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1. Innledning 
På Aker sykehus ligger en rik samling med verdifulle bygninger som er bygget i en periode på flere hundre år. Her er gårdshistorie, arkitekturhistorie, sosialhistorie og krigshistorie vevd inn i hverandre. Helt nord i 

området ligger Tonsen gård. I middelalderen tilhørte den hovedøya kloster og fra 1617 lå den under sogneprestembetet i Christiania. I 1755 overtok Thore Gullichsen gården. Han reiste et nytt hovedhus, en sekslaftet 

stue som ennå står på tunet og som går under navnet Tingstua. I 1806 ble gården embetsgård for fogden i Aker og Follo, deretter var den i privat eie før den ble den kjøpt av Aker kommune til fattiggård i 1887. Om lag 

10 år senere stod den første sykehusbygningen ferdig, og Aker sygehus og pleiehjem var et faktum. Omkring 1910 ble Sinsen gård innkjøpt og en storstilt utbygging iverksatt. Siden har sykehuset vokst og har i dag en 

sammensatt bygningsmasse som representerer de fleste tiårene på 1900-tallet. Aker sykehus har i tiden det har eksistert, vært en verdifull institusjon og arbeidsplass for mange mennesker i Oslo og har en sterk stilling i 

folks bevissthet.  

 

Sykehus som kulturminne 

Den materielle sykehushistorien, her definert som historien om bygningene og landskapet, handler om hvordan kulturelle endringer, samfunnsutvikling og ikke minst utviklingen av legevitenskapen skaper ny arkitektur 

og nye måter å organisere sykehusområdene på. Bygningene og områdene speiler samtidens rasjonalitet, ideologi og menneskesyn, og fungerer som fysiske vitnesbyrd og historiefortellere. 

 

I Norge startet oppbygningen av et landsdekkende helsevesen tidlig på 1800-tallet. Rikshospitalet stod ferdig i 1826. Mens sinnsykehus og sykehus for spedalske ble bygget av staten, var de somatiske sykehusene 

lokale eller regionale. I siste del av 1800-tallet og starten av 1900-tallet vokste det fram en arbeidsdeling mellom sykehus og andre type institusjoner som aldershjem, asyl eller sanatorium. Sykehusene skulle være 

institusjoner som behandlet syke og ikke pleiehjem, fattighjem eller aldershjem. Dette førte til at de somatiske sykehusene fikk en høyere status som institusjonstype. Sykdomsbildet i perioden 1900-1950 var sterkt 

preget av tuberkolose, før smittetallet gikk radikalt ned på 1940-tallet. Ellers var de tradisjonelle infeksjonssykdommene som polio, difteri og meslinger førende for utviklingen av sykehusene. Også her gikk smittetallet 

ned etter krigen. Etter siste krig er historien om helsevesenet i stor grad knyttet til byggingen av velferdsstaten. 

 

Landsverneplan for helsesektoren 

En landsverneplan er en oversikt over en statlig sektors verneverdige eiendommer på landsbasis, og en historisk oversikt over sektorens utvikling. Fagdepartementene er ansvarlige for at det blir utarbeidet planer i sine 

sektorer. Gjennomføringen er i tråd med Kgl.res av 01.09.2006 ”overordna føresegn om forvaltning av statleg kulturhistoriske eigedommar”. Utvalget i planen skal være kartlagt og valgt ut av 

sektoren/eiendomsforvalteren i samråd med Riksantikvaren. Planen skal danne grunnlag for fredning i henhold til kulturminneloven (verneklasse 1), og inneholde en oversikt over eiendommer som sektoren vil verne på 

annen måte (verneklasse 2). Landsverneplanene skal gi staten bedre oversikt og kunnskap om de enkelte eiendommene, og legge grunnlag for en mer helhetlig forvaltning statens kulturhistoriske eiendommer. En 

landsverneplan skal ivareta helheten i sektoren, og utvalg av verneverdige bygg skal vise bredden og variasjonen i eiendomsmassen.  

Aker universitetssykehus inngår i landsverneplanen for helsesektoren. Helse og omsorgsdepartementet la fram forslag til verneplan i 2008. Planen er utarbeidet av Forsvarsbygg.  På Aker ble det fra helseforetaket 

framlagt vesentlige innvendinger til forslaget. ”Generelt negativt pga økte kostnader og mindre fleksibilitet. Vern kan gi begrensninger for framtidig utbygging av sykehusområdet. Ber om redusert vern. Påpeker særlig 

konflikt ved vern av enkelte bygg.” (brev av 12.01.2009, RA) Resultatet ble at flere bygninger som var satt i verneklasse 1, ble flyttet til verneklasse 2 eller de ble helt fjernet fra vernelistene. Planen var på en endelig 

høring i februar 2011, og er i dag vedtatt og fredningene er gjennomført.  Deler av det opprinnelige sykehusområdet (det tyske anlegget i tre) disponeres ikke av sykehuset, men tilhører er annen sektor. Det inngår i 

Statsbyggs verneplan for øvrige statseiendommer. Anlegget er vedtatt fredet, men fredning er ennå ikke gjennomført. Heller ikke lavbygget til den tidligere sykepleierskolen disponeres av sykehuset. Dette forvaltes i 

dag av Statsbygg. 

 

Mål og kontekst 

Dette kulturminnegrunnlaget bygger på innholdet i landsverneplanen, men favner et større geografisk område og går dypere inn i flere tema. Hele det opprinnelige sykehusområdet mellom Trondheimsveien, 

Ulvenveien og Sinsenveien er tatt med. Det betyr at bebyggelse som i dag ikke er en del av sykehuset, men som ble bygget som en del av institusjonen, er inkludert. Innfallsvinkelen er dessuten noe videre og har et 

perspektiv som betrakter Aker sykehus i en ”Oslokontekst”.  

 

Flere av bygningsbeskrivelsene er hentet fra landsverneplanen. I tillegg er lokalhistoriske bøker, gamle kart og bilder samt Plan- og bygningsetatens arkiv benyttet. Dokumentet starter med en historisk gjennomgang. 

Landskap, topografi og struktur er omtalt under et eget punkt. Deretter er bygninger med bevaringsverdi presentert enkeltvis. Det siste punktet inneholder oppsummering, helhetsvurdering og anbefalinger. 

 

 

Målet med dokumentet er: Å dokumentere den historiske utviklingen, ta stilling til de kulturhistoriske verdiene, og komme med anbefalinger til den kommende utviklingen av strukturer, landskap og bygninger. 
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2. Historien 

I dette kapittelet blir de historiske fasene beskrevet. Fortellingen starter med Tonsen gård, som representerer den eldste historien på Aker sykehus.  

 

Tonsen gård fram til 1885 

Tonsen het trolig opprinnelig Þornsin og navnet er sammensatt av ordene Þorn (torn) og vin, som betyr naturlig eng eller beitemark. Denne tolkningen er noe usikker da det ikke eksisterer eldre skriftlige versjoner av 

navnet. Tonsen nevnes i skriftlige kilder for første gang i 1325. I middelalderen tilhørte den hovedøya kloster og fra 1617 lå den under sogneprestembetet i Christiania. 

 

I 1755 overtok Thore Gullichsen gården. Han reiste et nytt hovedhus, en sekslaftet stue som ennå står på tunet og som kalles Tingstua. Folketellingen fra 1800 beskriver en gård som har tre husmannsplasser med jord 

og en ”inderst”. I hovedhuset bor Thore Gulichsen på 80 år, sammen med sin datter og hennes tre barn. En ”tjenestekarl” og tre ”tjenestepiger” er tilknyttet husholdet.  

 

I 1806 ble gården embetsgård for fogden i Aker og Follo. At våningshuset i dag kalles Tingstua knyttes til at bygningen sies å ha fungert som rettslokale da fogden holdt til på gården. Nytt våningshus ble bygget i 1812, 

og det gamle våningshuset (Tingstua) ble degradert til drengestue. Det nye våningshuset ble oppført av fogd i Aker og Follo, Poul Christian Holst, og plassert sør i tunet med et hageanlegg foran. Bygningen er oppgitt å 

være i to etasjer, med en bred gang tvers gjennom huset. Trolig var bygningen en midtgangsbygning, noe som var meget vanlig på selveide gårder på denne tiden. Middels store gårder hadde ofte midtgangsbygninger i 

1 ½ etasje. Et midtgangshus i to fulle etasjer, slik det ble oppført på Tonsen, vitner om en velstående gård. 

 

I 1854 går gården over i privat eie. Det var John Sogn som kjøpte gården. I folketellingen i 1865 er det fortsatt John Sogn med sin fru Andrea Sogn og deres to barn på 14 og 6 år som bor på Tonsen. John Sogn er 

oppført som ”selvejer” og ”Kanditatur jur”. Familien har to ”tjenestedrenger” og en ”tjenestepige”. I 1868 overdras gården til enken Andrea Sogn og i 1887 blir den kjøpt av Aker kommune. 

 

På kart fra 1844 er bygningene og hageanlegget på tunet tegnet inn. En sammenligning av kart fra 1844 og 1885 viser ingen store endringer på tunet. Muligens har våningshuset har blitt noe større i 1885, noe som kan 

tyde på at bygningen ble påbygd før Aker kommune kjøpte gården.   

 

  
Til venstre kart fra 1844 – Tingstua ligger nord på tunet og helt sør i tunet ligger det nye våningshuset med hage foran.  

Til høyre kart fra 1885. På tunet på Tonsen ligger Tingstua som før, den nye hovedbygningen ser ut til å ha blitt påbygd i lengden. Stabburet og de to driftsbygningene har omlag samme form som på kartet fra 1844. 
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Aker pleiehjem for fattige syke 1885 

I oktober 1885 kjøpte Aker kommune Tonsen gård med 200 mål dyrket mark. Prisen var 47 400 kr. Gården skulle benyttes som fattiggård, og 40 fattige skulle få plass her. Det ble ansatt en forstander som fikk ansvar 

både for gårdsdriften og de fattige. Annet lønnet personale utgjorde bestyrer og bestyrerinne, en husmann, en tjenestegutt og to tjenestepiker. Gården produserte bygg, havre, poteter, melk og haveprodukter, og 

pleiehjemmet var i stor grad selvforsynt. Fattiggårdene på denne tiden fungerte som arbeidsanstalter og i kommunale beretninger heter det: 

 

”Gårdens drift foreståes av en forstander, der som lemmenes nærmeste foresatte og overhode til enhver tid har å påse disses åndelige og legemlige tarv samt bestemme deres arbeide. Han forestår fattiggårdens økonomi 

og innkjøp efter overbestyrelsens instruks samt utfører i øvrig de plikter som overbestyrelsen måtte pålegge ham.” 

  

Innvielsen fant sted 7. januar 1887. Begrepene fattiggård og pleiehjem brukes om hverandre i skriftlige kilder, og i praksis var institusjonen de første årene viet både gamle og fattige. 

 

Da Aker kommune overtok Tonsen gård står det i beretningene at det ble utført ganske store byggings- og reparasjonsarbeider. Tunet fikk noen nye bygninger, samtidig som de eldre ble påbygget og utbedret, og noen 

revet. Det ble avholdt branntakster i 1888 og 1889 og der framgår det at det lå 7 bygninger på tunet: 2 etasjes våningsbygning, en ny stolpebod (stabbur) satt opp i 1888, lade (låve), våningsbygning (tingstua), 

privetbygning, 1 etasjes murbygning og bad/bod. I 1889 er det oppført et 2,2 meter høyt gjerde på 245 meter. Både våningsbygningen og Tingstua blir benyttet som bolig for både de fattige og personalet. I samme 

periode bygges dagens Trondheimsvei i vest, og anlegget får adkomst herfra.  

