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Introduksjon
Kjære student, velkommen til byuniversitetet!
Universitetet i Bergen er Norges eneste byuniversitet, i den betydning at
det faktisk ligger midt i byen. En by som har vært sjenerøs nok til å la sitt
fornemste læresete få vokse fram på den vakre Nygårdshøyden. Med utgangspunkt i den praktfulle og karakteristiske hovedbygningen til Bergen
Museum – bergensernes kjære «Dyremuseum» – har vårt universitet sakte,
men sikkert tatt dette høydedraget i bruk, fra Dragefjellet i nord til Florida i
syd. Eksotiske navn og bygninger med særpreg, ærverdige gamle hus i godt
naboskap med funksjonelle og moderne nybygg, trange smug og åpne
plasser, bygater og parker, alt dette gjør at du som student fort vil føle deg
hjemme her, i den «gamle» som i den «nye» tid. Og det flotte er at uansett
hvor på Nygårdshøyden du er, så er det pulserende bylivet bare noen minutters gange unna, ja, i mange tilfeller bare rett ned bakken!
Med denne arkitektur- og eiendomsguiden inviterer vi deg som student til å
ta området aktivt i bruk. Gjør du deg kjent med de vakre, historiske bygningene, den egenartete gategeografien og de mange fleksible uteområdene
så vil du helt sikkert trives enda bedre som student og føle deg hjemme i
Bergen.
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Introduction
Dear student, welcome to the city university!
The University of Bergen is actually Norway’s only city university, in the sense
that it is situated in the urban centre itself. The city of Bergen has been generous enough to allow its foremost place of learning to grow and expand on
the beautiful Nygårdshøyden. Beginning with the handsome and distinctive main building housing Bergen Museum – fondly known among Bergen citizen s as the ”Animal Museum” – the university has slowly but surely
expanded along this range of hills, from Dragefjellet in the north to Florida in
the south. Exotic names and distinctive buildings, venerable old houses well
integrated with the functionalistic, modern neighbouring buildings, narrow
lanes and open courtyards, city streets and parks – all of this is here to make
you, as a student, feel at home in both the “bygone” and the “modern” era.
And the best of all is that regardless of where you find yourself on Nygårdshøyden, you will find pulsating urban life only a short walk away, frequently
only a few minutes stroll down the hillside!
The purpose of this architectural and estate guide is to invite students to use
this area actively. Familiarize yourself with the attractive, historical buildings,
the peculiar layout of the streets and the many multi-use green areas and
you will better enjoy student life and will feel at home in Bergen.

Sigmund Grønmo
Rector
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Litt historie
Universitetet i Bergen er med sine 14 500 studenter og vel 3 200 ansatte et
mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum
av byen, og særlig på Nygårdshøyden ligger det historiske og det moderne
side ved side.
UiB ble formelt opprettet med et stortingsvedtak 9. april 1946. I europeisk
universitetssammenheng er dette ungt, men de akademiske røttene og den
vitenskapelige virksomheten strekker seg tilbake til 1825, da Bergen Museum ble etablert. Det var stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie
som tok initativet til museet, og i dag står statuen av ham på sokkelen på
Muséplass, hvor byens gamle paradegate Christies gate starter.
Forskningen i Bergen ble satt på verdenskartet allerede i 1873, da Armauer
Hansen oppdaget leprabasillen. Da Fridtjof Nansen startet sin akademiske
karriere på Bergen Museum i 1882, ble han ett av mange store navn i norsk
vitenskapshistorie med tilknytning til museet.
Tanken om et høyere lærested i Bergen hadde begynt å røre seg allerede på
denne tiden, og på starten av 1890-tallet ble et av hovedformålene for Bergen Museum slått fast: Å arbeide for en høyskole på Vestlandet. Som du får
se i denne guiden er arkitekturhistorien nært knyttet opp mot universitetshistorien, og flere av universitetets hovedbygninger var en gang bebodd av
dets ivrigste forkjempere.
Helt fra starten av var Bergen Museum dedikert til forskning, og undervisning ble det fra 1907, da den såkalte Sundtske lærestol ble opprettet. Syv år
senere ble avdelingslederne ved museet utnevnt til professorer.
Da universitetet ble opprettet i 1946 inneholdt det tre fakultet: Det medisinske, Det matematisk-naturvitenskapelige og Det historisk-filosofiske fakultet.
Men flere skulle komme: I 1970 ble Det odontologiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet etablert, mens Det psykologiske og Det juridiske
fakultet kom til i 1980.
I 1999 fikk Universitetet i Bergen sin første kvinnelige rektor i professor Kirsti
Koch Christensen. Professor Sigmund Grønmo har vært rektor siden 2005, og
er den ellevte i rekken.
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Alle bygningene til universitetet er del av en større historie. Den er selvsagt
akademisk, men handler også om byutvikling og stilretninger. Når vi skriver
om verneklasser i denne guiden, handler det om hvilke bygninger som er
fredet (klasse 1), og hvilke som bare er vernet (klasse 2).
God tur!
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A little bit of history
With its 14,500 enrolled students and about 3,200 faculty and staff, the University of Bergen is a medium-sized European university. Most of its premises
are concentrated in the heart of the city of Bergen, and on Nygårdshøyden
the modern coexists with the historical.
UiB was formally established by resolution of the Norwegian Parliament on 9
April 1946. In the context of European universities, this is considered young,
but the academic roots and the scientific work can be traced all the way back
to 1825 when Bergen Museum was founded. It was Wilhelm Frimann Koren
Christie, president of the Stortinget, who took the initiative to found the museum, and today his statue stands atop a pedestal at Muséplass where the
old parade route, Christies gate, begins.
The research being done in Bergen gained international renown in 1873,
when Armauer Hansen discovered the bacteria that causes leprosy (later
dubbed Hansen’s disease). The famous explorer Fridtjof Nansen started his
distinguished academic career at Bergen Museum in 1882, becoming one
of many great names in Norwegian scientific history connected with the
museum.
The dream of a place of higher learning in Bergen had already been advanced at the time, and in the early1890s Bergen Museum formally decided
to work towards the establishment of a seat of higher learning in Western
Norway. This guide shows how closely intertwined architectural history is
with academic history in Bergen; some of the most eager champions originally occupied many of the University’s main buildings.
From the very beginning, Bergen Museum was dedicated to research, and
formal teaching began in 1907. Seven years later all heads of department at
the Museum were appointed to professorships.
When the University was established in 1946 it consisted of three faculties:
The Faculty of Medicine, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
and the Faculty of History and Philosophy. In 1970 the faculties of Dentistry
and Social Sciences were founded, while the faculties of Psychology and Law
were added to the University in 1980.
In 1999 Professor Kirsti Koch Christensen became the University of Bergen’s
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first female rector. Professor Sigmund Grønmo has been rector since 2005,
and is the University’s eleventh rector.
All the buildings of the University are part of a larger story, one that is about
academic life, but also about urban development and of differing architectural styles. about the indications of protection grades in this guide denote
the buildings protected by law (grade 1) and those that are merely protected
(grade 2).
Enjoy your stay with us!
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Campusområde 1-3 (Nygårdshøyden)

Kontaktinformasjon/Contact information
Sentral kontaktinformasjon
Adresse: Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen
Telefon sentralbord/ phone number: (+47) 55 58 00 00
Døgnbemannet vakttelefon/ 24 hours security personell: (+47) 55 58 80 81
Telefaks: (+47) 55 58 96 43
E-post: post@uib.no

Fakulteter
Bergen Museum
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Harald Hårfagresgt. 1
Telefon: 55 58 00 00
Faks: 55 58 93 64
E-post: post@bm.uib.no
Det humanistiske fakultet
Adresse: Postboks 7805, 5020 Bergen
Besøksadresse: Harald Hårfagresgate 1
Telefon: 55 58 93 80
Faks: 55 58 93 83
E-post: post@hf.uib.no
Det juridiske fakultet
Adresse: Postboks 7806, 5020 Bergen
Besøksadresse: Magnus Lagabøtesplass 1
Telefon: 55 58 95 00
Faks: 55 58 95 71
E-post: post@jurfa.uib.no
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Adresse: Postboks 7803, 5020 Bergen
Besøksadresse: Realfagbygget, Allégt. 41
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Telefon: 55 58 20 62
Faks: 55 58 96 66
E-post: post@mnfa.uib.no
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Adresse: Postboks 7804, 5020 Bergen
Besøksadresse: Brakkene, Jonas Lies vei 79
Telefon: 55 58 20 86
Faks: 55 58 96 82
E-post: post@mofa.uib.no
Det psykologiske fakultet
Adresse: Postboks 7807, 5020 Bergen
Besøksadresse: Christiesgt. 13
Telefon: + 47 55 58 27 10
Faks: + 47 55 58 98 71
E-post: post@psyfa.uib.no
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Adresse: Postboks 7802, 5020 Bergen
Besøksadresse: Fosswinckelsgt. 6
Telefon: + 47 55 58 90 50
Faks: + 47 55 58 90 52
E-post: post@svfa.uib.no

