
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: 1601/Trondheim

Opprinnelig funksjon: Diverse

Nåværende funksjon: Universitet

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 10 Skansevakta pr. 2009. Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

KOMPLEKS 9900495 Kalvskinnet
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Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
11424 ELVEGATA 17 1914 - 1915 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus 182161675 403/134

11428 ERLING SKAKKES GATE 57 1857 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 182161640 403/248

11429 ERLING SKAKKES GATE 59 1826 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus 182161632 403/248

11423 GUNNERUSHUSET 1864 - 1866 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 182162884 403/43

11420 SCHØNINGHUSET 1870 - 1892 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 182163503 403/42

11426 SKANSEVAKTA 1837 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus 182161594 403/232

11427 SUHMHUSET 1880 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 182162876 403/238

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredning og vern av flere av NTNUs bygninger på Kalvskinnet er å sikre deres ulike kulturhistoriske og

arkitektoniske verdi. De fleste representerer viktige statlige institusjoner.

Begrunnelse: Spredte enkeltbygninger/anlegg av høy verdi, med ulik opprinnelse og historie. De fleste representerer viktige statlige
institusjoner, og flere av bygningene har etter norske forhold høy alder.

Gunnerushuset har høy vitenskapshistorisk verdi, og har spesiell interesse innenfor kunnskapssektoren.

Elvegata 17 har høy verdi som formålsbygde lokaler for stiftsamtmannsembetet, dvs den regionale statsadministrasjonen.

Skansevakta er vedtaksfredet og Erling Skakkes gate 59 er administrativt fredet - begge med høy militærhistorisk verdi.

Omfang: Seks bygninger fredes (hvorav to allerede er fredet), og en vernes. Alle syv er regulert til bevaring.

Beskrivelse kulturmiljø
Universitetets eiendommer på Kalvskinnet omfatter:
11420 Schøningshuset
11421 Snekkerverkstedet
11422 Garasje
11423 Gunnerushuset
11424 Elvegata 17
11425 Biblioteket
11426 Skansevakta
11427 Suhmhuset
11428 Erling Skakkes gate 57
11429 Erling Skakkes gate 59

Kalvskinnet er en bydel i den vestre delen av Trondheim sentrum. Bydelen er preget av trehus og bebyggelse fra 1800-tallet, ofte frittliggende bygninger.
Bydelen og komplekset er preget av nåværende eller tidligere bygninger for statlige /offentlige institusjoner.

Eiendomshistorikk
De fleste av komplekset bygninger ligger på ulike grunneiendommer med ulik historie. De aktuelle opplysningene finnes derfor i byggrapportene.

Flere av eiendommene er i sin helhet regulert til spesialområde bevaring, og (utomhus)arealet vises med skravur for verneklasse 2. Henvisninger til
reguleringsplanene finnes i byggrapportene.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 11420

GAB nr: 182163503

Navn: SCHØNINGHUSET

Oppført: 1870 - 1892

Byggnr: 11423

GAB nr: 182162884

Navn: GUNNERUSHUSET

Oppført: 1864 - 1866

Byggnr: 11424

GAB nr: 182161675

Navn: ELVEGATA 17

Oppført: 1914 - 1915

Byggnr: 11426

GAB nr: 182161594

Navn: SKANSEVAKTA

Oppført: 1837

Byggnr: 11427

GAB nr: 182162876

Navn: SUHMHUSET

Oppført: 1880

Byggnr: 11428

GAB nr: 182161640

Navn: ERLING SKAKKES

GATE 57

Oppført: 1857

Byggnr: 11429

GAB nr: 182161632

Navn: ERLING SKAKKES

GATE 59

Oppført: 1826
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Skansevakta pr. 2009. Opphavsrett: Statsbygg.
Reguleringsplan R118 for Kalvskinnet. Helel planområdet (med farge) er
skravert for spesialområde bevaring.

Reguleringsplan R438 for deler av Kalvskinnet.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NORGES TEKN-/NATURV. UNIVERSITET

GAB nr: 182163503

Gnr/bnr: 403/42

Oppført: 1870 - 1892

Byggherre: Dahls bryggeri

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Industri/ fremstilling/produksjon

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R 438. Byggeområde, område
for offentlig undervisning/ spesialområde bevaring
bygninger. Vedtatt bystyret 26.08.2004.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
NTNUs byggnr 120.

