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Forord
Ringsaker kommune har med dette dokumentet utarbeidet sin første kulturminneplan.
Kulturminneplanen er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan etter bestemmelsene i plan- og
bygningsloven.
Kommunen målsetting med planarbeidet er å få en god oversikt over kulturminneverdiene i
kommunen, slik at planen kan gi grunnlag for bedre forvaltning av eiendommer, bygninger og anlegg.
Herunder å redusere tap eller svekkelse av viktige kulturminneverdier som følge av økende
utbyggingspress eller manglende bruk og nedleggelser.
Dessuten er det ønskelig å kunne formidle Ringsakers historie i kortform, ved å omtale og vise et
utdrag av kommunens kulturminneverdier – minner som forteller om hverdag og fest, om hvordan
folk i kommunen har levd opp gjennom tidene, - minner som fortjener å leve videre.
Bygninger, stier og landskap er kilder til historie som ikke kan leses med bokstaver, men som er
grunnlag for opplevelser, nysgjerrighet og videre bruk. Ringsaker er en kommune som er rik på
kulturminner, i åpne duvende hellinger ned mot Mjøsa, i skogkledde lier og i de vidstrakte
fjellområdene. Dagens Ringsaker er et resultat av naturgrunnlaget, arbeid og kulturpåvirkninger opp
gjennom tidene, og er på den måten knyttet til historien. Når en nå ønsker å synliggjøre og sikre en
bedre forvaltning av kulturminnene, er det ikke bare fordi kommunen har et ansvar for
kulturminnene, men også fordi en ser at kulturminnene er en viktig ressurs for nærings- og
stedsutvikling som gir identitet og tilknytning.
Planen gir en smakebit på hva kommunen har å by på av kulturminner. Siden omfanget av
kulturminner er stort og mangfoldig, har en valgt å prioritere og tematisere kulturminneplanen til å
omfatte kulturminner og kulturmiljøer knyttet til:







Byer og tettsteder
Naturressurser med prioritet på landbruket
Seterbebyggelse
Ferdsel og kommunikasjon
Industri- og håndverk/tekniske kulturminner
Andre viktige kulturminner

Planen har vært sendt på høring og vært utlagt til offentlig ettersyn. Uttalelsene har gitt verdifulle
innspill og merknader, som har bidratt til å gjøre plandokumentet bedre. Med utgangspunkt i planen
er det nå ønskelig å øke bevisstheten rundt– og å synliggjøre kulturminneverdiene i kommunen, for å
motivere til bevaring gjennom aktiv bruk.
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1. Om planen – bakgrunn og hensikt
Dette kapittelet gjør rede for bakgrunn og formål med utarbeidelsen av kulturminneplanen.
Det gis også en oversikt over hvem som er ansvarlig forvaltningsmyndighet og hvordan
planen er bygget opp.
nyere tids kulturminner er svakere ivaretatt i
lovverket. Kommuneplanens arealdel har
bestemmelser og retningslinjer som skal sikre
kulturminneverdiene. Men det er likevel
behov for at kulturminnene får en tydeligere
plass i saksbehandlingen og
arealplanleggingen. Det er derfor et mål å
forbedre rammene og planforankringen samt
gi veiledning for saksbehandlingen.
Utgangspunktet for den kommunale
forvaltningen må være å sikre at viktige
kulturminner og kulturlandskap i Ringsaker
ivaretas slik at de ikke går tapt for ettertiden.
Tydeligere rammer for forvaltningen og
veiledning for saksbehandlingen vil også
kunne bidra til å gi større forutsigbarhet for
eiere av eldre hus og anlegg.

1.1 Bakgrunn
Riksantikvaren har initiert en nasjonal satsing
for å styrke kulturminnekompetansen i
kommunene. Kommunene er oppfordret til å
registrere og verdsette kulturminner og
kulturmiljøer som har lokal verdi og
innarbeide disse i planer etter plan- og
bygningsloven. Hedmark fylkeskommune har
invitert kommunene til deltagelse i et nettverk
for utarbeidelse av kulturminneplaner,
Ringsaker kommune søkte og ble innvilget
deltagelse. Både Riksantikvaren og Hedmark
fylkeskommune har bidratt med økonomisk
støtte til arbeidet. Et planprogram for
utarbeidelse av kulturminneplanen ble vedtatt
av kommunestyret 20.05.2015.

1.2 Formålet med planen
Det er flere målsettinger med planarbeidet,
hvor det primære er å:

Planen skal egne seg til formidling og
opplevelser
Planen er søkt framstilt på en form som gjør
den egnet for formidling. Den skal kunne
brukes i både kultur- og skolesammenheng, og
være egnet for læring og opplevelser. Planen
skal bidra til å; øke kunnskapen om
lokalhistorie i kommunen, styrke
tilhørighetsfølelsen, identitet og stolthet, og
synliggjøre et felles ansvar for å ta vare på den
rike kulturminnearven.

Fremskaffe en bedre oversikt over
kulturminner og kulturmiljø i kommunen
På bakgrunn av registreringer, innspill og
litteratursøk ønsker en å bygge opp et register
over kulturminner i kommunen som både er
søkbart og kartfestet. Registeret skal kunne
suppleres med ny informasjon etter at
planarbeidet er avsluttet og etter hvert som
nye objekter blir identifisert. Verdien av det
enkelte kulturminneobjekt må vurderes ut ifra
tilgjengelig kunnskap og godt skjønn.

Slik ønsker man at planen skal gi motivasjon
for “vern gjennom bruk”. Næringsutvikling er
vesentlig for kommunen, og i den grad
verdiskaping kan skje gjennom bruk av
kulturminner, er det positivt. Her nevnes
kulturlandskap og kulturmiljøer med gamle
bygg og anlegg som gjennom skjøtsel,
rehabilitering og gjenbruk kan gi rammer for
reiseliv, gårdsturisme, gode opplevelser og
aktivitet.

Gi rammer for forvaltning av
kulturminneverdiene i kommunen
Det er et behov for å øke kulturminnekompetansen i egen organisasjon, og for å
gjøre folk flest klar over hvilke ressurser som
finnes i kommunen. I den daglige
forvaltningen forholder en seg til lover og
regler knyttet til kulturminner, der automatisk
fredete kulturminner har et sterkt vern, mens
5

utgangspunkt i faste gjenværende
kulturminner.

1.3 Ansvar for kulturminner
Kommunen er en viktig kulturminneforvalter,
med blant annet myndighet i plan- og
byggesaker. Kommunen har et spesielt ansvar
for kulturminner av lokal verdi, og kan selv
velge å sikre kulturminner som er viktige for
lokalsamfunnet, selv om de ikke vurderes å ha
regional eller nasjonal verdi. Dette gjelder
«nyere tids kulturminner», kulturminner eldre
enn 1537 er automatisk fredet gjennom
kulturminneloven.

Planen gir foruten en oversikt over
kulturminner, også en anbefaling for hvordan
viktige kulturminneverdier i kommunen skal
sikres. Planen har en handlingsdel som viser
hvordan dette kan følges opp.
For å sikre oppfølging av kommunedelplanen,
må anbefalinger gitt i denne planen vurderes
fulgt opp ved neste revisjon av
kommuneplanen og ved utarbeidelse av
reguleringsplaner. Kommunen må ha hjemmel
for å kunne nekte tiltak som innebærer å
fjerne eller forringe viktige kulturminner
og/eller dets omgivelser.

Kommunen skal påse at kulturminnenes og
kulturmiljøenes omgivelser ikke forringes. Det
er også ønskelig å tilrettelegge for opplevelser
knyttet til kulturminner. Kulturminneplanen
skal være med på å bevisstgjøre og være et
virkemiddel i slikt arbeid.

Kulturminneplanen skal ligge til grunn for
kommunal forvaltning og planlegging.
Bevaring er ikke alltid forenlig med andre
hensyn som skal ivaretas. Kulturminneplanen
er derfor et viktig bidrag til de vurderingene
som må gjøres mellom eksempelvis
tettstedsutvikling, fortetting, bevaring og
jordvern.

Fylkeskommunen er regional styresmakt og
forvalter statlig ansvar gjennom delegerte
oppgaver fra Riksantikvaren. Hedmark
fylkeskommune fører tilsyn med fredete
kulturminner og kan foreta midlertidig
fredning. Fylkeskommunen uttaler seg til
kommunen i en del saker som angår
kulturminneverdier.

I enhver sammenheng hvor forhold rundt
kulturminner skal vurderes og besluttes, er
det viktig med god kompetanse og god dialog
for å finne løsninger som ivaretar både bruk
og vern av kulturminneverdiene.

Riksantikvaren er direktorat for
kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for
Klima- og miljødepartementet i utviklingen av
den statlige kulturminnepolitikken.
Riksantikvaren har det nasjonale faglige
ansvaret for kulturminnevernet, og fatter
vedtak om fredning.

I gjeldende kommuneplan 2014 – 2025 har
arealdelen bestemmelser og retningslinjer om
kulturminner og kulturmiljø. Dette er
nærmere omtalt i kap 5. Og i en rekke
reguleringsplaner er kulturminner regulert til
bevaring, eller det er gitt hensynssoner med
tilhørende bestemmelser. Hensynssonene er
vist i kartet til denne planen.

1.4 Om planen
Kulturminneplanen er utarbeidet som en
tematisk kommunedelplan uten juridisk
binding. Omfanget av kulturminner er stort og
mangfoldig i Ringsaker, og en har derfor valgt
å prioritere noen tema som vurderes å være
sentrale i Ringsaker sammenheng. Dette er
landbruk, setre, industri, byer og tettsteder,
ferdsel og en sekkepost med andre
kulturminner.

Kommunen har også egne retningslinjer for
estetikk og byggeskikk, som ligger som
vedlegg til kommuneplanens arealdel. Der blir
landskapstyper og byer/tettsteder beskrevet
med positive og negative trekk, og
retningslinjer gitt for utforming av tiltak med
mer. Retningslinjene følger godt opp hensynet
til kulturminner og kulturmiljø.

Det er lagt opp til at kulturminneplanen skal
formidle historier om Ringsaker, med
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2. Planarbeidet
Her gis en beskrivelse av planprosessen, rammer for planarbeidet og planens avgrensning.
Videre belyser kapittelet utfordringer og muligheter i arbeidet med kulturminner og omtaler
kriteriene som er lagt til grunn for vurdering av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.
Til slutt sies det noe om eieransvar og tilskuddsordninger i kulturminnesammenheng.

2.1 Gjennomføring av planarbeidet
historiebøker finnes andre vinklinger og mer
utfyllende informasjon.

Organisering
Planarbeidet er gjennomført som en ordinær
kommuneplanprosess med politisk behandling
i planutvalg og kommunestyre. Planarbeidet
er utført av Rådmannskontorets planseksjon, i
samarbeid med enhetene landbruk, kart- og
byggesak og kultur.

Kulturminneplanen er uansett et forsøk på å
sette sammen gjenværende kulturminner til
en historiefortelling og trekke noen linjer fra
fortiden til nåtida i Ringsaker. Kulturminnene
er bærere av kunnskaper som kanskje ikke
finnes i andre kilder og som dermed er åpne
for tolkninger og undringer.

Avgrensning av planen
Ringsaker er en stor kommune, med en
tilsvarende stor og mangfoldig kulturhistorie.
Det har ikke vært mulig å få full oversikt over
alle potensielle kulturminner. Det ble valgt å
gjøre registreringer for å få frem et utvalg
innenfor de prioriterte områdene. Med
utgangspunkt i Riksantikvarens skjema for
registrering ble det utarbeidet eget
registreringsskjema, dette er vist i vedlegg 1.

Navnet «Ringsaker» brukes om dagens
kommunegrenser. Dersom det menes gamle
Ringsaker, er dette presisert.

Medvirkning
Det har vært arrangert møter med
historielagene i kommunen: Furnes, Veldre,
Nes og Helgøya, Brøttum, og Ringsaker.
Historielagene har svært god kunnskap og har
gitt nyttige innspill til arbeidet. Også
bygdebøker og annet skriftlig materiale har
blitt brukt som kunnskapsgrunnlag gjennom
arbeidet med planen. SEFRAK-registeret, som
gir en oversikt over bygninger fra før 1900tallet, har vært et nyttig utgangspunkt for
registreringene, selv om mange av disse
bygningene er totalt ombygd.

Registreringsarbeid ble varslet gjennom
avisoppslag og nettsak på vårparten 2015, og
ble hovedsakelig gjennomført påfølgende
sommer.
Tiden og ressursene har vært begrenset i
arbeidet med planen. Det er forsøkt tatt
hensyn til geografisk spredning, selv om noen
områder er nærmere behandla enn andre.
Dette er noe som kan bøtes på ved senere
revidering. En har ikke hatt mulighet til eller
hatt til hensikt å gå i detalj. Overblikk har vært
målet.

Det har i planarbeidet også vært arrangert
møter med enkeltpersoner, samt at noen
frivillige har vært med på registreringene.
Gjennom annonsering av kulturminneplanen
ble det fremmet et ønske om innspill på
kulturminner som burde registreres og
omtales i planen. Som en følge av dette, ble
det mottatt noen få registreringsskjemaer via
post, samt noen få innspill underveis i
prosessen.

Det vil alltid finnes flere versjoner av en
historie, og flere historier som går parallelt.
Hvordan en person oppfatter historiske
hendelser forandrer seg også med årene.
Denne kulturminneplanen er ett bidrag, og i

7

Ved offentlig ettersyn av planen kom det
ytterligere innspill og merknader til
planarbeidet.

finnes i hele kommunen. Eksemplene som blir
vist i planen er valgt ut enten fordi de er
særegne, sjeldne, autentiske, representative
eller godt ivaretatt. Det finnes mange flere
kulturminner i Ringsaker som kunne vært gitt
samme status, og vært en del av planen, men
en har måttet gjøre et utvalg. Registreringene
og kunnskap om kulturminnene som er omtalt
i planen vil ha overføringsverdi for tilsvarende
kulturminner som finnes andre steder i
kommunen. Slik tenker en å fange opp også
uregistrerte kulturminner i videre planlegging
og saksbehandling.

Kulturminnene som presenteres i planen er
dermed et resultat av medvirkning i tillegg til
faglige vurderinger og prioriteringer.

Kart og registre
De registrerte kulturminnene er lagt inn i, og
vil være tilgjengelig for offentligheten fra
kommunens kartløsning. Figur 1 viser kartet i
komprimert form med oversikt over alle
registreringene som er gjort i Ringsaker
kommune. Det er knyttet egenskapsdata til
hvert objekt. Registreringsskjema med bilder
og utfyllende opplysninger vil være synlig for
kommunens saksbehandling.

Registeret og planen skal sikre at kommunens
kulturverdier blir vurdert ved planlegging og
gjennomføring av tiltak som kan berøre eller
forringe selve kulturminnet og/eller dets
omgivelser.

Grunnet begrenset tid og ressurser viser
kartet bare et utvalg av de kulturminnene som

Figur 1: Illustrasjonsbilder. Øverst fra venstre; utsnitt Vesterlia, utsnitt Kinde, utsnitt Hjelmstad. Nede fra venstre; Skomakerbrua i Brodal,
stemningsbilde fra Holstad gård. Foto: Ringsaker kommune.
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Kulturminner – strukturendringer i
landbruket
Kulturlandskapet er i stadig endring, der nye
måter å utnytte ressursene på setter spor.
Effektiviseringen og strukturendringer i
landbruket kan være en utfordring for
kommunens kulturminner og kulturmiljøer.
Større og mer moderne driftsbygninger
bygges. Gamle fjøs/låver og andre eldre
bygninger på gårdsbrukene bygges om, rives
eller står og forfaller og bidrar til at gårdstun
endrer karakter. Produksjonen endres og
kulturlandskapet preges av dette. Uten husdyr
på beite vil landskapsområder gro igjen. Økt
husdyrhold i andre områder medfører større
åpne landskapsflater der nye beiter etableres.
Også i fjellet utfordres gamle seterhus og
setergrender, veifar og beiteområder som
følge av hytteutbygging og tilrettelegging for
turisme og ny bruk av utmark. Ved å få en
bedre oversikt over kulturminnene i
landbruksområdene kan man i større grad ta
hensyn til og sikre bevaring av landbrukets
kulturarv.