Administrative enheter
De kulturhistoriske samlinger
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Haakon Sheteligs plass 10
Telefon: 55 58 81 72
Faks: 55 58 96 56
E-post: post@bm.uib.no
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De naturhistoriske samlinger
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Museplass 3
Telefon: 55 58 29 05
Faks: 55 58 96 77
E-post: post@zmb.uib.no
Eiendomsavdelingen
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Parkveien 9
Telefon: 55 58 49 00
Faks: 55 58 49 60
E-post: post@adm.uib.no
Forskningsadministrativ avdeling
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Prof. Keysersgt. 8
Telefon: 55 58 49 80
Faks: 55 58 49 91
E-post: post@adm.uib.no
Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Christiesgt. 20
Telefon: 55 58 20 54
Faks: 55 58 96 47
E-post: post@adm.uib.no
IT-avdelingen
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Nygårdsgt. 5
Telefon: 55 58 42 01
Faks: 55 58 42 99
E-post: post@adm.uib.no
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Kommunikasjonsavdelingen
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Nygårdsgt. 5
Telefon: 55 58 69 00
Faks: 55 58 69 10
E-post: post@adm.uib.no
Personal- og organisasjonsavdelingen
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Christiesgt. 18
Telefon: 55 58 21 00
Faks: 55 58 96 48
E-post: post@adm.uib.n
Rektors kontor
Addresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Museplass 1
Phone: +47 55 58 20 02
Fax: +47 55 58 96 43
E-post: post@rektor.uib.no
Studieadministrativ avdeling
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Langesgt. 1-3
Telefon: 55 58 93 14
Faks: 55589097 / 55589025
E-post: post@adm.uib.no
Økonomiavdelingen
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Christiesgt. 18
Telefon: 55 58 35 00
Faks: 55 58 94 60
E-post: post@adm.uib.no

19

Ta turen med Gowalla
Har du en smarttelefon kan du bli med på en guidet tur gjennom universitetsområdet. Programmet Gowalla er gratis, og så snart du har lastet
det ned på telefonen din kan du bli med å oppdage bygningene i denne
guiden slik de gjør seg best: I levende live.
Adressen til turen er: http://gowal.la/t/fVk
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Take the tour using Gowalla
If you have a smartphone, you can take a guided tour of the university
campus. As soon as you have downloaded the free Gowalla app to your
phone, you can join us in discovering these buildings in the best way
possible, namely, in the real, non-virtual world.
The address for the trip is: http://gowal.la/t/fVk
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Dragefjellet skole
Adresse:

Magnus Lagabøtesplass 1

Funksjon:

Det juridiske fakultet

Arkitekt:

Adolph Fischer/Lille Frøen AS (tilbygg)

Byggår:

1890/1994

Verneklasse:

2

Da universitetet kjøpte Dragefjellet skole i 1980, hadde Det juridiske
fakultet vært spredt rundt på universitetsområdet siden grunnleggelsen
i 1969. Nå kunne de derimot flytte inn i en teglstensbygning med nygotiske trekk som opprinnelig ble bygget som barneskole for nabolaget i
1890. Arkitekt Adolph Fischer var en av Bergens ledende arkitekter rundt
århundreskiftet, og stod blant annet bak restaureringen av Håkonshallen
samtidig som han bygget Dragefjellet skole.
Til fakultetet sitt 25-årsjubileum i 1994 stod nybygget i tilknytning til den
gamle barneskolen ferdig. Nå var den gamle skolebygningen blitt selve
«utropstegnet» til et postmoderne bygg som strekker seg fra det gamle
steinbruddet mot havnen, til forhallen i glass som forbinder skolebygningen og den gamle gymsalen.
I den nye undervisningsfløyen har studentene utsikt til Bergen havn fra
panoramavinduene, mens auditoriene som gir bygningen form strekker
seg over ut over stupet. Selve bygningen har en helling på to grader, og
dette sammen med de innfelte vinduene gjør virkningen ekstra massiv.

Apropos:
Nybygget var i utgangspunktet planlagt å være høyere, men med samme
antall etasjer. Naboene var derfor bekymret for tap av sollys, og etasjene
ble dermed lavere enn arkitektene så for seg.
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Evt. kort billedtekst …

Address:

Magnus Lagabøtesplass 1

Function:

The Faculty of Law

Architect:

Adolph Fischer/Lille Frøen AS (addition)

Constructed:

1890/1994

Protection grade: 2
The Faculty of Law was located in several different buildings on the campus when the University purchased Dragefjellet School (literally Dragon
Mountain School) in 1980. Now the faculty could move into a Neo-gothic
style brick building originally constructed in 1890 as a primary school.
The architect Adolph Fischer was one of the period’s leading architects in
Bergen, and was, at the same time as he built the school, working on the
restoration of Håkonshallen.
In 1994, to coincide with the faculty’s 25th anniversary, the new addition to the school was completed. The old school building had now become the very “exclamation mark” punctuating a postmodern building..
The faculty stretches from the old quarry by the harbour to the glass-clad
entrance hall which connects the school building to the old gymnasium.
From the new teaching wing, students have a panoramic view of the
busy port below from the cafeteria, while the auditoriums, which give
form to the building, stretch outwards and over the cliff. The building has
a two-degree downward slope, and this factor, combined with the inlaid
windows, gives an added impression of massiveness.

Apropos:
Originally the addition to the old building was to be much taller, but with
the same number of floors. When the neighbours protested out of worry
that they might lose sunlight, the plans were rescaled and the storeys
were made lower than the architects had originally planned.
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Evt. kort billedtekst …

Sydneskvartalet
Adresse:

Sydnesplassen 12-13, Øysteins gate 1-3,
Sydneshaugen 4, 8-14, Dokkeveien 2B

Funksjon:

Institutt for arkeologi, historie,
kultur og religionsvitenskap.

Arkitekt:

Schak Bull

Byggår:

1890-1915

Verneklasse:

1

I sin tid var Sydnesplassen 12-13 blant Nygårdshøydens flotteste
leiegårder. Byggmester J. H. Nævdal lot seg inspirere av arkitekturen til
Victoria Terrasse i Oslo, og ville lage tilsvarende leiligheter hvor Bergens
borgerskap kunne bade i luksus. Arkitekten var Schak Bull, som også tegnet Troldhaugen og leiegården i Christies gate hvor utestedet Garage ligger i dag.
Fasadene ble utført i en barokklignende palasstil, komplett med hjørnetårn. Men følger man kvartalet bortover Øysteins gate kan man bokstavelig talt se pengene tørke inn. Leiegårdene på Sydnesplassen rakk
å bli ferdige før krakket rammet i 1899, men resten av prosjektet måtte
fullføres med nedjusterte ambisjoner. Byggearbeidet pågikk så lenge at
motene i arkitekturen rakk å skifte fra nyrenessanse til jugendstil, noe en
også kan se spor av i fasadene.
På 1990-tallet ble mange HF-fag samlet i leiegårdene på Sydnesplassen,
mens flere andre HF-institutter allerede var samlet i Øysteins gate 1-3.

Apropos:
Øysteins gate grenser mot en bratt og høy kant. Her lå Rosenberghagen
steinbrudd helt frem til 1880-tallet. Trehusrekken som nå ligger mellom
murhusene i Sydneshaugen lå opprinnelig her, men var i ferd med å falle
ned i steinbruddet før de ble flyttet.
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Address:

Sydnesplassen 12-13, Øysteins gate 1-3,
Sydneshaugen 4, 8-14, Dokkeveien 2B

Function:

Department of Archaeology, H istory,
Cultural Studies and Religion.

