KOMPLEKS 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Foreslått vernekategori:
Totalt antall bygg:

Vestfold
701/Horten
Skolehjem for gutter
Fengsel
Verneklasse 1, fredning
76

Kirke og gymsal. Opphavsrett: Statsbygg.
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Situasjonskart m. oversikt over vernede bygninger og utomhus. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

8430

ADM.BYGGET

1900

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus

Omfang

GAB nr
161766488

Gnr/Bnr
16/1

8444

AVDELING BREIDABLIKK

1900

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

161766577

16/1

8449

AVDELING GRANLY

1902

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

161766623

16/1

8445

BELEGGSHUS 17 A

1830

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

161766380

16/1

8446

BELEGGSHUS 17 B

1780 - 1820

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

161766402

16/1

8423

BELEGGSHUS 2 A

1880

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

161766364

16/1

8424

BELEGGSHUS 2 B

1880

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

161766348

16/1

8428

BELEGGSHUS 5

1880

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

161766445

16/1

8429

KIRKE,GYMSAL OG TRIMROM M.M

1900

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

161766461

16/1

8431

KULTURHUS M.BLA. BIBLIOTEK

1900

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

161766186

16/1

8427

SOLVANG, VAKTA- OG SYKEAVD.

1903

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

161766429

16/1

13396

STABBURET

1900

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

161766151

16/1

8451

STALLEN

1900

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

8120307

16/1

13427

UTHUS 17B

1820

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

161766399

16/1

13399

UTHUS 2A

1900

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

161766372

16/1

13400

UTHUS 2B

1900

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

161766356

16/1

13409

UTHUS 5-ER HUSET

1950

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

161766453

16/1
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Vern kompleks
Formål:

Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem i 1900 er å bevare ett
eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896. Fredningen
skal sikre bygningenes arkitektoniske utforming og uttrykk som representerer en utvikling som er barnevernshistorisk
viktig.

Begrunnelse:

Bastøy Skolehjem ble bygd i 1900, som direkte følge av reformene som fulgte "Lov om omsorg for forsømte barn" som ble
vedtatt 1896 og iverksatt 1900.
Den kriminelle lavalder ble hevet fra 10 til 14 år. Loven var et ledd i moderniseringen av strafferettspleien som ble innledet
med Straffeprosessloven av 1897 og avsluttet med Straffeloven av 1902, som avløste Kriminalloven av 1842. Gjennom
loven ble skolehjemmene statlige og et satsningsfelt med hensikt å gi de yngste lovovertrederne opphold i statlige
skolehjem i steden for fengselsstraff. I tillegg ble det henvist barn som ble ansett å ha store atferdsproblemer. Bastøy var
statens mønsteranstalt, eneste av de fem skolehjemmene fra denne perioden som var formålsbygd, og et av tre lokalisert
på en øy. Skolehjemmene hadde skolebygg, internater med store sovesaler og verksteder for opplæring og produksjon.
Alle ble plassert i landbruksområder, både for isolasjon, og for at gårdsarbeid kunne være et pedagogisk og disiplinerende
tiltak samt bidra til husholdet og gi inntekt til driften. Anlegget viser den store satsningen på institusjonsbyggeri som pågikk
i Norge fra slutten av 1800-tallet og fremover. Skolehjemmene var underlagt Kirke- og undervisningsdepartementet
(herunder Direktorat for Skolehjem fra 1941)
Spesialskoleloven av 1951 skulle bidra til større differensiering av elever som ble henvist til spesialskoler. Loven initierte til
opprettelse av verneskoler for barn med store atferdsvansker. Bastøy ble omgjort fra skolehjem til verneskole for eldre
gutter (15-18) i 1953. Det skjer en omfattene utbygging med boliger for ansatte som gjenspeiler at personalgruppen øker,
samt at det blir flere faggrupper tilnyttet undervisning og omsorg på verneskolen enn på skolehjemmene. Verneskolene
var underlagt Sosialdepartementet.
På 1970-tallet ble Bastøy vernehjem for alkoholikere som følge av Strafferettsloven av 1970 med avkriminalisering av
offentlig beruselse og avskaffelse av tvangsarbeidsordning. Vernehjemmet var underlagt Sosialdepartementet.
På midten av 1980-tallet var det stort behov for soningsplasser i Norge. Det ble i utstrakt grad tatt i bruk tidligere leire og
større institusjoner, herunder tidligere barnevernsinstitusjoner som Bastøy og også Leira. Bastøy fengsel ble opprettet
som administrativ underavdeling av Oslo kretsfengsel. Fra 1988 ble fengslet en permanent insitusjon.

Omfang:

Verneverdien som fengselshistorie vurderes som lav, fordi anlegget har fungert som fengsel i så kort tid.
Fredningen gjelder skolehjemsbygningene oppført i perioden 1898 -1930 og omfatter eksteriør og deler av interiør.
Fredningen inkluderer også vern av eksteriør for bygninger som er bygd før 1898 og som ble innlemmet i
skolehjemsdriften. Vernet omfatter også, tun og parkområdet rundt adm. bygget / Kirke og Gymsal / Kulturhuset,
veisystem og kai.