2.2 Utfordringer og muligheter i
kulturminnearbeidet
Ringsaker er en stor landbrukskommune med
lang strandlinje til Mjøsa, to byer og flere
bygdesentre. Kommunens visjon er vekst og
utvikling, og hovedmålsettingen er
befolkningsvekst. Det er lagt ambisiøse
strategier for vekst innenfor flere kommunale
ansvarsområder.
Spørsmålet i dette planarbeidet, og generelt i
forvaltningen, er hvordan en skal ta vare på
kommunens historie og identitet gjennom
utvikling av kommunen. Byene og tettstedene,
hvor de historiske sporene også er størst,
ligger i de beste jordbruksområdene og er
utsatt for utbyggingspress. Tilsvarende går E6
og jernbanen igjennom sentrale deler av
kommunen. Utbygging av 4- felts E6 pågår og
planarbeid for jernbane til Brumunddal med
videreføring til Lillehammer er startet opp.
Ved slik utbygging pålegges tiltakshaver å
registrere og å gjøre undersøkelse av
kulturminner. På den måten får en ny
kunnskap om kulturminner og miljøer som blir
berørt av et utbyggingstiltak.

Kulturminner – klimaendringer
Generelt er klimaendringer en utfordring
innenfor kulturminnefeltet. Et fuktigere klima
fører til råteproblemer og annen slitasje, og
det er viktig med god kunnskap og gode tiltak
for å minske slike skader på kulturminner.

Kulturminner i byer og tettsteder
Samfunnsutviklingen har medført store
endringer i næringsliv, bosetting og livsstil,
også i bruken av arealer og bygninger. Den
langvarige tendensen til sentralisering, med
flytting fra distriktene til byene og tettstedene
gir utfordringer i forholdet til kulturhistoriske
verdier. Fraflytting kan føre til at kulturminner
og kulturlandskap i distriktene forfaller eller
gror ned, mens byene og tettstedene får
tilflytting og vekst med press på arealer og
kulturhistoriske verdier.

Kulturminner og økonomi
Fredning eller vern av et kulturminne eller et
kulturmiljø vil vanligvis ha et økonomisk
aspekt knyttet til seg. Istandsetting og
vedlikehold av bygninger og anlegg koster.
Unntaksvis finnes det kulturminner som er
direkte lønnsomme å skjøtte fordi de
genererer inntekter, men normalt vil vern av
faste kulturminner medføre plikt til
fordyrende restaurering og vedlikehold. Ofte
fører det til at utviklingsmulighetene for
aktuelle bygninger og anlegg begrenses. Vern
betyr dermed som regel en viss innskrenkning
av eierens råderett over objektet. Det finnes
kompenserende erstatningsordninger, men
disse dekker på langt nær behovet.

Brumunddal og Moelv har eldre bebyggelse
som representerer utvikling som landbruks-,
industri - og bosted. Slike kulturminner kan
integreres ved utvikling og omforming av
stedene. Det forutsettes imidlertid kunnskap
og forståelse for kulturminneverdiene, og vilje
til bevaring gjennom bruk.
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2.3 Hvordan vurdere kulturminner,
kulturmiljø og kulturlandskap

2.4 Kulturminner og eieransvar
Private eiere tar vare på sine kulturminner og
kulturmiljøer fordi de betyr noe for dem, eller
fordi de har en bestemt funksjon. Eiernes
økonomi, vilje og kompetanse er avgjørende
for om kulturminnet/kulturmiljøet blir
ivaretatt på en god måte.

Kulturminner i kommunen bør gjenspeile både
mangfold og særpreg i Ringsaker sin historie.
Det bør bli bevart et utvalg som kan fortelle
om geografiske og sosiale variasjoner, om
hvordan naturressurser, økonomiske og
kulturelle strukturer har påvirket utformingen
av bygninger og landskap, fra steinalderen og
helt fram til i dag.

Vern gjennom kommuneplan/reguleringsplan
kan føre til at eier får innskrenket råderett
over eiendommen sin. Eier kan dermed bli
hindret i å utvikle eiendommen slik hun/han i
utgangspunktet ønsker. Det er derfor viktig at
planprosesser sikrer offentlighet og
medvirkning som gir eiere/berørte anledning
til å uttale seg før det fattes vedtak. Det er
fordeler og ulemper med vern, både for eier,
bruker, nabolag og andre interessenter.
Kommunen er opptatt av samarbeid og dialog.
Noen ganger vil det likevel kunne bli konflikt.
Når bygninger og anlegg gjennom offentlige
vedtak gis et juridisk vern, er det begrunnet i
samfunnsverdien – i «vår felles kulturarv».

Hva som oppfattes som verdt å ta vare på kan
variere fra person til person, og endrer seg
ettersom tidene skifter. Det vil hele tida
komme ny kunnskap om fortida, og i framtida
vil en kanskje legge vekt på andre verdier enn i
dag. Det er derfor gjort et utvalg som viser
fram noe av det som oppleves som
betydningsfullt og representativt for de som
levde her tidligere. Og en tror at dette vil også
framtidige generasjoner ønske å vite noe om.
Utvalget som er gjort i denne
kulturminneplanen er basert på en vurdering,
der det er tatt utgangspunkt i Riksantikvaren
sine kriterier. Verdiene kan deles inn i
kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og
bruksverdier. I tillegg vektlegges autentisitet
og alder sammen med vurdering av sjeldenhet
og representativitet.

Lovverk og kommunale planer gir føringer for
hva eier kan gjøre med eiendommen sin, og
vern er bare én av flere måter kommunen
styrer utviklingen på. Vernet har til hensikt å
virke positivt på kvalitetene i by og landskap.
Generelle bestemmelser og retningslinjer i
kommuneplanen kan også gi et visst vern, slik
at det ikke bare er hensynssoner som gir
føringer.

De sentrale vurderingskriteriene for
verneverdier vises systematisk i tabell i
vedlegg 1.

Figur 3:Illustrasjonsbilde. Holstad i Furnes. Eksempel på godt ivaretatt bygningsmiljø hvor eier blant annet
har benyttet tradisjonell linoljemaling for å ivareta noe av den kulturelle verdien. Foto: Ringsaker kommune.
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2.5 Tilskuddsordninger
Det finnes ulike støtteordninger innenfor
kulturminnevernet. Storsamfunnet bidrar til
en viss grad å dekke ekstra kostnader som
vern måtte medføre. Eierne av verneobjekter
vil likevel normalt ha det økonomiske
hovedansvaret, og måtte yte mer enn hva et
vanlig vedlikehold ville koste. I noen tilfeller vil
de også gå glipp av de økonomiske fordeler
ved eiendomsutvikling som eiere av ikkevernede eiendommer vil kunne oppnå. De
økonomiske og juridiske følgene av
vernevedtak kan være store. Norsk
Kulturminnefond er en støtteordning fra
Staten der eiere eller andre kan søke om
tilskudd til å sette i stand en antikvarisk
bygning. Når en søker Kulturminnefondet er
det en fordel at kulturminnet er registrert i en
kulturminneplan. Kulturminnefondet har
strakstiltak med løpende frist.

Norsk Kulturarv og søknadsordningen «Ta i et
tak». Disse støtteordningene vil være i endring
og nye kan komme til.

Tilskuddsordninger

Det finnes også et tilskudd innenfor
landbruksforvaltningen, Spesielle miljøtiltak i
landbruket, populært kalt SMIL-ordningen,
som landbruksenheten i kommunen forvalter.
Her kan eiere eller driver av landbruk søke
tilskudd til blant annet verneverdige
landbruksbygninger, istandsetting av
ferdselsårer og kulturlandskap.



Kulturminnefondet
Statlig støtteordning for istandsetting av
antikvariske bygninger.
kulturminnefondet.no



SMIL-ordningen
Spesielle miljøtiltak i landbruket
(landbruksbygg, istandsettelse av
ferdselsårer og kulturlandskap). Forvaltes
av landbrukskontoret i Ringsaker
kommune. Søknadsfrist er 15. april hvert
år.
ringsaker.kommune.no



Fortidsminneforeningen
«Kulturminne for alle».
Fortidsminneforeningen.no



Norsk kulturarv
«Rydd et kulturminne»
«Ta i et tak»
Kulturarv.no

Støtteordningene er i endring, og nye kan komme
til.

Fortidsminneforeningen har en støtteordning
som heter «Kulturminner for alle» der det går
an å søke om tilskudd til ulike tiltak. Midlene
var en gave fra Sparebankstiftelsen og
søknadsordningen varer i fem år.

Foruten tilskuddsordninger tilbyr både
Fortidsminneforeningen og Hedmark
fylkeskommune diverse veiledning gjennom
rådgivning og bistand i forbindelse med
kulturminnebevaring.

Hedmark Fylkeskommune har et budsjett hvor
eiere kan søke om midler. Videre nevnes
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3. Bakgrunn/forutsetninger for kulturminner og kulturhistorie
Det er som tidligere nevnt valgt å tematisere kulturminneplanen. Som en innledning til
temaene gis i dette kapittel en kort beskrivelse av kommunens geologi, arkeologi, og
kulturlandskap. Det er dette som er utgangspunktet og forutsetningene for den
kulturhistorien som fortelles, og de kulturminnene som omtales i planen.

3.1 Geologi

3.2 Arkeologiske kulturminner

Geologien danner grunnlaget for det varierte
landskapet i Ringsaker og naturressursene
som menneskene gjennom flere tusen år har
utnyttet. Det er med andre ord en klar
sammenheng mellom bosetting, landskap og
det geologiske underlaget.

Arkeologiske kulturminner fra før
reformasjonen, 1537, er automatisk fredet
etter kulturminneloven. Jf. kulturminneloven §
3 vil det si at ingen må sette i gang tiltak som
er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte
utilbørlig skjemme eller fremkalle fare for at
dette kan skje.

Områdene nær Mjøsa i den sørlige delen av
kommunen er ganske flate og vel oppdyrket.
Her er det kambrium-silur-bergarter som gir
god dyrkingsjord. Dette utgjør nordligste del
av Oslofeltet og dekker området sør for
Moelv–Høsbjør, med unntak av en
grunnfjellsrygg som står opp på Neshalvøya.

I Ringsaker er det ca. 3000 registrerte
arkeologiske kulturminner. Dette er spor etter
den eldste historien, som forteller om
bosetting og levesett over en periode på flere
tusen år. Ressursene både i fjellet og nede i
bygdene ble utnytta og har vært grunnlag for
velutviklede samfunn som har skapt store
verdier. Det finnes fortsatt spor etter flere
tusen år med inngrep og bruk av landskapet,
som groper, hauger, steinsettinger, samt funn
av gjenstander av metall eller stein.

Den nordlige delen av kommunen er dekket av
det sen-prekambriske skyvedekket sparagmitt.
Dette er mer næringsfattige bergarter. Nord
for skyvegrensen er landskapet nokså flatt,
sjelden mer enn 900 moh., med skog, myrer
og vann. I enkelte områder går det kalkrygger,
som har gitt mer næringsrikt jordsmonn for
blant annet setring og bosetting helt inn mot
Åstdalen.

På riksantikvaren.no under fanen Askeladden
finnes utfyllende kart og informasjon om de
arkeologiske kulturminnene (figur 4). I det
videre presenteres noen sentrale funn fra de
ulike tidsaldre.

Etter norske forhold er bygdene utenfor byene
Brumunddal og Moelv tett bosatt, på grunn av
det rike jordbruket i de kalkrike områdene. I
sparagmittområdet er bebyggelsen langt mer
spredt.
Brumunda renner gjennom en sjelden
sandsteinsforekomst som er flygesand/
ørkensand, og kalt Brumunddalssandstein.
Sandsteinen er den eneste i sitt slag i
Skandinavia, og har gitt grunnlag for uttak til
bygningsstein og slipesteiner.

Figur 4: Illustrasjon, slik ser startvinduet til kartbasen
Askeladden ut.
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3.2.1 Tidsaldre
Steinalderen
Det er blant annet gjort flere funn av
redskaper fra steinalderen i Ringsaker. Disse
stammer fra folk som levde av jakt og tidlig
jordbruk for opptil 6000 år siden. På steder
med mange funn, er det sannsynlig at folk har
bodd fast over lengre tid.
På garden Skredshol er det funnet fem
skafthullredskaper av stein. Det er mange for
én gård og vitner om tidlig bosetning.
I utmarka finnes spor etter jakt som må ha
vært godt organisert. Det ble gravd
fangstgroper/dyregraver som en drev ville dyr
ned i, ofte elg. Begynnelsen og slutten på
rekker av groper ble ofte lagt ved elver eller
terrengformasjoner som elgen ikke kunne
passere. Gropene var plassert der elgen pleide
å gå.

Figur 5: Felt med dyregraver i Mesnali.

I Mesnali ligger et imponerende stort felt med
13 dyregraver på rekke (figur 5). Sammen med
andre funn i området, vitner dette om et
enestående jaktmiljø. Nedenfor er det funnet
en steinøks med skafthull og en skiferspiss.
Det finnes flere fangstanlegg i området.

Tidslinjen under viser en oversikt over de ulike
tidsperiodene:

Bronsealderen
Etter steinalderen kommer bronsealderen. På
det tidspunktet kunne de heldige skaffe seg
det nye metallet bronse. Det ble importert,
sannsynligvis fra Danmark. Den snevre
tilgangen på det sjeldne metallet skapte
dermed sosiale ulikheter.
Jernalderen
Etter bronsealderen kom jernalderen, en tid
hvor jern ble utvunnet i stor skala i
Ringsakerfjellet. Utgangspunktet for å drive
jernproduksjon er tilgang til myrmalm og
trevirke. Det finnes mange spor etter denne
produksjonen som ga økonomisk og
teknologisk framgang i Ringsaker. Jernet ble
brukt blant annet til redskaper og i handel.
Gode eksempler på jernvinneanlegg finnes i
området Tomssætra, Grimstilen og
Endelausmyrene.
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Nyere tid

1537 - i dag

Middelalder

1030 - 1537

Yngre jernalder
(Vikingtida blir regna
som de par siste
hundreåra)

550 - 1030

Eldre jernalder

500 f.Kr. - 550
e.Kr.

Bronsealder

1700 - 500 f.Kr.

Yngre steinalder

4000 - 1700
f.Kr.

Eldre steinalder

9500 - 4000
f.Kr.

Siste istid

115.000 10.000 f.Kr.

3.2.2 Gravhauger
På gården Sveinhaug ligger derimot et felt
med gravhauger der størrelsen var viktig. Den
største kalles Sveinhaugen og er fra slutten av
600-tallet. Den ble gravd ut i 1909 etter
initiativ fra Pastor Reinert Svendsen (figur 7).

Flere områder i Ringsaker har stor tetthet av
gravhauger fra jernalderen. Det typiske er at
de ligger i jordbruksområder med god utsikt.
I området rundt Veldre kirke finnes flere
hauger og røyser fra før-kristen tid. Slike spor
vitner om at stedet har vært et maktsentrum
gjennom flere hundre år. På Asla er det
eksempelvis funnet våpen og hesteutstyr som
må ha tilhørt en kriger av høy rang.
Like nord for Moelv står tolv steiner i en
ringformasjon (figur 6). Denne kalles
Tolvsteinsringen og skal være et gravminne.
De store steinene, hver ca. 7 tonn, er 25 meter
i diameter og vitner om et handlekraftig
samfunn i eldre jernalder. Det finnes også tre
mindre ringer nordøst for Tolvsteinsringen.
På gården Fjølstad, ikke langt fra
tolvsteinringen, ble det gjort et rikt gravfunn
fra eldre jernalder (100-400 e.kr) med
gullsmykker og våpen. Graven var bare 1 m
høy, noe som tyder på at det var gavene og
ikke størrelsen på gravhaugen som på den tida
var viktig.

Figur 6: Tolvsteinringen i Moelv. Foto: Ringsaker
kommune.

Figur 7: År 1909, utgraving av Sveinhaugen i Ringsaker. Pastor Reinert Svendsen i hvit frakk. Foto hentet fra
Domkirkeoddens fotoarkiv.
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3.2.3 Tidlig bosetting
Spor etter tidlig bosetting viser at de første
menneskene i gjerne bosatte seg der det i dag
ligger gårder. Det vitner om kontinuitet og
utvikling i bosettingen. Det er derfor ofte
kulturminner fra flere tidsperioder på ett sted.
På Helgøya skal det ha bodd folk fra 5-6000 år
f.Kr. «Helgøya» kommer av det norrøne «Eyin
Helga», som betyr den hellige øy.

