
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 81281572

Gnr/bnr: 1/1

Oppført:

Byggherre: Det kongelige hoff

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Bolig

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

Vernestatus: Kulturmiljø fredet etter kulturminneloven §20 17.2.2012
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6
Annet vern: Byantikvarens gule liste

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Tømmerhytta ble flyttet fra Maarud gård og oppført på Thulstrupløkken i 1927. Bygningen er av laftet rundtømmer som er platekledt eller panelt
innvendig. Dekket er trebjelkelag som hviler på gavlvegger og tverrvegger i betong. Hytta har åstak med åser av rundtømmer, og taket er tekket med
skifer.
Vinduene med skodder er to- og trefags med seks ruter i hver ramme, trolig opprinnelige.

Hytta inneholder stue, kjøkken med spiseplass, to soverom, vindfang og hall med trapp til kjeller hvor badet ligger.

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

Sammendrag bygningshistorie
Området mellom Oscarshall og Norsk Folkemuseum kalles Thulstrupløkken. Stedet er oppkalt etter dr. med. Magnus Andreas Thulstrup (1769-1844).
Kong Karl Johan lot sin norske livlege låne løkken han hadde kjøpt i 1819.

Thulstrup ble en nær venn av kong Christian Frederik. Etter inngåelsen av unionen med Sverige kom Thulstrup i kontakt med kong Karl Johan, som
utnevnte ham til første livmedikus i 1818. Fru Eleonora Thulstrup ble samme år utnevnt til statsfrue.

Etter å ha kjøpt en større løkkeeiendom, opprinnelig to som var slått sammen, i 1819 på Ladegaardsøen, stilte kong Karl Johan en av løkkene til
disposisjon for ekteparet Thulstrup, som bodde der til 1844. Det var en meget flott løkke med et smukt og vel vedligeholdt Park Anlæg, med Gange og
Træ-Plantninger, samt af en Blomster- og Kjøkken-Have. Etter Thulstrups død ble bygningene tatt ned og bortauksjonert for at anlegget skulle inngå i
folkeparken. En urne til minne om kongens livlege ble plassert der hovedbygningen hadde stått.

I 1927 ble en hytte fra Maarud gård gitt til kong Haakon VII som gave. Kongen lot den oppføre ved Thulstrupløkken. I dag (2012) har Norsk
Folkemuseum bruksretten til boligen, som leies ut til privat leietaker. Statsbygg er forvalter.

Kilder:
"Bygdø Kongsgård og Folkepark", Statsbygg og Norsk folkemuseum, 2011
http://www.norskfolkemuseum.no/no/Tilknyttede-Enheter/Bygdo-Kongsgard/Folkeparken/Thulstruplokken/

Bygningshistorikk
1927 Tømmerbygningen flyttes fra Maarud gård og settes opp på Thulstrupløkken. Bygningens opprinnelige byggeår er ukjent.

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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Fasade øst. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade sørvest. Opphavsrett: Statsbygg. Hovedhus fasade nord med Uthus. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1. etasje. Foto: Opptegnet av 4B Arkitekter.
Opphavsrett: Statsbygg. Detalj inngangsdør. Opphavsrett: Statsbygg.
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