 

Fattighuset på Tonsen gård. Foto:Groruddalen Historielag.  
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Ager sykehus & Pleiehjem 1895 – den første sykehusbygningen oppføres. 

I juli 1895 åpner Ager Sygehus & Pleiehjem i en nybygd toetasjers murbygning (revet på 1960-tallet).  Et lite parkanlegg ble anlagt på nordsiden av bygningen og en frukthave opparbeidet på sydsiden.  Langs 

innkjørselen fra Trondheimsveien ble det plantet en allé.  

 

Forstander Wilhelm Kolderup fikk det administrative ansvaret for 70 pasienter og bar tittelen ”bestyrer, proprietair”. Hans kone Wilhelmine fungerte som ”bestyrerinde”. Det fantes ikke egen lege på sykehuset, 

pasientene var distriktslegens ansvar. I 1898 blir sykehusets første lege ansatt. 80 menn og 85 kvinner behandles det første året. 28 dør, 63 blir helbredet, mens 35 angis å være på bedrings vei. 

 

Gårdsdriften fortsetter som før og det blir oppført to nye vognskjul. På slutten av 1800-tallet mistet gården ”adskillige mål af den beste jord” til planteskole, byggetomter, vannbasseng og vei. I 1903 ble planteskolen 

solgt til Glommens Træsliberi som oppførte Tonsen transformatorstasjon. I 1904 ble elektrisk lys installert på Tonsen. I 1908 hadde gården 5 hester, 9 kuer og 23 svin. 

 

 

 
Over: Bilde fra 1895 med den nyoppførte sykehusbygningen, våningshuset og et bygg som trolig er privet. I bakgrunnen taket på 

driftsbygningen. Området har fått inngjerding – slik taksten fra 1889 forteller. Foto: Groruddalen Historielag. 

Til venstre: Liste over beboere i 1900, hentet fra folketellingen samme år. 
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Epidemipaviljonger og parkanlegg, 1905 - 1920 

I 1905 jobbet det fem sykepleiere og en oversykepleier ved sykehuset. Røntgenapparat og bad måtte lokaliseres i kjelleretasjen på sykehusbygningen på grunn av plassmangel. Sykehuset får kritikk for sanitære forhold, 

trangboddhet og dårlig mat. Flere tiltak blir foreslått og Aker kommune konstaterer at institusjonen trenger mer plass. I 1911 kom bevilgninger til nybyggene, i mellomtiden hadde kommunen (i 1910) kjøpt Nordre 

Sinsen gård på 182 mål, hvorav 140 var dyrket mark. Hovedbygningen på Sinsen blir innredet som bolig for sykehusets bestyrer og kirurgiske overlege. 

 

Datidens mest produktive sykehusarkitekt, Victor Nordan, blir engasjert for å utarbeide en generalplan for den videre ekspansjon. I 1914 stod anlegget ferdig.  Følgende bygninger ble oppført: Økonomibygning, 

tuberkuloseavdeling, portnerstue, likkapell med obduksjonsrom, skarlagensfeberpaviljong, difteripaviljong, observasjonspaviljong og vognskur. Det ble opparbeidet plener og en poppelallé langs sykehusets hovedakse.  

 

I 1916 ble det ansatt agronom og gartner ved Aker sykehus fordi kommunen ønsket en fagmessig drift av park og hageanlegg samt utvidelse av grønnsaksdriften. Herredsstyret i Aker hadde i mange år rettet kritikk mot 

gårdsdriftens dårlige resultater. Omlegging til grønnsaker/frukt ble ansett som vellykket og gav gode overskudd, samtidig fortsatte sykehuset med husdyrhold. Sykehuset overtok driften av fjøset på Sinsen fra 1917, da 

med 26 kuer, og fjøset på Tonsen ble lagt ned. I 1919 utarbeidet Akers parkvesen en samlet plan for uteområdene på sykehuset. Planen ble realisert de kommende år, alt avhengig av hvor store bevilgninger som ble gitt. 

 
Bilde fra slutten av 1920-tallet. 

Bygningene fra 1914- utvidelsen 

er merket med tekst. 

Økonomibygningen er nesten 

skjult bak kirurgibygningen som 

ble oppført i 1924. 
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Aker sykehus på 1920-tallet 
I 1919 ble pleiehjemsdelen flyttet til to andre steder i kommunen, og fra nå var Aker et rent sykehus. Det var imidlertid fortsatt behov for flere bygninger. Planleggingen av neste større byggetrinn ble igangsatt, også 

denne gang i arkitektfaglig regi av Victor Nordan. 

 

I kjølvannet av spanskesyken ble det i 1920 oppført en flyttbar sykebarakke. Denne bygningen er revet.  I 1921 ble en ny epidemipaviljong rettet mot tyfus og poliomyelitt oppført. Bygningen ble også innredet med 

sykepleierboliger i en høyere midtdel. En ny bygning for kirurgisk avdeling og et nytt centralfyrhus stod ferdig i 1924. Fra denne tid kan Aker sykehus tilby sykepleieutdanning.  

 

 
Flyfoto fra slutten av 1920-tallet. 

Bygningene som er merket med tekst 

stod ferdig i 1924. 

Kirurgibygningen ruver i anlegget, bak 

skimtes økonomibygningen og til høyre 

Tonsen gård med frukthagen.  

Tonsen transformatorstasjon og 

personalboliger tilknyttet denne, til 

høyre i bildet. 
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Nordre Sinsen gård 

Som nevnt før ble Sinsen gård kjøpt av Aker sykehus i 1910. Sinsen er en såkalt vingård. Vin betyr eng og indikerer at området har vært brukt som beitemark. Man antar at vingårdene ble ryddet i perioden før 

vikingtiden, hovedsakelig til de første fem-seks hundreår av vår tidsregning. Sinsen nevnes i skriftlige kilder i middelalderen. Den var da som så mange andre gårder eid av kirken. På begynnelsen av 1600-tallet var 

både nordre og søndre Sinsen kannikegods som ”tilligger ”lesemesteren” (skolemesteren) i Oslo”. I 1640 ble gårdene slått sammen, men fortsatte å tilhøre ”Rektoratet” helt inn i det 19. århundre. Gården ble deretter 

delt i tre. Nordre Sinsen ble i 1834 ervervet av Niels Olsen. Det er trolig han som har bygget våningshuset som ligger der i dag. Gården skiftet eier flere ganger på 1800-tallet. I 1881 ble den kjøpt av A/S Sinsentomtene 

og den 15. juni 1910 av Aker kommune.  

 

På kart fra 1844 framgår det at tunet har fire bygninger, av disse er det kun hovedbygningen som står i dag. Ny driftsbygning og stabbur ble bygget på slutten av 1800-tallet. Det hevdes at dagens sidebygning ble bygget 

av Aker sykehus på 1920-tallet. Bygningen er sammensatt av to volum og den ene delen er utvilsomt fra 1920-tallet. Den andre delen, et langstrakt volum, har flere vinduer som er eldre, sveitserstilsdetaljer og en form 

og grunnmur som antyder at bygningen er fra siste del av 1800-tallet. Bygningen kan ha fungert som drengestue eller bryggerhus.  

 

 

Gårdsdrift og kommunal utparsellering 
I 1929 kom det krav fra gårdsarbeiderne om nedsettelse av arbeidstid og 

høyere lønn. Gårdsdriften kom opp til debatt og herredsstyret mente 

kommunen var best tjent med å forpakte bort ca. 110 mål (arealet lå utenfor 

selve sykehuset). Nordre Sinsen ble imidlertid drevet videre med noe 

jordbruk (svin og kuer) og gartneri. Arealet knyttet til Tonsen gård ble etter 

hvert administrert av Akers boligkontor. Kommunen ønsket å benytte 

arealene til boligbygging. Reguleringsplan for Tonsenjordet og deler av det 

som i dag blir kalt Årvoll lå ferdig i 1930. Området skulle bygges ut med 

småhusbebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedbygningen på Nordre Sinsen ble oppmålt og dokumentert i 1910 av 

kommunearkitekten i Aker.   



9 

 

1930-tallet – nybygg og ombygginger 

I løpet av 1920-tallet stiger folketallet i Aker med 64 % og sykehuset får igjen kapasitetsproblemer. Både overlegen og administrasjonen påpeker mangler og behov, og en ny ”ønskeliste” ser dagens lys. Kommunen har 

dårlig økonomi og stiller seg negative til videre utbygging. En komité blir imidlertid opprettet, og i 1931 får sykehuset medhold i ønske om utvidelser. Kommunearkitekten blir engasjert og i 1934 fremmer han et 

forslag til nybygging av kjøkken og vaskeri, ny økonomibygning og ombygging av den gamle økonomibygningen til bruk for medisinsk avdeling. De nye bygningene får et helt annet arkitektonisk uttrykk enn de 

eksisterende bygg, og blir preget av datidens stil, funksjonalismen.  I 1938 står den nye økonomibygningen ferdig. Ved krigsutbruddet i 1940 forelå det store planer for utvidelser av flere avdelinger. Blant annet var det 

utarbeidet tegninger for en ny psykriatribygning som skulle plasseres sørvest for den nye økonomibygningen.  

 

 
Bilde fra 1930-tallet. Økonomibygningen til venstre i bildet inneholdt blant annet vaskeri og kjøkken og andre støttefunksjoner. 
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Sentralhospital for Wehrmacht (Sinzen Kriegslazarett) 1940-1945 

Rett etter okkupasjonen i 1940 kom det beskjed fra tyske militære myndigheter om at Aker sykehus må evakueres innen 1. mai. Tyskerne skulle benytte sykehuset som sitt. Pasientene ble spredt på andre sykehus, blant 

annet ble Berg skole stilt til disposisjon. Her ominnredes klasserommene til sykehuslokale. Operasjonsstue, fødestue og 255 senger blir klargjort. 

 

På Aker fortsetter utvidelsene i regi av den tyske okkupasjonsmakten. To bygninger står ferdig i 1943; et tilbygg/utvidelse av økonomibygningen langs Trondheimsveien, og en teglsteinsbygning ved hovedinngangen. 

Teglsteinsbygningen (Geschäftszimmer-Gebäude Kriegslazarett) var hovedsakelig oppført som kontorbygg for sanitetsoffiserer, men skal også ha hatt noen behandlingsrom. Et interessant trekk ved begge bygningene 

er tilpasningsaspektet til det rådende bygningsmiljøet.  

 

Et stort anlegg i tre bygget for venerisk syke offiserer blir bygget sør på området. Ved krigens slutt var ytterligere to store bygninger nesten ferdigstilt på områdets sydvestre del. Det østre av disse, trolig oppført som 

boliger for tyske leger (Arztheim), ble etter krigen konvertert til medisinsk avdeling. Det vestre, oppført som "Schwesternheim", fikk tilsynelatende en lignende funksjon etter krigen, det vil si som hjem for kvinnelige 

sykepleierelever. Anleggene hadde store kjellere med bunkere, tilfluktsrom og ganger som bandt bygningene sammen.        

