
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oslo

Kommune: 301/Oslo kommune

Opprinnelig funksjon: Døveskole

Nåværende funksjon: Veterinærhøgskole

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 19 Flyfoto Veterinærhøgskolen 1980

Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
4925 HOVEDBYGNINGEN 1924 - 1935 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus 80655193 220/87

4939 HOVEDBYGNINGEN 1880 - 1880 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80156316 55/22

4940 IDRETTSBYGG 1936 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 80150332 55/22

4930 INDREMED.II BYG. 1923 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 81360782 220/87

4942 INTERNAT/BARNEHAGE 1820 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80156324 55/22

4926 KIRURGISK KL. 1923 - 1929 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 81360847 220/87

4928 MEDISINSK KL. 1920 - 1929 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 81360820 220/87

4936 VELFERDSBYGNINGEN 1969 - 1970 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør 81360855 220/87

Vern kompleks
Formål: Formålet er å bevare Veterinærhøgskolens bygninger som utrykk for nasjonsbyggingen og som et eksempel på et

prestisjefyllt og påkostet undervisningsanlegg fra årene etter 1. verdenskrig.

K-møte 6.1.10 bygn 4940 revurderes av SB vdr endr fra vk 1 til vk2. bygn 4930 bør sjekkes mht int og 4942 mht alder,
omfang og vk.

Begrunnelse: Bygningene representerer en institusjonshistorie med en spesialisert bygningsmasse oppført for å dekke
veterinærutdannelsens spesielle behov. Anlegget er dessuten en god representant for arkitekturidealene like etter 1.
verdenskrig, de er gitt en monumental utforming og er preget av stor grad av opprinnelighet.

Omfang: Hovedbygningen med sidefløyer og tun, samt Lindern skole med hovedbygning, idrettsbygg og internat/barnehage er
vurdert i fredningsklasse.

Beskrivelse kulturmiljø
NVH har bygningsmasse i Oslo, Asker og Sannes. Oslo omtales her. NVH ligger på Adamstua samlokalisert med Veterinærinstituttet. Bygningene til
NVH spenner i tid fra 1929 til 1995. Den eldste delen av anlegget, ferdigstilt i perioden fra 1929 til 1935, er vurdert som bevaringsverdig. Lindern gård
(Lindern/Geitemyra skole) ligger på tilstøtende område og disponeres av NVH. Denne bygningsmassen spenner i tid fra ca 1820 til ca 1950 og har også
antikvarisk verdi knyttet til alder og historie som gårdsbruk og institusjon fra tiden før eiendommen ble overtatt av NVH.

Veterinærhøgskolens og Veterinærinstituttets eldste bygninger er tegnet  i overgangen mellom den nasjonalromantiske nybarokken og 1920-årenes
nyklassisisme. Arkitekt Bredo Greve var utdannet i Berlin og startet egen praksis i Kristiania i 1897. Greve var en anerkjent arkitekt i sin egen samtid, og
vant en rekke arkitektkonkurranser i perioden fra 1900-1910. Hans arbeider er preget av en klassisistisk holdning til symmetri og monumentalitet.
Skoleanlegget ble planlagt og oppført som et strengt og storslått symmetrisk anlegg, med hovedakse ut mot General Birchs gate. Anlegget var bygget
opp med 2 lave og tilnærmet symmetriske klinikkbygninger som flankerer hovedbygningen og park/hageanlegget innenfor hovedporten.
Klinikkbygningenes kontorfløyer (opprinnelig innredet med boliger) utgjør hver sin del av portmotivet inn til anlegget.

Hovedbygningen er, med sin strengt symmertiske fasade og sin tempelgavl, et dominerende og samlende fondmotiv i anlegget. For å få til et
tilsynelatende helt symmetrisk anlegg, er bygning 03 utformet med to parallelle bygningskropper rundt et overdekket gårdsrom, den vestre fløyen ivaretar
anlegges symmetri i forhold til hovedbygningen og parken, og den østre fører bygningsmassen helt ut til den tilstøtende gaten. Den østre fløyen av
bygning 03 er også trukket kraftig tilbake fra frontfasaden mot General Birchs gater for at opplevelsen av et symmetrisk anlegg ikke skal forringes. Et
tilsvarende arkitektonisk grep med dobbel bygningskropp kan vi for eksempel finne i Kirkeristen rundt Domkirken, tegnet av arkitekt Grosch.

Anleggets organisering var også delvis betinget av grunnforholdene. De lave fløyene ble lagt der det var leire i grunnen, mens selve skolebygningen ble
lagt på fjell.

