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Forord 

Vestby kommune skal i 2014 lage kommunedelplan for kulturminner og har engasjert NIKU til å 
utarbeide en oversikt over registrerte kulturminner i kommunen samt bistå arbeidet med lokal 
registrering og verdivurdering som grunnlag for planarbeidet. 

Denne rapporten er en sammenstilling av kulturminner og kulturmiljøer som vurderes å ha svært 
stor, stor eller middels lokal verdi ut fra kriterier knyttet til kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og 
bruksverdi (jf skjema for verdisetting i Håndbok for lokal registrering). Verdivurderingen er gjort med 
utgangspunkt i hva som tidligere er tilkjent verdi gjennom fredninger og regulering til bevaring samt 
vurderingene som er gjort lokalt i forbindelse med registreringsarbeidet. NIKU har i tillegg gjort egne 
befaringer i Hølen, Son og Hvitsten sammen med lokal kompetanse samt mindre befaringer i Vestby 
og Garder.  

NIKU har i nær dialog med Vestby kommune valgt å systematisere kulturminnene geografisk i 
rapporten ut fra hvilke områder som er dekket av de lokale registratorene. Dette er gjort ut fra en 
vurdering av at eget nærmiljø i størst grad oppfattes å utløse lokalt engasjement og at rapportens 
lesbarhet dermed er forsøkt tilpasset både registreringsarbeidet og som et oppslagsverk der det er 
lett å finne sitt eget nærområde. I tillegg er kulturminner knyttet til krigs- og forsvarshistorie omtalt i 
eget kapittel siden dette ble tematisk dekket av Vestby forsvarsforening (VFF) i registreringsarbeidet. 
Samferdselshistorie er også behandlet som eget tema i rapporten siden hovedtrekkene i 
infrastrukturen må ses på overordnet kommunalt nivå. Det pågår et oppfølgingsarbeid knyttet til 
samferdselshistorien i Vestby som vil behandle dette temaet mere detaljert. Innledningsvis i 
registreringsarbeidet ble det også vurdert å dekke fritidsbebyggelse som et eget tema siden dette 
utgjør en vesentlig bygningshistorie og et viktig arealformål i kommunen, men de sentrale verdiene 
knyttet til denne type bebyggelse inngår i større grad i omtalen av delområdene (spesielt Son og 
Hvitsten) enn at det utgjør et eget tema med kulturhistorisk interesse.  

Rapporten er utarbeidet av samfunnsgeograf og forsker Sveinung Krokann Berg i NIKUs by- og 
landskapsavdeling med Kari Charlotte Larsen og Leidulf Mydland som støttespillere og 
kvalitetssikring. 

   

Oslo februar 2014 
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1 Bakgrunn 
Formålet med kommunedelplanen er å gi en oversikt over hvilke kulturminner som finnes i 
kommunen og formidle dette til befolkningen og kommende generasjoner. Planen skal også bygge på 
kommuneplanens overordnete mål om bevaring av kulturlandskap og kulturmiljøer. I planen skal det 
innarbeides forslag til hvordan kulturminneverdiene skal forvaltes. Dette kan innebære både 
juridiske og økonomiske virkemidler, retningslinjer for kommunal saksbehandling, skjøtsel og 
tilrettelegging, formidling og utvikling. Planen skal fordele ansvar for gjennomføring av de forskjellige 
tiltakene. 

I forbindelse med kommundelplanarbeidet har Vestby kommune fått støtte fra Riksantikvaren og 
Akershus fylkeskommune for å prøve ut Riksantikvarens Håndbok for lokal registrering og spesielt 
med tanke på å involvere lokale interesser i verdivurdering og prioritering knyttet til framtidig 
forvaltning av kommunens kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.  Registreringsarbeidet er 
gjennomført i perioden april-oktober 2013 og har medført både nyregistreringer, kvalitetssikring og 
nyansering av kulturminneverdier. 

1.1 Forhold til kommuneplan 2013-2025 
Vestbys kommuneplan er under rullering for perioden 2013-2025 og i den forbindelse er det 
utarbeidet forslag til planstrategi og planprogram (18.09.12).  

Vestby forholder seg til areal- og transportmønster både som del av Folloregionen og Osloregionen 
og et utbyggingsmønster som ivaretar prinsipper for en bærekraftig utvikling med hensyn til 
naturgrunnlag og miljøvennlige transportløsninger. 

Kommunen har hatt en betydelig befolkningsvekst siste 10årsperiode som antas å øke ytterligere 
med den forventede veksten i Osloregionen fram mot 2030. Eksisterende boligreserve kan forventes 
å dekke befolkningsveksten i planperioden. 

En framtidig utvikling av næringsarealer ønskes konsentrert syd for Vestby sentrum og Deli skog med 
vekt på logostikk og gods.   

De overordnete prinsipper for framtidig arealbruk som følge av denne utviklingen forventes ikke å 
være i konflikt med sentrale kulturminneverdier, men en kommunedelplan for kulturminner vil bidra 
til en bedre og samlet oversikt over kommunens kulturminner slik at utbygging/utvikling blir 
gjennomført med så god viten som mulig om hvilke kulturminneverdier som eventuelt berøres.    

1.2 Hensikt med KDP for kulturminner 
Formålet med kulturminneplanen er å få en oversikt over kommunenes kulturminner og øke 
kunnskapen og bevisstheten om kulturminneverdiene i Vestby. Planarbeidet skal bidra til å 
verdivurdere og prioritere hvilke kulturminner, kulturmiljøer og landskap som er viktige, og planen 
skal være et styringsverktøy for kommunens videre planarbeid der kulturhistoriske verdier også skal 
balanseres med andre hensyn i kommunens videre utvikling.  
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2 Kulturminner i Vestby 
Oversikten tar utgangspunkt i Vestbys registrerte kulturminner og data som er tilgjengelig gjennom 
Askeladden (fredede objekter), NB!Registeret (Son), Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
og Vestby kommunes nettsider.  Et lokalt registreringsarbeid er gjort med utgangspunkt i SEFRAK-
registeret der historielaget og forsvarsforeningen har foretatt en verdivurdering av SEFRAK-
registrerte objekter i Hølen, Son, Hvitsten, Vestby og Garder samt kulturarv knyttet til forsvarsanlegg 
og krigsminner som senere er gjennomgått sammen med NIKU. I tillegg er egne befaringer i utvalgte 
områder samt kildesøk gjennom litteratur, nettsider og kart lagt til grunn for kulturminneoversikten 
slik den her foreligger. Dette er dermed ingen fullstendig oversikt over Vestbys verneverdige 
kulturminner, men et kunnskapsgrunnlag som dekker sentrale deler av kommunen og temaer det har 
vært kompetanse til å dekke lokalt. Oversikten danner dermed et godt utgangspunkt for kommunen 
til å dekke områder som foreløpig er mangelfullt dokumentert eller temaer kommunen anser som 
viktige å følge opp.  

For i størst mulig grad å berede grunnen for det videre arbeidet med kommunedelplanen for 
kulturminner er oversikten organisert geografisk etter områdene som er registrert/befart med en 
beskrivelse av sentrale kulturmiljøer og enkeltbygninger i hvert delområde.  

Vestbys jordbrukshistorie kan ventelig spores til rundt år 0, og flere av kommunenes gårder er 
ventelig ryddet i perioden fram mot år 500-600. Jordbrukslandskapet utgjør en sentral arealressurs 
og kulturminneverdi i Vestby og kan dermed være gjenstand for diskusjoner og prioriteringer knyttet 
til framtidig arealdisponering. Gårdshistorie er dokumentert gjennom blant annet bygdebøker 
(Martinsen 1974/76), landbrukslagets jubileumsskrift (1993) og lokalhistorisk litteratur, og en stor del 
av jordbruksbebyggelsen er registrert i SEFRAK. En detaljert verdivurdering av enkeltbygninger og 
landskap knyttet til jordbrukshistorien er imidlertid ikke del av dokumentasjonen/registreringen som 
er gjort her og vil dermed være nødvendig å følge opp med tanke på strategier for utvikling og videre 
prioriteringer i kommunedelplanen. En fullstendig oversikt over gårdshistorien og hvilke deler av 
denne som i dag er representert inngår ikke i denne oversikten, men noen sentrale kvaliteter og 
karaktertrekk (med illustrerende eksempler) er forsøkt beskrevet for å ha et vurderingsgrunnlag på 
overordnet nivå. 
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Områder som er dekket i forbindelse med registreringen i 2013  

2.1 Gjeldende registreringer 
Vestbys formelle vernestatus omfatter 8 vedtaksfredede anlegg/listeførte kirker, 7 områder definert 
som kulturlandskap med nasjonal verdi, og over 400 arkeologiske lokaliteter som er automatisk 
fredet etter kml § 15. Oversikt over disse finnes i Askeladden og i Fylkesdelplanen for kulturminner 
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og kulturmiljøer fra 2007 (Spor for framtiden). Arkeologiske kulturminner er ikke omtalt i denne 
rapporten siden dette er vurdert å være godt dekket gjennom Askeladden.  

Spor for framtiden, Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer (vedtatt 2007) 
Fylkesdelplanen er inndelt i temaer og temakart som viser kommunenes kjente/registrerte 
kulturminner. For Vestbys del er følgende kulturminner og kulturmiljøer omtalt i fylkesdelplanen: 

Temakart A : Kulturmiljøer og landskap av nasjonal/regional verdi 

 48 Hvitsten 

50 Vestby kirke med omgivelser 

51 Garder kirke med omgivelser 

52 Erikstadbygda  

54 Hølen 

55 Såner kirke med omgivelser 

56 Son 

I tillegg er kulturlandskap i Galbygrenda, Hvitsten/Knalstad, Kjenn, Langli og Bylterud samt 
Emmerstad/Krokstrand vurdert å ha lokal verdi. 

Temakart B: Fornminner 
432 registrerte arkeologiske lokaliteter (Askeladden 478 lokaliteter pr juli 2013) 

Temakart C: Vedtaksfredete og forskriftsfredete bygg, anlegg og områder samt listeførte kirker 
Det er 5 fredede anlegg og 3 listeførte lirker i Vestby. Disse vil bli omtalt ytterligere i kapitlene som 
omhandler Son, Vestby, Garder og Hvitsten (kap 2.3): 

Spinderigården, Storgata 25, Son 
Stoltenberggården, Storgata 26, Son 
Thornegården, Storgata 30a/b, Son 
Vestby prestegård, Kirkeveien 15-17, Vestby 
Wesselstua/Østre Johnsrud, Johnsrudveien 13, Vestby 
Vestby kirke, Kirkeveien 21, Vestby 
Garder kirke, Garderveien 641, Garder 
Hvitsten kirke, Hvitstenveien 13, Hvitsten 
 

Temakart D: Statens kulturhistoriske eiendommer og landsverneplaner 
To anlegg omfattes av statens landsverneplaner som er under arbeid hos Statens vegvesen og 
Jernbaneverket som del av sektorplanene for kulturhistorisk eiendom i statens eie:  

Sonsvegen-Gjølstad, Frittstående frambyggbru på ny E6 + motorveg A (Nasjonal verneplan for veger, 
Fredet etter kulturminneloven)  
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Hølenviadukten, jernbanebro over Såna (Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen, anbefalt 
fredet av Jernbaneverket) 
 

Temakart E: SEFRAK-registrerte bygg 
Fylkesdelplanen omtaler i tillegg bygg som er oppført før 1900 og dermed inngår i SEFRAK-registeret. 
Registeret utgjør ingen vernevurdering av bebyggelsen, men inneholder i varierende grad 
opplysninger som kan ligge til grunn for en vernevurdering. Oversikten over SEFRAK-registrerte bygg 
er brukt som utgangspunkt for den lokale vernevurderingen som er utført i Son, Hvitsten, Hølen, 
Vestby og Garder i forbindelse med denne rapporten. Denne lokale gjennomgangen er gjort av 
personer tilknyttet Vestby Historielag med spesiell kunnskap om de ulike delområde som er dekket i 
løpet av året. En verdivurdering av de øvrige SEFRAK-registreringene utover det som er dekket i 
denne omgang vil kunne bidra til et bedre forvaltningsgrunnlag for kommunen i fortsettelsen. 
SEFRAK utløser i dag automatisk oversendelse av saker til Akershus fylkeskommune for vurdering. 
Antall stående bygg i Vestby registrert i SEFRAK pr 01.01.07: 1004 (objekter i kart: 1070). Av disse har 
ca 400 vært gjenstand for en lokal verdivurdering i forbindelse med dette arbeidet.  

 

NB!Registret 

Sons sentrale deler er innskrevet på Riksantikvarens NB!register over kulturhistoriske bymiljøer med 
nasjonal verdi på bakgrunn av byens betydning i norsk byhistorie samt handels- og sjøfartshistorie 
også utover landets grenser.   

 
Nasjonale verdier i Son (nb.ra.no) 

Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (RPR – T-4/93) 

Gjennom RPR for Oslofjordregionen legges det vekt på å bevare karakteristiske kulturlandskap, 
kulturminner, kulturmiljøer og enkeltstående eksempler på den særegne kystkulturen i området. 
Vestbys kystsone inngår i virkeområdet for RPR-sonen. 
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Kulturlandskap i Follo – registrering og verdivurdering (Akershus Fylkeskommune og 
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2004-2008) 

Utredningen Kulturlandskap i Follo ble utarbeidet i perioden 2004-2008 for å sikre viktige 
kulturlandskapsverdier og skape større forutsigbarhet i kommunale planprosesser. 

 
Verdifulle kulturlandskap i Vestby (Akershus Fylkeskommune 2008) 
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2.2 Tettsteder/Kyst/Handel 
Bebyggelsen i Vestbys tettsteder/ladesteder Hvitsten, Son og Hølen utgjør sentrale kulturhistoriske 
elementer i forståelsen av Vestbys næringsstruktur og bosetting fra 1600-tallet og framover. Stedene 
har spilt ulike roller i Vestby opp gjennom historien og representerer også ulike kontaktpunkter 
utover kommunegrensen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Disse tre tettstedene utgjør sammen 
med Vestby og Garder ankerpunkter i Vestbys geografi og bebyggelsesstruktur i dag og er derfor gitt 
spesielt fokus i oversikten over Vestby kommunes kulturminner og kulturmiljøer.    

2.2.1 Son 
Son spores i skriftlige kilder tilbake til middelalderen, og arkeologiske funn ved Labo, nord for Son og 
øst for Hølenselva/Såna, underbygger middelaldersk opprinnelse. ”Sonakaupangen” er nevnt i 
”Diplomatarium Islandicum” fra 1342, og på et hollandsk sjøkart fra 1541 er ”Soon Water” avmerket. 
Son hadde en god havn og biskop Jens Nilssøn benyttet denne under sine visitaser på slutten av 
1500-tallet. Son var da ladested under Christiania, men ble fra 1604 eget tollsted. 

Hollenderperioden regnes fra 1500-tallet til 1800-tallet og var en gullalder i norsk handelsflåte. Son/ 
Hølen hadde da omtrent 1/20 av Norges samlede tonnasje. Hølen har forbindelse til kysten via 
Hølenselva/ Såna, og det var en nær sammenheng mellom Son og Hølens utvikling som ladesteder. 
Ved Hølen var det sagbruk, og plank og trevirke ble fraktet ned elva for lasting og utskiping i Son. 