Beskrivelse kulturmiljø
Bastøy fengsel består av 82 bygninger, med hovedvekt på store institusjonsbygg, mindre bolighus, verksteder og uthus. Fengselet ligger på Bastøya
utenfor Horten og har forbindelse med fastlandet via fengslets egen ferge.
Bastøya ligger 4-5 km sør for Horten. Den utgjør et areal på 2,3 km2, den er 3 km lang og 1,4 km på det bredeste. Store deler av øya er skogkledt, det er
også et stort innslag av dyrket mark. 150 dekar av den dyrkede marka er lagt ut til granfrøplantasje.
Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er
naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
De eldre bygningene på Bastøy innen landskapsverneområdet skal i henhold til brev fra Riksantikvaren av 16.02.1984 betraktes som fredet inntil det
foreligger en godkjent reguleringsplan for spesialområde med formål bevaring. I henhold til vernebestemmelsene for Bastøy Landskapsvernområde
pt.4.7. er bygningene på området forutsatt bevart.
Bastøy fengsel benytter i dag alle bygningene på øya. Bygningsmassen ligger i all hovedsak samlet midt på øya, med noe spredt bebyggelse langs veien
mot kaianlegget nordvest på øya. Fyrets fem bygninger ligger på øyas nordøstre del.
De fem bygningene fra perioden før øya ble institusjonalisert er i all hovedsak 1 1/2 etasjes bolighus i tre. Skolehjemsbygningene fra perioden 1900-1905
består av flere monumentale puss- og teglsteinsbygninger i historistisk blandingsstil og er tegnet av arkitekt Christian Fürst. Anlegget ble bygd med
hovedbygningene som det sentrale midtpunkt og fem omkringliggende internatbygninger. Hovedbygningene var synlige fra alle internatene etter mønster
fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike, og arkitekturen ble på denne måten et disiplinerende virkemiddel i oppdragelsen av guttene.
Bygningene fra 1905-1970 er i all hovedsak mindre boliger og uthus i tre som er lagt i umiddelbar nærhet til det opprinnelige skolehjemsanlegget.
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Eiendomshistorikk
1744: Øya kjøpes av Vallø Saltverk.
1813: Øya selges til private oppsittere som driver gårdsbruk på øya
1840: Bastøy fyrstasjon opprettes
1896: Bastøy fyr rives.
1898: Staten kjøper øya for skolehjemsformål. 15 bygninger oppføres til skolehjemsformål og tidligere gårdsbygninger tas også i bruk.
1900: Bastøy skolehjem åpnes, og byggearbeidet var i hovedsak ferdig, men noen bygninger oppføres også 1901- 02.
1918: Nåværende Bastøy fyr innvies.
1930-1950: Fem mindre bolighus og uthus bygges.
1941: Bastøy legges innunder KUDs Direktorat for skolehjem
1951: Bytter navn til Bastøy Offentlige skole i henhold til ny lov om spesialskoler. Legges innunder Direktorat for spesialskoler.
1952-1966: 10 bolighus for personell og elever bygges.
1953: Bytter navn til Foldin Offentlige skole. Driftsansvar overføres til Sosialdepartementet.
1970: Foldin Offentlige skole legges ned. Statens Vernehjem, Bastøy opprettes for hjemløse tilsendt fra sosialkontorene. Følge av endringer i
Løsgjengerloven. Sosialdepartementet har driftsansvaret.
1982 Internatet Fram brenner ned.
1983: Statens Vernehjem, Bastøy, legges ned.
1984: Bastøy kretsfengsel opprettes under Justisdepartementet som midlertidig tiltak for reduksjon av soningskøene. Administrert av Oslo kretsfengsel.
1988: Navneendring til Bastøy landsfengsel, blir permanent fengselsdrift med egen administrativ enhet.
1993: Internatet Fjordgløtt brenner ned.
1996: Driftsbygning settes opp.
2002: Navneendring til Bastøy fengsel.
2009: Snekkerverkstedet brenner ned.
Kilder: Div årganger av St.meld. nr. 10 (under Kirke- og undervisningsdepartementet)
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Verneverdige bygg
Byggnr: 8423
GAB nr: 161766364
Navn: BELEGGSHUS 2 A
Oppført: 1880

Byggnr: 8424
GAB nr: 161766348
Navn: BELEGGSHUS 2 B
Oppført: 1880

Byggnr: 8427
GAB nr: 161766429
Navn: SOLVANG, VAKTAOG SYKEAVD.
Oppført: 1903

Byggnr: 8428
GAB nr: 161766445
Navn: BELEGGSHUS 5
Oppført: 1880

Byggnr: 8429
GAB nr: 161766461
Navn: KIRKE,GYMSAL OG
TRIMROM M.M
Oppført: 1900

Byggnr: 8430
GAB nr: 161766488
Navn: ADM.BYGGET
Oppført: 1900

Byggnr: 8431
GAB nr: 161766186
Navn: KULTURHUS
M.BLA. BIBLIOTEK
Oppført: 1900

Byggnr: 8444
GAB nr: 161766577
Navn: AVDELING
BREIDABLIKK
Oppført: 1900

Byggnr: 8445
GAB nr: 161766380
Navn: BELEGGSHUS 17 A
Oppført: 1830

Byggnr: 8446
GAB nr: 161766402
Navn: BELEGGSHUS 17 B
Oppført: 1780 - 1820
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Byggnr: 8449
GAB nr: 161766623
Navn: AVDELING
GRANLY
Oppført: 1902