I boka som ble skrevet ifm åpningen av anlegget i 1936 ble det gjort et poeng av at anlegget, som var planlagt allerede i 1917, ikke var i samsvar med
den moderne oppfatning og smaksretning da det stod ferdig i 1936. Arkitekt Bredo Greve døde i 1931, og opplevde  ikke å se anlegget ferdig. (Etter
Greves død overtok arkitekt H.J. Sparre ansvaret for planlegging av innredning og utstyr.)

Samtlige bygg som ble oppført før 2. verdenskrig ble oppført i tegl, og pusset i en gråblå cementblandet kalkpuss, med dekorelementer, gesims og sokkel
ut mot hageanlegget i lys grå granitt.

Tilbygget til hundeklinikken (bygn.12), som stod ferdig i 1948 og huset Institutt for biokjemi, samt Institutt for reproduksjon (bygn. 13) , som stod ferdig i
1956, ble oppført med grå pussfasader tilsvarende det opprinnelige skoleanlegget, men med en enklere utforming og dekor.

Rester av den gamle alléen fra Ullevålsveien og opp til Døveskolen, (som departementet i 1909 stilte krav om bevaring av) gjenfinnes inne på anlegget,
bak patologibygget (bygn. O9).

Med NMB-bygget (bygn.15/16), som stod ferdig i 1963, ble det innført en ny arkitektur på Veterinærhøgskolen. Den nye bygningsmassen, som ble
oppført fra 1963 og fram til slutten av 1880-årene, var på samme måten som det opprinnelige skoleanlegget konsekvent bygget opp rundt ett
arkitektoniske formspråk, med synlige dragere i betong, teglforblending, flate tak med kobberbeslåtte gesimser, horisontale vindusbånd og mørkbeiset
treverk. Deler av de nye bygningene som ble oppført, (bygg 10, 11, 14, 15/16, og 17), må sies å ha en god arkitektonisk kvalitet og er svært tidstypiske
for sin samtid. Særlig må bygning 11, 16 og 17 framheves.

De delene av høgskolen som ble oppført etter 1960 løsrev seg også fra de strenge ordensprinsippene det opprinnelige bygningsanlegget var organisert
etter. De nye bygningene ble først og fremst organisert i forhold til tilstøtende gater, samtidig som utbyggingstrinnene delvis også var avhengig av riving
av eldre bebyggelse langs Sognsveien og Ullevålsveien, bl.a. de gamle lokalene til Biltilsynet ut mot Ullevålsveien, som først ble revet i annen halvdel av
1970-tallet.

Lindern skole
Lindern skole, som ble innlemmet som del av Veterinærhøgskolen i 1990, representer sin egen og sammensatte historie. Dette anlegget består av det
gamle våningshuset på Lindern gård (også nevnt som Lille Valle), oppført i tømmer ca. 1820, og et undervisnings- og internatbygg oppført i 1880 i pusset
tegl for Magdalenastiftelsen, som overtok eiendommen i 1861. Etter at Oslo kommune overtok eiendommen til skoleformål i 1909, (etter å ha huset
Diakonhjemmet i en 10-års periode), ble det oppført en gymsal og et uværsskur i 1936, og en bestyrerbolig ble oppført i 1957. Da kommunen overtok
skoleanlegget i 1909 ble den brukt til tvangskole for gutter (Gjetemyren skole), senere spesialskole på ungdomstrinnet som Lindern skole.

Lindern skole ligger som et selvstendig og avgrenset bygningsanlegg på en tilgrensende eiendom øst for Høgskoleanlegget. Bygningene her er
organisert og strukturert i forhold til det gamle gårdstunet på Lindern gård. Bygningsanlegget har egen kjøreadkomst fra Thulstrups gate via en allé opp til
det gamle bygningsanlegget.

Kilder:
Jubileumsboka for Høgskolen, Oslo 1936 samt tegningsarkiv Oslo kommune
Det er også foretatt arkivsøk hos Byantikvaren og i Byarkivet.
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Eiendomshistorikk
Etter mange ulike forslag til lokalisering vedtok Stortinget i 1911 at nåværende eiendom, som dengang ble benyttet av Kristiania offentlige skole for døve
(tidligere Lindern Institutt for aandsvake gutter), skulle kjøpes for å oppføre et seruminstitutt (Veterinærinstituttet - se kompleks 1865 under LMD) og
Veterinærhøgskolen.