I Son finnes flere handelsgårder som vitner om stedets historie som ladested og sjøfartsby. I løpet av 
1600-, 1700 og 1800-tallet slo handelsfamilier og redere seg ned og ga navnet til Thornegården, 
Stoltenberggården, Woldegården og Huitfeldtgården. Handelen med Holland ga en rekke 
utenlandske impulser til stedet, blant annet i form av hollandsk tegl og takstein til bygningene. I 1837 
ble Son egen bykommune, med status som ladested. 

Skipsfarten førte til etablering av båtbyggerier og verft i Son. Andre halvdel av 1800-tallet ble 
iseksport en betydelig næringsgren. Son fikk dampskipforbindelse i 1855, og fra andre halvdel av 
1800-tallet og ut på 1900 ble Son populær som sommerby, med badegjester og ferierende. Son ble 
også i denne perioden populært tilholdssted for kunstnere, og flere kjente malere har hentet motiver 
fra Son og oppholdt seg her i kortere eller lengre perioder. På 1900-tallet etablerte en del 
småindustri seg, som ”Soon hermetikk”. Det har tradisjonelt vært drevet et utstrakt kystfiske i Son, 
og i 1940 var det 30-40 yrkesfiskere. Byen har vært tilholdssted for flere kjente, norske kunstnere, 
som, Carl Dørnberger, Nils Kjær og Ludvig Karsten. Son opphørte som bykommune i 1964 og ble da 
innlemmet i landkommunen Vestby. Det finnes rester av kombinasjonsbruk med fiske og husdyrhold, 
og hvor enkelte av uthusene fremdeles er bevart. I dag er Son et populært sommersted med 
bademuligheter og båtliv, og er et attraktivt besøksmål med kafeer og butikker. 

Sons betydning i norsk byhistorie og som handelssted med omland utover landets grenser har 
nasjonal interesse, og Son er oppført i Riksantikvarens NB! Register over bymiljøer med nasjonal 
verdi.  Son sentrum har nasjonal interesse fordi bebyggelsen med sin bebyggelsesstruktur, typologi, 
formspråk og fremragende enkeltbygninger dokumenterer Sons historie som ladested. Bebyggelsen 
omfatter bygninger fra både 1600-, 1700 og 1800-tallet, og er som bystruktur av nasjonal interesse. 
Spesielt er utformingen av torget viktig. Torget er en såkalt "rettet" plass, ved at det åpner seg mot 
sjøen. Plassrommet, sammen med de fredete gårdene, styrker stedets verdi i nasjonal sammenheng. 
Det er viktig at fremtidig utvikling i området tar hensyn til eksisterende bebyggelsesstruktur, 
bebyggelsens skala og volum, samt trehustypologiens formspråk (http://nb.ra.no/nb/index.jsf). 

http://nb.ra.no/nb/index.jsf
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Eksisterende bevaringsplan for Son (vedtatt 1986 etter forslag fra Fortidsminneforeningen) beskriver 
i stor grad Sons karakter og identitet slik Son framstår også i dag. Området som i bevaringsplanen ble 
angitt som bevaringsområde er i stor grad opprettholdt etter gjennomgang og befaring med Ivar 
Gudmundsen med en justering mot havna i nord og mot Alicenborgveien i sør-øst. Sons bebyggelse 
pr ca 1900 danner basis for denne avgrensningen. Innenfor dette som anbefales som hensynssone 
bør eksisterende målestokk, takform, dør- og vindusutforming, materialbruk og fargesetting 
opprettholdes eller tilbakeføres. Eventuelle nybygg må tilpasses denne målestokken. Gater, veier og 
plasser bør beholde nåværende bredder og nivå. Bebyggelsen som er vurdert verneverdig i 
bevaringsplanen fra 1986 er hovedsakelig identisk med vurderingen som er gjort i dag. En del hus er 
påbygget og endret i perioden fram til i dag og noen få er revet/brent, men Sons selvgrodde 
småbypreg er i stor grad bevart og utgjør samlet den sentrale kulturminneverdien i større grad enn 
enkeltbyggene som utgjør sentrale Son. Denne karakteren vil også i fortsettelsen være den viktigste 
kulturminneverdien å ivareta. Beskrivelse av enkeltbygg er derfor vektlagt i mindre grad enn det som 
er gjort i for eksempel Hølen, men karakteristisk bygningsmiljøer og gatestrekninger er omtalt for å 
synliggjøre Sons sentrale karaktertrekk. Bebyggelsen stammer fra ulike epoker fra 1600-tallet og fram 
til i dag, men bygninger fra siste halvdel av 1800-tallet dominerer bybildet. Flere stilarter er 
representert som hollandske handelshus, empire, sveitserhus, jugend og ny-klassisisme. De fleste 
bygg er dessuten påbygd og utvidet i flere etapper, og flere stilarter kan være representert på samme 
bygning.     

 
Verneverdier i Son: Hensynssone (stiplet), sentrale Son (lys lilla), fredninger (rød) og bygninger med kulturhistorisk verdi 
(lilla) samt fornminneområder (lys rød) og Riksantikvarens avgrensning av Son sentrum med nasjonal interesse (grønn 
stiplet linje) (ill: NIKU 2013) 
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Sentrale kulturminner i Son: 
Torget, Storgata og Kolåsveien som utgjør de sentrale delene av Son som er vurdert med spesielt høy 
verdi. Her ligger de tre fredete bygningene Thornegården, Spinnerigården og Stoltenberggården. 
Thornegården og Spinnerigården ligger ved torget og havna, og danner til sammen et unikt miljø. 
Thornegårdens eldste del er fra 1647, og gården fikk dagens utforming i 1761. Thornegården er 
oppført i Hollandsk tegl og dels i bindingsverk. Det er nylig gjennomført et større miljøprosjekt i 
Storgata og på torget i samarbeid med fylkesmannen og Riksantikvaren etter registrering av 
kulturminner fra før 1600 under torget. 

 
Son torg med Spinnerigården og Thornegården (Foto: Akershus fylkeskommune) 

  
Thornegården i Storgata 30 og Spinnerigården i Storgata 25 (Foto: Akershus Fylkeskommune) 
 
 

Stoltenberggården i Storgata 26 ble reist rundt 1750 som en to etasjes laftet og panelt bygning med 
valmtak. Fasaden mot Storgata er hvitmalt, mens baksiden er malt i engelsk rød noe som var typisk 
for Son; engelsk rød var en billigere farge, og ble derfor brukt på de deler av bygninger som ikke var 
synlige mot gaten. Fasade og interiør er endret flere ganger tilpasset bygningens bruksendringer 
(leiegård, skredder, bolig, postkontor, kafé). I bakgården står et bryggerhus som er bygget sammen 
med hovedhuset samt et eldre og to nyere uthus.  Woldegården, som henger sammen med 
Stoltenberggården, ble oppført tidlig på 1800-tallet.  
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Woldegården og Stoltenberggården i Storgata 24-26 (NIKU 2013) 
 
Bebyggelsen i Storgata 18-30 og 11-31 utgjør den sentrale delen av Sons handelssentrum med 
bebyggelse fra 1700- og tidlig 1800-tall og utgjør et samlet kulturmiljø med henvendelse mot Sons 
sjøfront. Disse bygningene utgjør også sammen med Huitfeldtgården i Kolåsveien 4 (oppført ca 1800) 
og Møllergården i Kolåsveien 7-13 (med deler fra 1700-tallet) store bygningsvolumer i sentrum av 
Son som ellers domineres av småhus. 

   
Storgata 15 (Rudegården) og 17 (Iversgården) (NIKU 2013) 

   
Storgata 18 (Blomsterbo), 20 og 22 (Bankgården) (NIKU 2013) 
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Huittfeldtgården i Kolåsveien 4 og Møllergården/Kaja Hansens minne i Kolåsveien 7-13 (NIKU 2013) 

 
Son Kro i Storgata 31 (NIKU 2013) 

Son preges forøvrig av gjennomgående små, enetasjes hus med saltak fra 1700, 1800 og 1900-tallet, 
bygget for småkårsfolk med tilknytning til sjøfart og fiske. Bebyggelsen er ”selvgrodd” og det 
naturlige terrenget med fjellknauser og vegetasjon er godt bevart.  

Noen utvalgte bygningsmiljøer som viser Sons ulike byggeepoker, stilarter og påbygginger: 

Storgata består ellers av boligbebyggelse med bygninger fra 1800-tallet som dominerende, men med 
flere 1700-tall og 1900-talls bygg innimellom. Gaten er på det trangeste 3,4 meter bred noe som 
bidrar til Sons middelalderske preg. De fleste av husene er påbygget og endret i løpet av sin levetid, 
men hovedsakelig gjort innenfor en skala som opprettholder Sons særpreg.   
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Storgata 33-36 som definerer gatebredden i Son (NIKU 2013) 

   
Storgata 38 er i liten grad endet fra den ble oppført i 1859, mens Storgata 50 som ble oppført i 1861 har fått en mindre 
heldig vindusutskifting (NIKU 2013)  
 
Pjåken i Storgata 67 og sjøboden i Storgata 61 b utgjør avslutningen av Son sentrum mot sør. 
Bygningene ligger utenfor Sons bygrense fra 1837, men utgjør en naturlig del av 1800-tallsbyen som i 
hovedsak defienrer Son sentrum. Storgata 63-67 ble oppført for brødrene Fredriksen rundt 1900, og 
Nils Kjær bodde i nr. 67 i sin boperiode i Son. 
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Storgata 67, Pjåken (NIKU 2013) 
 

 
Sjøbod restaurert til fritidsbolig i Storgata 61b (NIKU 2013) 
 
Strandgata som går langs Sons kystlinje sørover fra Son Kro og er delvis en gangvei og med 
sammensatt bebyggelse fra 17-, 18- og 1900-tallet. Deler av det som nå kalles Dørnbergerhuset, etter 
maleren Carl Dørnberger som bodde her i perioden 1896-1940, er oppført på 1600-tallet. 
 

  
Strandgata 3 og 7 med ‘veien’ foran (NIKU 2013) 
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Bolig og sjøboder i Strandveien 4 (NIKU 2013) 
 

     
Strandgata 8-10 og Dørnbergerhuset i Strandgata 15a (NIKU 2013) 
 

 

    
1800-tallsmiljø i Fjellstadbakken (1, 2, 3, 5 og 12) med ulike byggestiler representert (NIKU 2013) 
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Kleiva 3 (oppført ca 1875), 18 (ca 1800) og 20 (med deler fra 1600-tallet) (NIKU 2013) 

  
Labobakken oppover og nedover med bebyggelse fra tidlig 1800 til ut på 1900-tallet som delvis er påbygget og endret, 
men fortsatt beholder 1800-tallspreget (NIKU 2013) 

 

Langs Løkkeveiens nordside ligger Bærågården og Gamleskolen med bygninger fra midten av 1700-
tallet, mens bebyggelsen på den andre siden av veien er fra omkring 1900 og er påbygget, endret og i  
varierende forfatning. 

  
Løkkeveien 2 (Bærøgården) og 4 (Gamleskolen) (NIKU 2013) 
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Løkkeveien 3 og 7 (NIKU 2013) 

 
Son sett fra Mølleråsen med småhusbebeyggelse i Sagaveien nord i sentrum (NIKU 2013) 

1950-tallsbebyggelsen har ingen stor verneverdi, men har flere steder føyet seg fint inn i Sons 
bystruktur og viser fortettingsmuligheter innenfor byens format. 

  
Kolåsveien 12-8 og Storgata 10 (NIKU 2013) 
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 Mer frittstående bygg med kulturhistorisk interesse: 
 

   
Aliceborgveien 7-9 (Alicenborg), Skoleveien 12 (Son skole) og Storgata 12 (Murgår’n) (NIKU 2013) 
 
Alicenborg ble oppført som bolig for Georg Wedel-Jarlsberg som flyttet til Son i 1913. Son skole i 
Skoleveien ble oppført i 1932 og var i bruk inntil ny skole ble etablert i 2008. Murgården (Lakseløkka) 
er et av få murhus i Son og ble oppført ca 1900.  
 
Infrastruktur som trafostasjoner, brannhydranter og vannposter er kulturhistoriske elementer med 
kunnskapsverdi i Son sentrum. 

    
Brannhydrant i Kleiva, Trafo i Feierbakken og vannpost i Storgata (NIKU 2013) 
 

2.2.2 Hølen 
Det er gjort funn fra eldre steinalder i Hølensområdet, men det var først etter middelalderens slutt at 
tettstedet oppsto. På 1600-tallet ble Hølen ladested under Christiania med egne tollrettigheter. 
Handelsvaren var særlig tømmer som ble fløtet ned Såna til Son, hvor det ble lastet om bord på skip. 
I en lengre periode var det også mulig for nederlandske flatbunnede kogger å seile opp elven for å 
laste tømmer direkte fra Hølen, som ser ut til å ha vært det eneste ladestedet som lå inne i landet. 
Rester av flere tømmerbruk er synlige langs elven. Det var i 1688 åtte oppgangssager i Hølen, og syv 
av dem var i drift så sent som i 1836. I praksis var ladestedene Son og Hølen gjensidig avhengige av 
hverandre; mesteparten av tømmeret som ble utskipet kom fra sagene i Hølen, og Son fungerte som 
felles havn og tollsted. I de senere år har den omkring 3 km lange stien langs elven blitt opprustet slik 
at den nå kan brukes for sykkel- og hestetrafikk. 

I 1837 kom formannskapsloven, som førte til at man kunne velge om Hølen skulle innlemmes i 
Vestby herredskommune, eller fortsette som en egen enhet. Både Hølen og Son forble egne 
kommuner. De to stedene hadde en tid felles formannskap, men i 1847 ble det ved kongelig 
resolusjon bestemt at Hølen skulle være en egen bykommune. Byen omfattet omkring 130 mål og 
rundt 300 innbyggere. Ved folketellingen i 1876 hadde Hølen 266 innbyggere og var en periode 
Norges minste by.  I tiden som ladested hadde Hølen blitt temmelig velstående, og som by fikk stedet 
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flere rettigheter. I 1850 fantes det åtte sagbruk, to møller, syv detaljhandlere, en brennevinshandel, 
to skreddere, fire skomakere, seks snekkere, tre smeder, en blikkenslager, tre garvere, en farver og 
en hattemaker. Det var totalt omkring 80 skattytere, hvilket var en høy andel for en så liten 
befolkning. 