Sammendrag bygningshistorie
Kvartalet var tidligere del av E. C. Dahls bryggeri. Universitetet kjøpte eiendommen i 1974, samme år som bryggeriet flyttet.
Teglbygningen i tre etasjer er lagerbygning trolig oppført 1892. Ferdigmeldingen oppgir at bygningen er oppført i 1870-årene. Videre beskrives kvartalets
øvrige bygninger som er nyere enn den nevnte teglbygningen. Den sammenhengende bygningsrekka (som her har ett bygningsnr og ligger langs Erling
Skakkes gt) består av fire byggetrinn.

Se også bygningene 11421 (snekkerverskted) og 11422 (garasje) som ligger i samme kvartal.

Kilde:
Trondheim byleksikon s. 128.

Se også Statsbyggs ferdigmelding nr 271/1982.

Vern
Formål: Formålet med bevaring er å sikre bygningens opprinnelige/eldre eksteriør, 1870/1892-delen i upusset tegl.

Begrunnelse: Bygningen er regulert til spesialområde bevaring. Bygningen antas å ha industrihistorisk verdi, og har ikke sektorhistorisk
betydning som NTNU-bygning.

Omfang: Eksteriør: 1870/1892-delen i upusset tegl.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Schöningshusets eldste del er teglbygningen til venstre. Foto: Arne
Rønning. Opphavsrett: NTNU. Et senere byggetrinn på Schøningshuset. Opphavsrett: Statsbygg.
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Innvendig i kvartalet. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NTNU

GAB nr: 182162884

Gnr/bnr: 403/43

Oppført: 1864 - 1866

Byggherre: DKNVS

Arkitekt: E. C. B. Christie

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R 438. Byggeområde, område
for offentlig undervisning/ spesialområde bevaring
bygninger. Vedtatt bystyret 26.08.2004.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
NTNUs byggnr 125. Bygningen ligger på to grunneiendommer 403/43 og 403/44 og har to GAB-nr 182162892 og 182162884.

11423 Gunnerushuset (Vitenskapsmuseet) er sammenbygd med 11425 Bibliotek (Gunnerusbiblioteket, GAB 182162892) fra 1975.

Bygningen (med unntak av bibliotekstilbygg fra 1939) ble regulert til spesialområde bevaring i 2004.

Det opprinnelige bibliotekrommet i 1866-bygningens 2. etasje hadde stor etasjehøyde og åpen planløsning, med galleri langs ytterveggene og bro fra den
ene gallerisiden til den andre. Romhøyden og gallerietasjen vises i gatefasadens vindusinndeling. Senere er galleriene omgjort til helt etasjedekke.

Riksantikvaren medvirker i vurdering/saksbehandling av tiltak på bygningen: Vedrørende prosjekt for utvidelse av magasiner og lokaler for
Vitenskapsmuseet, se Riksantikvarens saksnr 10/00522 (brev fra RA 10.03.2010).

Sammendrag bygningshistorie
Bygnings- og brukshistorien er ikke fullt ut klarlagt. Ombyggingshistorien for de enkelte byggetrinnene er ikke kjent. I hvilken grad opprinnelige/eldre
materialer og overflater er bevart eller tildekket er ikke kartlagt.

Bygningshistorie:
1864-66 Bibliotekets første del. Grunnstein nedlagt 6.8.1864 (Til opplysning, s 74). Bygningen tas i bruk i 1866 (ib. s 75). Arkitekt er Christian Christie (ib.
s 73).

1876-78 Museets første del. Arkitekt er Christie.

1898-1901/1904 Museets andre del; Østfløy (ark Hofflund i følge byleksikon og ark Christie i følge DKNVS veggplakett) og sørfløy. Disse to fløyene kan
være ferdigstilt suksessivt som del av en samlet utbyggingsplan, men kildene er tvetydige om sørfløyen er fra 1901 (byleksikon) eller 1904 (Åse Vanvik
v/Vitenskapsmuseet). Byleksikon angir Karl Norum som arkitekt for sørfløyen.

