
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80614314

Gnr/bnr: 1/1

Oppført: 1849 - 1855

Byggherre: Fagbokhandler Dybwad

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Landbruk

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Stabbur

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 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Stabburet er en mindre laftet tømmerbygning i 1 1/2 etasje med et tilbygg i bindingsverk. Det spesielle lafteverket skal ha vært relativt moderne på 1800-
tallet.

Søndre del av huset står på seks stabber i granitt. I 1940- og -50årene ble det gravd ut kjeller og murt tegl mellom stabbene. Kjelleren har støpt gulv på
grunn. Et tilbygg mot nord står på ringmur.

Vinduene er eldre, men alder er ukjent. Taket ble trolig lagt om i 1989 og fikk da ny papp. Gammel stein ble gjenbrukt.

Innvendige skillevegger i 1. etasje er antaglig laftet, mens de i 2. etasje er i bindingsverk. Opprinnelige kledning, listverk og detaljer er i stor grad bevart.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget var opprinnelig et stabbur som ble flyttet hit fra Hurum midten av 1800-tallet. Opprinnelig byggeår på Hurum ikke kjent. Datoene her refererer til
datoen for flyttingen til bygdøy.

Bygningshistorikk
1800 1849 Trolig oppført i denne perioden.

1849 1855 Stabburet ble gitt i gave til fagbokhandler Dybwad og flyttet til Hengsengen.

1878 Kjeller gravd ut. Matklokken og klokketårnet fra drengestuen, Hengsengen, satt opp på taket (senere tatt ned).

1884 Etter kongens overtagelse av eiendommen i 1883 ble huset innredet til beboelse. Klokketårnet fjernet. Verandaen ved sydøstre langvegg
oppført. Tilbygg i panelt bindingsverk for gang, kleskammer, spiskammer og pikeværelse oppført. (Etter 2. verdenskrig ble det her innredet
kjøkken og bad.)

1933 Innredet og tatt i bruk som helårsbolig.

1940 1950 Kjeller gravd ut. Tegl murt opp mellom de opprinnelige granittstabbene.

1989 Taket lagt om med ny papp, lekter og sløyfer, mens gammel stein ble gjenbrukt.

1999 2003 Tak over tilbygg lagt om. Taket er papptekket.

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 17.02.12 i henhold til
kulturminneloven § 20.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning
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Stabburet på Hengsengen. Fasade mot øst.  Opphavsrett: Statsbygg. Stabbur. Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot sør. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot vest.  Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg. Plan 1. etasje. Foto: 4B Arkitekter. Opphavsrett: Statsbygg.
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