
NIKU OPPDRAGSRAPPORT 133 /2021  

KULTURHISTORISK VERDIVURDERING 
 

Skoleveien 2, Ås kommune 
 

Fredrik Berg, Lars Jacob Hvinden-Haug 
 

 





NIKU Oppdragsrapport 133/2021 

3 

 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 
Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo 

Telefon: 23 35 50 00 
www.niku.no 

 
 

Tittel 
Kulturhistorisk verdivurdering 
Skoleveien 2, Ås kommune 

Rapporttype/nummer 
NIKU Oppdragsrapport 133/2021 

Publiseringsdato 
10.11.2021 

Prosjektnummer 
1022204 

Oppdragstidspunkt 
Oktober 2021 

Forsidebilde 
Skoleveien 2, Ås. Foto: NIKU 

Forfatter(e) 
Fredrik Berg, Lars Jacob Hvinden-Haug 

Sider 
30 

Tilgjengelighet 
Åpen 

Avdeling 
Bygning 

 

Prosjektleder 
Fredrik Berg 

Prosjektmedarbeider(e) 
Lars Jacob Hvinden-Haug, Fredrik Berg 

Kvalitetssikrer 
Annika Haugen 

 

Oppdragsgiver(e) 
NRE Norway AS 

 

Sammendrag 
NIKU er forespurt av NRE Norway AS om å utføre en vurdering av Skoleveien 2 i Ås for å forsterke kunnskapsgrunnlaget om eiendommens 
kulturhistoriske verdier. Arbeidet gjennomføres i lys av foreliggende planer om utvikling av eiendommen. Eksisterende bebyggelse utgjøres av en 
eldre del fra 1927 samt en fløy i tre etasjer fra 1962. Begge er oppført med former, uttrykk og materialer typiske for sin tid, men med beskjeden 
utforming. Den eldre bygningsdelen fra 1927, også kjent som «Sole», har over tid gjennomgått flere store endringer inn- og utvendig, blant annet 
i forbindelse med at det ble åpnet bakeri på 1930-tallet, samt i forbindelse med at virksomheten vokste i etterkrigstid. Når fløyen ble bygd ble 
denne sammenbygget med hovedbygningen fra 1927. Derved ble også store deler av vestsiden endret, og verandaen med trapp fjernet. 
Nordgavlen med inngangsparti ble samtidig ombygget for å harmonere med den nye fløyens butikkfasader. Også dette er senere endret. Fløyen 
fra 1962 er bedre bevart, men har også den gjennomgått en del endringer, herunder fått flere nye dører i butikkfasadene mot nord. I dag preges 
hele bygningskomplekset av den sekundære fasadekledning som er montert på 1970-tallet. Som kulturminne betraktet forteller Skoleveien 2 om 
en sentral epoke i Ås moderne kulturhistorie. Den sentralt beliggende bolig- og forretningsgården utgjør en del av en lokalhistorisk sammenheng 
og kontinuitet, og slik sett utgjør bygningskomplekset utvilsomt et lokalt interessant kulturhistorisk innslag i en ellers delvis fragmentert bykjerne. 
Bygningene er med hensyn til volum forholdsvis godt bevart. Samtidig har de forflatende endringer som er skjedd i forhold til fasadenes overflater 
og detaljering hatt som konsekvens at de arkitektur- og bygningshistoriske verdiene er svekket. 

 

Emneord 
Ås, verdivurdering, verneverdi, Skoleveien, A. Olsen & Thv. Johansen, Anders Vinje, Sole bakeri, Thorleif Christiansen 

 

Avdelingsleder 

Annika Haugen 

 

http://www.niku.no/


NIKU Oppdragsrapport 133/2021 

4 

Forord 

Eiendommen Skoleveien 2 (A-F) (gnr.55 bnr. 56) inngår i et planinitiativ for framtidig fortetting vest for 
Ås stasjon.  

NIKU er engasjert av NRE Norway AS som kulturminnefaglig konsulent for å forsterke det antikvariske 
kunnskapsgrunnlaget for eiendommen. Dette blant annet ved å redegjøre for utviklingshistorikken av 
eiendommen og dens bygningsmasse, samt plassere den i en kultur- og arkitekturhistorisk 
sammenheng knyttet til utbyggingen av nærmiljøet over tid.  