1903-04 Utvidelse av biblioteket mot øst med et mellombygg mellom biblioteket og museumsbygningen (Til opplysning s 76). Det er allikevel uklart om
mellombyggets første etasje ble oppført tidligere og 2. og 3. etasje i 1903-04, eller om hele ble bygd samtidig, eller deler av det noe senere.

ca 1920 Liten utvidelse av bibliotekets bakfløy mot sør (ib. s 77).

1930 Ny museumsbygning i fire etasjer inntil sørfløyen (ib s 77). (1929 i flg Vanvik). Arkitekt ukjent.

1937-39 Biblioteket får tilbygg mot sør i to etasjer med lesesal og arbeidsrom  og på gårdssiden av dette tilbygget et magasin (boktårn) på 8
magasinetasjer. (ib. s 77). Arkitekt er C Hjelte (ib. s 77).

Et lagerskur i gårdsrommet er oppført senere. Tilbygget i en etasje har trekledning og pulttak med plater.

Kilder:
Ferdigmelding nr 160/1975 Biblioteket. Her skisseres noe historie for hele anlegget.
Arkitektur i 1000 år. Arkitekturguide for Trondheim. 1999. Side 184.
Trondheim byleksikon.
NOU 2006: 8. Kunnskap for fellesskapet. Universitetsmuseenes utfordringer. (NOU har en kort historikk om institusjonen og lokalene).
Til opplysning. Universitetsbiblioteket i Trondheim 1768 - 1993. Skrifter 1 - 1993. DKNVS.
Den lange linjen. Historien om Videnskabsselskabet i Trondheim. 2010.

Bygningshistorikk
2002 Nytt inngangsparti mot øst tatt i bruk.
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Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningskompleksets byggetrinn fra perioden 1866-1903/04 som vitenskapshistorisk og

arkitekturhistorisk dokumentasjon.

Både bibliotekbygningen (1866-) og museumsdelen (1878-) er formålsbygde, og preget av idealer for utfoming av
institusjoner av sin type. Det er derfor et formål å sikre dette preget, som samtidig er en manifestasjon av den tidlige
etableringen og byggingen av vitenskapelige institusjoner i Trondheim.

Begrunnelse: Formålsbygd for vitenskapsmuseet/selskapet. Vitenskapshistorisk viktig, både nasjonalt og for utviklingen av NTNU og
andre kunnskapsinstitusjoner.

Viktige funksjoner i bygningene var bibliotekrommet med bokhyller og samlingsrom for gjenstander. I disse romtypene var
det bøker og gjenstander som stod i sentrum og ikke interiørene. Det er et formål at romvolumene, konstruksjoner og evt
overflater, elementer og materialbruk sikres for å dokumentere de ulike aspektene ved denne historien.

Bygningen representerer institusjonen utad, og inngangsparti og trapperom ble utformet for å gi en verdig ankomst til
Vitenskapsselskapet. Begrensede ressurser betydde nøkternt interiør også her, og det er et formål at dette sikres som del
av den historiske konteksten.

DKNVS regnes som landets eldste vitenskapelige institusjon (1760). Også bygningsmassen oppført på 1860-tallet hører
med til landets eldste av sitt slag. Andre slike som kan nevnes er Naturhistorisk museum i Bergen (1865), Observatoriet i
Oslo (1833) og universitetsbygningene på Karl Johan med biblioteket (1851) som det første.

Hele bygningskomplekset med unntak av bibliotektilbygget fra 1937-39 er regulert til spesialområde bevaring.
Reguleringsplanen innebærer at også boktårnet (1937-39) og museets sørfløy fra ca 1930 vises med verneklasse 2.
Fredningsbeskrivelsen som er gitt her (formål, begrunnelse, omfang) gjelder ikke for de deler som kun omfattes av
verneklasse 2.

Omfang: Eksteriør:
Fredning omfatter byggetrinnene 1866 - ca 1904. Vern (jfr reguleringsplan  R 438) omfatter i tillegg bibliotektilbygg fra ca
1920, boktårn fra 1937-39 og museumsfløy fra ca 1930.