Byggnr: 8451
GAB nr: 8120307
Navn: STALLEN
Oppført: 1900

Byggnr: 13396
GAB nr: 161766151
Navn: STABBURET
Oppført: 1900

Byggnr: 13399
GAB nr: 161766372
Navn: UTHUS 2A
Oppført: 1900

Byggnr: 13400
GAB nr: 161766356
Navn: UTHUS 2B
Oppført: 1900

Byggnr: 13409
GAB nr: 161766453
Navn: UTHUS 5-ER
HUSET
Oppført: 1950

Byggnr: 13427
GAB nr: 161766399
Navn: UTHUS 17B
Oppført: 1820
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Utomhusanlegg
Elementnr: 2
Elementnavn: Veisystem
Beskrivelse:

Gammel kai, som ligger sør for den nye. Opphavsrett: Statsbygg.

Elementnr: 1
Elementnavn: Kaianlegg
Beskrivelse: Båthus 14,15
x 18 m reisverk, teglstein.
Brygge 35 x 10,5 m.
Treverk 11 m, mur 24 m.
Molo; tømrete yttervegger,
innvendig fylt med stein.
11,5 m x 2,8 m.
Kilde: St.meld.nr.10 (1913)
Molo 31 x 3 m, støpt i
betong, midtpartiet tømret
(den gamle). Innenfor
moloen en brygge av
betongkar med
plankedekke, 20,5 x 3,5 m.
Fra bryggen til fastlandet er
en 32 m lang steinfylling
med skinnegang ut til
motorskøyta.
Kilde: St.meld.nr.10 (1932)
Ny skøyte anskaffet i 1937.
Ny molo og brygge oppført
mellom den gamle
skøytebrygge og nordre
brygge. Samt redskapshus
for skøyta og motorbåten i
nærheten av den nye
brygga, 3,3 x 4,3 m,
reisverk, tekket med papp,
tregulv.
Kilde: St.meld.nr.10 (1958)

Flyfoto med anvisning av vernede bygninger på hovedområde. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Situasjonskart m. oversikt over kai og nærliggende bygninger. Opphavsrett:
Statsbygg.
Situasjonskart m. oversikt over tunområde. Opphavsrett: Statsbygg.

Det gamle kaianlegget. Opphavsrett: Statsbygg.

Flyfoto. Opphavsrett: Statsbygg.

Kirke og gymsal. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766488
16/1
1900
Den norske stat
Christian Fürst
Offentlig forvaltning
Offentlig forvaltning
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygget er oppført med en bærende teglkonstruksjon i to etasjer med saltak, etasjeskiller i trebjelkelag. Kjelleren er bygd i bruddstein. Pipe i murt
teglstein. Veggene er i pusset hvit mur med dekor i rød tegl. Vinduene er nye.
Bygningen var oppført som administrasjonsbygg, med felles kjøkken og spisesal. Bygningen hadde sentraloppvarming og innlagt elektrisk lys. Etter hvert
ble spisesalen mest brukt som forsamlingslokale og til festlige anledninger.
Opprinnelig 2. etasje: tre pikerom, tre rom og kjøkken for vaktmester, ett rom for husholdersken, to sykerom, tre rom for "inspektionen" og besøkende
samt to WC. Loftet: Ett pikerom, flere kott, en vannbeholder, to jerntrapper og to innganger.
Solid kjeller med mange gode rom. I dag benyttes noen av disse til butikk for de innsatte.
Sammen med kirken er dette den mest karakterisktiske bygningen og er med på å markere Bastøy sin profil mot fastlandet.

Sammendrag bygningshistorie
1900: Oppført etter tegninger av arkitekt Christian Fürst. Sammen med de andre hovedbygningene i historistisk blandingsstil danner
administrasjonsbygningen det sentrale midtpunkt i skolehjemsanlegget med fem omkringliggende internatbygninger.
Anlegget ble bygd etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike.
1995: Fullstendig rehabilitert innvendig og utvendig. Eksteriøret ble i stor grad tilbakeført til det originale.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:

Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem i 1900, er å bevare
eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Bygningen er en av de monumentale, arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1900.
Eksteriør.
Interiør: Spisesalen i 1. etasje som volum, trapperommet mot nordfasaden, det runde trapperommet i tårndelen mot
sydvest, planløsningen i bygningens 2. etasje.

Vernekategori:

Utomhus: Veisystem med kaianlegg, fra kai til adm.bygget samt plassrommet med opprinnelig veisystem i tilknytning til
kirka, adm.bygget og kulturhuset som vist på kart.
Verneklasse 1, fredning
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Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: 2.etg
Beskrivelse:

Interiørnr: 2
Interiørnavn: Kjeller
Beskrivelse:

Interiørnr: 3
Interiørnavn: Trapperom
Beskrivelse:

Fasade nord. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Fasade syd, med deler av park/tun anlegget. Opphavsrett:
Kriminalomsorgen.
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Fasade mot vest. Kirke/gymbygg i bakgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.

Detaljer ved tårn. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Opprinnelig kaianlegg. Opphavsrett: Statsbygg.

Vei/allè fra adm. bygg til kai, sett fra nord/vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Kartutsnitt som viser utomhusarealet.
Opphavsrett: Statsbygg.