Fra 1847 hadde Hølen poståpneri, som var et av de første i Follo. Det lå først i Røttergården, og ble i 
1870 flyttet til Holterhuset. Jernbanen kom til Hølen i 1879 med Hølensviadukten som stod ferdig i 
1878 som en del av anlegget. Brua ble bygget med pendelpilarprinsippet, der pilarene har et ledd ved 
foten og et ved toppen slik at de kan svinge med bruas bevegelser og dermed minske belastningene 
på konstruksjonen. I 1896 ble Brennevinssamlaget opprettet som aksjeselskap ved folkeavstemning. 
Det betalte skatt til byen, og på grunn av en langt høyere omsetning enn forventet fikk kommunen 
store skatteinntekter. Hølen hadde i storhetstiden hele tre brennevinsutsalg; til sammenligning 
hadde Moss ingen. Etter en tids vurdering av hva disse pengene skulle brukes til, ble det bestemt at 
man skulle sette ned skattesatsen til halvannen prosent på inntekt og en promille på formue. Denne 
inntektskilden forsvant da avholdsfolket vant en ny folkeavstemning i 1913 og samlaget nedlagt i 
1915. I perioden hvor samlaget fylte byens kasse hadde flere selskaper etablert seg i Hølen for å nyte 
godt av den lave skatteprosenten. Trelasteksportøren og rederiet La Compania de Maderas kom i 
1912, Essvik & Granvik i 1914 og dampskipsselskapet Klaveness året etter. I 1915 sto disse selskapene 
for 87,2 prosent av skatteinntektene, mens innbyggerne slapp unna med i gjennomsnitt 12 kroner og 
17 øre i utlignet skatt. Dermed kunne man fortsette med lav skatteprosent. Flere ønsket å slå seg ned 
i skatteparadiset, og løsningen var Pensjonatet, eller Hjørne- og Antoniehuset som det egentlig het, 
et stort hus med hybelleiligheter der velstående personer satte inn en seng og en koffert med klær, 
og dermed kunne registreres som bosatt i Hølen. Også andre innredet hybelrom hvor kofferter ble 
parkert. Flere «skatteflyktninger» bygde seg også store hus i Hølen. I 1943 ble Hølen slått sammen 
med Vestby og etter krigen ble skatteparadistiden borte. Befolkningstallet i Hølen falt etter andre 
verdenskrig, men en del tilflytting i senere år har ført til ny næringsvirksomhet og en liten vekst i 
innbyggertallet. Av industri er det særlig Hølen Verktøyindustri, We-Pe Møbler og Sigma Elektronisk 
som har stått for mange arbeidsplasser. Hølen Næringspark er opprettet i We-Pe Møblers og Sigmas 
gamle lokaler. 

Utgangspunkt for vurderingen av Hølens sentrale kulturminner er basert på egen befaring og 
gjennomgang sammen med Ingvar Dahl, Else Færdens vandring med Helge Holter og tidligere 
vernevurdering i forbindelse med reguleringsplan/bevaringsplan for Hølen. 

    
Prioritering og verdivurdering av bygninger og anlegg i Hølen: 

Ved etablering av Hølen som bykommune i 1847 ble det markert en grenselinje rundt byen i form av 
27 grensemerker hugget i stein. Denne grenselinjen markerer også i dag det sentrale Hølen og er i 
stor grad fulgt i vurderingen av Hølens mest sentrale verdier som kulturmiljø. Området er begrenset 
noe fra gjeldende bevaringsområde som angitt i reguleringsplanen fra 2004 (planid 103). Innenfor 
denne avgrensingen framstår området rundt torvet og øvre del av Store Strandgate som spesielt 
verdifulle byhistorisk sammenhengende kulturmiljøer samt som verdifulle anlegg/enkeltbygg. I tillegg 
er krysset mellom Lille og Store Strandgate vurdert som sentralt område der det samlede 
bygningsmiljøet bidrar til å framheve landskapet og er strukturerende elementer i krysset mellom 
Lille og Store Strandgate. Utover disse delområdene har en del bygninger kulturhistorisk verdi i kraft 
av arkitektonisk egenverdi, autentisitet og sin sentrale funksjon i Hølens historie.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Post%C3%A5pneri
http://no.wikipedia.org/wiki/Follo
http://no.wikipedia.org/wiki/1870
http://no.wikipedia.org/wiki/Jernbane
http://no.wikipedia.org/wiki/1879
http://no.wikipedia.org/wiki/1878
http://no.wikipedia.org/wiki/Pendelpilar
http://no.wikipedia.org/wiki/1896
http://no.wikipedia.org/wiki/Aksjeselskap
http://no.wikipedia.org/wiki/Folkeavstemning
http://no.wikipedia.org/wiki/Moss
http://no.wikipedia.org/wiki/1913
http://no.wikipedia.org/wiki/1915
http://no.wikipedia.org/wiki/1912
http://no.wikipedia.org/wiki/1914
http://no.wikipedia.org/wiki/1915
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
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Verneverdier i Hølen. Skravert felt viser avgrensningen av det som i dag oppfattes å utgjøre Hølens sentrale kulturmiljø. 
Delområder med spesielt stor verdi (Torvet og Store Strandgate) er angitt med lilla og med middels verdi (krysset Lille og 
Store Strandgate) med gul. Bygninger med kulturhistorisk verdi er markert med lilla (ill: NIKU 2013) 

 

 
Kartet viser tidligere vurdering av verneområde (grønt) og verneverdig bebyggelse (rød) opp mot vurderingen gjort i 
2013 (stiplet område og lilla bygninger) for å synliggjøre endringen (ill: NIKU 2013) 
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Kartskisse som viser Hølens avgrensning i 1847 og plassering av de 27 grensesteinene (Kilde: Ingvar Dahl). Grensestein nr 
22 (NIKU 2013) 

Torvet i Hølen danner møtepunktet mellom de sentrale ferdseslesårene Kongeveien, Dronningveien, 
Bruerveien og Store Strandgate og her finnes også den eldste bebyggelsen i Hølen som delvis 
rammer inn Torvet og gir Hølen en identitet som tettsted. Bygningene er i ulik grad vedlikeholdt og 
intakte, men utgjør samlet et kulturmiljø med stor verdi for opplevelsen og lesbarheten av Hølen som 
tettsted. Mærø Bru som krysser Såna sør for Torvet ble oppført 1880-81 etter at den forrige brua ble 
tatt av storflommen i 1879. 

Bebyggelsen rundt Torvet: 

Kjøpmann Vines’ bolig og lager ble oppført på 1930-tallet i tilknytning til Selvikgården. Selvikgården 
ble oppført på 1800-tallet for kjøpmann Selvig. Brennevinssamlaget som åpnet i bygningen i 1896 var 
sentralt for Hølens status som skatteparadis. Etter at samlaget ble nedlagt i 1915 har det vært annen 
næringsdrift som bakeri, kafé, dagligvare i huset. Bygget i Bruerveien 3 (bak Bruerveien 1) er 
baneformann Høystads hus fra rundt 1910.   

  
Bolig/lager i Bruerveien 1 og Selvikgården i Dronningveien 1 (NIKU 2013) 

Thornegården er ventelig oppført i 1826, men kan være eldre, og er en av Hølens eldste bygninger. 
Kjøpmann Thorne drev bla brennevinshandel der. Apoteket flyttet hit fra rundt 1920 og holdt til her i 
40 år, og bygningen er derfor ofte kalt Apotekergården. Bygget står i dag tomt. 
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Thornegården, Kongeveien 2 med «Bakgår’n» i Kongeveien 4 (NIKU 2013) 

Sandenengen gård eide delvis grunnen der Hølen ble etablert og har hatt gårdsdrift fra 
middelalderen. Det eksisterende våningshuset er fra 1850 med nyere påbygg/ark mot elva. To av 
Hølens grensesteiner (nr 3 og 4) finnes i hagen.     

  
Sandengen, Kongeveien 8 (NIKU 2013) 

 
Torvet med Røttergården mellom skolen og Hølens første murhus, Kongeveien 1-5 (NIKU 2013)  
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Røttergården ble oppført i to etasjer ca 1847 og har vært brukt som postkontor, telegraf og kolonial. 
Påbygget med én etasje samt veranda på 1900-tallet. Skolebygningen ble oppført i 1856 og var skole 
i perioden 1879-1935. I tillegg har bygningen huset telegrafstasjon, bibliotek og apotekerbolig.  

  
Kongeveien 1-3. Skolen, Røttergården og Doktorgården (NIKU 2013) 

Doktorgården i Kongeveien 1 har fått navn etter dr Krøvel og består av to bygninger. Hjørnegården 
mot Store Strandgate ble oppført som en to etasjes trebygning på 1800-tallet, men ble tidlig på 1900-
tall påbygd med Hølens første murhus mot Røttergården. Bygget er senere pusset med rabbispuss, 
kledd med eternittplater og hjørnebygget påbygget med én etasje. Doktorgården består i tillegg av 
uthusbebyggelse/garasje.  

Kongeveien 1-3 rundt 1910 (Kilde: Ingvar Dahl) 
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Kongeveien 1, Doktorgården, murhuset og uthuset (NIKU 2013) 

Store Strandgate 

Første del av Store Strandgate (Nr 1-9) utgjør et godt bevart kulturmiljø med vegetasjon, murer og 
gjerder, bebyggelsen langs nordsiden av gaten og elven med Kulpa på sørsiden. Jernbanebrua fra 
1878 utgjør et sentralt landskapselement som krysser gaten i området. 

  
Store Strandgate sett mot vest samt jernbanebrua fra 1878 (NIKU 2013) 

   
Bebyggelse langs Store Strandgate: Lohengrin i nr 1 og Åsli i nr 3 (NIKU 2013) 

Holterhuset (også kalt posthuset og Casa Rosa) ble oppført som skolehus i 1850 av Torstein Langlie 
som drev skole i huset til sin død i 1878. I 1870 ble Langlie også poståpner, og poståpneriet lå i 
Holterhuset fram til 1962. En periode var det bibliotek i huset og telefonsentral. I dag er det 
serveringssted, bokkafe og brukthandel.  Lensmannsgården ble oppført av kjøpmann Bentzen i 1846-
50, men var i perioden 1874-1943 lensmannsbolig med kontor og arrest i bakgården. Etter 1943 har 
det vært brukt som bolig. Bakbygningen er betydelig ombygget/restaurert.  
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Bebyggelse langs Store Strandgate: Lennsmannsgården i nr 5 og Holterhuset i nr 9 (NIKU 2013) 

   
Fløy og bakbygning i Lensmannsgården (NIKU 2013) 

Store Strandgate 7 utgjør et lite industrimiljø bestående av Garveriet, boliger uthus, fyrrom for den 
tidligere kromlærfabrikken som brant ned i 1924, og garasjer for vognmann Pettersen. Garveriet med 
utsalg ble oppført rundt 1850, mens resten av bebyggelsen er noe nyere. 
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Bakgårdsmiljø i Store Strandgate 7 a og b (NIKU 2013)   

Løkkegården i Store Strandgate 13 ble oppført for skipsreder Løkke ca 1939-41 og er stort sett bevart 
som den ble oppført med en murer, gjerder, flaggstang mm som til sammen illuderer en båtform. 

  
Løkkegården , Store Strandgate 13 (NIKU 2013) 
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Munkegården i Store Strandgate 17 er oppført på 1700-tallet for Mathias Munch og har vært brukt 
som kafe og skolestue samt kontor og disponentbolig for Hølen fabrikker i perioden 1916-27. 
Bygningen ble skadet i brann i 1929 og østre del ble ikke gjenreist. Garasjen på tomta ble ventelig 
oppført samtidig som vestre del ble rehabilitert. 

   
Munkegården, Store Strandgate 17 (NIKU 2013) og Munkegården etter brannen i 1929 (Kilde: Ingvar Dahl) 

Villaen i Store Strandgate 2, Fossesua, ble oppført i 1930 etter at Randersgården brant ned i 1929. 
Randersgårdens grunnmur danner delvis tomtens avgrensing og utgjør fundament for gjerdet mot 
vegen. Randersgårdens inngangstrapp er bevart som atkomst til tomten. Rester av Hølen fabrikker, 
som produserte ullvarer i perioden 1916-27 og ble revet i 1936, finnes i skråningen ned mot elva. 

  
Fossestua i Store Strandgate 2 med trapp fra Randersgården mot gata på bildet til venstre (NIKU 2013)  
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Elverhøy, Elverhøyveien 32 (NIKU 2013) 

Elverhøy, oppført for trelastfirmaet Essvik & Granvik i 1914, er et av Arnstein Arnebergs tidlige verk. 
Bygget er godt bevart utvendig med hensyn til bygningsdetaljer og materialbruk.  Bygningen har fra 
1950-tallet fungert som byens forsamlingshus, barnehage og ungdomsklubb. 

 

 
Elverhøy ca 1925 med Slottet (revet etter 2000) og Banggården (brant 1990-tallet) i Lille Strandgate 23 og 25 (Kilde: 
Ingvar Dahl) 
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Stenersbakken 2-4, 3 og 6 (NIKU 2013) 

Stenersbakken 2 er et av Hølens eldste bygg oppført før Hølen fikk bystaus i 1848. Nr 3 har også 
tømmerkonstruksjon fra 1800-tallet. Solstua i nr 4 og Skattebo i nr 6 er begge oppført i 1919 og 
utgjør sammen med den eldre bebyggelsen et lite kulturmiljø langs Stenersbakken.  

  
Utsikten, Bolig og stall/høylager, Elverhøyveien 18 (NIKU 2013)  

På veien mot Elverhøy ligger bruket Utsikten med bolig og stall/høylager oppført på 1800-tallet som 
rest av gårdsbebyggelsen utenfor Hølens grenser. Boligen er påbygget med en fløy mot nordvest på 
1900-tallet.  

Lille Strandgate 16, 18 og 20 representerer ulike byggeperioder, men utgjør sammen med Store 
Strandgate 4 og 6 og Lille Strandgate 15 et samlet bygningsmiljø som bidrar til å framheve landskapet 
og er strukturerende elementer i krysset mellom Lille og Store Strandgate. 

   
Villa Kronborg i Lille Strandgate 16 og Perebakken i nr 18 (NIKU 2013) 
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Villa Kronborg er oppført i 1926 og er godt bevart med opprinnelige detajer. Lite tak over 
inngangspartiet tilbygd på 50-tallet (?). Perebakken ble oppført med uthus på 1800-tallet. Uthuset er 
revet og hovedhuset har fått et tilbygg med inngangsparti inn mot gården.  

   
Lille Strandgate 15, Store Strandgate 4 og 6 og Lille Strandgate 20, Furubakken (NIKU 2013) 

Store Strandgate 4 (Olsenhuset) og 6 (Wulffhuset) er begge oppført rundt 1850, men er i dag sterkt 
ombygget. Byggene utgjør likevel sentrale strukturerende elementer i krysset mellom Lille og Store 
Strandgate 

 
Store Strandgate 4 og 6 ca 1920 (Kilde: Ingvar Dahl) 
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Håkensgården, Store Strandgate 27 (NIKU 2013) 

Håkensgården/Håkonsgården, Store Strandgate 27,oppført på 1800-tallet, ervervet 1916 som 
arbeiderbolig for Hølen Fabrikker 

 
Mølla fra 1930-tallet med nyere påbygg (NIKU 2013) 

Mølla i Store Strandgate 33 ble oppført i betong på 1930-tallet etter at den tidligere brant. Mølle og 
frørenseri ble nedlagt i 1954, og bygningen har etter det huset Norus Chemical Company og i dag 
Sletten Mekaniske Verksted. 
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Store Strandgate 14, Borregården/Bordegården (NIKU 2013) 

Bordegården i Store Strandgate 14 ble oppført på 1800-tallet som bolighus tilknyttet 
utskipingsanlegget med samme navn som utgjorde Hølens havneområde ved nedre bro for lagring og 
utskiping av trelast. 

  
Nordbyhuset i Parkveien 1 og tidligere tilhørende uthus (nå del av Lille Strandgate 8) (NIKU 2013) 
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Fløyåsen, Lille Strandgate 6 og Stormøllegården i Lille Strandgate 13 (NIKU 2013/Arnesen 2011 (kilde: Ingvar Dahl)) 

Fløyåsen i Lille Strandgate 6 ble oppført som kontor og disponentbolig for skipsrederiet La Compania 
de Maderas i 1914 som drev trelasthandel med Spania fram til 1920. Stormøllegården i Lille 
Strandgate 13 ble oppført som arbeiderboliger for Hølen fabrikker i 1920 og er godt bevart i form og 
uttrykk. 