Interiør:
Fredning omfatter deler av interiør i de byggetrinnene som eksteriørfredes. Herunder planløsning, strukturer og
konstruksjoner som kan dokumentere bibliotekets og samlingenes opprinnelige planløsning og interiør.

For 1866-delen omfattes inngang og midtrom med trapp/trapperom (rom 124, 130) samt det som opprinnelig var to rom for
samlinger og ligger symmetrisk omkring midtrommet (rom 120, 125, 126, 127), og i 2. og 3. etg omfattes det som
opprinnelig var et høyt bibliotekrom (rom 220, 221, 223-227, 320-329, 331).

For 1878- og 1898-delen omfattes inngang og midtrom med trapp/trapperom (rom 100, 106, 200, 206) og de store
utstillingsrommene slik de opprinnelig har fylt hele volumet i hver av sidefløyene (rom 120, 130, 220, 230).

Kjellere til byggetrinnene som omfattes av fredning er ikke undersøkt, men også kjellerinteriør omfattes av fredningen i
den grad det følger av formålet.
For mellombygget fra 1903/04 gjelder det samme som for kjellerne.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Vitenskapsmuseets hovedfasade mot Erling Skakkesgt. Opphavsrett: Statsbygg.
Biblioteksbygningens hovedfasade mot Erling Skakkesgt. og
vestfasade mot Kalvskinnsgt.  Opphavsrett: Statsbygg.
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Museet nærmest t v, biblioteket t h. Opphavsrett: Statsbygg. Dagens hovedinngang til museet. Opphavsrett: Statsbygg.

Gårdsrommet sett mot vest. Tilbygget i en etasje er av nyere dato og omfattes ikke av fredning eller
vern. Opphavsrett: Statsbygg.

Boktårn fra 1939 foran og fra 1975 bak til venstre.
Opphavsrett: Statsbygg.
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Fasader i grått fra venstre: Smalt tilbygg fra ca 1920 (tre kvadratiske
trapperomsvinduer) og større tilbygg fra 1939. Til høyre platekledt bibliotek fra
1975. Opphavsrett: Statsbygg.

Mellombygget fra ca. 1904 med inntrukket fasadeliv, sett fra Erling
Skakkesgt. Opphavsrett: Statsbygg.

Gårdsrommet mot øst. I midten sørfløyen fra 1901 el 04. I høyre bildekant
ses fløyen fra ca 1930. Opphavsrett: Statsbygg.

Utsnitt av reguleringsplan R438. Skraverte deler er regulert til
spesialområde bevaring.
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Plantegning 1. etasje med skravur for interiørfredning. Opphavsrett:
Statsbygg.

Plantegning 2. etasje med skravur for interiørfredning. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NTNU

GAB nr: 182161675

Gnr/bnr: 403/134

Oppført: 1914 - 1915

Byggherre: Stiftsamtmannen

Arkitekt: Olaf Nordhagen

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: Regulert til spesialområde bevaring (plan R
118ap) vedtatt 24.04.2008 av Bystyret.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Sammendrag bygningshistorie
En av svært få gjenværende amtmanns- og fylkesmannsboliger i statlig eie. Dette var en type embetsmannsbolig som tidligere fantes i de fleste fylker. I
følge St.meld. nr 10 1958 var det ca 15 boliger med betegnelse fylkesmannsbolig/fylkesmannsgård. Lenger tilbake i tid har det eksistert flere slike boliger,
som enten er avløst av nyere bygninger eller er gått ut av bruk. Opprinnelig stilte ikke staten bolig til disposisjon, og amtmennene utøvde sitt embete fra
egen bolig. Slik forteller denne boligtypen også historien om en gradvis institusjonalisering av oppgaver og formålstilpasning av bygninger.

Kilder:
St.meld. nr 10 1932 side 61, 1958 side 107
Arkitektur i 1000 år. Arkitekturguide Trondheim. 1999.
FADs historie: Statens sentrale bygningar i Noreg 1536-2007.

Bygningshistorikk
1914 1915 Byggeperiode

1915 1950 Brukt som bolig for fylkesmannen

1947 Innstallert oljefyringsanlegg.

1949 Boligen restaurert og ombygget.

1950 1980 Brukt av forskjellige offentlige institusjoner.

