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Fotografier:

De gamle bildene er hentet fra B5erkans
Fotosamling, de øvrige er fotografert
av Janne Beate Reitan.
Årstaii ved bildene angir foto~ret.

Illustrasjoner:

De fleste illustrasjonene er hentet
fra “Fortidsvern”, “Gamle Trehus” og
diverse andre tilgjengelige verne—
brosjyrer fra andre kommuner.
Noen f8 er bearbeidet og tegnet av
Frida Tove Meland.

Fotografiene p~ omslagssidene gir et sammen
hengende bilde av Sundet sett fra Staupshaugen.
Foto Bjerkan. Ca. 1910.
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innledning

~entrumsbebyggelsen i Levanger er prega av
en— og to—etasjes trehus for handel, h8ndverk
~g boliger. Hvert kvartal er inndelt i rela— Kirkegata nordover mot Backlund Hotell ca. 1920
~ivt sm8 eiendommer. Kvartalene og eiendoms—
~tørrelsen har vært med p8 ~i gi Levanger sitt
~ærpreg, og næringslivet har stort sett ut—
~jikla seg innenfor byplanens og bygningenes
egenart.

Ein styring av denne utviklinga m8 skje gjennom
r~eguleringsplaner og reguleringsbestemmelser.
Skal særpreget beholdes m8 reparasjoner og ved—
l~ikehold av bygninger utføres riktig. Opprinnelig
karakter og utseende ma beholdes eller rekon—
s~trueres. De tradisjonelle former for vinduer,
dører, listverk, panel m.v. m~ da brukes.

Men fra 2. verdenskrig og fram til i dag har
e~ndring i økonomiske forhold og nye stilretninger
ført til andre bygningsformer. Kvartalsstrukturen
og eiendomsmønsteret er blitt brutt og har ført foto Bjerkan
t~il feil m8lestokk p8 bebyggelsen. Den historiske
tilhørigheten står i fare for ~ bli borte. _________________



Nybygg, ombygginger og tilføyelser må så langt
det er mulig tilpasses den eksisterende be—
byggelsen både i målestokk og utseende. De nyeSamme sted i 1988
formene ma berike det nye helhetsbildet, ikke
forflate det.

For å få gode løsninger både ved istandsetting
og ved tilpassing av nytt i gammelt, er det ikke
nok med god smak.
DET KREVES KUNNSKAPER
— både om bygningshistorie og tradisjon, og om
formgiving av detaljer så vel som av kvartaler.

Den inspirasjonen et tilskudd fra “Restaurerings—
fondet” kan gi, vil forhåpentlig oppmuntre hus—
eierne til å finne de gode løsningene.

Dette heftet er kommet i stand etter initiat~
fra forfatterne og bygningsrådet i
Det er ment å være en hjelp til de som vil sette
i stand eldre bygninger i Levanger sentrum, og
vil gi en del retningslinjer for hvordan slik
istandsetting bør utføres når det skal gis
støtte fra “Restaureringsfondet”.



s orie

Levanger ble kjøpstad i 1836 ble det snart

brhov for utvidelsesarealer for bebyggelsen, og
d~t ble igangsatt arbeider med en regulerings
plan. Etter bybrannen i 1846 ble gjenoppbygg—
ingen utført etter denne planen. Omr8det mellom
elva og Sundet ble delt i kvartaler av et rute—
n~tt av gater. En bred tverrakse med torg og
seinere park ble lagt inn som brannskille.
Bygningsloven av 1845 hadde bestemmelser om
mbksimal kvartalsstørrelse. I Levanger ble
kL’artalsbredden bestemt av dybden p~ to tomter,
h~,er med v8ningshus, gårdsplass og uthus.
V~ningshuset og portrommene ble bygd som en
l~Lkket vegg rundt kvartalet — karrébebyggelse.

G~iteløpsplanen ga gode trafikkforh~ld, og
p~1anen viste seg s~ funksjonell at den ble fulgt
ejtter bybrannene i 1877 og 1897.
Bebyggelsen i kvartalene har helt fra 1850—
~ene vært en— og to—etasjes panelte treg8rder.
Fram til brannen i 1877 dominerte empir—stilen med
t~mmermannspanel, høye vinduer med stram om—
r~imming og behersket bruk av dekor Eksempler
p~ disse eldste husene finnes s~ vidt i Kirke—
g~ta mellom kirka og skolen.



Gammelt reguleringskart, Levanger 1881.
Ordnet kvartalssystem etter reguleringi 1846

Seinere har sveitserstilen med innslag av
nygotikk og jugendstil påvirket til en frodigere
dekorering av fasaden.

og si hele sentrum fra kirka og nordover gikk
med i brannen i 1897. De aller fleste av de tre—
bygningene som st8r i sentrumskvartalene i dag
er derfor bygd i en hektisk periode fra 1898
til ca 1902. Dette er hoved8rsaken til at
sentrumsbebyggelsen har s~ enhetlig preg.
Murtvang ble ikke innført før i 1904, altså etter
at s8 og si hele byen var gjenreist.

