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ÅROSVETEN
Kommune:
1018/Søgne
Gnr/bnr:
20/13
AskeladdenID:
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 14120

Omfang fredning
Byggnavn
•Kystvakthytte

Oppført
Bygningsnr. Gnr/bnr
1897 - 1897 169177392 20/13

Omfang
Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredning omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre Årosveten som militær vakthytte
fra 1900 med arkitekturhistorisk og kulturhistorisk høy verdi.

Begrunnelse:

Fredning av vakthytten på Årosveten dokumenterer en tusenårig
tradisjon med vakt og varsling på dette stedet. Hytten viser hvordan
man løste denne oppgaven i forbindelse med opprustningen før 1905.
Kystvakthyttene er historisk interessante som vitnesbyrd om den
militære opprustningen i Norge i forkant av unionsoppløsningen i
1905. I tillegg har de militærhistorisk interesse som en del av
meldetjenesten langs kysten i hele første halvdel av 1900-tallet.
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KYSTVAKTHYTTE

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

169177392
20/13
1897 - 1897
Bygning 9903176
Kompleks 14120

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dør, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt
og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre en militær vakthytte fra 1900.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Vakthytten på Årosveten dokumenterer en tusenårig tradisjon med vakt og varsling på dette
stedet. Hytten viser hvordan man løste denne oppgaven i forbindelse med opprustningen før 1905.
Kystvakthyttene er historisk interessante som vitnesbyrd om den militære opprustningen i Norge i
forkant av unionsoppløsningen i 1905. I tillegg har de militærhistorisk interesse som en del av
meldetjenesten langs kysten i hele første halvdel av 1900-tallet.

