
Liste over lause gjenstandar som er inkludert i fredingsvedtaket 
Skildringa av kvar gjenstandane står i romma refererer til korleis dei stod på tidspunktet for 
fotodokumentasjonen til fredingssaka. 

 

Villa 
Kjellar  
0.4 Gang 

 To kvitmåla bord 
 Ein blåmåla benk 
 Tre fluktstolar med tøytrekk 

0.5 Soverom 
 Eit kvitmåla bord 
 Eit lågt skap med hyller og dreia dekor 

0.7 Kjøkken  
 To blåmåla bord 
 8 blåmåla stolar 
 Ein blåmåla benk 

0.11 Soverom 
 Ein kvitmåla kommode 
 Eit kvitmåla toalettbord med spegel 
 To blåmåla stol og ein brun stol 
 To senger i messing 

 

0.12 Vedbod 
 Ulike hagemøblar som er lagra i vedboda 

 
0.14 Husholdningskjellar/spiskammers 

 Eit langbord i tre 
 6 oppbevarings kister som står på golvet under hyllene. 

 
Første etasje  
1.1 Vindfang 

 Ein stol med armlener, stolsete og rygg trekt med lær og festa med naglar. 
 Ei kiste med relieffdekor 
 Ein trebenk 
 Eit knytta teppe 

 
1.2 Kontor 

 Eit skrivebord med stol 
 Eit bord som står ved sida av skrivebordet 
 Eit grammofonskap som står mellom divanen og døra til gangen. 



 Eit lite bord med raud plate, som står ved sida av divanen 
 Eit bord med tre skuffer som står  ved vindauga 
 Eit skap med relieffdekor som står mellom vindauga 
 To fotskamlar 
 Eit vevd golvteppe 

 
1.3 Hall  

 6 kurvstolar 
 Eit rundt bord  
 Ei lampe med skjerm med frynser som står på det runde bordet 
 Eit rundt bord med vridde bein. 
 Eit rektangulært eikebord med utskjert dekor 
 Ei vegghengt klokke 
 Eit settbord i fire delar, i raudt og lakk 
 Ei dekorert kiste som står ved sidan av settbordet 
 Eit vegghengt glasskåp med små gjenstandar. 
 Eit trøorgel 
 Eit konsollbord med utskjeringar som står ved sida av orgelet 
 Eit stort skap i mørkt treverk, med relieffdekor som står mot veggen mot spisestova 
 Fire knytta golvtepper, i ulike mønster og fargar. 

 
1.4 Peisestove 

 6 kurvstolar 
 Eit flygel  
 Ein trestol ved flygelet 
 Ein polstra stol med armlener som står i hjørnet mot vindfanget. 
 Eit kvadratisk bord som står ved sida av sofaen 
 Eit lite bord med dreia bein som står ved vindauga mot vindfanget. 
 Eit bord med radio 
 Ei lysekrone i messing som heng i taket 
 Ei stålampe som står ved sida av sofaen 
 To lampettar som heng over sofaen 
 Fire knytta golvtepper av ulik storleik 

 

1.5 Kabinett/ bibliotek 
 Fire kurvstolar 
 Ein kurvsofa 
 Eit rundt bord i kurv 
 Eit klaffebord med relieffdekor, brukt til skrivebord 
 Ein stol med armlener ved skrivebordet 
 Eit lite bord med to skuffer ved sida av peisen 
 Eit lite sidebord med klaffar som står vedsida av kurvsofaen 
 Eit stort og to små knytta golvtepper 
 Ei lysekrone i messing med kuleforma kuplar med gulldekor  

 



1.6 Solrom/veranda/spisestove 
 Ei lysekrone i messing med kuleforma kuplar med gulldekor 
 Eit knytta golvteppe 
 Ein buffet med to skuffer og ei hylle, grønmåla med blomsterdekor 

 
1.7 Spisestove 

 5 oransje spisestuestolar med armlener 
 Eit rundt spisebord, grønmalt med malt blomsterdekor 
 Ein stor buffet med to skuffer og skap under skuffene. Grønmalt med malt blomsterdekor. 
 Ein liten buffet med to skuffer, grønmalt med malt blomsterdekor. 
 Eit rektangulært bord malt oransje med grøne markeringar og malt blomsterdekor 
 To grønmalte hjørneskap, øvste skapdøra har smårutete glas som er blyinnfatta 
 Ei serveringstralle 
 Ei lysekrune dekorert i grønt og gull  

 
1.8 Anretningen 

 Eit kvitmåla rektangulært bord med skuff i kortenden 
 Ein kvitmåla stol 

 
1.9 Toalett 

 Eit rektangulært kvitmåla bord med ei hylle under bordplata. 
 Ein spegel med gullramme som heng over det kvitmåla rektangulære bordet 
 Ein kvit stol med blomstterte stoff på stoltrekket 

 
1.10 Soverom, fru Singer 

 Ei seng med fire sengestolpar som held  oppe draperi rundt senga. Stolpane har dreia og 
vridd dekor. 