På gården Stein ved Ringsakerkirka finnes
unike kulturminner fra steinalder til nåtid. Det
er åpenbart at området har vært sentralt i
lange tider.
På en stor steinblokk ved Mjøsa finnes
Hedmarks eneste kjente helleristninger med
motiv av 16 elgfigurer (figur 8). Ristningene er
veideristninger og er sannsynligvis laget av
jegerfolk i yngre steinalder for ca. 6000 år
siden. Like utenfor, på en holme i Mjøsa, ligger
det ruiner etter en middelalderborg,
Mjøskastellet. Tilsvarende borganlegg finnes
ikke i Norge, og knapt nok i Skandinavia.
Tårntypen kan ha hatt forbilder i England og
Frankrike. Mjøskastellet lå svært oversiktlig og
strategisk til, der Mjøsa er på sitt smaleste, slik
at en kunne kontrollere ferdselen. På
oversiden av fylkesveg 219, tidligere
kongevegen, ligger en bygdeborg på toppen
av bergkollen. Her er det rester av murer på
alle sider bortsett fra i sør hvor fjellet stuper
bratt ned. Borgen var i bruk ved slutten av
vikingtiden (sist på 900- tallet).

Garden Hovinsholm har en strategisk
beliggenhet på spissen av Helgøya. Holmen
utenfor (Hovinsholmen) har blant annet flere
gravminner, vegfar, forsvarsskanse og
holmgang. Hovinsholm var i førkristen tid et
fylkeshov for hele Hedmark. Senere, der
hovedbygningen står nå, var det kirke og
kirkegård i middelalderen. Kirka ble flytta til
Baldishol på Nes i 1612. Hovinsholm har vært
herregård, og fra 1639 til 1719 eide gården all
jord på hele Helgøya. Den nåværende
hovedbygningen er tegna av den markante
arkitekten Magnus Poulsson i 1939. Bygningen
er fredet.

Figur 8: Helleristninger på steinblokk nede ved Mjøsa. Foto: Ringsaker kommune.
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kulturminner. Det var i disse attraktive
områdene at folk bosatte seg først, og derfor
er den såkalte tidsdybden størst her.
Områdene har stor grad av bearbeidelse og
kultivering, slik at landskapet nærmer seg et
parkmessig kulturlandskap. Helgøya og deler
av Nes er her registrert som regionalt viktig
kulturlandskap, og hvor det er gitt føringer om
at det skal tas spesielt hensyn til disse
landskapsverdiene.

3.3 Kulturlandskap
Kulturlandskap er landskap som er påvirket av
menneskelig aktivitet. Kulturhistorisk verdifullt
landskap med høy konsentrasjon av
kulturminner gir opplevelse av helhet og
egenart, og i disse områdene får
kulturminnene stå i en sammenheng. I denne
planen menes oftest jordbrukets
kulturlandskap. Tettheten av spor etter
menneskelig aktivitet er varierende, men også
der hvor alt ser ut til å være ren natur, finnes
gjerne spor; som en trenger kunnskap og
erfaring for å se. Bevaring av kulturlandskap
som tema i kommunale planer er i tråd med
den europeiske landskapskonvensjonen.

Kirker er landemerker i det åpne landskapet.
Ringsaker, Nes og Furnes er murte,
hvitkalkede og høyreiste kirker.
Landskapsrommet rundt kirkene er spesielt
verdifullt og visuelt sårbart. Verdifullt fordi
kirkene er lokalisert til steder som utmerker
seg, og sårbart fordi nye tiltak lett kan
forstyrre det harmoniske samspillet mellom
kirken og landskapet.

3.3.1 Landskapstyper og verdier
Norsk institutt for skog og landskap har delt
Norge inn i landskapsregioner og
landskapstyper. Ringsaker er delt i Østlandets
innsjø- og silurbygder, Østlandets skogtrakter
og fjellskogen i Sør-Norge.

Skogtraktene
Kulturlandskapet er her preget av mindre grad
av åpenhet, Det er mer kupert, til dels bratt og
har medium skala (figur 10).

I perioden 1993 til 1998 ble det utarbeidet
landskapsanalyser for 9 områder; Brøttum,
Furnes, Gaupen, Veldre, Nes, Åsen-Fagernes,
Lismarka, Brumund-Mauset og Moelv.
Analysene utpeker spesielt verdifulle
kulturlandskap ut i fra en tetthet av
kulturminner og historiske spor. Disse
områdene er visuelt sårbart for nye inngrep.
På bakgrunn av landskapsanalysene er de
viktige kulturlandskapsområdene lagt inn i
kulturminneplanen. I forvaltningen er det
viktig å ta hensyn til de natur- og
kulturinteresser som er registrert i områdene.

Det kan være mange spor etter menneskelig
aktivitet i disse områdene selv om det ikke
alltid er lett å se. Det kan være tidligere beiter,
slik som for eksempel på Varderåsen mellom
Ring, Moelv og Næroset. Her finnes mange
rester etter rydningsrøyser, tufter, gamle
gutuer med mer. De gamle setervegene fra
bygda og opp til fjellet går gjennom slike
områder.
Tettheten av menneskelig aktivitet er mindre i
skogtraktene og dermed også omfanget av
verdifulle kulturlandskap. Noen store og
sammenhengende landskapsområder i skogen
finnes nær innsjø-silurområdet, nordøst for
aksen Brumunddal-Rudshøgda. Mindre og mer
oppstykkete verdifulle kulturlandskap finnes i
skogen nordøst for Moelv og Brøttum, langs
aksen Åsmarka-Lismarka og sør for Sør-Mesna.
Kirkene i skogtraktene er bygd i tre, og er i
disse områdene i mindre grad landemerker,
enn hva som er tilfelle på flatbygdene.
Unntaket er Åsmarka kirke som ligger i et
åpent kulturlandskap.

Innsjø- og silurbygdene
Kulturlandskapet er her preget av svært stor
grad av åpenhet, lange linjer og stor skala
(figur 9). De største og mest
sammenhengende verdifulle
kulturlandskapene finnes i sonen langs Mjøsa.
Her utgjør innsjøen en del av
landskapsrommet, noe som forsterker
opplevelsen av åpenhet. Landskapet blir langt
større når det består av både eget landskap,
vannflaten og landskapet på andre sida av
Mjøsa. Her finnes den største tettheten av
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Fjellskogen
Landskapet er her preget av stor grad av
åpenhet, det er gjerne kupert og er i liten
skala sammenliknet med de andre
områdetypene (figur 11). I fjellskogen har den
menneskelige aktiviteten satt færrest spor.
Her er likevel åpenheten noe større enn i
skogtraktene i lavereliggende områder, mye
på grunn av hardere klima og dårligere
bonitet.
De åpne områdene i fjellskogen er gjerne
knyttet til setervangene, som er vurdert som
spesielt verdifulle kulturlandskap. Her har
beite, slått og hogst til brensel til seterdrift
holdt landskapet åpent. Med redusert
beitetrykk og endret klima må en i dag hjelpe
til for å holde landskapet åpent. Både Pihl og
allmenningene hogger og tynner ut helt opp
mot tregrensa, fordi hytteeiere og brukere av
områdene vil ha tilbake det mer åpne
fjellandskapet.

Figur 9: Innsjø og silurbygdene, åpent kulturlandskap på
Nes. Nes kirke midt i bildet. Foto: Ringsaker kommune.

Fjellområdene preges også av store åpne
myrområder. Spor etter utvinning av torv
finnes for eksempel på Langkloppmyra ved
Aursmosætra – Dempeni.
Figur 10: Skogtraktene, kulturlandskap i skogen. Mer
natur og mindre opparbeidelsesgrad. Foto muligens tatt
fra Brøttumsbakka rett nord for Dæli. Foto: Ringsaker
kommune.

De åpne fjellområdene
De åpne fjellområdene, innerst i
Ringsakerfjellet, er i mye mindre grad påvirket
av menneskelig aktivitet, og kan sies å grense
over til rene naturlandskap. Dette er viktige
områder for natur- og friluftsliv og i noe grad
beiting. Områdene er sårbare for inngrep, og
gjennom kommuneplanens arealdel er det
restriksjoner som sikrer områdene mot nye
inngrep.
Utvalgt kulturlandskap
For tiden er Helgøya under vurdering for
benevnelsen Utvalgt kulturlandskap, en
ordning som er initiert av Miljøvern- og
Landbruks- og matdepartementet. Det
innebærer blant annet en mulighet for å søke
midler til tiltak som ivaretar natur- og
kulturhistoriske verdier.

Figur 11: Fjellskogene, med åpent seterlandskap på
Storstilen. Foto: Ringsaker kommune.
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4. Tematisk gjennomgang av kulturminner
I kapittelet gis en oversikt over kulturminner innenfor planens prioriterte tema. Det er på
ingen måte en utfyllende liste over alle kulturminnene i kommunen. Det er gjort et
representativt utvalg, for bla. Å belyse mangfold, bredde, særegenhet og utviklingstrekk.
tilgjengelige, samtidig som de er del av
kulturlandskapet ved at de binder
landskapselementer sammen. Mange av de
gamle ferdselsårene i Ringsaker strekker seg
ut over kommunegrensen. Ferdselen på Mjøsa
med brygger fordelt på begge sider har
knyttet Oppland sammen med Hedmark, uten
tanke for administrative grenser. På langs, har
Mjøsa bundet sammen områdene i sør med
videre ferdsel oppover Gudbrandsdalen.
Bryggene er derfor ikke bare Ringsaker sin
historie, men hele Innlandets historie.

4.1 Ferdsel
Ferdselsårer har gjennom tidene blitt dannet
som en følge av samfunnsutviklingen. Som
følge av dette er derfor spor etter tidlige
ferdselsårer viktige kulturminner.
Ferdselsminnene forteller mye om hvordan
samfunnsstrukturene har endret seg gjennom
tiden.
Det har vært ulike måter å ferdes på, og ulike
måter å frakte dyr og varer på. Raskest har
utviklinga gått de siste 150 årene. I dette
kapittelet presenteres et utvalg av
ferdselsminnene som representerer en viss
bredde i samfunnet; stier, gutuer, seterveger,
gamle kjøreveger, nyere rettere anlagte
bilveger, brygger, jernbanestasjoner og gamle
miljøer i vegkantene. Eksempler som vist her,
kan gjøre at en blir mer oppmerksom på andre
lignende anlegg som kan ha interessant
kulturminneverdi.

Ferdselen i Ringsaker bindes sammen av et
nett av årer: Smale stier mellom små plasser,
rette alleer fra store gårder, veger ned til
Mjøsa og opp til fjellet.
Raskest var det lenge å seile på Mjøsa, der det
meste kunne fraktes til og fra bryggene. Etter
at jernbanen kom i 1894, ble stasjonene
knutepunktene. Senere, da de store bilvegene
ble anlagt, vendte samfunnet seg igjen til nye
sentre.

Ferdselsminnene kan knytte seg til nasjonale
ruter, eller mer lokale vegfar og stier. Gamle
veger er ofte fine turstier som gjør steder

Figur 12: Vegskilt i Furnes allmenning som er nyoppussa.
Foto: Ringsaker kommune.
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Kongevegen og pilgrimsvegen
Den Trondhjemske kongeveg mellom Oslo og
Trondheim går gjennom Ringsaker. Vegen går
ganske nære Mjøsa, gjennom Brumunddal og
Moelv. Strekningen på Brøttum, fra Freng i sør
og til like forbi fylkesgrensa, er med i Statens
vegvesens landsverneplan (figur 14). Området
kalles Småland, og var lenge et helhetlig
husmanns- og håndverkermiljø.

4.1.1 Veger
Til å begynne med var vegene «råk» og «slep»,
egnet for klauver, hov og fot. Etter hvert ble
hjul tatt i bruk, og vogner stilte andre krav til
underlaget.
Når veger ble anlagt, var det viktig å unngå
dyrka mark. Stigningsgraden var mindre viktig,
og derfor ble det ofte mange kneiker og bratte
veger. Et eksempel på dette er Prestvegen,
som Alf Prøysen har skildret i novellen
«Præstevægen»:

Vegen følger i hovedsak det naturlige
terrenget der bakker og svinger samsvarer
med det kuperte landskapet. Flere steder er
likevel vegen bygd opp med tørrmur
bestående av bruddstein, og delvis med
stabbesteiner langs murverket. Samlet lengde
på grusvegen er ca. 12 km. Det var meningen
at vegen skulle være framkommelig med hest
og vogn fra rundt 1700. Kvaliteten har likevel
vært svært varierende, selv om dette var
hovedvegen gjennom kommunen.

«Det var vægen våres det, og den vart anlagt
en gong i gammelti`n som en væg for præsten
når`n skulle preke i to kjærker, og så tenkte
fell dessa som stakk ut vægen at præsten
skulle ha bein væg. Inga vingling telsides, det
er derfor Præstvægen er så hompete og
staupete. Står du øverst på Meieribakken, lyt
du nesten bøye hugu for itte å stange atti
Sjustjerna. Og i den svarteste granskauen
ved hesthagaleet kæin du nesten vara sikker
på at sjølve styggmæinn ligg og passe deg opp
og rasle med lenkjer og fotjønn.»
- Alf Prøysen

Et annet eksempel er «Utsiktsvegen» fra
Helgøyvegen ned til kalkovn og brygge i
Bergevika (figur 13). Vegen går i bratt terreng
og har rekkverk i stål. Dette er muligens den
siste vegen som ble anlagt for håndmakt på
Nes, rundt 1900. Fra brygga har det gått
båttrafikk for personer, biler og produkter til
og fra kalkovnen.

Figur 13: "Utsiktsvegen" fra Helgøyvegen ned til kalkovn
og brygge i Bergevika. Foto: Ringsaker kommune.

Figur 14: Kongevegen nær Mjøsa, fra Freng til Hinnklev.
Kart: Statens vegevesen landsverneplan.
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En reiseberetning fra 1723 der skribenten
reiste med hest og «Chaise», forteller at vegen
mellom Freng og Lillehammer ikke var annet
enn «Back op og Back need, og een slem
steenet Vey». Vegvesenets rapport om
Kongevegen forteller at vegen Til alle tider har
vært den viktigste gjennomgangsvegen i
Norge. Deler av vegen er borte, og deler er
mer eller mindre ombygd. Vegen har også
stadig vært forandra og skiftet leie. Det er
derfor ikke snakk om at kongevegen er én
bestemt strekning.
Kongevegen går forbi gården Skog på Brøttum,
like før grensa til Oppland, der våningshuset
ligger like ved vegen og utgjør en viktig del av
miljøet langs det gamle vegfaret (figur 16).
Flere kunstnere oppholdt seg på gården på
slutten av 1800-tallet, og dette utgjør et
særpreg og en historie som ikke mange andre
gårder har. Blant kunstnerne som oppholdt
seg på gården var Lars Jorde som malte det
annerkjente maleriet «Julegildet», med motiv
fra Skog gård (figur 15).

Figur 15: "Julegilde" malt av Lars Jorde i 1986.

Langs Kongevegen ligger også Olavskilden
(figur 17). Pilegrimsleden samsvarer med
Kongevegen på denne strekningen. Sagnet sier
at Olav den Hellige stakk staven sin under
steinen, og vannet kom rennende fram så det
ble drikkevann til kongens menn og hester.
Merke etter hoven til Olav den Helliges hest
skal sees på steinens øverste kant. På steinen
kan også skimtes «SANCT OLA KELDA».
Pilegrimene gikk vegene som var
framkommelig, og hadde hellige steder og
kirker som mål i løpet av reisen. Mange
pilegrimer går gjennom Ringsaker også i dag.
Traseen er merket, men det er behov for
bedre skilting herunder henvisningsskilt til for
eksempel kulturminner langs traseen.

Figur 16: Kongevegen på Brøttum med autentisk
bygningsmiljø langs vegen. Foto: Ringsaker kommune.

På Brøttum går det også en annen gammel
veg, fylkesveg 3 som følger terrenget i den
bratte lia. Ved gården Kløvstad er det vid
utsikt utover Mjøslandskapet. Den gamle
vegen var hovedveien før Turistvegen, fv 213
ble anlagt lenger ned i dalen.

Figur 17: Olavskilden langs Kongeveien/Pilegrimsvegen, i
Brøttum. Foto Ringsaker kommune.

21

Seterveger, gutuer og råk
Fra bygda ble det ofte gått en fast veg til setra
med buskapen. Langs setervegene lå det små
bruk, hvor en hvilte på faste plasser.
Almenningne har sammen med historielagene
laget infotavler med kart som viser to slike
seterveger i Veldre og Ringsaker (figur 18).
Traseene er nå fine turstier gjennom
kulturlandskapet, hvor opplevelsesverdien er
stor. Veldre seterveg går mellom Ånnerud –
Brennbekken og Ringsaker seterveg går
mellom Fuglseng – Kvisla mølle.
Figur 19: Hoel til Tingnes fikk en helt ny veg, med rett
linje i retning Nes kirke og brygge, like etter 1900-tallet.
Foto: Widerøes Flyveselskap A/S.

