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Jeg viser til ditt spørsmål om utplukking og bakgrunn for verneverdien av Lektor Musums gate 15 i eposten nedenfor.
På eiendommen finnes bevart et helhetlig kulturmiljø, med snekkermesterens bolig,
snekkerverksted, materialtørke og hageanlegg. Både eksteriør og interiør er godt bevart, spesielt
verkstedsinnredningen med verktøy, maskiner og tegninger. Bygningene på eiendommen er oppført
av møbelsnekker Petter Ingvaldsen. Han bygde snekkerverkstedet i 1914, og boligen «Nordråk» ble
deretter oppført i 1916. Ingvaldsen var en markant skikkelse blant den gamle garde av håndverkere
på Verdalsøra. Alle bygninger på eiendommen inngår i det helhetlige miljøet rundt
snekkerverkstedet.
I mai var vi på befaring blant annet i Lektor Musums gate med en representant fra Riksantikvaren.
Etter vår vurdering er Lektor Musums gate 15 viktig å ta vare på som kunnskapsbærende lokalitet
med hensyn til håndverksyrket og lokalhistorie. Bevaring gjennom hensynssone vil derfor være en
god bevaringsstrategi for eiendommen.
Ta gjerne kontakt igjen dersom dere ønsker mer informasjon eller dersom dere ønsker at vi skal se på
forslag til bestemmelser for eiendommen knyttet til hensynsonen.
Med vennlig hilsen
Anne Bjørg Evensen Svestad

Rådgiver kulturminnevern
Tlf. dir: (+47) 74 11 51 96 / 456 01 694
AVDELING FOR KULTUR OG REGIONAL UTVIKLING
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Gjelder deres ref. 13/09192-37
I høringsuttalelse 11.07.2016 skriver dere:
«Bevaringstrategi for Lektor Musums gate 15
Til slutt vil vi vise til deres forespørsel om innspill til forrige høringsuttalelse fra oss,
angående registrering og prioritering av nyere tids kulturminner.
Det er ikke gitt tilbakemelding på hvordan forslaget vårt ivaretas, og dere antyder at det er
seint å komme med nytt utredningstema knyttet til utarbeidelse av kommunedelplan. Dersom
det ikke legges opp til at det utformes en liste eller oversikt, ei heller legges inn foreslåtte
årstall 1920 i den generelle bestemmelsen, anmoder vi sterkt om at Lektor Musums gate 15
(gnr. 19 bnr. 110) - som et kulturmiljø med nasjonale og høye regionale verdier - gis
hensynssone c.»
Hvordan er denne eiendommen plukket ut, og hva er bakgrunnen for verneverdien?
Gjelder det alle bygg på eiendommen?

