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1 Bakgrunn 
 

1.1 Kort karakteristikk av kulturminnet  
 
Gården Huseby på Lista ligger ca. 3 km vest for Farsund sentrum. Gården ligger høyt og fritt 
på en morenerygg ca. 400 hundre meter fra sjøen inn for Husebystranda. 
 
Arkeologiske funn forteller at det var gårdsdrift her tilbake til før vikingtid. Mye tyder på at 
Huseby alt i sagatid tilhørte kongemakta og tidlig ble et viktig militært, administrativt og 
økonomisk knutepunkt i maktutøvelsen over et større geografisk område.  
 
Et viktig karaktertrekk ved gården Huseby er det kvadratiske avlange innelukkede tunet. Det 
har en struktur og et omfang som kan spores tilbake til tidlig middelalder da tunskipnaden 
med plasseringen av bygningene utgjorde gårdens forsvarsverk. På et oppmålingskart over 
gården fra ca. 1860 er denne middelalderske strukturen i tunet godt synlig.  
 
Rundt 1870 gjennomgikk tunet på Huseby store endringer. Av i alt fire større våningshus ble 
bare ett tilbake, identisk med dagens hovedhus. Alle de gamle driftsbygningene ble revet. Ved 
oppføring av nye driftsbygninger ble likevel den middelalderske grunnstrukturen i tunet 
bevart. Hage- og parkanlegget ble trolig anlagt i den tiden Huseby var lystgård for 
patrisierfamilien Lund rundt 1800. Omfanget av dette anlegget i dag er omtrent tilsvarende 
som vises på et kart fra tiden rundt 1860. Fra rundt 1900 frem mot ca. 1930 foregikk en 
gradvis ombygging av hovedhuset på Huseby til det arkitektoniske uttrykket bygningen nå 
har. Gårdsdriften ved Huseby har gjennom skiftende tider vært kontinuerlig opprettholdt like 
til i dag. 
 

 
 

Huseby kongsgård. Flyfoto 2005. Foto: Tom Heibreen. 
  



1.11.2017 

4 
 

1.2 Eiendomsinformasjon 
 
Huseby kongsgård. Gnr./bnr. 2/1 Farsund kommune. 
 
Fredningen omfatter: 
 

• Hovedbygning (våningshus) - bygningsnr. 168816820 (Askeladden ID 130550-1). 
• Forpakterbolig  - bygningsnr.  168816839 (Askeladden ID 130550-2). 
• Stabbur - bygningsnr.  168816847 (Askeladden ID 130550-3). 
• Driftsbygning - bygningsnr.  168816812 (Askeladden ID 130550-4). 
• Gårdstun, hage og parkanlegg (Askeladden ID 130550-5). 

 
Hovedbygning (Foto BTS/VAF) 

 
 
Forpakterbolig (Foto BTS/VAF) 
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Stabbur (Foto BTS/VAF) 

 
 
Driftsbygning (Foto BTS/VAF) 

 
 
Gårdstun, hage og parkanlegg (Foto BTS/VAF) 
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1.3 Lokalisering 
Gården Huseby på Lista ligger høyt og fritt på en morenerygg 400 meter fra sjøen, ca. 3 km 
vest for Farsund sentrum.  
 

 
 
 
1.4 Kart 
 

 
Vest-Agder fylke 

  

 Huseby kongsgård. Foto: Tom Heibreen  

Farsund kommune 
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  Austre Hauge med Huseby 

 
1.5 Andre fredete kulturminner i området 
I området ved Huseby kongsgård ligger de arkeologiske lokaliteter tett. Her er også mange 
løsfunn og tradisjonslokaliteter. Her følger en oversikt over arkeologiske lokaliteter på 
Huseby Kongsgård innen en radius av ca 100 meter fra tunet. Løsfunn ikke medregnet:  
 

• Askeladden ID 32876 – Gravhaug - Rundhaug. Klart markert. (automatisk fredet) 
 