Stavsjø ble et trafikknutepunkt etter at
hovedvegen mellom Framnesbrua og
fergeleiet ved Smedstua ble ferdig utbygd i
1930. Stavsjøområdet vokste frem til et
bygdesenter på Nes etter krigen. Da var mye
av vare- og persontrafikken gått over fra båt til
bil og buss. Dette er et typisk eksempel på at
infrastrukturen hadde betydning for
lokalisering av nye sentre. Bilene førte til at
trafikken vendte ryggen til mjøskanten og at
ferdselsårene ble gående inne på Nes-landet.
Med denne endringen ble også ferdselen,
kontakten og samhandlingen med den andre
Mjøs-siden gradvis redusert.

Figur 18: Kart over tursti som følger den gamle
setervegen fra Fuglseng til Kvisla mølle. Foto: Ringsaker
kommune.

Det finnes også mange gutuer, smale veger
der kyrne ble jaga til og fra beite på gardene.
Også i bystrøk finnes gutuer fra tidligere
gårdsdrift. Vogngutua mellom Parkvegen og
Nederkvern i Brumunddal er et eksempel på
dette, og gutua er regulert til bevaring i
Brumunddalsplanen, for å sikre at
forbindelsen holdes åpen.

Langs vegen
Fra middelalderen har skyssordninger og
skysstasjoner vært organisert. Kongen og
biskopens menn skulle få gratis skyss av
bøndene. Vertshus skulle etter kongelig
forordning av 1302 opprettes for hver hele
eller halve dagsreise langs hovedvegene. Etter
hvert som det ble mer reising, ble det
gjennom skyssloven av 1816 lagt til rette for
faste skysstasjoner. Flere gårder har i perioder
vært skysstasjoner. Søndre Mæhlum på
Brøttum og Stein ved Ringsaker kirke var de
første gjestgiverier/vertshus i Ringsaker. På
Nes var det også gjestgiverier og
skysstasjoner. Disse betjente vesentlig
trafikken på Mjøsa.

Bedre veger i Ringsaker
De gamle vegene gikk gjerne gjennom
gårdstunene. Men da det ble bygd ny
hovedveg mellom Nes og Stavsjø kirker like
etter 1900, skulle vegen bli rettere og gikk ikke
lenger innom alle tunene (figur 19). Den nye
vegen hadde så høy standard at den ble kalt
«chaussèen», inspirert av franskmennene,
som fra midten av 1700-tallet var ledende
innen veger i Europa. Ordet betyr stor og brei
landeveg med sterkt vegdekke.
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I tilknytning til Mjøsa og langs veier/gamle
ferdselsårer mange steder i Ringsaker kan
man se gamle trerekker og alleer. Alleer er
viktige elementer i kulturlandskapet. Alleene
var ofte lagt i rette linjer fram til gårdstunet,
gjerne fra Mjøsa dersom gården lå slik til, som
på Grefsheim og Hoel. Norges lengste
lindeallé, 1600 m lang, finnes på Hoel Gård og
går fra Mjøsa, gjennom tunet og videre mot
utmarka (figur 23). Den øvre delen av alleen
ble replantet for noen år siden, og er et godt
eksempel på et riktig tiltak i kulturlandskapet.
Med veiene fulgte også behov for broer, for å
kunne manøvre seg tørrskodd og enkelt over
små og store vassdrag. Broene ble bygget
etter forskjellige standarder, alt etter som
hvilke formål broen skulle tjene. I Ringsaker
finnes blant annet Lisbrua på Nes, en sjelden
steinhvelvingsbro som var bygd solid fordi en
skulle lede dyra til seters denne vegen (Figur
20). Gårdene kunne ha fjernsetre, både i
Valdres, Øyer, Fron, Gausdal eller Ringebu.

Figur 20: Lisbrua på Nes, solid bro som skulle tåle dyr
som skulle til seters. Foto: Ringsaker kommune.

Langs veiene finnes også andre typer
enkeltelementer som har kulturverdi.
Rodesteiner/grensesteiner er et eksempel
som viste hvilke gårder som hadde ansvar for
vedlikeholdet på en gitt vegrode. Det var
vanlig å sette opp disse i veikantene og hver
gårdsbruker var medlem i en vegrode. En slik
rodestein finnes langs Tandeskogvegen og på
denne er initialene LTK og årstallet 1923
hugget inn (figur 21). Slik var det ingen tvil om
at det var gårdene Lille Ringsaker, Tande og
Kjos som var ansvarlige for vedlikehold av
vegen her.

Figur 21: Rodesteinen som står langs Tandeskogvegen..
Foto: Ringsaker kommune.

I nyere tid kom det til mer «moderne»
installasjoner langs veiene. På Åshøgda,
Mariendal, ligger Ringsaker bensin & service
fra 1957 (Figur 22). Bilen var framtida, og
bensinstasjonen var strategisk plassert langs
hovedferdselsåren og hadde en moderne
arkitektur. Bensinstasjonen er sjelden og bør
tas vare på, som et vitne om en tidligere
epoke.

Figur 22: Ringsaker bensin og service på Åshøgda er et
kulturminne verdt å ta vare på. Foto: Ringsaker
kommune.
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Figur 23:Hoel gård, Norges lengste lindeallé. Eiliv Sandberg.

4.1.2 Ferdsel på Mjøsa
Ringsaker har lang strandlinje, og ferdselen på
Mjøsa har vært svært viktig. Fram til 1840-åra
foregikk transporten på Mjøsa med robåt eller
seilbåt. Da dampskipene kom, økte aktiviteten
på Mjøsa voldsomt. Jernbanen fra Christiania
til Eidsvoll kom i 1854, og knyttet til seg
mjøstrafikken. Industrien ble utviklet på grunn
av fraktmulighetene, og industritettsteder
som Moelv og Brumunddal dukka opp.
Konstruksjoner og næring knyttet til ferdsel
langs Mjøsa
Ringsaker har lang strandlinje til Mjøsa og
ferdselen på langs og på tvers av Mjøsa med
bryggeanløp har til alle tider vært viktig.
Bryggene langs Mjøsa lå i tilknytning til
sentrale steder eller industri, og bandt
innlandet sammen (figur 24). Da dampskipene
kom i 1840, trafikkerte de etter rutetider,
som noe av det første som gikk etter klokka.
Vegene førte ned til bryggene, og det var på
Mjøsa hovedtrafikken gikk.

Figur 24: Brygger med rutemessige anløp av damp- og
motorbåter i perioden 1840-1990. Bryggene med uthevet
skrift var mest brukt og var også anløpssted for de store
båtene. De andre var lokalbrygger. Til sammen var det
23 brygger i Ringsaker kommune. Kart hentet fra boken
Damp- og motorbåter på Mjøsa (1996).
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Det varierte hvor dampskipene stoppet langs
Mjøsa, men Ringstrand brygge ved Ringsaker
kirke var hele tida hovedanløpssted (figur 25).
For en lengre periode var det også eneste
stedet der de større skipene kunne legge til
kai. På de andre stoppestedene la skipene til
et stykke ute på fjorden, og folk og varer ble
fraktet i småbåter mellom skipet og brygga.
Disse stoppestedene var Heggenhaugen,
Frengsstuen, Kvarberg og Harpvika.

som inneholder pakkhus, venterom og
ekspedisjon/kontor.

Bryggene i Ringsaker kan deles i to grupper:
De som hadde ruteanløp, og
gardsbrygger/brygger knyttet til industrielle
anlegg, og i noe grad turisme. I dag er noen
fortsatt funksjonelle brygger, mens andre kan
en bare se spor etter ved lav vannstand eller
som utfylte steinrøyser/moloer.

Figur 25: Ringstrand, fergeleie og hovedanløpssted for
dampskip, ved Ringsaker kirke. Foto: Domkirkeodden
fotoarkiv.

Litt etter 1870 fikk Strand Brenneri
dampskipsanløp ved brygga i Moelv. Her var
også en av ankomstplassene for turistene som
ferdet på Mjøsa. Et annet eksempel på
turisttransport på Mjøsa er feriestedet Elre på
Helgøya, her kom mange turister mjøsveien
for å feriere og brygge var tilpasset ankomsten
av turistene (Figur 26).
Spritbua på brygga i Moelv ble oppført i 1880
for at Strand Brænderi skulle lagre
brannfarlige produkter i god avstand fra
spritfabrikken, og på et sted som lå til rette for
videre transport med båt på Mjøsa (figur 27).
Etter at jernbanen kom, falt behovet for
spritlagring bort. Bygningen ble etter dette
brukt til lagring av alt fra grønnsaker til
likkister og i senere tid er bygningen brukt
som båthus for Moelv Roklubb. Fra 1987 har
Spritbua vært møteted for Moelv Rotaryklubb,
og klubben leier ut bygningen som
selskapslokale til bygdas lokalbefolkning. Det
er et godt eksempel på bevaring gjennom
bruk.

Figur 26: Frakt av turister på Mjøsa. Foto: Alex Lyche.
Sannsynligvis sør-øst på Helgøya på feriestedet Elre.

Smedstua var et gammelt sundsted, som på
slutten av 1800-tallet ble anløpssted for noen
av dampbåtene på Mjøsa. Anløpet fremstår i
dag med slipp, vinsjhus og ekspedisjonshus,

Figur 27: Spritbua på bryggen i Moelv. Foto: Ringsaker
kommune.
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Mellom Mengshol, Gjøvik og Smedstua gikk
det fra 1923 ferge, med plass til biler og
personer. Til Smedstua gikk fergen frem til
1961, men fortsatte å gå fra Mengshoel frem
til 1988. Mjøsbrua åpnet i 1985 og det var ikke
lenger et like sterkt behov for fergeforbindelse
over til andre siden av Mjøsa. På Mengshol ser
en fortsatt restene etter brygga (figur 28).
Om vinteren har det gjennom alle tider vært
ferdsel på mjøsisen. På isen kunne man ferdes
med hest og slede, og i nyere tid også med bil.

Figur 28: Mengshol brygge med Gjøvik på andre siden av
Mjøsa. Foto: Ringsaker kommune.

I Bysætervika ligger et naust som hører til
bruket Strandenga, en tømmerfløterfamilie
bygde naustet rundt 1905-1906 (figur 29). Det
stod i sin tid tre båthus der, alle like det ene
som fortsatt står igjen. Disse ble leid ut til
tømmerdivisjonen som hadde båter til
tømmerfløting i husene. På grunn av dette fikk
også bruket tidlig innlagt vann og strøm, slik at
tømmerfløterne kunne sitte på kjøkkenet og
ventet på telefon om at tømmeret var på vei
ned fjorden.

Figur 29: Naustet i Bysetervika på Nes. Foto: Ringsaker
kommune.

Et annet eksempel på fløtningsminne ved
Mjøsa, er hytter der arbeidere som bandt
tømmeret sammen i «sopper», overnattet.
Disse hyttene ble kalt for sopperstuer og lå
gjerne nær vannkanten med kort avstand til
arbeidet (figur 30).
Nessundet bru
Mellom Sund brygge på Helgøya og Tingnes
trafikkerte ei ferge fram til åpningen av
Nessundet bru i 1957. Med broen ble Helgøya
knyttet til fastlandet. Broen er karakteristisk
og smal og hvelver seg i en bue over
Nessundet. Brua er iøyefallende og et viktig
element i mjøslandskapet (figur 31).

Figur 30: Sopperstue på Bredvold, Nes. Foto: Ringsaker
kommune.

Figur 31: Nessundet bro mellom Tingnes og Helgøya.
Foto: Adolf Skjeggedal/Domkirkeodden fotoarkiv.
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4.1.3 Jernbane
I 1894 kom jernbanen til Ringsaker, som del av
strekningen mellom Hamar og Tretten.
Jernbanen la grunnlag for framvekst av en mer
omfattende industri som startet i Ringsaker
rundt 1900- tallet; Moelven bruk, Moelven
Jernstøperi og Moelven cellulose. Da det ble
kjent at jernbanen skulle komme til Moelv,
vokste stedet raskt. Moelv ble etter hvert det
administrative og økonomiske tyngdepunktet i
Ringsaker. Dette betydde slutten for
Ringstrand som sentrum.

hyppig brukt til lokal transport, særlig før bilen
ble allemannseie. Varetransporten på
jernbanen var også viktig.
I 1997 la Riksantikvaren og NSB frem en
verneplan for jernbanebygninger.
Stasjonsbygningen og godshuset i Moelv ble
gjennom denne rapporten administrativt
vernet (figur 32).
I dag er det Bane NOR som har ansvaret for
jernbanesektorens kulturhistoriske
eiendommer og anlegg. Kommunen har fulgt
opp jernbaneverkets verneplan med å
regulere stasjonsområdet til spesialområde for
bevaring.

Toget stoppet ved flere stasjoner; Jessnes,
Veldre, Rudshøgda, Tande, Brøttum, Bergseng
og Ring. Dette vitner om at jernbanen ble

Figur 32: Over: Moelv stasjon i 1917, med stasjonsbygning og godshus som ble bygd i 1894 da jernbanen
kom til Moelv. Foto: Fotograf Normann 1917.
under: Gjenværende orginal bygning på stasjonen. Foto: Ringskaker kommune.
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4.2 Landbruk
Landbruket i Ringsaker har solide røtter. De
naturgitte forutsetningene ligger godt til rette
for allsidig landbruksdrift, noe som også viser
seg gjennom kulturlandskapet og
bygningsarven. Ringsaker er en av den største
landbrukskommunene i Norge.

næringa så å si alle levde av. Derfor var det
helt avgjørende for folks levekår hvordan
jorda ble drevet. Det var viktig å få gode
kornavlinger, og dyrebesetningene kunne
være store. Kontanter fikk bøndene fra salg av
brennevin fra korn og potet, og av lin og hamp
som også ble dyrket. Det ble solgt både garn
og vevde tekstiler ut av bygda på begynnelsen
av 1800-tallet, med en topp i 1820, før
konkurranse fra importerte billigere tekstiler
kom. Tilleggsnæringene kom an på de
naturgitte forholdene rundt gården. Typisk var
kverner, fiske, teglverk, brenneri,
vannkraftverk osv.

Jordbruket er utviklet gjennom flere tusen år.
Beiter, små og store jorder, enger, åkerkanter
og bygninger forteller om bruk av jorda og
skogen.Til sammen utgjør
jordbrukslandskapet et verdifult
kulturlandskap. Landbrukets kulturminner
bidrar til å gi Ringsaker en tydelig identitet
som landbrukskommune.

Landbrukets kulturminner i Ringsaker
kjennetegnes av et sterkt klassedelt samfunn
fra 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet.

Ringsaker var på 1800-tallet en av Norges
fremste jordbruksbygder. Jordbruket var den

Figur 33: Illustrasjon, Kulturlandskap på Ring, et resultat av lange tider med landbruksvirksomhet. Foto: Ringsaker kommune.
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Småbruk og bureisingsbruk vitner om ei tid
med nyrydning hvor en strevde med å få nok
mat til en økende befolkning. Fremvinning av
produktivt areal, husdyrproduksjon og
skogsbruk hørte til, og gir i stor grad
kulturminneverdi for nåtiden.

4.2.1 Gårdene
Mange gårdsbruk ligger der de alltid har ligget,
fra den gang da gården ble ryddet. De beste
områdene ble ryddet først. Flere gårder ble
reist etter hvert som befolkningen økte.
Gårdsnavn og utgravinger vitner om at tidlige
bosetninger ble lagt til flatbygdene hvor jorda
var lett dyrkbar.

Byggeskikk
På Hedemarken var åpne firkanttun vanlig
byggeskikkstruktur (figur 34). Bygningene var
her plassert rundt et firkantet tun.
Gårdstunene kunne bestå av et inntun med
bolighus og et uttun hvor uthus var plassert.
Ved rehabilitering og nybygging er det viktig at
i slike tun følger de gamle byggeprinsippene
for å bevare byggeskikken. Å rive en bygning
som er en del av firkanten vil kunne forringe
tunet. Tilsvarende er det en utfordring å
plassere nye bygninger på utsiden av et slikt
tun, på grunn av den relativt stramme
tundannelsen.