1980 1997 Brukt av Sør-Trøndelag HV-distrikt nr. 12

1997 2003 Bygget ble overført NTNU og brukt av administrasjonen til Vitenskapsmuseet.

2003

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som opprinnelig stiftsamtmannsbolig. Videre å sikre bygningens

representative uttrykk, som blant annet skapes av en strengt symmetrisk og monumental fasade.

Begrunnelse: Formålsbygd som bolig og kontor for stiftsamtmannen. Elvegata 17 er sammen med fylkesmannsboligen i Finnmark
(Vadsø, 1963) de eneste i statlig eie i 2010. Bygningen viser, både i planløsning/interiør og fasader, hvilken posisjon
statens regionale representant hadde.

Omfang: Eksteriør.
Interiør.
Utomhus, vk 2.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning
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Elvegata 17, opprinnelig fylkesmannsbolig. Foto: Arne Rønning.
Opphavsrett: NTNU. Fasade mot hage. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg. Bygningen sett fra adkomst. Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 1. etg. Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning 2. etg. Opphavsrett: Statsbygg.
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Plantegning 3. etg. Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning kjeller. Opphavsrett: Statsbygg.

Interiør. Opphavsrett: Statsbygg. Trapp. Opphavsrett: Statsbygg.

Interiør 2 etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Interiør v/trapp 3 etasje. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NTNU

GAB nr: 182161594

Gnr/bnr: 403/232

Oppført:  - 1837

Byggherre: Staten

Arkitekt: Theodor Broch

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Regulert til spesialområde bevaring (plan R
118ap) vedtatt 24.04.2008 av Bystyret.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6
Annet vern: Vedtaksfredet  23.04.1927 etter
Bygningsfredningsloven av 1920

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Skansevakta er en vinkelformet bygning i to etasjer av pusset tegl med valmtak, tekket med rød, krum tegl. Gatesidens fire takluker skriver seg fra tidlig
1900-tall. I hovedfasaden står overetasjens slette vegg i virkningsfull kontrast til logiaen under. Den har arkade med fem buer innrammet av kraftig,
imitert kvadermur. Et høyt horisontalbånd skiller gurtgesimsen som visuelt bærer 2. etasjes vinduer og listen som begrenser underetasjens rustikaparti.
Dette løper også langs den eller slette vestfasaden. vindusåpningene er utformet med svakt buet overkant. Vest- og nordsiden med loggiaen har
krysspostvinduer med småruter, og en del av dem har ennå midthengsling og gamle beslag. Baksidens vinduer er av ulik utforming og på enkelte sitter
fremdeles gitter på plass på innsiden. Loggiaen har eldre tofløyet trefyllingsdør med glass i øvre del. Bakdøren er erstattet av en nyere type. Innefor
loggiaen finnes en rommelig trappehall som de øvrige rom er disponert rundt. En stor sal opptar hele sørfløyens 2. etasje. I det nordvestre hjørneparti er
også et stort rom. Forøvrig er bygningen oppdelt i større og mindre kontorer, dels sekundært avdelt. Huset har en del eldre fyllingsdører, ellers bærer
interiørene preg av moderniseringer. Toløpstrappen mot Kongens gate ble oppført da forterrenget kort etter 1900 ble senket. Rekkverket her og i de fire
ytre arkadeåpningene
skriver seg fra den tiden og er utført av Bernt Anker Hoffmann.

Tekst: Rapportutdrag fra kulturminnebasen Askeladden.

NTNUs byggnr. 180.
Ligger i samme kvartal som Kriminalasylet.

Sammendrag bygningshistorie
Skansevakta ble vedtaksfredet 23.04.1927 etter Bygningsfredningsloven av 1920. Ref. Presisering av fredningsvedtaket, Riksantikvaren, 15.12.2010, og
Askeladden ID: 87598-1.