• Askeladden ID 61580 - Nedlagt kirkested. Første og eneste omtale av en kirke på 
Huseby er i 1308 (sancti Laurentii de Lista). Kirken ble trolig lagt ned på 1500-tallet. 
Området der kirken skal ha stått, ligger dels inne i hagen og delvis på jordet syd/vest 
for våningshuset på Huseby kongsgård. Området er inngjerdet og det er ikke tillatt å la 
dyr beite der. Geometri etter Satellittprosjektet i Vest-Agder 2007. (automatisk fredet) 

 
• Askeladden ID 80664 – Kongevegen (ikke fredet) 

 
• Askeladden ID 80665 – Gravhaug – Rundhaug (automatisk fredet) 

 
 

Haugen er restaurert. Foto: Frans-Arne Stylegar/VAF. (Askeladden ID 80665) 
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• Askeladden ID 103434 – "Dronning Åsas ridestein" – Se foto side 8. (automatisk 
fredet) 

 
• Askeladden ID 103435 - Trappesteinen som ligger ved inngangsdøren på den østre 

langveggen av driftsbygningen, sies å være fra middelalderkirken på Huseby. Den skal 
i sin tid ha blitt flyttet fra kirketomten av en husmann som ville bruke den til 
trappestein ved huset sitt. Steinen har i nyere tid blitt hentet tilbake til gårdstunet.  
(automatisk fredet) 

 
• Askeladden ID 105641 – Tradisjonslokalitet. På jordet nord/øst for driftsbygningen 

skal Tingstua på Huseby ha stått. Jan Petter Gjertsen, som leier jordet, opplyser at far 
til nåværende eier fjernet en gravhaug her. (uavklart) 

 
• Askeladden ID 111403 – Vegetasjonsmerker: Tett opp til Huseby kongsgård, nær 

eiendomsgrensen mot syd/øst ligger et gravfelt med mulige 27 gravhauger. (uavklart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Del av det store gravfeltet under med Askeladden ID 111403. Feltet ligger tett opp til Huseby 
kongsgård. (Foto: Tom Heibreen 2005)  
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2. Eiendommens historie 
 
2.1 Huseby - et maktsentrum i vikingtid  
Arkeologiske funn forteller at det var gårdsdrift på Huseby tilbake til før vikingtid. Mye tyder 
på at Huseby alt i sagatid tilhørte kongemakta og tidlig ble et viktig militært, administrativt og 
økonomisk knutepunkt i maktutøvelsen over et større geografisk område.  
 
En gang i tidlig middelalder synes en markert deling å ha funnet sted mellom Huseby og 
Lunde. Som et talende vitnesbyrd om delingen står fremdeles en grensestein med 
runeinnskrift i gårdsgrensen. Runeinnskriften er tydet til: "Her skifter markene". Runesteinen 
kan trolig dateres til begynnelsen av 1100-årene og er Norges eldste dokumenterte 
grensemerke. 
 
Et annet kulturminne på eiendommen, og som står innenfor område foreslått til fredning, er 
«Dronning Åsas ridestein». Navnet har den stolformede steinen fått i nyere tid, men kommer 

av den kobling som er gjort til Snorres 
beretning i Ynglingesagaen. Her fortelles 
det om en konge på Agder, Harald 
Granraude (Rødskjegg), far til Åsa (ca. 800 
– 834), som ble gift med Gudrød 
Halvdansson Veidekonge i Vestfold. Åsa 
ble mor til Halvdan Svarte, som var far til 
Harald Hårfagre. Det har vært spekulert i 
om Harald Granraudes gård på Agder var 
på Huseby, og at hans datter, senere 
dronning Åsa, skulle være vokst opp her.  
 
Huseby har en lang og spennende historie 
som kongsgård, fogdegård og sete for 
lensherrer. Enda så sent som ved utgangen 
av seinmiddelalderen var Huseby del av 
krongodset. Et vitnemål om gårdens nære 
tilknytning til rikskongen er det kongelige 
kapellet på Huseby, nevnt i flere kilder fra 
1300-tallet og fremover.  
 