Sjøl om mange av g8rdene har gjennomgått hard—
hendte fornyelser, finner en igjen de opprinne
lige hovedtrekkene i fasadeutformingen i det
meste av bygningsmassen, slik det har vært fra
århundreskiftet.

Det karakteristiske er liggende høvlet panel,
kraftig profilert listverk, vinduene har oftest
T—post og er delt i 2 eller 3 fag. B8de vinduer
og dører har vakkert profilerte omramminger.

Kirkegata, Svebaks g8rd og “Nordenborgg8rden”
markerer krysset med Sverres gate. Ca 1915.
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stilhistorie

Fasadeutformingen har fulgt tidens r8dende stil—
retning. Det som til en hver tid er “moderne” er
blitt benyttet b8de ved istandsettinger og
nybygg. Dette bød p~ sm~ tilpasningsmessige
problemer s~ lenge endringene i tidens form—
spr8k var sm8. Det er først i v8rt 8rhundre
med funksjonalismen og modernismen at sammen—
stillingen av nytt og gammelt kan føre til de helt
banale kontraster n~r det gjøres uten talent.
Dersom en skal tilbakeføre fasade og bygnings—
detaljer til den stil bygningen opprinnelig har
hatt, kan følgende inndeling være retnings—
givende:

tømret
tømmermannspanel
midtpost, 2 rammer, 3 eller
flere ruter i hver ramme
Glatte eller profilerte
lister, f~ detaljer

EMPIRE 1880

1920 —

Uthus Kirkegata
nr. 13,1987

SEIN EMPIRE
1810 — 1880
Levanger skole
“Rødbygget”, 1987

—-—-—

Empire ca 1810 — 1870
Konstruksjon —

Panel —

Vinduer —

Omramminger

TIDLIG SVEITSERSTIL
1860 — 1910
Sjøgata nr. 16, 1



Sveitserstjl ca 1860 — 1910.
Konstruksjon
Panel —SVE ITSERSTIL

Variant 1880 — 1910
H8kon d.g.gt. 35b
1987

[L ~

~ 1890 - 1920

~ Sjøgata nr. 10,

1987

JUGENDSTIL
1905 — 1920

~ Jernbanegata 17,
1936

— laftet plank, ev. reisverk
liggende maskinhøvlet panel,
falset eller profilert

Vinduer— krysspost eller T—post,
de eldste sprosse i nedre
ramme, seinere hel rute

Omramminger — profilerte lister, ofte med
utskjæringer og ornamenter.
knekter under overstykkene

Spesielt for byg8rdene er lite takutstikk.

Nygotikk ca 1890 — 1910
Konstruksjon, paneling og vinduer som
sveitserstilen.
Omramminger — både glatte og profilerte lister

sidelistene er ofte ført
nedenfor vinduene,
overstykker over vinduene er
ofte rikt ornamentert og har
gavi fa song,
dekorlister utenp~ veggpanelet
kan illudere blindarkader.

Jugend ca 1900 - 1920
Panel og listverksdetaljer er noe enklere
enn i sveitserstilen og nygotikken. Typisk
for vinduene er at øvre ramme har små ruter.



yttervegg

T~pisk for panelet p8 de gamle gårdene i
Levanger er at det er montert liggende, det
h9r not og fjær eller falser, det er høvlet og
h9r ofte profilerte kanter. Under vinduene er
bx1ystningsfeltet ofte markert ved at panelet er
montert st8ende. Brystninger, gesimser, omram—
mi~nger og andre feltinndelinger er markert med
ri~kt profilert listverk.

REPARASJON
Ma’lingslitt panel er ikke det samme som r8t—
te~nt panel. Bruk en syl og undersøk treverket.
Tr~effer du hard ‘ved etter 2—3mm er treverket
fr~iskt nok. Grundig forarbeid med skraping og
bø~rsting før nye malingstrøk er det som skal til.
My1e av det gamle panelet er av svært god kvalitet,
of~te bedre enn nytt fordi det er saget av mer
hardvokst virke. Hvis enkelte utsatte deler er
r~tne, bør du begrense utskiftingen til disse,
— det er billigere enn ~ skifte hele veggen.

LISTVERK
Ta’ vare p~ listverket og bruk det om igjen.
Li~ster som m8 skiftes ut, m8 kopieres etter det
gamle.
Al~le detaljene med profilerte lister, “klasse”—.
bo~rder og “hull”—border er nettopp det som gir
huset “personlighet”.