 Eit toalettbord med relieffdekor 
 Ein støypejernsovn med tre portar 
 Eit skjermbrett i messing som står framfor omnen 
 Eit toalettbord med speil og skuffer som står i hjørnet  
 Ein trestol med setetrekk i blomstrete stoff av same type som gardinene. 
 Ein høg kommode med seks skuffer og spegel. Den er dekorert på same vis som nattbordet 

og senga. 
 Eit lite klaffebord med tre skuffer som står ved vindauga. 
 Ein gyngestol 
 Ein fotskammel 
 Eit sybord i korg 
 Fire knytta golvtepper i ulik storleik 

 
1.11 Bad 

 Eit kvitmåla rektangulært bord med hylle under bordplata 
 Ein kvitmala stol med sete trekt med tekstil 

 
1.12 Soverom, hr. Singer 

 Ein kurstol 
 Eit kvadratisk bord med hylle under bordplata. Bordet er gulmalt med blomsterdekor 



 Eit brettbord, kvitmalt med blomsterdekor 
 Ein kommode med 9 skuffer og spegel. Gulmåla med blomsterdekor 
 Ein trestol, gulmalt med blomsterdekor 
 Ein trestol med armlener, gulmalt med blomsterdekor 
 Ei seng, gulmalt med blomsterdekor 
 Eit nattbord med skap og hulle, gulmalt med blomsterdekor 
 Eit knytt golvteppe 

 
1.15 Soverom, Dooijewaard 

 To gulmalte senger med malt blomedekor. 
 Eit lågt gult skap med ein skuff, med blomedekor. 
 Ei gulmalt bordlampe, med måla blomedekor, ståande på det låge skapet. 
 Tre gulestolar med blomedekor. 
 Ein gulgyngestol med armlene og måla blomedekor. 
 Eit rundt gult bord, med blomedekor 
 Ein gul kommode med fire skuffer og spegel, malt med blomedekor. 
 Eit gult skrivebord, med blomedekor 
 Ei trearma lysekrune i messing. 
 Eit knytta golvteppe 

 
1.16 Gang 

 Eit gult skap med to skapdører og blomstrete forheng i tekstil. 
 Eit rektangulært gultbord med hylle under bordplata. 
 Tre knytta golvtepper 

1.21 Trapperom 
 Eit knytta golvteppe 

 
Loftsetasjen  
2.1 Øvre hall 

 Ei kiste med relieff dekor 
 Eit blåmåla skap med blomedekor og tre skuffer 

2.2 Bad 
 Tre kvitmåla stola 
 Eitt kvitmåla bord 
 Eit ovalt bord i kurv 

2.2 Soverom/dronningværelset 
 To blåmåla senger med blomedekor. 
 Eit blåmåla toalettbord med spegel 
 Ein frittståande golvspegel 
 To blåmåla nattbord med blomedekor 
 To blå bordlamper med blomedekor 
 Tre blå stolar med blomedekor 
 Ein blå gyngestol med blomedekor 
 Eit ovalt blått bord meblomedekor 



 Eit skjermbrett i messing 
 Ei lysekrone i messing med tre armar og kuleforma kuplar. 

2.5 Soverom/kongeværelset 
 To senger 
 To nattbord 
 Ein korgstol 
 Ein gyngestol 
 Ein stol med polstra sete 
 Eit bord som står framfor vindauga 
 Eit blåttskjermbrett med havbotnmotiv 
 Eit skjermbrett i messing framfor omnen 
 Ein kommode med seks skuffer og spegel 
 Ein kommode med fire skuffer og spegel 
 Eit knytta golvteppe i kremkvitt og blått 

 

Bungalow 
Rom 0.1 Kjellar 

 Ein sluffe 
 

Rom 1.1 Glasveranda 
 Eit grønmalt rektangulært bord 
 Eit grønmalt rundt bord 
 To kvitmåla benker 
 Ein kvitmåla hagestol 
 Ein korgstol 

1.2 Sove 
 Eit rundt grønt spisebord 
 Fire grøne stolar ved spisebordet 
 To korgstolar 
 Eit lite bord med hjul som står mellom korgstolane 
 Eit kvitt rundt bord ved vindauga 
 Ein stol ved det kvite bordet 
 To hjørneskap 
 Tre knytta golvtepper 
 Ei stålampe 
 Ei taklampe 
 To lampettar ved korgstolane? 

1.3 Soverom 
 Ein korgstol 
 Ein kvitmåla kommode 

1.5 Kjøkken 
 Eit grønmåla skap med glasdører i øvre del. 



Loftsetasje  
2.3 Soverom 

 Ein kvit stol 
 Eit lite brunt bord 

2.4 Soverom 
 To nattbord 
 Eit lågt skap med ei skuff 
 Ein kvit stol 

2.5 Soverom 
 To messingsenger 
 To nattbord 
 Ein kommode med seks skuffer og spegel 
 Ein kvit stol 

2.6 Soverom 
 Eit toalettbord med spegel 

 

Vedhuset 
Kjellar 
0.1 Kjellarrom 

 Grønmåla tønner  
 Eldre espalier 

 
 

0.2 Aggregatrom 
 Teknisk anlegg til straumforsyning 

Første etasje 
1.1 Vedhus 

 Grøne tønner til hagen som er lagra i vedhuset 
 Eldre espalier som er lagra 
 Eldre gjerder og grinder som er lagra 
 Eldre dører og vindauga som er lagra 
 Hageport  

 

Kafeen  
1.1 Matrom 

 Eit langbord 
 To benkar ved langbordet 
 Ein kvit stol 
 Vedkomfyr  

 



Drengestova/tenarbustad 
1.4 Soverom 

 To jernsenger 
 Eit grønt ovalt bord 
 To gyngestolar 
 Ein kvit stol 
 Ein kvit kommode med fem skuffer 

 

Studio 
Første etasje 
1.1 Atelier 

 Fire oransje stolar 
 Eit kvitt rektangulært bord 
 Eit staffeli 
 Ei vegghengt klokke 

 
1.2 Opphaldsrom  

 Ein kommode med fem skuffer 
 Eit skrivebord 
 Tre korgstolar 
 Eit rundt bord med bordplate i messing (røykebord) 
 Ei tønne brukt som stativ for stokkar 

 

 