Arbeidet er utført av bygningsantikvar Fredrik Berg og sivilarkitekt MNAL dr.ing. Lars Jacob Hvinden-
Haug. 

Eiendommen ble befart 12. oktober 2021. 

 

 

 

Skoleveien 2 sett fra nord. Ås Rådhus nede til høyre i bildet. Kilde: 1881.no 
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1 Innledning 

1.1 Opplysninger om eiendom 
 

Adresse Skoleveien 2, 1430 Ås 
Kommune Ås 
Gnr / bnr 55/56 
Nåværende funksjon Bolig/næring 
Opprinnelig funksjon Bolig 
SEFRAK registrert Nei 
Regulert til bevaring Nei 
Fredet Nei 

 

1.2 Situasjon 
 

 

Skoleveien 2 markert med gult. Ås stasjon og jernbanen til høyre i utsnittet. Kilde: Kartverket 

 



NIKU Oppdragsrapport 133/2021 

8 

 

Skråfoto, med Skoleveien 2 midten av bildene. Kilde: 1881.no 

Eiendommen ligger i flatt lende på hjørnet Skoleveien - Moerveien ca. 100 meter vest for 
stasjonsområdet og Brekkeveien. Bebyggelsen på tomten består av to sammenbygde 
bygningskropper fra henholdsvis 1927 og 1962, samt et mindre skur i sydvestre hjørne. 
Utomhusarealene er asfalterte for parkeringsplasser med unntak av smale gressplenpartier i øst og 
syd. På østsiden er det blandet nyere bebyggelse, preget av større volumer, hvorav de fleste er 
oppført etter 2000. I Moerveien 4 står Bankgården, opprinnelig oppført i 1965, men senere endret. I 
vest ligger naboeiendommen Moerstua (Skoleveien 4), oppført i 1948, og bak denne brer seg et 
boligområde fra etterkrigstiden ut til Sagaveien, Måltrostveien og Ekornveien. I syd står en større 
kontorbygning fra 1995 kalt Vektergården, oppført i postmoderne stil. I nord, på den andre siden 
Skoleveien, ligger et mindre grøntareal mot Moerveien, samt komplekset med Ås rådhus (1970).  

  

Skoleveien 2 sett fra Ås stasjon i øst, og fra nord foran Ås rådhus.  
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2 Overordnet områdehistorikk 

Eiendommen i Skoleveien 2 (opprinnelig kalt Sole) ble utparsellert og bebygget i en tid som har blitt 
kategorisert som stasjonsbyens fremvekst. Frem til etableringen av jernbanen i 1878-1879 var 
området del av et jordbrukslandskap, mens bygdens sentrum ved Korsegården/Brønnerud lå lenger 
vest. Ås stasjon sto ferdig i 1878, ett år før banen ble åpnet, på en grunn ekspropriert fra Dyster gård. 
Allerede i 1879 åpnet et landhandleri her under navnet «Dyster stasjon». I 1884 ble eiendommen 
fraskilt Dyster gård, og fikk da navnet Åsheim (den gang Aasheim).  

Området utviklet seg så sakte men sikkert til det nye kommunesenteret. Handelsvirksomheten økte, 
og flere bygninger kom til. Mange av dem som bygde hus rett etter århundreskiftet var håndverkere; 
skreddere og skomakere, men her var også større næringsvirksomhet som sag- og høvleri, 
landhandleri og bakeri, som satte sitt preg på lokalmiljøet.  

