
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80614233

Gnr/bnr: 1/1

Oppført: 1848 - 1849

Byggherre: Fagbokhandler C. A. Dybwad

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: Oslo kommunes "gul liste"

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Sidebygning 1 ble oppført 1849 i to deler, en laftet drengestue med bryggerhus i søndre ende, og i nordre ende en del i bindingsverk som opprinnelig
inneholdt vognskur, redskapsbod og privet.

Bygningen var fra begynnelsen malt og tekket med takstein (krum, rød tegl). Det er noe usikkert når arkene ble bygget, men de er første gang spesifisert
som "quistvinduer" i 1887. I 1867 hadde bygningen et klokketårn med matklokken. I 1878 var dette fjernet.

Verandaen ved sørvestre langvegg er første gang beskrevet i 1926, men kan ha blitt oppført kort tid etter 1884.

I 1926 var bygningen delt i to leiligheter. Tilbygget med vindfang og toaletter ved nordøstre langvegg er trolig oppført i 1960-70-årene og er senere noe
forlenget mot sør.

Ytterveggene har nyere kledning. Vinduene i første etasje er eldre.

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

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført i 1849, samtidig med hovedbygningen på Hengsengen. Den bestod fra begynnelsen av i to nesten like lange deler med forskjellige
konstruksjoner og funksjoner: Den sørvestre drengestue og bryggerhus, den nordvestre vognskur, redskapsrom og privet.

Etter kongens kjøp av eiendommen ble jordbruksdriften nedlagt og fra 1884 ble bygningen leid ut til sommergjester. Uthusdelens 1. etasje ble da innredet
til to beboelsesrom. Bygningen har vært i bruk som bolig siden 1884.

Bygningshistorikk
1848 1849 Bygningen ble oppført samtidig med hovedbygningen på Hengsenga.

1878 Matklokke og tårn ble fjernet (trolig flyttet til stabburet).

1884 Etter kongens kjøp av eiendommen i 1883 blir bygningen leid ut til sommergjester fra 1884. Uthusdelens 1. etgasje blir innredet til to
beboelsesværelser.

1940 1951 Bygningen ble trolig inndelt i flere boenheter.

1950 1960 Taket tekket om og eldre (muligens opprinnelig) krum, rød teglstein bel skiftet ut med betongstein.

1960 1970 Bygningen er delt i to leiligheter. Tilbygget med vindfang og toaletter ved nordøstre langvegg oppført i dette tidsrommet. Senere noe
forlenget mot syd.

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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Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg. Fasader mot vest og sør.  Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade sør. Opphavsrett: Statsbygg. Veranda.  Opphavsrett: Statsbygg.

Fasader mot øst.  Opphavsrett: Statsbygg.
Plantegning 1. etasje. Foto: 4B Arkitekter.
Opphavsrett: Statsbygg.
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