Trapperom i tårn. Opphavsrett: Statsbygg.
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Trapperom ved nordfasade. Opphavsrett: Statsbygg.

Nedgang til kjeller, mot øst. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Spisesalen. Opphavsrett: Statsbygg.

Butikk i kjeller Opphavsrett: Kriminalomsorgen.
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BYGNING 8444 AVDELING BREIDABLIKK
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766577
16/1
1900
Den norske stat
Christian Fürst
Offentlig forvaltning
Offentlig forvaltning
Internat/forlegning
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er oppført med bærende teglsteinskontruksjon, med to etasjer, kjeller og loft. Et hus i murt sveitserstil er uvanlig i norsk sammenheng. Det er
også elementer av jugendstil i vinduene i 1. etasje. Grunnmur i bruddstein, yttervegger i tegl med pussete detaljer. Etasjeskille i trebjelkelag. Saltak
belagt med nyere sandastein. Murt teglpipe. Vinduene er skiftet.
Opprinnelig sentralvarmeanlegg, bad og dusjer i kjeller. 1. etasje: Dagligstue, leseværelse, fem rom, kjøkken og spiskammer for lærerfamilien, to
innganger.
2. etasje: En sovesal for 30 gutter, to vaktrom, ett rom for lærere. Loftet: to arrester og en vannbeholder.
I dag er "avtrykk" av sovesalen å finne på loftet der taket fra sovesalen med malt panel og takstoler fremdeles er intakt. Konstruksjonen er spesiell for å gi
rom til den store sovesalen.
Utedoer og lekeskur er i dag borte.

Sammendrag bygningshistorie
1900: Oppført som et av fem internater for skolehjemmet etter tegninger av arkitekt Christian Fürst. Danner sammen med de andre hovedbygningene i
historistisk blandingsstil det opprinnelige skolehjemsanlegget.
Anlegget ble bygd etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike.
Ca. 1950: Ombygd til personalboliger for ansatte ved skolehjemmet. Fasaden er endret flere ganger, mest omfattende i forbindelse med ombyggingen til
personalboliger. En dør er flyttet på østveggen. Den gamle døråpningen er murt igjen og inngangspartiet ble bygd om til bad. To store vinduer fra 2.
etasje til loftet i nordveggen har blitt murt igjen for å redusere vindusflaten. Et stort vindu i 1. etasje samt teglsteinsborden rundt vinduet har blitt murt
igjen.
1980-tallet: Utvendige rehabiliteringsarbeider, bl.a. ble nytt tak lagt med antikkfarget sandastein. Nye vinduer i 1. etasje. Innvendige overflater er malt
strie.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på
et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Bygningen er en av de arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1900.
Eksteriør.
Interiør: Fredningen omfatter bare det opprinnelig taket i den gamle sovesalen som er intakt på loftet.
Verneklasse 1, fredning
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Fasadene mot vest og sør. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasaden mot øst. Opphavsrett: Leif Anker.

Breidablikk sett fra kirkespiret 10 Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Hus Breidablikk Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Fasaden mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Det opprinnelige taket fra sovesalen er bevart på loftet. Opphavsrett: Statsbygg.
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Det opprinnelige taket fra sovesalen sett fra loftet. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.
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BYGNING 8449 AVDELING GRANLY
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766623
16/1
1902
Den norske stat
Christian Fürst
Offentlig forvaltning
Offentlig forvaltning
Internat/forlegning
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er oppført i bærende teglsteinskonstruksjon med bruddsteinsgrunnmur og etasjeskiller i trebjelkelag. Bygningen er i sveitserstil i to etasjer,
kjeller og loft. Saltak med sperrer, pipe i murt tegl.
Opprinnelig sentralvarmeanlegg, bad og dusjer i kjeller. Solid kjeller med tørre, gode rom den dag i dag. 1. etasje: Dagligstue, leseværelse, fire rom og
kjøkken for lærerfamilien. Tre innganger, to jerntrapper. 2. etasje: En sovesal for 30 gutter, to vaktrom og ett rom for læreren. Loftet: to arrester og en
vannbeholder.
I dag er "avtrykk" av sovesalen å finne på loftet der taket fra sovesalen med malt panel og takstoler fremdeles er intakt. Konstruksjonen er spesiell for å gi
rom til den store sovesalen.
Doer og lekeskur separat.

Sammendrag bygningshistorie
1902: Oppført som et av fem internater for skolehjemmet etter tegninger av arkitekt Christian Fürst. Danner sammen med de andre hovedbygningene det
opprinnelige skolehjemsanlegget. Anlegget ble bygd etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike. Bygningen er en murt
sveitserstilbygning - uvanlig i norsk sammenheng.
1960: Bygd om til bolig for innsatte og rehabilitert. I 2. etasje er det få spor igjen av den gamle planløsningen.
Takoppbygg mot nordøst for å gi større takhøyde i 2. etasje, er av nyere dato.
Vinduer i 2. etasje mot sørøst, er mindre enn de opprinnelige.
Ca. 1980-tallet: Utvendig rehabilitering, taket tekket med Planiaplater.
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Formål:
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Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på
et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Bygningen er en av de opprinnelige, arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1902.
Eksteriør.
Interiør; Fredningen omfatter bare det opprinnelig taket fra den gamle sovesalen som er intakt på loftet.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 8449 AVDELING GRANLY
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Granly fra vest Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Granly fra øst Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Granly mot nord med nyere takoppbygg i 2. etasje. Opphavsrett:
Statsbygg.

