
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 81268797

Gnr/bnr: 1/1

Oppført: 1852 - 1854

Byggherre: Ukjent

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
Annet vern: Oslo kommunes "gul liste"

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Boligen er en trebygning i 1 1/2 etasje. Nordre del er trolig av laftetømmer, mens påbygg mot sør trolig er i bindingsverk. Den eldste bygningsdelen står
på grunnmur av gråstein og den nyere delen er punktfundamentert på naturstein med betongmur i mellom. Ytterveggene har stående panel. Bjelkelaget
over 1. etasje markeres av et horisontalt bånd. Det er hjørnekasser på alle hushjørnene. Bygningen har saltak tekket med teglstein.

Bygningen har varierende vinduer, både i størrelse og alder.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble trolig oppført som husmannstue. Av eldre kontrakter fremgår at bygningen har fungert som tjenestebolig for fastlønnete gårdsarbeidere
ved kongsgården.

Oppføringsår for bygningen er ukjent. Stilmessig er huset eldre enn fra 1852, og kildemateriale indikerer at et eldre hus kan ha blitt flyttet til Hengsåsen,
kanskje fra Thulstrupløkken. De kraftige hjørnemarkeringene i panelet kan datere bygningen til perioden 1790-1820. Den høye loftsetasjen og
sveitserstiltaket kan være fra 1852.

Bygningen har gjennomgått endringer og ble forlenget trolig på midten av 1900-tallet. Detaljeringen i tilbygget er kopiert etter husets eldste del, mens
hjørnekassene tydeligvis er de gamle som er flyttet ut. Eldre vinduer ble trolig også benyttet. Utvendig er antagelig hjørnemarkeringer opp til
loftsbjelkelaget og panel på deler av vestre langvegg fra ca. 1800.

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

Bygningshistorikk
1852 1854 Våningshuset første gang vist på kart over Bygdø kongsgård.

1900 1973 Kafévirksomhet. Det er uvisst når kafévirksomheten kom i gang, muligens allerede på slutten av 1800-tallet eller på begynnelsen av 1900.
Virksomheten pågikk til 1973.

1940 1950 Vindusrammene er skiftet ut i husets søndre del, antageligvis i dette tidsrommet.

1941 1963 Et tilbygg er oppført i denne perioden, men uvisst nøyaktig når.

Vern
Formål: Formålet med fredningen er å sikre et unikt kulturmiljø på Bygdøy til kunnskap, opplevelse og bruk for allmennheten

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. Virksomhet knyttet til disse historiske
funksjonene skal kunne videreutvikles i harmoni med miljøets kultur- og naturhistoriske verdier. Bygdøy kirke og flere
eiendommer og lokaliteter med landskapsmessig og historisk tilknytning til kongsgråden inngår i fredningen.

§2 i forskrift om fredning av Bygdøy kulturmiljø, Oslo kommune, 2012.

Begrunnelse: Bygningen ligger innenfor området som omfattes av Bygdøy kulturmiljøfredning, hjemlet i kml §20.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning
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Fasade mot sør med hovedinngang.  Opphavsrett: Statsbygg. Gavlvegg mot vest.  Opphavsrett: Statsbygg.

Fasaden mot nord og sjøen. Opphavsrett: Statsbygg. Gavlvegg mot øst.  Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 1.etasje.  Foto: 4B
Arkitekter OFS. Opphavsrett:
Statsbygg. Fra adkomsten.  Opphavsrett: Statsbygg.
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