Arkitekt Bredo Greve og veterninærdirektøren ble ved kgl. res av 14. juli 1909 gitt i oppdrag å framkomme med et forslag til et instituttbygg.
Departementet satte som krav til utforming av anlegget at det ikke skulle være høyere enn 2 1/2 etasje og at alleen fra Ullevålsveien opp til Døveskolen
skulle bevares. Veternærinstituttet ble byggemeldt allerede i 1912 og stod ferdig til bruk i 1914.

I 1918 fikk Bredo Greve i oppdrag fra Landbruksdepartementet å utarbeide tegninger for en høgskole. Høgskolen skulle tilpasses det arkitektoniske
formspråk som var innført  med Veterinærinstituttet. Den medisinske klinikken ble byggemeldt i 1920 (bygn. 04) , hundeklinikken (bygn. 12) i 1922 og
kirurgisk klinikk (bygn. 02/03)  og obduksjonsbygningen (bygn. 09)  i 1923. Skolebygget (bygn. 01)  ble byggemeldt i 1924.

Klinikkbygningene stod ferdig i 1929 mens arbeidet med skolebygningen, som hadde kommet under tak i 1927 stoppet opp i 1931 pga manglende
bevilgninger. Arbeidet ble gjenopptatt i 1933, og skolen stod ferdig i 1935. Veterinærhøgskolen ble offisielt innviet 27. august 1936.
Som en kuriositet kan det nevnes at regnskapet i 1935 viste at sluttkostnaden for skolen ville bli i underkant av 4 millioner kroner, mot kostnadsoverslaget
fra 1922, som var på ca. 5,7 millioner.

Etter 2. verdenskrig er skolen og instituttet utvidet i flere trinn, med den første større utvidelsen i 1948 i form av et tilbygg til hundeklinikken (bygn.12, nå
4930), som skulle huse Institutt for biokjemi, og Institutt for reproduksjon (bygn. 13), som stod ferdig i 1956.

Med NMB  bygningen (bygn.15/16), som stod ferdig i 1963, ble en ny epoke i skolens bygningshistorie innledet. Denne bygningen, som var tegnet av
arkitektene Anmarkrud og Ramm-Østgaard, brøt med det arkitektoniske formspråket som var innført av arkitekt Greve, og innførte fasader i rød tegl,
horisontale vindusbånd og flatt tak-. Arkitekt Ramm-Østgaard tegnet, (med unntak av mellombygget mellom bygg 11 og bygg 03 samt vaktstua), alle de
senere nybyggene fram til midten av 1980-årene.

Siste byggetrinn fra 1995, som bl. a. huser nytt bibliotek og auditorium for høgskolen (bygg 22), er tegnet av ØKAW arkitekter.

I 1990 ble Lindern skole (også kalt Gjetemyren skole), som inkluderer rester av Lindern gård (også kalt Lille Valle), innlemmet som del av
Veterinærhøgskolen. Lindern skole, som ligger på en egen, men tilgrensende eiendom øst for det opprinnelige høgskoleanlegget, huser nå laboratorier,
kontorer, barnehager, hybler og gymnastikksal.

Deler av bygningsmassen som huset den gamle døveskolen ble stående etter at Veterinærhøgskolen ble ferdigstilt i 1936, og fungerte i en senere
periode som bolig, velferdsbygg m.m. for professorer og assistenter. Den siste delen av dette gamle anlegget, messa og smia, ble stående helt fram til
1966, da de ble revet for å gi plass til bygning 11. Bygning 12 Hundeklinikken, som stod ferdig i 1923, ble benyttet av Døveskolen fram til ca. 1933 (bygn
4930).

Døveskolen overtok eiendommen etter åndssvakeskolen som flyttet til Røstad i 1903. Den opprinnelige skolen er ophavet til "Idioten", som i dag er
navnet på friområdet rett sør for Veterinærhøgskolen.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 4925

GAB nr: 80655193

Navn:

HOVEDBYGNINGEN

Oppført: 1924 - 1935

Byggnr: 4926

GAB nr: 81360847

Navn: KIRURGISK KL.

Oppført: 1923 - 1929

Byggnr: 4928

GAB nr: 81360820

Navn: MEDISINSK KL.

Oppført: 1920 - 1929

Byggnr: 4930

GAB nr: 81360782

Navn: INDREMED.II BYG.

