
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 81312486

Gnr/bnr: 1/1

Oppført: 1853

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 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Skogvokterhytta ligger i Kongeskogen vest på Bygdøy og benyttes som bolig. Den eldste delen av huset er oppført i laftet tømmer i 1853. En mindre del i
nordøstre ende er oppført i bindingsverk og kan være bygget til senere, men før 1905.

Huset har saltak tekket med takstein i tegl, stående panel og tofags vinduer med seks ruter i hver ramme, antagelig fra 1950-tallet. Vinduet på
nordvestfasaden er trolig originalt.

Huset står på grunnmur i gråstein. Det er kjeller under den eldste delen. På nordsiden er det utvendig kjellerlem.

Tverrvegger er trolig laftet, og dekkene er trebjelkelag med stubbloft med stubbloftsleire, bordgulv og panelt himling.

Huset ble rehabilitert utvendig i 2009 og fikk blant annet ny taktekking, pipe, maling og inngangsdør.

Sammendrag bygningshistorie
Omkring 1853 (annen kilde sier 1850) ble Skogvokterboligen oppført som husmannsstue ved Paradisbukta. Skogvokterstua var en av flere
husmannstuer oppført for husmenn ansatt på Bygdø Kongsgård.

Skogvokteren førte tilsyn med skogen og strandområdene, i tillegg til sitt arbeid på Bygdø Kongsgård. Skogvokterboligen ble strategisk plassert midt i
skogen ved hovedveinettet og midt imot Christian August-monumentet.

Selv om bygningen omtales som husmannsstue i enkelte kilder, dreier det seg om en tjenestebolig for en fastlønnet skogvokter og veioppsynsmann ved
kongsgården, viser en kontrakt fra 1853. Til huset hørte et lite potetland, men ikke annen gårdsdrift.

Huset er en enkel tømmerbygning som sto uten utvendig panel fram til etter 1941, trolig til 1950-årene. I 1941 er det registrert et tilbygg i bindingsverk av
ukjent alder, men som kan dokumenteres på et postkort fra 1905, ifølge kilder.

Branntakstbeskrivelsen fra 1941 stemmer ikke overens med dagens tilbygg som er i full bredde; det er heller ikke funnet spor i grunnmur etter en
utvidelse. Det er uvisst om det gamle tilbygget inngår i det nåværende hvor man finner gang, trapp og bad.

Innvendig er gamle detaljer kun synlige i husets tømmerdel. På nordvestfasaden finnes et originalt vindu med en ramme og seks ruter. Innvendig er flater
kledd inn og listverk skiftet ut.

I dag (2012) har Norsk Folkemuseum bruksretten til boligen, som leies ut til privat leietaker. Statsbygg er forvalter.

Kilder:
Bygdø Kongsgård  Boliger og driftsbygninger. Teknisk og historisk undersøkelse 2004, rapport utarbeidet av Multiconsult for Statsbygg.
http://www.norskfolkemuseum.no/no/Tilknyttede-Enheter/Bygdo-Kongsgard/Folkeparken/Kongeskogen-/

Bygningshistorikk
1850 1853 Skogvokterhytta oppføres.

1853 Skogvokter og veioppsynsmann Anders Hansen undertegner kontrakt i september og flytter inn.

1854 1905 En mindre del i bindingsverk oppføres før 1905.

1950 1960 Hytta paneles trolig utvendig på 1950-tallet. Vinduene med unntak av et på nordvestsiden, skiftes trolig ut.

2009 Hytta rehabiliteres utvendig: males, taket tekkes om, ny pipe, ny inngangsdør m.m.

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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Sørvestfasaden har tre vinduer. Opphavsrett: Statsbygg.
På nordvestfasaden er det et vindu som trolig er originalt. Opphavsrett:
Statsbygg.

Fasade mot nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.
Inngangen er på sørvestre fasade. Delen til høyre med inngangsdøren er i
bindingsverk. Taktekkingen er ny. Opphavsrett: Statsbygg.
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På nordvestfasaden er en del av lafteveggen uten panel. Vinduet er trolig originalt.
Opphavsrett: Statsbygg.

Tilbygget til høyre, samt vegg mellom stue og
soveromer revet. Plan 1. etasje. Foto: 4B Arkitekter.
Opphavsrett: Statsbygg.
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