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FORHOLDET TIL OMGIVELSENE OG HISTORIEN

Husmannsplassen ” Grevskott lille” ligger vakker til i enden av en gresskledd 
kjerreveg med utsikt mot Verdal og Levanger.

” Grevskott lille” er en av de best bevarte husmannsplasser i 
Levanger. Våningshuset ble oppført i 1840, men er sansynligvis 
et eldre hus som har sansynligvis blitt flyttet fra Hojem gård.  

Bygningens tømmerkasse ble plukket ned, tallmerket og fraktet 
til Grevskottsveet. Bygningen har bevart mye av sin originalitet på tross av 
mindre endringer på 70-80-tallet.
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Tore Grevskott har stått for det meste av tilbakeføringen. eierne 
deltok på vindusrestaureringskurs i regi av Jarle Vangstad i 2014.

Dette ga inspirasjon til en omfattende restaurering. 

Bygningen er årlig besøkt en dag av Verdal videregående skole, byggfag.
 Planen er ta i bruk bygningen til sommerutleie og selskapslokaler.   
 



ARKITEKTONISK KVALITET

Gjennom denne tilbakeføringen etter antikvariske prinsipper har bygningen fått 
tilbake sine tidligere kvaliteter.

Både vinduer, dører, listverk er satt i stand med vakre detaljer. 
både utvendig og innvendig er de originale fargene tilbakeført. 

Det er positivt at de historiske sporene   utvendig og innvendig står igjen.  

ESTETISK KVALITET  

De estetiske kvalitetene forsterkes som følge av en tilbakeføring og
detaljering både uvendig og innvendig som ivaretar den historiske 
byggeskikken. 

Det håndverksmessige arbeidet er av høy kvalitet. Både når det gjelder  
produksjon av vinduer og dører, listverk og kledning. 

Bygningens plassering i landskapet, med stakittgjerde og utedo/bod er  
uberørt og tar vare på det unike kulturmiljøet. Interiørene og den historiske
atmosfæren er også godt bevart.
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BÆREKRAFTIG KVALITET

Bevaring og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er i seg selv godt 
miljøvern. Materialene og valgte løsninger er av god kvalitet og vil ha en lang 
levetid. 

Husmannsplassen har bevart sine unike kvaliteter og bruken som møteplass for 
kunnskapsdeling er forbilledlig. Eierne er i ferd med å utvikle et museum som 
en del av opplevelsen. Dette er med på forsterke den sosiale bærekraften som 
ligger i å ta i bruk kulturmiljøet som . utviklingsressurs.

 

INNOVATIV, NYSKAPENDE OG UNIK KVALITET  

Tilbakeføring som tar vare på og forsterker områdets kvaliteter.
Godt eksempel på ”vern gjennom bruk”.

Prosjektet er en inspirasjon for andre som ønsker å bidra til å løfte 
kulturarven som ressurs  for en  attraktiv og bærekraftig utvikling. 

Det er gjennomgående unik kvalitet i alle detaljer både i eksteriør og interiør.  
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