Bygningen ble reist som byens hovedvakt i 1830-årene. Også før dette lå den en vaktstue på samme sted for å overvåke ferdselen gjennom
Skanseporten. Bygningen ble tegnet av sjefen for Trondhjems Ingeniørdetachement, Theodor Broch. I 1831 leverte arkitekt Ole Petter Riis Høegh et
fasadeutkast til vaktbygning i forbindelse med et nytt slaverianlegg. Broch bearbeidet dette
utkastet. En eldre slaveribygning utgjør 1. etasje i fløyen mot Vollgata. Den ble innredet til sykestue og ble påbygd én etasje. På mørkeloftet fantes to
kasjotter. I 1842 opplyses det at hovedfløyen inneholdt forstuegang i begge etasjer, en offisersvaktstue, en soldatvaktstue, en rettssal, et
offisersarrestværelse og et underoffisersrom. Fram til slutten av 1960-tallet ble
vakthuset brukt av stabssjefen, senere av brigademusikken, før bygningen ble overdratt til NTNU i 1997. Etter den tid har den vært i bruk som kontorer.
På fredningstidspunktet sto det en énetasjes trebygning i forlengelsen av sidefløyen, og det var et gjerde mellom Skansevakta og Kriminalasylet.

Andre kilder:
St.meld. nr. 10 1932 side 544-545.
Bygningen er også oppført i Fortidsminneforenings årbok 1934 (s. 122).
Kerstin Gjesdahl Noach: Et byggemiljø. Trondheim 1800 - 1850. Plansje 36 (plantegning mm).
Arkitektur i 1000 år. Arkitekturguide Trondheim. 1999.

Bygningshistorikk
1837 1837 En tidligere slaveribygning utgjør en del av bygningens første etasje mot Vollgata. Skansevakta inneholdt celler, kasjotter og sykestue for

fangene, offisersvaktstue, soldatvaktstue rettssal etc.

1901 1901 Kongens gate ble lagt om og deler av skansen ble fjernet. Bygningen fikk dermed sin nåværende høye sokkelparti.

1965 1996 Bygningen benyttet av Forsvarets distriktsmusikkorps.

1997 Bygningen ble overført NTNU.

Vern
Formål: Formålet med fredningen er å bevare Skansevakten som et arkitektur-, bygnings- og kulturhistorisk viktig eksempel på

militære vaktbygninger fra første halvdel av 1800-tallet.

Begrunnelse: Bygningen er vedtaksfredet.

Omfang: Eksteriør.
Interiør.
Utomhus, vk 2.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 11426 SKANSEVAKTA
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 1



 Opphavsrett: NTNU Skansevakta - tidligere fargesetting. Opphavsrett: NTNU

 Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 11426 SKANSEVAKTA
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NTNU

GAB nr: 182162876

Gnr/bnr: 403/238

Oppført:  - 1880

Byggherre: Staten

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R 438. Byggeområde, område
for offentlig undervisning/ spesialområde bevaring
bygninger. Vedtatt bystyret 26.08.2004.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Interiør er ikke tatt med i forslag til fredning da det er lite trolig at noen av de innvendige flater er opprinnelige. Hovedkonstruksjon for bæring av tak er
inntakt, men er fra restaurering etter brann i 1890.

Sammendrag bygningshistorie
Bygd som militært høymagasin, trolig i 1880, etter at to tidligere magasiner begge var ødelagt av brann. Andre kilder oppgir 1847, og dette årstallet kan
gjelde eiendomsoverdragelsen/skjøtet.
Bygningen rommer i dag Middelaldermuseet , som var NTNUs gave til Trondheim i forbindelse med 1000-årsjubileet i 1997.

Kilder:
- St.meld. nr. 10 (1880) s 253, bygning nr 15 Fouragemagasin, (1898) s 384, bygning nr. 15 Furagemagasinet, (1932) side 544, bygning nr 1
Magasinbygning. (Fra 1958 gis ikke lenger bygningsopplysninger i St.meld. nr. 10 for Forsvarsdepartementets eiendommer.)

- Arkitektur i 1000 år. Arkitekturguide Trondheim. 1999.
- Trondheim byleksikon.

Bygningen var foreslått fredet av NTNU, muligens pga at den var antatt å være administrativt fredet. Forsvarets bygninger er oppført i
Fortidsminneforeningens årbok fra 1934. Under militærbygninger i Trondheim på sidene 116-122 er det ikke nevnt noen bygning som gjenkjennes som
11427 Suhmhuset. Bygningen er derfor ikke krysset for administrativt fredet.

