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Geografisk plassering, eiendomsforhold, og reguleringsmessig status
Christinedal ligger sydøst i Oslo på Høyenhall, Bryn i Østensjø bydel. Anlegget ligger på en
høyde i landskapet mellom det lavere partiet med Bryn senter i vest og åsen opp mot
Skøyengårdene i øst. Christinedal omfatter flere bygninger og adresser. Harry Fetts vei 10
gnr.144, bnr. 2, herunder hovedhuset og omkringliggende hage/park eies av Barra Eiendom
AS. Harry Fetts vei 12 gnr.144, bnr.2102, herunder tidligere arbeiderbolig og uthus /
stallbygning med tilhørende utearealer eies av Torgeir Lien. Harry Fetts vei 10 og 12 er i dag
uregulert område. Dammen og Den gule stue ligger under adresse Østensjøveien 81, gnr.144,
bnr.38. Sameiet Mølle?dammen er eiere. Parkanlegget med dam og Den gule stue er regulert
til spesialområde bevaring, hageanlegg vedtatt 21.06.06.

Fredningskart

Omfanget av fredningen
Fredning etter §§ 15 og 19 vil omfatte hovedhus med tilliggende parkanlegg, ”Den gule stue”
og tidligere arbeiderbolig og uthus / stallbygning. ONærmere om omfanget spesifiseres som
følger:

Fredning etter § 15 vil omfatte følgende:
Hovedhuset, Harry Fetts vei 10: Fredningen omfatter bygningens eksteriør, interiør og
bærekonstruksjon. Med unntak av underetasjen omfatter fredningen samtlige etasjer
med eksisterende romstruktur og fast inventar som skap, benker, hyller og ovner.
Videre omfatter fredningen overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører og
gerikter, takrosetter med mer. Rom / interiør i sokkeletasjen unntas fra fredningen.
Parkanlegget, Harry fetts vei 10 og del av Østensjøveien 81: Fredningen omfatter hele
parkanlegget med hovedelementer som frukthage, større eldre trær, utsmykket
steinterrasse og dam. Det spesifiseres at fredningen også omfatter eksisterende
bekkeløp, broer og opparbeidete elementer som stier, trapper, hellebelagte områder,
plenareal, bed og støttemurer. Fredningen vil ikke være til hinder for normal skjøtsel
og fjerning av yngre trær og busker.
Den gule stue, Østensjøveien 81: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og
bærekonstruksjon, herunder inngangsparti med nedfelt møllestein som trappetrinn.
Fredningen omfatter bygningens interiør med fast inventar som skap, senger, hyller og
ildsteder. Videre omfatter fredningen overflatebehandling og detaljer som vinduer,
dører, gerikter og listverk.
Arbeiderbolig og uthus / stallbygning, Harry fetts vei 12: Fredningen omfatter
bygningenes eksteriør og bærekonstruksjon. Fredningen omfatter utvendig
overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, gerikter og listverk.

Fredning etter § 19 vil omfatte følgende:
Et område rundt bebyggelsen i Harry Fetts vei 12: Fredningen omfatter et område
rundt bebyggelsen tilsvarende dagens eiendomsgrenser. Opparbeidete elementer i
uteområdet / hagen er ikke del av fredningen. Fredningen er ikke til hinder for vanlig
skjøtsel og vedlikehold.

Formålet med fredningen
Formålet med fredningen er å bevare Christinedal med bebyggelse og parkanlegg som et
anlegg av høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi knyttet til tidligere industriherre og
riksantikvar Harry Fett. Formålet er videre å ta vare på anleggets særpreg, kunstneriske
utforming og detaljering formet av Harry Fett som en betydelig kulturpersonlighet i samtiden.
Fredningen skal sikre dokumentasjonen og opplevelsen av Christinedal som anlegg og hjem
for en svært sentral skikkelse i nasjonens kulturhistorie. Fredningen skal sikre at elementene i
anlegget med bebyggelse, utsmykket steinterrasse, park, dam og uteareal bevares og oppleves
som et helhetlig og sammenhengende kulturmiljø. Fredningen skal også sikre at historiske
spor og elementer knyttet til den tidligere industrivirksomheten på stedet blir bevart.

I en arkitektonisk og stilhistorisk sammenheng skal fredningen sikre et unikt og sjeldent
anlegg i Norge, utviklet fra slutten av 1800- til inn på 1900-tallet. B med en byggeskikken er
preget av europeiske strømninger i tiden som historisme, arts- og craft og en romantiserende
”new cottagestyle”. Eksteriørfredningen skal sikre bygningenes arkitektur og
bærekonstruksjon. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering, så som
fasadeløsning, eldre vinduer og dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.

Hovedhuset er tilbygget mot syd på 1960-tallet. Fredningen skal ikke være til hinder for at
tilbakeføring av bygningen. Fasaden / fasaden på denne siden kan derfor vurderes etter
ordinær dispensasjonssøknad.
Interiørfredningen av bebyggelsen etter §15 skal sikre rominndeling, bygningsdeler, fast
inventar og overflater i interiøret som kilde til forståelse av arkitektur og historie.
Sokkeletasjen i hovedhuset er i stor grad endret etter ombygging på 1960-tallet og romløsning
og interiør omfattes ikke av interiørfredningen. Fredningen skal ikke være til hinder for at
tilbakeføring kan vurderes etter ordinær dispensasjonssøknad.
Fredningen av parkanlegget etter §15 skal sikre et unikt og særpreget kulturmiljø med stor
opplevelses- og formidlingsverdi. Opplevelsen av enkeltelementene og sammenhengen dem i
mellom skal ivaretas.
Formålet med fredningen etter §19 av et område rundt arbeiderboligen og uthuset er å sikre
virkningen av disse i miljøet samt opprettholde sammenheng og forståelse av det helhetlige
anlegget.