Klossebord og hulibord

Ved etterisolering av en gammel tømmer— eller
plankevegg er det tilstrekkelig med 5 — 7cm
mineralull, bare du passer p8 8 f8 god vind—
tetting med papp eller asfaltplate. Vindtetting
er særlig viktig rundt ytterdører og vinduer.
Skal du likevel gjøre en del bygningsarbeider
innvendig, kan det lønne seg 8 etterisolere
fra innsiden.
Dersom vëggen isoleres fra innsiden, er det svært
viktig 8 montere dampsperre. Da hindres varm og
fuktig inneluft i 8 trenge ut i veggkonstruksjonen.
Skal utvendig panel skiftes, bør det lektes ut slik
at det blir lufting bak det nye panelet.

NYTT PANEL
Skal du legge nytt panel, bruk samme profiler som
p8 det gamle. Spesialhøvling koster ikke mye
ekstra, og kan utføres ved høvleri i distriktet.
Kopier ogs8 den gamle inndelinga av veggen i
felter med liggende og st8ende panel.
Husk at det er viktig med spalte mellom underkant
av panelet og vasshyllene.



vinduer~

Forandrer du vinduene på et hus, forandrer huset
tptalt utseende. Det beste er derfor om huset
får beholde de opprinnelige vinduene. De gamle
v~induene kan utbedres og bli like varme som
moderne vinduer

D~et er også enkelt å få laget nye vinduer i
gammel stil. Bestiller du spesiolvinduer til et
h~elt hus vil ikke prisen pr. vindu bli særlig
høyere enn for standardvinduer.

H~.isk at de fleste husene i Levanger sentrum er
bygd like etter brannen i 1897, og dermed er
s~veitserstilsvinduer enten med krysspost eller

TEpost de riktige. I hus bygd etter 1905 kan det
ha vært Jugend—vinduer.
Liegg merke til at “smårutede” vinduer er eldre
~nn bebyggelsen i Levanger.

REPARASJON
Undersøk om treverket er friskt. Dersom enkelte
d~eler er råtne, kan en snekker skifte disse.
G~mmel maling og sprukket vinduskitt fjernes med
varmelampe og de gamle glassene kan legges inn
i~jen med nytt linoljekitt. De gamle beslagene
pusses opp og brukes igjen.
Bedre lyd— og varmeisolasjon får du ved å mon
tere nye rammer innvendig. Disse kan festes til
d~e gamle rammene med vanlige koblingsbeslag,
eller monteres mot anleggslist i karmen.

Kirkegata nr. 35, Strømsøe kafé, ca. 1935

foto Bjerkan

sidelist

vannbrett—--1
~

klossebord _____________
knekt——-

sålbenk ____

Navn på
~ vindu sdeler

overkarm

— — kittfals

—— 5I)IOSSO

— losholt

— hengsel

— sidekarm

— midtpost

—— ramme

—- bunnkarrn



Vinduers tekniske egenskaper Originalvindu til venstre
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NYE VINDUER
ZG J~ELT~LA~S N8r du skal bestille nye vinduer til huset, m8

de lages som kopier av de gamle. Det er viktig
Strømsøe kafé i dag at karmen inndeles med vindusposter, at rommene

f~r samme ruteinndeling og at hengslingsm~ten
blir den samme.
Det kan settes inn flerlags forseglet glass,
(~isolerglass”), men det er best ~ bruke koblings—
rammer.
IKKE JUKS MED LØSE SPROSSER
— det gir helt forandret utseende, dessuten er
det dyrt — gevinsten med standardvindu blir
11oppspist~.
Vinduenes dimensjoner og proporsjoner m8 være
som før. Tilpassing av vegg~pningens størrelse
til standard vindusdimensjon vil sjelden passe
på en gammel fasade.



vindusomramming
Typiske varianter av vindusomramming p8 Levanger

Kirkegota nr. 71, Kirkegata nr. 67,
hullbord enkel profilert

omramming

V~ndusomramminga har en spesiell kulturhistor—
isk verdi. Vinduene var stort sett like over
h~le landet, mens omrammingene er mer spesielle
for hvert sted. Listverk med spesielle profiler
o~ border ble serieframstilt ved høvleriene og
si~ekkerfabrikkene. Men bruken av listverket ble H8kon den godes gt. Sjøgata nr. 42a,
m~r individuelt og preget av h8ndverkerne og nr. 33, klossebord nygotikk
hi1seierne. Derfor har de enkelte husene sitt eget
særpreg som det er viktig 8 ta vare p8.

BEVAR ING
I enkelte tilfeller er det mulig 8 skifte vinduer
innenfra uten 8 ta av listverket.
D~rsom listene m8 av for 8 bytte vinduer, kan
de~t lesnes uten særlig skade ved f.eks. å slå
in~n trekiler bak listene og kutte gammel spiker
med baufil.
Ga~mmel maling bør fjernes omhyggelig, men for
siktig, for 8 f8 fram detaljene i dekoren.



