
Velkommen til Bogstad Gård



Bogstad Gård
Gården Bogstad ble ryddet i forhistorisk tid og var i drift gjennom første del av 
middelalderen, men ble liggende øde i de nærmeste mannsaldrene etter svarte-
dauen i 1349/50. I katolsk tid lå gården som leilendingsjord under Hovedøya 
kloster, men ble sammen med det øvrige kirkegodset overført til kronen ved 
reformasjonen i 1536.

I 1649 opptrer den første private eier, fogden Morten Lauritzen Ugla. Under 
krigene på 1600-tallet ga han kronen store lån, og da lånene ikke ble betalt tilbake, 
fikk han skjøte på Bogstad og andre gårder i Sørkedalen. Det ble således skapt et 
gods som omfattet både jord- og skogeiendommer. Dette ga grunnlaget for sagbruk 
og trelasthandelen som utviklet seg raskt på 1600-tallet.

Samtidig med trelasthandelen kom gruvedriften i Norge igang og jernverkene ble 
grunnlagt. De ble som oftest drevet privat. Bogstads eiere fikk interesser også i 
jernverk samtidig som skoggodset for sagbrukene ble utvidet.

Fra midten av 1600-tallet var Bogstad Gård sentrum i godset, som stadig økte 
i omfang frem til begynnelsen av 1800-tallet. Godset besto da av 550 000 mål, 
vesentlig skog, men også tre jernverk, mange sagbruk og annen virksomhet.

I 1854 ble godset delt mellom arvingene slik at nesten hele skogarealet, verkene 
og brukene gikk samlet over på én part. Denne parten er i alt vesentlig blitt holdt 
samlet og er gått i arv til familien Løvenskiold, hvis firma Løvenskiold-Vækerø er 
basert på i dag.



Etter delingen ble Bogstad Gård liggende 
igjen med et mindre skogareal og en del 
dyrket mark, foruten hovedbygningen 
med det meste av innboet. I 1955 solgte 
arvingene av Bogstad sin skog og jord 
til Oslo kommune, unntatt 130 mål park 
og annet terreng rundt hovedgården. 
Bogstads hovedbygning med innbo og 
parken ble gitt av arvingene som gave til 
en egen selveiende institusjon, Bogstad 
Stiftelse, og er i dag et museum forvaltet 
under Norsk Folkemuseum.

Bogstad tilhørte samme slektskrets helt 
fra grunnleggelsen av godset i 1649 og 
frem til opprettelsen av Bogstad Stiftelse 
i 1955. De første hundre år av godsets 
historie var kjøpmannsslekten Leuch i Christiania eiere, deretter familien Anker 
og senere ved arv den adelige familien Wedel Jarlsberg, og til sist familien Egeberg 
også ved arv.

Peder Anker - Norges første statsminister i 1814
Det er ukjent for mange hvilken rolle familien på Bogstad spilte i 1814 og hvilken 
betydning Bogstad hadde som møtested for viktige politiske samtaler. I dag er 
familiehjemmet et åpent museum for publikum med omvisningene i den delvis 
autentiske hovedbygningen fra slutten av 1700-tallet. Her følges de store inter-
nasjonale og nasjonale hendelsene i fotsporene til godseier Peder Anker og hans 
svigersønn grev Herman Wedel Jarlsberg.

Godseier Peder Anker tilhørte overklassen i Norge i 1814, oppvokst i en av 
landets mest velstående trelastfamilier. Sammen med sine tre brødre fikk han  en 
omfattende utdannelse i Europa, noe som ga en uvurderlig kulturell ballast. Med 
kunnskaper i alt fra språk, kunst og filosofi til veibygging og botanikk, overtok han 
Bogstad etter sin slektning Morten Leuch, og flyttet inn som nygift 23-åring i 1772. 
Her hadde han sitt virke som trelastmagnat, jernverkseier og veibygger. Stedet ble 
med årene forvandlet fra å være en lystgård til et hypermoderne mønsterbruk og 
representasjonsanlegg, besøkt av imponerte gjester fra inn- og utland.

Fra Kielfreden den 14. januar 2014 til utnevnelsen av den første norske regjer-
ingen den 18. november 1814, var både Peder Anker og svigersønnen grev Herman 
Wedel Jarlsberg sterkt involvert i begivenhetene for å få til en løsning på situa-
sjonen med stormaktene og nøden i Norge. De hadde nær kontakt med både den 



danske prinsen Christian Fredrik, som blir valgt 
til Norges konge 17. mai 1814, og den svenske 
kronprinsen Carl Johan. Carl 13. av Sverige blir 
valgt til Norges konge den 4. november 1814. 
Carl Johan blir konge i Sverige og Norge i 1818. 