 

 
Bilde fra 1947. Bygningene som ble oppført av tyskerne er merket med tekst. Kontorbygget er ikke synlig, men ligger bak den store kirurgibygning. Foto: Widerøe flyveselskap/1947/Byantikvaren i Oslo. 
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Etterkrigstiden – modernisme og brudd 

I 1948 ble Aker og Oslo slått sammen, og Aker gikk fra å være kommunens store sykehus til å bli ”østkantsykehuset” i Oslo. Vest på området prosjekterte arkitektene Morseth og Viel Gedde på 1950-tallet fem blokker 

med søsterboliger. Ytterligere to blokker ble oppført i 1960, og tre på 1970-tallet. Andre steder i nærmiljøet ble det bygd tomannsboliger for legene. Barnehager for personalet ble bygget fra 1965 og utover (i alt fire 

stykker). Behovet økte i takt med at kvinner gikk ut i arbeidslivet, men nok særlig med at kvinner som var gift og hadde barn fikk tilgang til stillinger som sykepleiere. Tidligere var sykepleierprofesjonen forbeholdt 

ugifte og barnløse kvinner. Med den generelle samfunnsutviklingen og likestillingen mellom kjønnene ble barnehageplassene et virkemiddel for å kunne sikre sykehuset kvalifisert personale.  

 

 
Bilde fra midten av 1960-tallet som viser hele Aker sykehus.  
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 I 1958 bygges den spektakulære Rondellen ved hovedinngangen og i 1962 stod den nye medisinske 9-etasjesblokken ferdig. Med sterkt avvikende volum, form og materiale (gul tegl) introduserer denne en trend av 

stadig mer utpregede brudd med anleggets tidligere bygningsmasse. Blokken ble dessuten plassert midt i den tidligere hovedaksen i anlegget og blokkerte denne. Blokken introduserer en helt ennen måte å tenke 

sykehusdrift på, med massive, sammenkjedete bygningsvolumer som tette clustre, formgitt ut fra en mer industriell produksjonsrasjonalitet. Den nye blokken inneholdt samtidig en- og tomannsrom i kontrast til den 

eldre bebyggelsen hvor større sovesaler var vanlig. 

 

      
Bilder fra 1963 og 1964. Den nye medisinske blokken la seg midt sykehusets gamle hovedakse. Til høyre ligger tunet på Nordre Sinsen gård fortsatt relativt urørt. Driftsbygningene ble revet på 1970-tallet. 

 

I 1966 var en ny reguleringsplan for Aker sykehus utarbeidet. Planen la til rette for en ytterligere utbygging av 

sykehuset og innebar at den første sykehusbygningen fra 1895 måtte rives. Det ble lagt opp til en utvikling hvor 

flere av de eksisterende enkeltstående bygninger ble koblet sammen. Også nybyggene som ble oppført ble koblet 

sammen med eksisterende bygningsmasse. Det interne veisystemet ble endret og tilrettlagt for bil. 

 

På slutten av 1960-tallet og tidlig på 1970-tallet oppføres flere bygg, blant annet et nytt operasjonsbygg som går 

under navnet østfløyen og en ny fødeavdeling. Bygningene legges på hver sin side/mellom de to gamle 

bygningene; kirurgibygningen og økonomibygningen. Dermed dannes det en stor karré. Det store anlegget la 

beslag på tidligere grøntområder, blant annet frukthagen. 

 

På 1997/98 ble den østre fløyen på kirurgibygningen ytterligere forlenget med to volum; vinkelbygget og et nytt 

psykiatribygg. Siste rest av tidligere grønnsakshager og frukthager var nå nedbygget. På bildet til venstre ser man 

dagens situasjon. 

 

Gårdsbebyggelsen på Tonsen og Sinsen var i perioder utsatt for rivingstrusler. I 1971, i tilknytningen til bygging 

av østfløyen, ble låven og hovedhuset (fattighuset) på Tonsen foreslått revet av sykehuset. Byantikvaren gikk 

imot rivingen. Argumentasjonen for vern tok utgangspunkt i at de to bygningene dannet et historisk miljø rundt 

den fredede Tingstua. Som et kompromiss foreslo Byantikvaren å bygge om låven til parkeringshus. Senere på 

1970-tallet ble 10 meter av den sydlige delen av låven revet og ny gavlvegg satt opp. 
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Modernismen på Aker sykehus kan sies å være representert med Østfløyen, men kanskje fremfor alt med 

arkitekt W. Thuesens hybelbygg og sykepleierskole. Anlegget ble bygget helt vest på området og stod ferdig i 

1970. Det er et såkalt ”tårn og kake-kompleks”. Hybelbygget er på 10 etasjer og er et landemerke ved 

Sinsenkrysset. Den lavere delen er bygget rundt et atrium og inneholder undervisningslokaler. 

 

Allerede i 1924 ble det vedtatt å begynne egen sykepleierutdanning ved sykehuset. Boliger og 

undervisningslokaler inngikk i de vanlige sykehusbygningene fram til 1945, da okkupasjonsmaktens 

”Schwesterheim” ble konvertert til elevhjem og hvor også undervisningen foregikk. I 1963 ble Aker 

sykepleieskole egen etat, underlagt sosialdepartementet. Planene for nytt bygg ble godkjent av formannskapet i 

september 1967. I 2003 ble undervisningen sentralisert i Oslo og bygningene ble fraflyttet. Året etter overtok 

Sophies Minde Ortopedi undervisningslokalene som nå eies av Statsbygg. 

 

Anlegget som ble oppført under siste krig for venerisk syke offiserer ble overdratt til Statens attføringsinstitutt 

som drev med omskolering og attføring av pasienter.  I dag fungerer anlegget som transittmottak.  

 

Gårdsanleggenes jorder ble nedbygd etter krigen. Flere mindre bygninger slik som likkapell og portnerstuene 

ble revet. Personalboligene til Tonsen transformatorstasjon ble revet på 2000-tallet.   

 

På 2000-tallet ble så å si samtlige av sykehusets boliger solgt til private aktører i forbindelse med 

sykehusreformen. Sykehusbygningene ble overtatt av Staten. Oslo kommune beholdt deler av Tonsen gård, 

samt hovedbygningen på Nordre Sinsen.  
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3. Struktur, landskap og grøntområder 

Området har form som en trekant som ligger med spissen mot nord. Den østre delen faller svakt mot sør i hele områdets utstrekning, mens den vestre delen har større høydeforskjeller. Her faller terrenget merkbart på 

sørsiden av de to store tyske anleggene før det flater ut rundt tunet på Sinsen gård. 

 

Området har alltid hatt en sentral beliggenhet i nærheten av viktige kommunikasjonsårer. Det er rammet inn av Sinsenveien (tidligere Trondheimsveien), dagens Trondheimsvei (denne traseen er fra 1880-tallet) og det 

som tidligere var Lørenveien, men som i dag er Ring 3. Området ligger fritt og høyt, med utsyn over byen, og har vært dyrket i mange hundre år.  På 1800-tallet var dette et jordbrukslandskap og den eneste bebyggelsen 

var tunene på de to gårdene Nordre Sinsen og Tonsen. Tonsen gård bestod av 7 bygninger samlet rundt et avlangt/rektangulært tun, med hovedbygning i sør og Tingstua (drengestue) i nord. Tunet hadde inngang fra 

Sinsenveien, og sør for hovedbygningen var det anlagt et hageanlegg. Tunet på Nordre Sinsen var organisert som et åpent firkanttun, med inngang fra sør. 

 

1900 – 1930 Et sykehus i grønne omgivelser 

Utbyggingen av sykehuset på 1910- og 1920-tallet baserte seg på datidens moderne idealer for sykehusutbygging, hvor det gjaldt å sikre pasientene frisk luft i helsebringende grønne omgivelser, samt mosjon og hvile, 

og isolere pasientgrupper i separate bygg for å hindre smitte. På ryggen av høydedraget som strakte seg mot sør-sørvest ble det anlagt en strukturerende og allébeplantet hovedakse. I nordenden av denne, mot Tonsen 

gård, ble økonomibygningen og den store kirurgibygningen plassert mot hverandre slik at de dannet et driftstun ved adkomsten. De fire epidemipaviljongene ble plassert i grønne omgivelser langs hovedaksen med vidt 

utsyn over landskapet rundt. En gangforbindelse (tverrakse) ble opparbeidet rett sør for kirurgibygningen. I området mellom Tonsen gård og transformatorstasjonen ble det anlagt frukt- og grønnsakshager. Bygningen 

som huset tuberkuloseavdelingen ble lagt et lite stykke unna, omgitt av et parkanlegg hvor pasientene kunne mosjonere. Dette parkanlegget hadde en mykere utforming med buede gangstier, men også et strengt 

symmetrisk hageanlegg med parterrer. Bygningen med park ble knyttet til resten av anlegget med gangforbindelse som førte ut til hovedaksen. I det lavereliggende område langs Trondheimsveien ble centralfyrhuset 

plassert, og orientert etter veien. Alle bygningene fra denne epoken er tegnet av samme arkitekt (Victor Nordan) og alle har fasader av upusset teglstein og skifertak. Både bygninger og struktur er preget av streng 

symmetri. 

  
Flyfoto fra 1937 som viser sykehusanlegget som ble planlagt og tegnet av arkitekt Victor Nordan. Hovedaksen midt i bildet. Økonomibygningen er under oppføring til venstre i bildet Kartet til høyre viser bygninger og strukturer fra perioden 1900-1930. 
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1930 – 1960 tilpasning og videreføring 

Neste byggetrinn kom på midten av 1930-tallet, da en ny økonomibygning ble plassert ved siden av centralfyrhuset.  Bygningen har flate tak og pussede fasader. Den består av to fløyer hvorav den ene følger retningen 

på Trondheimsveien, og den andre i rett vinkel. Plassering bygger ikke opp under den eksisterende hovedstrukturen. Bygningen forholdt seg verken strukturmessig eller arkitektonisk til andre bygg på området. 

 

Under 2. verdenskrig ble det oppført flere store anlegg som i stor grad tilpasset seg eksisterende bygningsmasse og struktur.  Det store lave anlegget i tre (det veneriske anlegget) er bygget i u-form og åpner seg opp mot 

sør. Den vestre fløyen følger retningen og byggelinjen til de eldre epidemipaviljongene som ligger på østsiden av hovedaksen. Anlegget viderefører dermed den eksisterende hovedaksen og bygger opp under den 

stramme symmetrien som preger denne delen av sykehusområdet. Også med sine lave høyder og ved å splitte bygningskroppen opp i flere sammenkjedete volumer spiller anlegget godt sammen med øvrige strukturer. 

 

De to store anleggene som ble bygd på den vestre delen av sykehusområdet ble lagt på brinken rett sør for tuberkolosebygningen. De to anleggene består av flere langstrakte volumer som er satt sammen i vinkler. I 

form kan de sies å være beslektet med økonomibygningen fra 1930-tallet. Bebyggelsen legger seg parallelt med tuberkulosebygningen, men vrir litt mot nord i vestre del av hensyn til terrenget. Det viderefører slik 

strukturen som preger denne delen av sykehusområdet, samt idealet om frittstående bygninger i et grønt landskap. 

 

På 1950-tallet blir de fem søsterblokkene bygget sørøst på området. Blokkene blir plassert i forlengelsen av det ”veneriske anlegget”, og den gamle hovedaksen videreføres dermed mot syd. I 1960 bygges det ytterligere 

to blokker som plasseres på andre siden av hovedaksen. Også dette tiltaket bygger oppunder hovedaksen. De sju blokkene er strukturert etter datidens planideal med ”blokk i park”, plassert i nord-sydlig retning.  