Fredningsbestemmelser
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål, og gjelder i tillegg til
kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid.
Fredningsbestemmelser for bygninger og arealer foreslått fredet etter kulturminneloven § 15:
1. Det er ikke tillatt å skade, rive eller flytte bygningene eller deler av disse.
2. Det er ikke tillatt å bygge om eller endre bygningenes eksteriør og bærekonstruksjon.
Fredningen skal imidlertid ikke være til hinder for eventuell tilbakeføring av
hovedhusets fasade mot syd.
3. Det er ikke tillatt å bygge om eller endre hovedhusets og den Gule stues interiør.
Fredningen skal imidlertid ikke være til hinder for eventuell endring / tilbakeføring av
hovedhusets underetasje.
4. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet
arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør og konstruksjon eller fredete
interiør er ikke tillatt.
5. Fast inventar skal bevares som integrert del av fredet interiør.
6. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet
arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør og bærekonstruksjon, og
fredet interiør, herunder også fast inventar, er ikke tillatt. Unntatt fra dette er eventuelle
tilbakeføringer, jf. Punkt 2, og 3.

7. Alt vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder i tråd
med bygningenes egenart, opprinnelige konstruksjon og materialbruk, og på en måte
som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
8. Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utseende og /eller konstruksjon kan tillates i
særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert
grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
9. Fast inventar som inngår i fredningen, skal ikke fjernes fra bygningene eller det rommet
det har sin tilknytning til. For hovedhuset gjelder dette eksempelvis hyller og
støpejernsovn i biblioteket i 1.etasje, takrosetter, rund svenskeovn i 1.etasje, innfelte
dekorfelt med ”muser” i trappehallen, takrosetter generelt og kakkelovn i 2.etasje. Det er
ikke tillatt å endre eller gjøre inngrep i fredet interiør og inventar.

For parkanlegg fredet etter §15 gjelder:
10. Fjerning av elementer som trær, broer, møllesteinsbord, stier rundt dammen, steinsetting
og rester av murer med videre er ikke tillatt. Det må ikke settes i verk tiltak eller
bruksendringer som kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke
formålet med fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse
av vei eller parkeringsplass, oppsetting av gjerder, skilt, endring av beplantning eller
belegning, planering, utfylling og andre landskapsinngrep.

Fredningsbestemmelser for foreslått områdefredning etter § 19:
11. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som kan
forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette
gjelder alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller parkeringsplass,
oppsetting av gjerder, skilt, endring av beplantning eller belegg, planering, utfylling og
andre landskapsinngrep.
Tilbakeføring av utearealer:
12. Tilbakeføring av utearealer eller elementer i området kan tillates i særlige tilfeller under
forutsetning av at tiltaket kan gjøres på dokumentert grunnlag og etter godkjenning fra
forvaltningsmyndigheten. Annen oppgradering og endring av beplantning kan
gjennomføres forutsatt at dette ikke reduserer de kulturhistoriske verdiene, og etter
godkjenning fra forvaltningsmyndigheten.

Beskrivelse av anlegget

Det avgrensede fredningsområdet som omtales som ”Christinedal” var opprinnelig et
sommersted for Fettfamilien. Sommerstedet ble anlagt rett etter 1900 i en tidligere frukthage
og med et etablert industrimiljø rett ved siden av. Harry Fetts tyske far Eduard Fett startet
Høyenhall fabrikker her i 1890 med produksjon av tapet, papp og takrosetter med mer. Han
oppførte tidlig bebyggelse på området som skulle tjene fabrikkvirksomheten, blant annet
dagens boligbebyggelse i Harry Fetts vei 12. De to bygningene i nr 12 ble opprinnelig oppført
som arbeiderbolig og uthus / stallbygning i 1898. Så i 1901 setter han opp første byggetrinn
av en villa som ble kalt Christinedal etter Harry Fetts mormor. Villaen ble oppført i utmurt
bindingsverk med mål 10,2 og 5,5m. Bygningen ble i 1907 bygget til med en fløy mot øst på
10,1 og 14,4m. Harry Fett overtok driften på Høyenhall i 1911. Han utvikler eiendommen
videre og parkanlegget rundt bebyggelsen med stier, dam og en utsmykket steinterrasse syd
for villaen. I 1920 ble den såkalte ”Gule stue” som ligger under Østensjøveien 81, flyttet fra
plassen ”Rognerud”. Den tømrede bygningen ble tatt i bruk som bestyrerbolig for fabrikken.
For øvrig var det flere bygninger på området som i dag er revet. Det var også etablerte stier
mellom fabrikkområdet i nord og ”boligdelen” i syd. Rester av dette er bevart med en sti og
trapp ned fra den såkalte ”Hamsuneika” nordvest i fredningsområdet.

Fredningsanleggets deler:

Hovedhuset
Huset er i to etasjer. Det er i utmurt bindingsverk, står på fjell, med en grunnmur av naturstein
og med halvvalmet papptekket tak. Første byggetrinn var i 1901 og andre i 1907 hvor
bygningen fikk dagens hovedform. Etter sprengning av en knaus syd for huset i 1917, ble
underetasjen som full etasje etablert. Det kan da se ut som at hovedinngangen ble flyttet fra
nord til vestsiden og at dagens terrasse med understøttende søyler noe senere ble oppført.
Senere er det også foretatt diverse endringer, hvor den største var i forbindelse med
ombygging til kontor på 1970-tallet, og sokkeletasjen ble forlenget i en etasje mot syd. Det er
også utført en del endringer i forbindelse med tilpasning til barnehagebruk i 2009.