Kjellerlemmen på hjørnet av nordveggen. Opphavsrett: Statsbygg.

Granly fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Dagens inngangsdør står ikke i stil med husets arkitektur. Opphavsrett:
Statsbygg.
Side 2

BYGNING 8449 AVDELING GRANLY
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Takvindu som opprinnelig ga lys ned i sovesalen. Opphavsrett: Statsbygg.

Opprinnelig tak og takstoler fra den store sovesalen er synlig på loftet. Nytt
tak er lagt under det gamle. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 3

BYGNING 8445 BELEGGSHUS 17 A
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766380
16/1
1830

Landbruk
Offentlig forvaltning
Bolig
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Enkelt toetasjes gårdshus fra 1830 med tømret kjerne og saltak. Fundament i stein og betong.
I dag har bygningen lettvegger med plater og panel, ny ytterdør, nye tofagsvinduer med seks ruter i hver, teglstein på tak og pipe i murt tegl med beslag.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy og er fra 1830.
1902: Bygningen tas i bruk som personalbolig for skolehjemmet.
1958: Omfattende oppussing ble foretatt.
Ca. 1996: Totalt rehabilitert, både innvendig og utvendig. Nytt kjøkken ble lagt inn. Ny ytterdør med stående panel og rute, nye vinduer. Taket tekket med
teglstein.
I dag er det botreningsbolig for nye innsatte, og besøksbolig.
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Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy
skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til
Vergerådsloven av 1896.
Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, oppført 1830.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Besøkshus 17A feb 03 Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Hus 17A Besøkshuset Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Side 1

BYGNING 8445 BELEGGSHUS 17 A
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Inngang 17 A Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra vest. Beleggshus 17B til høyre. Opphavsrett: Stats¨bygg.

Side 2

BYGNING 8446 BELEGGSHUS 17 B
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766402
16/1
1780 - 1820

Landbruk
Offentlig forvaltning
Bolig
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Eldste bygning på Bastøy med tømmerkjerne datert mellom 1780 - 1820. Mange påbygninger og fornyelser i årenes løp. Under siste rehabilitering (1999)
ble huset strippet og kledning, vinduer, dører er nye. Nytt yttertak med antikkfarget sandastein ble lagt i 1993.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy med tømmerkjerne bygd mellom 1780 - 1820.
Bygningen er bygd på flere etapper.
1902: Bygningen tas i bruk som personalbolig for skolehjemmet.
1962: Bygningen rehabiliteres og bygges på.
1993: Nytt tak legges; antikkfarget sandastein.
1999: Totalt rehabilitert utvendig og innvendig. Ny profilert lektekledning og nye toramsvinduer med to ruter. Taket rettet opp, lagt om med ny takstein og
nye beslag.
Bygningen er botreningsbolig for innsatte .
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Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy
skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til
Vergerådsloven av 1896.
Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, oppført 1780 - 1820
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Hus 17B Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Fasade mot sør. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 1

BYGNING 8446 BELEGGSHUS 17 B
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra vest, beleggshus 17A til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 8423 BELEGGSHUS 2 A
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766364
16/1
1880

Landbruk
Offentlig forvaltning
Bolig
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning fra den opprinnelige småbruksbebyggelsen på Bastøy fra 1880. Tømmerkjerne i 1. etasje og bindingsverk i 2. etasje. Kjeller i stein og betong.
Saltak med sperrer tekket med teglstein. To piper i murt tegl. Siste rehabilitering (1999) har hatt som mål å tilbakeføre eksteriørene så godt det lar seg
gjøre.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy fra ca. 1880.
1900: Bygningen ble tatt i bruk som personalbolig for skolehjemmet.
1935-40: 2. etasje ble bygd på i bindingsverk.
1958: Bygningen ble rehabilitert og veggene kledt med røde eternittplater.
1999: Rehabilitering av Statsbygg til dagens tilstand. Takene er rettet opp, ny taksten og nye beslag.
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Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy
skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til
Vergerådsloven av 1896.
Bygningen tilhører opprinnelig gårdsbebyggelse på Bastøy. Dette var et småbruk oppført i 1880.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Beleggshus 2A sett fra øst, uthus til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade øst og gavl mot syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 1

BYGNING 8423 BELEGGSHUS 2 A
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Beleggshus og uthus sett fra øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Beleggshus 2A, med uthus i front. Beleggshus 2B til høyre. Opphavsrett:
Statsbygg.

Illustrasjonsplan Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra øst. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Side 2

BYGNING 8424 BELEGGSHUS 2 B
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766348
16/1
1880

Landbruk
Offentlig forvaltning
Bolig
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen har tømret 1. etasje og bindingsverk i 2. etasje. Grunnmur i stein og betong, det er kjeller under deler av huset. Ytterveggene er bindingsverk
kledt med panel og plater. Nyere H-vinduer med isolerglass og sprosser. Saltak tekket med teglstein. pipe i murt tegl.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, bygget ca. 1880.
1902: Bygningen tatt i bruk som peronalbolig for skolehjemmet.
Ca. 1935: 2. etasje bygd på i bindingsverk.
Ca. 1950: Ytterveggene kledd med eternittplater. Vinduer i funkisstil.
1993: Rehabiliert innvendig og utvending. Nytt stående panel.
1999: Ny rehabilitering utvendig utført av Statsbygg.
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Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy
skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til
Vergerådsloven av 1896.
Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, bygd i 1880.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Beleggshus 2B med uthus Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Gammelt småbruk. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 1

BYGNING 8424 BELEGGSHUS 2 B
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Fasaden mot sjøen. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra syd/vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Utsnitt fasade syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Situasjonsplan.