Architect:

Schak Bull

Construction:

1890-1915

Protection grade: 1

At the time of its construction, Sydnesplassen 12-13 was among the most
spectacular blocks of flats on Nygårdshøyden. The building contractor J.
H. Nævdal was inspired by Oslo’s Victoria Terrace, and planned similar flats
where Bergen’s upper middle class could live a life of luxury. The architect
Schak Bull also designed Edvard Grieg’s Troldhaugen and the block of
flats where the bar Garage is located today.
The buildings have a baroque, palatial air about them, but as you proceed
along Øysteinsgate you may literally witness how the finances dried up.
The blocks of flats at Sydnesplassen had only just been completed before
the economic crash of 1899, but the ambitions for the rest of the project
had to be scaled down. The construction took such a long time that one
can also observe the shift of architectural fashion from Neo-renaissance
to Art Nouveau in the facades.
Several of the humanities disciplines were gathered in the blocks of
flats at Sydnesplassen in the 1990s, while others had already settled in
Øysteinsgate 1-3.

Apropos:
Øysteinsgate is bordered by a tall and steep cliff. This is where Rosenberghagen quarry was situated until the 1880s. The row of wooden houses which now lies between the stone buildings at Sydneshaugen were
on the verge of falling into the quarry when they were relocated to their
safer, current location.
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Sydneshaugen skole
Adresse:

Sydnesplassen 7

Funksjon:

Auditorier og lesesaler for
Det humanistiske fakultet

Arkitekt:

Kaspar Hassel

Byggår:

1921

Verneklasse:

1

Sydneshaugen skole levde allerede fra starten av på lånt tid: Da elevene
flyttet inn i 1922 var det med en avtale om at det kommende Universitetet i Bergen skulle overta den når det ble nødvendig (det skjedde først
i 1950-årene). Opprinnelig skulle det være en kommunal middelskole,
men etter at Hambros skole brant ned i 1916 måtte også gymnasieelevene få plass i den gule, borglignende bygningen til Kaspar Hassel.
Hassel var internasjonalt kjent for skolebygningene sine, og på Sydneshaugen skole finner du både romansk inspirert pre-modernisme og nygotikk som gir ekko til Johanneskirken. En av de vakre detaljene er fuglemaleriene i de hvelvede takene i trappeoppgangene.
Byggingen av skolen bød i utgangspunktet på utfordringer. Et tolv meter høyt fjellparti måtte blant annet fjernes. Det hadde vært en del av
Christiansborg-skansen som trolig ble nedlagt på 1600-tallet.

Apropos:
Kaspar Fredrik Hassel var Bergens første byarkitekt, og tegnet blant annet
Kjøttbasaren. Men det var som skolearkitekt han ble mest kjent, og han
tegnet både Nygård skole, Fridalen skole, Møhlenpris skole, Rothaugen
skole og Ny Krohnborg skole. For øvrig ble han også OL-mester i seiling.
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Address:

Sydnesplassen 7

Function:

Lecture halls and reading rooms
for the Faculty of Humanities

Architect:

Kaspar Hassel

Construction:

1921

Protection grade: 1

Sydneshaugen, the yellow, fortress-like school building behind Johanneskirken on Nygårdshøyden, was originally planned as a lower secondary school, but after Hambros skole was destroyed by fire in 1916, older
students had to be accommodated as well. They were all learning on borrowed time: Right from the start it was understood that The University of
Bergen would require the building when the time came (it didn’t happen,
however, until the 1950s).
Kaspar Hassel had gained international recognition for his schools, and
here you’ll find both Romanesque pre-modernism and Neo-gothic elements echoing Johanneskirken. Some of many beautiful details are the
frescoes of birds in the arched ceilings over the staircases.
The builders met some initial challenges, among them a twelve-metretall knoll that had to be removed. This was part of the old ramparts of
Christiansborg Fortress, which was probably decommissioned some time
during the 1600s.

Apropos:
Kaspar Fredrik Hassel was the first official City Architect in Bergen. Among
other buildings, he designed Kjøttbasaren, Fridalen skole, Møhlenpris
skole, Rothaugen skole and Ny Krohnborg skole. He was also an Olympic
sailing champion.
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Fastings Minde
Adresse:

Haakon Sheteligs plass 11

Funksjon:

Uni, Senter for kulturforskning og AKSIS

Arkitekt:

Ukjent/Peter Helland-Hansen og Sverre Lied

Byggår:

1790/1830 (sidefløyene)

Verneklasse:

1

Lyststeder som Fastings Minde var steder hvor den bemidlede klassen
kunne trekke seg tilbake når byens mas og kav ble for mye for dem.
En av dem var Claus Fasting: Forfatter, redaktør, rådmann og stifter av
Musikselskabet Harmonien. Da han lot Fastings Minde bygge på Nygårdshøyden lå det knapt andre hus i nærheten. Fra toppen av høyden, hvor
bygningen reiste seg som et lite tårn, kunne Fasting se både fjorden, fjellene og byen.
I 1913 kjøpte Bergen kommune Fastings Minde for at Bergen Museum
skulle ha plass å vokse på. Fire år senere ble det lyst ut en arkitektkonkurranse for området som kulminerte i pamfletten «Bergens Universitet».
Denne blir sett på som et av de viktigste skrittene mot et nytt universitet.
Da universitetsområdet skulle bygges ut på 1960-tallet var bygningen
svært forfallen etter hundre år som «sinnsykeasyl». De to arkitektene Petter Helland-Hansen og Sverrre Lied argumenterte imidlertid for bygningens arkitektoniske verdi og reddet den fra riving. Etter en omfattende
restaurering kunne universitetet flytte inn på historisk grunn i 1967.

Apropos:
På 1800-tallet fantes det mellom 70 og 80 lyststeder i og rundt Bergen.
Det lå to lystgårder på det som i dag er universitetets område. Mens Fastings Minde er bevart, ble Nygård, som lå der Realfagsbygget ligger i dag,
revet rundt 1918.
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Address:

Haakon Sheteligs plass 11

Function:

Uni, Center for Cultural Research and AKSIS

Architect:

Unknown/Peter Helland Hansen and Sverre Lied
(restoration)

Constructed:

1790/1830 (Wings)

Protection grade: 1

Country estates like Fastings Minde were places one could retire to when
the hustle and bustle of the city became too much for members of the
upper classes. Claus Fasting was one of them. He was a writer, editor,
council member and founder of the musical company Harmonien. When
he started work on Fastings Minde there were hardly any other houses on
Nygårdshøyden. From the top of the hill and the tall building, he could
see the fjord, the mountains and the town of Bergen.
The City bought Fastings Minde in 1913 in order to give the Museum
room to expand. In 1917 area call for architectural designs was issued,
culminating in the pamphlet “Bergens Universitet”, today seen as an important stepping-stone on the road towards a new university in Norway.
In the 1960s, when the university complex was to be expanded, the
building was severely run down after having served for a century as an
“insane asylum”. Two architects, Peter Helland-Hansen and Sverre Lied,
argued in favour of the architectonic value of the building and saved it
from being pulled down. In 1967, after a comprehensive restoration, the
historic premises were ready for the University to move into.

Apropos:
In the 19th century there were between 70 and 80 country estates of
this kind in Bergen, two of them on what today are university grounds.
Fastings Minde is preserved, while Nygård, which was situated where the
Science Building is today, was pulled down in 1918.
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De kulturhistoriske samlinger
Adresse:

Haakon Sheteligsplass 10

Funksjon:

Bergen Museum

Arkitekt:

Egill Reimers

Byggår:

1927

Verneklasse:

1

Hvorfor går dette for å være en av Nordens vakreste museumsbygninger?
En av grunnene er uten tvil at både materialer, håndverk og planer er
bunnsolide. Arkitekt Egill Reimers leverte reguleringsutkastet «Pax» for
utnyttelse av den gamle lystgården Fastings Minde i 1917. Det var et visjonært universitetsanlegg han så for seg, men av ulike grunner ble det
med museet. Selv denne delen av planen ble litt vingestekket, for en
planlagt østfløy mot botanisk hage ble stoppet av slunkne budsjetter.
Reimers studerte europeisk museumsarkitektur sammen med representanter fra museet, og kom frem til et moderne bygg, litt slottslignende,
med sitater fra renessansearkitekturen blant annet i vinduer og tårn. Det
skulle ta sin tid før museet stod klart: Grunnsteinen ble lagt i 1922, mens
innvielsen skjedde i 1927, ti år etter at Reimers vant arkitektkonkurransen.