Eksteriør
Både husets hovedform, det utmurte bindingsverket og bygningsdeler som eldre og vinduer
og dører gjør at bygningen fremstår med et opprinnelig tidsuttrykk fra tidlig 1900-tall.
Bygningen karakteriseres av det røde teglverket, hvite smårutete vinduer og de
gjennomgående grønnmalte detaljene som går igjen på flere bygningsdeler. Mot syd svekkes
det opprinnelige preget noe av den ”nyere” tilbyggede kontorfløyen. Inngangsfasaden og

ddagens hovedinngang mot vest utmerkes av de repetetive,gjentatte søylene og en innpasset
bærejelke i sten i bysantisk stil som har kommet til i Harry Fetts tid. Bindingsverket er godt
bevart med grønnmalte stokker og mellomliggende røde teglsteinsfelt med grå pølsefuger. Det
er finnes mange forskjellige typer vinduer med ulik alder. Vestfasaden har store
krysspostvinduer. På de øvrige fasadene er det hovedsakelig t-post vinduer med smårutet
oppdeling i øvre felt. Eldre foto av bygningen viser at bygningen tidlig på 1900-tallet hadde
større grad av smårutet oppdeling også på sydfasaden.

Tilstand: Utvendige vegger og vinduer ble istandsatt tidlig på 2000-tallet. Etter lekkasjer ble
taket utbedret sommeren 2011. Eldre grønn takpapp ble fjernet og erstattet med ny gråfarget
papp, og råteskadete deler av underliggende bordtak ble erstattet med nytt. Beslag ble
supplert og utbedret etter behov, og en svart takhatt ble satt opp over den teglmurte pipen,
tilsvarende den som var der tidligere. I forbindelse med ombygging til barnehage ble det i
2002 bygget til en rømningstrapp på sydsiden av huset. Det ble også etablert ny trapp og
ventilasjonsinnretninger under denne opp til den eldre hovedinngangen mot nord.

Interiør

Med unntak av sokkeletasjen har første og andre etasje høy grad av opprinnelighet i forhold til
romstruktur, bygningsdeler og arkitektoniske elementer. Stilmessig vil vi anta at interiørene i
hovedsak er fra rundt 1920. Karakteristisk er de mange speildørene med rillede, ovale felt, og
utskjærte gerikter og taklister i pappmasjée som regnes å være tilhørefra Høyenhalls
fabrikkers produksjon. MDet er også mange spesielle takrosetter og ovner som utmerker seg
og gir hvert enkelt rom karakter.

I første etasje utmerker biblioteket seg med veggfaste hyller, dekorlister og et rikt kassett- og
bjelketak med dekorfelt fra fabrikkproduksjonen. Hallen, tidligere spisestue med trapp fra
første til andre etasje er på mange måter husets hjerte. Opprinnelig var hovedinngangen rett
inn fra nordsiden, og det var en utgang til hagen mot syd som senere er blitt bygget igjen.
Rommet har rikt dekorerte taklister og takrosetter samt en eldre lysekrone som tidligere skal

ha hengt på slottet. I første etasje må også kjøkkenet nevnes med del av eldre
kjøkkeninnredning, noe fra 1920-tallet og noe fra rundt 1950, samt en brannmur med eldre
hollandske blå fliser. Stuen ved siden av har videre en rund kakkelovn fra slutten av 1800tallet, type Rørstrand-modell nr.58. I første etasje er generelt tak og vegger, der det ikke er
brystningspaneler, generelt trukket med nyere strie og eller platekledning. På det
underliggende originale tregulvet er det lagt et laminatgulv.

Trapperommet opp til 2.etasje karakteriseres av fire innfelte og dekorerte bilder av antikke
”muser”, som skal representer greske skytsgudinner for diktning, sang, vitenskap og musikk.
Trappen går videre inn i forstuen i 2. etasje, hvor blikket ledes mot et vindu i syd med utsikt
over den utsmykkede steinterrassen. Forstuen har en innfelt veggfast benk og en vakker
flislagt kamin som antas å være fra 1700-tallet. Vest for forstuen ligger det noen mindre rom
med hvor det er romdelere og elementer som antas å være fra 1920-tallet. Øst for forstuen
ligger den såkalte Kroghsalen og blant annet et lite kjøkken. Kroghsalen var opprinnelig fylt
med bilder av maleren Christian Krogh, men er i dag et enkelt langstrakt rom med overlys og
ingen dekor. Dagens overlysfelt ser ut til å være av nyere dato, men selve overlyset som
arkitektonisk grep ses på eldre fotos og antas å være fra rundt 1920-tallet. I 2 etasje er det
også lagt laminatgulv oppå eldre underliggende tregulv. Videre er har tak og vegger, der det
ikke er stående panel, strie- og platekledningd.

Underetasjen er sterkt ombygget, først i forbindelse med kontor på 1960- / 70-tallet og senere
ved dagens bruk til barnehage i 2010. Alle flater er av nyere dato.

Tilstand og endringer: Overordnet regnes tilstanden til å være god. Ved ombygging til
barnehage er det gjort flere endringer og tiltak for brannsikring, rømning og ventilasjon.
Eksempler på dette er innpassing av rør og føringer for ventilasjon og
inergengass(brannsikring). Videre er det har man lagt brannhemmende plater i en god del
himlinger og vegger er trukket med ny strie. Likeledes er har veggener gjennomgående malt i
en lys fargetone, mens eldre foto viser at det har vært mange farger og tapeter på veggene.
Når det gjelder elementer som gerikter med mer i pappmasjeé, har disse tydelige
slitasjeskader på utsatte steder.