I Ringsaker finnes spesielt mange store
gårdstun med påkosta bygninger, fra 1700- og
1800-tallet. Gårdenes beliggenhet og struktur
understreker det storslåtte
jordbrukslandskapet, og bygninger kan ligge
nærmest som borger, med klokketårn, store
hager og alleer.
Kristian Elster beskrev i 1872 østlandsgårdene
slik:
«De ligger og soler seg i en viss bred, trygg
velstand, i en rolig dagligdags lykke,
rommelige og pyntelige, med hager foran
vinduene og enkelte store trær på tunet. De
synes, sett på fra avstand, alltid å befinne seg
i middagshvilen og ha god tid og ledighet til å
se ut over vannet og veien.»
-

Kristian Elster 1872

Det var stor tilgang på billig arbeidskraft og
tydelige sosiale forskjeller mellom
menneskene i samfunnet. I bondesamfunnet
var gårdene som institusjoner hvor mange av
samfunnets funksjoner var samlet og dermed
fulgte også en viss velstandsposisjon for
gårdseierne.

Figur 34: Tjerne gård, er et godt eksempel på firkanttun.
Foto: Ringsaker kommune, hentet fra karttjenesten
skråbilder.

Gårdene hadde mange bygninger for å foredle
mat og lage redskaper. Flere av disse
bygningene er ikke lenger i bruk og mange er
fjernet. Der hvor de fortsatt står, er de gjerne
autentiske og godt bevart. Eksempler på slike
bygninger er smier og stabbur, som gjerne var
plassert utenfor tunformasjonen, som en
forhåndsregler for å skåne tunet og
beholdning for brann. I stabburet oppbevarte
man gjerne mat og såkorn, og hvis denne
skulle brenne var man ille ute, den ble derfor
plassert for seg selv.

Adelsgods hadde en glansperiode i tiden rett
før 1660. I boken Norske storgårder nevnes
noen gårder i Ringsaker: Hovinsholm, Ulven,
Samsal, Skapal, Skredshol, Tjerne og
Grefsheim. Disse gårdene er spesielle og
representerte i sin tid det øverste
samfunnssjiktet. Plasseringen i landskapet,
alleer, hageanlegg og detaljering på bygninger
gir disse gårdsbrukene høy kulturminneverdi.
Også mellomstore og mindre gårder
representerer kulturminner fra et bredt sjikt.
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På jordene kunne det ligge løer og i
mjøskanten fantes potetbuer. Noen gårder
hadde også vannhjul i bekkene, det høres for
eksempel på gårdsnavnene Gåskvern,
Nerkvern, Buttekvern og Øverkvern i
Brumunddal.

firkanttun. Her kan man se at 1700-tallets nye
byggeskikk er tatt i bruk. Våningshuset er en
stor to-etasjes tømmerbygning fra denne
perioden, med midtgang som går tvers
gjennom bygningen (figur 37).
Midtgangsbygninger er typisk i Ringsaker.
Gården hadde også flere husmannsplasser,
blant annet Fuglsengsvea, en inntakt
husmannsplass som ligger ovenfor gården.

Høystua er en bygningstype som er sjelden å
se på Hedmarken. Det er bare ytterst få slike
stuer som er bevart. Høystua på Tvet er flyttet
til en ny tomt og satt i stand av Furnes
historielag (figur 35). Det er trolig at stua
opprinnelig sto på Hovin østre. Stua er
forholdsvis autentisk med unntak av nytt
yttertak. En årringsbestemmelse av tømmeret
har fastslått at stua er bygget 1755-1760.
Høystuene hører til en periode da det var
mange spesialiserte hus på en gård, og
bolighusene bare hadde èn etasje. Høystuene
dekket behovet for gjesterom og lagerplass.
Karakteristisk for bygningstypen er
planløsning med sideordnede rom med hver
sin utgang; uten indre dørforbindelser.
Bygningstypen kjennes fra 1200-tallet i byer
som Oslo og Bergen. Bryggen i Bergen består
for en del av slike høystuer. Hedmarksmuseet
har en høystue fra 1607, fra Skråstad nedre i
Vang. Under arbeidet med kulturminneplanen
har en registrert en lignende høystue like ved
Mesnali kirke (figur 36).

Figur 35: Høystua på Tvet bygget på midten av 1700tallet. Foto: Ringsaker kommune.

Fra 1600-tallet ble det bygd lette
svalgangskonstruksjoner i bindingsverk som
en tilføying på laftede våningshus. Svalgangen
var først og fremst et «vindfang» med trapp
mellom etasjene. Eksempler fra 1700-tallet er
Vikerødegården på Jessnes, opprinnelig
husmannsplass, og Doknes nord for
Grøtlikjennet på Nes. Svalganger er i dag
sjeldent, og det er derfor viktig å ta vare på de
som er igjen.

Figur 36: Høystue på Mesnali. Foto: Ringsaker kommune.

På 1700-tallet gikk gårdsbygningene fra å ha
én til to etasjer og de fikk flere rom, som
kjøkken, soverom, stuer og gjerne en festsal i
andre etasje. Husene fikk panel inne og ute,
som etter hvert også ble malt.

Figur 37: Fuglseng Søndre, våningshus med midtgang.
Foto: Ringsaker kommune.

Fuglseng søndre er et eksempel på et
gårdsbruk/storgårdsmiljø som har et åpent
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Et annet eksempel på firkanttun er Hjelmstad
på Åshøgda. Gården har to tun fra 1700-tallet,
der inntun består av våningshus, drengestue
og føderåd (figur 38). Drengestuebygningen
vitner om at folk gjerne kom fra steder langt
borte for å jobbe og fikk husrom på gården
hvor de hadde arbeid. Hjelmstad har også et
uttun fra samme tid (figur 39). Stabbur og
uttun er autentiske og godt tatt vare på. Nye
driftsbygninger på gården er godt tilpasset de
gamle bygningene. Nord for gårdstunet ligger
husmannsplassen Hansstua med stue og uthus
som er godt ivaretatt. Husmannsplassen
Prøysen var også under Hjelmstad og ligger
med stiforbindelse lenger nord.
Kulturminneverdien er høy når så mange
bygninger av ulike funksjoner er godt bevart.

for å spare trevirke, bedre brannsikringen av
buskapen og sikre en bedre husdyrhygiene.
Noen gårdbrukere så mulighet i
naturressursene som fantes på eiendommen
til å starte opp industri. På Sendstad og
Mengshol på Nes var det store
leirforekomster, og gardsbygninger ble bygd i
teglstein , noen også med forblendinger,
såkalte rappa og hvitkalkede bygninger.
Gårdens egen teglsteinproduksjon viser seg
dermed i bygningene (figur 40).
Et annet godt bevart gårdstun er Hoelstad i
Furnes (figur 3). Der er alle bygningene godt
ivaretatt og utgjør et helhetlig miljø. Her har
gårdbrukeren malt bygningene med linolje,
en tradisjonell maling som både er
miljøvennlig og estetisk riktig.

Bygninger laget i stein er sjeldent i Ringsaker.
Steinfjøs ble fra slutten av 1700-tallet anbefalt

Figur 38: Våningshusene på gården Hjelmstad. Fra venstre;
hovedbygning, drengstue og kårbolig. Forto: Ringsaker kommune.

Figur 39:Uthusene på gården Hjelmstad. Fra venstre uthus og
stabburd. Foto: Ringsaker kommune.

Figur 40: Venstre; våningshus fra 1830 med teglstein, på gården Mellom Kise. Høyre; Sendstad gård. Foto:
Ringsaker kommune.
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husmannsplassen, men fordelen med småbruk
var at brukeren eide eiendommen selv, og
ikke var prisgitt gardbrukeren. En husmann
kunne likevel ha bedre levekår enn en sjøleier
på et av de minste småbrukene.

4.2.2 Husmannsplassene
Husmannsvesenet vokste frem i løpet av
1700-tallet til utover 1800-tallet. Det ble en
skarp todeling mellom de som eide
matrikulert jord og de som ikke eide. Bøndene
var avhengig av husmannsvesenet som stod
for stabil og billig arbeidskraft til gårdene. I
tillegg jobbet og bodde husmennene på
gårdene.

For de små bruka og plassene ga salg av fisk
kjærkomne kontantinntekter. Lagasild var på
1800-tallet, det dominerende fiskeslaget i
Mjøsa både i mengde og i økonomiske
betydning. Det ble drevet omfattende
lagasildfiske med notgarn langs
ringsakstrendene.

Husmannsplassene hadde dårligere
beliggenhet enn gårdene, de ble gjerne lagt i
utkanten av jorder eller i skogsområder. På
berget mellom Storlisvegen, Løkendalsvegen
og Moelv finnes et stort nettverk av
husmannsplasser. Mange små veger,
seterveger og stier går mellom
husmannsplassene. Noen av plassene er delvis
borte eller synes som tufter, andre er i god
stand, slik som Snekkerstua under Simenstad.

Det har også foregått omfattende fiske ellers,
slik at en bør være oppmerksom på at det kan
finnes kulturminner etter fiske også under
vann, for eksempel katiser/ledegjerder som i
Mesnavatna. Eiendomsgrenser ble også
markert med vassgarder og steiner inn mot
stranda. Dette viser at fiske har vært en viktig
ressurs å hegne om.

Husmennene måtte jobbe på gården når
gårdbrukeren sendte bud. Kvinner fikk jevnt
over halvparten av menns lønn, uansett
arbeid. Arbeidere på verk, møller og sager i
Ringsaker tjente omtrent det dobbelte av
jordbruksarbeidere. Før 1900 økte lønningene
samtidig som maskinene kom inn i jordbruket.
Landbruket var i stor forandring og antall
husmannsplasser ble redusert i perioden
1875-1900. Noen av plassene ble dratt inn
under gårdene, mens andre ble og kjøpt opp
av husmennene. De fradelte
husmannsplassene ble opparbeidet til
småbruk og etter 1900 skjøt denne utviklingen
fart i Ringsaker. Husmannsvesenet i Ringsaker
holdt seg lenger her enn på Hedemarken for
øvrig.

Figur 41: Husmenn på Tjerne, I arbeid med tømmerhogst
i Tjerneskogen. Foto: Domkirkeodden fotoarkiv.

De gamle husmannsplassene som fortsatt er å
finne er i ulik forfatning. Størst verdi har
plassene med inntakte bygningsmiljø. Mest
vanlig er det at stua er best bevart.
Bygningene eller bygningsdeler er gjerne
gjenbruk fra gårdene som husmannsplassene
lå under. Hagen eller tunet er mest slått eng i
naturlig terreng og har mindre areal og færre
planter enn på gården generelt. Småbruk
kunne være like små eller mindre enn

Figur 42: Ole Andreasen (midten) var husmann på
Mengshol i 50 år. Foto: Domkirkeodden fotoarkiv.
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Eksempler på småbruk og husmannsplasser
Et godt eksempel på et småbruk ved Mjøsa er
Skotten i Moskogen (figur 43) . Stua er datert
tilbake til 1800-tallet, og låven ved siden av er
fra 1700-tallet. I berget på stranda like
nedenfor tunet på Skotten, står stenger som
ble brukt i fisket. Stua har i de senere år blitt
satt i stand og er i dag interiør-og klesbutikk.
Husmannsplassen på Nordre Bækken på
Brøttum, ved Nordre Kongsveg er et annet
godt eksempel (figur 46). Plassen er komplett
med stue, fjøs og uthus. Eieren har satt
bygningene tilbake til utvendig oprinnelig
stand, slik bygningene ble bygd rundt 1800.

Figur 43: Skottenstua i Moskogen, her kan man kjøpe
dameklær. Foto: Ringsaker kommune.

Nordhagenstua langs Prestvegen er også en
autentisk husmannsplass med stor
kulturminneverdi (figur 44). Her vokste den
kjente kunstneren Johan Nordhagen opp. I
dette området var det et stort omfang av
husmannsplasser hvor kun et fåtall er igjen.

Figur 44: Husmannsplassen Nordhagenstua. Foto
Ringsaker kommune.

Øverst i Åsmarka ligger et verdifult
kulturlandskapsområde, Onsumdalen, med
jorder og beiter som er bundet sammen av
stier og småbruk og husmannsplasser.
Tørtorphagen er her et småbruk som tidligere
var husmannsplass (figur 45). Bruket har
våningshus i to etasjer, et kombinert stabbur
og skåle, stall, og en enhetslåve som ble
bygget 1948. Setervegen til Lorta ved SørMesna går over tunet.

Figur 45: Småbruket Tørtorphagen, tidligere
husmannsplass. Foto: Ringsaker kommune.

Figur 46: Nordre Bækken på Brøttum. Istandsatt husmannsplass. Venstre; Husmansplassen i sin helhet. Høyre; låven før
(over) og etter (under). Foto: Jon Brænne.
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Grefsheim er en storgård på Nes med særlig
mange bevarte husmannsplasser (figur 47, 48
og 50). Det har tidligere vært over 30
husmannsplasser, strandsitterplasser,
arbeiderboliger, røkterbolig og sågar et
internat som huset arbeidere som jobbet på
gården (figur 49). På det meste var det et lite
samfunn med nærmere 300 personer .
Strandsitterplassene var på samme måte som
husmannsplassene , underlagt gårdene. Flere
av de gamle plassene og stuene er i bruk som
arbeidsboliger, feriested eller lignenede.

Figur 47: Ødegården er en av husmannsplassene under
Grefsheim. Foto: Ringsaker kommune.

Figur 48: Sannerud, husmanns-/strandsitterplassen
under Grefsheim. Foto: Ringsaker kommune

Figur 50: Kart over de bevarte
plassene under Grefsheim.

Figur 49: Det gamle internatet som tilhørte Grefsheim, her bodde arbeiderne på
gården. Foto: Ringsaker kommune.
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Sveinhaug, bygd på midten av 1800-tallet, er
et eksempel på symmetri og rette linjer, noe
en finner på mange gårder (figur 51).
Våningshuset står rett foran driftsbygningen
og gravhaugen ligger i siktlinje fra huset. Det
symmetriske anlegget er altså organisert rundt
en hovedakse som ender i gravhaugen, og
denne ble også slik hagens fondmotiv. Dette
viser at det er viktig å være oppmerksom på
forholdene mellom arkeologiske og nyere tids
kulturminner ved behandling av enkeltsaker.
Gårdsvegen fortsetter i rett linje ned til VeltRingsak.

4.2.3 Hagene
Det var stor interesse for hager på de store
gårdene og det ble mange steder etablert
hageanlegg som lignet parker.
På prestegårdene ble det utført omfattende
prøvedyrking av hagevekster, de utviklet seg
derfor til det reneste mønsterbruk der
småkårsfolk og arbeidere kunne skaffe seg
både plante- og dyrkingskunnskaper. Flere
eiere på storgårdene hentet inspirasjon fra det
store utland, og det fikk mye å si for
spredningen av hageinteressen lokalt.

Sveinhaug var bygd som en lystgård og ble
besøkt av byborgere sommerstid. Gården
ligger like ved Ringsaker kirke og er en del av
et svært viktig og sårbart kulturmiljø i
Ringsaker. Innhuset er restaurert og det drives
i dag pensjonat på gården.

I Ringsaker er det typisk med terrasserte
hageanlegg da gårdene ofte ligger i skrånende
terreng. Det har vært vanlig med store arealer
til dyrking av ulike frukter og bær. I de større
hagene har nyttearealene blitt anlagt som
separate, sidestilte enheter, mens man i de
mindre hagene finner pryd og nyttevekster i
skjønn forening.
Hovelsrud på Helgøya er gården med det
fremste komplette anlegget av hage og
bygninger, planlagt og bygd i samspill med
hverandre (figur 52). Anlegget er tilbakeført til
1840-tallet. Her ligger kjøkkenhagen og
prydhagen hver for seg, og i tillegg finnes
frukttrær, bærbusker og allé ned til Mjøsa.
Dette er et svært godt eksempel på både
istandsetting og bevaring av kulturhistorien
gjennom aktiv bruk. Gården har også en låve i
funkisstil fra 1937 som tar igjen
hesteskoformen som innhusene har.

Figur 51: Sveinhaug gård, symetriske linjer i plassering av
bygninger og vei. Gravhaug til venstre i bildet, rett i
forkant av innhuset. Foto: karttjenesten skråbilder.

Figur 52: Hageanlegg, sett fra to vinkler, på Hovelsrud gård på Helgøya. Skyephoto ved Bård Bratlie
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Det er karakteristisk at de enkleste tårnene,
bestående av et stativ med saltak bare
forekommer i de mer marginale områdene.
Det er registrert 15 av denne typen. Det er
variasjoner over temaet «hjelm» som ser ut til
å ha vært mest populært, mens forekomsten
av tårn med saltak og spir og tårn i sveitserstil
med korsformet saltak og spir eller lanterner
er omtrent like hyppige. Spir, hjelmer og
lanterner viser at gårdeierne i Ringsaker var
godt orientert om og tiltrukket av den felles
europeiske stilhistorien.

