
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 81281858

Gnr/bnr: 1/1

Oppført: 1892 - 1893

Byggherre: Det kongelige hoff

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Landbruk

Nåværende funksjon: Landbruk

Bygningsart: Lager

Regulering: Regulert: Oslo kommune - Reguleringsplan for Bygdø
kongsgård og folkepark, datert 17.02.2012

Vernestatus: Kulturmiljø fredet etter kulturminneloven §20 17.2.2012
Annet vern: Byantikvarens gule liste

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er oppført dels i tømmer og dels i panelt bindingsverk. Bygningen har en etasje og loft. Bygningen er oppført i sveiterstil og er et minne om
den monumentale driftsbygningen som brant i 1975.

Bygningen har ringmur dels i naturstein og dels i betong. Yttervegger er dels i bindingsverk og dels i laftet tømmer og har utvendig kledning i stående
faspanel. Vinduene er av ulik alder, noen med utenpåliggende hjørnejern. Bygningen har saltak med en ark mot øst. Taket er tekket med dobbeltkrum
betongstein mot vest og med enekltkrum teglstein mot øst.

Deler av 1. etasje ble ominnredet på 1950-tallet, bl.a. med bygging av kjølerom for frukt. Mange av de opprinnelige portene er gjenpanelt. Inngang til loft
utenfra via kjørebro. Stort loftsrom for redskaper. Moderne originale porter på trinser.

Kilde:
Bygdø Kongsgård  Boliger og driftsbygninger. Teknisk og historisk undersøkelse 2004, rapport utarbeidet av Multiconsult for Statsbygg.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført i 1892-93 som sidebygning til den forrige driftsbygningen. Den ble formet som en noe mindre pendant til stallfløyen (som nå er
revet).

Bygningen inneholdt fra begynnelsen et hønsehus og var også planlagt som sauestall. I 1. etasje var det også et værelse, eller beboelsesrom. I tillegg
var det vedskur, vognskur og redskapsrom, mens det i loftsetasjen var rom for redskaper med innkjøring på bro fra langsiden. Denne
funksjonsfordelingen var fremdeles opprettholdt i 1941.

Deler av 1. etasje er senere, trolig 1950-tallet, ominnredet med kjølerom for frukt.

Bygningshistorikk
1892 1893 Bygget ble oppført som sidebygning til Kongsgårdens nye driftsbygning.

1950 Ominnredet til fruktlager (bla. nytt kjølerom for frukt). Mange av de opprinnelige portene gjenpanelt.

2004 Norsk Folkemuseum overtok driften av gårdsbruket fra staten ved Det kongelig hoff.

Vern
Formål: Formålet er å videreføre eksisterende kulturmiljøfredning. Kulturmiljøfredningens formål er "å sikre et unikt kulturmiljø på

Bygdøy til kunnskap, opplevelse og bruk for allmennheten i dag og i framtida gjennom å ta vare på de kulturminnene,
landskapstrekkene og naturverdiene som særpreger miljøet og vitner om områdets historie. Kulturminneverdiene i
området er historisk knyttet til funksjonene kongelig sommerresidens, kongsgård med landbruksarealer, folkepark,
friluftsområde til lands og til vanns, og museum." Sitert fra forskrift nr. 168 om fredning av Bygdøy kulturmiljø, Oslo
17.02.2012.

Begrunnelse: Bygningen ligger innenfor området omfattet av kulturmiljøfredningen på Bygdøy vedtatt 17.02.2012 i henhold til
kulturminneloven § 20.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning
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Fasader mot sørøst-nordøst. Opphavsrett: Statsbygg. Gavlvegg mot nordøst.  Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1. etg. Opphavsrett: Statsbygg.
Gavlvegg mot sørvest og langvegg med kjørebru mot
sørøst.  Opphavsrett: Statsbygg.

Fasaden mot nordvest.  Opphavsrett: Statsbygg.
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