
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80614322

Gnr/bnr: 1/1

Oppført: 1819 - 1846

Byggherre: Tiedemann

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
Bygningens eldste del er i utmurt bindingsverk med utvendig panel, oppført på en høy kjellermur. Opprinnelig kvadratisk grunnplan, innredet med bare ett
stort rom. I 1865 var bygningen inndelt i stue, kammer, kjøkken, spiskammer og gang.

Etter kongens oppkjøp av Hengsengen i 1883 ble bygningen utvidet, og senere utleid til sommergjester. Tilbygget var i bindingsverk på murt kjeller. En
veranda ble også bygget til og i kjellerens nye forlengelse ble det nå et panelt værelse. I 1898 ble bygningen omgjort til helårsbolig og et bislag ble
oppført (trolig ved inngangen i nordvestre langvegg, senere trolig erstattet eller innbygget i et større tilbygg for bad med mer).

Tidligere hadde taket utsveifet sveitserdekor. Dette mønsteret er kopiert og finnes på uthusenes tak.

Sammendrag bygningshistorie
Kildene er ikke entydige mht. bygningens alder, men den er trolig oppført mellom 1819 og 1846. Grosserer Tiedemann eide Hengsengen fra 1836 til
1845, da han kjøpte Strømsborg. Tiedemann kan ha vært byggherre for Sidebygning II.

Bygningens opprinnelige funksjon er ukjent, men fra 1865 ble den omtalt som forpakterbolig.

Bygningshistorikk
1819 1846 Kildene er ikke entydige mht. bygningens alder, men den må være oppført i dette tidsrommet. Den var tydeligvis ferdig oppført ved

takseringen i 1846 og kalles stuebygning.

1865 1878 Bruken av sidebygningen ikke kjent før i 1865, da blir den omtalt som forpakterbolig. Ved nyinnredningen i 1865 ble veggene dels panelt, og
i 1878 ble de beskrevet som helt panelte.

1884 Etter kongens oppkjøp av Hengsengen i 1883 ble Sidebygning II utvidet for utleie som sommerbolig i 1884.

1941 1970 Betydelige endringer av bygningen i denne perioden: Utvendig panel, dører og vinduer skiftet. Nytt tilbygg for inngangsparti. Innevndig ble
det gjennomført omfattende oppussing med nye kledninger på alle flater og utskiftning av alt gammelt listverk.

1997 1999 Lagt nytt tak.

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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Hjørne sørvest. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade sør. Opphavsrett: Statsbygg.

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