4.2.4 Klokketårn
På midten av 1900-tallet stilnet matklokkene
på Hedmarken. En 200-årig tradisjon opphørte
i møtet med armbåndsuret og
rasjonaliseringen i landbruket. Nå henger
tause klokker i tårn som man vet lite om.
Derfor har det fra 2015 til 2017 pågått et
registreringsarbeid i kommunene Stange,
Hamar, Løten og Ringsaker, i regi av Hedmark
fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark
(figur 53). Arbeidet er gjort i samarbeid med
landbrukskontor, lokale
næringsorganisasjoner, historielag og Anno
museum.

Kilder som branntakster, auksjonsprotokoller
og reisebeskrivelser vitner om at matklokker
med staselige tårn hadde stor utbredelse i
Ringsaker før 1845. Den eldste klokka er fra
1795. En regner med at bruk av matklokker
med klokketårn slo igjennom mellom 1800 og
1845 i denne delen av Hedmarken. Ivar Aasen
reiste gjennom Ringsaker i 1845 og skriver:
«Gaardene er store og præktigt bebyggede;
…På et af de høieste Huse er sædvanligt at
lidet Taarn af en kunstig Bygningsmaade;
disse Taarn rage op over Gaardene, saaledes
at en Fremmed troeat see en Kirke paa hver
Gaard.»

Figur 53: Studentene som registrerte klokketårn i
Ringsaker, her foran klokketårnet på drengestua på
Mølstad gård. Foto: Ringsaker blad.

Hedmarken er et av kjerneområdene for
utbredelsen av klokketårn i Norge, og bærer
med seg viktig kulturhistorie både når det
gjelder sosiale forhold, arkitektur og
bygningshistorie. Det er registrert 135
klokketårn i Ringsaker (figur 54). Tettheten er
størst i de gode sør og vestvendte områdene
mot Mjøsa, mens det er langt færre tårn i
indre og mer marginale områder. I indre og
høyereliggende områder i Furnes og indre og
nordlige del av Ringsaker er det ikke reistrert
klokketårn i det hele tatt. Så å si alle
eiendommer med klokketårn har
bruksnummer 1. Det viser at klokker og tårn
forekom på de største og beste
jordbrukseiendommene i hver krets.
Figur 54:Registrerte tårn pr. grunnkrets.
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Svein Liven spør i Lautin 2003 om vi er
oppmerksom på hvilken brukskunst som nå
bare henger til pryd. Han antar at det i 183040-åra gjaldt å ha matklokke med den fineste
klangen og det flotteste tårnet. Antagelig ble
matklokkene brukt i sommerhalvåret .
Behovet var mindre på vinteren dessuten
kunne klokka slå sprekker om den ble brukt
når det var kaldt. Klokka bidro til å disiplinere
arbeidsfolket og var et symbol på nye krav til
effektivitet. Det var frua på garden eller
innejenta (kokka) som ringte inn til dugurd, til
middag og til kvelds. Å ringe med matklokka
var en kunst som måtte læres og hver gard
utviklet sin «rytme». Klokkene ble også brukt
for å varsle brann og ved spesielle anledninger
som begravelser og bryllup. På steder hvor en
ikke kunne høre kirkeklokkene kunne også jula
og nyttårsaften bli ringt inn kl 17. I senere tid
har skikken med å ringe inn til pinse vært søkt
gjeninnført av Bygdekvinnelagene.

Bjørn Magne Norrøne og veiledning av
konservator Tore Lahn, Hedmark
fylkeskommune (figur 55 og 56).

Figur 55: Klokketårn på Samsal, restaurert i 2012. Foto:
Gry Kristine Asla.

Klokkestøperne ble kalt gjørtlere («jytlere»).
Klokkene er stort sett støpt i bronse, en
legering av kobber og tinn. Bellen ble smidd i
bløtt stål og hang i ei lærreim inne i klokka.
Det har også blitt laget klokker av jern, men
musikalsk kan ikke disse måle seg med
bronseklokkene.
Klokketårnet på Samsal i Ringsaker ble
restaurert i 2012 av snekker Gry Kristine Asla i
tømrerfirmaet Mæland og Birkeland på
Brøttum, under faglig ledelse av byggmester

Figur 56: Klokketårnet på Samsal ferdig restauretrt.
Foto: Gry Asla.

Figur 57: Eksempler på klokketårn i Ringsaker kommune.
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I tillegg til storgårdene og husmannsplassene
må man også ta med et eksempel på en helt
vanlig gård av middels størrelse med
melkeproduksjon som ligger nær byen,
Mørkved Lille i Brumunddal. Der står en
enhetslåve med et eldre steinfjøs, og er et
godt eksempel på hamskiftes virkninger på
låvene (figur 60). Våningshuset er en
midtgangsbygning fra 1870. Over nesten halve
andreetasjen er det en sal, som seg hør og bør
på den tiden. Hagen er delt i pryd- og
nyttehage og ligger usjenert. Ei gutu går ned
fra gårdstunet. Nedenfor ligger ei
husmannsstue. I 1801 var det tre
husmannsplasser under gården.

4.2.5 Hamskiftet
I siste halvdel av 1800-tallet kom mekaniske
maskiner inn i landbruket og næringen ble
betydelig effektivisert. Denne overgangen blir
kalt hamskiftet.
Et ledd i hamskiftet var utviklingen av
enhetslåven. Tidligere hadde gårdene én
bygning for hver funksjon, men nå kom
enhetslåvene og samlet alle funksjoner i èn
bygning. Enhetslåven har gjerne fjøset og
stallen bygd sammen, med plass til maskiner
og redskap. En låvebro går opp til andre
etasje, hvor det er en kjørebro slik at en kan
tippe ut høyet. Senere ble det da lettvint å
kaste fôret direkte ned i fôrgangen. Dette var
rasjonelle driftsbygninger på den tiden.
Enhetslåvene kom til å prege kulturlandskapet
helt spesielt. Driftsbygningen på Hoel, fra
1874, var blant de første store reisverkslåvene
i landet (figur 58).
På gården Blak-Holo ligger en låve som er
bygd i 1914. Fjøsdelen og potetrom er bygd i
tømmer, og resten av låven i bindingsverk.
Fjøset ble laftet blant annet fordi det da var
uavhengig av låven, og kunne byttes ut når det
råtnet.

Figur 58: Driftsbygningen på Hoel gård. Foto: Naf
ruteplanlegger.

Lars Flisaker var fylkesagronom i Hedmark
1910-1953 og sto bak byggingen av ei lang
rekke enhetslåver i Hedmarksbygdene, kalt
Flisakerlåvene etter Lars selv. På Holo Midtre
finnes en slik låve. Et annet eksempel er
driftsbygning/undervisningsbygning på
gartner- og blomsterdekoreringsskolen Vea
(figur 59). Bygningen er oppført i 1953. Til
tross for store interiør- og eksteriørmessige
endringer, har bygningen beholdt et
monumentalt preg, og er ifølge
landsverneplanen til Staten et viktig objekt i
kulturlandskapet. Flisakerlåven er eksempel
på arkitektur som ga nytte og effektivitet,
samtidig som det estetiske var viktig. Slike
enhetslåver fra den tiden er viktige bygninger i
kulturlandskapet og kan også ha egen
kulturminneverdi , avhengig av alder, tilstand
og autensitet.

Figur 59: Driftsbygningen/undervisningsbygningen på
hagebruksskolen Vea, autentisk Flisakerlåve oppført i
1953. Foto: Statsbygg.

Figur 60: Enhetslåve på gården Mørkved Lille. Foto:
Ringsaker kommune.
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4.2.6 Skogsdrift og høsting av
utmarksressurser
Kulturminner knyttet til skogsdrift og høsting
av utmarksressurser er også en del av
landbruket.
I Furnes allmenning finner en skogskoiene,
liggende på rad og rekke (figur 63). Koiene
ligner på hverandre og ble brukt som husvær i
forbindelse med tømmerhogst og jakt/fiske.
Flere av koiene brukes fortsatt til det formålet.
Andre kulturminner som tilhører skogbruket
er fløtningsminner, både i elver og langs
Mjøsa. Et eksempel på dette er
Bergsbudammen, et restaurert fløtningsminne
i fjellet.

Figur 61: Båthus ved Øyungen, ligger på rekke og rad
langs fjellvannet Øyungen. Foto: Ringsaker kommune.

Ved Øyungen i Ringsakerfjellet ligger flere
gamle båthus og utgjør et eget og ensartet
kulturmiljø (figur 61 og 62). Båthusene ble
bygd for fiske i Øyungen og viser at det var en
viktig tilleggsnæring til gårdene. Båthusene er
fortsatt i bruk, da mange har båt på Øyungen
for fiske og fritidsbruk.

Figur 62: Båthusene i Øyungen sett fra andre siden av
fjellvannet. Foto: Ringsaker kommune.

Figur 63: Skogskoiene i Furnes almenning. Foto: Ringsaker kommune.
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4.2.7 Verdifulle bygninger i landbruket
Oppsummert kan man si at flere bygninger
som tilhører landbruket er særlig verdifulle
for kulturarven. De forteller om landbruket
gjennom tidene, levekår og driftskår. Her gis
en liste over bygninger som en bør være
oppmerksom på, fordi de er sjeldne, særegne
eller tidstypiske. Hvis de i tillegg er autentiske
og står i et helhetlig kulturmiljø, kan
kulturminneverdien være stor.





Det bør tas vare på et utvalg av disse
bygningene. Dette gjelder;













Bygninger som er bygd av stein og
teglstein, og som viser bruk av
leirforekomster og teglproduksjon.
Det er få slike bygninger i kommunen.
Det samme gjelder bygninger med
rappa fasade, dvs at det ble lagt en
kalkholdig blanding utenpå
tømmerhus.
Bygninger med høy materiell
autensitet, er interessante bygninger.
Da det vanlige er at eldre bygninger er
gjenstand for oppgradering og
ombygging gjennom tidene
Det er også få bygninger igjen som har
svalgang intakt.
Føderådsbygninger og
drengestuebygninger som står på
tunet er også sjeldent. Bryggerhus
likeså.
Gårdsbebyggelse i bystrøk har også
stor verdi, fordi det vitner om at
landbruket var utgangspunktet for
bosetting og byetablering. Slike
gårdstun representerer stedets
historie, gir byen identitet og gir
mulighet for opplevelser.

Det var mange husmannsplasser i
Ringsaker, disse er drastisk redusert.
Komplette husmanssplasser med stue
og uthus er mer verdifulle enn om det
står igjen én bygning.
De store driftsbygningene,
enhetslåvene har verdi som deler av
tun og som kjente elementer i
kulturlandskapet.
Gamle uthusbygninger – disse er det
mange av, så derfor nevnes spesifikt
små hus som har hatt spesielle
funksjoner, f.eks staller, smier,
potetbuer, løer.
Skogskoiene er interessante.
Seterhus enkeltvis, men spesielt
helhetlige setertun og andre
bygninger knyttet til setertun.

Figur 64: Illustrasjon. Bygning med svalgang på
Vikerødegården. Foto: Ringsaker kommune.
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til den tidkrevende driften på setra.
Tømmerprisene steg fra 1850-årene, som
førte til konflikt mellom beiteinteresser og
skogsdrift. Seterbrukene fikk dermed lavere
status.

4.3 Setre
Setrene i Ringsakerfjellet er mange og
forskjellige. I fjellet er det ca. 240 setre fordelt
på 36 setervanger. Noen setervanger er store
med mange setre, andre er mindre. Setrene
kan ligge oppe på snaufjellet, eller nærmere
bygda i skogsterreng. Setrene ligger i grender,
i motsetning til gårdene i bygda som ligger én
og én. Vangene er viktige kulturlandskap, som
ligger der det var egna jordsmonn for beiting
og slått. Gjennom årenes løp har setre
forsvunnet, kommet til, og flere har fått annen
bruk.

En del setre leverte likevel melk til midten av
1900-tallet, og graset ble slått. Det er bare et
par setre som har melkeproduksjon i dag, med
det foregår fortsatt beiting på vangene, da
særlig av sau, men også storfe. Setrene er
viktige å ta vare på, fordi de er kulturminner
fra en næring som var svært viktig for
levebrødet til de fleste ringsaksokninger.
Bygningene tilhører en felles byggeskikk, og er
kilder til historie. En ser at bygningene er mest
materielt autentiske der det ikke er
vinterbrøytet veg. Setervanger som har blitt
slått og beitet gjennom tidene, er sammen
med bygningene verdifulle kulturmiljøer som
representerer fjellet. Det gir tilhørighet og
identitet og er en opplevelsesverdi for de som
bruker fjellet.

En vet ikke hvor gammel setringa er, og måten
det har blitt gjort på har variert gjennom
tidene. Men en vet at fra 1600-tallet var
setring en forutsetning. Da var det et
omfattende jordbruk med vekt på
melkeproduksjon i Ringsaker. Setrene var
derfor viktige om sommeren. Budeia melket
kyrne, kinna smør og ysta ost, noe som ga
viktige inntekter til gården. Beitinga i fjellet
sparte areal i bygda som kunne brukes til
korndyrking. Lykkjer på setervangene ble også
slått, og høy frakta hjem så en hadde fôr
gjennom vinteren. Da befolkningen økte, var
setrene gode å ha for å sikre nok mat og fôr.
Setring dreier seg altså om å utnytte de store
fjellområdene til matproduksjon. Setrene ble
lagt dit det var gode beiter, både i skog og
særlig i nærheten av vann eller elver.

Bygninger på setra og byggeskikk
Ei seter, seterbol, besto ofte av flere
bygninger som hadde ulike funksjoner, og de
var alle praktisk og møysommelig bygd, med
formål å få mest mulig ut av ressursene i
området.
Seterhusene er svært like i størrelse og utstyr,
noe som betyr at det ikke var store sosiale
forskjeller i byggeskikken på setrene, i
motsetning til hjemme i bygdene. Seterhuset
var kombinert soverom, oppholdsrom og
arbeidsrom for budeia. Seterhusene kan deles
i forskjellige typer ut i fra størrelse og
romfordeling. Tømmeret var som regel hogd i
nærheten, og gran var vanligst. Det er
varierende hvor modernisert seterhusene ble
på slutten av seter-tida, og noen fikk moderne
utforming fra sveitserstilen eller historismen.

Fra 1870-årene gikk det tilbake med
seterbruket. Det var flere grunner til det, både
strukturelle endringer i landbruket og
eksterne årsaker. Det ble startet opp meierier
nede i bygda, som gjorde at bøndene holdt
kyrne hjemme for å levere mjølk hele året. Det
ble startet opp noen meierier i fjellet også,
men snart kom mjølkebilen, og
mjølkeforedlinga kunne foregå i bygda.
Kulturbeiter i bygda ble mer og mer vanlig, slik
at en etter hvert ikke hadde behov for å beite
på fjellet, og det ble mer lønnsomt å fôre
dyrene hjemme. Prisene på arbeidskraft steg,
og det var vanskelig å få tak i nok arbeidshjelp

Den vanligste seterhustypen er toroms med
inngang på langveggen. Fra midten av 1800tallet begynte det å komme tre rom, slik at
budeia kunne ha eget soverom, og sjølfolket
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på gården også kunne overnatte. Gårder
kunne også dele seterhus, med hver sine fjøs.
Biskoplien seter, Geitbu, er et eksempel på
dobbeltseterhus (figur 65). To gårder delte
seterhuset som er bygd i 1906 etter at det
forrige brant ned. Bygningen er høy, med en
slags svalgang til inngangsparti i historismestil.

Figur 65: Seterhuset på Biskoplien, på Geitbu. Foto:
Ringsaker kommune.

Det var ofte et eget rom i seterhuset for
melkeproduktene, kalt mjølkebu (figur 66).
Der lagde og lagret budeia ost og smør. Det
måtte være kaldt og mørkt i rommet og derfor
helst ligge nordvendt, med smale glugger i
veggene som slapp inn sparsommelig
arbeidslys.
Fjøset var som regel bare ett rom. Bredden var
så langt tømmeret var, men lengden varierte
etter hvor mange kyr en hadde. Seterhuset ble
lagt så nær fjøset som mulig, slik at det ble
kort veg å bære melka. Men litt unna måtte
fjøset ligge på grunn av lukt og innsekter.
Fjøset og størhuset (hus for koking, baking og
vasking) kan ligge i alle mulige forhold til
hverandre, parallelt, vinkelrett og på rekke.