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra syd, uthus til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 8428 BELEGGSHUS 5
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766445
16/1
1880

Landbruk
Offentlig forvaltning
Bolig
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, bygd 1880.
Opprinnelig enetasjes tømret bygning, senere påbygd 2. etsje i bindingsverk med stående panel. Kjeller i stein og betong. Skillevegger av bindingsverk
med plater og panel. Saltak belagt med teglstein. Pipe murt med teglstein.

Sammendrag bygningshistorie
1880: Bygningen var opprinnelig gårdshus fra tiden før Staten kjøpte øya.
1902: Bygningen tatt i bruk som personalbolig for skolehjemmet.
Ca. 1950: Bygd på 2. etasje i bindingsverk.
1994: Rehabilitert utvendig.
Interiøret bærer preg av mange og ulike ombygginger.
I dag benyttes bygningen som bolig for innsatte.
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Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy
skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til
Vergerådsloven av 1896.
Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, oppført 1880.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Hus 5 med uthus sett fra sør. Opphavsrett: Krimnalomsorgen.

Hus 5 fra nord Opphavsrett: Statsbygg.

Side 1

BYGNING 8428 BELEGGSHUS 5
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 8429 KIRKE,GYMSAL OG TRIMROM M.M
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766461
16/1
1900
Den norske Stat
Christian Fürst
Offentlig forvaltning
Offentlig forvaltning
Skole
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen fra 1900 er utformet som en vinkelbygning der bygningskroppene er sammenbygd med et trappe/kirketårn i det ytre hjørnet, og med
hovedinngang i det indre hjørnet. Bygningen er en kombinert skole-, gymsal med garderobeanlegg. Kirkerommet i 2. etasje over skoleværelsene, var
opprinnelig et forsamlingslokale, og ble tatt bruk som kirke i 1911. Kjelleren har endel tekniske rom, og her lå det opprinnelige bakeriet med to innmurte
bakerovner som fremdeles er intakte.
Bygningen har en bærende teglsteinskonstruksjon på en bruddsteinsgrunnmur. Etasjeskiller er trebjelkelag med mulig teglbuer. Ytterdørene er
opprinnelige. Vinduene er nye og/eller nyrestaurerte. Takflatene og tårnet er tekket med skifer (original komplettert med ny) og beslagsarbeidene er utført
i sink. Piper i pusset tegl.
Bygningen er spesiell i sin utførelse av fasaden med forblending av granitt. Spesielt murarbeid med pussede og malte flater og synlig mustein i mønster.
Omramming rundt vinduer med forblendet tegl. Østfløyen har murt, pusset og malt fasade med border av synlig teglstein i mønster.
Omfattende restaurering av bygningen, utført av Statsbygg, ble ferdigstilt i mai 1997.

Sammendrag bygningshistorie
1900: Oppført som skole, gymsal og forsamlingslokale etter tegninger av arkitekt Christian Fürst, og danner sammen med de andre hovedbygningene i
historistisk blandingsstil det sentrale midtpunkt i skolehjemsanlegget med fem omkringliggende internatbygninger. Anlegget ble bygd etter mønster fra
lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike.
1911: Forsamlingslokalet i skolebyggets 2. etasje ble tatt i bruk som kirke. Kirkerommet har en langplan og interiør i nygotikk.
1997: Statsbygg avsluttet et omfattende rehabiliteringsarbeid: Innvendig planendring i kirkerommet omfatter etablering av nytt trapperom som
rømmingsvei ned til 1. etasje. Trappen er plassert i enden av koret ved gavlen mot vest. våpenhuset er innredet som kirkestue/møterom. På 1. etasjeplan
er hovedinngangen i det indre hjørnet gjenåpnet. Et av kjellerrommene er ominnredet til ventilasjonsrom. Hovedtrappen som opprinnelig førte ned til
kjelleren, er nå stengt permanent.
Utvendig: Nye smijernsrekkverk på trappevangene.
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Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på
et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Bygningen er en av de monumentale, arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1900.
Eksteriør.
Interiør.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 8429 KIRKE,GYMSAL OG TRIMROM M.M
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: Kirke
Beskrivelse:

Interiørnr: 2
Interiørnavn: Gymsal
Beskrivelse:

Interiørnr: 3
Interiørnavn: Repo i trapp
Beskrivelse:

Sett fra syd/øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Kirke- og skolebygning sett fra syd, hovedinngang i vinkel.
Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 8429 KIRKE,GYMSAL OG TRIMROM M.M
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Del av fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1. etg. Opphavsrett: Statsbygg.

Kirkerommet. Opphavsrett: Jaro Holland.

Hovedinngang og tårn med fløyer. Opphavsrett:
Jaro Holland.

Plan kjeller. Opphavsrett: Statsbygg.

Gymsal Opphavsrett: Jaro Holland.