Oppført: 1923

Byggnr: 4936

GAB nr: 81360855

Navn:

VELFERDSBYGNINGEN

Oppført: 1969 - 1970

Byggnr: 4939

GAB nr: 80156316

Navn:

HOVEDBYGNINGEN

Oppført: 1880 - 1880

Byggnr: 4940

GAB nr: 80150332

Navn: IDRETTSBYGG

Oppført: 1936

Byggnr: 4942

GAB nr: 80156324

Navn:

INTERNAT/BARNEHAGE

Oppført: 1820
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Situasjonskart. Utsnitt med avgrensing av utomhusområde. Opphavsrett:
Statsbygg. Flyfoto Veterinærhøgskolen 1980
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

GAB nr: 80655193

Gnr/bnr: 220/87

Oppført: 1924 - 1935

Byggherre: Landbruksdepartementet

Arkitekt: Bredo Greve og fullført av H.J. Sparre

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Byantikvarens gule liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningshistorikk
1953

1953 Østfløy3.etg ombygget fra husdyrbrukssamling til kontorer og laboratorier
Loft østfløy innredet med lesesal.

1955 Kjølerom innredet i kjelleren

1966 Mikroskopilaboratorium innredet i kjeller vest

1982 Vidusutskifting i vest og sydfasade 3.etg

1983 Mezzanin innredet på loft over tidligere fotoatlier

1995 Glasstak over sideinngang i første etg. østfløy, inkludert ny glassdør

1996 Ny loftstrapp 3. etg. vestfløy. Ble etablert for tilgang til fremtidig museeum på loft. Skrinlagt!

2000 Sal for anatomisk samling i 2. etg innredet til administrasjonskontorer

2003 Etablert nye utvendige rømningstrapper i nord, montert branvinduer mot rømningstrappene. montert overtryksventilasjon i
hovedtrappesystemet og snudd slagrettning på mange bører.etablert nye rømningsveier på loft øst. gennerell brannoppdatering

2003 Aspestsanert deler av kjeller/kulvert systemet

Mezzaninetg. etablert i disseksjonssal østfløy 1. etg.

Vern
Formål: Formålet er å bevare et viktig høyskoleanlegg fra mellomkrigstiden. Anlegget må sees i lys av nasjonsbyggingen etter

1814, der institusjonen ble opprettet i 1818 men der realiseringen av egne bygninger først ble påbegynt i 1918 og fullført i
1935. Anlegget har høy kvalitet og preges av stor grad av opprinnelighet, som det er viktig å bevare for ettertiden.

Begrunnelse: Hovedbygningen (bygning 01) er del av det eldste bygningsanlegget, og danner et fondmotiv for bygningsanlegget og
parken sett fra General Birchs gate. Bygget og tilhørende anlegg er vurdert som verneverdig av byantikvaren.  I første
rekke er det bygningens eksteriør og bygningen som del av et større helhetlig anlegg som har bevaringsverdi. Innvendig
vurderes  hovedtrapperommet og festsalen å ha antikvarisk verdi.

Omfang: Fredningen vil omfatte bygningens eksteriør og utvalgte interiører som bl.a. vestibyle, trapperom, felles gangareale samt
festsal. Det må imidlertid foretas en ytterligere vurdering av interiørne.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: Festsalen

Interiørnavn: Festsalen

Beskrivelse: Interiør

inkludert fargesetting antas

å være original. Festsalen

er utført med pussede og

kalkmalte røde veggflater

med sjablondekor av

bladgull. Veggene er delt

inn i felt av hvitpussede

pilastre. Fotlister og

taklister samt

døromramninger er utført i

klebersten. taket er utført

som et pusset kassett-tak

med sjablondekor i

bladgull.

Interiørnr: Hovedtrapp

Interiørnavn: Hovedtrapp

med nisje i 2. etasje

Beskrivelse: Innvendig har

bygningen et symmetriske

hovedtrappeanlegg med to

paralelle trappeløp, utført

med pussede

kryssbuehvelv og trapp i

prikkhamret granitt, oljet

opdalsskifer og

kleberstensdetaljer, og

med trapperekkverk i

smijern og tre. I andre

etasje har hovedkorridoren

en utvidelse ut mot

hageanlegget i form av et

oppholdsareale  (nisje)

med benker innfelt i nisjer.
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Festsalen i 3. etasje Foto: Tom Wassum Festsalen i 3 etasje Foto: Tom Wassum

Utsnitt hovedtrappeløp Foto: Tom Wassum Sydfasade mot parken og med den opprinnelige hovedporten
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

GAB nr: 80156316

Gnr/bnr: 55/22

Oppført: 1880 - 1880

Byggherre: Magdalenastiftelsen

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Er sammen med bygningene 4940, 4941 og 4942 et skoleanlegg.

