
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: 1601/Trondheim

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Fengsel

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
13359 Kongensgate avdeling 1835 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 182161608 403/231

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen fra 1835 som en del av det gamle trehusmiljøet på Kalvskinnet.

Begrunnelse: Fra 1970-årene ble soningstilbudet mer differensiert. Anlegg for åpen soning skulle gjøre overgangen til tiden etter soning
enklere. Hybelhuset i Kongensgate har vært i bruk til åpen soning siden 1970-årene. Bygningen er administrativt fredet.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Beskrivelse kulturmiljø
Bygningen ligger i bygningsmiljøet på Kalvskinnet i Trondheim som har lange tradisjoner innenfor rettspleie og sosial omsorgshistorie. Bygningen er
oppført i tre, 544 m2 i to etasjer samt kjeller og loft.

Overgevaldigerboligen, Kongens gate 95, opprinnelig del av Slaveriet, oppført i 1835 som bolig for overgevadigeren, underoffiseren som hadde
overoppsynet med slaveriet. Her foregikk også salg av varer som ikke hørte med til den militære forpleiningen, og bygningen inneholdt dessuten
marktenteri. Marktenteriet ble nedlagt i 1860-årene, og huset ble deretter benyttet som lager for slaveriets produkter.

Senere har bygningen blitt brukt til administrasjonslokale for Kriminalasylet, og fra 1970-årene som frigangshjem for Trondheim fengsel, Kongensgate
avdeling (dengang Trondheim kretsfengsel).

Bygningen tilhører Kongens gate 95. Eiendommen, samt Kriminalasylet, i dag Norsk rettsmuseum, som vender ut mot Erling Skakkesgate, har begge
inngang fra Erling Skakkesgate.

Ved Kongensgate avdeling, som har lavere sikkerhetsnivå, er det ordinær kapasitet på 11 plasser.

Eiendomshistorikk
Opprinnelig 1. etasjes tømret bygning oppført i som marketenteri og gevalterbolig for slaverianlegget bygget ca. 1835 bygget på Kalvskinnet i Trondheim.
Opprinnelig syv rom og to kjøkken gruppert om en gjennomgående midtgang. Senere bygget på til 2. etasjer. Frigangshjem fra 1970-tallet. Totalareal er
på 544m2., foruten en garasje på 28m2 bygget i 1998. Hovedbygningen er administrativ fredet.

Verneverdige bygg

Byggnr: 13359

GAB nr: 182161608

Navn: Kongensgate

avdeling

Oppført: 1835

KOMPLEKS 14204 Trondheim fengsel, Kongensgate avdeling
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Bilde fra inngangsparti Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

KOMPLEKS 14204 Trondheim fengsel, Kongensgate avdeling
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. NORD

GAB nr: 182161608

Gnr/bnr: 403/231

Oppført: 1835

Byggherre:

Arkitekt: O.P.R. Høegh.

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens
årbøker 1933 og 1934.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Opprinnelig 1. etasjes tømret bygning oppført i som marketenteri og gevalterbolig for slaverianlegget bygget ca. 1835 bygget på Kalvskinnet i Trondheim.
Opprinnelig syv rom og to kjøkken gruppert om en gjennomgående midtgang. Senere bygget på til 2. etasjer. Frigangshjem fra 1970-tallet. Totalareal er
på 544m2., foruten en garasje på 28m2 bygget i 1998. Hovedbygningen er administrativ fredet.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført i 1. etasje i 1835 vendt mot Kongens gate som en del av et større prosjekt til nytt slaverianlegg tegnet av arkitekt O.P.R.Høegh i 1831. Inneholdt
marketenter- og gevaldigerbolig. Opprinnelig var syv rom og to kjøkken gruppert om en gjennomgående midtgang. Senere påbygget med en etasje.
Rundt 1860 ble marketenteriet nedlagt og bygningen ble benyttet som lager for slaveriets produkter. Senere har bygningen blitt brukt til
administrasjonslokale for Kriminalasylet, og fra 1970-årene som frigangshjem innenfor kriminalomsorgen. Bygningen er totalt ombygget innvending, men
kjeller og loft er lite berørt.

Vern
Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen fra 1835 med rettstradisjoner, og som en del av det gamle trehusmiljøet

på Kalvskinnet.

Begrunnelse: Bygningen har lange tradisjoner innenfor rettspleie og sosial omsorgshistorie. Bygningen er administrativt fredet.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Frigangshjemmet  Opphavsrett: Kriminalomsorgen.
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