Den 18. november 1814 blir Peder Anker norsk 
statsminister med sete i Stockholm. Grev Wedel 
blir finansminister og i praksis regjeringens 
leder i Norge. De får stor betydning for det gode 
forholdet som utvikler seg mellom Norge og 
Bernadottene utover 1800-tallet og til 1905.

Peder Anker er statsminister til 1822 og dør i 1824. Grev Wedel er finansminister 
til 1822, men blir stattholder i 1836. Han dør i 1840.

Omvisninger i hovedbygningen/museet
Fra 1. januar til 10. mai og fra 29. september til 31. desember:
Søndag kl. 13 og 14 og hver onsdag kl. 13.
Fra 11. mai til 28. september: 
Hver dag kl. 13 og 14 (mandag stengt). 



Lysthuset
Fra mai 2014 kan det nye lysthuset ved 
Bogstadvannet leies til mindre tilstelninger 
eller kurs.  

Det kan også benyttes i forbindelse med 
arrangementer i de andre selskapslokalene 
som til mottakelse, teater, musikk eller en 
samling etter en omvisning i museet.

Selskapslokalene Grev Wedel og Peder Anker
Bogstad Gård er en flott ramme for selskaper, kurs og konferanser med vakre og 
særpregete lokaler innredet i anleggets østre fløy. Salong Grev Wedel kan ha 80 
gjester ved dekking av småbord og 40 gjester ved langbord. Bankettsal Peder 
Anker kan ha maks. 120 gjester ved runde bord og 80 gjester ved hesteskooppsett.

Ta kontakt for å se lokalene eller booking på bogstad@bogstad.no eller ring oss 
på telefon 22 06 52 00. For enkel servering av mat i Salong Grev Wedel eller Café 
Grevinnen, be om våre priser. Selskapsmenyer står våre eksterne leverandører for. 
Vi tilrettelegger et vellykket arrangement.



Gallerilokaler
På Bogstad leier vi ut lokaler til utstillinger. Ta kontakt for mer informasjon.

Selskapstelt til større arrangementer
I perioden mai til september 2014 vil det være satt opp et telt til arrangementer 
på den indre gårdsplassen. I utgangspunktet er det plass til maks. 250 gjester ved 
runde bord, men dette kan tilpasses hvert enkelt arrangement. 

Café Grevinnen 
Café Grevinnen på Bogstad er i det gamle Bryggerhuset med bakerovn, brygger-
panne og peis som midtpunkt. Her serveres ferske rundstykker, kaker, Bogstads 
gode suppe og drikke. Åpent hver dag tirsdag til søndag kl. 12 – 16.
 
Brødbaking i den gamle bakerovnen første tirsdag i hver måned. Brødene selges i 
caféen når de tas ut av ovnen.

Her kan det også dekkes til uformelle lukkede selskap med småbord inntil 40 
personer, for eksempel kakeseskaper med venner, tapasbuffet med kolleger, suppe-
selskap en kald vinterkveld – eller en god anrettet middag. Ta kontakt angående 
priser og meny.



Museumsbutikken
Museumsbutikken selger varer i lin, 
bomull, fajanse, glass, tre, smijern og 
tinn. Lys, servietter, duker og pynte-
gjenstander til borddekking finner 
du også her, samt kosedyr for barn 
og mange andre varer.
 
I butikken selges også et utvalg pro-
dukter utviklet spesielt for Bogstad 
Gård som glass fra Nøstetangen 
Glass og porselen fra Figgjo AS. De har Bogstads egen dekor, hentet fra de vakre 
1700-talls interiørene i Hovedbygningens festsal.

Bøker med mange forskjellige temaer knyttet til Bogstads historie og stedets eiere, 
er en naturlig del av vårt tilbud.

Utstillinger i Vestibylen
Det er skiftene utstillinger i Vestibylen. Ofte om temaer knyttet til Bogstad.

Besøk dyrene
Gården har hester, kuer, griser, sauer, geiter, høner og kaniner. Åpent i fjøset tirsdag 
til fredag og hver første søndag i måneden kl. 12:30-15:30. Fra mai til oktober går 
dyrene ute.



Bogstad Gård
Sørkedalen 826, 0758 Oslo

Tel.: 22 06 52 00, bogstad@bogstad.no, www.bogstad.no
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