Bygningen er oppført som en tøfløyet bygning i 2 etasjer pluss kjeller og loft. Bygningen er oppført i nygotikk og bygget i pusset tegl med trebjelkelag.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen var tidligere skole- og internatbygning for Geitmyra skole. Dette var en tvangsskole for gutter, også kalt observasjonsskole. Skolen var
kommunal, der både skolestyret og vergerådet/barnevernsnemnd kunne vedta plassering av barn.

Skolen ble opprettet som Geitmyra observasjonsskole i Asker i 1899. Skolen har gått under flere navn, først Geitmyra skole, senere Lindern skole.
Institusjonen var eid og drevet av skolestyret i Oslo.

Skole- og internatbygningen har aldersverdi, den har en arkitektonisk egenverdi som et godt eksempel på en skole-, og internatbygning i nygotikk (den er
eksteriørmessig godt bevart hvis man ser bort fra det nye heishuset), og den vurderes å ha en sosialhistorisk verdi.

Kilder:
- Granskningsrapport ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005: Barneverninstitusjoner benyttet av Oslo kommune 19541993. Side 169-176.

Bygningshistorikk
1880 Bygning 18 "Hovedbygningen" på Lindern blir oppført som skole- og internatbygning for Magdalenastiftelsen.

1898 Magdalenastiftelsen solgte bygningen til Diakonhjemmet.

1904 Geitmyre observasjonsskole flyttet inn i Hovedbygningen. (Skolen ble etablert i 1899 i Asker.)

1909 Oslo kommune kjøpte eiendommen til bruk som observasjonsskole.

1954 1955 Det ble gjort store bygningsmessige forandringer på bygningen. Sovesaler i 2.etg. ble omgjort til 1-, 2- og 3mannsrom.

1990 Norges Veterinærhøgskole overtok bygningen til kontorer, laboratorier og studieplasser.

Vern
Formål: 4939 Hovedbygnigen skal fredes som eksempel på statlig tvangsskole/observasjonsskole for gutter. Bygningen har

sosialhistoriske og arkitektoniske verdier.

Begrunnelse: Bygningen var tidligere fra 1904 (ble kjøpt i 1909 av Oslo kommune)Lindern/Geitemyra skole. Skolen var
observasjonsskole for gutter og har vært en av totalt fire observasjonsskoler i landet.

Bygningen ble oppført i 1880 for Magdalenastiftelsen. Den var eid av Diakonhjemmet frem til 1909 da den ble kjøpt av
Oslo kommune. Geitmyra observasjonsskole flyttet inn i bygningen i 1904. Skolen var opprinnelig en tvangsskole som
opprinnelig var beregnet på barn som ikke ville gå på vanlig skole og derfor kunne bli plassert der av skolestyrer. Skolen
var kommunal, der både skolestyret og vergerådet/barnevernsnemnd kunne vedta plassering av barn. I Oslo var det to
tvangskoler, Geitmyra for gutter og Åsengata for jenter. Begge skolene var internatskoler.

Skole- og internatbygningen har aldersverdi, den har en arkitektonisk egenverdi som et godt eksempel på en skole-, og
internatbygning i nygotikk (den er eksteriørmessig godt bevart hvis man ser bort fra det nye heishuset), og den vurderes å
ha en sosialhistorisk verdi som eksempel på tvangsskole/observasjonsskole fra tidlig 1900-tallet.

Omfang: Eksteriør. Interiør: Krever nærmere undersøkelser.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning
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Fasade mot sørvest. Foto: Tom Wassum  Foto: Tom Wassum

Fasade mot syd Foto: Tom Wassum Vestfasaden Foto: Tom Wassum

Anlegget sett fra nord fra Thulstrups gate Foto: Tom Wassum
Østfasaden med nytt trappehus. Foto: Tom
Wassum
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Alleen opp fra Thulstrupsgate (fra nord-vest) Foto: Tom
Wassum
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

GAB nr: 80150332

Gnr/bnr: 55/22

Oppført:  - 1936

Byggherre: Oslo kommune

Arkitekt: Byarkitekten v/ Harald Aars

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Vern
Formål: Formålet er bevare Idrettsbygget som en del av et viktig høyskoleanlegget.

Begrunnelse: Bygningen er en viktig del av det komplette skoleanlegget.