Side 3

BYGNING 8429 KIRKE,GYMSAL OG TRIMROM M.M
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Klasserom/møterom i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Gangen inn til klasserom i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Kirkestuen. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Trappa opp til klokketårnet Opphavsrett: Statsbygg.

Side 4

BYGNING 8431 KULTURHUS M.BLA. BIBLIOTEK
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766186
16/1
1900
Den norske stat
Christian Fürst
Offentlig forvaltning
Offentlig forvaltning
Bolig
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er bygd i år 1900 som bestyrerbolig, Toetasjes trevilla i sveitserstil. Bindingsverk med panel. Fundament/kjeller i bruddstein. Opprinnelig åpen
veranda og inngangspartiet er bygd inn. Saltak opprinnelig tekket med skifer, i dag svart sandastein. Pipe murt i tegl.
Opprinnelig sentralfyr og elektrisk lys.
Innvendig er romløsningen tilnærmet intakt. Her er også panelet, den store trappen og stort sett alle dørene opprinnelige.
1. etasje: Kontor, dagligstue, spisestue, kjøkken, spiskammer, anretning og et mindre "kabinet".
2. etasje: Tre soverom, pikeværelse, to kott, bad, gang, altan.

Sammendrag bygningshistorie
1900: Oppført som bestyrerbolig etter tegninger av arkitekt Christian Fürst, og danner sammen med de andre hovedbygningene i historistisk blandingsstil
det sentrale midtpunkt i skolehjemsanlegget med fem omkringliggende internatbygninger. Anlegget ble bygd etter mønster fra lignende institusjoner i
Tyskland og Frankrike.
Ca. 1950: Rehabilitert utvendig, lagt på eternittplater.
1987: Rehabilitert utvendig og innvendig. Byttet om til bibliotek og klasserom. Utvendig ble eternittplatene tatt av veggene og det ble lagt liggende panel i
1. etasje, stående i 2. etasje.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på
et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Bygningen er en av de arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1900.
Eksteriør.
Interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: 1.etg
Beskrivelse:

Interiørnr: 2
Interiørnavn: 2.etg
Beskrivelse:

Side 1

BYGNING 8431 KULTURHUS M.BLA. BIBLIOTEK
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Originale vinduer ved hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Uret med urverk bevart intakt. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 8431 KULTURHUS M.BLA. BIBLIOTEK
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Trappeoppgangen, dører til trapperom, panel på vegger er originalt. Opphavsrett: Statsbygg.

Stue i 1. etasje tatt i bruk til bibliotekskontor. Opphavsrett: Statsbygg.

Original inngangsdør. Opphavsrett: Statsbygg.

Original dør. Opphavsrett: Statsbygg.

Detalj av trapp. Originalt panel vegger. Opphavsrett: Statsbygg.

2 soverom slått sammen til et større kontor. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 3

BYGNING 8427 SOLVANG, VAKTA- OG SYKEAVD.
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766429
16/1
1903
Den norske Stat
Christian Fürst
Offentlig forvaltning
Offentlig forvaltning
Internat/forlegning
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er oppført i teglstein i 1900 som ett av fem opprinnelige internater for skolehjemmet etter tegninger av Christian Fürst. Bruddsteinsgrunnmur,
kjeller i betong, trebjelkelag som etasjeskiller, ytterveggene er i pusset tegl, saltak tekket med teglstein, pipe i upusset tegl.
Opprinnelig inneholdt bygningen guttenes dagligstue og leseværelse i 1. etasje, en sovesal med 30 soveceller samt to vaktrom i 2. etasje.
Tverrfløyen inneholdt bolig for husfaren med spisesue, dagligstue, ett soverom og kjøkken i 1. etasje, to soverom i 2. etasje, ett soverom til betjenten og
et avlåsbart rom på loftet.

Sammendrag bygningshistorie
1900: Bygd i teglstein som ett av de fem originale skolehjemsinternatene, "tvillingbygget" til Fram som brant ned til grunnen i 1982.
1993: Rehabilitert utvendig og innvendig ombygd til vakt og kontorer for fengselsbetjentene. Bygningen benevnes i dag som "vakta".

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på
et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Bygningen er en av de arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1903.
Eksteriør.
Interiør: Fredningen omfatter bare det opprinnelig taket i den gamle sovesalen som er intakt på loftet.
Verneklasse 1, fredning

Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade syd og øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 1

BYGNING 8427 SOLVANG, VAKTA- OG SYKEAVD.
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Solvang sett fra syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Solvang (vakta) fra sydvest år 2001 Opphavsrett: Statsbygg.

Loftet hvor det opprinnelige taket i sovesalen er bevart. Opphavsrett:
Statsbygg.

Opprinnelig panel i loftstaket. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13396 STABBURET
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766151
16/1
1900
Den norske stat
Christian Fürst
Landbruk
Stabbur
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygd som et tradisjonelt stabbur i reisverk med utkraget 2. etasje. Stabburet står på støpte "stabber". Et rom til husholdning og et loftsrom til
gårdsprodukter. Taket er tekket med teglsten. Stabburet er autentisk både utvendig og innvendig.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen er et tradisjonelt stabbur, men er likevel ett av 15 bygninger tegnet av arkitekt Fürst. Dette blir tydelig når man går nærmere inn på
detaljeringen i bygningen; listverket har forseggjorte profiler, vinduene er større enn vanlig i et stabbur og døra i 1. etasje står på siden (tradisjonen tilsier
midtplassering).