~sempler på vanlige profiler på
Lde— og overlister

4’

Eksempel på vanlige knekter

KOPIERING
Dersom omramminga må skiftes ut, eller allerede
er fjernet, må den nye lages som kopi av den
opprinnelige.
I sentrum i Levanger er omrammingene stort sett
fordelt på to hovedtyper — sveitserstilen og
de ny—gotiske.

Typisk for omrammingo på sveitserstilshusene er
at side— og overlistene er profilerte og gjæret
sammen i hjørnene. Ei ekstra overlist har enten
hull—bord eller knott—bord eller ekstra dyp pro—
filering. Profilerte knekter er montert utenfor
sidelistene og bærer det skråstilte overstykket.
Omramminga avsluttes ned mot ei gesimslist som
følger hele fasaden.
I ny—gotisk omramming kan sidelistene være glatte
eller ha symmetrisk profilering (som pilastre).
I stedet for knekter på sidene er det montert
dekorerte klosser utenpå sidelistene oppe og
nede. Listverk og dekor fortsetter gjerne på
feltet under vinduet.

Finn ut hvordan listverket har vært, og bestill
kopier fra trevarefabrikk eller høvleri. Det
er viktig at du ikke forenkler detaljene.

EI
s.



dører og porter
Gamle dører og porter ~— klenodier 8 ta vare p8

H8kon den godes gt. nr. 35b

Gamle ytterdører og porter er svært forseg—
gjort. De gir et hyggelig førsteinntrykk som
ønsker fremmede velkommen til huset ditt.
Utforminga st8r i stil med resten av huset, ofte
med samme type omramming som rundt vinduene
Ytterdørene er fyllingsdører i heltre med “speil”
i ulike antall og utforminger. I mange dører er
det glass i de øverste speilene, andre har over— Hakon den godes gt. H8kon den godes gt.
lysvindu. Alle gamle dører er innadsl8ende. nr. 33 nr. 25

De fleste av de gamle portene er ogs8 laget med
ramtre og fyllinger, bare kraftigere dimensjo—
nert enn dørene.

REPARASJON
Slitte, skjeve og utette dører kan settes i stand
av en god h8ndverker ved at ødelagte deler
skiftes ut, moderne tetningslister av neopren
monteres langs kante og hengsler og l8s justeres.
Ta vare p8 de gamle beslagene og bruk dem.
Er døra svært slitt og løs i fyllingene, m8 ram
tre og fyllinger tas fra hverandre og limes sam
men p8 nytt.



NYE DØRER OG PORTER
Du kan bestille nye dører og porter fra trevare—
fabrikk. Disse m8 st8 i stil med huset samtidig
som de tilfredsstiller dagens krav til isolasjon
mot lyd og kulde Ramtre og fyllinger lages av
oppsplittet og limt heitre i furu. Terskelen bør
lages av eik i ett stykke. Døra m8 utføres s8 lik
den gamle som mulig. Pass p8 8 kopiere de gamle
detaljene i profiler og dekor. N8r døra monteres
m8 den f8 den opprinnelige omramminga.

Gamle dører kan repareres av en flink snekker.
Det kan freses spor for montering av tettelist
mellom dørbiad og karm.

— overlys

— hengsel

— karm

— rarntre

— Speil—
fylling

— fris

fl

fl
profil —

slagslistaz

En gammel og en “moderne” port
Kirkegata nr. 62 og 60

— skåte
— terskel

Ny dør i gammel stil
Kirkegata nr. 65

Ytterdør, tofløyet
fyllingsdør med overlys

Ny dør i moderne stil
Sjøgata nr. 10



farger
For ~ beskrive et hus blir fargen ofte nevt Kirkegata nr. 30, ca. 1914 og 1935 Opprinnelig
først: Det gule huset. Fargen p8 huset ang8r ble de fine detaljene framhevet med egne farger
ikke bare de som bor der, men kanskje først
og fremst andre. Fargen skal passe til huset,
til nabohusene og til omgivelsene

Hver stilepoke har hatt sine farger:

— til l700—tallet
Mest ubehandla tømmer eller tjærebredt.

1700 — 1780 Barokk og rokokko
Rikfolk panelte husene og malte med linoljemaling
i jordfargene engeiskrødt og oker (etterligninger
av tegi og stein). En gr~lig oker ble brudt i Inn—
herred fra l700—tallet. Blykvitt ble noen ganger Hele huset malt kvitt — detaljene forfiates
brukt p8 vinduer og omramminger.

1780 — 1860 Empire
Flere hus ble etter hvert panelt og jordfargene ble
mer utbredt. Rikfolk malte husene sine kvite eller
lys gr8 for 8 etterligne lyse steinsorter (Mo g8rd).

1860 — 1905 Sveitsersti].
De fleste hus, b8de nye og gamle, ble panelt, og
fargebruken ble mer ens i alle lag av folket.
Utstrakt bruk av “snekkergieder” i listverk og om—
ramminger ble framhevet ved fargemarkeringer. Farg
ene ble ogs8 brukt til 8 framheve konstruksjonen.