   
Lille Strandgate 3, 5 og 7 (NIKU 2013) 

De tre boligene i Lille Strandgate 3, 5 og 7 ble oppført på Nesjordet (Goen) i perioden 1931-35 og 
utgjør samlet et kulturmiljø som representerer 30-tallets utbygging i sentrale Hølen. Omrehuset på 
andre siden av veien bidrar til 30-tallsmiljøet i denne delen av Lille Strandgate. 

  
Omres hus i Lille Strandgate 4 og Reidar Roys hus i Kongeveien 7a (NIKU 2013) 

I perioden Hølen eksisterte som skatteparadis hadde svært mange skatteytere adresse i Kongeveien 
7 med Reidar Roy som ‘husvert’. Et lite ‘smuglerhjørne’ i Hølen? 
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Bruerveien 2, 4 og 5 

   
Bruerveien 2, 4 og 5 (NIKU 2013) 

Bebyggelsen langs Bruerveien ligger utenfor ‘bydannelsen’ i Hølen. Småskalabebyggelsen i nederste 
del av veien bidrar til å definere kulturmiljøet langs veien bla med skomakerverkstedet i nr. 5.  

Riulfsborg i Bruerveien 11-13 utgjør del av Søndre Bruer som ble delt i 1821 og ble oppført på dansk 
vis med bolig og uthus rundt et tun i midten. Driftsbygningen mot nord er revet og byggene er preget 
av manglende vedlikehold som gjør at anleggets verdi er redusert. Bygningenes tilstand bør vurderes 
for endelig verdivurdering. 

 
Bruerveien 11-13 (NIKU 2013) 
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2.2.3 Hvitsten 
Bosettingsspor ved Strand og Sekkebekk sporer Hvitsten tilbake til steinalder, og kongsmannen 
Nevstein, som var gift med Harald Hardrådes halvsøster Ingrid skal ha bodd i Hvitsten på 1000-tallet.   
Sentrale Hvitsten utviklet seg i likhet med Hølen og Son til ladested og utskipingshavn da 
trelasthandelen med Holland skjøt fart på 1600-tallet. Strandstedet hadde fram til da ligget under 
Drøbak.  Mens tømmer og skipsfart var viktige næringer på 1600- og 1700-tallet, fikk eksport av is 
stor betydning på 1800-tallet. Om vinteren frøs fjorden ofte til inn mot hovedstaden. Ved Vestby var 
sjøen derimot åpen og farbar store deler av året. Hvitsten ble derfor en populær vinterhavn, og 
skipsredere og mannskap bosatte seg på stedet. 17 handelsskip var registrert i Hvitsten i 1875. Den 
mest kjente og betydningsfulle skipsrederfamilien er Olsen, som allerede i 1811 bosatte seg på 
Lysedal nord for sentrum. Olsen-familien har gitt både bedehus, kapell (1903) og skole (1880/1918) 
til Hvitsten. 
 
Etterhvert ble Hvitsten et yndet sted for tilreisende badegjester og sommerturister. På slutten av 
1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet fant også flere kunstnere, som Theodor Kittelsen og Edvard 
Munch, veien til Hvitsten. Både «Kittelsen-huset», og Munchs bolig «Nedre Ramme» nord for 
sentrum er bevart. Også familien Lasson, med de kjente søstrene Bokken, Alexandra (gift med Fritz 
Thaulow) og Oda (gift med Christian Krohg), hadde sitt sommersted i Hvitsten. Hvitsten og 
Rammebråten er skildret i Hans Jægers triologi «Syk kjærlighet». 

Hvitsten særpreges i dag av trehusbebyggelse og sjøboder fra 1700-, 1800- og 1900-tallet, som ligger 
langs trange, smale veier og stier. Den mest aktive byggeperioden i Hvitsten kan sies å være fra 1845 
til 1890. Stedet framstår som et vakkert, godt bevart og helhetlig kulturmiljø, selv om en del 
bygninger er endret og påbygd. På bakgrunn av til dels omfattende endringer og lite gjenværende 
opprinnelig materiale har enkelte bygninger som ble vurdert verneverdige da Hvitsten ble regulert til 
bevaring i 2005 (Planid 0121) mistet sin kulturhistoriske verdi. Eksisterende bevaringsområde kan på 
bakgrunn av dette vurderes justert, men dette er ikke tilstrekkelig dokumentert i forbindelse med 
registreringen som er gjort i 2013 til at avgrensningen er endret. 

Hvitsten oppleves samlet på tross av en del endringer som et sjeldent godt bevart eksempel på et 
eldre trehusmiljø ved Oslofjorden.  Vurderingen av verneverdier er gjort på bakgrunn av gjeldende 
reguleringsplan og egen befaring etter gjennomgang og løpende dialog med Trond Berthelsen. 
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Verneverdier i Hvitsten: Eksisterende bevaringsområde (stiplet), sentrale kulturmiljøer (lilla og gult), bebyggelse med 
kulturhistorisk verdi (lilla) og fornminneområder som er automatisk fredede (lys rød) (ill: NIKU 2013)  

Fjordveien med sjøbodene samt bebyggelsen langs ferdselsårene inn mot Torvet utgjør sentrale 
kulturmiljøer med særskilt verdi innenfor det regulerte området. I Nedre del av Hvitstenveien ligger 
Lysedal der Olsen-familien bosatte seg i 1811, og med bebyggelse fra ulike perioder på 1800-tallet. 
Bebyggelsen i nedre del av Strandveien er betydelig endret fra den ble oppført på 1800-tallet, men 
utgjør samlet viktige strukturerende elementer for veien og atkomsten til Torvet fra sør. 
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Sjøbodene i Fjordveien 1 med den eldste delen, Andersbua fra 1724, til venstre på bildet til venstre. (NIKU 2013/ 
Akershusbasen/Akershusmuseet, Øivind Möller Bakken 2010) 

Sjøbodanleggene i Hvitsten er et av de få gjenværende sjøbodanleggene i Oslofjorden. I sjøfartstiden 
besto bryggeanlegg av både brygger og sjøboder. Bodene ble benyttet som lager for innkomne og 
utgående varer som var kommet eller skulle fraktes videre med skuter og skip. Sjøbodene hadde 
alltid gavlveggen ut mot sjøen, og lasteporter i hver etasje. Øverst i mønet var det heisanordning, slik 
at varer og gods kunne heises fra båtene og inn gjennom lasteportene. Det er dokumentert 
handelsvirksomhet fra før 1685 der sjøbodanlegget ligger i dag, men sjøbodene i Hvitsten ble 
antagelig bare i en kortere periode benyttet til sitt opprinnelige formål. I annen halvdel av 1800-tallet 
fungerte de som tollbod, senere ble de brukt som lagerbygninger, og i siste halvdel av 1900-tallet 
huset de blikkenslagerverksted og etterhvert kafevirksomhet.  

I dag består sjøbodene av fire bygningsdeler med ulik alder og opprinnelse. Den eldste delen av 
anlegget, Andersbua eller Nyqvernbua, er fra 1724 eller før. Rundt 1950 ble det bygget på en smie på 
nordsiden av bua. Inntil Nyqvernbua mot vest står det en svalgangsbygning i 2. etasje, som ble flyttet 
fra Emmerstadbukta til Hvitsten i 1880-årene. Det er mulig også denne boden er fra 1700-tallet. Den 
fjerde bygningsdelen er Schankebua, som ble bygget som sjøbod rundt 1870. 

 

   
Fjordveien 2-8 (NIKU 2013) 

Fjordveien 2-8 utgjør sammen med sjøbodene den sentrale delen av Hvitstens havnefront. Nr. 2 er 
oppført på 1850-tallet og har vært dagligvarehandel, bolig og pensjonat. Nr. 8 ble oppført 1916 som 
Hvitsten meieri. Nr. 6, Kjøpmannsgården, er Hvitstens eldste kjente hus med årstallet 1617 hugget 
inn i en av tømmerstokkene i den ene veggen. Første etasje består av to hus montert ved siden av 
hverandre og er på et senere tidspunkt påbygget andre etasje og loft. Rederiet Fred. Olsen ble startet 
her i 1848.  
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Kjøpmannsgården i Fjordveien 6 (NIKU 2013) 

Resten av eiendommene langs Fjordveien er boligeiendommer fra ulike tidsperioder, men som 
samlet utgjør et karakteristisk kulturmiljø i Hvitstens henvendelse mot sjøen. 

 

 
Postkort fra Hvitsten ca 1907 som viser Fjordveien 12-23 (Kilde: Trond Berthelsen)    
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Fjordveien 12, 15 og 25 (NIKU 2013) 

Fjordveien 12 er et av Hvitstens små sjømannshjem oppført mellom 1830 og 1853. Glassveranda og 
ark er påbygget senere. Nr. 15 har vært bebodd av fiskere og sjømenn fra 1700-tallet og har 
opprinnelig vært en stor strandeiendom som er elt opp i flere eiendommer. Eldste kjente 
grunnseddel er fra 1748. Boligen og bryggerhuset på eiendommen er blant Hvitstens eldste 
bebyggelse. Fjordveien 25 er oppført rundt 1835 og er senere påbygget med én etasje og 
inngangsparti mot øst. Fra 1936 har boligen vært sommersted for familien Sverdrup og blant annet 
forfatteren Harald Sverdrup som har skrevet mange skildringer fra Hvitsten.  Nr. 23 ble bebygget i 
1799 og er senere påbygget med én etasje og uthus på østsiden av veien. På østsiden av veien ligger 
også sveitserhusene i Fjordveien 20 (oppført 1874) og 22 (oppført på 1850-tallet) samt en liten 
rødmalt stue i 20b ventelig oppført på 1800-tallet.  

   
Fjordveien 23, 20A og 31 (NIKU 2013) 

Nederste del av Hvitstenveiens tidligere trasé går gjennom eiendommen Lysedal (Gnr 54), og 
bebyggelsen i Hvitstenveien 2-14 utgjør et verdifullt kulturmiljø med flere byggeperioder 
representert. Det meste av bebyggelsen er oppført etter at familien Olsen etablerte seg her i 1811, 
men deler av bebyggelsen i Hvitstenveien 14 kan være fra 1700-tallet. 

   
Hvitstenveien 8, 6 og 14 (NIKU 2013) 

Villaen i Hvitstenveien 8 (tidl nr. 3) ble oppført av Petter Olsen i 1867 på den vestre delen av gården 
Lysedal som ble delt i 1837. Det opprinnelige sveitserhuset ble ombygget og totalt endret i klassisk 
stil i 1914/15, men rominndelingen kan gjenkjennes fra sveitserhuset i deler av bygget. Til nr. 8 (men 
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lengre vest på eget bruksnr 54/33) hører bygningen oppført av Andreas Olsen i 1852 som siden 1912 
har vært brukt som sommersted. Den rødmalte stuen i nr 6 er oppført mellom 1811 og 1837 og 
regnes som arnestedet for rederfamilien Olsen i Hvitsten. Nr 14 består av to bygg hvorav den eldste 
(den røde) kan være oppført på 1700-tallet som arbeiderbolig i Akershusisk stil. Den nyere boligdelen 
er oppført rundt 1900. 

  
Hvitstenveien 2 (driftsbygning fra vestre Lysedal) og 4 (NIKU 2013) 

Driftsbygning og garasje fra 1900-tallet utgjør del av kulturmiljøet tilknyttet Lysedal og rammen rundt 
nedre del av Hvitstenveien. Boligen i nr. 4 ble oppført som skipsrederhus på 1830-tallet og er i stor 
grad bevart slik det ble bygget. Huset har siden 1890-årene vært brukt som sommersted.  

 
Strandveien sett fra Torvet (NIKU 2013) 
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Bebyggelsen i nedre del av Strandveien er til dels endret, men innenfor en skala som ivaretar 
småhuspreget fra tidlig 1800-tall og preger atkomsten til Hvitsten fra sør. 

   
Strandveien 7, 8 og 15 (NIKU 2013) 

Strandveien 7 er ventelig oppført i 1831, men er senere påbygget i begge ender. En del av huset ble 
brukt til butikk i perioden 1890-1924. Strandveien 8 var opprinnelig bryggerhus for nr. 7, men er 
brukt som bolig fra 1941. Strandveien 15 er en liten sveitservilla muligens oppført rundt 1840 med 
tilhørende uthus. Huset har et lite påbygg mot nordvest, men er ellers nær opprinnelig.  

 
Hvitstenveien 1 (NIKU 2013) 

Hvitstenveien 1 er opprinnelig et bolighus fra 1765 i to etasjer tilhørende en oppgangssag i 
Hvitstenfossen. Det opprinnelige huset er en integrert del av dagens hus som er på bygget tre ganger 
mot vest, en gang mot sør og muligens en gang mot øst og framstår dermed som svært lite 
opprinnelig. Fra 1935 til 1995 var det dagligvare i første etasje, og deler av bygget har vært 
postkontor.   



NIKU Rapport 186/213 

47 

   
Hvitstenveien 21 og 28-30 (NIKU 2013) 

Bebyggelsen oppover langs Hvitstenveien er fra begge sider av 1900 og i varierende grad ombygget 
og påbygd. Hvitstenveien 21 ble oppført i 1907 tegnet av Magnus Poulsson og er senere noe 
forlenget mot øst. I Hvitstenveien 25 og 41 samt et noe lengre opp ble det oppført tre like hus i 1919-
20 sannsynligvis tegnet av Poulsson eller Arneberg. Hvitstenveien 28-38 er opprinnelig 1800-
tallsbebyggelse, men kun nr. 28 er bevart i en slik grad at det har kulturhistorisk verdi. Huset ble 
oppført i 1880 og ombygget til dagens utgave av Th. Kittelsen som kjøpte huset i 1891. Innvendig 
dørdekor er bevaringsverdig 

   
Leif Aasens vei 1, 5 og 7 (NIKU 2013) 

Leif Aasens vei 1-7 samt Strandveien 17 kalles lokalt Åsen og omfatter noen av Hvitstens tidlige 
eiendommer som ble bebygget på slutten av 1700-tallet. Nr. 5 ble bebygget i 1787 og det ble noe 
senere etablert garveri på tomten. Dagens sveitservilla er ventelig oppført rundt 1850 med 
tilhørende uthus langs veien. Sveitserhuset i nr. 1 er oppført i 1880. Nr. 7 er også bebygget før 1790, 
og huset som er påbygget i flere omganger har ventelig 1700-tallselementer. Hvitstens første skole 
ble oppført i Strandveien 17 i 1860 og er senere påbygget mot nord.  

    
Strandveien 21 og Leif Aasens vei 5 (uthus) og 10 (NIKU 2013) 
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Leif Aasens gate er en smal grusvei som rammes inn av bla uthusbebyggelsen i nr 5 og ble fram til 
1946 kalt Jensegata eller Dogata. Boligen med uthus i Strandveien 21, som henveder seg mot Leif 
Aasens gate, ble oppført før 1875 og har vært i bruk som både småskole og bedehus. Huset ble 
påbygget med en etasje i 1920. Boligen (med uthus) i nr 10 ble oppført i 1830 og er et godt bevart og 
lite endret hus fra den tiden som i dag benyttes som sommerhus. 

Bebyggelsen oppover langs Strandveien representerer ulike byggeepoker og byggestiler i Hvitstens 
utvikling fra slutten av 1700-tallet med delvis bevarte bygg som er representative for disse epokene.  

  
Strandveien 6 og 14 (NIKU 2013) 

Strandveien 6 og 14 er oppført på 1880-tallet og representerer den lille og den store typen 
sveitserhus som ble oppført etter typetegninger i Hvitsten i denne perioden.  