I tillegg til jernbanen stammer fra denne tiden dessuten flere av dagens hovedveier, langs hvilke den 
nye bebyggelsen har blitt strukturert. Nåværende rv. 152 (Drøbakveien og Sentralveien) var nyanlagt i 
1880. Moerveien ble anlagt i nåværende trasé fra veikrysset nordvest for Åsheim ut til Brekke gård 
rundt samme tid. Den tidligste bebyggelsen langs denne veien ble lagt til den nordre delen, mens 
boligene Åsnes, Fredheim og Grønlund i Moerveien 7, 9 og 11 alle ble oppført på den nedre vestre 
siden i 1910. Skoleveien ble anlagt under første verdenskrig som et bindeledd mellom Åsgård 
kommunelokale og Stasjonsplassen. Dermed fikk veien funksjon som en slags hovedgate gjennom 
stasjonsbyen. Østre delen, mellom Brekkeveien og Moerveien, har i senere tid blitt gjort om til gågate 
og har fått navnet Odd Tandbergs plass. Her lå tidligere de to lokalt sentrale virksomhetene Ås meieri 
(1910/1929) og Åsheim Landhandleri/Kristiansengården (1919-20, omtrent ved dagens Brekkeveien 3 
G/F). 

Etter den annen verdenskrig var tilstrømningen til Ås økende. Sentrumsområdet ble utviklet og fikk 
flere nye forretningsbygg langs Brekkeveien og Rådhusplassen. «Bankgården» i Moerveien 4 sto 
ferdig i 1965 (senere påbygget). Ovenfor nevnte meieri ble noen år før dette (1955) bygd om til 
«Sentrumgården». Samtidig ble store og tidligere ubebygde arealer vest for stasjonsområdet 
suksessivt bygget ut. Ikke minst gjaldt dette området nord for Skoleveien som ble kjøpt opp av 
kommunen som i 1960-årene igangsatte byggingen av rådhuskomplekset med administrasjon, 
kulturhus og park etter tegninger av arkitekt Bjart Mohr som også utformet hotellet, Åstorget og 
banken.  
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Flyfoto fra 1948. Sole med 
frukthage og uthus markert i hvitt. 
Jordet hvor rådhuset i dag ligger 
var fortsatt ubebygget. Stasjon og 
jernbane nede til høyre. Kilde: 
Widerøe 

 

 

Kartserie som illustrerer utviklingen av stasjonsnære strøk i Ås fra 1885 til 2009. Den aktuelle eiendommen markert 
med hvit sirkel. Kilde: Stasjonsbyen Ås. Bind. 2 : Øst (ill. Vidar Asheim) 



NIKU Oppdragsrapport 133/2021 

11 

  

 

Flyfoto fra 1956 og 2020. Kilde: Kartverket 
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3 Skoleveien 2 historikk og beskrivelse 

Bygningen fra 1927 

Den østre delen av dagens bygningskompleks ble oppført 1927 under navnet «Sole». Bygningen har 
to etasjer og ligger med møneretning nord-syd. Den ble oppført på en tomt på 2 mål (dekar) som 
ligger i øst-vest retning langs Kirkeveien. Byggmesteren er ukjent.  

Byggherren var kjøpmann Anders Vinje (1866-1943). Han hadde i 1911 kjøpt eiendommen 
«Aasheim», og i 1919-20 oppførte han en ny forretningsgård et steinkast unna (på Søndre Åsheim, 
omtrent dagens Brekkeveien 3) som rommet «Åsheim Landhandleri» (revet i 2006-2007). Da Vinje 
trakk seg tilbake i 1925-27 solgte han Aasheim, men fikk fradelt tomten til «Sole». Han solgte senere 
bygningen til baker Thorleif Christiansen i 1933. 

Av første branntakst, fra november 1927, fremgår at bygningen er konstruert av 3’’ laftet plank på 
støpt betong grunnmur og full kjeller. Bygningen måler 14 x 9,25 meter. Det halvvalmede taket var 
tekket med rød tegl takstein og det var to piper. På vestsiden var et risalittparti på 4,9 x 1,65 meter for 
inngangsparti og trappehus, oppført i bordkledd bindingsverkkonstruksjon på betongpilarer. På 
østsiden var en midtplassert glassveranda likeledes på betongpilarer. Fasadene var ved 
branntakstforretningen i 1927 enda ikke panelt (jfr. også eldre foto). Vinduene var opprinnelig 
smårutede. To-ramsvinduene hadde 2x4 ruter per ramme i første etasje, og 2x3 ruter i 2. etasje. Det 
var to brede tre-ramsvinduer i første etasje og i hver gavl på loftet.  