 

   
Flyfoto fra 1947 og kart som viser utbyggingene i perioden 1930 – 1960. 
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1960 – Brudd og nybygging 

På 1960-tallet startet arbeidet med å lage en ny reguleringsplan for sykehusområdet. Planen la opp til store utvidelser, og tok lite hensyn til eksisterende bygningsmasse og struktur. Den første bygningen som brøt med 

tidligere ideer og struktur var den medisinske blokka som stod ferdig i 1961. Den ble plassert midt i hovedaksen.  

 

Hovedtyngden av utbyggingen foregikk nord i området, omkring de allerede eksisterende sykehusbygningene. Dette medførte at flere av de eldste bygningene ble delvis innebygget. I tiårene fram til 2000 blir stadig 

nye tilbygg oppført i forlengelsen av eksisterende bygninger, og resultatet er en bygningsmasse bestående av et konglomerat at stiler og former. Et nytt veisystem, med en kjørbar ringvei og ny inngang fra Sinsenveien, 

ble etablert og området fikk flere parkeringsplasser. Frukt- og grønnsakshagene som hadde preget området sør for Tonsen gård ble nedbygget.  

 

I de sørlige delene av sykehusområdet er endringene mindre. Hybelhuset og ny sykepleierhøyskole som stod ferdig i 1971 ruver i landskapet, men føyer seg også godt inn i den mer løse strukturen som preger denne 

delen av sykehusområdet. 

 

 

 

  
 Flyfotoene fra 1971 og 2012 viser utviklingen i de siste tiårene.  
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Til venstre: kart som viser byggeår. Til høyre:kart som viser vernestatus på bygninger pr. september 2013.Nummerene på bygningene henviser til omtalen i neste kapittel. 
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Til venstre kart hvor viktig grøntområder er skissert. Til høyre flyfoto som viser hvordan området framstår i dag. 



19 

 

4. Presentasjon av bygninger med verneverdi  – vern og vernebegrunnelse 

Under er bygninger som har bevaringsverdi beskrevet nærmere. Bygningshistorikk, arkitektur, autentisitet, ekstriør og interiør er tema. Flere av tekstene er hentet fra landsverneplanen. Bygningene er nummerert, for 

kartfesting se vernestatuskart på side  17. Alle bilder er tatt av Byantikvaren der hvor annet ikke er oppgitt.   

 

1) TingstuaTonsen gård - Fredet 
 

Sammendrag bygningshistorie (hentet fra Askeladden) 

Tonsen tilhørte Hovedøya kloster i middelalderen. Svalgangsbygningen ble oppført som våningshus på Tonsen av Thore Gulliksen ca. 1755. I 1806-54 var gården fogedgård for Aker og Follo, før den gikk inn i en 

periode i privat eie. Ny hovedbygning ble oppført 1812, og den gamle stua ble drengestue. Gamlestua kan ha fungert som tingstue for denne delen av Aker da fogden bodde her, og det kan ha vært holdt rettsforhør o.l. 

her, derav navnet "Tingstua". Tonsen ble kjøpt av Aker kommune 1885 og tatt i bruk som fattiggård (arbeidsanstalt) fra 1887. 1895-1914 ble Akers Sygehus og Pleiehjem lagt til Tonsen, som fikk flere nye 

sykehusbygninger. Under 2. verdenskrig okkuperte tyskerne Tonsen gård, hvor de holdt russiske krigsfanger. Svalgangsbygningen var i bruk både som fattiggård på 1800-tallet og russisk fangeleir under krigen, det skal 

være skrevet russiske navn på veggen på loftet (trolig 2. etasje). "Tingstua" er nå innredet som selskapslokale/møterom for Aker sykehus i 1. etasje, mens andre etasje brukes som lager for bygningsdeler o.a. av beboer 

på gården.  

 

Den fredete svalgangsbygningen danner nordre avgrensing av tunet, som fikk nytt våningshus og uthus på 1800-tallet. Det gamle våningshuset er i to etasjer med yttervegger av panelt tømmer med svalgang mot tunet. 

Nordveggen er uten vinduer, dette var vanlig for 1700-tallets bondehus, men er nå nesten enestående i Oslo. Plasseringen nord i tunet er uvanlig. 

 

Vern 
Bygningen ble fredet i 1967.  

 

Begrunnelse: Institusjonsmiljøet omkring Tonsen gård i perioden ca. 1885-1920 er enestående i en nasjonal målestokk. Da forenes for en tid tidlig moderne elementer som fattiggården med det moderne sykehus, 

fattige, eldre, vanføre, sinnslidene og somatisk syke er deler av samme institusjonelle ramme. Tingstua er den eldste bygningen på tunet. 
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2) Låven Tonsen gård – bevaringsverdig på Gul liste 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygningen ble trolig bygget i siste del av 1800-tallet, den er omtalt i taksten fra 1888. Bygningen er karakteristisk for denne perioden, og kan betegnes som en enhetslåve. Den har sveitserstilsdetaljer og innholdt 

opprinnelig stall, fjøs, grisehus, låve med mer. Fjøset er oppført i teglstein. På 1970-tallet ble ca. 10 meter av den sydlige delen av bygningen revet, og ny gavlvegg ble oppført. Bygningen har nyere panel og plater på 

tak. Låvebru av grorudgranitt. Do/privet er bygget tett opptil driftsbygningen.  

 

Vern 
Formål: Formålet med å bevare låven er å bevare et sentralt element fra Tonsen gård.  

 

Begrunnelse: Bygningen utgjør en viktig del av tunet på Tonsen gård og bygninger relatert til driften av gården er sentrale elementer for å formidle gårdshistorien. Gårdsdriften var dessuten en viktig del av 

sykehusdriften og Tonsen gård var en sentral del av sykehuset fram til 1920-tallet. 

 

Omfang: Vernet omfatter eksteriør 

 

Vern: Oppført som bevaringsverdig på Gul liste. Inngår i Vernplan for Akergårdene. Forvaltningsplan er under utarbeidelse. 
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3) Forpakterbolig – murhuset Tonsen gård – bevaringsverdig på Gul liste 
 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygningen inngår som en del av tunet på Tonsen gård, og er trolig bygget på slutten av 1800-tallet. Bygningen er omtalt i takst fra 1888 som ”murbygning”. Murhuset fungerte som en del av pleiehjemmet og var senere 

i bruk som personalbolig. Bygningen er oppført i tegl med sveitserstilsdetaljer. Plater på tak, nyere vinduer og dør.  

 

Vern 
Formål: Formålet med å bevare forpakterboligen på Tonsen gård er å bevare et sentralt element fra perioden 1885-1920 da fattigggård, pleiehjem og sykehus var integrerte elementer i én institusjon. Vernet skal sikre 

arkitektur, materialbruk og detaljering.  

 

Begrunnelse: Institusjonsmiljøet omkring Tonsen gård i perioden ca 1885-1920 er enestående i en nasjonal målestokk. Da forenes for en tid tidlig moderne elementer som fattiggården og det mer moderne sykehuset. 

Forpakterboligen er  dessuten et viktig element i tunet på Tonsen gård. 

 

Omfang: Vernet omfatter eksteriør. 

 

Vern: Oppført som bevaringsverdig på Gul liste. Inngår i vernplanen for Akergårdene. Forvaltningsplan er under utarbeidelse. 
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4) Stabburet Tonsen gård – fredet 
I følge branntakst er stabburet oppgitt å være fra 1887. Det er laftet og preget av sveitserstil. Andreetasjen er lett utkraget på langsidene og har tredelte dekorative vindusåpninger med buede overdeler og dreide stolper 

på sidene. På inngangssiden er det en granittrapp i grorudgranitt opp til en fiskebensmønstret dør og på gavlens møne en takrytter med klokke. Stabburstolpene (stabbene) er utført i hoggen grorudgranitt, og overgangen 

mellom stolpene og laftingene er meget forseggjort. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Har fungert som forrådshus. Fungerer i dag som sykehusmuseum. 

 

Vern 

Formål: Formålet med fredningen av stabburet er å bevare en bygning med tilknytning til den gamle fattiggården fra slutten av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering. 

 

Begrunnelse: Stabburet er en viktig del av den gamle fattiggården fra slutten av 1800-tallet. Det er dessuten en forseggjort og autentisk representant for et stabbur i sveiserstil og har derigjennom både miljøverdi og en 

viss arkitekturhistorisk verdi. 

 

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. 

 

Vernekategori: Fredet 

 

Interiør 

Interiør i sin helhet. 

Beskrivelse: Store deler av interiøret er opprinnelig og benyttes i dag til en sykehusutstilling. 
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5) Våningshuset Tonsen gård – fredet 
Våningshuset består av en kraftig, langstrakt panelt tømmerbygning i to etasjer, pluss en relativt omfattende loftsetasje. Omtrent halvparten har også kjeller. Bygningen gir i dag et utpreget inntrykk av sveitserstil med 

sitt kraftig utspringende tak og høvlete profilerte panel. Det nåværende utseendet kan bygningen ha fått da Aker overtok eiendommen i 1885, og interiøret kan være enda nyere, kanskje fra en ombygging i 1920. 

Interiøret er delvis preget av senere ombygginger. Eldre bygningsdeler antas å finnes bak nyere plater mv. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Den eldste delen av bygningen er trolig bygget i 1812 som våningshus for Tonsen gård. Bygningen ble om- og påbygget i 1885 da Aker kommune kjøpte gården. Bygningen fungerte som fattighus og pleiehjem, og ble 

senere en del av sykehuset da dette åpnet. Ca. 1910 ble bygningen konvertert til administrasjonsbygning. I 1920 ble det innredet en reservelegebolig i bygningens 2. etasje.  

 

Vern 
Formål: Formålet med fredningen av våningshuset på Tonsen gård er å bevare et sentralt element fra perioden 1885-1920 da fattiggård, pleiehjem og sykehus var integrerte elementer i én institusjon. Vernet skal sikre 

arkitektur, materialbruk og detaljering. Formålet med interiørvern er å bevare opprinnelige og eldre rominndeling, materialbruk og overflater. 

 

Begrunnelse: Institusjonsmiljøet omkring Tonsen gård i perioden ca 1885-1920 er enestående i en nasjonal målestokk. Da forenes for en tid tidlig moderne elementer som fattiggården med det moderne sykehus, fattige, 

eldre, vanføre, sinnslidene og somatisk syke er deler av samme institusjonelle ramme. 

 

Omfang: Vernet omfatter eksteriør og interiør. 

 

Vernekategori: Fredet 

 

Interiør 

Interiørnavn: Interiør i sin helhet. 

Beskrivelse: Bygningen har en eldre rominndeling og detaljering. 
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6. Kontorbygget – fredet 
Kontorbygget ligger på tvers av terrenget i sykehusområdets nordøstlige del og danner sammen med Rondellen hovedinngangen til Aker sykehus. I den motsatte, lave enden grenser bygget til stabburet på Tonsen gård. 

Bygningen er på to fulle etasjer, og med kjeller i den søndre del. Til forskjell fra de andre tyskoppførte bygningene har denne teglfasader, noe som kan være en tilpasning til de eldre sykehusbygningene. Bygningen har 

saltak med kaldloft, og taket er nå tekket med sementstein, tidligere var det trolig skifer, slik som på karnappet på østsiden. Pipene er typiske for disse bygningene, med konisk grunnform og små buede blikktak. 

Lignende piper finnes på bygning 22 fra samme tid. I gavlspissene er det såkalte appelsinvinduer. Ellers var vinduene til for kort tid siden av samme slag som på de fleste av de andre tyskoppførte bygningene: 

toramsvinduer stående format, og med én horisontal sprosse. Inngangsdørene er trolig opprinnelige og ligner med sine buede overdeler og natursteinsomramming på dørene i administrasjonsbygningen. I det hele tatt er 

det påtakelig hvor påkostet materialbruken er med profilert naturstein, granitt, ved gesimsen, og også som innkledning av sokkelen. En liten balkong på østsiden har et smijernsvåpen av ukjent opprinnelse i rekkverket. 