   
Strandveien 11, 22 og 40-42 (NIKU 2013) 

Strandveien 11 ble oppført i 1830 og er senere på 1800-tallet påbygd med én etasje. I Strandveien 22 
står en liten stue fradelt nr. 20 med eldste del ventelig oppført på 1700-tallet. Nr. 40 og 42 er oppført 
i 1928.   
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Strandveien 31 og 47 (NIKU 2013) 

Strandveien 31 ble oppført som sommerhus i 1923/24 og nr. 47 som bolig med stall og låve i 1921. 
Stallen og låven ble ombygget til boligformål i 1947. 

Eiendommene i Bryggeveien og Rammeveien ble bebygget tidlig på 1800-tallet, men bygningene som 
står der i dag er i stor grad påbygget, endret og fornyet i en grad som reduserer bygningenes 
kulturhistoriske verdi. Rammeveien utgjør imidlertid en sentral historisk ferdselsåre nordover mot 
Ramme gård og med enkelte godt bevarte bygninger og anlegg. 

   
Rammeveien 8, 10 og 16 (NIKU 2013) 

Rammeveien 8 og 10 er opprinnelig husmannsplasser under Vestre Lysedal, men husene som står 
der i dag ble oppført rundt 1880 etter at den gamle bebyggelsen ble revet. Begge husene er 
ombygget og påbygget flere ganger. Nr. 16 er et godt bevart arkitekttegnet sommerhus oppført i 
1932. Nr. 17 tvers over veien for nr. 16 er også et godt bevart hus i halvannen etasje oppført tidlig på 
1900-tallet. 

Videre oppover langs Rammeveien ligger flere småbruk og husmannsplasser med tilknytning til 
Ramme gård og med henvendelse mot fjorden. Husmannsplassen i Rammeveien 42 med bebyggelse 
fra rundt 1800 ble bla brukt som serveringssted for skipstrafikken i Oslofjorden. På Rammebråten i 
nr. 40 er kun «jomfruburet» bevart etter brann på 1980-tallet. Rammeveien 44 ble i perioden 1911 til 
ca. 1935 brukt som sommerpensjonat.  
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Rammeveien 40 (med jomfruburet til høyre) og 44 (NIKU 2013) 

 

Mer frittstående bygg med kulturhistorisk interesse: 

Hvitsten kirke er en langkirke i tre med 172 plasser gitt til Hvitstens befolkning av skipsreder Petter 
Olsen og hans hustru Bolette (ark Harald Sundby fra Vestby). Kirken ble innviet av biskop Anton 
Christian Bang i februar 1903, etter at bygningen ble ferdig i september året før. Sundby var opptatt 
av stavkirkene, og trekk fra dragestilen kan gjenkjennes i kirken, samtidig som den kjennetegnes ved 
sitt kraftig dimensjonerte klokketårn. Veggene er oppført av bindingsverk med utvendig mørkebrun 
staffpanel, med spissbuede vinduer. Kirkerommets stolper og takbjelker er forsynt med utskårne 
dragehoder. Taket er tekket med vosseskifer. 

  
Hvitsten kirke med gallionsfigur av Simon Bolivar i forgrunnen som del av parken rundt Hvitsten skole (NIKU 2013) 

Hvitsten skole ble oppført 1918 (ark Magnus Poulsson) som en gave til Hvitsten fra Sofie og Fred. 
Olsen sr. og ble innviet på Bolette Olsens 90-årsdag 1.mars 1919. Bygget brukes i dag som 
administrasjonsbygg for Fred. Olsen. I parken rundt skolen, og også andre steder i Hvitsten, er det 
satt opp en samling av gallionsfigurer fra Fred. Olsens skip. 

http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Petter_Olsen_senior_(skipsreder)&action=edit&redlink=1
http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Petter_Olsen_senior_(skipsreder)&action=edit&redlink=1
http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Bolette_Olsen&action=edit&redlink=1
http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Anton_Christian_Bang&action=edit&redlink=1
http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Anton_Christian_Bang&action=edit&redlink=1
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Hvitsten skole (NIKU 2013) 

Ramme gård nord for Hvitsten sentrum består av 14 verneverdige bygninger/objekter bygninger og 
et unikt kulturmiljø som omgir bebyggelsen og som strekker seg ned til fjorden nord for Hvitsten. 
Egen reguleringsplan (planid 0152) med hensynssone for bevaring av bebyggelsen og kulturmiljøet 
(H570) ble vedtatt i 2012. Petter Olsen har laget et nytt hageanlegg i tilknytning til gården etter 
modell fra engelske barokkhager. 

 
Vernverdig bebyggelse på Øvre Ramme gård  med kulturlandskapet ned mot fjorden (NIKU 2013) 
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2.2.4 Vestby 
Vestby sentrum har vokst fram rundt gårdene Grøstad, Randem og Nordby med jernbanen som 
sentralt utgangspunkt for vekst. Prestegården, kirken og Revhaug gård utgjør en del av det sentrale 
kulturlandskapet rundt Vestby på vestsiden av E6. Det er hovedsakelig den gjenværende bebyggelsen 
og landskapet tilknyttet disse gårdene samt en rik arkeologi som utgjør de viktigste kulturhistoriske 
elementene i sentrale Vestby.  Med unntak av Grøstad gård, Prestegården og kirken som har høy 
verdi er resten av bebyggelsen vurdert å ha middels verdi. Et utvalg av disse er omtalt for å vise noen 
bygningsmiljøer som er representative for Vestbys bebyggelse. 

 

 
Sentrale Vestby med verneverdig gårdsbebyggelse og arkeologiske funnsteder (Ill: NIKU 2013) 

Den Fredrikshaldske Kongevei har gått gjennom Vestby sentrum, og veifar opparbeidet før 1650 har 
til en viss grad strukturert det videre samferdselsmønsteret gjennom Vestby. Smaalensbanen 
gjennom Vestby ble anlagt i 1879, og jernbanestasjonen i Vestby ble først og fremst etablert med 
tanke på å frakte jordbruksprodukter til markedet omkring. Vestby er fortettet over tid etter dette, 
men i stor grad som en selvgrodd tettstedsdannelse og med mer planmessig boligfortetting i 
områdene rundt. Langs Vestbyveien og Garderveien (tidl E6), som er den sentrale veiforbindelsen i 
nord-sør retning har det over de siste årene utviklet seg en næringskorridor med vekt på logistikk og 
arealkrevende handelsvirksomhet. Dette har i stor grad bidratt til å transformere det tidligere 
jordbrukslandskapet som i dag framstår som et potensielt fortettingsområde for videre utvikling av 
Vestby. Som kulturlandskap framstår Vestby i liten grad som et enhetlig område, men med 
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kulturhistoriske anlegg og bygninger som kan utgjøre ressurser for en videre utvikling og bidra til å gi 
området identitet og historisk forankring. 

 
Kulturlandskap med nasjonal verdi (blå) samt historiske veifar (Kongeveien blå, veifar før 1650 rød) i sentrale Vestby 
(Akershus Fylkeskommune 2008) 

 

Utvalgte kulturmiljøer i sentrale Vestby: 

Grøstad gård ligger i sentrum av Vestby og består av hovedbygning, uthus, stabbur og tidligere 
smie/snekkerverksted som er omgjort til kårbolig. Deler av bebyggelsen kan spores tilbake til rundt 
1760 og utgjør et godt bevart gårdsanlegg med bygningshistorisk tidsdybde. Deler av grunnen ble 
ekspropriert i 1870 for bygging av jernbanen. Grøstad gård er et sentralt orienteringspunkt i Vestby 
sentrum som har vokst opp på gårdens grunn rundt dagens tun.  
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Grøstad gård,  Grøstadveien 2-4 (NIKU 2013) 

Thorvaldsengården er Vestby sentrums første forretningsbygg reist i 1902 i sveitserstil. Bygget ble 
restaurert i 1990 og har hatt kontinuerlig forretningsdrift siden 1902. Bygget framstår som noe isolert 
beliggende langs Kroerveien. 

  
Thorvaldsengården, Kroerveien 1 (NIKU 2013) 

Nordby gård utgjør søndre del av sentrum og består i dag av hovedbygning, uthus/bryggerhus, 
stabbur og låve med bygningshistorie tilbake til rundt 1820. Vestby sentrum er delvis utbygget på 
Nordby gårds grunn og gårdens opplevelsesverdi preges i dag av omkringliggende bolig- og 
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sentrumsbebyggelse selv om tunet framstår som godt bevart med bygninger og vegetasjon 
beliggende på en høyde sør for sentrum. 

   
Nordby gård, Nordbyveien 2 (NIKU 2013) 

Søndre Randem utgjør den nordre rammen for Vestby sentrum og består i dag av hovedbygning, 
driftsbygning og stabbur/uthus samt en kårbolig. Bebyggelsen og tunet ligger noe inneklemt mellom 
veianlegg og Vestby kjøpesenter og framstår som løsrevet fra sitt tidligere kulturmiljø plassert i den 
nye sentrumsbebyggelsen og veistrukturen. 

   
Søndre Randem, Vestbyveien 7-9 (NIKU 2013) 

Bebyggelsen på Fremstad er oppført rundt 1900 og utgjør samlet et kulturmiljø med en sentral plass i 
Vestby sentrums historie som næringsbebyggelse. Jacobsengården har vært skole og forretningsbygg 
og Smedgården arbeiderbolig og smie. Bebyggelsen danner en tunformasjon og er i dag delvis preget 
av manglende vedlikehold. Jacobsengården er påbygd med en veranda mot Vestbyveien. 

  
Jacobsengården i Vestbyveien 5 og arbeiderboligen i Smedgården i Vestbyveien 2 (NIKU 2013) 
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Smie og uthus som delvis er under restaurering i Vestbyveien 2 (NIKU 2013) 

Vestby prestegård består av våningshus, stabbur og sidebygning oppført henholdsvis på 1800-tallet 
og 1700-tallet og muligens med eldre bygningsdeler. Nordover fra prestegården går et 
middelalderveifar mot Nordli gård. Gårdsbygningene og veifaret er fredet.  

 
Hovedbygning på Vestby prestegård, Kirkeveien 15 (Akershusbasen/Akershusmuseet) 

  
Sidebygning og stabbur på Vestby prestegård, Kirkeveien 17 og 15 (Akershusbasen/Akershusmuseet) 
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Kirkestedet Vestby skriver seg tilbake til 1200-tallet da den første Mariakirken ble reist i Vestby. Den 
gamle steinkirken ble revet og dagens kirke (tegnet av H. Nissen og H. Munthe) oppført i 1885 som 
en langkirke i teglstein i nygotisk stil. Kirken er listeført av Riksantikvaren.  

 
Vestby kirke, Kirkeveien 21 (www.kirkenorge.no/Trond Laksaa) 

Andre kulturminner/-miljøer rundt Vestby: 

Wesselstua ble oppført på 1700-tallet som husmannsplass tilhørende Østre Johnsrud og ligger i dag 
som en integrert del av boligbebyggelsen på Pepperstad skog. Navnet er knyttet til kapellan Jonas 
Wessel som bodde her og fødte sine sønner Johan Hermann Wessel, Caspar Wessel og Ole Kristoffer 
Wessel i denne perioden. Familien flyttet til Vestby prestegård i 1746. Wesselstua er fredet av 
Riksantikvaren og leies i dag ut til lag og foreninger og private arrangementer. 

  
Wesselstua, Johnsrudveien 13 (Vestby kommune) 

http://www.kirkenorge.no/Trond
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Krom gård kan spores tilbake til 1500-tallet, og tunet på Krom består i dag av hovedbygning og 
stabbur fra 1700-tallet samt ombygd fjøs og låve med deler fra slutten av 1800-tallet. Krom ligger 
som en konge på haugen øst for Vestby sentrum med jordbruksareal omkring og husmannsplassen 
Kromstua øst for gården. Til sammen utgjør dette et samlet kulturmiljø som det er få igjen av sentralt 
i Vestby. 

  
Krom gård (fra Berg og Borgedal 1941) i Støttumveien 111 og Kromstua i Støttumveien 140 (ill: NIKU 2013)  

Noen av hovedbygningene på gårdene rundt Vestby er godt bevarte og er representative for Vestbys 
gårdsbebyggelse fra tidlig 1800-tall. Eksempel på dette finnes blant annet på Deli og Søndre Sundby.  
Andre funksjoner tilknyttet gårdsdriften er representert på Søndre Sundby.  

  
Hovedbygningene på Deli (gnr 3 bnr 1) og Nordre Sundby (Garderveien 90) oppført tidlig på 1800-tallet (NIKU 2013) 

   
Hønsehus, bryggerhus og forpakterbolig på Søndre Sundby (Garderveien 77-79) fra rundt 1900 (NIKU 2013) 
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2.2.5 Garder 
Garder utgjør i dag hjertet av Vestbys jordbrukslandskap og framstår samlet som det største og best 
bevarte kulturmiljøet i Vestby med tanke på hvordan gårdsbebyggelse, dyrket mark og 
veiforbindelser utgjør tydelige lesbare elementer i landskapet og er viktige historiefortellere med stor 
tidsdybde. Garder, Rustad, Tomb, Tannum og Haug utgjør sentrale gårder som rammer inn området 
og delvis har røtter tilbake til 5-600tallet. Gårdene er overveiende frittliggende langs Garders 
høydedrag med tilhørende jordbruksareal som er i drift samt skog omkring. Dette gjør Garder visuelt 
lesbart og forståelig som jordbruksområde med få andre elementer som griper inn i dette bildet.  

Garders kulturlandskap er vurdert å være av nasjonal verdi i registreringen gjort av Akershus 
fylkeskommune. En egne vurdering ble gjort av Vestby kommune som skiller seg noe fra denne 
registreringen, men ble godkjent av fylkeskommunen i 2007. 

 
Kulturlandskap med nasjonal verdi (blå) samt historiske veifar og dagens veinett i Garder (Akershus Fylkeskommune 
2008) 

Bygningene som utgjør gårdsbebyggelsen i Garder bærer i stor grad preg av at det har vært aktiv 
gårdsdrift i området og at bygninger er ombygd og påbygd i tråd med endrede krav til drift eller 
bokvalitet. Enkeltvis er bygningene overveiende av middels verdi selv om enkelte bygg har deler fra 
17-og 1800-tallet.  

‘Sentrum’ av Garder utgjøres av Garder kirke, Garder skole og gårdene Garder og Hovum. Flere 
gravfelt på høydedraget bidrar til å gi området tidsdybde. 
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Garder kirkested med arkeologiske funnsted og verneverdig bebyggelse på Garder og Hovum-gårdene (ill: NIKU 2013) 

Garder kirkested er fra omkring 1400. Dagens langkirke ble oppført 1881 på grunnmur av 
granittkvadre og med utvendig hvitmalt staffpanel etter tegninger av byggmester Andreas Keitel som 
hadde oppført Oppegård kirke 5 år tidligere. Kirken ble oppusset i 1939 og er listeført av 
Riksantikvaren. 

  
Garder kirke, Brandstadveien 570 (NIKU 2013) og Garder 1954 med tidligere veistruktur (fra Martinsen 1976) 
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Hovum (Garderveien 626-632) og Garder (Garderveien 621-651) med kirken i midten (NIKU 2013) 

Gården Garder ble ryddet i folkevandrings- eller vikingtiden mellom år 400 og 800 og senere delt 
mellom østre og vestre i middelalderen. Våningshusene er fra tidlig 1800-tall på både østre og vestre, 
mens driftsbygninger og stabbur er fra rundt 1900. Boligene er delvis endret og ombygd på 1900-
tallet. Søndre Garder, som ligger langs Brandstadveien sørvest for kirken, er et godt eksempel på 
hvordan gårdstun, dyrket mark og skog til sammen utgjør Garders karakteristiske kulturlandskap.  