 

  

Østfasaden med eksponert konstruksjon rett før tømmeret ble panelt. Pilarene til verandaen og 
verandadøren skimtes bak en busk i forgrunnen. Foto 1929-30. Kilde: Bjørneby, 2017, Stasjonsbyen Ås, 
Bind 1 – Vest.  

I første etasje var i 1927 kjøkken, spiskammers, anretning, garderobe, to værelser med hver sin 
kakkelovn, samt en gang med trapp opp til 2. etasje, hvor det var gang, baderom og fem værelser 
med ovner. Fra 2. etasje førte en trapp opp til loftet som inneholdt tre værelser, hvorav to med ovn. 
Kjelleren hadde tre rom hvorav det ene var bryggerhus. Bygningen synes først å være oppført av Vinje 
som enebolig. Bygningen ble isteden horisontaldelt med en leilighet i hver etasje der Vinje bodde i 
annen etasje. Forretningslokalet i 1. etasje ble innrettet i 1933. 
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Vest for bygningen ble det også i 1927 oppført et uthus/garasje i 1 ½ etasje som målte 10 x 7 meter. 
Dette var konstruert i bindingsverk, bordkledd utvendig, og på støpt grunnmur. Det inneholdt to 
garasjerom samt to priveter. Taket var i likhet med våningshuset halvvalmet og tekket med takstein.  

Mot øst langs Moerveien var en forhage, og på tomtens vestre del lå frukt- og kjøkkenhage.  

Baker- og konditormester Thorleif Christiansen kjøpte huset i 1933 og flyttet sin virksomhet hit fra et 
mindre bakeri i kjelleren til Gamleveien 9 («Lidarheim») som han hadde leid i noen år. I forbindelse 
med dette ble kjelleren innredet til bakeri. 1. etasje ble innredet som forretningslokale og leilighet for 
Christiansens familie, mens annen etasje var utleid. Uthuset i bakgården ble leid ut til Ås Fiskeriutsalg 
i årene 1941-1944.  

I 1944 overtok Christiansen med familie leiligheten i 2. etasje, samtidig som man ominnredet hele 1. 
etasje til konditori og bakeriutsalg. Det ble etablert et inngangsparti for forretningen i nordgavlen (jfr. 
Foto 1936). Utfra et foto fra 1955 kan det dessuten konstateres at vindusrammene ble skiftet ut før 
1955.  

 

  

Sole sett fra vest i 1932, med uthus/garasje i forgrunnen. Bilde til høyre viser utsnitt av opprinnelige 
vinduer med sprosser. Foto 1932. Kilde: Røed, 1992, Åsbygda rundt 
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Nordre gavl og vestfasade fotografert i 1936. Kilde: Asheim, 1988, «Ås gjennom hundre år» 

 

Tilsvarende motiv fotografert i 1959. Kilde: Røed, 1994, «Ås-bygda rundt. 2» 
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Østfasade og nordgavl med entré til Th. Christiansens bakeri, slik det så ut i 1955 når fotografiet ble tatt. 
Det er satt inn ytterligere en inngang med butikkvindu i 1. etasje. I bakgrunnen sees «Moerstua», oppført 
1948. Kilde: Bjørneby, 2017 «Stasjonsbyen Ås, Bind 1 – Vest» 

 

Arkitektonisk uttrykk 1927 

På 1920-tallet ble en mer direkte stilkopierende arkitektur foretrukket av arkitektene når de ikke tegnet 
internasjonal nyklassisisme, mens byggmesterne fremdeles tegnet og bygde bygninger i jugendpreget 
stil frem til 1930-tallet. «Sole» var et godt eksempel på dette (allerede i begynnelsen av 1950-tallet ble 
bygningen imidlertid ombygd). I mellomkrigstiden ble det oppført tusenvis av disse hvitmalte panelte 
husene i norske byer og tettsteder. De eldste var fremdeles preget av sveitserstilen, de yngste av 
funksjonalismen. 