Interiøret har midtkorridor som nå fremtrer som relativt lite autentisk. Trappehuset er derimot autentisk og trapp og rekkverk er av svært høy estetisk kvalitet. Ellers ligner dette grunnleggende på de andre trappehusene 

fra samme tid. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Det som i dag kalles "Urologibygget" ble oppført i 1943 som kontorbygg for den tyske okkupasjonsmaktens krigslasarett (Geschäftszimmer-Gebäude Kriegslazarett). Arkitektene var trolig tyske, men tegningene var 

bearbeidet av et norsk firma (O.G.Johansen A/S). I etterkrigstiden har bygningen hatt en rekke ulike funksjoner, blant annet posthus. 

 

Vern 

Formål: Formålet med fredningen av bygning 20 (Geschäftszimmer-Gebäude) er å bevare en helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk viktig del av Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. Vernet skal sikre bygningens 

arkitektur, materialbruk og opprinnelige detaljering. 

 

Begrunnelse: De spesialoppførte bygningene for Sinzen Kriegslazarett har betydelig helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk verdi. Som deler av et helhetlig krigslasarett savner de motstykke her i landet og vurderes å 

være av nasjonal verdi. 

 

Omfang: Fredningen gjelder eksteriøriet og interiøret i trappehus. Omfang interiørvern er markert på plantegning. 

 

Vernekategori: Fredet 

 

Interiør 

Interiørnavn: Trappehus 

Beskrivelse: De vesentlige verneverdiene ved trappehuset knytter seg til de dekorative elementene ved hovedinngangen; til innvendig trapp og rekkverk, og til karnapp i andre etasje. Det primære er trapp og rekkverk 

som er i tilnærmet funksjonalistisk stil og av svært høy estetisk kvalitet.  
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7. Rondellen – fredet 
Bygningen er som navnet "Rondellen" tilsier sirkelformet, noe som var relativt vanlig i tiden omkring 1960 for bygninger en ønsket å fremheve. Kravet til oversikt, gitt av vaktfunksjonen, er også blitt fremhevet. Det 

store tallerkenformede betongtaket hviler på en rund indre betongvegg, mens den ytre veggen stort sett består av glass over en brystning kledd med gul tegl. Særpreget er den slissen der fasaden møter taket, og den øvre 

vindusrekken er inntrukket. Bygningen har to inngangsdører, begge originaldører i teak, hvor den ene trolig har betjent vakten og den andre blomsterbutikken; et neonskilt med "Blomster" over inngangen indikerer at 

dette er en originalfunksjon. Blomsterbutikken har nå overtatt plassen til vakta, og en tidligere vegg imellom dem er fjernet. Enkelte innredningsdetaljer som lamper og dører er trolig originale. Bygningen har kjeller 

med lagringsfasiliteter. Arkitekt: Morseth & Wiel Gedde. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Rondellen ble tatt i bruk i 1958 som vaktrom og blomsterbutikk. Senere har blomsterbutikken overtatt hele arealet. 

 

Vern 

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Rondellen som landemerke og som en miljømessig viktig del av Aker sykehus. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og opprinnelige detaljering. 

 

Begrunnelse: Rondellen har i 50 år vært et landemerke ved Aker sykehus. Allerede ved inngangen ønsket man trolig å ha et slående symbol for ambisjonen om å etablere en moderne helseinstitusjon. I kraft av 

formuttrykk og autentisitet har bygningen også betydelig arkitekturhistorisk verdi. 

 

Omfang: Vernet gjelder bygningens eksteriør. 

 

Vernekategori: Fredet 
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8. Økonomibygg – bevaringsverdig på Gul liste 
Bygningen ble oppført i 1914 som en del av den første generalplanen og er tegnet av arkitekt Victor Nordan. Bygningen rommet støttefunksjoner knyttet til sykehusdriften, derav navnet økonomibygning. Da en ny 

økonomibygning ble oppført på 1930-tallet, ble denne tatt i bruk som medisinsk avdeling. Senere var fødeavdelingen lokalisert her. På 1970-tallet fikk bygget et tilbygg not øst (ny fødeavdeling).  Endringen er meget 

lesbar, da det nye bygget (ny fødeavdeling) har et modernistisk utrykk. På 1990-tallet ble nok et tilbygg oppført (intensivfløy), denne gangen på østsiden, også dette et kontrasterende bygg. De synlige fasadene er godt 

bevart, med mange originale elementer. Bygningen har fortsatt verdi både som enkeltobjekt og som en del av den første strukturen.  

 

Vern 

Formål: Formålet er å verne en sentral bygning fra en viktig fase i sykehusets historie.  

 

Begrunnelse: Aker sykehus uavklarte status er medvirkende til at denne bygningen føres inn på Gul liste. Områdets framtid og bruk er uviss. Et scenario hvor flere bygninger rives vil være sannsynlig. I en slik kontekst 

er det viktig at den første økonomibygningen har vernestatus. Fasadene er fortsatt godt bevart og ved riving av tilliggende bygg, vil bygningen igjen kunne framstå som et viktig element. Bygningens plassering, i 

umiddelbar nærhet til flere fredede bygninger, forsterker betydningen av denne bygningen. 

 

Omfang: Eksteriør (interiør er ikke sjekket). 

 

Vernestatus: Bevaringsverdig på Gul liste. 
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9. Kirurgibygget, bevaringsverdig på Gul liste.  
Bygningen ble oppført i 1924 og er tegnet av arkitekt Victor Nordan. Bygningen inngikk i en større utvidelsesplan sammen med flere andre bygg, og er en del av det enhetlige anlegget som ble oppført i perioden 1916 – 

1924. Bygget har en monumental utforming. Med sine 4 etasjer samt en høy kjeller ruvet det over alle de andre sykehusbygningene, og kan karakteriseres som anleggets hovedbygning. Bygningen har fasader av 

upusset teglstein og skifertak. I dag er den lite synlig i anlegget, på grunn av nyere bygninger. Fasadene er imidlertid godt bevart. Bygningen har fortsatt verdi både som enkeltobjekt og som en del av den første 

strukturen.  

 

Vern 

Formål: Formålet er å verne ”hovedbygningen” fra en viktig fase i sykehusets historie.  

 

Begrunnelse: Aker sykehus uavklarte status gjør at verneverdiene knyttet til denne bygningen revurderes (bygningen har tidligere stått oppført på GL). Områdets framtid og bruk er uviss. Et scenario hvor flere 

bygninger rives vil være sannsynlig. I en slik kontekst er det viktig at kirurgibygningen har vernestatus. Fasadene er fortsatt godt bevart og ved riving av tilliggende bygg, vil bygningen igjen kunne framstå som 

områdets hovedbygning.  

 

Omfang: Eksteriør. (Interiør: ikke sjekket) 

 

Vernestatus: Bevaringsverdig på Gul liste. 
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10. Skarlagensfeberpaviljongen – fredet 
Den tidligere skarlagensfeberpaviljongen er en lav, enetasjes mursteinsbygning med saltak, tekket med tungeskifer. Bygningen er grunnleggende lik difteripaviljongen på motsatt side av gata, men mangler dennes 

utskytende midtpart. Bygningen var opprinnelig en del av en akse, med allébeplantninger gjennom sykehuset. Aksefunksjonen var tilstede ennå da kirurgiblokken ble oppført på 1920-tallet, men ble helt fjernet de 

medisinblokken i 1958 ble lagt på tvers av ferdselsåren. En paviljong ved siden av, var tiltenkt isolasjonspasienter. Med en kombinert tyfus-/ poliopaviljong fra 1921, like sør for difteripaviljongen, var det nåværende 

symmetriske paviljongmiljøet etablert. Fasadene er brutt opp ved små framspring på kortsidene og ved inngangspartiet hvor da også taket er trukket ned. Mot terrenget er det en kraftig, pusset sokkel og opp mot taket 

en pusset gesims som noen steder glir over i ytterveggen. Vinduene er smårutete og med varierende høyde og bredde. Utvendig er bygningen utpreget autentisk, med unntak for en nyere dør og en forbindelse til 

medisinblokken mot øst og til bygg 23 mot vest. Innvendig er autentisiteten meget stor. Særlig kan fremheves en sykesal mot øst som gir et svært autentisk inntrykk. En lignende sal mot vest er også relativt autentisk, 

men har noen lettvegger av senere dato. Arkitekt: Victor Nordan. 1914 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygningen stod ferdig som skarlagensfeberpaviljong i 1914. Den er senere blitt forbundet med medisinblokka i øst og og en annen del av hormonlaboratoriet i vest. 

 

Vern 

Formål: Formålet med fredningen av skarlagensfeberpaviljongen er å bevare en helsehistorisk verdifull bygning tilknyttet epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige 

arkitektur, materialbruk og detaljering i eksteriør og interiør. 

 

Begrunnelse: Skarlagensfeberpaviljongen, og omgivende relaterte bygninger, er verdifulle kulturminner fra epidemiberedskapen i 

perioden 1910-1925. Paviljongen er dessuten preget av høy autentisitet både utvendig og innvendig. 

 

Omfang: Fredningen omfatter paviljongens eksteriør og interiør. 

 

Vernekategori: Fredet 

 

Interiør 

Interiørnr: 

Interiørnavn: Interiør i sin helhet Beskrivelse: Interiørets rominndeling er opprinnelig og også deler av detaljeringen. Fargesetting, etc, er av nyere dato. 
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11. Observasjonspaviljong – bevaringsverdig på Gul liste. 
Bygning 22, i dag kalt Hormonlab, ble opprinnelig bygd som observasjonspaviljong i én etasje med "to enkeltværelser og fire celler for deliranter". Senere blir den også beskrevet som isolasjonsavdeling. Under krigen 

ble den påbygd én etasje av okkupasjonsmakten, og også utvidet noe mot sørøst. En terrasse med rundbuer (nå igjenbygd) ble da også etablert. Bygningen består i dag av et hovedvolum mot øst, og to fremspringende 

fløyer mot vest, mens den opprinnelig snarere bestod av to parallellstilte fløyer forbundet med én midtfløy. Mot nord er bygningen i senere tid tilbygd med en blokk som til dels rager opp i fem etasjer. Fasadene har en 

pusset sokkel mot bakken og en pusset gesims mot taket, ellers har veggene synlig rødbrun teglstein som resten av paviljongene. Forskjellen mellom 1. og 2. etasje vises tydlig da det har vært brukt tildels ulik stein. 

Taket er valmet og tekket med hoggen skifer. Pipene er av samme slag som pipene på den tyskoppførte bygningen ved sykehusets inngang. Bygningen kan i dag ikke betegnes som autentisk innvendig eller utvendig, 

men har en viktig oppsluttende funksjon i paviljongmiljøet. Arkitekt: Victor Nordan. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygning 22, i dag kalt Hormonlab, ble opprinnelig bygd som observasjonspaviljong, med "to enkeltværelser og fire celler for deliranter". Senere blir den også beskrevet som isolasjonsavdeling. Under krigen, i 1942 

eller 1943, ble den (nå kalt "Blocke VI") påbygd med én etasje og delvis utvidet. Det er uklart hvorvidt bygningen da allerede var blitt utvidet én gang for å romme isolater til åtte personer. Under krigen synes den å ha 

blitt brukt til blant annet gynekologisk avdeling. Den er i senere tid blitt kraftig tilbygd. 