Omfang: Omfanget er ikke definert. Det krever nærmere undersøkelser.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

 Opphavsrett: Statsbygg  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 4940 IDRETTSBYGG
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Side 1



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

GAB nr: 81360782

Gnr/bnr: 220/87

Oppført:  - 1923

Byggherre:

Arkitekt: Bredo Greve

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Sammendrag bygningshistorie
Bygget i 1923 som en del av NVH, men brukt av Døveskolen frem til 1933.

Brukshistorie:

Vern
Formål: Formålet er å bevare bygningen som del av Veterinærhøgsskolens bygninger, med klart slektskap både til det forutgående

Veterinærinstituttet og NVH.

Begrunnelse: Bygningen er oppført som et selvstendig anlegg orientert mot leiegårdsbebyggelsen i Ole Jacob Brochs gate og tilpasset
dette gjennom hagebypreget i volum og komposisjon. Bygget i 1923 som en del av NVH, men ble brukt av Døveskolen
frem til 1933. Som hundeklinikk er den antageligvis den av anleggets bygninger, som flest av byens brukere har et forhold
til.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør, der inngangsfasadene mot Ole Jacob Brochs gate er godt bevarte i forhold til
opprinnelig karakter. Interiørene vurderes nærmere.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

 Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 4930 INDREMED.II BYG.
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

GAB nr: 80156324

Gnr/bnr: 55/22

Oppført: 1820

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Byantikvarens gule liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Takformen, med høyt valmet, tak kan tyde på en empirebygning, men kan også tolkes i retning av at dette er en eldre rokokkobygning. Bygningen har
imidlertid for få synlige detaljer bevart til at det mulig å tidfeste bygningen utfra bygningsdetaljer.

Sammendrag bygningshistorie
Bygning 19a er opprinnelig oppført som våningshus på Lindern gård (også kalt Lille Valle). Byggeår er ukjent men det antas ca. 1820. Takformen, med
høyt valmet, tak kan tyde på en empirebygning, men kan også tolkes i retning av at dette er en eldre rokokkobygning. Bygningen har imidlertid for få
synlige detaljer bevart til at det mulig å tidfeste bygningen utfra bygningsdetaljer. Driftspersonalet på skolen hevder at bygningen har en kjerne fra 1600-
tallet. Dette lar seg imidlertid ikke bekrefte uten en nærmere bygningsarkeologisk undersøkelse. Gården lå i Aker kommune helt fram til 1948, så det er
sparsomt med opplysninger om eiendommen i byarkivet. Gården er inntegnet på kart fra 1844. Statsarkivet kan ha branntakster mm., men dette er ikke
undersøkt.

Det gamle våningshuset har en høy aldersverdi, og er også interessant fordi det er et av de få gjenværende gårdhusene fra første del av 1800-tallet som
er bevart innenfor den tette byen. Selv om bygningen er til- og ombygget, er den opprinnnelige formen og utstrekningen på bygget fremdeles godt
lesbart.

Bygningen er i NVHs lister oppgitt til å være fra ca 1690. Det vites ikke hvor dette kommer fra. En ekstern konsulent gruppe som vurderte NVHs
bygningsmasse tippet ca 1820 men fastslo at det måtte nærmere undersøkelser til. Bygningen har vært brukt av Magdalenastiftelsen som "hjem for
moralsk forkomne unge piker (1859-1898).

Kilder: Byarkivet og Byantikvarens arkiv.

Bygningshistorikk
1800 Antas oppført ca 1820 som våningshus på Lindern gård (Lille Valle)

1861 Gården kjøpt av Magdalenastiftelsen

1880 Påbygd med beboelsesrom på loft, utført som takløft mot nord og syd. Innvendig trapp antas bygget samtidig

1898 Bygningen og eiendommen solgt til Diakonhjemmet

1909 Kjøpt av Oslo kommune til skoleformål

1936 Påbygd med et rom i første etasje mot vest, Frittstående uthus og uværsskur mot syd oppført samtidig. Utvendig kledning og vinduer antatt
skiftet ut ved denne tilbyggingen (Ark byarkitekten v/ Harald Aars)

1963 Innredning av bad i 1. etasje

1990 Ombygging og oppussing ifm innredning til barnehage da Veterinærhøgskolen overtok anlegget

Vern
Formål: Internat/barnehage skal fredes som eksempel på gårdsbygning fra første del av 1800-tallet og som eksempel på bygning

brukt til tvangskole/observasjonsskole.