Vern
Formål:

Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy
skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av
1896.
Bygningen er tegnet av arkitekt Fürst til skolehjemmet på Bastøy, oppført år 1900, og har finere detajering enn et vanlig
stabbur. Bygningen er en av de mest auteniske bygningene på anlegget.
Fredningen omfatter eksteriøret.
Verneklasse 1, fredning

Stabburet med motorsagbua til høyre Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Stabburet Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Side 1

BYGNING 13396 STABBURET
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Utvendig trapp mellom etasjene. Opphavsrett:
Statsbygg.

Stabburet har flere fine detaljer. Opphavsrett: Statsbygg.

Stabburet sett mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Stabburet har mange ekstra fine detaljer til
stabbur å være. Opphavsrett: Statsbygg.

Forfallet er størst på sørveggen. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.
Side 2

BYGNING 8451 STALLEN
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
8120307
16/1
1900

Landbruk
Landbruk
Fjøs/stall
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Oppført i 1900 opprinnelig som grisefjøs og hønsehus. Murbygning, tekket med teglstein. Opprinnelig størrelse 10, 5 m2.
Bygningen har blitt utvidet to ganger; ca. 1950 og ca. 1992.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført år 1900 med et rom til griser og et rom til høner. Tidlig i bruk også som stall. Bygningen er en viktig historieforteller om gårdsdriften som har vært,
og fortsatt er, en viktig miljøfaktor på Bastøy. Hester brukes fremdeles i dag, i tillegg til maskiner, både til tømmerkjøring, pløying, transport og turbruk.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et
komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Bygningen tilhører opprinnelig bebyggelse på Bastøy selv om den senere er bygd på og modernisert. Oppført 1900.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Stallen sett fra vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Stallmix for restaurering 2000. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Side 1

BYGNING 8451 STALLEN
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bak stallen er det trukket ut et overhengende tak.
Opphavsrett: Statsbygg.

Den eldste delen er i dag stall. Opphavsrett: Statsbygg.

Detalj. Opphavsrett: Statsbygg.

Hesten har alltid vært høyt verdsatt på Bastøy.
Opphavsrett: Statsbygg.

Tidlig skille hvor påbygging av stallen er foretatt. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.
Side 2

BYGNING 13427 UTHUS 17B
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766399
16/1
1820

Uthus/skjul
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Oppført ca. 1950 i følge Vestfold fylkeskommunes verneplan og Stortingsmeling nr. 10, Hovedfortegnelsen av 1958 over statens eiendommer: "Nytt
uthus oppført med 4 x 6 m. teglsteinsmur og delt i 2 bryggerhus. Resten reisverk, inne 2 priveter, 2 vedboder og 2 hønsehus. Teglsteinstak. " (Tidligere
årstall står oppført i Propman).

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er
å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Uthuset dannet opprinnelig sammen med Beleggshus 17A og 17 B, en naturlig helhet som småbruk.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Felles uthus for beleggshus 17A og 17B Opphavsrett: Statsbygg.

Uthuset er Symetrisk innredet. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 1

BYGNING 13427 UTHUS 17B
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Inngangsdøra til uthuset. Opphavsrett: Statsbygg.

Uthuset plassering i forhold til beleggshus 17B. Opphavsrett: Statsbygg.

Baksiden av uthuset. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13399 UTHUS 2A
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766372
16/1
1900

Uthus/skjul
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Oppført ca. 1950 i følge Vestfold fylkeskommunes verneplan. (Tidligere årstall står oppført i Propman.)

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er
å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Uthuset dannet opprinnelig sammen med Beleggshus 2A, en naturlig helhet som småbruk.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Uthuset med nyere panel og takstein. Opphavsrett: Statsbygg.

2A med uthus Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Side 1

BYGNING 13399 UTHUS 2A
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Uthus 2A til venstre med Beleggshus 2A i bakgrunn. Opphavsrett:
Statsbygg.

Adkomst med uthus, tuntre og beleggshus.. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13400 UTHUS 2B
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766356
16/1
1900

Uthus/skjul
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Oppført ca. 1950 i følge Vestfold fylkeskommunes verneplan. (Tidligere årstall står oppført i Propman.)

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er
å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Uthuset dannet opprinnelig sammen med Beleggshus 2B, en naturlig helhet som småbruk.
Eksteriør
Verneklasse 2, bevaring

Uthuset har panel og takstein fra nyere tid. Opphavsrett: Statsbygg.

2B med uthus Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Side 1

BYGNING 13400 UTHUS 2B
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

thus 2, til høyre i bildet med beleggshus 2B i bakgrunn. Opphavsrett:
Statsbygg.

Fasade fra syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13409 UTHUS 5-ER HUSET
Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG SØR
161766453
16/1
1950

Uthus/skjul
Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved
Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med
unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat
ved Kongelig resolusjon 1981.
Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av
Bastøy landsfengsel.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Enkel reisverksbygning fra ca. 1950. Tidligere uthus har stått på stedet den gangen det var et småbruk.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er
å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Uthuset dannet opprinnelig sammen med Beleggshus 5, en naturlig helhet som småbruk.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

5er hus med uthus fra sør Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 1