 

Vern 

Formål: Formålet med vern av isolasjonsavdelingen er å bevare bygningen som del av miljøet knyttet til epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering. 

 

Begrunnelse: Isolasjonsavdelingen, og omgivende relaterte bygninger, er verdifulle kulturminner fra epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Paviljongens nåværende utforming, med en 2. etasje, speiler en senere 

fase da den i hovedsak er blitt benyttet for psykiatriske formål. 

 

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør. 

 

Vernekategori: Bevaringsverdig på Gul liste. 

 

  



30 

 

12. Difteripaviljong – bevaringsverdig på Gul liste. 
Difteripaviljongen er en lav, T-formet, enetasjes mursteinsbygning med saltak, tekket med tungeskifer. Bortsett fra det utskytende midtpartiet er den tilnærmet identisk med paviljongen på motsatt side av gata. 

Bygningen var opprinnelig en del av en akse, med allébeplantninger gjennom sykehuset. Aksefunksjonen var tilstede ennå da kirurgiblokken ble oppført på 1920-tallet, men ble helt borte da medisinblokken i 1958 ble 

lagt på tvers av ferdselsåren. Paviljongens pendant på den andre siden av gaten var tiltenkt skarlagensfeberpasienter, og ytterligere en paviljong skrått over gaten var tiltenkt isolasjonspasienter. Med en kombinert tyfus-

/ poliopaviljong fra 1921, like sør for difteripaviljongen, var det nåværende symmetriske paviljongmiljøet etablert. Fasadene er brutt opp ved små framspring på kortsidene og ved inngangspartiet hvor taket er trukket 

ned. Mot terrenget er det en kraftig, pusset sokkel og opp mot taket en pusset gesims som noen steder glir over i ytterveggen. Vinduene er smårutete og med varierende høyde og bredde. Utvendig er bygningen utpreget 

autentisk, med unntak av en nyere dør og en forbindelse til medisinblokken på nordsiden. Også innvendig er autentisiteten relativt stor. Arkitekt: Victor Nordan. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygningen ble tatt i bruk som difteripaviljong i 1914. I 1928 ble difterifunksjonen overtatt av Oslo kommune og medisinsk avdeling overtok bygningen. 

 

Vern 

Formål: Formålet med vernet av difteripaviljongen er å bevare en helsehistorisk verdifull bygning tilknyttet epidemiberedskapen i 

perioden 1910-1925. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering. 

 

Begrunnelse: Difteripaviljongen, og omgivende relaterte bygninger, er verdifulle kulturminner fra epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Paviljongen er dessuten preget av høy autentisitet. 

 

Omfang: Vernet omfatter paviljongens eksteriør. 

 

Vernekategori: Bevaringsverdig på Gul liste. 
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13. Tyfus - /poliopaviljongen – bevaringsverdig på Gul liste. 
Tyfus-/poliopaviljongen er et langstrakt volum med et toetasjes midtparti og énetasjes fløyer på hver side. Som de andre paviljongene har den teglsteinsfasader med dekorative pussinnslag ved sokkel, gesims, og 

inngangene, og valmtak tekket med tungeskifer. Bygningen stod ferdig syv år etter de andre, og skiller seg noe ut formmessig, men føyer seg ellers i kraft av format og materialbruk til miljøet. Opprinnelig var 

paviljongen en del av en akse med allébeplantninger gjennom sykehuset. Aksefunksjonen var tilstede ennå da kirurgiblokken ble oppført på 1920-tallet, men ble helt fjernet da medisinblokken i 1958 ble lagt på tvers av 

ferdselsåren. Fasadene er relativt stramme, med de smårutete vinduene og inngangspartiene som dekorative elementer. Vinduene er større mot endene, hvor det har vært større saler, og mindre midt på. På begge 

langsidene er det dører midtpå, men mot sydøst og gata er det også et inntrukket inngangsparti i hver av fløyene. Inngangdøra mot nordvest var opprinnelig en adskilt inngang for de "piker og sykepleiersker" som bodde 

på loftet. Både vinduer (med ett unntak) og dører er utskiftet, ellers kan eksteriøret vurderes som autentisk. Arkitekt: Victor Nordan. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygningen ble tatt i bruk i 1921 og var opprinnelig trolig hovedsaklig tiltenkt pasienter med tyfus. Nokså snart synes den også å ha blitt benyttet for poliopasienter. Andreetasjen ble brukt til beboelse for "piker og 

sykepleiere". I dag benyttes paviljongen til medisinsk poliklinikk. 

 

Vern 

Formål: Formålet med vernet av tyfus- og poliopaviljongen er å bevare en helsehistorisk verdifull bygning tilknyttet epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og 

detaljering. 

 

Begrunnelse: Tyfus- og poliopaviljongen, og omgivende relaterte bygninger, er verdifulle helsehistoriske kulturminner fra epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. 

 

Omfang: Vernet omfatter paviljongens eksteriør. 

 

Vernekategori: Bevaringsverdig på Gul liste. 
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14. Centralfyrhus – bevaringsverdig på Gul liste 
Det gamle centralfyrhuset fra 1924 ligger langs med Trondheimsveien, i den nordlige delen av sykehusområdet. Bygningen har én høy etasje over bakken og én gravd ut under jordbåndet. Det høye valmede taket er 

tekket med tungeskifer. Fasadene har granittsokkel, grovpusset mur med dekorative elementer som kvaderstein og omramming rundt rundbuevinduene. Vinduene i jern er trolig originale. Fyrhuset har alltid hatt en 

frittstående pipe, men fikk relativt nylig skiftet ut den originale med en ny betongpipe. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Fyrhuset ble oppført sammen med kirurgiblokka i 1912. Det var planlagt for elektrisk drift med Aker Elektrisitetsverk, men med vanlig kullfyring som reserve. 

 

Vern 

Formål: Fornålet med vernet er å bevare spor etter den gamle infrastrukturen/tekniske forutsetninger for driften av sykehuset.  

 

Begrunnelse: Bygningen var en viktig forutsetning for driften av sykehuset og har betydelige arkitektoniske kvaliteter. 

 

Omfang: Ekstriør 

 

Vernekategori: bevaringsverdig på Gul liste. 
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15. Kjøkken, vaskeri – bevaringsverdig på Gul liste 
Den opprinnelige kjøkken- og vaskeribygningen ligger tett inntil centralfyrhuset. Bygningen ble oppført i to etasjer med kjeller/sokkel, men da den ligger i hellende terreng framtrer den sørligste delen, vaskeriet, som 

høyere. Delen nærmest fyrhuset rommet opprinnelig boliger, mens midtdelen rommet kjøkken og spisesaler. Det store kjøkkenet er tydelig markert mot Trondheimsveien, med et stort vindusparti (taket er nå senket). I 

funksjonalistisk ånd er takene flate eller har pulltaksform. Fasadene har ikke annen staffasje enn pussen, vinduene og sprangene mellom de ulike volumene. Her er til gjengjeld variasjon med stort rundt trappetårn, 

vindusbånd og enkeltstående vinduer med ulik oppdeling. Kulverter og adkomst til vaskeriet er gitt en dramatisk variasjon av nesten futurisk slag. Tilbygget fra 1942-43 er likeledes en toetasjes bygning i gul puss, og 

fra Trondheimsveien fremtrer de knapt som to ulike bygninger. Fra sykehussiden er det lettere å se forskjellene. Og her framtrer blant annet okkupasjonstidsbygningen skiferkledde saltak som tydeligere. At dette er en 

representativ bygning framgår av det opprinnelige inngangspartiet i 2. etasje, med sitt lett monumentale anslag og natursteinsomramming. Spisesalene i annen etasje har store bjelker i takene, og en forseggjort trapp 

fører ned til ”Vorhalle” med natursteinsgulv og ytterligere en stor spisesal. En del lettvegger forstyrrer uttrykket, men vurderes som reversible tiltak. Anleggets helhetsinntrykk er autentisk, og preget av det som kan 

betegnes som romantisk funksjonalisme. Relativt mye av opprinnelige detaljer er bevart, slik som vinduer. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Planleggingen av bygningen begynte i 1930 med den nedsatte komiteen (Aker kommune). Påfølgende år fortsatte planleggingen med at det ble nedsatt en arbeidskomité som gav kommunearkitekten i oppdrag å 

utarbeide et forslag til nytt kjøkken og vaskeri. I 1934 ble det foretatt en studiereise til Danmark og Sverige for å se på moderne sykehuskjøkken og vaskerier. Penger til bygget ble bevilget i 1936 og byggeplanen 

vedtatt samme år. Bygget stod ferdig 1938. I 1942/43 ble kjøkkendelen tilbygd med en fløy som i hovedsak rommet spisesaler. I dag brukes hele første etasje til kjøkkenfunksjoner, mens andre etasje benyttes til 

vaskeri- og kontorfunksjoner. 

 

Vern 

Formål: Å bevare en viktig helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk del av Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. 

 

Begrunnelse: Bygningen har helsehistorisk betydning som eksempel på økonomibygning (støttefunksjon) ved sykehuset, og representerer viktig sider ved det differensierte bygningsmiljøet ved sykehuset. Anlegget har 

arkitekturhistorisk verdi. 

 

Omfang: Ekstriør (landverneplanen foreslo også interiøret i tilbygget fra 1943) 

 

Vernekategori: bevaringsverdig på Gul liste. 
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16. Boliger for sykepleiere – administrasjonsbygning - fredet 
Den nåværende administrasjonsbygningen ligger i den sørvestre delen av området og med bare gressplener mellom seg og Trondheimsveien. Bygningen er vinkelformet, men har i tillegg et lite lavere tilbygg i nord, og 

en overbygd gangforbindelse til et lignende kompleks lenger sør (Med. post 10- 12). Bygningen er i to etasjer, men med en innredet loftsetasje med kobbhus og lange takoppløft. Fasadene er pusset, men kledd med rød 

granitt i sokkelen. Mot sør- og nordvest er det en rekke utkragede balkonger i 2. etasje. Til gårdsplassen er det to forseggjorte inngangspartier med natursteinsinnramminger. Taket er tekket med enkeltkrums takpanner. 

Dette er den mest autentiske av de tyskoppførte bygningene ved Aker sykehus, og både eksteriør og interiør antas å være omtrent slik de var i 1945. Utvendig er både vinduer og dører stort sett de opprinnelige, og 

særlig i ganger og trappehus er bygningselementer som dører, rekkverk og gulvbelegg bevart. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygningen ble oppført for Sinzen Kriegslazarett, og var ment for sykepleiere (Schwesternheim). Det oppgis i boken om Aker at den ikke var helt ferdigbygd i 1945, således er det en viss uklarhet om hvem som i 

hovedsak har ansvaret for interiøret. Etter krigen ble bygningen tatt i bruk som elevhjem for sykepleierskolen, og skal ha hatt plass til 155 elever. Den benyttes nå av administrasjonen. 

 

Vern 

Formål: Formålet med fredningen av administrasjonsbygningen er å bevare en helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk viktig del av Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige 

arkitektur, materialbruk og detaljering. 

 

Begrunnelse: De spesialoppførte bygningene for Sinzen Kriegslasarett har betydelig helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk verdi. Som 

deler av et helhetlig krigslasarett savner de motstykke her i landet og vurderes å være av nasjonal verdi. 

 

Omfang: Fredningen gjelder hele eksteriøret og interiøret i inngangsparti og tre trapperom. 