Plantegninger over Christinedal.
Plantegninger datert 23.04.10 i forbindelse med ombyggingen til barnehage. Romfunksjonen
slik de var på Harry Fetts tid er markert med hvitt.

Fotografier 1.etg
Hallen

Fra den nåværende hovedinngangen fører en trapp opp i hallen som på Harry Fetts tid ble
brukt som mottagelsesrom. Opprinnelig lå hovedinngangen mot nord, slik at man etter å
passert garderoben, kom rett inn i hallen, der det også var spisestue. Her hang opprinnelig
lysekroner som Harry Fett hadde kjøpt på slottsauksjon i 1903. Muligens er den nåværende
lysekronen en av disse. På hver sin side av glassdørene ut i garderoben sto byster av Harry
Fetts døtre, Inga Marie og Harriet. I dag er glassdøren fjernet, mens skapdørene, vinduene,
listverk, pappdekor og rosetten i taket er bevart. Det er blitt lagt nytt gulv ovenpå det gamle.
For øvrig fremstår rommet i relativt original stand.

Hagestuen
Rett frem i hallen, mot syd, lå en liten glassveranda. Dette skal ha vært prins Eugens
favorittværelse på Christinedal. Herfra gikk en trapp som førte rett ut i hageanlegget, mot
terrassen. I dag er fasaden mot hagen endret, vinduene er skiftet ut og rommet er i bruk som
oppbevaringsværelse. Rosetten i taket er bevart.

Biblioteket
Biblioteket ligger mot syd, inn til høyre fra hallen og var på Harry Fetts tid kledd med
bokhyller fra gulv til tak. Likevel rommet biblioteket på Christinedal bare en brøkdel av Fetts
boksamling, som var på ca 40 000 bind. I dag er det nederste løpet av bokhyller bevart, mens
det øvre er fjernet. Taket med sine rike dekor fremstår som opprinnelig. Dører og listverk er
inntakt, rommet har også sin opprinnelige kamin. Mot øst finner vi vinduet Harry Fett fikk i
gave av arbeiderne på fabrikken på sin 50-års dag. Dette er i sandblåst glass, med
inskripsjoner og motiver fra fabrikken. Rommet brukes i dag som bibliotek og lekerom for
barnehagen.

Kabinettet
Innfor biblioteket lå et lite kabinett hvor den såkalte Stoltenberg-samlingen hang. Dette var
bilder av maleren Mathias Stoltenberg. I dag er rommet i bruk som kontor, og er skjemmet av
ventilasjon- og brannsikkerhetsanlegg. Opprinnelige dører, vinduer og tak er inntakt.

Harry Fetts soverom og arbeidsværelse

Herfra hadde Harry Fett utsikt til hagen og dammen, og det var her han produserte alle sine
bøker og artikler. I rommet finnes en flott takrosett og en svenskeovn fra slutten av 1800tallet.

Kjøkken

Gang

Fotografier 2.etg
Trappen

I trappen mellom 1. og 2. etasje henger fire

Hallen

Kroghsalen

Opprinnelig et ombygget tørkeloft. Det var her Harry Fett og gjestene hans trakk seg tilbake
etter middagen. Veggene var på Fetts tid tapetsert med nærmere 80 arbeider av maleren
Christian Krogh, bl.a. det monumentale bildet ”17.mai”.

Arbeiderboligen

Arbeiderboligen, i dag bolighus, ble oppført i 1898 i sveitserstil. Det er en tømret og panelt
bygning i 11/2 etasje med natursteinsgrunnmur og papptekket saltak. Bygningen har stor grad
av nye bygningsdeler og overflater innvendig og har liten grad av opprinnelighet i interiøret.
Med unntak av en original trapp i tre med trappegang som ligger midt i huset er eldre interiør
svært lite lesbart. Eksteriøret er imidlertid godt bevart med høy lesbarhet i forhold til tidligere
bruk som arbeiderbolig. Utvendig har bygningen stående smalt, rødmalt panel både av typen
fas og staff. Hovedfasaden mot øst har i tillegg horisontale bord under vinduene. I første
etasje er det store hvitmalte krysspostvinduer. På gavlfasadene er det mindre toramsvinduer
med seks ruter i 2.etasje. Østfasaden karaktereriseres av en midstilt inntrukket hovedinngang
med grønnmalte eldre tredører med innfelte glassfelt. Fasaden har også to døråpninger til,
hvor den ene er stengt igjen i fasaden. Samtlige åpninger regner vi med skriver seg tilbake til
slutten av 1800-tallet da fabrikkarbeidere bodde i huset. På gavlfasaden mot syd er det utgang
til hage i 1.etasje som vi regner har kommet til i senere tid. På gavlfasaden mot nord er det et
overbygget inngangsparti til kjelleretasjen, hvor vi antar at det har vært tilgang til kjeller fra
bygningen ble oppført. Et særlig verdifullt og interessant grep ved bygningens eksteriør er

dekorbånd/felt i pappmasje ved takkrafta som vi regner med er fra Høyenhalls
fabrikkproduksjon. Fasadene har også utskjærte sveitserfiserende etasjebånd i tre mellom 1.
og 2. etasje og små rosetter på vindusgeriktene.

Tilstand og endringer: Bygningen ser generelt ut til å være i god stand. Grunnmuren i
naturstein ble av dagens eier Torgeir Lien utbedret med betong for noen år tilbake. Det ser
videre ut som at dagens krysspostvinduer med ytter- og innervinduer kan være fra rundt
midten av 1900-tallet. Mye av panelet ser opprinnelig ut fra slutten av 1800-tallet, mens deler
er skiftet ut i nyere tid. Taket skal være omlagt på nytt med papp på slutten av 1990-tallet.
Videre er vindskier med mer nyere kopier av eldre bord.