Begrunnelse: Det gamle våningshuset har en høy aldersverdi, og er også interessant fordi det er et av de få gjenværende gårdhusene
fra første del av 1800-tallet som er bevart innenfor den tette byen. Selv om bygningen er til- og ombygget, er den
opprinnnelige formen og utstrekningen på bygget fremdeles godt lesbart.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 4942 INTERNAT/BARNEHAGE
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
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Inngangsfasade mot nord. Foto: Tom Wassum Fasade mot nord. Foto: Tom Wassum

Fasade syd/øst. Foto: Tom Wassum Barnehagen sett fra vest. Foto: Tom Wassum

Fasade mot syd. Foto: Tom Wassum Barnehagen sett fra skolebygningen. Foto: Tom Wassum

BYGNING 4942 INTERNAT/BARNEHAGE
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
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Uthus mot syd Foto: Tom Wassum

BYGNING 4942 INTERNAT/BARNEHAGE
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

GAB nr: 81360847

Gnr/bnr: 220/87

Oppført: 1923 - 1929

Byggherre: Landbruksdepartementet

Arkitekt: Bredo Greve

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Byantikvarens gule liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Kirurgisk klinikk.

Bygning 02 og 03, som ble byggemeldt i 1923 og stod ferdig i 1929, er tegnet av arkitekt Bredo Greve.

Bygningen ble oppført som kirurgisk og ambulatorisk klinikk med operasjonsrom, staller, garasjer, kontorer, høyloft mm. Fløyen mot hovedporten
inneholdt boliger. Gårdsrommet mellom fløyene er bygget som mønstringshall for hester og var også opprinnelig overdekket og med overlys.

Bygningen er i hovedsak i 1 etasje. Nordenden av fløy nærmest bygg 01 rommer to etasjer og den lille tverrfløyen mot hovedporten er noe høyere, og har
2 etasjer.

Bygningen har utvendig samme materialbruk, dekor og fargebruk som de andre bygningene omkring parken. Dekoren på bakfasaden mot øst er
imidlertid enklere enn på de øvrige fasadene, bl.a. er det her benyttet pussede gesimser i stedet for granitt som på de øvrige fasadene.

Stilhistorisk preges bygningen av nasjonalromantisk nybarokk.

Innvendig er rommene i overveiende grad utført med linoleum og terrazzo på gulv og malte pussflater på vegger og i himling.

Sammendrag bygningshistorie
Kilder: PBE, Byarkivet, Byantikvaren.

Bygningshistorikk
1934 Hundestall innredet på loft

1942 Vognremisse omgjort til slakterom

1943 Loft mot General Birchs gate ombygget til bolig

1978 Slakterommet ombygd til auditorium

1983 Nytt røntgenanlegg installert i auditorium

1983 Innredning av veterinærmuseum i 2. etasje i fløy mot nord

1985 Ombygging og renovering av mønstringshall med nytt tak og nytt overlys

2002 Ombygging og renovering av operasjonssal i østfløyen

Innredning av loft over museet til kontor for distriktsveterinæren

Vern
Formål: Formålet er å frede bygningen som et viktig kulturminne og som del av helhetlig anlegg.

Begrunnelse: Bygningens verneverdi knytter seg i første rekke til eksteriøret og bygningen som del av et helhetlig anlegg.

Omfang: Eksteriør.
Interiør må undersøkes nærmere.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Mønstringshall med overlys

Beskrivelse:

Mønstringshallen har et

nøkternt formspråk, med

pussede og malte vegger

og himling, samt en

brystningssone kledd med

keramiske fliser.

BYGNING 4926 KIRURGISK KL.
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Side 1



Fasade mot parken. Foto: Tom Wassum
Sidefløyene avsluttes symmetrisk omkring
hovedporten.   Opphavsrett: Statsbygg

Overbygd mønstringshall for hester. Opphavsrett: Statsbygg Vestfasade. Foto: Tom Wassum

BYGNING 4926 KIRURGISK KL.
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

GAB nr: 81360820

Gnr/bnr: 220/87

Oppført: 1920 - 1929

Byggherre: Landbruksdepartementet

Arkitekt: Bredo Greve

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Byantikvarens gule liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Medisinsk klinikk.

Bygning 04, som ble byggemeldt i 1920 og stod ferdig i 1929, er tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen ble oppført som medisinsk klinikk med
dyrestaller, undersøkelsesrom, laboratorier, kontorer og boligrom og høyloft. Bygningen er formet som en langstrakt rektangulær bygning i 1 etasje + loft,
og med en høyere tverrfløy mot hovedporten i 2 etasjer. Stilhistorisk preges bygningen av nasjonalromantisk nybarokk.