Hus malt i 1988 med linoljemaljng i
farger som var vanlig ca. 1900

Et 3—fargeskjema ble ofte brukt:
— Panelet kvitt blanda med oker
— Vindusomramming og “snekkergieder” oker

eller olivengrønn
— Vinduene mørk brune (brent umbra)
Vinduene ble malt mørke for at de skulle virke større~
Seint i perioden ble vinduene ofte malt kvite.
Av og til ble veggfargen gjort mørkere enn fargen på
omrammingene.

1900 — 1930 Jugend og nyklassisisme
Husene ble malt kvite eller lys grønne med
empiren som forbilde.

VALG AV FARGE OG MALING
Undersøk hvilke farger som har vært brukt på panel,
listverk, vinduer, dører og porter på huset ditt.
Bruk en skarp kniv og litt malingfjerner til dette.
Du vil sansynligvis finne noen av de fargene som
er beskrevet under Sveitserstilen. Finn et 3—farge—
skjema som minner om de opprinnelige fargene. Prøv
8 samarbeide med huseierne langs gata i samme kvartal.
Husk at bygningsrådet skal godkjenne fargene~
Dersom det er vanskelig 8 finne de rette fargenyans—
ene på et standard fargekart, kan du få blandet den
ønskede fargen hos en fargeforhandler. Linoljemaling
som opprinnelig ble brukt, finnes nå å få kjøpt i
utallige fargevarianter.
Gamle hus må males med oljemaling for å få bra bind—
ing mellom gammel og ny maling. Det er viktig 8
skrape og børste godt før påføring av ny maling.
Det underste strøket må tynnes mye for 8 få god heft.

Kirkegata nr. 65
Vegg: kvitt, blandet

med oker
Omramming: mørk oker
Vindu: brent umbra

Kirkegata nr. 71
Vegg: oker blandet

med kvitt
Omramming: Olivengrønn
Vindu: brent umbra

4,.
- ,
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Ma1nge husker de gamle trappene med koselige
be1nker og fine smijernsgelendre. Sjølve trappa
var bygd av tre eller murt av naturstein med
sk~ifer p8 trinnene. Nyere trapper er laget av
betong eller strekkmetall, rekkverkene er som
re1gel.d8rlig tilpasset huset i utseende.
Gamle smijernsgelendre finnes enn8 p8 Verdals—
br1ukets gamle g8rd i Sjøgata og Strømsøg8rden i
Ki1rkegata. Ei trapp med benker kan du se i H8kon—
ga1ta nr. 33.
Ta1 vare p8 de gamle rekkverkene som finnes. Nytt
smijern f8r et annet utseende p8 grunn av metod—
er1e som brukes i dag.

NY TRAPP
B~gg den nye trappa av naturstein eller tre, eller
br1uk betong. F8 laget gelenderet av smijern
ev~entuelt av bøyde st8lrør hvis det skal være
enklere. Ikke bruk for grove dimensjoner. Prøv 8
k~piere gamle mønstre i smijernet, og tenk p8 at
ut~seendet skal tilpasses huset.
Strekkmetalltrapper med prefabrikerte rekkverk og
pl1astlister harmonerer d8rlig med de fine panel—
fasadene i Levanger.

Karakteristisk fra gamle Levanger —

benker p8.trappa hvor en kunne si8 av en prat
med folk som gikk forbi.
Den enkle rekkverkstypen av rundtjern p8 trappa
til høyre var mye brukt p8 Levanger.
H8kon den godes gt. nr. 33



Enkel, stilig
tretrapp
Sjøgata nr. 40

Dette nydelige gamle rekkverket finnes
fortsatt p~ Strømsøe kafé Kirkegata nr. 35

De fleste grunnmurer er murt av riaturstein og
pusset utvendig med pussmørtel som inneholder
mye kalk. Ved utbedring av sprekker og s~r i
grunnmuren og pusslaget m~ det ikke brukes for
mye bindemiddel i pussmørtelen. For ~ unng8 av—
skalling av murpussen, er det ogs8 viktig med
god lufting i kjelleren eller kryperommet.
Prøv ~ f~ pussoverfiaten til ~ ligne p~ den gamle.

.r

Mur i Håkon den godes gt. nr. 23
Ikke forfiatet med ny avrettet puss

Mur i naturstein uten puss
Kirkegata nr. 13 Uthuset



tak
GAMMEL TAKTEKKING

Skiferstein Kirkegata nr. 26

Takvinkler og takutstikk i Levanger er typisk
for sveitserstilshus bygd i rekker i byene. Tak—
vinkelen varierer mellom ca 270 til ca 360.
Takutstikket skal være knapt. De fleste husene

dtekking Sjøgata nr~ 6, Bjerkang8rdenvar tekket med teglpanner i det forrige århundre. Ban
Mange hus og særlig t8rnoppbyggene hadde tekking
‘av kobberplater. Etter 1897 ble skifertekking
det vanligste.