Uthus / stallbygning
Uthuset ble oppført i 1898 i 1 ½ etasje. Det er en bindingsverksbygning, utvendig panelt og
med papptekket saltak. Huset har stabburskarakter med en overhengende loftsetasje. Tidlig på
1900-tallet ble det bygget til en stallbygning i to etasjer med et overliggende høyloft mot
nord. Bygningen har en tilnærmet kvadratisk form, trolig oppført i bindingsverk, utvendig
panelt og med papptekket pyramidetak. Hoveddelen av huset benyttes i dag til beboelse. Deler
av 1.etasje er ombygget til garasjer med porter mot øst. Innvendig er uthus/ stallbygningen
preget av ombygging og liten grad av opprinnelighet. Vinduene i fasadene er torams med seks
eller 8 ruter i hver ramme. Utvendig panel er av stående type, noe med fas og noe med staff.

Tilstand og endringer: Taket skal etter lekkasjer være istandsatt i 1990-årene med ny papp og
diverse reparasjoner av undertak. Det ble også installert takrenner og nedløp i sink. Videre
kan dagens vinduer være nye ”kopier” av eldre vinduer satt inn på samme tid. Underetasje/
kjeller mot vest er ombygget i senere tid til bruksrom/beboelse.

Den gule stue

Bygningen er en tømret og panelt stue som skal være flyttet hit fra plassen ”Rognerud” i
1920. Den er i en etasje med underliggende kjellerdel mot nord. Den har en spekket
natursteinsgrunnmur og har et papptekket saltak.
Deler av stua er beskrevet til å kunne være fra 1700-tallet. Bygningen var opprinnelig
bestyrerbolig for Høyenhall fabrikker, og ble senere benyttet som gjestehus av Harry Fett.
Panelet er gulmalt, stående av forskjellig type. Huset karakteriseres av smårutete vinduer med
åtte ruter i hver ramme. Inngangsdøren i sveitserstil ligger på sydfasaden mot dammen.
Bygningens interiør med blant annet innbygde skap og benker er godt bevart og formidler et
nasjonalromantisk særpreg.

Tilstand og endringer: Bygningen er nylig istandsatt og en god del eldre bygningsdeler som
panel, vinduer og taktekking er skiftet ut på grunn av meget dårlig tilstand og råteskader.
Videre ble taket omlagt med ny papp og undertak utbedret. Utvendig er bygningen likevel
godt bevart med høy opplevelsesverdi. Inne er stua gjennomgående malt på nytt med de
samme fargene som var her tidligere.

Parkanlegget

Da Fettfamilien etablerte seg her på slutten av 1800-tallet lå landets største frukthage med 200
mål frukttrær her. Parkanlegget og fabrikken ble senere oppført på del av området til den
gamle frukthagen. Frukttrærne foran hovedhuset mot vest, kan være rester av det tidligere
hagebruket.

Da Harry Fett tok over etter sin far fikk han i 1919 utarbeidet en hageplan, tegnet av arkitekt
G. Grorud. Hovedtrekkene i dagens hageanlegg kan leses ut av planen, men planen har også
partier og elementer som ikke har blitt gjennomført. For Harry Fett var hageanlegget mer enn
en grønn og estetisk ramme rundt villaen. Sammenhengen med fabrikken var viktig. For
hageanlegget skulle også være et rom for fysisk aktivitet, for nytelse og templatisk ro både for
han selv og for arbeiderene på fabrikken.

Dammen mot øst er et ett hovedelement i parkanlegget. Den var opprinnelig anlagt som en
kjøledam for fabrikkanlegget, men Harry Fett utviklet den videre til en pryddam etter
japanske forbilder, med naturvekster, omkransede stier og broer. Dammen er nylig istandsatt,
med blant annet grusdekkede stier rundt, nye broer og trapper. Det er ryddet vegetasjon og
steinsatte terrasser i skråningen opp til villaen i vest har kommet fram igjen. Rett syd for
hovedhuset ligger en utsmykket steinterrasse, anlagt i 1920 med 20 motiver tegnet av ledende
kunstnere og arkitekter som også var Harry Fetts venner. Motivene er godt lesbare og

terrassen har meget høy grad av opprinnelighet. I forkant av denne sto inntil nylig en brønn i
marmor fra 1400-/1500-tallet som skal være fra Catharina Cornaro. Brønnen skal i dag være
utlånt.

Kollen syd for hovedhuset var opprinnelig del av anlegget. Her var det tett barskog før dagens
blokker kom. Den skogbevokste kollen ga et innslag av ”ekte norsk natur”, og et
spenningsforhold i møtet mellom det frie, uplanlagte og det planlagte utearealet.