Bygningen har utvendig samme materialbruk, dekor og fargebruk som de andre bygningene omkring parken. Dekoren på bakfasaden mot vest er
imidlertid enklere enn på de øvrige fasadene, bl.a. er det her benyttet pussede gesimser i stedet for granitt som på de øvrige fasadene.

Innvendig er rommene i overveiende grad utført med linoleum og terrazzo på gulv og malte pussflater på vegger og i himling.

Sammendrag bygningshistorie
Kilder: Plan- og bygningsetatens tegningsarkiv, Byarkivet og Byantikvarens arkiv.

Bygningshistorikk
1936 Innredning av beboelsesrom (liten leilighet) på loft lengst mot nord over dyrestallene

1946 Innredning av loft over undersøkelsesrom til beboelse

1956 Bygging av studentlaboratorier i kjeller i nytt tilbygg mot General Birchs gate

1956 Nytt auditorium bygges i første etasje over laboratoriene

1956 Endring av rom på loft mot General Birchs gate, samt 2 nye vinduer i fasade 2. etg. Nytt trapperom mellom 1. og 2. etasje (nå blendet)
amtas bygget i sammenheng med innredning av 2. etasje.

1964 Gjødselkjeller byggemeldt under nordre del av dyrestallene.

Ominnredning og oppussing av 2. etasje over undersøkelsesrom til kontorer. Nytt takvindu i takflate mot parken.

Vern
Formål: Formålet er å frede bygningen som et viktig kulturminne og som del av helhetlig anlegg.

Begrunnelse: Bygningens verneverdi knytter seg i første rekke til eksteriøret og bygningen som del av et helhetlig anlegg.

Omfang: Eksteriør
Interiør må undersøkes nærmere.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Fasade mot parken. Foto: Tom Wassum Østfasade. Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 4928 MEDISINSK KL.
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
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Fasade mot vest. Foto: Tom Wassum Fasade mot hovedporten. Foto: Tom Wassum

BYGNING 4928 MEDISINSK KL.
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

GAB nr: 81360855

Gnr/bnr: 220/87

Oppført: 1969 - 1970

Byggherre: Statsbygg.

Arkitekt: Rolf Ramm-Østgaard.

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Ble oppført med studentkantine og kjøkkenseksjon i fløyen mot Sognsveien. I midtfløyen lå vestibyle, bokhandel, kollokvierom osv. I fløy mot
høgskoleområdet lå aktivitetsrom, bad, toalettrom, garderober osv.

Grunnmurer og bærende konsturksjoner er utført som plasstøpt betong. Yttervegger er oppført av 1/2 stens Sterk-o-Lettsten forblendet utvendig med
fuget teglsten. Innvendig vegger er utført av 10 cm Sterk-o-lettsten, porøs type.

Sammendrag bygningshistorie
Statsbyggs ferdigmelding nr. 118/1971

Vern
Formål: Formålet er bevare Velferdsbygningen som en del av et viktig høyskoleanlegget. Formålet er videre å bevare bygningen

for å vise ekspansjonen anlegget hadde rundt 1970-tallet og at bygningen representerer ideer rundt økt tilbud på
velferdssiden for studentene, samt karakteristisk arkitektur fra samtiden.

Begrunnelse: Betegnelsen velferdsbygning skulle uttrykke bygningens funksjon som i sin helhet var viet til studentsenes velferd og
trivsel i studietiden. Av bruksmessige hensyn ble bygningen oppført i en etasje, med delvis kjeller.
Bygget gitt utforming med karakter av Karébebyggelse- åpen mot sydøst og det ble lagt vekt på arkitektonisk samspill med
MNB-bygget og gruppering rundt det som ble et "torg".

Omfang: Omfanget er ikke definert. Det krever nærmere undersøkelser.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: Interiør.

Interiørnavn:

Beskrivelse:

BYGNING 4936 VELFERDSBYGNINGEN
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
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 Opphavsrett: Statsbygg  Opphavsrett: Statsbygg.

 Opphavsrett: Statsbygg.  Opphavsrett: Statsbygg.

Vestibyle. Opphavsrett: Statsbygg.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 4936 VELFERDSBYGNINGEN
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
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Idrettsanlegg. Opphavsrett: Statsbygg.  Opphavsrett: Statsbygg.

 Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 4936 VELFERDSBYGNINGEN
Kompleks 1841 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
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