Det var i 1927 ikke lenger snakk om gedigne materialbruk, men mer eller mindre maskinelt fremstilte 
materialer og elementer. Materialiteten hadde fjernet seg fra arkitektenes «sorenskriverstil» (som den 
ble kalt på folkemunne), oppkalt etter embetsmannsgårdenes stil fra omkring 1800 som hadde dannet 
forbilde. Det røde tegltaket og hvite toetasjes symmetriske huset har gitt positive assosiasjoner til 
solide gårder i bondebygden Ås. Dette arkitektoniske idealet var ikke lenger tilstede i 1950/60-årene 
da fasadene ble beslått med eternittshingel og de knapt 25 år gamle smårutede vinduene ble skiftet til 
sprosseløse rammer. 

Bolighuset fra 1927 ble bygd om til forretninger og bakeri allerede i 1933 og forhagen på nordsiden ble 
eliminert.  

De smale forhagene med hvitmalte stakittgjerder var en typisk del av småhusmiljøet i norske tettsteder 
og rommet hekker og staudebed – kjøkkenhage og frukthage trengte mer plass på tomten som ble 
gjenbygd i 1962. I funksjonalismen ble stakittgjerdene foraktet og man plantet hekk eller lave 
jerngjerder, samtidig som det ble sådd enkel gressplen. 

 

 



NIKU Oppdragsrapport 133/2021 

16 

Bygningen fra 1962 

I 1962-63 lot bakermester Thorleif Christiansen oppføre en forretningsgård på vestre del av tomten 
langs Skoleveien, sammenbygd med den gamle hovedbygningen fra 1927. Uthuset ble da revet. 
Forretningsgården ble oppført (og trolig tegnet) av byggmesterfirmaet A. Olsen & Thv. Johansen.1 
Den har tre etasjer med valmtak og full kjeller, og har en grunnflate på ca. 220 kvm.  

Bygningens bærende konstruksjon ble utført i plass-støpt betong og Siporex. Det valmede taket ble 
tekket med takstein av tegl. Samtlige gulv ble belagt med vinyl. Fasadene ble pusset med «varm gul» 
Miramatt – et tynt, gjerne innfarget sementbasert slemmingsprodukt med knust marmor som tilslag. 
Vinduene var utadslående 2-ramsvinduer. Foran forretningslokalene i 1. etasje (inkludert 
hovedinngangen til bakeriutsalget i bygningen fra 1927) ble fasadene kledd med turkise mosaikkfliser. 
Dører og vindusinnfatninger ble i samme fasadeparti utført i teak. Her ble etablert forretningslokaler og 
kontorer for en rekke virksomheter; frisørsalong, maling- og fargehandel samt forsikringsselskap. I 3. 
etasje ble det dessuten innredet en hybelleilighet. Kjelleren ble leid ut til Ås Rørleggerbedrift. 

Østre ende ble forbundet med den eldre bygningens vestfasade, hvor det tidligere var et utbygg med 
inngangsparti. Fasadene på den eldre bygningen ble kledd med eternittplater. Innvendig ble det 
gjennomført noen omdisponeringer i planen og en full omlegging av trappeoppgangen. Utomhus ble 
det i øst og syd etablert parkeringsplasser.  

I 1977 overtok Kjell Dokken bakerivirksomheten.  

 

Fra en reportasje om Th. Christiansens nye forretningsgård i 1962. Kilde: Akershus amtstidene. 

 
1 Kilde: Østlandets blad. NIKU har ikke sett 1962-prosjektets byggemelding eller tegninger.  
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Flyfoto fra 1962 som viser 
fargebruken på den da nye 
tilbygget, samt bygningen fra 
1927. Kilde: Dørum, 2012, «Ås 
bygdebokverk 1850-2010. B. 
2: Inn i velstandsnorge. Ås 
1940-2010» 
 

 

 

Foto fra 1980 som viser ny sekundær kledning på fasadene. Her sees også den eldre løsningen med to 
separate forretningsinnganger i den eldre bygningens nordgavl. Dette er senere endret; inngangen er nå 
midtstilt på gavlveggen. Kilde: digitaltmuseum.no 