Apropos:
I starten kunne museet bare holde åpent noen timer hver søndag om
sommeren, siden det ikke var satt av penger på statsbudsjettet til drift.
Både arbeidsrom og kontorer ble stående mørke, mens kronerullinger
holdt museet åpent.
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Address:

Haakon Sheteligsplass 10

Function:

Bergen Museum

Architect:

Egill Reimers

Constructed:

1927

Protection grade: 1
This is said to be one of the most beautiful museums in the Nordic countries. One of the reasons for this is undoubtedly that the materials, craftsmanship and plans are rock solid. Egill Reimers was the preferred architect
when plans for the old Fastings Minde country estate were announced.
He pictured a quite visionary university complex, but for various reasons
the museum was the first and last word in the matter. Even the museum
had to be scaled down, and a planned eastern wing towards the botanical garden was rejected for lack of funds.
Reimers studied European museum architecture together with representatives from the museum, and the resulting building is modern, castle-like and with adapted features from the Renaissance in the windows
and turrets. The construction took time: The cornerstone was laid in 1922,
while the inauguration was held in 1927, ten years after Reimers won the
architecture competition.

Apropos:
There was no money on the national budget to keep the museum open
for the first years, so the public could visit only a few hours every Sunday during the summer. Both the workspaces and the offices remained
empty and dark, while private donations kept the museum open.
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Universitetsbiblioteket
Adresse:

Haakon Sheteligsplass 7

Funksjon:

Bibliotek for humaniora

Arkitekt:

Kaare Kvilhaug og Jo Svare/Nikolai Alfsen
(rehabilitering)

Byggår:

1961/2005 (rehabilitering)

Verneklasse:

1

Det var et tog av studenter utenfor dørene til Universitetsbiblioteket da
det åpnet i 1961. De hadde kommet i samlet flokk fra de gamle lesesalsplassene sine på De naturhistoriske samlinger like ved, med stolene sine
under armen. Biblioteket var den første av de nye universitetsbygningene
som ble tatt i bruk, men planene strakte seg tilbake til en arkitektkonkurranse i 1917 for bruken av området til lystgården Fastings Minde. Trærne
langs fasaden er for øvrig en rest etter alleen som Claus Fasting plantet i
1790-årene.
Det har blitt sagt om bygningen at den er i god funksjonalistisk ånd uten
påtrengende arkitektonisk bravur. I 2005 ble bygningen gjenstand for
omfattende rehabilitering, og fremstår i dag med tre etasjer som gir rom
for arbeidsplasser, tidsskrifter og bøker, samt et seks etasjers boktårn med
internasjonal skjønnlitteratur.

Apropos:
Det går en underjordisk gang kalt «Napoleonsgangen» fra HF-bygget til
biblioteket. Flere ansatte er overbeviste om at en som var ansatt ved Bergen Museum på 1800-tallet går igjen i disse kjellerne, noe som både skal
kunne høres og føles.
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Address:

Haakon Sheteligsplass 7

Function:

Library for the Humanities

Architect:

Kaare Kvilhaug and Jo Svare/Nikolai Alfsen (renovation)

Constructed:

1961/2005 (renovation)

Protection grade: 1

A long queue of students, carrying their chairs, eagerly awaited the opening of the University library in 1961. Up until then, the students’ reading
halls were located in the nearby Bergen Museum. The library was the
first of the modern university buildings taken into use, but the building‘s
roots date back to 1917 and the architecture competition to submit plans
for redesigning theFastings Minde estate. The trees lining the façade are
remnants of the tree-lined avenue planted by Claus Fasting in the 1790s.
The building has been described as being a fine example of functionalism without resorting to obtrusive architectural bravura. In 2005 the
building underwent a large restoration process, and today it consists of
three storeys of workspaces, books and periodicals, as well as a six-floor
high book tower containing international literature.

Apropos:
An underground passageway called “Napoleon’s passage” stretches from
the library to the Faculty of Humanities. Several members of the faculty
staff are convinced that a museum clerk from the 1800s still haunts the
cellars, and this can be both heard and felt.
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De naturhistoriske samlinger
Adresse:

Muséplass 3

Funksjon:

Bergen Museum

Arkitekt:

Johan Henrik Nebelong

Byggår:

1865/1898 (sidefløyene)

Verneklasse:

1

I 1825 ble Bergen Museum stiftet, og tollinspektør Wilhelm Friman Koren
Christie skrev i stiftelseserklæringen at museet ikke bare skulle huse en
samling, det skulle også bedrive vitenskapelig arbeid. Slik ble museet en
forløper til det som skulle bli Universitetet i Bergen over hundre år senere.
Fra 1853 ble museets samlinger åpnet for alle, men pågangen var så stor
at det åpenbart måtte en utvidelse til. Fra kommunen fikk museet det
gamle retterstedet «Rakkerhaugen» som lå et stykke utenfor det som da
var bykjernen. Den danske arkitekten Johan Henrik Nebelong sendte tegninger fra Danmark, og i 1865 ble museumsbygningen i nyromansk stil
innviet i forbindelse med en internasjonal fiskeriutstilling.
Sidefløyene og den botaniske hagen kom til på slutten av 1890-tallet, og i
hagen ligger også den gamle vaktmesterboligen og et stort drivhus med
tropiske vekster.
Siden 2009 har universitetet brukt egne midler og krisemidler fra 2009 effektivt og målrettet for å forbedre forholdene for magasiner og samlinger
i museet. Arbeidet med å planlegge og rehabilitere den monumentale
hovedbygningen har fortsatt i 2010. Ambisjonen er at praktbygget blir
en viktig møteplass for universitetet og byen, slik det var tenkt i 1865.
Kunnskapsdepartmentet har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge og
gjennomføre rehabiliteringen slik at sydfløyen er ferdig til grunnlovsjubileet i 2014.

Apropos:
Museet er faktisk bygget speilvendt ut fra de originale tegningene. Plasseringen av grunnfjellet gjorde at det var lettere å snu om på bygget enn
å tilpasse det terrenget.
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Address:

Muséplass 3

Function:

Bergen Museum

Architect:

Johan Henrik Nebelong

Constructed:

1865/1898 (wings)

Protection grade: 1
Bergen Museum was founded in 1825, and according to the foundation
resolution written by Wilhelm Friman Koren Christie, it was designed not
only to house a collection, but also to be a place of research. Thus the
museum became a predecessor to what was to become the University
of Bergen more than a century later. When the museum was opened to
the general public in 1853, the interest was so great that an expansion
had to be planned. The City gave “Rakkerhaugen”, the old place of execution situated outside Bergen, to the Museum. The Danish architect
Johan Henrik Nebelong sent his plans from Denmark, and in 1865 the
neo-roman museum building was inaugurated with an international exhibition on fishing.
The wings and the botanical garden were added at the end of the 1890s,
and in the garden you may also find the old caretaker’s residence and a
large greenhouse with tropical plants.
Since 2009, the university has used its own resources, and emergency
funding after 2009, effectively and objectively, to help improve conditions
with regard to the museum’s magazines and collections. The planning
and rehabilitation of the monumental main building continued throughout 2010. Our ambition is to make this splendid building an important
meeting place for the university and the city, as originally intended in
1865. The Ministry of Education and Research has given Statsbygg the job
of planning and completing the rehabilitation of the south wing in time
for the foundation day jubilee in 2014.

Apropos:
54

The original plans for the museum had to be inverted because of the
orientation of the bedrock.
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Campusområde 2
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Christiesgate 19

Kristofer Lehmkuhls hus

9

Muséplass 1

C. G. Sundts hus

10

Olav Kyrres gate 49

Det akademiske kvarter

11 Christies gate 12

Bjørn Christiansens hus

12 Fosswinckelsgate 6

Lauritz Meltzers hus

13 Parkveien 1

Studentsenteret

14 Villaveien 9

Knut Fægris hus
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Kristofer Lehmkuhls hus
Adresse:

Christies gate 19

Funksjon:

Institutt for administrasjon og
organisasjonsvitenskap

Arkitekt:

Johan Faye

Byggår:

1881

Verneklasse:

1

Villaen ble reist for Kristofer Lehmkuhl; Forretningsmann, arbeidsminister,
direktør for Det Bergenske Dampskipsselskap og mannen som sikret Bergen skoleskipet som bærer hans navn. Sammen med Christian Sundt –
som bodde rett over gaten – kjempet han for Bergen som lærdomssenter,
og han var en av de viktigste talsmenn for at Handelshøyskolen skulle
legges til byen.
Rundt 1880-tallet var Nygårdshøyden blitt den nye bydelen for de bedrestilte, og villabygging utgjorde en stor del av byggeaktiviteten. Christies
gate har fått en sammenhengende rekke av villaleiegårder på tre etasjer,
og universitetet i Bergen overtok alle på 1960- og 70-tallet. Selve Christies
gate 19 har en stil som har blitt karakterisert som en «yppig Louvre-renessanse», og ærbødig tilbaketrukket fra Bergen Museum danner villaen et
godt par sammen med C. Sundts hus.