REPARASJONER Krum tegistein Kirkegata nr. 13~kifertakene bør absolutt repareres med skifer—
stein. Brukt skifer er mulig ~ skaffe.

~MTEKKING - NYE TAK
~Jelg et materiale som i farge og overflate—
~truktur minner mest mulig om den gamle tekkinga.
Betongtakstein av typen H—pannen med mørk gr~
farge vil være en bra løsning. MODERNE TAKTEKKING
Dersom st8lplater blir brukt, m8 de ha lav Bølgeplater i metall Håkon den godes gt. 35
~rofilhøyde, gr~ farge og helst være sandstrø— —

belagt. St8lplater vil i de fleste tilfeller
~‘ære en lite egnet erstatning for et steintak.
!4ndre moderne taktekkingsmaterialer har vist
~eg 8 ha aldringsproblemer med bruddskader og
fargeendringer.



ISOLASJON
Pass p~ at isoler~ngen i bjelkelaget mellom
2. etasje og loftet er tilstrekkelig, og at
den er ført helt ut til ytterveggene, ellers
vil det bli ising og skader p8 tak og takrenner.

INNREDET LOFTSROM
I tillegg til god isolasjon og vindtetting m~
du også huske god lufting mellom isolasjonen
og taktekkinga.

TAKOPPBYGG
Takene mot gatesida kan bare ha sm~ takvinduer
Dersom du vil ha takoppbygg, arker eller tak—
terrasser, m8 disse vendes mot indre kvartal.

MURPIPER
Ta vare p8 detaljene og de ytre dimensjonene
n8r du reparerer eller murer om pipene.

Gammel murpipe Ny pipe
H8kon den godes gt. nr. 17 Sjøgata nr. 42a



b. gårder og uthus_________
Bak de lukka portene finnes en ukjent verden for
mange i Levanger. Her ligger perler av små hager.
Hver av de gamle eiendommene var opprinnelig et
lite, gårdsanlegg. Rygg mot rygg i bakgårdene
ligger uthusene i nabogrensa.
Slike anlegg er verdt å ta vare på, både for
å bevare historia, men også fordi det er prak
tisk med ekstra rom i bakgården.
Uthusene kan brukes til verksteder, buer og
ekstra soverom.

Uthus i bokg8rden

Håkon den godes gt. nr. li
Baksida av uthusene i utmurt bindingsverk
Kirkegata nr. 54



Fin bakg8rdshage Sjøgato nr. 40

Fypisk utforming av dører og omramminger IIIII~p~,
(irkegata nr. 34



s
Skiltbruken m~ underordne seg detaljeringen
i fasaden. Standardiserte lysskilt for butikk— Det fine brystningsb8ndet i fasaden er helt
kjeder o.l. vil sjelden passe p8 de gamle dekket av skilt og plater
husene. H8kon den godes gt. nr. 16

Skilting tilpasset husets fasade
Kirkegata nr. 20

//
/ / //// //

Enkle bokstaver satt rett p8 veggen
og underordner seg huset

H8kon den godes gt. nr. 5



yehus
~I kvartalene i Levanger er det viktig at nye
hus tilpasses omgivelsene, men de bør likevel• Nybygg i Leca—mur med tilnærmet kopi
utformes slik.at en kan se at de er bygget i. av gammel panelfasade
v8r tid Sjøgata nr. 20

Nytt hus tilpasset byggeskikken i nabolage
Sjøgata nr. 34



kildeundersøkelse

Få av husene på Levanger ser ut slik i dag som
da de ble bygd. Spesielt på 60— og 70—tallet ble
de~ gjort mange forandringer, — med “moderne”
viflduer og “vedlikehildsfrie” materialer, dessuten
bl~ mye “unyttig pynt” fjernet. Nå er det mange
som angrer og ønsker det fine gamle huset tilbake.

For å finne ut hvordan huset en gang har vært,
kai’, du lete flere steder:

— I~ommunens arkiv på Teknisk etat har som regel
tegninger av det opprinnelige huset, og av
fo~andringer som er gjort.
— Bjerkans fotosamling inneholder gamle bilder
av~de fleste sentrumsgårdene. Spør Levanger Mus
eum om det går an å få kjøpt en kopi.
— iLet på bakveggene på huset etter gamle detaljer,
dei’ ble huset ofte ikke modernisert, eller noe
av det gamle som ble fjernet fra framsida ble
brukt der.
— Se også i uthuset, gamle vinduer, listverk
og panel kan være oppbevart der.
— Studer andre hus i byen med omtrent samme
størrelse og byggetid. Det er lov å kopiere
detaljer fra disse.