I 1992 ble det gjennomført en registrering av hagen av Mette Eggen ved Institutt for
landskarkitektur - Norges Lanbrukshøgskole. Av større trær står det en eik i den nordvestre
del av hagen. Eika ble plantet på 60-årsdagen til Knut Hamsun i 1919. Den har en markant og
synlig beliggenhet, og ligger ved en eldre sti med trapper ned til det tidligere fabrikkområdet.
Av andre trær er det bevart del av eldre frukthage på plenen foran hovedhuset mot vest og en
rekke av hjertetrær ned mot skråningen i nord. Det fins også mange stauder som er forvillet i
Da Fettfamilien etablerte seg her på slutten av 1800-tallet lå landets største frukthage med
200mål frukttrær her. Parkanlegget og fabrikken ble senere oppført på del av området til den
gamle frukthagen. Frukttrærne foran hovedhuset mot vest, kan være rester av det tidligere
hagebruket. Dammen ble opprinnelig anlagt som en kjøledam for fabrikken. Harry Fett
utviklet den senere på 1920-tallet til en pryddam med naturvekster, omkransede stier og broer.
Dammen er nylig istandsatt, med blant annet grusdekkede stier rundt, nye broer og trapper.
Rett syd for hovedhuset ligger en steinterrasse, anlagt i 1920 med 20 motiver tegnet av Harry
Fetts kunstneriske venner. Motivene er godt lesbare og terrassen har meget høy grad av
opprinnelighet. I nordvestre del av området står det en eik. Eika ble plantet på 60-årsdagen til
Knut Hamsun,. Den har en markant og synlig beliggenhet, og ligger ved den gamle stien med
trapper ned til det tidligere fabrikkområdet.

Terrassen

Sør for hovedhuset ligger en mosaikkterrasse, dekorert av ulike kunstnere som selv har valgt
motivene. Opprinnelig var området dekket av fjell, men da Høyenhall fabrikker brant i 1917
ble det nødvendig å sprenge ut stein til gjenoppbyggingen. Deretter ble plassen liggende
brakk et par år, i påvente av en god ide til hva som skulle gjøre. Det var tanke om et steinbed i
tilknytning til terrassene og stiene som ligger nedover mot dammen, men i stedet fikk Harry
Fett ideen om en mosaikkterrasse. Han inviterte flere av sine arkitekt- og kunstnervenner til å
lage en tegning som utgangspunkt for en mosaikk. Hvert felt er 1,7 x 1,7 m, til sammen tyve
felt. Først ut var arkitekt Carl Berner, som tegnet ”Bukken Bruse”. Deretter bidro professor A.
W. Brøgger med en stilisert fremstilling av et vikingskip. Brøgger hadde selv deltatt i
utgravingen av Osebergskipet. Etter hvert kom bidragene inn fra de fleste av de involverte.
Fem av de forespurte vennene var imidlertid trege med å levere sine bidrag. De ble dermed
invitert til middag for å fullføre sine tegninger. Ark og tegneutstyr var lagt ut på gulvet, og
Harry Fett gjorde det klart at ingen middag ville bli servert før arbeidet var gjort. En av dem,
maleren Axel Revold, ble ikke ferdig før middagen måtte serveres, til tross for at han hadde
laget mange skisser. Under kjøttretten forsvant han plutselig, og da de andre kom ut etter å ha

spist seg mette, hadde også Revold fullført sin skisse. Dagen etter selskapet ringe Erik
Werenskiold til Harry Fett og beklaget at han ikke hadde sett mer på sine bjørnetegninger fra
gamle dager da han tegnet sin mosaikkskisse ”Bjørneunge”.

Harald Sørensen, legendarisk altmuligmann på fabrikken var også steinhogger. I løpet av
sommeren og høsten 1920 sørget han for at kunstnernes skisser ble lagt i mosaikk på
terrassen. Dette måtte skje før frosten kom, og da noen av bidragsyterne var forsinket med
sine tegninger, ble noen av feltene fylt ut med usignerte motiver.

De ulike motivene:
1. Carl Berner, arkitekt – Bukkene Bruse
2. Oluf Wold-Torne, maler – Pegasus
3. Usignert
4. Hans Dedekam, direktør for Kunstindustrimuseet i Oslo
5. A. W. Brøgger, professor og direktør for oldtidssamlingen ved UiO – Vikingskip
6. Rolf Thommessen, redaktør Tiden Tegn – Tidens Tegns ugle.
7. Henrik Sørensen, maler – Rådyr i silhuett med sol
8. Axel Revold, maler
9. Gerhard Munthe, maler – Munthes familievåpen
10. Erik Werenskiold, maler – Bjørneunge
11. Magnus Poulsson, arkitekt – mellomutkast for Oslo Rådhus, som han tegnet sammen
med Arnstein Arneberg.
12. Arnstein Arneberg, arkitekt – Oslo Rådhus, premiert konkurranseutkast

13. Haakon Shetelig, professor i arkeologi, UiB – Osebergmotiv
14. Usignert
15. Nils Ryjord, arkitekt – Ryjords familievåpen
16. Johan Nordhagen, professor – Trondhjems domkirke, konkurranseutkast
17. Johan Bøgh, direktør Vestlandske Kunstindustrimuseum – Bergens byvåpen med de 7
fjell
18. Christian Langaard, grosserer Frydenlunds bryggeri – Langaards monogram, forenklet
versjon
19. Familien Munthe-Kaas og Huitfeldt-Kaas familievåpen
20. Hans Aall, direktør Norsk Folkemuseum – Aalls familievåpen

I midten av terrassen finner vi fire familievåpen: Fett, Fischer, Rode og Trepka.