Apropos:
På slutten av 1800-tallet hadde man stor sans for figursymboler i arkitekturen. Ingen andre steder på Nygårdshøyden har det vel kommet så godt
til uttrykk som gjennom statuen av Neptun som står i en nisje i fasaden
på denne villaen. Huset ble kalt «Havkongehuset», like mye på grunn av
denne som av eieren.
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Address:

Christies gate 19

Function:

Department of Administration
and Organization Theory

Architect:

Johan Faye

Constructed:

1881

Protection grade: 1

This villa was constructed for Kristofer Lehmkuhl, who was a businessman, Minister of Labour, director of The Bergen Steamship Company,
and the man who bought the school ship which now bears his name,
Statsraad Lehmkuhl, and made Bergen its home port. Along with Christian Sundt – who lived just across the street – he was a vocal advocate for
Bergen as a seat of higher learning, and championed Bergen as the best
place to establish a new business school.
Around 1880 Nygårdshøyden had become the section of the city where
the upper classes built their homes, and a major portion of the new constructions were mansions. Christies gate has a continuous row of mansions turned into blocks of flats, and The University of Bergen acquired
all of these in the 1960s and 1970s. Christies gate 19 has been described
as having an “opulent Louvre-renaissance” style. At a respectful distance
from the Bergen Museum, the mansion pairs up nicely with C. Sundt’s
house.

Apropos:
Symbolic figures in architecture were in vogue at the end of the 1800s,
but nowhere on Nygårdshøyden is this more prominent than in the statue of Neptune mounted in a niche of the façade. Both because of this
and because of its original occupant, the mansion has been called “The
House of the Ocean King”.
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C. G. Sundts hus
Adresse:

Muséplass 1

Funksjon:

Universitetets ledelse

Arkitekt:

Edvard Madsen

Byggår:

1881

Verneklasse:

1

Når du kommer inn i hallen med den store peisen, den vakre trappen og
maleriene av universitetets rektorer hengende på veggene, er det vanskelig å forestille seg at dette huset ikke alltid har vært hjørnesteinen til et
klassisk universitet. Men som navnet tilsier ble denne villaen reist for en av
Bergens mest vellykkede forretningsmenn på 1800-tallet: Christian Sundt.
I en alder av førti år var han byens rikeste mann, og han gjorde mange
donasjoner til forskningen på Bergen Museum.
Bygningen har trekk fra fransk nyrenessanse, og har et element som går
igjen på mange kunstnerboliger på Vestlandet: Utsiktstårnet som finnes
både på Ole Bulls villa på Lysøen og på Edvard Griegs Troldhaugen.
I 1968 flyttet universitetets ledelse inn i lokalene, og mange av kvalitetene
er beholdt, blant annet himlingspryden i stukk og de gamle tredørene.

Apropos:
I 1936 startet Norges Handelshøyskole opp i den ærverdige villaen, og
det var her Ask Burlefot studerte i Agnar Mykles roman «Sangen om den
røde rubin». Unge Burlefot var på sin side kanskje mer interessert i elevene på Ulrikke Pihls pikeskole, som lå like nedenfor.
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64

Address:

Muséplass 1

Function:

University management

Architect:

Edvard Madsen

Constructed:

1881

Protection grade: 1
As you enter the hall with the grand fireplace, the beautiful staircase and
the portraits of the past rectors of the University hanging on the walls, it
is difficult to imagine that this has ever been anything else than home
to a classical university. As denoted by its name, this villa was built for
Christian Sundt, one of Bergen’s most successful businessmen in the 19th
century. He was the the city’s richest man at the age of forty, and he
made many donations towards research at Bergen Museum.
Features of the villa’s Neo-renaissance architecture are repeated in other
artists’ residences in western Norway: Both Ole Bull’s villa on Lysøen [Isle
of Light) and Edvard Grieg’s Troldhaugen have a similar lookout tower.
In 1968 the University administration moved in, preserving many of the
original qualities, for instance the ceiling stucco ornamentation and the
old wooden doors.

Apropos:
In 1936 the Norwegian School of Economics was established in this villa.
It was here that the young Ask Burlefot studied in Agnar Mykle’s controversial novel “Song of the Red Ruby”. Burlefot, however, was perhaps more
interested in the pupils of Ulrikke Pihl’s Institute for Girls next door.
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Det akademiske kvarter
Adresse:

Olav Kyrres gate 49

Funksjon:

Kulturhus for alle studentene i Bergen

Arkitekt:

Ukjent/Bjerk+Bjørge/Origo arkitektgruppe

Byggår:

1861/1995/2010

Verneklasse:

Ingen

Allerede i 1947 samlet studentrevyen inn penger til et studenthusfond,
men veien frem til et kulturhus for bergensstudentene var lang. Da Olav
Kyrres gate 49 ble kjøpt av UiB i 1991 var avtalen at studentene skulle stå
for alt som overgikk universitetsstandard i skjenkelokalene. Løsningen for
pubene Teglverket og Grøndahls ble et samarbeid med en arkitekt fra
Hansa bryggerier.
Hjørnedelen av huset ble opprinnelig oppført for å huse «Fødselsstiftelsen og Gjordemoderskolen i Bergen» i 1861. I 1924 flyttet restaurant
Boulevard inn, og skiftet navn til Ugla i 1953. Danserestauranten Stjernesalen holdt til i andre etasje mellom 1940 og 1971. Deretter var det Odd
Fellow-losje, noe du fremdeles kan se rester av i navn som Storelosjen og
Kongelosjen (som du finner på toppen av en smal trapp).
Etter en oppussingsperiode på tre år kunne Det Akademiske Kvarter åpne
på nytt i februar 2010. Dette året huset de 1121 arrangementer med nesten 60.000 deltakere, og et totalt gjestetall på 250.000. Over 75 arrangører
og festivaler bruker huset.

Apropos:
Kvarteret fikk avslag på skjenkebevilling tre ganger, og den var først på
plass mindre enn en måned før åpningen 22. februar 1995. Da ble studenthuset åpnet av Kronprins Haakon og med Shane McGowan på scenen.
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Address:

Olav Kyrres gate 49

Function:

Student cultural centre

Architect:

Unknown/Bjerk+Bjørge/Origo arkitektgruppe

Constructed:

1861/1995/2010

Protection grade: None
Income from the student revue had been deposited in a fund for a new
student cultural centre already in 1947, but realisation of the project was
to take longer than anyone could imagine. When UiB bought Olav Kyrres
gate 49 in 1991, the agreement was that the students were to furnish the
bars. Together with an architect from Hansa Brewery, two pubs, Teglverket and Grøndahl, saw the light of day.
Originally, the corner section of the house was constructed in 1861 to
house Bergen Birth Foundation and Midwife School. In 1924 the restaurant Boulevard was located on the ground floor and changed its name
to Ugla in 1953. Stjernesalen, a restaurant and dancing hall, was located
on the first floor from 1940 to 1971. After this, the house functioned as a
lodge for Odd Fellow, and still it retains rooms named Storelosjen (Grand
Lodge) and Kongelosjen (King’s Lodge), the latter located at the top of a
narrow staircase.
After a three-year restoration period, Det Akademiske Kvarter reopened
in February 2010. During that year, 1,121 events were organized, with
almost 60,000 participants, and a total of 250,000 guests. More than 75
organizers and festivals use the venue.

Apropos:
Kvarteret was three times denied a licence to serve alcoholic beverages. The licence was finally granted less than a month before the centre
opened. On 22 February 1995, the house was officially opened by Crown
Prince Haakon and featured Shane McGowan, the former vocalist of Irish
folk-punk band The Pogues, on stage.
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Bjørn Christiansens hus
Adresse:

Christies gate 12

Funksjon:

Det psykologiske fakultet

Arkitekt:

Per Grieg

Byggår:

1952

Verneklasse:

1

Mange statlige institusjoner fikk nye bygninger på 1950-tallet, og bygningen i Christies gate 12 var opprinnelig bygd for Bergen Trygdekasse. Det
sies at den gamle Trygdekassegården var en av bygningene som markerte at hverdagen var tilbake etter andre verdenskrig.
Arkitekt Per Grieg (som også tegnet Sundt-bygget på Torgallmenningen) gikk inn for en relativt streng sen-funksjonalistisk enkelhet. Vinduene er stramt distribuert i rader, mens den lyse, glatte overflaten i granittlignende trondhjemitt-stein minner om stilen som Le Corbusier og
Bauhaus-arkitektene innførte på 1920-tallet.
I 1980 ble Det samfunnsvitenskapelige fakultet delt inn i juss, psykologi
og samfunnsvitenskap. Etter noen år med adresse på Sydnesplassen,
kunne Det psykologiske fakultet i 1997 flytte inn i egne, ombygde lokaler
i Christies gate 12.
Du kan ikke se det fra gaten, men i andre etasje i tilknytning til kantinen
ligger det en stor, solrik og skjermet uteplass som tilhører sjeldenhetene
i sentrum.