Bygningshistorikk
1880 Bygd som høymagasin.

1890 Bygningen brant 7.6 1890. Murveggene ble beholdt og huset istandsatt. Nå oppgis gesimshøyden til 4,30 m mot 3,76 m i 1880 (St.meld 10
1898).

1996 1996 Ombygd til museum (Vitenskapsmuseet).

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av militærhistorisk miljø på Kalvskinnet.

Begrunnelse: Suhmhusets preg som magasinbygning (militær lagerbygning, høymagasin) er godt bevart i eksteriøret.

I LVP for Forsvaret er flere magasinbygninger vernet/fredet. Det er allikevel ikke noen samlet oversikt over denne
bygningstypen. Suhmhuset er viktig som del av det militærhistoriske miljøet på Kalvskinnet.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 11427 SUHMHUSET
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 1



Suhmhuset, fasade mot nord med inngang samt gavlvegg mot vest.
Opphavsrett: Statsbygg.

Suhmhuset, fasader mot vst og syd. Foto: Arne Rønning Opphavsrett:
NTNU.

Planløsning 1. etg. Opphavsrett: NTNU.
Detalj hovedinngang. Opphavsrett:
Statsbygg.

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 11427 SUHMHUSET
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 2



Fasade mot syd. Opphavsrett: Statsbygg. Detalj vegg/gesims/møne. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 11427 SUHMHUSET
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NTNU

GAB nr: 182161640

Gnr/bnr: 403/248

Oppført: 1857

Byggherre: Staten

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Regulert til spesialområde bevaring (plan R
118ap) vedtatt 24.04.2008 av Bystyret.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
NTNUs byggnr 175.
Bygningen er en mursteinsbygning med skifertak, ca. 20 m x 7m.

Bygningen ligger nær Kriminalasylet fra 1835 (Norsk rettsmuseum) og Skansevakta fra 1837. Den opprinnelige fengselsfunksjonen har således en
"naturlig" lokalisering.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført som militært fengsel i en etasje. To bygninger har hatt betegnelsen ensomt fengsel og er senere tatt i bruk som verksted jfr kilde nedenfor:

Sth. Prp. No. 20 1884 s 253:
16. Værkstedslokale for Nordmøre bataljon (er anført som nyt ensomt fængsel i fortegnelsen af 1862). Ved forandringen som fortoges i 1877 i henhold til
kongelig resolusjon af 26de juni samme aar, er bygningen, med bibehold af de ydre vægge, delt i 3 rum og 1 entre. Den er en murstensbygning, 12 m.
lang, 10 m. bred og 4,14 m. høi til gesimsen, er i god stand og benyttes efter benævnelsen.

Sth. Prp. No. 20 1884 s 252:
11. Værkstedlokale for Trondhjems bataljon - forhen ensomt fængsel - er i god stand og benyttes efter benævnelsen. Bygningen er i henhold til kongelig
resolusjon af 26de juni 1877 samme aar omdannet for sin nærværende bestemmelse med en bekostning af kr. 3 360,00; den er afdelt i 3 rum og 1 entre.
Bygningen er grundmuret, har 1 etasje samt er 9,8 m. lang, 10,58 m. bred og 3,14 m høi.

Sistenevnte bygning omtales som grundmuret, mens førstnevnte som murstensbygning. Dette kan tyde på at det er førstnevnte som fortsatt eksisterer
som Erling Skakkes gate 57. Høyden på 4.14 m er imidlertid for knapp for en toetasjes bygning med sokkel, og sistnevnte bygning angis å være i en
etasje.

Forsvarets bygninger er registrert i Fortidsminneforeningens årbok fra 1934. Under militærbygninger i Trondheim på sidene 116-122 er det ikke nevnt
noen bygning som gjenkjennes som 11428 Erling Skakkes gate 57. Det er derfor ikke krysset for administrativt fredet.
Var foreslått fredet av NTNU, muligens pga at bygningen i SKE var registrert som administrativt fredet.

Bygningene i Erling Skakkes gate 57 og 59 står delvis på grunn som er automatisk fredet som del av Skansevollene, et middelaldersk forsvarsanlegg.
Dronningens bastion som ligger tett inntil bygningene er en rest av dette anlegget.