Kirkegata nr. 34
Opprinnelig fasadetegriing

——
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i~ onomi

M~nge som ønsker 8 beholde det opprinnelige
p~eget-p8 bebyggelsen i Levanger sentrum ser
ølfonomien som et problem. Vær oppmerksom p8
at Husbanken kan gi en del l8n p8 gunstige vilk8r
t~l utbedring av boliger, og at det g8r an 8
søke om midler fra kommunene “Restaureringsfond”.

RLTAURERINGSFONDET
I~1984 ble “fond til restaurering og fornying
av bygg og bomiljø i Levanger sentErum” oppretta.

i i vedtektene for fondet heter det:
“Frorm8let med fondet er 8 gi økonomisk støtte
til restaurering og/eller fornying av bygg og
bc~miljø i Levanger sentrum og omfatter den del
sdm omfattes av reguleringspianen for Levanger
s~ntrum.”
Gi~unnkapitalen i fondet er inntekter kommunen har
f4a salg av tomter i det samme omr8det.

B8de private og organisasjoner kan søke om tilskudd.
§ 9 viser hva det kan søkes støtte til:

“... planlegging, prosjektering og gjennomføring
av kvartalsforming, herunder miljøforbedrende
tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.
Utbedringstiltak for enkeitbygg som tar sikte
p8 bevaring av eller tilbakeføring til strøkets
opprinnelige og karakteristiske byggestil.
Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til
fasademessig utforming og materialbruk som følge
av tilpassing til strøkkarakter.
Søknaden m8 vedlegges fulistendige planer, kost—
nadsoverslag og finansieringsplan.”

Fylkeskonservatoren f8r søknadene til uttalelse
før Bygningsr8det gjør vedtak om tildeling.

Søknadsfristen er 15. oktober hvert 8r, og
kunngjøring skjer før 1. september.

Summene som blir utbetalt fra fondet har vært
i. størrelsesorden 10 — 50 000 kroner for hvert
prosjekt (hver søker),



Vedtatt av Levanger kommunestyre 5/1 1984.
Endret av L.k. (pkt. 5) den 9/5 1985.

VEDTEKTENE FOR FOND TIL RESTAURERING OG FORNYING HUSBANKEN
AVBYGGOGBOMILJØILEVANGERSENTRUM Nybygg i sentrum stiller p8 linje med nybygg i

§ 1. Formålet med fondet er å gi økonomisk støtte til restaurering og/eller fornying av bygg bolig felt n8r det gjelder 18n i Husbanken.
og bomiljø i Levanger sentrum og omfatter den del som omfattes av reguleringspianen Husbanken gir ogs8
for Levanger sentrum.

§ 2 Ved salg avtomter i det samme området overføres salgssummen til dette fondet. Utbedringsl8n for eldre hus:
§3. Førdetutdelesmidlerfrafondetskalgrunnkapitalenhanåddoppjensumavkr 1. P8 antikvarj.sk eller kulturhistorisk grunnlag

1.500.000,-.
§ 4. Det må sørges for sikker plassering av fondets midler og til best mulig avkastning. kravene er
§ 5. Kapitalen skal stå urørt. 10% av rentene legges til kapitalen hvert år. øvrige renter kan — huset m8 etter en samlet vurdering av antikva—

fordeles av bygningsrådet. Tildeling skjer en gang hvert år.
Bygningsrådet kan søke formannskapet om at udisponerte midler i ett år helt eller del- ri ske og kulturhistoriske verdier kunne karak—
vis blir gjort overførbar til året etter. Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre slike søk- ter i seres som vern everdige
nader.

§ 6. Kunngjøring om tildeling må skje før 1. september og søknadsfristen settes til 15. okto- — den planlagte utbedringen m8 ta nødvendige
ber. hensyn til boligens antikvariske og kultur—

§ 7. Før bygningsrådet gjør vedtak om tildeling skal det i god tid legges frem for fylkeskon.. historiske verdier
servatoren til uttalelse, en oversikt over de prosjekter det søkes om tilskudd til.
Bygningsrådets vedtak om tildeling av midler kan ankes til formannskapet. — det m8 foreligge en anbefaling fra fylkes—
Ankefristen er 3 uker fra søkeren mottar melding om vedtak i bygningsrådet. kon servatoren, og utbedringsplanene m8 ut—

§ 8. Private og organisasjoner kan søke om tilskudd. Kommunale tiltak vil etter søknad på
sammevilkårkunneytestilskudd. dormes i samarbeid med denne

§ 9. Det kan søkes om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartals- Mange hus i sentrum kan være aktuelle fort 8
fornying, herunder miljøforbedrende tiltak, i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.
Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til strø- f8 18 n i Husbanken p8 disse vi lk8ren e.
kets opprinnelige og karakteristiske byggestil. 2. Planmessig by fornyelse
Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og maten
albruk som følge av tilpassing til strøkkarakter. 3. P8 sosialt grunnlag
Søknad må vedlegges fullstendige planer, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

§ 10. Tilskudd betales til byggherren med 4-part når byggearbeidet er påbegynt, og resten
nårarbeideterfullførtoggodkjentavbygningskontrollen. Flere opplysninger om 18n og tilskotts—

§ 11. kommunestyret kan endre disse vedtekter.
muligheter f8r du hos
Husnemnda i kommunen

— _______________________________________________________ Husbankens distriktsarkitekt



rådog p

Det er viktig at du tar deg god tid til plan—
leggingsarbeidet før du starter på 8 utbedre
huset ditt. Prøv 8 få svar på de spørsmålene du
har før de er blitt akutte problem som må løses
under stress på byggeplassen.
Det er mange, både fagfolk og offentlige in
stanser du kan spørre om råd.