Apropos:
På 1950-tallet var første etasje ut mot Lars Hilles gate innredet som
bensinstasjon. Senere kom det en butikk med glassfasade her, men i
dag er første etasje bygd inn mot Lars Hilles gate. Innvendig er den åpne
trappehallen utsmykket med Suvi Niemenens fritthengende stålskulptur
«Nexus».
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Address:

Christies gate 12

Function:

Faculty of Psychology

Architect:

Per Grieg

Constructed:

1952

Protection grade: 1
Many new buildings were made for government institutions in the 1950s,
and this building was originally built for the Social Security office. It is said
that the construction of the old social security building marked the return
to normalcy at the end of World War II. Per Grieg, the architect who also
designed the Sundt building on Torgallmenningen, favoured a relatively
strict, late-functionalist simplicity of style. The rows of windows are compactly distributed over the facade, while the leucocratic, smooth trondhjemmite (white granite) is reminiscent of the modernist style introduced
by Le Corbusier and the Bauhaus architects in the 1920s.
In 1980 the Faculty of Social Sciences was split up into the faculties of
Law, Psychology and Social Sciences. In 1997 the Faculty of Psychology
moved from Sydnesplassen to the newly refurbished building in Christies
gate 12.
On the first floor, adjacent to the cafeteria, there is a large, sunny and
secluded outdoor green area. This is not so common in the middle of the
city, and one is unable to see it from the street.

Apropos:
In the 1950s there was a petrol station on the ground floor of this building. Later there was a shop with a glass facade, but today the ground
floor is closed in with a solid wall onto Lars Hilles gate. The artist Suvi
Nieminen has decorated the open stairwell with her suspended steel
sculpture “Nexus”.
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Lauritz Meltzers hus
Adresse:

Fosswinckelsgate 6

Funksjon:

SV-fakultetet

Arkitekt:

Lars Lekven

Byggår:

1993

Verneklasse:

Ingen

Når du står på John Lunds plass er det lett å tenke at St. Pauls skole og
Fosswinckelsgate 6 ble oppført samtidig. Men faktisk ble arkitektgruppen
Cubus engasjert for å harmonere fasaden til nybyggets fasade med skolens, og de har lekt seg med farger for å markere overgangen mellom
bygningene: Mens St. Paul har mønster av rødglasert teglstein, har det
nyere SV-fakultetet fått tilsvarende grønn.
Tilpasningen til gatebildet ble svært vellykket. Tunge, tekniske installasjoner ble plassert i kjellerne, mens de to øverste etasjene fikk en glassfasade for at bygget skulle bli mindre ruvende. John Lunds plass har på sin
side blitt en yndet allbruksplass for studenter og skoleelever året rundt.
Bygningen har fått navn etter Lauritz Meltzer, som i 1939 etterlot hele
formuen sin til opprettelsen av et universitet i Bergen. Bygningen ligger
tett inntil Stein Rokkans hus, som frem til 1998 huset Bergens Tidende (du
kan fremdeles se avisens gamle logo på bakgårdsportene).

Apropos:
Like utenfor dagens SV-fakultet stod den gamle byporten til Bergen på
1700-tallet. Allégaten har navnet sitt fra lindealléen som ble plantet av
kjøpmannen Johan Friderick Fosswinckel. Alléen strakte seg fra byporten
til Florida.
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Address:

Fosswinckelsgate 6

Function:

Faculty of Social Sciences

Architect:

Lars Lekven

Constructed:

1993

Protection grade: None
Standing on John Lund Square, one might easily think that St. Paul’s
School and Fosswinckelsgate 6 were built at the same time. But architects from the Cubus Group were asked to harmonize the façade of the
new faculty building with that of the school. The harmonization was realized through a play of colours: While St. Paul’s has a pattern of red glazed
bricks, the faculty building has a corresponding green colour.
The faculty building is also harmoniously integrated with its surroundings. The heavy, technical installations were placed below ground, while
the two top floors have a glass façade to make the building less obtrusive.
John Lund Square itself has become a popular gathering place for university students and school pupils alike.
The building is named after Lauritz Meltzer, who in 1939 bequeathed his
entire fortune towards the creation of a university in Bergen. The building
is next door to Stein Rokkan’s house, which housed the daily newspaper
Bergens Tidende until 1998. (You can still see the newspaper’s old logo
on the gates to the back premises.)

Apropos:
The old city gates were located on this exact spot in the 1700s. Allégaten
has its name from the lime tree-lined avenue planted by the merchant
Johan Friderick Fosswinckel. The avenue stretched from the city gates to
the section of Bergen known as Florida.
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Studentsenteret
Adresse:

Parkveien 1

Funksjon:

Allbygg for studenter

Arkitekt:

Lusparken arkitekter

Byggår:

2007

Verneklasse:

Ingen

Det er ikke mange studenter som husker det gamle studentsenteret, men
én ting står igjen: Arne Vinje Gunneruds skulptur «Metropolis» som var
bygget rundt senterets gamle pipe. I løpet av de tretti årene det gamle
Studentsenteret eksisterte, ble studentmassen femdoblet. Behovet for et
nytt bygg var med andre ord skrikende, og et budsjett på 402 millioner
kroner ga et bygg på 11.700 kvadratmeter over tre plan. Her finner du
svømmebasseng, treningshaller, bokhandel, kontorene til studentmediene og studentdemokratiet, kantine og kafé, auditorier, Studentsamskipnaden i Bergen og karrieresenter.
Studentsenteret er bygget rundt en sentral hall hvor besøkende har oversikt over alle etasjene. I midten henger det store auditoriet «Egget» med
sine 270 sitteplasser, og med Kurt Johannessens kunstverk «Eikebladet»
på siden. Legg også merke til de 365 speilene som henger i taket for å
feire dagene med sol i Bergen. Disse og de sirkulære formene i auditoriet
er signert kunstnerne Tommi Grönlund og Petteri Nisunen.

Apropos:
Det har vært studenthus på stedet siden rundt 1940, da studentene flyttet inn i kjøpmann Oluf Bjørneseths villa og brukte den som studenthus.
Da villaen ble revet for å gi plass til et studentsenter i 1968, fikk studentene låne sivilforsvarets bomberom i Olaf Ryes vei som midlertidige lokaler. Etter en oppussing var studentstedet Hulen født.
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Address:

Parkveien 1

Function:

Service centre for students

Architect:

Lusparken architects

Constructed:

2007

Protection grade: None
Not many students remember the old student centre, but one thing
remains after it: The sculpture ”Metropolis” by Arne Vinje Gunnerud that
was built around its old chimney. During the thirty years the old centre
existed, the number of students quintupled. The need for a new building
was great, and a NOK 402 million budget resulted in a three-story building spanning 11,700 square metres. A swimming pool, exercise areas,
bookstore, student media and student government offices, a cafeteria,
the Student Welfare Organisation, all are to be found here.
The centre is built around a central hall from which visitors can see all the
floors. The auditorium “Egget” (literally “The Egg”) is suspended in the middle, with Kurt Johannessen’s artwork “The oak leaf” on one side. Be sure
to notice the 365 mirrors hanging from the roof, celebrating sunny days
in Bergen. The artists Tommy Grönlund and Petteri Nisunen designed this
work as well as the circular shapes in the auditorium.