Bygningshistorikk
1857 1857 Oppført som ensomt fengsel av materialene fra det ensomme fengsel over Skanseporten.

1877 1877 Ombygget til verksteder for Nordmøre bataljon.

1901 1901 Tilbygg i to etasjer mot vest, med tre rom i hver etasje.

1917 1918 Påbygg av etasje på den eldste delen, til bygningens nåværende hovedform.

1997 1997 Overtatt fra Forsvaret. Brukes til studentarbeidsplasser.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen og dens lange historie som fengsel og militært verksted, i et bygningsmiljø

preget av sivile og militære institusjoner.

Begrunnelse: Bygningens alder og historie gjør den til et verdifullt kulturminne selv om bygnings- og brukshistorie ikke er fullt kartlagt.

Det mest opprinnelige av interiøret finnes i kjeller, trapper, vegger rundt loftstrapp, en kvist på loftet, og et rom i 1. etasje.
Det er flere opprinnelige dører med inntakt listverk. Bygningen har opp gjennomtiden fått ett tilbygg, den har blitt påbygget,
og interiøret har de senere år blitt tilpasset bruk som leseplasser.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 11428 ERLING SKAKKES GATE 57
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 1



Erling Skakkes gt. 57 - "Det ensomme fengsel". Foto: Arne Rønning.
Opphavsrett: NTNU. Lang fasade Opphavsrett: NTNU

Erling Skakkesgt. 57 m/adkomst fra øst. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1.etasje.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 11428 ERLING SKAKKES GATE 57
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NTNU

GAB nr: 182161632

Gnr/bnr: 403/248

Oppført:  - 1826

Byggherre: Staten

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Regulert til spesialområde bevaring (plan R
118ap) vedtatt 24.04.2008 av Bystyret.

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
NTNUs byggnr 176.

"...er opført af Bindingsværk, panelet utvendig med Bord, er 58,80 m lang, 12,20 m bred og 2,80 m høi til Gesimsen."

NTNU har (pr 04.2010) ikke plantegning av bygningen.

Sammendrag bygningshistorie
Se St.meld. nr. 10:
1898 side 382, 1913 side 605, 1932 side 544 samt flere årganger.

Bygd før 1826 i følge Trondheim byleksikon. Denne opplysningen finnes også i en omtale utgitt av Riksantikvaren 1986, med tittelen Erling Skakkes gate
57-59.

Taket er tekket med skifer, men hadde inntil 1889/90 rød, krum tegl i flg Riksantikvaren (1986).

Bygningene i Erling Skakkes gate 57 og 59 står delvis på grunn som er automatisk fredet som del av Skansevollene, et middelaldersk forsvarsanlegg.
Dronningens bastion som ligger tett inntil bygningene er en rest av dette anlegget.

Bygningshistorikk
1826 Oppførelsesår, muligens tidligere. Brukt som lager for Artilleriregiment nr. 3 inntil 1995.

1997 Overført NTNU. Brukes som lager

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som har nasjonal kulturhistorisk verdi som forsvarshistorisk magasinbygning.

Begrunnelse: Bygningen er administrativt fredet (listeført).

Bygningens alder og historie gjør den til et verdifullt kulturminne selv om bygnings- og brukshistorie ikke er fullt kartlagt.

Omfang: Eksteriør og interiør, vk 1.
Utomhus, vk 2.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 11429 ERLING SKAKKES GATE 59
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 1



Magasinbygning - fasader mot syd og øst.. Foto: Arne Rønning.
Opphavsrett: NTNU. Gavl med bro til loft. Opphavsrett: Statsbygg.

Utsnitt av langfasade mot vei. Opphavsrett: Statsbygg. Gavl mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Detalj fasade, dør/vindu. Opphavsrett: Statsbygg. Detalj dør. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 11429 ERLING SKAKKES GATE 59
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 2



Del av 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Del av 2. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Takkonstruksjon. Opphavsrett: Statsbygg. Vindu fra innsiden. Opphavsrett: Statsbygg.

Omfang utomhusvern knyttet til bygningen. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 11429 ERLING SKAKKES GATE 59
Kompleks 9900495 Kalvskinnet

Side 3
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