 
 
2.2. Ecclesia Sancti Laurentis de Lista - det kongelige kapell 
Sydvest for gårdens øvrige bygninger lå det i middelalderen et kongelig kapell, Ecclesia 
Sancti Laurentis de Lista. I 1308 nevnes en kirke ved Huseby kongsgård i et pavebrev fra 
pave Klemens 5. Han tillot å bygge 14 kirker organisert som kongelige kapeller direkte under 
kong Håkon 5. De fleste kirkene lå i tilknytning til større byer, og det er derfor ganske spesielt 
at Huseby er blant de 14. Det forteller litt om hvilket betydelig maktsete Huseby må ha vært.  

«Dronning Åsas ridestein» står i dag ved oppkjørslen til 
hovedhuset. Den er flyttet hit i senrere år. Opprinnelig 
plassering i tunet er ikke kjent.  Askeladden ID 103434     
(Foto BTS/VAF) 
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Det er antatt at kapellet kom i forfall og ble revet kort tid etter reformasjonen. 
Klebersteinsportalen i Vanse kirke skal være bygd med stein fra denne. I 1925 gravde 
daværende eiere av Huseby frem rester av en mur man antok var fra kapellet og varslet 
Riksantikvaren.1 Fylkeskonservatoren i Vest-Agder har i senere år gjennomført flere 
undersøkelser for å lokalisere det gamle steinkapellet med den tilhørende kirkegården som 
man antok lå i utkanten av hagen på Huseby. Satellittbilder viser at det har stått en større 
bygning like innenfor steingjerdet her. Det man først mente var kapellet er sannsynligvis 
restene etter et større hus. Ved geofysiske undersøkelser med magnetometer, utført i 2009, har 
man foreløpig konkludert med at kapellet må ha stått like syd for og ganske nært opp mot 
hovedhuset langs den såkalte "Kongeveien". Tufta strekker seg fra området nord for lysthuset 
inn mot grunnen under hagen, inn på det området som foreslås fredet.2 Det er også forhold 
som tyder på at det kan ha vært en hemmelig underjordisk gang eller rømningsvei, en såkalt 
"lønngang", inn til kapellet fra det området hvor hovedhuset står i dag. Dette gjenstår å 
undersøke nærmere. 
 
2.3 Huseby blir privat gods 
I 1669 ble gården solgt til private. Først var det høyere embedsmenn som eide gården. Blant 
dem stattholder Ulik Fredrik Gyldenløve. Huseby kom slik som privatgods, fortsatt til å spille 
en viktig rolle som sete for den offentlige administrasjonen. Fra 1730-årene gikk Huseby ved 
fradelinger gradvis over til handelspatrisiatet i Farsund ved den mektige Lundfamilien. Fra 
1775 var hele godset på Lunddynastiets hender, og Lundene skulle komme til å sette sitt preg 
på Huseby i ti-årene som fulgte. For Lundfamilien var Huseby mest å regne som en lystgård. 
Familien residerte i Farsund. Her ble den gedigne bolig- og forretningsgården, paléet Husan, 
oppført på 1790-tallet. Herfra drev familien en svært innbringene virksomhet som foruten 
ulike typer av industrivirksomhet omfattet hummereksport, havariforretning, verftsdrift og 
skipsrederi. Gården på Huseby ble drevet med jordforpaktere. Driften av Huseby omfattet et 
for den tiden svært rasjonelt landbruk, noe som skal ha gått hardt utover fornminneverdiene i 
området. I tillegg til gårdsdriften ble det anlagt både tarebrenneri og reperbane på Huseby.  
 
For Lundfamilien kom nedgangen med Napoleonskrigen (1807-1814) og den økonomiske 
depresjonen som fulgte i årene etter den. Lundene måtte realisere eiendommene sine, og fra 
1827 og utover gikk Huseby stykkevis over til handelsborger Peder Otto, en av Farsunds nye 
menn etter den økonomiske krisen. I 1855 var tre fjerdedeler av Huseby på Ottofamiliens 
hender. Siste fjerdedelen forble i Lundfamiliens eie, men ble forpaktet av Peder Otto. 
 