 
Søndre Garder i Brandstadveien 531-33 med bebyggelse fra etter 1900 (NIKU 2013) 
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Søndre og Nordre Haug er andre eksempler på Garders karakteristiske kulturlandskap der gårdstun, 
dyrket mark og veier som forbinder gårdene utgjør et samlet kulturmiljø. 

  
Haug nordre, Topperveien 140-42 og Haug søndre, Topperveien 86 (NIKU 2013) 

Andre sentrale gårdsbruk i Garder: 

Tannum gård kan spores tilbake til 5-600-tallet og har til sammen 430 mål dyrket jord og 1300 mål 
produktiv skog. Dagens våningshus ble oppført i 1821 med tilbygg oppført i 1947. Uthus fra 1851. 
Stall og låve fra 1910. Fjøs fra 1932 samt stabbur og bryggerhus. 

Kjærstad-gårdene, som ligger nord for kirken og Garder/Hovum, utgjør deler av det sentrale Garder. 
Hovedbygningene på både vestre og nordre Kjærstad er oppført rundt 1870 og spesielt er 
hovedbygningen på vestre Kjærstad godt bevart og vedlikeholdt som et klassisk sveitserhus fra denne 
perioden.   

2.2.6 Såner kirkested med omgivelser 
Kirkested fra 1300-tallet med eksisterende kirke oppført i 2000 etter at den forrige brant i 1995. 

 
Såner kirke i Vålerveien 24 (www.kirkenorge.no) 

http://www.kirkenorge.no/
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Gårdene Vines, Østerud, Skøyen og Ek utgjør de sentrale gårdene rundt kirkestedet Såner.  

 
Kulturlandskap rundt Såner og Hølen med nasjonal verdi (blå) samt historiske veifar (Kongeveien blå, veifar før 1650 rød) 
(Vestby kommune) 
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2.2.7 Erikstadbygda 
Erikstadbygda er et velholdt og aktivt jorbrukslandskap med blant annet gårdene Erikstad, Mørk, 
Kinne og Kolås som sentrale. 

Kulturlandskap i Erikstadbygda med gårdene Erikstad, Kinne og Mørk nordre (1959, Akershusbasen) 

 

 

2.3 Lokal industri/Sekundærnæring 
Den maritime aktiviteten med havner og båtbygging har nok vært den mest framtredende 
næringsvirksomheten i Vestby ved siden av jordbruket, men det har også vært en betydelig lokal 
industri knyttet til havnen spesielt som trelast, sagbruk, møller og isbruk samt noe tekstilindustri, 
møbelproduksjon og kjemisk industri (blant annet maling og lakkproduksjon).  

 Denne industrielle aktiviteten er det svært lite igjen av i dag, men noen gjenværende bygninger og 
spor etter virksomhetene kan finnes. 
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Kultur- og næringshistorisk riss (Taugbøl 1995) 

I 1961 hadde Vestby kommune 8 sagbruk og trelastforretninger, 4 snekkerverksteder, 2 
møbeltapetserere, 1 trevarefabrikk, 1 meieri, 1 bakeri, 1 mølle/kornsilo, 4 bilverksteder, 1 
blikkenslager, 1 vaskeri, 1 båtbyggeri, 1 steinhugger, 2 steinknuserier, 1 kjemisk fabrikk, 1 port- og 
gjerdefabrikk, 1 jern- og metallfabrikk, 1 trykkeri, 9 fiskere (som eneste yrke). 

Den første ‘industrielle’ aktiviteten var knyttet til sagbruk og møller, og bare rundt Hølen skal det ha 
vært ha vært åtte oppgangssager og to kornmøller på 1600-tallet. Sagbruk/Trelasthandler har det 
vært flere av rundt i kommunen (Grøstad Dampsag og Høvleri, Brevik sag, Røsholv sag, Norderås sag, 
Svaes sag, Teigen sag, Strøm sag, Jegstad sag). 

Son har en lang fartstid med skipsbygging og har hatt flere verft og båtbyggerier fram til godt ut på 
1900-tallet. Son slip og båtbyggeri, Jacob Woxens seilskuteverft, Glennes båtverft og Jack M. Iversens 
Verft er bare noen av aktørene som har vært aktive i Son og bidratt til å skape Sons lange maritime 
historie. Båtbyggeriet på Son Marina i Kugrava ble revet som det siste i forbindelse med utbygging av 
Spa hotellet i Son i 2008. 

Hølens periode som skatteparadis gjorde at flere redere og handelsmenn slo seg ned her tidlig på 
1900-tallet. La Compania de Maderas etablerte seg i Hølen i 1912, Essvik & Granevik i 1914 og 
Klaveness kjøpte Randersgården og etablerte seg der. I Hølen ble det også etablert ullvarefabrikk og 
mølle i 1884. Rester av ullvarefabrikken finnes langs elva der fabrikken lå. 
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Hølen fabrikker med Randersgården bakenfor ca. 1925 (kilde: Ingvar Dahl) 

  
Mølla i Store Strandgate 33 i Hølen (NIKU 2013/Chris Nyborg 2006) 

Isbruk har det vært i tilknytning til flere av vannene i kommunen (Kålås, Stavenes, Brevik, Hauertjern 
og Øståsen) samt en kunstig dam (Solbergdammen/Vabrutjernet).  Spor av istransporten ned til 
fjorden kan finnes flere steder.  
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Tjern der det har vært isbruk (Hauger, Sonsåsen, Kolås og Brevik) 
 
Ved etablering av jernbanen gjennom Vestby i 1879 ble Vestby stasjon et knutepunkt for transport av 
jordbruksvarer ut fra området. Dette la grunnlaget for Vestby Mølle og Kornsilo som har utviklet seg i 
flere faser på 1900-tallet (1921, nytt silo- og tørkeanlegg 1952) og i dag drives av Norgesfôr AS. 

 
Vestby Mølle og Kornsilo, Mølleveien 14-20 (NIKU 2013) 

Vestby har også hatt møbelproduksjon i flere perioder, og Rival AS, som ble stiftet i 1993, driver i dag 
produksjon av skyvedører og innredninger i Støttumveien 7 sentralt i Vestby. 
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Stabil fabrikker AS i Hvitsten ble opprettet av Fred Olsen og Nils Børresen i 1905 for å sørge for stabil 
levering av maling til Fred Olsens skip. Fabrikken var i familien Olsens eie fram til 1967 da det ble 
inngått festeavtale med Krefting-familien som eide Alna fabrikker i Oslo. Etter nedleggelse i Oslo ble 
det drevet malings- og lakkproduksjon på festegrunn hos Fred. Olsen fram til 1988. Bygningene ble 
revet i 2006 etter at festeavtalen ble avsluttet i 2005, og det er i dag ingen rester etter Stabils 
virksomhet. 

 

Stabil fabrikker i Hvitsten på 1950-tallet (Kilde: Trond Berthelsen) 

 

2.4 Samferdsel/Infrastruktur 
Den viktigste historiske ferdselsåren for Vestbys kontakt med verden utenfor har vært fjorden. 
Havnene i Son og Hvitsten har vært sentrale for handelen med Europa siden 1500-tallet, og Son var 
utskipingshavn for Hølen og lenge en viktig havn for Oslo vinterstid. Sentrumsbebyggelsen og 
sjøbodene i Son og Hvitsten er de mest sentrale historiefortellerne knyttet til Vestbys maritime 
historie i dag. Disse er omtalt i kapittel 2.3. Vestbys vei- og jernbanehistorie omfatter oldtidsveien og 
fredede ferdselsårer som middelalderveifaret mellom Vestby prestegård og Nordli gård, men også 
nyere anlegg som er vurdert verneverdige av jernbane- og veisektorene.  
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Rodelagt veinett 1825 (Taugbøl 1995) 

’Nyere’ veihistorie starter med Den Fredrikshaldske Kongevei som ble anlagt mellom Christiania og 
Halden på 1700-tallet som følge av behovet for å flytte militært materiell gjennom Akershus og 
Østfold. Det var kong Christian IV som i sin tid ga forordningen om 
å gjøre veien mellom Christiania og København kjørbar for hest og 
vogn, men veien fikk navn etter kong Fredrik IV når den ble anlagt 
på 1700-tallet. Gjennom Vestby fulgte kongeveien i hovedsak 
traseen til den tidligere Oldtidsveien og det som senere har blitt 
Gamle Mossevei. Etter veiloven i 1824 ble navnet omgjort til Den 
Fredrikshaldske Hovedvei. I 1863 ble veien flyttet noe vestover 
ved Tittutbakkene (på grensen mellom Ås og Vestby) for å unngå 
de bratte bakkene til det som i dag er traseen for Gamle 
Mossevei. Gjennom Vestby gikk kongeveien langs Høgdaveien, 
Randumveien og Garderveien med skysstasjoner ved Randem 
gård (etter 1850) og Sundby (fra 1700-tallet).  Videre sørover gikk 
den gjennom Bruer, Hølen, Vollebekk og Såner der også 
Mosseveien gikk fram til den ble lagt om rundt 1960.  

 
Mellom Hølen og Vollebekk ligger steinhvelvsbruene ved Bommen og Rafsal. Brua ved Bommen ble 
anlagt i 1850 og forsterket i 1930, men Rafsalbrua framstår godt bevart som den opprinnelig ble 
bygget i 1848. Videre gikk traseen om Søndre Ek, Tegnebyholtet, Gateengen, Tegnebyengen, 
Smørbekk og Nordre Røed. Skysstasjoner fantes på Såner (før 1700), Eik (etter 1850) og Røed (fra før 
1850). Ved Kolstad og Smørbekk er det bevarte trebruer fra rundt 1850 som begge ble ombygd og 
forsterket på 1930-tallet. 

Veiskilt fra ca. 1928, da Riksvei 1 
gikk gjennom Hølen. (Foto: Chris 
Nyborg 2006) 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:H%C3%B8len_Roadsign.JPG
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Rafsal bru fra 1848 (Moss avis 2006/Akershusmuseet, Øivind Møller Bakken) 

Den Fredrikshaldske kongevei var hovedveien sørover fram til Mosseveien (den gamle) tok over som 
hovedvei på 1860-tallet. Siden Mosseveiens trasé i store trekk fulgte kongeveien gjennom Vestby er 
det få sammenhengende strekninger av kongeveien bevart. Strekningen mellom Brandstad og Såner 
gjennom Hølen er den mest lesbare og med Rafsal bru som del av veianlegget. Ny Mossevei ble 
anlagt i 1959. Mosseveien/E6 mellom Sonsvegen og Gjølstad (strekning 263) med bruene over Hølen 
som ble oppført i 1998 er inkludert i Vegvesenets nasjonale verneplan og ble fredet i 2009. Vegen er 
en motorveg med midtdeler og er representativ for denne nye typen veganlegg, og har høy kvalitet i 
materialer og utførelse. Den er et eksempel på at vegen skaper sitt eget landskap og at en stor del av 
reiseopplevelsen relaterer seg til veganlegget, som dels er lukket inne fra omgivelsene med voller og 
vegetasjon. Sammen med både den nye jernbanebrua som går parallelt og den gamle jernbanebrua 
over Hølen, skaper veganlegget med bruene mye oppmerksomhet og har opplevelsesverdi. 

E6 og jernbanebrua over Hølen (Vegvesenet 2009) 

Hølenviadukten fra 1879 er anbefalt fredet i Jernbaneverkets nasjonale verneplan for jernbaneanlegg 
(pr 2012) og klassifisert som teknisk kulturminne av Riksantikvaren. Brua er bygget med pendel-
pillarprinsippet og er 130,6 meter lang over 14 spenn. Rekkverk med gjerdestolper og føringslister av 
flatjern og rørsprosser av rundjern anbefales bevart, men skinnene kan rives og brua utstyres med 
nytt dekke. Moderne skilt og annet veiutstyr er ikke tillatt. Brua ble forsterket og ombygget i 1914. 
Den nye jernbanebrua sør-vest for Hølen ble oppført i 1996 og er 416 meter lang og 50 meter over 
bakken. Ny E6 parallelt med denne åpnet i 1998.  
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Jernbanebrua over Hølen fra 1879 og ny bru under konstruksjon i 1996 (NIKU 2013/Svein Sando 1996) 

Både tidligere og nåværende bruer tilknyttet vei og jernbane ble registrert i Kulturminneatlas for 
Follo (Taugbøl 1995) med de ovennevnte bruene som de mest sentrale kulturminneverdiene. 

   
Bruer og brusteder for vei og jernbane i Vestby (Taugbøl 1995) 

Langs Smaalensbanen (senere Øsfoldbanen) som ble etablert i 1879 har det vært stasjoner i Tveter 
(1925-49), Vestby, Kjenn (1925-49), Hølen (1930-96), Såner og Sonsveien (1925-49). Det er ikke 
gjennomgått hvilke verneverdier dette eventuelt representerer.  

 

2.5 Forsvars- og krigshistorie 
Vestby forsvarsforening har i løpet av 2013 registrert, fotografer og kartfestet 8 lokaliteter knyttet til 
krigs- og forsvarshistorie i Vestby. Disse 8 er: 

1. Hølen/Brudekleiva. Milorg våpengjemme for Hølenstroppen (Verdi: Middels) 
2. Smørbekk, Søndre Røed. Røedshula, Milorg våpengjemme for Sonstroppen (Verdi: Liten) 
3. Kjærstadskauen, Garder. Milorghytte i område 111.3 (Verdi: Stor) 
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4. Laksa/Tankodden, Son. Ringmurer og rester av kaianlegg (Verdi: Stor) 
5. Grøstadparken, Vestby. Minnesmerke over falne fra Vestby (Verdi: Stor) 
6. Minneparken, Son. Minnesmerke over falne fra Son (Verdi: Stor) 
7. Leif Aasens vei, Hvitsten. Minnesmerke over Leif Aasen (Verdi: Stor) 
8. Stjernås, Emmerstad. Orografstasjon (Verdi: Stor) 

Brudekleiva, Hølen 
Hulen i Brudekleiva er en naturlig formasjon i fjellet som ble brukt av Hølenstroppen (Milorg 111.3) 
som våpenlager i 1940-45 for våpen ankommet via flyslipp fra England. Hulen er tilgjengelig via sti fra 
vegen og skiltet av Vestby Forsvarsforening (VFF). 

   
Hulen i Brudekleiva sett ovenfra og med inngang fra siden (Kjell T. Olsen, VFF 2013) 

 
Brudekleiva våpengjemme 

Smørbekk, Søndre Røed 
Hulen (Bergsprekk på ca. 50 meter) i fjellet ble brukt av Sonstroppen (Milorg 111.3) som våpenlager 
under krigen. Hulen er delvis erodert i dag. Skiltet av VFF. 
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Våpenlager ved Søndre Røed (Kjell T. Olsen, VFF 2013) 

 
Våpengjemme ved Søndre Røed 

Milorghytta, Kjærstadskauen 
Hytte oppført i hemmelighet i 1944 som oppholdssted og hovedkvarter for Milorgområde 111.3 
Vestby. Etter rassia i Ski ble hytta også brukt av avsnitt 11.1, og en periode bodde 70 mann   leir 
rundt myra. Enkel hytte med køyesenger, ett vindu og fluktlem i gulvet som leder ned i en dypgrøft. 
Alt inventar og innvendig panel er opprinnelig. Ytterpanel og tak er skiftet ut.  