Apropos:
There has been a student house on this site since about 1940, when students took over the old villa after the merchant Oluf Bjørneseth. When
the villa was demolished to make way for the student centre in 1968,
the students were allowed to make use of the Civil Defence’s old bomb
shelter in Olaf Ryes vei. After a renovation, the student pub Hulen (The
Cave) was born here.
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Knut Fægris hus
Adresse:

Villaveien 9

Funksjon:

Universitetets representasjonsvilla

Arkitekt:

Schak Bull

Byggår:

1888

Verneklasse:

1

Da kjøpmannen Joachim Ehrenreich Lehmkuhl skulle bygge seg villa, ville
han holde seg i nærheten av familien. Sønnen Kristofer hadde flyttet inn
i en staselig villa i Christies gate i 1881, men med adresse i Villaveien 9
kunne Lehmkuhl d.e. nyte utsikten over Puddefjorden.
På 1800-tallet var det noen trekk som gikk igjen i borgerskapets flotteste
villaer, og som på Muséplass 1 finner vi også her en staselig trappehall
med peis.
Villaen ble restaurert en gang under jugendperioden rundt 1900, og du
kan fremdeles finne smijernsdetaljer langs mønelinjene og interiørdekorasjoner som vitner om denne perioden. Disse ble tatt vare på da huset
gjennomgikk en oppussing på 1990-tallet. I Knut Fægris hus blir det i dag
holdt doktorgradsmiddager og mottakelser, og huset er forbeholdt feiring av de store anledninger ved universitetet.

Apropos:
I 2001 fikk villaen navnet Knut Fægris hus, oppkalt etter UiB-professoren
som ble regnet som en av verdens fremste botanikere. Passende nok,
siden hagen er en forlengelse av grøntarealene i Nygårdsparken og godt
tatt vare på.
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Address:

Villaveien 9

Function:

The University’s representative villa

Architect:

Schak Bull

Constructed:

1888

Protection grade: 1
When the successful merchant Joachim Ehrenreich Lehmkuhl planned
construction of his mansion, he wanted to stay close to his family. His
son Kristofer moved into an elegant villa in Christies gate in 1881, and
from Villaveien 9, Lehmkuhl the Elder could enjoy the view of both Puddefjorden and the Museum.
There were some common features in the grand bourgeois villas of the
19th century, and one of these, as in a villa at Muséplass 1, is the great
hall with a staircase and fireplace. The villa was restored during the art
nouveau period about 1900, and you can still find wrought iron decorations on the roof ridge, as well as interior details from the era. These were
retained when the house was restored again in the 1990s.
Today Knut Fægri’s house is a place for doctoral dinners and receptions,
and the house is meant for the great celebrations of academic life.

Apropos:
The name was conferred upon the house in 2001, when it was named
after UiB professor Knut Fægri, considered one of the world’s foremost
botanists. Fittingly, the garden is well groomed, and is a prolongation of
Nygårdsparken.
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Realfagbygget
Adresse:

Allégaten 41

Funksjon:

Huser deler av Det matematisk-naturvitenskepelige fakultet

Arkitekt:

Harald Ram Østgaard

Byggår:

1977

Verneklasse:

1

Du kan ikke se det fra månen, men Realfagsbygget er en UiB-bygning
som sees klart og tydelig fra de syv fjell. Da arbeidet startet på 1970-tallet, var det den største byggesaken i universitetets historie, og med sine
47.000 kvadratmeters bruksflate er det en av de største enkeltstående
bygningene i Norge.
Realfagsbygget er et godt eksempel på arkitekturstilen brutalisme, faktisk
i den grad at det er på den internasjonale listen til Docomomo over modernismens sentrale verk. Bygget har likhetstrekk med både moderne japansk arkitektur og Le Corbusier sine bygninger fra 1950-tallet. Arkitekten
har overbetont konstruksjonen på utsiden med digre betongelementer,
mens landskapsarkitekt Endre Vik sørget for at omgivelsene rundt bygget
danner en overgang til det gamle villastrøket.

Apropos:
Egentlig skulle Realfagbygget ha vært synlig både fra Laksevåg og fra
Festplassen. Et av arkitektforslagene som lenge ble vurdert var nemlig en
serie blokker på 15-16 etasjer som skulle bølge over høyden, men verken
Bergen byplanråd eller de økonomisk ansvarlige lot seg overbevise om at
dette var en god løsning.

92

Evt. kort billedtekst …

94

Address:

Allégaten 41

Function:

Houses parts of the Faculty of Mathematics and
Natural Sciences

Architect:

Harald Ram Østgaard

Constructed:

1977

Protection grade: 1

It’s not quite visible from the moon, but you can very clearly spot Realfagbygget (The Science Building) from Bergen’s seven mountains. When UiB
started work on the building in the 1970s it was the largest construction
in the history of the University, and with its 47,000 square metres, it is one
of the largest single buildings in Norway.
The Science Building is a good example of the style of architecture known
as Brutalism, so much so, in fact, that it is listed by Docomomo as a central modernistic work. The building has similarities with both Japanese
architecture and Le Corbusier’s constructions of the 1950s. The landscape
architect Endre Vik made sure that the surroundings transitioned nicely
into the nearby residential area.

Apropos:
Realfagbygget was supposed to be visible both from Festplassen and
from Laksevåg. One of the architect’s proposals that was considered
for some time showed a row of 15-storey buildings undulating across
Nygårdshøyden. However, neither the urban development planning
committee nor the funding authorities were convinced that this was a
good option.
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Kjernefysisk laboratorium
Adresse:

Allégaten 70

Funksjon:

Van de Graaff-generator

Arkitekt:

Egill Reimers

Byggår:

1950

Verneklasse:

1

Mange tror kanskje at denne karakteristiske kuppelen på enden av
Nygårdshøyden er et astronomisk observatorium. Sannheten er at den
er én del unikum og én del vitenskapsmuseum, for her befinner verdens
eneste Van de Graaff-generator i friluft seg. Maskinen ble bygget av Christian Michelsens institutt i 1950, ser litt ut som en stor springfjær, og tar
opp størstedelen av bygningen. En Van de Graaff-generator brukes til å
produsere svært høye spenninger, og UiBs versjon kan produsere 1,5 millioner volt til aksellerering av partikler. Studenter og forskere beskyttes
mot den radioaktive strålingen av murer bygd av parafinblokker.
Etter en brann i 1956 måtte generatoren bygges på nytt, og i 1968 måtte
bygningen armeres med mer betong for å minske strålingen etter at et
annet bygg ble reist ikke mange meterne unna. I dag brukes generatoren
kun til undervisning.

Apropos:
De elektroniske instrumentene som styrer generatoren, mange med russiske radiorør som viktig del, er alle laget ved UiB. Generatoren startes
med en liten, kløverformet nøkkel.
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Address:

Allégaten 70

Function:

Van de Graaff generator

Architect:

Egill Reimers

Constructed:

1950

Protection grade: 1
Due to its characteristic shape, many may think this building at the end
of Nygårdshøyden is an astronomical observatory. The truth is that this is
a unique part of scientific history, as the building houses the worlds only
remaining Van de Graaff generator in the open. The machine was built by
Christian Michelsen’s Institute in 1950, looks somewhat like a huge metal
spring, and occupies most of the building. A Van de Graaff generator produces large voltages, and the machine here at UiB can produce 1.5 million volts, used for particle acceleration. Today the machine is used only
for educational purposes, and the students are protected from radiation
by large blocks of paraffin.
After a fire in 1956 the generator had to be rebuilt, and in 1968 the building had to be reinforced with additional concrete to protect a newly
erected, nearby building from the radiation.

Apropos:
The electrical instruments controlling the generator, many made with
Russian radio tubes, are all made at UiB. The generator itself is started
with a small clover-shaped key.
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Geofysisk Institutt
Adresse:

Allégaten 70

Funksjon:

Instituttet, Bjerknesssenteret og
Meterologisk institutt

Arkitekt:

Egill Reimers

Byggår:

1928/1946 (sidefløyene)

Verneklasse:

1

Det er ingen tvil om hvilket institutt du befinner deg på når du kommer
inn i den massive entreen til Egill Reimers og blir møtt av Foucaults pendel som henger ned fra taket fem etasjer høyere oppe.
Bygningen til Geofysisk institutt var det første nybygget i det som skulle
bli Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og for målingen av
stråling og magnetisme var det viktig at bygget lå høyt og fritt. Selve bygningen ble bekostet av Bergens innbyggere, noe en plakett i inngangshallen fremdeles vitner om.
Planleggingen av bygget startet allerede i 1917, og tanken var at det
skulle forene en forskningssektor som var enestående i landet: Meteorologi, oseanografi, samt forskning på jordmagnetisme og kosmisk fysikk.
Egill Reimers var også arkitekten bak Bergen Tinghus og De kulturhistoriske samlinger.