KOMMUNEN
På Teknisk etat får du:
- se tegninger av det opprinnelige huset
- tips om andre som er i gang med eller har

gjennomført lignende arbeid
- høre hva slags holdninger og krav bygnings

rådet har til utberdingsarbeider
- vite hvilke reguleringsbestemmel&er og ved—

tekter som gjelder i ditt strøk
- vite hvilke søknader som må innsendes og

eventuelie frister
— veiledning om finansieringsmuligheter hos

husnemnda -

— vite retningslinjer for søknad til “Restau—
reringsfondet”

VAKK~T ~+U5 -

HVA HEt~
~SO L ~ Jo ~ E i~J

)
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FYLk ESKONSERVATOR EN
kan hjelpe deg med:
— å datere huset eller deler av det
— 8 finne ut hvordan det opprinnelig har sett ut
— 8 si hva som er av særlig stor antikvarisk

verdi og dermed er viktigst 8 bevare
— gi råd om hvordan husets karakter og enkelt—

detaljer helst bør tas vare på/settes i stand
— v~rdere/godkjenne planene dine når du søker om

lan på antikvarisk grunnlag, eller søker om
midler fra “Restaureringsfondet”

FORIIIDSM INNE FOR ENINGA
er interessert i at mest mulig av den gamle
beb~jggelsen i Levanger blir tatt vare på og satt
i stand. Spør noen av styremedlemmene om:
— h~’a du bør bevare og hvordan
— h~ior du finner håndverkere og leverandører

shm utfører/skaffer det du har bruk for
— h’~ior du kan få tak i gamle bygningsdeler

e~ten for å bruke eller kopiere
— hvordan du går fram med søknader og godkjenninger
— h’~’or du eventuelt kan søke om økonomisk støtte

ARKITEKTER
Få hjelp av en arkitekt til 8 lage en enhetlig
plan for hele utbedringsarbeidet, sjøl om byg—
ginga skal gjøres etappevis.
Arkitekten kan også gi råd om:
— hva som er viktig å bevare
— hvordan bygningsdetaljer kan settes i stand
— finne gode tekniske løsninger og lage arbeids—

tegninger
— innhente pristilbud fra håndverkere og lever—

andører
— byggemelding og andre søknader

VENNER
Snakk med venner og bekjente som har erfaringer
fra eget hus



En vakker gård som er fint bevart og
godt vedlikeho].dt.
Nordenborggården, Kirkegata nr. 36. 1988



adresser litteratur
LEVANI
— hus~
— Tek~
H8kon
7600 I

FYLKESKONSERVATOREN
I NOR~-TRØNDELAG
Kongeifsgt. 42
7700 Steinkjer

DEN NORSKE STATS HUSBANK
Søndr~ gt. 12
Postboks 489
7001 ±rondheim

HÅNDVERKERE OG LEVERANDØRER
En likte over h8ndverkere og leverandører
som Fc~rtidsminneforeningen anbefaler kan
f8s ved henvendelse til Teknisk etat i
kommunen.

ARKITEKTER
Se yrI~eslista i telefonkatalogen.

FORTIDSMINNEFORENINGEN
NORD-TRØNDELAG AVDELING
Adres~e f8s hos Fylkeskonservatoren.

GAMLE TREHUS
Drange og Aanensen
Universitetsforlaget 1980

GODE RÅD OM...
— Vinduer i eldre hus
— Yttervegger i eldre hus
— Tak p8 eldre hus
— Gamle maleteknjkker
— Offentlige 18n og tilskott
til forbedring av hus og
nærmiljø

5 hefter utgitt av Fortidsminneforeningen
i samarbeid med Norsk kulturr8d og
Treopplysningsr8det.

FORTIDSVERN
Medlemsblad med fagartikler for Fortids—
minne foreningen.

BYGGDETALJBLAD
fra Norges Byggforskningsjnstj.tutt

3ER KOMMUNE
iemnda
ilsk etat
den godes gt. 30

..evanger tlf. 076—81700

tlf. 077—64222

tlf. 07—529150



Dette heftet gis ut med midler fra Restaureringsfondet i Levanger.

De som vil restaurere eller bygge nye hus i sentrum tilpasset den
gamle trehusbebyggelsen, kan søke om økonomisk tilskudd fra fondet.