   
Milorghytta på Kjærstadskauen (Kjell T. Olsen, VFF 2013) 
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Milorghytta på Kjærstadskauen 

 

Laksa/Tankodden, Son 
Kaianlegg og rester etter tankanlegg som ble sprengt av Milorg 18.08.44. Brukes i dag delvis som 
campinganlegg. 

   
Rester etter tankanlegget på Laksa/Tankodden (Kjell T. Olsen, VFF 2013) 

 
Tankodden på Laksa 
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Grøstadparken, Vestby 
Minnebauta over de 12 falne fra Vestby i årene 1940-45 plassert i Grøstadparken ved Grøstad gård. 

  
Minnebautaen i Grøstadparken (Kjell T. Olsen, VFF 2013) 

 
Minnesmerke Grøstadparken 

Minneparken, Son 
Minnepark i Storgata med minnestøtte over de 5 som falt i Vestby i krigsårene. Støtten ble oppført i 
1947 og er tegnet av Jens Braanen fra Son og utført av Johan Johansen og Tore Fridholm i 
iddefjordgranitt. 

   
Minneparken og støtten i Son ((Kjell T. Olsen, VFF 2013) 

 Minneparken i Son 
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Minnesmerke Leif Aasen, Hvitsten 
Minneplakett festet i fjellveggen ved kampstedet i Leif Aasens vei 3 der motstandsmann og 
telegrafist Leif Olsen Aasen ble skutt i 1944. 

  
Minneplakett over Leif Aasen i Leif Asens vei 3 (Kjell T. Olsen, VFF 2013) 

 
Minnesmerke i Leif Aasens vei  

Orografstasjon, Stjernåsen, Emmerstad 
Orografstasjonen på toppen av Stjernåsen var avstandsmåler og peilestasjon for Oscarsborg festning 
som blant annet ga melding om tyske flåtestyrker 9. april 1940. Stasjonen er delvis murt/utsprengt i 
fjellet og har I-jern som takbæring under ½ m betongdekke. Stasjonen er mangelfullt vedlikeholdt. 

   
Orografstasjonen på Stjernåsen (Kjell T. Olsen, VFF 2013) 
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2.6 Oppfølging og videre arbeid 
Med utgangspunkt i at lokalt registreringsarbeid og verdivurdering skulle danne noe av grunnlaget 
for det videre arbeidet med kommunedelplanen har NIKUs prioritering også vært å utnytte den 
lokale kompetansen der den finnes så godt som mulig i arbeidsprosessen. Dette har medført at 
enkelte områder og temaer er bedre dekket enn andre og at den foreliggende rapporten dermed 
ikke utgjør en utfyllende oversikt over Vestbys kulturminner.   

Kulturlandskapene i Erikstadbygda og Såner (52 og 55 i fylkesdelplanen) samt kulturlandskapene som 
er vurdert å ha lokal verdi i fylkesdelplanen er ikke gjennomgått og vurdert utover den korte 
beskrivelsen av Såner og Erikstadbygda. Dette har det ikke vært kapasitet til å dekke lokalt eller av 
NIKU innenfor prosjektperioden i 2013 og bør vurderes mere inngående. 

Arkeologi er heller ikke vurdert og gjennomgått i denne rapporten utover en kvantitativ 
oppsummering siden dette har vært vurdert å være godt dekket og dokumentert tidligere. 

Det er igangsatt et oppfølgingsarbeid knyttet til samferdselshistorien i Vestby som vil behandle dette 
temaet mere detaljert enn det denne rapporten inneholder. Historielaget er også i gang med å 
registrere kommunens husmannsplasser som et viktig tilskudd til den foreliggende 
kulturminneoversikten.   

De delene av kommunen som ligger utenfor områdene dekket av lokale registratorer og NIKU (jf kart 
side 9) gjenstår med tanke på å verdivurdere SEFRAK-registrerte bygg samt eventuelt nyere 
kulturminner, temaer og områder som kan være av kulturhistorisk verdi lokalt.   
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4 Vedlegg: Verneverdige bygninger i Vestby registrert pr 2013 
Oversikten over verneverdige bygninger er basert på kjente kulturminneregistre, lokal registrering 
utført i løpet av 2013 samt NIKUs registreringer sammen med lokale informanter i Hølen, Hvitsten, 
Son og Vestby. 

Verdivurderingen er hovedsakelig basert på den vurderingen som er gjort av de lokale registratorene 
på skalaen: svært stor (1), stor (2) og middels (3) og angir hvordan bygningene er vektet lokalt. I 
Hølen, Hvitsten, Son og Vestby er vurderingen gjort i samarbeid med NIKU. 

Hovedsakelig er adresse brukt som angivelse av eiendommen, men gnr/bnr er brukt for en del av 
gårdene der adresse ikke er angitt. Bygningsangivelse er brukt der dette framgår av 
registreringsmaterialet, men oversikten må delvis brukes sammen med kartfilen samt SEFRAK-
registret for å identifisere enkelte av byggene.  

Gnr Bnr Adresse Verdi Navn Område 
100 108 Garderveien 641 1 Garder kirke Garder 

85 2 
 

3 Rustad midtre Garder 
85 2 

 
3 Rustad midtre Garder 

85 7 
 

3 Rustad Østre Garder 
85 7 

 
3 Rustad Østre Garder 

85 7 
 

3 Rustad Østre Garder 
85 1 

 
3 Rustad nordre/Flesa Garder 

85 1 
 

3 Rustad nordre/Flesa Garder 
86 3 

 
3 Tuft Garder 

86 3 
 

3 Tuft Garder 
86 3 

 
3 Tuft Garder 

86 9 
 

3 Tuftebråten/Tuft søndre Garder 
86 9 

 
3 Tuftebråten/Tuft søndre Garder 

86 9 
 

3 Tuftebråten/Tuft søndre Garder 
86 9 

 
3 Tuftebråten/Tuft søndre Garder 

86 6 
 

3 Engene Garder 
86 10 

 
3 Tuft Øvre Garder 

87 2 
 

3 Kjærstad vestre Garder 
87 2 

 
2 Kjærstad vestre Garder 

87 1 
 

3 Kjærstad nordre Garder 
87 1 

 
3 Kjærstad nordre Garder 

87 3 
 

3 Bjerkeskau/Bjørkeskog Garder 
88 2 

 
3 Kjærstad østre/Klokkerkjærstad/Slåbråtan Garder 

89 5 
 

3 Haug nordre Garder 
89 5 

 
3 Haug nordre Garder 

87 1 
 

3 Kjærstad nordre Garder 
90 1 

 
3 Topper vestre, bryggerhus Garder 

90 1 
 

3 Topper vestre, våningshus Garder 
90 1 

 
3 Topper vestre, stabbur Garder 

90 1 
 

3 Topper vestre, vedskjul Garder 
89 1 

 
3 Haug søndre, stabbur Garder 

90 2 
 

3 Topper østre, våningshus Garder 
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91 1 
 

3 Tannum, våningshus Garder 
91 1 

 
3 Tannum, stabbur Garder 

92 1 
 

3 Halle østre, våningshus Garder 
92 1 

 
3 Halle østre, driftsbygning Garder 

92 1 
 

3 Halle østre, vedskjul Garder 
92 1 

 
3 Halle, våningshus Garder 

92 1 
 

3 Halle, vognskjul Garder 
92 1 

 
3 Hallehytta Garder 

99 9 
 

3 Grønlia, våningshus Garder 
99 2 

 
3 Hovum østre, våningshus Garder 

95 3 
 

3 Tomb store, våningshus Garder 
95 3 

 
3 Tomb store, driftsbygning Garder 

95 3 
 

3 Tomb, bryggerhus? Garder 
95 2 

 
3 Tomb søndre, våningshus Garder 

95 2 
 

3 Tomb søndre, driftsbygning Garder 
96 1 

 
3 Pung, potetkjeller Garder 

96 1 
 

3 Pung, bryggerhus Garder 
96 1 

 
3 Pung, våningshus Garder 

96 1 
 

3 Pung, stabbur Garder 
96 1 

 
3 Pung, låve Garder 

96 1 
 

3 Pung, driftsbygning Garder 
95 1 

 
3 Tomb nordre, våningshus Garder 

95 1 
 

3 Tomb nordre, bryggerhus Garder 
98 1 

 
3 Gon, stabbur Garder 

98 1 
 

3 Gon, bryggerhus Garder 
98 1 

 
3 Gon, potetkjeller Garder 

100 3 
 

3 Garder østre, våningshus Garder 
100 14 

 
3 Garder vestre, driftsbygning Garder 

100 14 
 

3 Garder vestre, stabbur Garder 
100 14 

 
3 Garder vestre, våningshus Garder 

100 3 
 

3 Garder østre, stabbur Garder 
100 12 

 
2 Garderbråten, driftsbygning Garder 

101 2 
 

3 Bjørkelangen/Bjerkeland, våningshus Garder 
100 13 

 
3 Garderhagen, våningshus Garder 

100 6 
 

3 Oksa øvre, våningshus Garder 
101 1 

 
3 Prestrud, stabbur Garder 

101 1 
 

3 Prestrud, skjul Garder 
101 1 

 
3 Prestrud, våningshus Garder 

102 1 
 

3 Drømmerud, skjul/potetkjeller Garder 
102 1 

 
3 Drømmerud, bryggerhus Garder 

102 1 
 

3 Drømmerud, våningshus Garder 
103 1 

 
3 Svinskaug nordre, våningshus Garder 

104 4 
 

3 Rogsti søndre, bryggerhus Garder 
104 4 

 
3 Rogsti søndre, uthus Garder 

104 3 
 

3 Rogstibråten,våningshus Garder 

  
Bryggeveien 5 3 

 
Hvitsten 
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  Fjordveien 1 1 Sjøbod Hvitsten 
  Fjordveien 1 1 Sjøbod Hvitsten 
  Fjordveien 12 2 

 
Hvitsten 

  Fjordveien 12 2 
 

Hvitsten 
  Fjordveien 12 2 Badehus Hvitsten 
  Fjordveien 12 2 Badehus Hvitsten 
  Fjordveien 15 1 Bolig Hvitsten 
  Fjordveien 15 1 Bryggerhus Hvitsten 
  Fjordveien 17 2 Bolig Hvitsten 
  Fjordveien 17 2 Uthus Hvitsten 
  Fjordveien 19 3 Uthus Hvitsten 
  Fjordveien 2 2 

 
Hvitsten 

  Fjordveien 20 2 
 

Hvitsten 
  Fjordveien 20a 2 

 
Hvitsten 

  Fjordveien 20b 2 
 

Hvitsten 
  Fjordveien 21 2 

 
Hvitsten 

  Fjordveien 22 2 Bolig Hvitsten 
  Fjordveien 22 2 Uthus Hvitsten 
  Fjordveien 23 2 

 
Hvitsten 

  Fjordveien 25 2 
 

Hvitsten 
  Fjordveien 25 2 

 
Hvitsten 

  Fjordveien 27 2 
 

Hvitsten 
  Fjordveien 31 2 

 
Hvitsten 

  Fjordveien 4 2 
 

Hvitsten 
  Fjordveien 6 1 

 
Hvitsten 

  Fjordveien 8 1 
 

Hvitsten 
  Fjordveien 8 1 

 
Hvitsten 

  Gamlebakken 66 2 Sommerhus Hvitsten 
  Gamlebakken 66 2 Uthus Hvitsten 
  Hvitstenveien 1 2 

 
Hvitsten 

  Hvitstenveien 11 1 Hvitsten skole Hvitsten 
  Hvitstenveien 12 2 

 
Hvitsten 

  Hvitstenveien 12 2 Uthus Hvitsten 
  Hvitstenveien 13 1 Hvitsten kirke Hvitsten 
  Hvitstenveien 14 1 

 
Hvitsten 

  Hvitstenveien 14 1 Arbeiderbolig Hvitsten 
  Hvitstenveien 21 1 

 
Hvitsten 

  Hvitstenveien 25 2 
 

Hvitsten 
  Hvitstenveien 28 1 

 
Hvitsten 

  Hvitstenveien 28 1 
 

Hvitsten 
  Hvitstenveien 2A 2 

 
Hvitsten 

  Hvitstenveien 2B 2 
 

Hvitsten 
  Hvitstenveien 4 1 

 
Hvitsten 

  Hvitstenveien 41 2 
 

Hvitsten 
  Hvitstenveien 6 1 

 
Hvitsten 

  Hvitstenveien 8 1 Sommerbolig Hvitsten 
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  Hvitstenveien 8 1 
 

Hvitsten 
  Leif Aasens vei 1 2 

 
Hvitsten 

  Leif Aasens vei 10 1 Uthus Hvitsten 
  Leif Aasens vei 10 1 Bolig Hvitsten 
  Leif Aasens vei 5 2 Bolig Hvitsten 
  Leif Aasens vei 5 2 Uthus Hvitsten 
  Leif Aasens vei 5 2 Uthus Hvitsten 
  Leif Aasens vei 7 2 Bolig Hvitsten 
  Leif Aasens vei 7 2 Uthus Hvitsten 
  Rammeveien 10 3 

 
Hvitsten 

  Rammeveien 16 1 
 

Hvitsten 
  Rammeveien 17 1 Bolig Hvitsten 
  Rammeveien 17 1 Uthus Hvitsten 
  Rammeveien 40 2 Rammebråten Hvitsten 
  Rammeveien 42 1 

 
Hvitsten 

  Rammeveien 44 1 
 

Hvitsten 
  Rammeveien 8 3 

 
Hvitsten 

  Rammeveien 8 3 
 

Hvitsten 
  Strandveien 10 2 Bolig Hvitsten 
  Strandveien 10 2 

 
Hvitsten 

  Strandveien 11 2 
 

Hvitsten 
  Strandveien 12 2 

 
Hvitsten 

  Strandveien 14 1 
 

Hvitsten 
  Strandveien 15 1 Bolig Hvitsten 
  Strandveien 15 2 Uthus Hvitsten 
  Strandveien 16 2 Bolig Hvitsten 
  Strandveien 16 2 Uthus Hvitsten 
  Strandveien 17 2 Hvitsten skole Hvitsten 
  Strandveien 20 2 

 
Hvitsten 

  Strandveien 21 2 
 

Hvitsten 
  Strandveien 21 2 Uthus Hvitsten 
  Strandveien 22 1 

 
Hvitsten 

  Strandveien 23 2 
 

Hvitsten 
  Strandveien 25 1 

 
Hvitsten 

  Strandveien 28 2 
 

Hvitsten 
  Strandveien 28 2 Uthus Hvitsten 
  Strandveien 30 2 

 
Hvitsten 

  Strandveien 31 2 
 

Hvitsten 
  Strandveien 40 2 

 
Hvitsten 

  Strandveien 42 2 Bolig Hvitsten 
  Strandveien 42 2 Uthus Hvitsten 
  Strandveien 45 2 