Arkitektonisk uttrykk 1962 

Bygningen ble i 1962 oppført og sammenbygd med bygningen fra 1927, som samtidig ble sterkt 
ombygd. Den er typisk for det arkitekturuttrykket som ble populært i norsk tettbebyggelse og 
stasjonsbyer på 1950-tallet og inn i 1960-tallet. Den representerer en urbanitet og målestokk som ble 
innført på disse stedene først i denne perioden. Arkitekturen representerer en oppmyket form for 
modernisme med tilpasninger til norsk byggeskikk. Dette var likevel en del av den modernistiske 
internasjonale bevegelsen – slik det ble praktisert i småskala bebyggelse, ikke minst i Skandinavia. 
Man gikk da bort fra flate tak, og brukte tegl, naturstein og pusstyper med pigmentering og grovere 
tilslag. Ofte kan arkitekturen minne om nybarokkstilen med sine sammensatte volumer, tegltak og 
sågar blyglassvinduer. Her i Skoleveien 2 er det imidlertid klart at vi står foran en moderne 
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forretningsgård. I hovedinngangspartiet (som er lagt i syd, inn mot trebygningen fra 1927) har man 
laget et toetasjes nisjemotiv med kontrasterende materialbruk i form av teglforblending i første etasje.  

Innvendig gjenkjenner man enkle støpte terrassotrapper typisk for funksjonalismen, men dekorativt 
utformede gelendre og teakdører med glassfelter. Selv om man har etterstrebet et mykere uttrykk er 
arkitekturen fremdeles underlagt funksjonalismen; «funksjonen» og stor nøkternhet var ikke bare 
resultat av etterkrigstidens økonomi, men et verdsatt stiluttrykk. 

 

Eksisterende situasjon 

Den nåværende fasadekledningen på Skoleveien 2 synes å ha blitt montert på 1970-tallet og består 
av store spritpussede plater av kryssfinér. Disse er på et senere tidspunkt delvis komplettert. 

På bygningen fra 1927 er den opprinnelige stående fasadekledningen av faspanel sannsynligvis 
bevart på flere steder under platene. Av interiøret er kun to opprinnelige dører bevart (en i kjelleren). 
Alle overflater, planløsning, detaljering, trapp mv. er endret. Samtlige vinduer er nyere vippevinduer fra 
1970-tallet –med andre dimensjoner enn de opprinnelige. Entrepartiet mot nord har også blitt noe 
ombygget etter 1980.  

På bygningen fra 1927 er vinduene bevart. Det er også butikkvinduene i teak og de to 
inngangsdørene i teak til oppgangene, imens butikkdørene er skiftet ut til nye i eloksert aluminium. 
Foruten takformen og inngangsnisjen i hjørnet er de bevarte mosaikk-kledde fasadene i 1. etasje mot 
nord det mest arkitektonisk definerende trekk ved bygningen fra 1962. Innvendig er oppgangene 
bevart med terrasso trappeløp og flere originale dører.  
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Fasade mot Moerveien.  

 

Fasade mot syd og øst.  
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Nordfasade. 

 

Fasade mot øst og nord. 
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Skolegaten sett mot øst i 1969 (øverst) og 2021 (nedenfor). Til høyre sees nordfasaden på Skoleveien 2. 
Bygningen fra 1927 er fra 2. etasje og oppover kledd med lyse eternittplater, mens tilbygget fra 1962 har 
slemmet fasade. Kilde: Dørum, 2012, «Ås bygdebokverk 1850-2010. B. 2 : Inn i velstandsnorge : Ås 1940-
2010» 
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Vestgavl og nordfasade. 

 

Nordfasade på utvidelse fra 1962. 
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Sydfasaden på bygget fra 1962. Vegger og pilarer ved inngangspartiet i 1. etasje er kledd med murstein.  
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Detaljbilde av de sekundære fasadeelementene i kryssfinér, behandlet på utsiden med tynn sementpuss.  

 

Detaljbilde av opprinnelig vindu og skifer sålbenk ved entrépartiet på sydsiden.   
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I møtet mellom den eldre bygningen (til 
høyre) og tilbygget fra 1962 er et inntrukket 
entréparti med veranda i 2. etasje og 
nedgang til kjelleren på siden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vestre gavl, med baldakin over entréen til 

trappehus. 