 

Vernekategori: Fredet 

 

Interiør 

Interiørnr: 1 

Interiørnavn: Trapperom vest Beskrivelse: Interiøret med trapp, gulvbelegg, rekkverk og fargesetting er i høy grad opprinnelig. 

Interiørnr: 2 

Interiørnavn: Trapperom midt Beskrivelse: Interiøret med trapp, gulvbelegg, rekkverk og fargesetting er i høy 

grad opprinnelig 

Interiørnr: 3 

Interiørnavn: Trappehus og dagligstue. Beskrivelse: Interiøret med trapp, gulvbelegg, rekkverk og fargesetting er i høy grad opprinnelig. 
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17. Boliger for leger - Medisinsk post – fredet 
Den nåværende Medisinsk post 10-12 ligger i den sørvestre delen av området og har stort sett ubebygde gressplener mellom seg og Sinsen Nordre i sydvest. Anlegget gir inntrykk av å være vinkelformet, men består 

snarere av en kraftig bygningskropp i vest, med en slankere fløy i østlig retning som avsluttes med et lite lavere tilbygg i sørøst, Den kraftigere delen er dessuten markert med et tårn, en arkade på hjørnet og en 

overbygd gangforbindelse til et lignende kompleks lenger vest. Bygningen er i tre etasjer. Fasadene er pusset, men kledd med rød granitt i sokkelen. Taket er tekket med enkeltkrums takpanner. Denne delen har et 

mindre autentisk eksteriør enn administrasjonsbygningen, og i hovedsak dreier dette seg om at fasadene har fått vinylvinduer. Viktige endringer i senere tid er sammenbygging med geriatrisk avdeling i nord; 

etableringen av brannbalkong/rømningstrapp fra 3. etasje på sørgavlen; fjerning av verandadører langs hele 1. etasje mot sør (og etablering av vinduer isteden); og likeledes fjerning av en ytterdør mot vest. Ellers antas 

eksteriør og interiørets hovedstruktur å være omtrent slik de var i 1945. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygningen ble oppført for Sinzen Kriegslazarett, og var trolig ment for leger og/eller sanitetspersonell (Arztheim). Det oppgis i boken om Aker at den ikke var helt ferdigbygd i 1945, således er det en viss uklarhet om 

hvem som i hovedsak har ansvaret for interiøret. Etter krigen ble bygningen tatt i bruk som Medisinsk avdeling A, og heter i dag Medisinsk post 10-12. Bygningen er i vest bundet sammen med en lav vinkelbygning 

som rommer geriatrisk avdeling. 

 

Vern 

Formål: Formålet med fredningen av Medisinsk post 10-12 er å bevare en helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk viktig del av Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, 

materialbruk og opprinnelige detaljering. 

 

Begrunnelse: De spesialoppførte bygningene for Sinzen Kriegslasarett har betydelig helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk verdi. Som deler av et helhetlig krigslasarett savner de motstykke her i landet og vurderes å 

være av nasjonal verdi. 

 

Omfang: Fredningen gjelder eksteriøret. 

 

Vernekategori: Fredet 
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18. Tuberkoloseavdelingen – bevaringsverdig på Gul liste. 
Bygning 28, den tidligere tuberkuloseavdelingen, ligger like sydvest for miljøet med epidemipaviljonger. En viss adskilthet synes å ha vært et ønskelig samtidig forholder den seg til resten av miljøet og er lagt 

vinkelrett på lengderetningen til dette. Selve bygningen er likevel relativt forskjellig fra 

epidemipaviljongen, selv om den materialmessig med sine teglfasader og skifertekking følger opp disse. Bygningen er fremfor alt adskillig større enn de andre og minner snarere om den gamle økonomiavdelingen ved 

inngangen med sine 2,5 etasjer. Den er også særpreget med sitt store utskytende tak og sine omfattende takoppbygg. Opprinnelig hadde bygningen smårutete vinduer, men underoppdelingen ble fjernet ved en 

vindusutskifting i 1970 og den har nå en krysspostinndeling. I 1993 fikk bygningen også et heistilbygg i puss i lett postmodernistisk stil, som da eventuelt erstattet noen tidligere liggehaller. Bortsett fra disse endringene 

er eksteriøret omtrent slik det var opprinnelig. Bygningen har midtkorridor og to eldre trappehus, men interiøret er generelt ikke vurdert å ha vesentlig verneverdi. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Nåværende "Medisinsk post 13" ble opprinnelig foreslått oppført i 1909, parallelt med et nytt epidemisykehus, under navnet "tuberkulosekoloni". Arkitekt Victor Nordan hadde i 1910 utarbeidet en plan for en 

"tuberkuloseavdeling" med 25 senger. I 1913 stod bygningen ferdig (da med 32 senger), men allerede få år etter ble en utvidelse foreslått. Utvidelser ble kontinuerlig foreslått opp til 1930-tallet, og ble kanskje i noen 

grad realisert innenfor kirurgibyggets rammer. Ellers endte planene om ytterligere en tuberkuloseavdeling i Aker med at en først etablerte et hjem på Nordstrand i 1928 og deretter ved at Akers lægers tuberkulosehjem 

ble oppført på Montebello i Ullern 1934. I 1940 ble det innredet liggehaller og verandaer som nå stort sett er borte. Bygningen brukes nå til kontorer og hjerterehabilitering. 

 

Vern 

Formål: Formålet med vernet er å bevare en helsehistorisk verdifull sykehusbygning tilknyttet kampen mot tuberkulosen i første 

halvdel av 1900-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering. 

 

Begrunnelse: Tuberkuloseavdelingen og omgivende relaterte bygninger er verdifulle kulturminner fra kampen mot de smittsomme sykdommene på begynnelsen av 1900-tallet. Tuberkuloseavdelingen er dessuten preget 

av en relativt høy grad av autentisitet. 

 

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør. 

 

Vernekategori: Bevaringsverdig på Gul liste. 
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19. og 20. Sykepleierskole og hybelhus – bevaringsverdig på Gul liste 
Anlegget stod ferdig i 1970 og var tegnet av arkitekt G. W. Thuesen. Blokken var en del av et ”tårn og kake-kompleks” som skulle romme både sykepleierskolens undervisningslokaler i en lavere 2. etasjes del og selve 

hjemmet i en høyblokk. Arkitekturhistorisk kan anlegget betraktes som en del av en internasjonal modernistisk trend hvor det å kombinere vertikale og horisontale elementer stod sterkt. I dette tilfellet er kontrasten 

ytterligere forsterket ved de stående betongrillene på høyblokken og de liggende eternittplatene på undervisningsbygget (sistnevnte er nå fjernet). Ubehandlet betong, rene geometriske former og glass kjennetegner 

bygningene og de kan dermed også betegnes som en del av den brutalistiske retningen på 1960-tallet. 

 

Bygningshistorie 

Allerede i 1924 ble det vedtatt å begynne egen sykepleierutdanning ved sykehuset. Boliger og undervisningslokaler inngikk i de vanlige sykehusbygningen fram til 1945, da okkupasjonsmaktens ”Schwesterheim” ble 

konvertert til elevhjem og hvor også undervisningen foregikk. I 1963 ble Aker sykepleieskole egen etat, underlagt sosialdepartementet. Planene for nytt bygg ble godkjent av formannskapet i september 1967. I 2003 ble 

undervisningen sentralisert i Oslo og bygningene ble fraflyttet. Året etterovertok Sophies Minde Ortopedi undervisningslokalene som nå eies av Statsbygg 

 

Vern 

Formål: bevare et karakteristisk og helhetlig anlegg fra 1970.  

 

Begrunnelse: Anlegget har kulturhistorisk verdi som både representativt og særpreget eksempel på en vanlig funksjonstype ved mange sykehus. Anlegget har arkitekturhistorisk verdi og fungere som et landmerke ved 

inngangen til Groruddalen. Sykepleierskolen har fått nye vinduer og eternittplatene er fjernet. Sistnevnte er reversibelt i den forstand at det kan monteres nye plater. Kommentar 2013: dette er nå igangsatt. 

 

Omfang:Eksteriør 

 

 

Vernekategori:Bevaringsverdig på Gul liste 
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21. Sidebygning Nordre Sinsen gård – bevaringsverdig på Gul liste 
Bygningen består av ei lita stue med saltak, og en lang, smal og lav struktur vinkelstilt på denne. Stua har enkeltkrums teglpannetak, mens tilbygget har shingletak. Komplekset har fire piper i alt. Fasadene har en 

blanding av eldre og nyere vindustyper, eksempelvis både trerams empirevinduer og treramsvinduer uten underoppdeling. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygningen består av to deler. Den sørligste delen ble bygget i 1920. Det ble bevilget penger til bygging av maskinmesterbolig på Sinsen Nordre. Bygningen stod ferdig året etter. Bygningen ble i 1995 omgjort fra bolig 

til møtelokaler. Det langstrakte volumet er trolig eldre og kan ha fungert som sidebygningen på gården. Det har vinduer av varierende alder som er eldre, sveitserstilsdetaljer og en form og grunnmur som antyder at 

bygningen er fra slutten av 1800-tallet og har hatt en funksjon som uthus/bryggerhus el. ) 

 

 

Vern 

Formål: Formålet med vernet er å bevare bygningene som deler av trehusmiljøet omkring Nordre Sinsen gård. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering. 

 

Begrunnelse: Nordre Sinsen gård har tilhørt Aker sykehus siden 1910. I større deler av den tiden har den aktuelle bygningen fungert som personalbolig for sykehuset. Vel så viktig er den oppsluttende verdi denne 

boligen har i forhold til våningshuset på Nordre Sinsen. 

 

Omfang: Vernet omfatter hele bygningens eksteriør. 

 

Vernekategori: Bevaringsverdig på Gul liste. 
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22. Hovedbygning Nordre Sinsen gård – bevaringsverdig på Gul liste 
Hovedbygningen på Nordre Sinsen gård ble bygget i 1835. Bygningen var da en midtgangsbygning på 1 ½ etasje. På slutten av 1800-tallet ble det foretatt en større ombygging til den tidens foretrukne stil, sveitserstilen. 

Det kraftige midtpartiet stammer fra denne tiden.  Gåren ble kjøpt av Aker sykehus i 1910. Hovedbygningen fungerte som overlegebolig og går dermed under navnet ”Harbizgården”. Bygningen har mange bevarte 

detaljer fra sveitserstilombyggingen. På 1970-tallet ble det bygget barnehage i hagen til gården. Denne ble flyttet, på grunn av støybelastning, til området bak hovedbygningen og ligger der fortsatt i dag. 

 

Vern 

Formålet er å bevare Nordre Sinsen gård. Akergårdene representerer den eldste strukturen i Groruddalen. Fra 1910 er gårdens historie knyttet til Aker sykehus. 

 

Begrunnelse: Godt bevart hovedbygning med karakteristiske trekk fra slutten av 1800-tallet. Mange autentiske detaljer. 

 

Vernekategori: Bevaringsverdig på Gul liste. 
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23. Stabburet Nordre Sinsen gård – bevaringsverdig på Gul liste 
Stabburet ble som del av gården Nordre Sinsen innkjøpt av Aker sykehus i 1910. Våningshuset er eid av Oslo kommune, mens stabburet eies av sykehuset. Begge bygningene inngår i vernplan for Akergårdene. 

 

Sammendrag bygningshistorie 

Bygningshistorien er ukjent. Det kan se ut som om stabburet er tegnet inn på kart fra 1888. 

 

Vern 

Formål: Formålet med vernet er å bevare det vesle stabburet som en del av trehusmiljøet omkring Nordre Sinsen gård. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering.  