 
Hvitsten 

  Strandveien 47 2 
 

Hvitsten 
  Strandveien 47 2 

 
Hvitsten 

  Strandveien 57 2 
 

Hvitsten 
  Strandveien 6 2 

 
Hvitsten 
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  Strandveien 7 2 
 

Hvitsten 
  Strandveien 8 2 

 
Hvitsten 

  Bruerveien 1 2 Bolig/Lager Hølen 
  Bruerveien 2 2 Uthus Hølen 
  Bruerveien 3 2 Høystads hus Hølen 
  Bruerveien 4 3 Uthus/Garasje Hølen 
  Bruerveien 5 2 Skomakerverksted Hølen 
  Dronningveien 1 2 Selvikgården Hølen 
  Elverhøyveien 18 3 Utsikten uthus Hølen 
  Elverhøyveien 18 3 Utsikten bolig Hølen 
  Elverhøyveien 32 1 Elverhøy Hølen 
  Kongeveien 1 2 Uthus Hølen 
  Kongeveien 1 2 Doktorgården Hølen 
  Kongeveien 1 2 Uthus Hølen 
  Kongeveien 2 2 Thornegården Hølen 
  Kongeveien 3 2 Røttergården Hølen 
  Kongeveien 7a 2 

 
Hølen 

  Kongeveien 8 2 Sandengen Hølen 
  Lille Strandgate 13 2 Stormøllegården Hølen 
  Lille Strandgate 15 3 

 
Hølen 

  Lille Strandgate 16 2 Villa Kronborg Hølen 
  Lille Strandgate 18 2 Perebakken Hølen 
  Lille Strandgate 3 2 Goen Hølen 
  Lille Strandgate 4 3 Omrehuset Hølen 
  Lille Strandgate 5 2 Goen Hølen 
  Lille Strandgate 6 3 Uthus Hølen 
  Lille Strandgate 6 1 Fløyåsen Hølen 
  Lille Strandgate 7 2 Goen Hølen 
  Parkveien 1 2 Nordbyhuset Hølen 
  Stenersbakken 2 1 

 
Hølen 

  Stenersbakken 3 2 
 

Hølen 
  Stenersbakken 4 2 Solstua Hølen 
  Stenersbakken 6 3 Skattebo Hølen 
  Store Strandgate  7 1 Garveriet Hølen 
  Store Strandgate  7 2 Uthus Hølen 
  Store Strandgate  7 3 Bolig 2 Garveriet Hølen 
  Store Strandgate  7 2 Garasje og fyrrom Hølen 
  Store Strandgate 1 1 Lohengrin Hølen 
  Store Strandgate 11 3 Hølen skole Hølen 
  Store Strandgate 13 3 Løkkegården Hølen 
  Store Strandgate 14 2 Borregården Hølen 
  Store Strandgate 17 1 Munkegården Hølen 
  Store Strandgate 2 3 Fossestua Hølen 
  Store Strandgate 20 2 Furubakken Hølen 
  Store Strandgate 20 3 Uthus Hølen 
  Store Strandgate 27 2 Håkensgården Hølen 
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  Store Strandgate 3 1 Åsli Hølen 
  Store Strandgate 33 2 Mølla Hølen 
  Store Strandgate 4 3 Olsenhuset Hølen 
  Store Strandgate 5 1 Lensmannsgården Hølen 
  Store Strandgate 6 3 Wulffhuset Hølen 
  Store Strandgate 9 1 Holterhuset Hølen 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 90 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 94 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Rammeveien 94 1 Øvre Ramme Ramme gård 
  Alicenborgveien 1 3 Labu nordre, Bråtan Son 
  Alicenborgveien 7 3 Alicenborg Son 
  Alicenborgveien 9 3 Alicenborg Son 
  Bergstien 8 3 Uthus Son 
  Bergstien 8 3 Myrløkka Son 
  Bergstien 8 3 Uthus Son 
  Feierbakken 1 3 Bakkehuset/Uthus Son 
  Feierbakken 11 3 

 
Son 

  Feierbakken 12 3 Sandby Son 
  Feierbakken 2 3 Trafo Son 
  Feierbakken 3 3 Sjøglimt Son 
  Feierbakken 4 3 

 
Son 

  Feierbakken 6 3 Lisebo Son 
  Feierbakken 7 3 Feierstua Son 
  Feierbakken 9a 3 Enga Son 
  Fjeldstadbakken 1 2 Uthus Son 
  Fjeldstadbakken 1 2 Askebo Son 
  Fjeldstadbakken 12 3 Fjeldstadgården Son 
  Fjeldstadbakken 14 3 Fjellstua Son 
  Fjeldstadbakken 16 3 Fagerheim Son 
  Fjeldstadbakken 18 3 Bjerkås Son 
  Fjeldstadbakken 2 2 Skipperstua Son 
  Fjeldstadbakken 20 3 Solstua Son 
  Fjeldstadbakken 3 3 Snippen Son 
  Fjeldstadbakken 4 2 Heimli Son 
  Fjeldstadbakken 5 3 Steinløkka Son 
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  Fjeldstadbakken 8 3 Roa Son 
  Husjordveien 17 3 

 
Son 

  Kapellveien 17 3 
 

Son 
  Kapellveien 2 3 Uthus Son 
  Kapellveien 2 3 Bernhoffløkka Son 
  Kapellveien 4 3 Bolig Son 
  Kapellveien 4 3 Uthus Son 
  Kleiva 1 3 Bakken/Koffhuset Son 
  Kleiva 10 3 Bod Son 
  Kleiva 10 3 Bolig Son 
  Kleiva 10 3 Lundquistgården Son 
  Kleiva 20 3 Elsabo Son 
  Kleiva 3 3 Uthus Son 
  Kleiva 3 3 Skjoldheim Son 
  Kleiva 5 3 

 
Son 

  Kleiva 6a 3 Almås Son 
  Kleiva 8 3 Lillebråten Son 
  Kolåsveien 2 2 Uthus Son 
  Kolåsveien 2 2 Butikk Son 
  Kolåsveien 4 2 Huitfeldtgården Son 
  Kolåsveien 5 3 Son Menighetshus Son 
  Kolåsveien 7 3 

 
Son 

  Kolåsveien 9-13 3 Kaja Hansens minne Son 
  Labobakken 1 3 Fjelly Son 
  Labobakken 11a 3 Labuhøgda Son 
  Labobakken 11b 3 Uthus Son 
  Labobakken 11b 3 Labuhøgda Son 
  Labobakken 12 3 Bakkebo Son 
  Labobakken 16 3 Fjeldli Son 
  Labobakken 16 3 Uthus/Garasje Son 
  Labobakken 4 3 Fjellro Son 
  Labobakken 6a 3 Åslia Son 
  Labobakken 7 3 Karnås Son 
  Labobakken 8a 3 Fjellbakken Son 
  Labobakken 8b 3 Fjellbakken Son 
  Løkkeveien 1 3 Bµrregården Son 
  Løkkeveien 2b 3 Bµrø Son 
  Løkkeveien 2b 3 Uthus Son 
  Løkkeveien 3 3 Gropa Son 
  Løkkeveien 3 3 Uthus Son 
  Løkkeveien 4 3 Uthus Son 
  Løkkeveien 4 3 Gamleskolen Son 
  Løkkeveien 5 3 

 
Son 

  Løkkeveien 5 3 Uthus Son 
  Løkkeveien 6 3 

 
Son 

  Løkkeveien 7a 3 
 

Son 
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  Løkkeveien 7a 3 Uthus Son 
  Sagaveien 1 2 Sagatun Son 
  Sagaveien 3 2 Knausen Son 
  Sagaveien 5 2 Fjordglimt Son 
  Sagaveien 5 2 Uthus Son 
  Sagaveien 9 2 Uthus Son 
  Sagaveien 9 2 Sagavollen Son 
  Sigurd Stenes vei 4 3 Birkelund Son 
  Sigurd Stenes vei 4 2 Uthus Son 
  Skoleveien 12 3 Son skole Son 
  Skoleveien 2 3 Nøtteløkka Son 
  Skoleveien 3 3 Nedre Bråten Son 
  Skoleveien 4 3 Uthus Son 
  Sonsveien 1 3 Fjellbakken Son 
  Sonsveien 16 3 Sollien Son 
  Sonsveien 3 3 Fjeldberg Son 
  Sonsveien 4 3 Kleppen/Fjellby Son 
  Sonsveien 5a 3 Fredheim Son 
  Sonsveien 6 3 Vestre Kolstad Son 
  Sonsveien 8 3 Østre Kolstad Son 
  Sonsveien 8 3 Uthus Son 
  Storgata 11 2 Rodegården Son 
  Storgata 12 3 Lakseløkka/Murgården Son 
  Storgata 12 3 Anneks/Uthus Son 
  Storgata 13 2 Braaengården/Fossergården Son 
  Storgata 15 2 Rudegården Son 
  Storgata 15 2 Bakbygning/Lager Son 
  Storgata 17 2 Meierigården/Iversgården Son 
  Storgata 18 2 Blomsterbo Son 
  Storgata 18 2 Uthus Son 
  Storgata 19 2 Glennes verft Son 
  Storgata 1b 3 Oxagrunnen/Uthus Son 
  Storgata 2 3 Bjerkhaug Son 
  Storgata 20 2 Bekkely Son 
  Storgata 20 2 Uthus Son 
  Storgata 22 2 Bankgården Son 
  Storgata 24 1 Uthus Son 
  Storgata 24 1 Uthus Son 
  Storgata 24 2 Uthus Son 
  Storgata 24 1 Woldegården Son 
  Storgata 25 1 Spinnerigården Son 
  Storgata 26 1 Stoltenberggården Son 
  Storgata 27 2 Sjøbu/Thornegården Son 
  Storgata 29 2 Birkelandgården Son 
  Storgata 30a 1 Thornegården Son 
  Storgata 30b 1 Thornegården/Uthus Son 
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  Storgata 31 2 Son Kro Son 
  Storgata 32a 2 Willibo Son 
  Storgata 32a 2 Uthus Son 
  Storgata 33 2 Elim Son 
  Storgata 34 2 Trangvik Son 
  Storgata 35 2 Toldergården Son 
  Storgata 35 2 Uthus Son 
  Storgata 36 2 Nummestadgården Son 
  Storgata 37 2 Bonanløkka/Langerudhuset Son 
  Storgata 38 2 Johannes Minde Son 
  Storgata 40 2 Fjellet Son 
  Storgata 40 2 Uthus Son 
  Storgata 41 2 Bribo/Lille Skaugum Son 
  Storgata 42 2 Sjøvold Son 
  Storgata 43 2 Anneks/Uthus Son 
  Storgata 43 2 Wittusbo/Wittustoppen Son 
  Storgata 44 2 Solfjellet Son 
  Storgata 44 2 Uthus Son 
  Storgata 45 3 Anneks/Uthus Son 
  Storgata 45 3 Barbison Son 
  Storgata 47 3 Røkken Son 
  Storgata 47 3 Anneks/Uthus Son 
  Storgata 48 3 Huskestua Son 
  Storgata 48 2 Uthus Son 
  Storgata 50 3 Gundersbo Son 
  Storgata 51 3 Veslebo Son 
  Storgata 51 3 Uthus Son 
  Storgata 52 3 Trudvang Son 
  Storgata 53 3 

 
Son 

  Storgata 55 3 Uthus Son 
  Storgata 55 3 Breviken Son 
  Storgata 57 3 Nummestad Son 
  Storgata 61a 3 Uthus Son 
  Storgata 61a 3 Solbakken Son 
  Storgata 61b 3 Sjøbu/Feriebolig Son 
  Storgata 67 3 Sjøbu Son 
  Storgata 67 3 Pjåken Son 
  Storgata 67 3 Uthus Son 
  Storgata 67 3 Anneks/Uthus Son 
  Storgata 9 3 Udnes Son 
  Storgata 9 2 Uthus Son 
  Strandgata 10 2 Sjøsand Son 
  Strandgata 10 2 Uthus Son 
  Strandgata 11 3 Anneks/Uthus Son 
  Strandgata 11 3 Strandheim Son 
  Strandgata 12 2 Uthus Son 
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  Strandgata 12 2 Wabakken/Stortinget Son 
  Strandgata 15a 2 Dørnbergerhuset Son 
  Strandgata 17 2 Tusculum Son 
  Strandgata 17 2 Uthus Son 
  Strandgata 19 2 Frostad Son 
  Strandgata 2 2 Sjøgløtt Son 
  Strandgata 3 2 Nordmo Son 
  Strandgata 4 2 Uthus Son 
  Strandgata 4 2 Strandbo Son 
  Strandgata 4 2 Sjøbod/uthus Son 
  Strandgata 5a 2 Sjøbod/Uthus Son 
  Strandgata 6 2 Karens hus Son 
  Strandgata 7 2 Sjølyst Son 
  Strandgata 8 2 Bolig Son 
  Strandgata 8 2 Uthus Son 
  Strandgata 9 2 Diogenes/Snekkerhuset Son 
  Strømbråtenveien 2a 3 Nedre Husjordet Son 

2 1 Garderveien 77 3 Sundby søndre Vestby 
2 1 Garderveien 77 3 Sundby søndre Vestby 
2 1 Garderveien 77 3 Sundby søndre Vestby 
2 1 Garderveien 79 3 Sundby søndre Vestby 
1 1 Gardeveien 90 3 Sundby nordre Vestby 
1 1 Gardeveien 90 3 Sundby nordre Vestby 
9 1 Grøstadveien 2 2 Grøstad Vestby 
9 1 Grøstadveien 2 2 Grøstad Vestby 
9 1 Grøstadveien 2 2 Grøstad Vestby 
9 1 Grøstadveien 4 2 Grøstad Vestby 

  
Hytteveien 62 3 Sørlie Vestby 

7 
 

Høgdaveien 38a 3 Kleverhøyden/Høyda Vestby 

  
Johnsrudveien 13 1 Wesselstua Vestby 

6 1 Kirkeveien 15 1 Vestby prestegård Vestby 
6 1 Kirkeveien 15 1 Vestby prestegård Vestby 
6 1 Kirkeveien 17 1 Vestby prestegård Vestby 

  
Kirkeveien 21 1 Vestby kirke Vestby 

9 5 Kroerveien 1 3 Thorvaldsengården Vestby 
6 

 
Krusebyveien 14 3 Klokkergården Vestby 

11 1 Nordbyveien 2 3 Nordby Vestby 
11 1 Nordbyveien 2 3 Nordby Vestby 
11 1 Nordbyveien 2 3 Nordby Vestby 
11 1 Nordbyveien 2 3 Nordby Vestby 

  
Rødsveien 1 2 Revhaug Vestby 

  
Rødsveien 1 2 Revhaug Vestby 

12 1 Støttumveien 111 2 Krom Vestby 
12 1 Støttumveien 111 2 Krom Vestby 
12 

 
Støttumveien 140 3 Kromstua Vestby 

8 
 

Vestbyveien 2 3 Smestad/Smedgården Vestby 
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8 
 

Vestbyveien 2 3 Smestad/Smedgården Vestby 
8 

 
Vestbyveien 2 3 Smestad/Smedgården Vestby 

8 1 Vestbyveien 24 3 Øvre Randem Vestby 
7 

 
Vestbyveien 46 3 Villa Kvelle Vestby 

8 
 

Vestbyveien 5 3 Fremstad/ Jacobsengården Vestby 
7 1 Vestbyveien 50 3 Kleiver Vestby 
7 1 Vestbyveien 50 3 Kleiver Vestby 
7 1 Vestbyveien 50 3 Kleiver Vestby 
7 1 Vestbyveien 50 3 Kleiver Vestby 
8 3 Vestbyveien 7 3 Søndre Randem Vestby 
8 3 Vestbyveien 7 3 Søndre Randem Vestby 
8 3 Vestbyveien 9 3 Søndre Randem Vestby 

  
Østbyveien 6 3 Anorlund Vestby 

3 1 
 

2 Deli Vestby 
47 1 

 
3 Libråten Vestby 

47 1 
 

3 Libråten Vestby 
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