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Til Levanger kommune
v/ordfører Robert Svarva.
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NORDENGET GÅRDSMUSEUM 2014
Søknaden gjelder støtte til oppgraderinger av anlegg og veitilførsel til Nordenget
Gårdsmuseum, som i år er inne i sitt 20. år som gårdsmuseum.
Museet ligger på min barndomsheim, Nordenget i Markabygda. Det ble tatt i bruk i 1994, da
vi arrangerte vårt første Åpen Dag-arrangement. Vi bygde nytt museumsbygg på 300 kvm. i
1998. Etter overtakelse av en privat traktorsamling ble ytterligere et bygg på 1.000 kvm
bygget i 2009.
Vi har nå i 20 år opparbeidet Nordenget Gårdsmuseum primært på frivillig basis hvor alt
arbeid er gjort gjennom dugnad. Vi har Åpen Dag på høsten hvert år, i år for 20. gang med
cirka 500 besøkende. I tillegg til dette åpner museet utenom Åpen Dag for spesielt interesserte
(lag, foreninger og skoler) etter ønske og behov.
Nordenget Gårdsmuseum har overtatt Edvin Bakken sin traktorsamling (45 stk. - hvorav flere
svært sjeldne) slik at vi nå har 74 traktorer totalt. Vi har også overtatt materiell fra gamle Tuv
Skole, som for eksempel skolepulter, kateter, orgel, plansjer, kart og mye mer. Vi har derfor
innredet et helt klasserom i andre etasje i nybygget. Dette skolerommet sto ferdig i 2012.
Museet hadde den 6. september 2012 besøk av cirka 45 personer fra Tuv Skole i forbindelse
med dette. I tillegg har vi hatt visninger for elever, lærere og foreldre fra Skogn barne- og
ungdomsskole på bestilling.
Museet består av to store museumsbygg på totalt cirka 1.400 kvadratmeter, med låve i 2. etg,
stabbur og stue, fylt med bl.a. 50-tallskjøkken, smie, motorsagsamling på 250 sager, flere
biler - deriblant en unik Ner-A-Car 1926-modell, som er den eneste i Norge, og som tidligere
nevnt en omfattende traktorsamling i tillegg til titusenvis av andre gjenstander.
Støtten skal brukes til oppgradering av museet, som i år har blitt panelert i 2. etasje til en
kostnad av totalt 21.000 kroner med panel og saging av plank. Museet skal også få utbedret
vanntilførsel (12.000 kroner) og oppgradert vei opp til museet for å kunne ta imot busser. Det
har en kostnadsramme på 120.000 kroner.
Det er en god del folk utover i høst som reiser fra Trondheim, blant annet med buss, for å
besøke museet etter å ha besøkt oss på Åpen Dag eller lest om museet i trønderske medier. Vi
har også besøk nesten daglig fra et voksende omegn og får mange henvendelser fra
interesserte personer som vil besøke museet.
Museet ivaretar slik en lang og viktig historie innen landbrukskultur og kjøretøy.

Ved positiv respons, er museets kontonummer 4202.02.14931.
Med hilsen
Martin A. Friberg,
Nordenget Gårdsmuseum

(Vedlegg: Utførte prosjekter i 2013 og 2014)

Utførte prosjekter i 2013
1. Trapp i nybygg
2. Maling av fronten av nybygget
3. Årlig vedlikehold av bygg
(skifting av kledning, maling, grus mm)
4. Saging av gulvplank til 2. etg (130 kvm)
5. Takrenner, nybygg

kr 6.000
kr 2.000
kr 6.000
kr 5.500
kr 3.000

Kommende prosjekter
1. Rep. Vanntilførsel (defekt dam)
2. Panel til veggene i andre etg. av nybygg
3. Saging av øvrig plank til andre etg.
4. Oppgrusing av veg (900 m)

kr 12.000
kr 15.000
kr 6.000
kr 10.000

Faste utgifter
1. Strøm
2. Forsikring

kr 12.000
kr 9.500

Utførte prosjekter i 2014
1. Panel på vegger i 2. etg.
2. Saging av plank til 2. etg.

Kr 15.000
Kr. 6.000

Kommende prosjekter:
1. Reparering av vanntilførsel
2. Oppgradering av veg til museet

Kr. 12.000
Kr. 120.000