ANLEGGETS KULTURHISTORIE

Høyenhall-området før Christinedal
Omkring 1750 var Høyenhall en av ti husmannsplasser som lå under Østre Skøyen. Denne
eiendommen ble i 1842 delt i to bruk: Nordre og Søndre Skøyen. Området besto fram til
midten av 1800-tallet av jordbruksareal, og plassen Høyenhall grenset til Manglerud og lå rett
nord for Rognerud. Det var dårlige kår, stuehuset på Høyenhall blir beskrevet som ”gammelt
og forråtnet”. Ca. 1850 ble industriområdet på Høyenhall etablert, blant annet ved at Peter
Wessel Wind Kildal i 1849 kjøpte et stort jordstykke av Søndre Skøyen, der bl.a
husmannsplassen Høyenhall lå. Like etter utvidet han eiendommen med nok et stykke jord, og
Kildal fortsatte å ekspandere. Eiendommene ble slått sammen og Kildal anla snart en
frukthage på 200 mål. I 1851 bygget han den første destillasjonsfabrikk i Norge, og han startet
også fabrikker som fremstilte sjokolade, eddik og mineralvann. På eiendommen der
Christinedal senere ble oppført, benyttet Kildal bekken til å fremstille kritt og brissel
(fargestoff). Eiendommen ble i en periode kalt Bridselmølle. Kildal var en av stifterne av
Christiania Bank- og Kreditkasse og var en fargerik personlighet. Han drev en mangeartet
virksomhet, men mot slutten av 1880-tallet ble brisselmøllen lagt ned, og et jernstøperi flyttet
inn.

Christinedal i Eduard Fetts eie
I 1889 brant Eduard Fetts (Harry Fetts far) vatt- og pappfabrikk på Vallø i Vestfold ned. Fett
hadde drevet suksessrik virksomhet og han begynte straks å se seg om etter en ny tomt, denne
gangen i nærheten av Christiania. Fett kjente Kildal fra tidligere, han var en mann etter Fetts
hjerte. Høy og kraftig, noe av en sagnfigur, han veide 150 kilo og hadde et uoppslitelig stå-påhumør. En slik mann måtte Eduard Fett beundre. Når Fett nå fikk greie på at Kildals mølle
nærmest var lagt ned, tok han kontakt med sin gamle forbindelse. Området ved Høyenhall
viste seg å passe ypperlig for Eduard Fetts virksomhet, han overtok eiendommen og i 1890 sto
hans nye fabrikk ferdig. Der gjenopptok han produksjonen av bygningspapp og vattartikler,
tapeter, takrosetter og lister av presset cellulose. I 1898 nevnes arbeiderboligen og
stallbygningen for første gang i branntaksten. Omtrent samtidig begynte Eduard Fett
oppførelsen av Christinedal og i 1901 sto første byggetrinn klart. Det var 10,2 m langt, 5,5 m
bredt og 6,2 m høyt, oppført i utmurt bindingsverk. Huset ble bygget på i 1907, og
Christinedal fikk nåværende hovedform. Anlegget ble de første årene benyttet som
sommersted, og lå svært grønt og landlig til, til tross for fabrikkanlegget like nedenfor.

Christinedal under Harry Fett

Eduard Fett døde i 1911 og Harry Fett overtok både fabrikken og Christinedal. Vi vet at han
gjennomførte flere ombygnigner og ominnredninger, bl.a. under ledelse av hans gode venn
Arnstein Arneberg. I 1916 brant fabrikken og i forbindelse med gjenoppbyggingen ble mye
stein sprengt bort. Christinedals underetasje fikk nå full høyde rundt bygningen. Det ble
etablert en kontinuerlig terrasse på syd- og vestsiden. Det er mulig at det var ved denne
ombyggingen overlyset i Krogh-salen ble etablert. Samtidig ble det også frigjort et nytt areal
foran hovedhuset. Det var her mosaikkterrassen med motiver av datidens kjente kunstnere ble
anlagt. Harry Fett var fabrikkeier, men han var også en stor kulturpersonlighet, han var
riksantikvar (fra 1913), forfatter og kunstsamler og det utviklet seg snart et kunstmiljø rundt
Christinedal. Huset ble et kultursentrum og Harry Fett fylte det med malerier og innbo av høy
kulturhistorisk verdi. Selvsagt finner vi også pappdekor fra fabrikken i mange rom. I 1920 ble
en stue fra Rognerud (plass under Manglerud) flyttet til Christinedal. Det er bygningen vi i
dag kjenner som ”Den gule stue”. Her bodde bestyreren, og den var senere i bruk som
gjestehus. Christinedals flotte hage har som vi har hørt røtter tilbake til Kildals tid, og var på
Harry Fetts tid fremdeles praktfull. Det var eplehage og kjøkkenhage, dam med springvann,
benker og bord og på plenen foran terrassen sto en venetiansk brønn, angivelig fra 1400-tallet.
Hagen var delt inn i mange rom med innlagte overraskelser. Dammen var en del av

hageanlegget og ga i sin tid grunnlaget for fabrikkvirksomheten. Man kunne passere inn- og
utløpet på hvitmalte broer i tre. En robåt tok besøkende ut til en liten øy der lyskastere og det
omtalte springvannet befant seg. Fotografier viser at det også var lagt ut en flytebrygge. Sør
for eiendommen lå en kolle med en mektig furuskog.

Harry Fett døde i 1962, men eiendommen forble i familiens eie. I 1965 ble Christinedal
bygget om til kontorer og fikk et tilbygg mot syd. I dag er huset i bruk som barnehage.
Om Harry Fett – vår første riksantikvar

Harry Per Fett ble født i Christiania 8.september 1875. Foreldrene var velstående, og han
vokste opp i et borgerhjem. Etter artium dro han, etter råd fra kunsthistorikeren Lorenz
Dietrichson, på studiereise i Europa. På de fire årene han var borte besøkte han Strasbourg og
München, i tillegg til en rundreise i Italia, og han fikk mange inntrykk, blant annet studerte
han europeisk middelalder- og renessansekultur. Tilbake i Norge ble han sekretær i
Fortidsminneforeningen, han fikk publisert en rekke avisartikler og dro rundt med sykkel og

kamera og registrerte kirkekunst. Harry Fett gjorde seg bemerket på mange områder i
kulturverdenen, han arbeidet en periode på Norsk Folkemuseum, han tok doktorgrad på
avhandlingen Billedhuggerkunsten i Norge under Sverreætten og han fortsatte sitt
forfatterskap, som omfatter både bøker og et vell av vitenskapelige artikler.