Peder Otto leide fra 1856 ut Huseby til Lister og Mandals amt som drev landbruksskole her 
frem til 1868. I denne perioden ble det utført omfattende nyrydningsarbeider. Av 
folketellingen 1865 fremgår at Peder Otto selv var "Landbrugsskolebestyrer". Huseby ble 
drevet som et mønsterbruk med stor innvirkning på omliggende bruks effektivisering av 
jordbruksdriften. Under en orkan i 1869 ble den store driftsbygningen og andre 
uthusbygninger totalskadet. Betydelige midler måtte realiseres for gjenoppbyggingen, og 
Ottofamilien besluttet å selge.  
 
2.4 Det innelukkede tunet 
Historikeren Peter Holmesland utgav i 1933 en artikkel om Huseby – Vest-Agders kongsgård. 
Her beskriver han tunet slik han oppfattet at det kan ha vært i middelalderen. Han hevder at 
Huseby er: 

                                                           
1 ) Murene etter kirken ble avdekket av stud. jur. Andreas Stray. Korrespondanse og skisser finnes i arkiv hos 
Riksantikvaren. Registrert i Askeladden med ID: 61580. 
2 ) Se vedlegg 4: A Geophysical Survey at Huseby. 
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«.. den eneste gård i Vest-Agder som i sitt anlegg og bygningenes anbringelse har bevart 
oldtidens preg … det var et avlangt, firkantet stenlagt gårdsrum, innen hvilket var anlagt 
matbu, brønn, park (dam for vanning av husdyr) og reidsten. Langs gårdsplassens sider lå 
bygningene, på den mot syd eller nærmest syd vendende side hovedbygningen, på den 
motsatte side uthusbygningene.» 

 
Flere av disse elementene kjennes igjen den dag i dag. «Dronning Åsas ridestein», er alt 
omtalt. Steinens opprinnelig plassering i tunet er imidlertid ikke kjent. "Det stenlagte 
gårdsrum" var nok også en realitet. Flere steder i tunet bryter fremdeles kuppelstein gjennom 
gruslaget. Dammen er godt kjent. Den er nå gjenfylt, men var fremdeles i bruk på 1950-tallet 
og lå i tunet ved dagens uthusbygninger. Brønnen raste sammen på 1870-tallet. Den lå midt i 
rondellen framfor hovedhuset der flaggstanga nå står. Brønnen skal etter sigende ha vært 
steinsatt og 25 meter dyp. Og fremdeles er det slik at våningshusene ligger på "den mod syd, 
eller nærmest syd vendende side" mens uthusbygningene ligger på motsatt side, altså mot 
nord. Av de bygninger som inngikk i en eldre dokumentert tunskipnad er bare dagens 
hovedhus tilbake, og er det huset som foreslås fredet etter kml § 15. 
 

 
 

Utsnitt av kart over gården Huseby tegnet av T. Jacobsen Aarnes. Det viser gårdstunet med bygninger og parkanlegg slik 
dette trolig var ca. 1860. Kartet er tegnet med retning syd/nord. For lettere å kunne sammenligne med nyere kartverk er 
utsnittet rotert 180° og påført pil som viser himmelretningen mot nord. Merk at den store gravhaugen syd/vest for tunet er 
tegnet inn. Likeledes "Kongeveien" langs nordsiden av tunet. Hage- og parkanlegget, som er markert med grønt ser ut til å 
ha omtrent samme omfang som i dag. Av stående bygninger er bare hovedfløyen av huset lengst vest i tunet tilbake, og er 
identisk med hovedbygningen som foreslås fredet etter kml § 15. (Forklaring på bygningene med påførte tall; se fotnote)3 

 

                                                           
3 ) Tallmarkeringen som er påført kartet kan jamføres med navn på bygninger nevnt i Frans-Arne Stylegars 
artikkel om "Lundene på Huseby": 1) Jonas Eilertsen Lunds hus. 2) Jochum Brinch Lunds hus. 3) Søren Bruun 
Lunds hus. 4) Jonas Gabrielsen Lunds hus. Trolig ble dette revet eller flyttet før 1855. Huset lå der stabburet nå 
står, og kanskje er det dette som er markert i kartet med rødt. Stabburet er antatt oppført i de årene 
landbruksskolen holdt til på Huseby. 

