Vedlegg nr. 5
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7
Fredete eiendommer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets
landsverneplan

VILLA RØD
Kommune:
1103/Stavanger
Gnr/bnr:
56/1558
AskeladdenID:
170126
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 13944

Omfang fredning
Byggnavn
•Villa Rød

Oppført
1923

Bygningsnr. Gnr/bnr
4548604
56/1558

Omfang
Eksteriør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningen som nevnt overnfor.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre Villa Rød, tidligere Heimly
vernehjem, som et kulturhistorisk og arkitekturhistorisk viktig
eksempel på et barnehjem for jenter etablert i en opprinnelig enebolig.

Begrunnelse:

Mange barnehjem ble etablert i eldre bolighus. Eneboliger og villaer er
den bygningstypen som tallmessig er vanligst i bruk som
barnevernsinstitusjoner. Villa Rød kombinerer det anonyme og
generelle ved bolighuset, med en lang institusjonshistorie og et
formålsbygget tilbygg, en soveromsfløy, som ble oppført til
barnevernsformål.
Særlig i første halvdel av 1900-tallet ble barnehjem ofte initiert, etablert
og drevet av religiøse eller veldedige organisasjoner, eller av private,
ofte gjennom private donasjoner. Villa Rød har barnevernshistorisk
verdi som barnehjem initiert av Frelsesarmeen. Frelsesarmeen og
misjonsforeninger har drevet en betydelig barnevernsvirksomhet
gjennom hele 1900-tallet.

Vedlegg nr. 5
Side 2
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7
Fredete eiendommer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets
landsverneplan

VILLA RØD

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

4548604
56/1558
1923
170126-1
Bygning 12451
Kompleks 13944

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre Villa Rød som eksempel på et barnehjem etablert i en
eksisterende enebolig. 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.

Begrunnelse: Villa Rød ble bygget i 1923 som enebolig i nybarokkstil. Villaens barnevernshistorie strekker seg
tilbake til 1960-tallet. Villa Rød representerer idèen om at barnehjem skulle være mest mulig som et
vanlig hjem. Bygningen har fått formålsbygget tilbygg/anneks som inneholder soverom, men
fremstår fortsatt som et vanlig bolighus utvendig.
Barnehjemmet Villa Rød ble etablert av Frelsesarmeen fra 1961 og er dermed et eksempel på
barnehjem som ble initiert, etablert og drevet av relgiøse eller veldedige institusjoner. Videre
representerer Villa Rød de mange barnehjem som lå i byområder.