Apropos:
Grunnsteinen til fløyene ble lagt av Kong Haakon VII i 1946, noen måneder etter at Stortinget hadde vedtatt opprettelsen av Universitetet i Bergen. Fløyene var planlagt fra starten av, og skulle romme Botanisk laboratorium og Kjemisk institutt.
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Address:

Allégaten 70

Function:

Geophysical Institute, Bjerknes Centre for Climate
Research and The Norwegian Meteorological
Institute

Architect:

Egill Reimers

Constructed:

1928/1946 (wings)

Protection grade: 1
If you wonder where you are upon entering the massive hallway of this
institute designed by Egill Reimers, Foucault’s pendulum suspended from
the ceiling five storeys above should put all doubts to rest.
This was the first building in the complex that was to become The Faculty
of Mathematics and Natural Sciences. Because scientists here needed to
measure radiation and magnetism, it was important that the building itself was located in an open and elevated position. The building was built
at the expense of Bergen’s citizens, and this is duly acknowledged on a
plaque inside the entrance hallway.
As with many buildings on the campus, the planning started already in
1917. The building was to gather under one roof fields of research that
were outstanding in Norway: Meteorology, oceanography, earth science
and cosmic physics.
The architect Egill Reimers also designed Bergen Courthouse and The
Cultural History Collections of Bergen Museum.

Apropos:
The cornerstone for the wings was laid by King Haakon VII in 1946, a few
months after the Norwegian Parliament had passed the establishment
of The University of Bergen. The wings were planned from the start, and
were to house the Botany Laboratory and the Department of Chemistry.

106

Marineholmen
Adresse:

Thormøhlens gate 55

Funksjon:

Klynge av forskning og næringsliv

Arkitekt:

Vaardal-lunde AS

Byggår:

1989/2010 (påbygg)

Verneklasse:

Ingen

Navnet Marineholmen kan spores tilbake til 1840, da det var anlagt et
«marine-etablissement» på stedet. Vitenskapen skulle raskt følge etter.
Norges første biologiske stasjon ble opprettet her i 1892, og her lå også
landets første akvarium som var åpent for publikum. Det lille sveitserhuset ved vannet var altså utgangspunktet for Bergens mangfoldige marine forskningsvirksomhet.
På Høyteknologisenteret finner du i dag instituttene for biologi og informatikk, samtidig som Vestlandets største fagmiljø innenfor marinbiologi
og IKT er samlet her. Senteret huser også Universitetet i Bergens kraftigste
datamaskin, som i november 2010 ble regnet som den 253. kraftigste i
verden med sine 5550 kjerner.
Det andre byggetrinnet på Marineholmen ble ferdig i 2010, og består
av fire lamellbygg med 600 arbeidsplasser fordelt på 17 bedrifter, samt
parkeringshus og barnehage. Like ved siden av ligger Vitenskapssenteret
VilVite.

Apropos:
I første etasje ligger Industrilaboratoriet, som driver UiBs marine forskningslaboratorium. I fisketankene kan forskere blant annet blande 83 ulike
vannkvaliteter, alt etter hva de ulike fiskeartene krever.
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Address:

Thormøhlens gate 55

Function:

Business- and researchcluster

Architect:

Vaardal-lunde AS

Constructed:

1989/2010 (additions)

Protection grade: None
On an old map from the 1840s, this area is marked as a ”marine establishment”. The sciences were soon to join in. The first biological station in
Norway was established here in 1892, and the first aquarium open to the
public was also situated here. A Swiss cottage-style wooden house by the
shore was the starting point of Bergen’s diverse marine research activity.
The High Technology Centre houses the departments of Biology and Informatics, not to mention the largest research environment in marine biology in western Norway. At the Centre you will also find the University’s
most powerful computer. With its 5550 cores, it ranked 253rd on the list
of the world’s fastest computers in November 2010.
The second building phase at Marineholmen was completed in 2010 and
comprises four buildings housing 600 workplaces and 17 businesses, as
well as a parking garage and a kindergarten. Next door is the Science
Centre VilVite.

Apropos:
The Industrial and Aquatic Laboratory is located in the basement of the
High Technology Centre. The fish tanks here are able to produce 83 different water qualities depending on the aquatic environments needed for
various species of fish.
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Odontologibygget
BB-bygget
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20

Odontologibygget
Adresse:

Årstadveien 19

Funksjon:

Institutt for klinisk odontologi og
tannhelsetjeneste

Arkitekt:

Kristin Jarmund arkitekter

Byggår:

2009-2012

Verneklasse:

Ingen

Planleggingen av et nytt odontologibygg har foregått siden 1991, men
det var først i 2009 at arbeidet kunne starte på alvor. Da begynte rivningen av De prekliniske institutter for å gi plass til nye lokaler for tannlegeutdanningen. Det finnes bare to andre odontologibygg i Norge, og det
nye bygget på Årstadvollen vil gi plass for 286 studenter og nesten like
mange ansatte. I tillegg skal det være 174 tannlegestoler her som kan gi
behandling til 400 pasienter daglig.
I første etasje er det satt av god plass til vrimleareal, med klinikker, auditorier og seminarrom i første og andre etasje. Tredje og fjerde etasje er
forbeholdt administrasjonen.

Apropos:
Vinnerutkastet fra arkitektene fikk navnet «Jaws 5», både som et nikk til
Haisommer-filmene og til bygningens oppdeling i moduler som går under navnet «tenner».
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Address:

Årstadveien 19

Function:

Department of Clinical Dentistry – Preventive
Dental Care

Architect:

Kristin Jarmund arkitekter

Constructed:

2009-2012

Protection grade: None

Plans for a new dentistry building go all the way back to 1991, but it
wasn’t before 2009 that thework began in earnest. The demolition of the
old preclinical institute made way for the construction of new premises
for dentistry education.
This is one of only three dentistry buildings in Norway, and the new building on Årstadvollen will have a capacity of 286 students and almost as
many employees. In addition, there will be 174 dental chairs for treating
400 patients a day.
There is ample room to mingle on the ground floor, while the clinics, auditoriums and seminar rooms are located here and on the first floor. The
second and third floors are reserved for the administration.

Apropos:
The winning draft plan in the architecture competition is called “Jaws 5”.
This is both a nod to Steven Spielberg’s blockbuster films and a reference
to the modules of the building nicknamed “teeth”.
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BB-bygget
Adresse:

Jonas Lies vei 91

Funksjon:

Bygg for biologiske basalfag

Arkitekt:

Arkitektene Narud, Stokke og Wiig

Byggår:

1998-2003

Verneklasse:

Ingen

Tett opp til Haukeland universitetssjukehus, på en tomt som selv arkitektene betegnet som «usedvanlig vanskelig og trang», ligger Bygg for biologiske basalfag. Hele 180.000 kubikkmeter med fjell måtte sprenges ut
for å få plass til det hesteskoformede bygget i betong, sink, glass og stål.
Nærheten til Haukeland er viktig siden mye av legeutdanningen foregår i
BBB, som også er forbundet til sykehuset med en gangbro i tredje etasje.
Bygningen huser prekliniske institutter, samt Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Planene for å utvide de prekliniske instituttene ble lagt
allerede i 1989, men etter hvert fant man ut at det ville være best å reise
et nytt bygg.
BB-bygget er oppført i lys betong med en fasadekledning i sink. Denne
blir, i likhet med mange andre elementer i fasadene, mørkere etter hvert
som den blir utsatt for klimapåvirkning.

Apropos:
Kunstbudsjettet for BB-bygget var på hele syv millioner kroner. Blant annet er det anlagt to japanske hager i tilknytning til bygget, laget av kunstneren og zen-munken Shunmyo Masuno.
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Address:

Jonas Lies vei 91

Function:

Building for Basic Biological Research

Architect:

Architects Narud, Stokke and Wiig

Constructed:

1998-2003

Protection grade: None
Close to Haukeland University Hospital and on a site that even the architects called “unusually difficult and constricted” is where the Building for
Basic Biological Research is situated today. During construction, 180,000
cubic metres of rock had to be removed to make room for the horseshoeshaped building of concrete, zinc, glass and steel. The proximity to the
hospital is important since a major part of the medical training is carried
out at the BB Building, and the two buildings are also connected by a
third storey walkway.
The building houses the preclinical departments, as well as the Department of Biological and Medical Psychology. The plan to expand the preclinical institutes was launched already in 1989, but in the end a completely new building emerged as the best option.
The BB Building has a façade made of pale concrete and zinc, which – like
many other elements in the facade – will become darker as it gets weathered by the elements.

Apropos:
The budget for decoration of the BB Building was seven NOK seven million. Among other works, there are two Japanese gardens in the proximity of the building, created by artist and Zen-monk Shunmyo Masuno.
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