N 

1 

 

2 

3 
4 
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Kartet på foregående side er et utsnitt av 
et større kart som viser tunet og de 
bygninger som på tidspunktet var omfattet 
av dette. Kartet er ikke datert, men det er 
antatt å være tegnet i den tiden det var 
landbruksskole på Huseby, (1856-1868).  
Det viser de jordteigene som hørte til 
gården med noen av underbrukene, og 
med avtegnede grenser mot nabogårdene. 
De bygningene som er markert med rødt 
er driftsbygninger, mens de oransje er 
våningshus. Formen på det firkantet, 
kvadratiske tunet, trer her tydelig frem. 
Likeledes det som Holmesland beskriver 
som den oldtideske tunskipnaden; med 
driftsbygningene nordvendt og 
våningshusene mot syd. Det blå kvadratet 
mellom driftsbygningene er sannsynligvis 
vanningsdammen.  
 
 

 
 
 

 
2.5 Lundene på Huseby 
Artikkelen om "Lundene på Huseby" av tidl. fylkeskonservator, Frans-Arne Stylegar, utgjør 
en del av dokumentasjonsgrunnlaget for Vest-Agder fylkeskommunes forslag til fredning av 
Huseby. Artikkelen redegjør, blant annet med branntakst-protokoller som kilde, nærmere for 
tunets beskaffenhet og bygningsmessige status i 1840- og 1850-årene.4  
 
2.6 Familien Stray på Huseby 
I 1871 ble familien Ottos del av eiendommen solgt til to unge gårdbrukere fra Torridal i 
Oddernes; Tarald Ugland (1842-1874) og Kristian Stray (1841-1908).  De to var svogere. 
Lundfamiliens del av Huseby ble fire år senere solgt til en tredje part. Gårdsdriften på Huseby 
ble gjenopptatt og nye driftsbygninger ble reist etter de som var ødelagt i orkanen i 1869.  
 
På tidspunktet for overtakelsen stod fremdeles tre av våningshusene. (for referanse; se kart på 
foregående side). Kristians Stray (1841-1908) eide hus nr 1, omtalt som Jonas Eiletsen Lunds 
hus. Dette var sammenbygd vinkelrett med hus nr 2, omtalt som Jochum Brinch Lunds hus, 
og revet ca. 1875. Tarald Ugland flyttet inn i hus nr 3, omtalt som Søren Bruun Lunds hus. 
Tarald døde imidlertid kort tid etter. Bygningen og jordteigene hørende til bruket kom etter 
hvert på andre hender. Huset ble revet rundt 1890, og nytt våningshus ble oppført på samme 
sted. Strayfamilien fikk kjøpe huset i 1914, men ikke jorda som hørte til bruket. Av 
Strayfamilien ble bygningen, som fremdeles står, brukt som forpakterbolig. Fotografiet øverst 
på neste side viser hovedhuset på Huseby slik det så ut i Kristian Strays tid. Fotografiet er 
ikke sikkert datert. Bygningen som skimtes til venstre virker noe høyere enn den bygningen 

                                                           
4 ) Se vedlegg 2. 

Mye tyder på at større deler av gårdstunet på Huseby var 
steinlagt i middelalderen. Flere steder i tunet bryter fremdeles 
kuppelstein gjennom gruslaget. (Foto: Arve Lindvig for FKVA) 
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(forpakterboligen) som står på dette stedet i dag. Det er derfor ikke usannsynlig at dette er 
Søren Bruun Lunds hus som ble revet ca. 1890.  