I 1911 døde faren, og Harry Fett ble også fabrikkeier. Han delte nå tiden mellom fabrikken og
kulturminnevernet, fortsatte å skrive og holde foredrag, være aktiv i Fortidsminneforeningen,
samtidig som han var en svært engasjert arbeidsgiver for sine ansatte. I 1950 startet han Kunst
på arbeidsplassen, en organisasjon som fremdeles lever i beste velgående, og han holdt ofte
foredrag og kunstutstillinger for arbeiderne.
I 1913 ble Harry Fett vår første ”ordentlige” riksantikvar. Forgjengereren H. M. Schirmer,
som var den aller første, rakk bare å bli i embetet fem måneder før han gikk bort, og han fikk
dessverre ikke utrettet stort. Harry Fett hadde en annen og langt mer handlekraftig stil. Han
sørget for å bygge opp den første offentlige kulturminneforvaltning i Norge, fikk gjennom lov
om bygningsfredning i 1920, han organiserte konservering, restaurerte kirkekunst, og arbeidet
utrettelig for unike, nasjonale kulturminner som Bryggen i Bergen og Røros bergstad. Han
satt som riksantikvar helt til 1946.

Harry Fett er blitt karakterisert som ytterst sosial, med stor sans for selskaplighet. Han elsket å
samle venner og bekjente til sammenkomster på Christinedal, og hans omgangskrets var stor
og imponerende. Våre fremste kunstnere og arkitekter frekventerte Christinedals vakre rom, i
tillegg til landets største kulturpersonligheter for øvrig, industrifolk, skipsredere, politikere, og
ikke minst kongelige. Gjestelisten ble satt sammen etter interessefelt, slik at kunstinteresserte
bedriftseiere og finansfolk ble presentert for unge kunstnere og arkitekter. Slik kom Harry
Fett til å prege både enkeltpersoner og en hel samtid. Interiørene var personlige, med kunst fra
gulv til tak, og gjenstander og antikviteter fra ulike stilepoker. Sjur Harby sier det slik: Huset
og hagen bar umiskjennelige preg av hans livsglede. Harry Fett var oppdatert, engasjert,
sjarmerende, humoristisk, raus, viljesterk og ambisiøs. Da han gikk bort i 1962, skrev Francis
Bull følgende i minneordet: ”Gjestfri og vennesæl, vidsynt og belest, idérik og fornøyelig, en
mann som midt i dagens virke bar med seg og representerte arven fra et par tusen års
europeisk kunst og kultur”.

Christinedal som kulturminne

Helt tilbake til 1980-tallet har ulike krefter og instanser uttalt seg om anleggets verneverdier.
Byantikvaren har både i forbindelse med utbygging av furukollen syd for Christinedal og riving av
Høyenhall fabrikker uttalt seg om anleggets høye verneverdi, og anbefalt bevaringsregulering for
store deler av anlegget. Selv om fabrikkområdet i dag er erstattet med boliger, og furukollen bak
Christinedal er bebygget, representerer eksisterende miljø med parkanlegg og bebyggelse et unikt og
sammensatt miljø hvor tidligere historie er godt lesbar.

Et av de forhold som setter Christinedal i en særstilling som kulturminne og miljø er
sammenstillingen av de ulike elementene innen anlegget. Industrianlegget er borte men både
tidligere direktørbolig, bestyrerbolig, arbeiderbolig, uthus, dam og parkanlegg er bevart.
Samlet forteller dette noe om en eldre paternalistisk industrimodell der industriherren bodde
sammen med bestyrer og arbeidere. Dette var humanistiske og filantropiske idealer i samtiden
påvirket av blant annet engelske industrisamfunn. Harry Fett rendyrket og utviklet anlegget
hvor tilgang til natur, kunst og kultur sto sentralt. Christinedal slik det fremstår i dag vitner
derfor om et sjeldent og unikt sammensatt industri- og bomiljø.
Kulturhistorisk har anlegget stor verneverdi knyttet til Harry Fett som person.
Harry Fett var ikke bare fabrikkeier, men også kunsthistoriker, riksantikvar og en stor
kulturpersonlighet med betydelig innflytelse i samtiden. Christinedal var flittig brukt som arena for

møter og samlinger hvor den utsmykkede steinterrassen med motiver tegnet av kjente kunstnere og
arkitekter er et godt bevart eksempel. Harry Fett utviklet også hovedhuset som stilmessig kan sies å
være preget av en europeisk romantiserende byggeskikk hvor også eldre kunst, ovner, og
bygningsdeler fikk sin særskilte plass. Videre utviklet han parkanlegget med dammen hvor blant
annet idealer fra japanske hagekunst ble trukket inn. Både hovedhus og parkanlegg er godt bevart ,
og et synlig minnesmerke over Harry Fetts skaperånd og virke.

Christinedal, slik det fremstår i dag, er et unikt og sammensatt miljø hvor tidligere historie er godt
lesbar og de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene er godt bevart. Byantikvaren mener miljøet
har nasjonal verneverdi som et helhetlig villa- og industrimiljø knyttet til personen som bygget opp
Riksantikvarembetet i Norge. Byantikvaren anser at fredning etter kulturminneloven vil gi et
forsvarlig og nødvendig vern av de verdiene som anlegget representerer. Fredning vil være et
kvalitetsstempel som gjør anlegget bedre kjent og setter det inn i en nasjonal sammenheng.

Historiske foto fra Christinedal
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