 

Begrunnelse: Stabburet har som en del av Nordre Sinsen gård tilhørt Aker sykehus fra 1910. I perioden 1912-70 var våningshuset sykehusets overlegebolig. Stabburet er autentisk og har klare miljøverdier. 

 

Omfang: Vernet omfatter stabburets eksteriør. 

 

Vernekategori: Bevaringsverdig på Gul liste. 
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24. Søsterboliger i Sinsenveien 56-64 – bevaringsverdig på Gul liste 
 

I 1950 fikk arkitektene Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde i oppdrag av OBOS å utarbeide tegninger til boliger for 200 søstre til sykehuset. Disse blokkene ble bygget tidlig på 1950-tallet. De er i tre og fire etasjer, 

har små utenpåhengte balkonger på begge langsidene og en av kortsidene. Fasademateriale er upusset rød tegl. Blokkene framstår som meget autentiske. Noen av inngangsdørene er byttet ut. 

 

Vern 

Fomål og begrunnelse: Formålet med vernet er å ta vare på en viktig del av Aker sykehus sin historie. Helt fra 1920-tallet har sykehuset rommet boliger til sykepleiere. Blokkene representerer dermed en vanlig 

funksjonstype ved sykehuset, og sammen med de eldre søsterboligene illustrerer de utviklingen i rolle og levekår hos en av landets første kvinneyrkesgrupper. Vernet har også som formål å bevare en meget utbredt 

bygningstype fra 1950-tallet. Slike blokker er i stor grad endret – og disse representerer noen av de siste godt bevarte bygningen i de østre bydelene hvor denne bygningstypen er mest utbredt. Bygningene har dessuten 

arkitektonisk verdi.  
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25. Søsterboliger i Sinsenveien 72 og 74 – bevaringsverdig på Gul liste 
De to blokkene er tegnet av Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde og bygget av OBOS for Aker sykehus. Tegningene er datert 1959, og bygningen ble oppført i 1960. Bygningene er i tre etasjer og innholder, som de 

andre blokkene en rekke små leiligheter. Fasadene er i upusset rød tegl, bygningene har saltak og små balkonger. Balkongene er i betong og har en strammere utformning enn balkongene på naboblokkene fra 1953. I så 

måte viser arkitekturen fram mot 1960-tallet. Blokkene framstår som meget autentiske.  Noen av inngangsdørene er byttet ut. 

 

Vern 

Formål og begrunnelse: Formålet med vernet er å ta vare på en viktig del av Aker sykehus sin historie. Helt fra 1920-tallet har sykehuset rommet boliger til sykepleiere. Blokkene representerer dermed en vanlig 

funksjonstype ved sykehuset, og sammen med de eldre søsterboligene illustrerer de utviklingen i rolle og levekår hos en av landets første kvinneyrkesgrupper.  Vernet har også som formål å bevare en meget utbredt 

bygningstype fra 1950-tallet. Slike blokker er i stor grad endret – og disse representerer noen av de siste godt bevarte bygningen i Groruddalen og Østensjøbyen (østre bydeler). 

 

   
  

 

 

 

  



43 

 

26. Krigslasarett, anlegg for venerisk syke (nå transittmottak) – Gul liste 
Anlegget ble bygget av tyskerne i 1942 som en del av Aker sykehus. Den særegne trehusbebyggelsen var beregnet for behandling av venerisk syke tyske offiserer. Bygningen ble bygget etter tyske tegninger for 

tilsvarende sykehusanlegg i Tyskland.  

 

Bygningene er bygget omkring et indre gårdsrom, og de ulike fløyene er forbundet med glassganger. Beboelsesrommene har vinduer mot det indre gårdsrommet og hageanlegget. I første etasje er det også flere utganger 

til hagen. Her skulle de tyske offiserene kunne slappe av i skjermede omgivelser. I hver av fløyene er det peisestuer med store hvite peiser, takbjelker i mørkt tre og store glassdører ut mot terrassen. 

 

Det er full kjeller under store deler av anlegget. Kjelleren hadde en viktig funksjon, både som oppbevaringssted for mat og som tilfluktsrom. Rommene hadde kraftige jerndører påmalt opplysninger om hvem som 

kunne bruke rommet. For eksempel "Nur fur Offizieren und Frauen" eller "Nur fur Hauptpatienten" (det vil si personer med veneriske sykdommer).  

 

I 1950 brant deler av den østre del av midtfløyen, og annen etasje måtte bygges opp på nytt. På grunn av behov for større plass ble det bygget to fulle etasjer. Etter krigen startet Statens Attføringsinstitutt sin virksomhet 

her. Omskolering og attføring av pasienter med medisinske, sosiale og yrkesmessige problemer ble gjennomført med bistand fra både helsepersonell og yrkesrettledere. Pasientene kom fra hele landet og bodde på stedet 

i lengre tid. I dag er anlegget i bruk som transittmottak. 

 

Vern  
Formål og begrunnelse: Formålet med fredningen er å bevare en helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk viktig del av Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og 

opprinnelige detaljering. 

 

Vernekategori: Anlegget skal fredes (inngår i statlig verneplan) 
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27. Tonsen transformatorstasjon – bevaringsverdig på Gul liste 
I 1901 ble det startet kraftoverføring fra Kykkelsrudfallene i Askim til Aker. Aktieselskapet Glommen Træsliberi stod for utbygging av ledningsnett og transformatorstasjoner.  Innenfor Aker bygde selskapet 

transformatorstasjoner ved Tonsen, Bryn, Lambertseter, Ris og Lilleaker. Tonsen var den største stasjonen – med 2 transformatorer. Interessen for elektrisiteten var ikke påfallende stor hos befolkningen i Aker. Det 

fantes en abonnement her og der, og industrien var den største avtakeren. Omkring 1910 begynte kommunen å installere lys i sine offentlige bygninger, og noen få veilamper ble satt opp. Etterhvert som elektrisiteten 

ble mer utbredt ble det betraktet som et problem at elektrisitetsforsyningen var drevet av et privat selskap og kommunal innløsning av kaftanleggene stod på agendaen.  

 

I 1917 ervervet kommunen Rånåsfoss i Sørum, og i 1922 stod kaftanlegget her ferdig. Samtidig ble Aker elektrisitetsverk dannet som et kommunalt foretak. 

 

20. juli 1933 slo lynet ned i Tonsen transformatorstasjon, og en av transformatorene eksploderte. Bygning og installasjoner ble totalskadd, og nytt anlegg ble oppført så raskt som mulig. Den nye bygningen ble tegnet 

av arkitekt J. H Berner og stod ferdig i 1934. De tidligere personalboligene som lå sør for transformatorstasjonen ble revet for få år siden. 

 

Vern 

Fomål og begrunnelse: Formålet er å ta vare på en bygning som representerer et viktig teknisk kulturminne knyttet til innføring av elektrisitet i Aker kommune. Bygningen har arkitektonisk og kulturhistorisk verdi.  
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5. Oppsummering, helhetsvurderinger og anbefalinger  
Aker sykehus har en langvarig og sammensatt helsehistorie. Enestående blant norske sykehus er den tette koblingen mellom de eldre trebygningene som representanter for de tidlig moderne, udifferensierte 

helseinstitusjonene, og det moderne 1900-tallssykehuset. Av stor helsehistorisk verdi, og uten motstykker ellers i landet, er miljøet med hovedbygning og paviljonger tilknyttet epidemiberedskapen fra perioden 1910-

1925. Bygningene fra perioden som tysk krigslasarett (Sinzen Kriegslazarett) er enestående i nasjonal målestokk og av betydelig arkitektur- og kulturhistorisk verdi. Det har i tillegg vært kontinuerlige tilføyelser av 

bygninger frem til i dag. Rondellen fra 1958, symboliserer for mange Aker sykehus, men representerer også den tidlige etterkrigsarkitekturen. Søsterblokkene fra 1950-tallet representerer en vesentlig og viktig 

funksjonstype som har vært tilsted ved sykehuset helt fra 1920-tallet. Sykepleieskole-komplekset fra 1971 viderefører denne funksjonstypen i tillegg til undervisningsfunksjonen, og anlegget har også høy arkitektonisk 

verdi. 

 

Vernet skal sikre: 

- de eldre trebygningene (Tonsen gård) som representanter for de tidlige moderne, udifferensierte helseinstitusjonene 

- sykehusbygninger, hovedaksen og grøntområder knyttet til perioden 1910-25 som representant for et ”sykehus i det grønne” med hovedbygning og epidemipaviljonger 

- økonomibygningen fra 1930-tallet, med tilbygg oppført under krigen, som i tillegg til å ha høy arkitektonisk verdi representerer en viktig funksjonstype ved sykehuset 

- krigslasarettbygninger bygget av okkupasjonsmakten i 1940-45 som representanter for tysk byggeri med høy arkitektur- og kulturhistorisk verdi 

- rondellen fra 1958, selve symbolet for sykehuset 

- lavblokker med søsterboliger fra 1953 og 1960 som representanter for en meget sentral funksjonstype ved sykehuset 

- hybelbygg og sykepleierhøgskole fra 1971 som et karakteristisk anlegg med høy arkitektonisk verdi 

- Sinsen gård med hovedbygning, sidebygning og stabbur som en av de godt bevarte Akergårdene 

 

Byantikvarens anbefalinger knyttet til utvikling av Aker sykehus: 

- Byantikvaren vil anmode om at alle bygg ført på etatens gule liste, samt det omliggende grønne landskapet de inngår i, ivaretas i videre planlegging.  

 

- Den gamle hovedaksen med alléen bør fastholdes og styrkes som strukturerende grønn hovedakse i anlegget. Åpning gjennom eller riving av den medisinske blokka fra 1960-tallet bør vurderes nærmere i lys av 

dette. I tillegg bør noen av de eldre tverraksene fastholdes og styrkes som strukturerende ledd. Byantikvaren vil anbefale at dette gjelder veien nord for den gamle tuberkulosebygningen, samt på sikt om mulig 

en tverrakse rett sør for den gamle kirurgibygningen. 

 

- Utvikling på stedet bør bygge videre på den opprinnelige identiteten til sykehuset, anlagt som paviljonger i et åpent grønt landskap.  Det frarådes å ta forbilde i urbane tette kvartaler med karrébebyggelse. Bare i 

den grad det er strengt nødvendig av hensyn til støy og forurensing langs de omsluttende hovedveiene bør det åpnes for sammenhengende bygningsrekker.   

 

- Utbyggingspotensial finnes i randsonen i vest og sør, og noe også i øst. Byantikvaren er her ikke så redd for økte høyder i randsonen, forutsatt at dette utformes som punktbygg i et flytende grønt landskap.  

 

- Det sentrale området har ikke vesentlig utbyggingspotensial, her bør en heller søke å fjerne skjemmende nyere bygg/paviljonger og parkeringsarealer, og tilrettelegge for uteopphold. 

 

- Aker sykehus troner høyt på et platå, og med frie grønne platåskrenter mot sør og vest. Ny bebyggelse bør søkes innpasset slik at de spiller sammen med, fremhever og utnytter platåskrentene som en ressurs, 

heller enn å skjule dem. 

 

- Hvorvidt hovedveien i sør skal fortsette å gå gjennom tunet til Nordre Sinsen gård i framtida eller flyttes lenger nord, bør vurderes nærmere i det videre arbeidet i lys av hvilken rolle veien er tiltenkt og hvilken 

trafikkmengde den vil måtte forvente. 

 

 

 

 

 

 


