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Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Hovedbygning 1933 - 1934 182424684 92/16 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter hovedbygningen.

Formål: Formålet med fredning av hovedbygningen på Leira er å bevare et
eksempel på statlig formålsbygd skolehjem for jenter. Fredningen skal
sikre hovedbygningens arkitektoniske utforming og uttrykk.

Begrunnelse: Skolehjemmet for jenter på Leira ble oppført i 1922. I 1932 brant
skolehjemmet ned og den nåværende hovedbygning ble
formålsbygget i 1934. Bygningen er kulturhistorisk viktig som
eksempel på et skolehjem etablert på eksisterende gårdsanlegg ut fra
pedagogiske ideer om at gårdsarbeid virket disiplinerende samtidig
som det bidro til husholdet og ga inntekt til driften.

Skolehjemmet var et av to statlige skolehjem som ble etablert i Midt-
Norge i 1900: Falstad skolehjem på Ekne ved Levanger for gutter og
Kvithammer skolehjem i Stjørdal for jenter. Skolehjemmet i Stjørdal
ble flyttet til Leira i 1922 og forble det nordligste skolehjemmet for
jenter.
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HOVEDBYGNING

Bygningsnr: 182424684
Gnr/bnr: 92/16
Oppført: 1933 - 1934
AskeladdenID: 174919-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8616

Kompleks 2601

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å ta vare på hovedbygningen med sine arkitektoniske og
kulturhistoriske verdier som eksempel på formålsbygd skolehjem for jenter fra 1930-tallet.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer der slike
finnes, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Dagens hovedbygning ble oppført i 1934 etter tegninger av professor ved NTH, arkitekt Carl
Johannes Moe. Stilen er stram funksjonalisme med enkel rektangulær form, symmetriske fasader
og slakt valmet tak. Bygningen har et tydelig institusjonspreg og ble oppført i ildfaste materialer,
mur med teglforblending, etter at den opprinnelige gårdsbygningen brant ned to år tidligere.
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