 

 
 
 

Fotografiet nedenfor viser hovedbygningen i 1909 etter at Gunstein Stray (1867-1941) bygde 
denne om. Bygningens venstre side synes å være relativt uendret. De fire vinduene i 
empirestil, og inndelingen mellom disse, synes å være intakt. Den høyre halvdelen har fått 
innsatt krysspost-vinduer og har i det ytre fått preg av sveitserstil. Taket er hevet og er påført 
gavl mot tunet. Detter har sammenheng med at bygningen ble påbygd på baksiden. Bygningen 
fikk med det den L-form den har i dag. 
 

 
 
 

 
Gunstein Stray hadde gått gradene til sjøs og ble skipper 1896. Da han overtok Huseby ved 
farens død i 1908 var han i ferd med og å bygge seg opp som skipsreder med kontor i 
Farsund. Det er rimelig å se ombyggingen og moderniseringen av Huseby i sammenheng med 
at han som skipsreder ønsket seg en mer standsmessig bolig. Senere startet han rederi sammen 
med sønnen Andreas Stray (1904-1959) under navnet Gunstein Stray & sønn. Gunstein som 
også hadde hus i Farsund overdro Huseby til sønnen i 1930.  
 
Hovedhuset ble 1928-1929 ombygd til slik det er i dag. Forpakterboligen utbedret og 
tilbakeført i eksteriøret til et uttrykk nærmere det opprinnelige fra byggetiden rundt 1890. 
Stabburet, med unntak av innsatte vinduer på gavlveggen mot syd/øst, er ikke vesentlig 
endret. Driftsbygningen ble påbygd på 1980-tallet. Fotografier under viser hvordan bygningen 
så ut før ombyggingen. Mer utførlig om dette under dokumentasjonsvedlegg del 2.  
  

Det eldste kjente fotografiet av 
hovedhuset på Huseby, trolig tatt rundt 
1890. I Lundfamiliens tid på Huseby var 
dette huset eid av Jonas E. Lund. En 
større tilbygd fløy inn mot tunet langs 
Kongeveien, ble revet før 1875.  

Huset som skimtes til venstre i bildet 
kan være Søren B. Lunds hus som ble 
revet rundt 1890.  

Hovedhuset på Huseby etter ombygningen 
i 1909. Huset til venstre ble oppført ca. 
1890 på tufta etter Søren B. Lunds hus. Det 
ble kjøpt av Strayfamilien i 1914 og 
benyttet som forpakterbolig. 
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Flyfoto av Huseby fra 1959. Driftsbygningen ses her slik den var frem til påbyggingen på 1980-tallet. Låvebru-kvisten er nå 
borte, men den fint murte låvebrua i naturstein står fremdeles. Tufta til venstre for drifts-bygningen er etter et våningshus 
(Korneliusens hus), som brant ned kort etter krigen. Det ble oppført ca. 1890 på tufta etter en eldre bygning, men ble ikke 
gjenoppført etter brannen. 
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3 Utfyllende informasjon 
 
 
3.1 Fasade, plan- og snittegninger av hovedbygningen 
Tegningene under er skannet etter arkitekt Gabriel Tallaksens originaltegninger fra 1928. Det 
er stort samsvar mellom disse tegningene og hvordan utformingen av bygningen faktisk ble.   

 
Arkitekt Gabriel Tallaksens fasadetegning av hovedhuset på Huseby. Bygningens totale lengde i front er 21,4 
meter. Bygningens hovedkropp har bredde 6,15 meter. Tilbygget på baksiden som ble oppført i 1909 måler 9,2 x 
5,25 meter. 
 
 

 
En prosjektert pulttaksark på fasaden mot sjøen ble ikke bygget.  
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Målsatt plantegning av 1. etasje 
 

 
 
Fredningen omfatter følgende arealer:  
Vindfang (V.F.), Forstue m/garderobe, Anretning (Anr.), Stue, Spisestue, Herreværelse. 
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