Figur 66: Melkerom i et størhus. Foto: Ringsaker
kommune.

Eksempler på setre
Her kommer noen gode eksempler fra
seterkulturen som alle er litt forskjellige, men
som forteller om ressursutnytting i utmark,
hardt arbeid og gode sommerdager i
Ringsaker.

Etter at en hadde slått gresset på lykkja, ble
det lagra i ei løe som lå på vangen. Løene
kunne ha en dør i hver gavl: en til å kaste høy
inn gjennom, og en til å ta det ut gjennom. Det
siste var høyt oppe på veggen, slik at det
skulle være lett å få høyet ut når det var
kommet en del snø, for da kunne en frakte
høyet hjem på slede, noe som var lettere enn
på sommeren. I tillegg kunne det være skåle
eller andre mindre bygg.

Vestre Fløytsetra er den første setra en
kommer til etter å ha passert bommen på
Brumund sag, og denne ligger dermed ganske
lavt i fjellet (figur 67). Her er låven nylig
istandsatt. Det gamle størhuset på haugen
hørte til Vestre Høyby, og låven derfra er
flyttet til Domkirkeodden.

Det vanligste taktekkingsmaterialet har vært
treverk som spon, breer, stikker og flis. På
mange av takene er det lagt på bølgeblikk, og
oppunder ser en ofte flistekking. Torv har nok
ikke vært vanlig tekkingsmateriale, men kan
ha vært brukt som undertak.

Figur 67: Vestre Fløysetra, ved Brumund sag. Foto:
Ringsaker kommune.
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Setra Tom Øvre, langs Åstdalsvegen i Furnes
almenning er autentisk, med låve, fjøs og
seterhus (figur 68). Setra ligger for seg selv,
men er en del av seterområdet Tomsetra, der
Tom seter Øst fortsatt har melkekyr gjennom
sommeren. På Solbjørsetra er det også
aktivitet. Seterområdet Tom bør få
hensynssone bevaring kulturmiljø som en
representant for setring i et skogsområde.

Pihl og allmenningene over fradelingen av
hyttetomter. De første hyttene har også
kulturminneverdi, fordi de forteller om tidlig
hyttebygging ofte med en nasjonalromantisk
byggestil (figur 72).

Storstilen, innerst i Åstdalen, er en stor
setervang med flere autentiske bygninger. På
Nordre Vea er seterhuset og fjøset inntakt,
med melkebu i seterhuset og inngangspartiet
under tak. På flate steiner på vollen er det
risset inn navn og årstall. Vea Nedre ligger på
samme setervang, og viser en bygning som er
godt tilpasset terrenget (figur 69). Storstilen
seterområde bør få hensynssone kulturmiljø.

Figur 68: Tom Øvre i Furnes, autentisk seter.
Foto: Ringsaker kommune.

Stenstilen, som ligger lenger sør og langs
Ljøsheimvegen , har store fjøs og låver inntakt
(figur 70). Stenstilen bør også få hensynssone
kulturmiljø, som eksempel på et godt bevart
setermiljø.

Figur 69: Vea Nedre på Storstilen i Åstdalen.
Foto: Ringsaker kommune.

På Nysætra ligger setrene på rekke langs
vegen som går gjennom vangen. Her var et
meieri fra 1908 til etter krigen, som et av de
siste utviklingstrekkene i seterdrifta. Denne
bygningen står fortsatt. Andre meierier som
tok imot melk fra setrene var Bleka og Løvlien
sætermeierier, og Husebyes meieridrift på
Olshølen som i dag er bedriftshytte for TINE.

Figur 70: Stenstilen setervang, langs Ljøsheimvegen.
Foto: Ringsaker kommune.

Narud seter ligger også på Nysætra, og er nylig
istandsatt på autentisk måte. Bygningene viser
tydelig at dette er en seter. Skiløypene krysser
forbi og seteren blir et naturlig samlingspunkt
for mange.

Figur 71: Sveinhaug seter på Aksjøen søndre. Foto:
Ringsaker kommune.

Ved Aksjøen ligger Sveinhaugsetra (figur 71),
som har både seterhus og fjøs fra 1870. Fjøset
er istandsatt for utleie ved at det er tilrettelagt
soveplasser og oppholdsrom. Dette er et godt
eksempel på hvordan seterbygninger kan få ny
bruk.
Rundt 1900 begynte byfolk å kjøpe seterhus
eller hyttetomter som ble bortsatt på lykkjene
i Ringsakerfjellet. Senere tok grunneierne som

Figur 72: Hytte på Kvarstadsetra. Illustrasjon på seter
omgjort til hytte. Foto: Ringsaker kommune.

43

Setrene på Sjusjøen
Sentralt på Sjusjøen ligger Nordvangen, en
stor setervang med flere setre og enkelthytter
(figur 75). Opp igjennom tidene har det vært
stor aktivitet på setervollen med seterdrift,
slått og beite samt fritidsbruk. Over vangen
går det en gammel kjerreveg, som er en viktig
del av miljøet og utgjør en av de viktigste
ferdselsårene for turgåere på Sjusjøen. Noen
av seterbygningene på vangen er mer
autentiske enn andre.

På grunn av setervangenes sentrale
beliggenhet er de i dag utsatt for stort
utbyggingspress med ønske om riving av
gammel bebyggelse, nybygg, modernisering
av gamle seterhus og hytter, samt ønske om
helårs adkomstveg.
Seterløkkene er viktig for Sjusjøen, både
historisk og som opprinnelse for dagens bruk
og aktivitet. Setervangene bør derfor
reguleres for å sikre gjenværende kvaliteter og
hindre at verdifull bebyggelse går tapt. Det er
behov for å legge føringer for å sikre at nye
tiltak innordner seg det helhetlige
kulturmiljøet på setervangen.

På Moen seter står et seterhus og kombinert
fjøs og størhus fra 1793. Dette er den eldste
materielt autentiske bygningen på
Nordvangen. Setra har stått låst og tilnærmet
ubrukt siden 1950-tallet og har således stor
kulturminneverdi.
Høghaugen er et annet godt bevart setertun
på Nordvangen, med seterhus, fjøs og
vedskjul/redskapshus (figur 74). Dette var den
siste setra som fram til 1964, hadde mjølkekyr.
Seterhuset ble bygd i 1902.
Setrene Øvre Rud, Freng midtre og Bergseng
nedre på Nordvangen, har alle fått
rivingstillatelse på gammel seterbebyggelse
den siste tiden. Når slik tillatelse gis er det
viktig å sikre at eventuell ny bebyggelse blir
tilpasset gjenværende bebyggelse og
kulturmiljø på setervangen.

Figur 73: Illustrasjon. Den kjente fotografen Anders Beer
Wilse var turist på Sjusjøen påsken 1906 og fotograferte
en gruppe menn som tar snøbad foran seterhuset på
Moen seter.Setra ser nesten likeens ut i dag.

Over Nordvangen går Birkebeinerløypa, som i
2018 har 80- års jubileum. Ut i fra
arrangemententets lange historie, status og
tradisjon kan Birkebeinerløypa betegnes som
et kulturminne. Traseen er vist i kommunale
planer, og vurderes således sikret mot
utbygging.

Figur 74: Høghaugen seter på Sjusjøen. Foto: Ringsaker
kommune.

Øst for Sjusjøen sentrum ligger også en
setervang, her finner en blant annet setrene
Alm, Afseth, Solberg og Bjørnsrud.
Tilsammen danner setervangene et viktig
kulturmiljø i et ellers intensivt utnyttet
fjellområde. Mange legger veien om
setervollen når de skal fra sentrumsområdet
på Sjusjøen og ut til omkringliggende
friluftsområder.

Figur 75: Oversiktskart over Seterområdet Nordvangen.
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jordstyrerkontor, klokkergård og legekontor,
og butikk siste hundre år fram til 1994.
Uthuset er et pakkhus med heiseanordning.

4.4 Byer og tettsteder
Dette temaet handler først og fremst om
Brumunddal og Moelv. Det er mange grunner
til at det er viktig å bevare historiske
bygninger og strukturer i by- og tettstedene.
Kulturminner gjør at en kjenner seg igjen når
stedet ellers forandrer seg over tid. Slik gir
kulturminnene kontinuitet og identitet til
innbyggerne, og en bevissthet om hva som
tidligere har foregått i omgivelsene. En kan
lese grunnlaget for stedet og tenke over
hvorfor stedet ble som det er i dag. Det kan
også være estetiske kvaliteter som er verdt å
ta vare på. Gutuer er eksempler på
kulturminner som er nyttige å ta vare på kan
fungere som grøntkorridorer og
gangforbindelser, noe en uansett må ha i et
tettsted. Ved planlegging kan det være nyttig
å trekke med seg linjene som er utviklet over
tid, fra utnyttelsen av elv og veiter, de gamle
gatene og hovedvegnett, og sørge for at disse
linjene holdes åpne med færrest mulig brudd.
Alt dette vil bidra til å gi byene og tettstedene
særpreg og gode kvaliteter.

Vannkraft og industri har ligget som premisser
for tettsted- og byutviklingen i Brumunddal og
Moelv. Historisk sett har det vært en parallell
utvikling av de to stedene, men Brumunddal
har alltid vært noe større. Kommunene
Ringsaker, Nes og Furnes ble slått sammen til
en kommune i 1964, og Brumunddal ble
kommunesenteret, men med fortsatt bruk av
Herredshuset i Moelv til kommunale
funksjoner.
I det følgende kommer en grundigere
beskrivelse av byenes historiske utvikling.

4.4.1 Brumunddal
Landbruket var utgangspunktet for tettstedets
tilblivelse. Råvarer måtte videreforedles, og
det trengtes vannkraft til møller, brennerier
og sager. Gjennom Brumunddal renner elva
Brumunda, og vann- og energitilgangen var
den viktigste forutsetningen for tettstedet.
Allerede på 1700-tallet var Brumunddal et
viktig produksjonssenter på Hedemarken.
Brumunda ble også brukt til tømmerfløting fra
1670 til 1948.

Sentrene i kommunen har flyttet seg ettersom
tidene har skifta. I jordbrukssamfunnet var det
gårdene som var møtepunktene og sentrene.
Kirkene ble også lagt dit det var maktsentre,
gjerne fra før-kristen tid. Der båtene la til, var
det naturlig nok mye som foregikk. Og da
jernbanen kom, flyttet sentrene seg til
stasjonsområdene. Senere kom de store
bilvegene, og nye sentre etablerte seg langs
hovedvegene.

Brumunddal ligger på elvedeltaet til
Brumunda. Elveløpet var ustabilt og flommet
ofte over. På 1920-tallet ble det bygd
elveforbygninger av stein langs kantene av
elva, slik at elva fikk et fast løp. Dette gjorde
det mulig å bygge nærmere elva. Deler av
elveforbygningene er fortsatt intakt og er
regulert til bevaring. Det er en ambisjon å ta
vare på forbygningen, i den grad det er mulig
og forsvarlig av hensyn til flomfaren.

Ringstrand ved Ringsaker kirke har vært
Ringsakerbygdas opprinnelige sentrum, og
kommunesenter fra 1894 og frem til 1957, da
en flyttet inn i det nye Herredshuset i Moelv.
Tingnes er et av de eldste sentrumsområdene
i kommunen. Nes kirke ligger her, og
nærmeste nabobygning ble bygget da
formannskapslovene kom i 1838. Dette var
kommunehus og Ringsakers eldste fastskole.
Bygningen har senere vært bank, trygdekasse,

De eldste bygningene i Brumunddal er bygd på
tradisjon fra bygda. Enkelte bygninger ble også
flyttet til Brumunddal fra gårdene omkring.
Det er enkle tømmerhus for det meste i to
etasjer. Mange hadde tidstypiske detaljer i
sveitserstil.
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Jernbanen ble en viktig lokaliseringsfaktor for
ny industri. En gikk bort fra vannkraft fra
kvernveita til elektrisk kraft, slik at industrien
ikke behøvde å ligge inntil kvernveita lenger.
Store industrieiendommer i sentrum som
Langmoen, Lundby bruk, Globus
Maskinfabrikk og Hymas ble etablert i løpet av
de første tiårene av 1900-tallet og avgrenset
den videre utviklingen av sentrum.

gårdsrom. Gjenstående bygninger i
Gamlegata, er relativt godt bevart og gata
framstår som ei «gamlegate». Vedlikeholdet
er likevel varierende. Både gateløpet og de
gjenstående bygningene er viktig å ta vare på
fordi det er noe av den eldste gjenværende
bebyggelsen i Brumunddal. I
reguleringsplanen for Brumunddal sentrum, er
blant annet Gamlegata, deler av Nygata og
Kvernveita regulert til bevaring.

Berger Langmoen starta sagbruk i 1922, noe
som fikk mye å bety for veksten i Brumunddal,
særlig på veldresida. Langmoen ble en
hjørnesteinsbedrift.

Nygata
Nygata er den «nye» gata som ble anlagt da
jernbanen kom i 1894, og som ligger parallelt
med Gamlegata. Etter at jernbanen kom, ble
Brumunddal og Moelv kalt stasjonsbyer, og
veksten etter dette var betydelig. I Nygata
ligger forsamlingslokalet Framheim oppført i
1912. Året etter var det hovedlandsrenn i
skihopp i Frambakken. Kong Haakon var gjest,
og han fikk servert middag på Framheim.
Furnes kommune overtok Framheim i 1919.
Her ble det holdt kommunale og offentlige
møter av alle slag: fester, teater, bibliotek, og
kino. Framheim er regulert med hensynssone
bevaring kulturmiljø. Lokalet og øvrig gammel
bebyggelse i Nygata og Gamlegata har
potensiale for å gi liv i gatene og småskala
virksomheter.

Gamlegata
Gamlegata ble etablert som bindeledd mellom
anleggene langs Kvernveita, og her kom den
første tettstedsbebyggelsen (figur 76). Det ble
bygd store trehus i to etasjer med handel eller
handverk mot gata og bolig over. Husene ble
lagt fritt, men helt ut mot gata og så tett at de
dannet en vegg ut mot gaterommet. Mellom
husene var det stakittgjerder. Uthusene ble
lagt mot de andre tomtegrensene, slik at en
fikk skjermede gårdsrom. Byhusene hadde
uthus som ofte var plassert i bakgården. Der
kunne en ha utedo, vedskåle og husdyr som
gris eller høner. Uthusene er like verdifulle
som bolighusene, om ikke mer, fordi mange er
revet og det er få igjen. Uthusene ga også

Figur 76: Gamlegata.
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Øvrige veger
Nåværende gågate i sentrum ble anlagt som
Riksveg 50 i 1898, og overtok da som
hovedgate etter Gamlegata. Etter hvert dukka
det opp bensinstasjoner, butikker, hoteller,
kafeer, bilverksteder og noen
forretningsgårder i funkisstil langs hovedgata.

mellom jordbruk og industrialisering der en
bodde i moderne hus og jobbet på fabrikk,
men fortsatt hadde nyttevekster i hagen.
Bebyggelsesstrukturen er delvis beholdt, og de
enkle funksjonalistiske hustypene er
fremdeles det fremtredende elementet.

I 1975 anla vegvesenet en ny omkjøringsveg
som ring om sentrum, og den tidligere
riksvegen ble gjort om til gågate. Dette
svekket sammenhengene i det etablerte
senteret. Omkjøringsvegen viste seg å bli en
barriere gjennom sentrum som skilte
bebyggelsen på nord- og sørsiden av
Furnesvegen. Vegen ble derfor ombygd til
miljøgate i 2008.

Figur 77: Kinabyen, flyfoto 1968.

Det er vurdert om boligstrøkets preg bør
bevares, gjennom å sikre at nye tiltak, som
påbygg , tilbygg mm bør kreves tilpasset
eksisterende bebyggelse. Men ut i fra at det
allerede har skjedd en rekke utbyggingstiltak i
strid med opprinnelig preg, vurderes det ikke
å være aktuelt.