 
 



NIKU Oppdragsrapport 133/2021 

26 

 

Foran inngang til forretningene i 1. etasje er tre trappepartier belagt med skifer, store teakvinduer samt 
mosaikk fra 1962.  
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4 Oppsummerende vurdering og konklusjon 

Dagens område mellom Skoleveien, Moerveien og Ås stasjon var siden 1879 et sentralt handelssted i 
Ås. I 1900-tallets første halvdel ble området bebygd med tidstypiske forretningsbygg, boliger og uthus. 
Bygningenes beliggenhet og funksjon forteller om en tid med sterk vekst.  

Av dette helhetlige miljøet er lite bevart. Fortetting og utbygginger de siste 50 årene har medført en 
kraftig fragmentering av bygningsmiljøets opprinnelige karakter, hvilket har gjort det utfordrende å lese 
stedets historie. Et unntak er de bevarte bolighusene fra 1910-tallet som ligger noe lenger syd i 
Moerveien.  

Utviklingen av nærområdet har dessuten blitt gjort i kombinasjon med at bygningenes integritet og 
arkitektoniske verdier i liten grad har blitt verdsatt. Denne lite antikvariske og meget fragmenterende 
utnyttelse av stedet har innvirket negativt på det omkringliggende strøkets samlede kulturhistoriske 
verdi. 

Som bevart sentralt beliggende bolig- og forretningsgård knytter bygningskomplekset imidlertid til en 
lokalhistorisk sammenheng og kontinuitet, og til stedsidentiteten i Ås. Den opprinnelige byggherren til 
«Sole» i Skoleveien 2; Anders Vinje, er dessuten en sentral historisk person i fortellingen om Ås som 
handelssted under 1900-tallet. Vinje overtok Åsheim landhandel i 1911. Han hadde tidligere drevet 
Voss Uldvarefabrikk og Bredtvet gård i Aker. I 1919-20 fikk Vinje bygget en ny forretningsgård (senere 
kjent som Kristiansengården) på søndre delen av eiendommen, som han flyttet virksomheten til. Dette 
forble en viktig butikk i Ås frem til gården ble revet i 2007.  

Bygningen fra 1927 er antagelig oppført av en erfaren byggmester som trolig også har tegnet huset. 
Det har et tradisjonelt symmetrisk uttrykk med gode proporsjoner uten at dette er ført videre enn til det 
tidstypisk nøytrale. Det er oppført før funksjonalismens idealer fikk gjennomslag, også hos arkitektene. 
Man kan derfor si at det ved oppførelsestiden i 1927 var helt i takt med tidens vanlige uttrykk. 
Bygningen har siden gjennomgått en rekke inn- og utvendige endringer og i dag er ingen opprinnelige 
detaljer bevart, annet enn det utvendige panel som er dekket av plater fra 1970-årene. Det ovenfor 
nevnte forretningsgården, som ble revet i 2007, representerte for øvrig utvilsomt større verdier både 
arkitektonisk og samfunnshistorisk. 

Bygningen fra 1962 skiller seg med sitt opprinnelige fasadeuttrykk og bevarte detaljering nevneverdig 
fra bygningen fra 1927, og er langt bedre bevart. Den må sies å fremstå som forholdsvis autentisk selv 
om det er sekundær fasadekledning og nye dører, samtidig som de arkitektoniske verdien og 
aldersverdien er ikke spesielt høy. 

Oppsummert utgjør Skoleveien 2 utvilsomt et interessant kultur- og samfunnshistorisk objekt ved at 
det representerer en viktig epoke i Ås utvikling fra stasjonsby inn i etterkrigstiden. Dette er imidlertid 
(to) bygningstyper som er vanlig forekommende i norsk tettstedssammenheng. Bygningene har bevart 
fotavtrykk og volum slik disse var i 1962, men de forflatende endringer som er skjedd i forhold til 
fasadenes overflater og detaljering trekker de samlete arkitektur- og bygningshistoriske verdier ned. 
Dette gjelder særlig den opprinnelige bygning fra 1927 som er fullstendig endret også innvendig. 
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