E6 langs Mjøsa ble åpnet i 1980. Ved
utbygging av potetmjøl-fabrikken på samme
tidspunkt ble Gamlegata blokkert for
gjennomkjøring.
Boligbebyggelse
Boligutbyggingen i Brumunddal foregikk før
krigen som fortetting langs vegene inn mot
sentrum, for eksempel langs Berger
Langmoensveg og Skolevegen. I Berger
Langmoensveg ut mot elva, bodde mange av
funksjonærene ved bedriften Langmoen. I
Kroken på hjørnet ligger fortsatt en sjelden
autentisk bolig med uthus. Det er ellers i
strøket noen bygninger i samme stil. Langs
Skolevegen er det fortsatt noen gamle
bygninger igjen. Det pågår regulering i
området og bevaring av enkelt bygg eller
miljøer vil bli nærmere vurdert.

Bebyggelsen i Kongsvegen
Kongsvegen mellom sentrum og
Nederkvernvegen/Møllerstuvegen har et
særpreget villastrøk. Mange av husene ble
bygd på begynnelsen av 1900-tallet og har høy
arkitektonisk verdi. De romslige tomtene med
store villaen er elementer i et helhetlig
kulturmiljø.
Lundby-villaen er et flott restaurert hus på
«Storfuglhaugen»(figur 78). Smia til smed
Larsen står også fortsatt inntakt i Kongsvegen.
Det vitner om at håndtverk var lokalisert
innimellom boligbebyggelsen i sentrale strøk.

Etter 1950 ble det bygd boliger feltvis i
områder like utenfor sentrum og man så en
nedgang i boligandelen i sentrum fra 1960tallet og framover.
Et eksempel på feltutbygging er «Kinabyen»
hvor bedriften Langmoen la til rette for at
arbeiderne kunne skaffe seg bolig(figur 77).
Området ble kalt Kinabyen fordi husene lå tett
og i en bestemt struktur. Husene har store
hager med plass til kjøkkenhager og epletrær.
Området er et kulturmiljø fra en brytningstid

Figur 78: Lundby-villaen som ligger langs Kongsvegen.
Foto: Ringsaker kommune.
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Det er viktig at eventuell fortetting og endring
innenfor dette området skjer hensynsfullt.
Området skal reguleres og det er aktuelt å
legge hensynssone på Kongsvegen med
tilhørende bebyggelse, og stille krav til
utforming slik at nye tiltak tilpasses og
underordnes stedets karakter og eksisterende
bebyggelse.

arbeidsplass i Brumunddal, hovedsakelig for
kvinner, og har blitt utvida med nye lokaler
flere ganger. De nåværende gamle
teglsteinsbygningene har estetiske og
arkitektoniske kvaliteter og er tegnet av den
kjente arkitekten Rolf Prag og oppført 1948.
Kontorbygningen harmonerer med fabrikken,
og sammen med Tine på andre sida av
Ringsakervegen, er bygningene som en portal
til industristedet Brumunddal. Ringsakervegen
ble anlagt i 1913.

Samfunnsfunksjonell bebyggelse
Bedehus var viktige og mye brukte
møteplasser. På Furnessida av Brumunddal
ligger «Karmel bedehus» og «Brumunddal
bedehus» fra ca. 1895, sistnevnte er regulert
til bevaring. Det var ingen kirke i Brumunddal
før dagens kirke ble bygd i 1965. I Skolevegen i
Brumunddal ligger flere relativt gamle
bygninger/anlegg knyttet til religion. Det er
Baptistkirken kalt «Tabernakelet» i nr 5,
«Veldresidens Bedehus» i nr 23, og
Pinsemenighetens lokale «Sandvoll» i nr 27.
Baptistkirken har opprinnelig form og
funksjon. Veldresidens Bedehus har
opprinnelig form utvendig, men er i privat eie
og brukes som bolig. På eiendommen Sandvoll
er menighetshuset sterkt ombygget, men et
maleveksted fra 1850 og et gammelt fjøs har
opprinnelig form.

Ved Opplandske konservesfabrikk ligger to
villaer, også tegnet av Rolf Prag for doktor
Solberg i 1934. Like vest for disse to villaene
ligger villa Ludvig Larsen som ble bygd for
butikkeieren i 1939. Disse villaene ligger med
romslige tomter på høyder langs
Ringsakervegen. Fordi de er tegnet av Prag og
på samme tid og like ved Prag sin fabrikk, bør
disse sikres som et kulturmiljø og sees i
sammenheng med hverandre.
Fabrikkbygningene har særpreg, men er noe
ombygd. Kontorbygningen er påbygd med en
halv etasje i front og har fått saltak. Begge
bygg hadde flate tak opprinnelig. Ved
framtidige tiltak bør byggets opprinnelige
form om mulig tilbakeføres. Hageanlegget er
også interessant. Det er fra 1948 og vender
mot Ringsakervegen. Det hadde opprinnelig
vannfontene, trolig med et sirkulært
vannspeil. Bygningene er godt synlige ved
innfarten til Brumunddal, og er et viktig
industrielt kulturminne med historisk og sosial
verdi.

Lenge var kommunebygget i Brugata det
høyeste huset i Brumunddal. Bygningen er
regulert til bevaring.
Kommuneadministrasjonen flytta inn her i
1966. Kommunehuset får i dag konkurranse av
leilighetsbygg da det generelt er et ønske om
høyere utnyttelse av arealer i sentrum. Enda
er Langmoenpipa det absolutt høyeste
byggverket og et symbol på industristedet
Brumunddal. Det nye Mjøstårnet vil bli enda
høyere. Dette viser at type bygg og status på
bygg er i stadig forandring.
Industribebyggelse
Langs Ringsakervegen ligger fabrikken som
begynte som Opplandske konservesfabrikk i
1939 (figur 79). Formålet var foredling og salg
av frukt, bær, grønnsaker, honning og
mineralvann. Fabrikken ble fra 1953 overtatt
av Nora. Fabrikken har vært en stor

Figur 79:Opplandske konservesfabrikk med hageanlegg,
ble senere overtatt av Nora. Foto: Ringsaker kommune.
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Åsmarkvegen ble ført fram mot
stasjonsbygningen som en akse på tvers (figur
80). «Hjørnet» ble et sentrum. Jenstuvegen
ble anlagt nord for sentrum som forbindelse
mellom de to hovedvegene.

4.4.2 Moelv
De sentrale deler av tettstedet Moelv ligger på
grunn som var landbruksjord under Mo gård.
Gården var et viktig gårdsanlegg fra tiden før
industrialiseringa og tettstedsveksten i Moelv.
Vann- og energitilgangen i elva var den
viktigste forutsetningen for stedet, slik som i
Brumunddal. Spesielt da Moelv ligger i et
svært godt landbruksdistrikt der det ellers var
lite tilgang på naturlig fossekraft. Det var
mange kverner, møller, sagbruk og stamper
langs elva. Elva som kraftkilde var avgjørende
lokaliseringsfaktor for tidlig industri. Det var
anlagt kanaler eller kvernveiter for å utnytte
vannkraften og gjøre den tilgjengelig i større
deler av området.

Figur 80: Åsmarkvegen i Moelv. Foto: Ringsaker
kommune.

Vannkraft
Langs Moelva ligger Møllerstuen. Der sto det
tidligere ei mølle som fikk kraft fra ei veit som
går ut fra elva. Denne er nå tørrlagt, men er
delvis synlig. I møllerstuen har det også vært
spiseforretning, og arbeidere fylte termosen
her før de gikk til jobb på Moelven Bruk
ovenfor. Stien opp bakken bak stua heter
derfor termosstien. Det er viktig å ta vare på
helheten i slike kulturmiljøer som rommer
flere lag av historien. Møllerstua er ei stue
som er godt tatt vare på av Nordre Ringsaker
Husflidslag. Bygningen er regulert til bevaring.

I byen står hovedbygninger vendt mot
hovedgata. Sekundære uthus ligger på
baksiden. Bebyggelsen ble oppført som
frittliggende trehus. På stasjonssida av
Storgata står husene direkte inntil gata som
større enkelthus.
Villaen Elisenberg ligger i Storgata (figur 81).
Huset var opprinnelig ei tømmerstue som ble
flyttet fra Åsmarka i 1909 og påbygd i
sveitserstil. Huset var typisk for Moelv på den
tiden. I Storgata lå slike hus på rekke med
verandaer mot gata, og hadde hage med
stakitt ut mot vegen. Villaen er nylig restaurert
på eksemplarisk vis.

Bolig- og sentrumsbebyggelse
Bebyggelsen i Moelv utviklet seg først langs
elva og på moen langs ferdselsåren, senere
også i de nære åssidene.
Ved Mokvern, hvor Kongevegen krysser,
vokste det første senteret fram. En landhandel
ble åpnet her på 1850-tallet. Mokvern ble
bygd i 1857 og er den eldste bygningen i
sveitserstil i Moelv. Den er for tiden under
restaurering.
Jernbanen kom i 1894 og førte til den første
urbaniseringen av Moelv. Jernbanen delte
moen og ga stedet en ny struktur. Boliger og
sentrumsfunksjoner ble lokalisert øst for
jernbanen. Storgata ble gjennomgående
hovedgate parallelt med jernbanen, og

Figur 81: Villa Elisenberg. Foto: Ringsaker kommune.

49

Ved reguleringsplan i 1953 ble boligfelt lagt til
vest, nord og sør for sentrum.
Tettstedsveksten skjedde fortsatt på grunnlag
av næringsvirksomhet med forankring i det
lokale ressursgrunnlaget.
Herredshuset ble bygd i 1955,tegnet av Knut
Knutsen i samarbeid med Rolf Prag. Bygningen
er regulert til bevaring og huser i dag flere
kommunale enheter, enkelte servicetilbud og
møtelokaler, herunder kommunestyresalen.
Brannstasjon fra 1954 ligger like ved og utgjør
en helhet.
Figur 82: O. Johansen trevarefabrikk fra 1914. Foto:
Ringsaker kommune.

Industribebyggelse i Moelv
På 1800-tallet vokste Moelv som industristed.
Storbøndene investerte i virksomhet for
bearbeiding av jord- og skogbruksprodukter.
Elva ga kraft og vann til møller, sagbruk,
stamper, brenneri, garveri og fargeri. Det har
vært tett med virksomheter langs Moelva
gjennom tidene.

Mo gård
Kongevegen og pilegrimsleden gikk innom
storgården Mo som tidligere har vært både
skysstasjon og gjestgiveri. Bygningene på
tunet har hensynssone for bevaring av
kulturmiljø. Venner av Mo jobber for å ta vare
på stedet, og det er kulturaktiviteter her.

Etter jernbanen ble anlagt vokste det fram ny
industri vest for jernbanesporet.

Ved utbygging av ny skole ved Mo gård er
låvebygningen integrert i den nye
skolebebyggelsen. Dette som et ledd i å
ivareta gammel bebyggelse gjennom ny bruk.

Etableringen av Moelven Elektricitetsverk
førte til at O. Johansen Trevarefabrikk kunne
bruke strøm og dermed ligge i sentrum,
uavhengig av elva. Fabrikken er fra 1914 og
lager vinduer og dører (figur 82). Den gamle
bestyrerboligen i jugendstil ligger sammen
med flere andre store villaer i Jensstuvegen.
Overgangen til elektrisk kraft etter
århundreskiftet gjorde at elva etter hvert fikk
mindre betydning, og Moelva mista sin
betydning som økonomisk faktor.

Oppfølging bybebyggelse
Viktige deler av Ringsakers historie er knyttet
til byene, hvor fortellingene går tilbake til
tidlig bosetting på 1700-tallet. Selv om byene
våre ikke har de mest historisk interessante
bygningene, så forteller både
eiendomstruktur, gatenett, bygninger og
bygningsmiljø om utviklingen og gir byene
særpreg og egenart. Det må være en
målsetting å ta vare på gjenværende
bygninger, miljøer og strukturer og motivere
for fortsatt bruk. Det vises her til
Riksantikvarens bystrategi , som gir føringer
for forvaltning av byer der det gis anbefalinger
til kommunal forvaltning, utbyggere og eiere
for hvordan viktige historiske bymiljøer skal
forvaltes.

Den nye reguleringsplanen for Moelv fra 1953
la særlig til rette for utvikling av industrien.
Tross en slik tilrettelegging så man mot slutten
av 1980-tallet en reduksjon av
industriaktiviteten i Moelv.
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4.5 Industri
Industrien er og har vært viktig for Ringsaker.
Først og fremst har det handlet om å foredle
varer fra landbruket, og lage produkter som
brukes i landbruket. Vann var lenge den
viktigste energikilden, men da kraftstasjonene
kom, trengte ikke fabrikkene lenger ligge inntil
elv eller kanal. Industrien har basert seg på
naturressurser i grunnen, skogen, foredling av
matvarer, og senere kom også den mekaniske
industrien.

etter tidsperioder, tilgang på naturressurser
og geografi. Industri i Brumunddal og Moelv
er også behandlet i temaet Byer og tettsteder.
Kvernveita (kvennveita)
Kvernveita er en kanal som ble gravd ut i
middelalderen, fra Brumunda sør-øst for
Sveum og ned til Mjøsa (figur 83). Brumunda
hadde for usikker vannføring til vanndreven
industri, og elva flomma ofte over. Kvernveita
ble derfor anlagt for å gi vannkraft. Veita rant
nesten horisontalt, der en innimellom la inn
små fall som ga kraft.

Kulturminner fra industrien forteller historier
om hvordan naturressurser har blitt utnyttet,
og om industriell og teknologisk utvikling. De
industrielle minnene kan gi særpreg til
bymiljøet og ha arkitektonisk verdi.

Kvernveita var viktig gjennom hele 1800-tallet.
Brumunddal ble etter hvert et viktig sted for
industriutvikling på det indre Østlandet.
Storbøndene investerte i virksomhet for
bearbeiding av jordbruks- og
skogbruksprodukter, og mange håndverkere
flyttet til. I 1870 var det hele 25 vannhjul langs
kvernveita.

Globoidesken, Moelvenbrakka, Stoklands
såmaskin, Globus treskeverk, Grandiosa, Nora
syltetøy, Ajak busserull og Langmoen parkett
er eksempler på et vell av produkter som er
produsert i Ringsaker. Dette betyr store
verdier til samfunnet, ulike fabrikkbygninger,
mange arbeiderminner, og en sammensatt
historie.

På 1970- tallet ble veita delvis fylt igjen, det
ble sågar bygd noen bygninger over veita,
mens andre deler av strekningen var
gjenstand for gjengroing. I Gamlegata er en
strekning av veita åpnet opp igjen og viser at
tilrettelegging av historiske spor kan gi et løft
til et bystrøk.

Ringsaker har flere typer industriminner, og
eksemplene som blir vist her, peker på noe av
mangfoldet av tekniske og industrielle
kulturminner i Ringsaker. Eksemplene varierer

Figur 83: Kvernveita før og nå. Foto: Ringsaker kommune.
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Kalkproduksjon
Ringsaker har delvis svært kalkrik jord, og
kalkstein ble allerede i middelalderen brutt på
Helgøya for å bygge kirker. Dette område var
svært viktig for produksjonen av kalk.
Kalkstein ble brukt i grunnmurer og
hagemurer. I tilknytning til Bergevika på
Helgøya står det tre kalkovner. Ovnene er av
industrielt slag og hadde stor produksjon.
Kalken ble blant annet brukt til mørtel, fram til
sement kom i bruk på begynnelsen av 1900tallet. I skogen ligger også jernbaneskinner
som ble brukt til frakt i produksjonen.
Skinnene ble kjøpt fra jubileumsutstillinga på
Frogner i 1914. Det finnes også ruiner av en
kalkovn i Munkevika på Snippsandodden
under garden Grefsheim.

Teglverk
Fra begynnelsen av 1800-tallet var det
teglverk flere steder i Ringsaker. Murstein ble i
stadig større grad brukt til bygging av uthuset,
og teglstein begynte å avløse flis- og spontak.
Teglverk ble lagt til områder med gode
leirforekomster og tilgang på skog på grunn av
fyring. Det er bare ruiner igjen av teglverkene i
dag, men murstein og takstein finnes fortsatt i
bygninger. Teglstein ble også i noe grad brukt
som taktekkingsmateriale på bygninger.
Brennerier og møller
Det har til tider vært brent mye brennevin i
Ringsaker. Etter snaut 60 år med forbud mot
brennevinsbrenning, fikk bøndene i 1816
tilbake retten til å brenne brennevin til
husholdningsbruk og for salg. Dette førte til at
brennerivirksomheten vokste frem til å bli
landets viktigste industrielle virksomhet i de
første årene etter 1814. Denne liberaliseringa
førte til en sterk økning i forbruket og drikking
ble etter hvert et samfunnsproblem.
Konsekvensene ble nye lover og skatter, slik at
bare industrielle brennerier skulle lønne seg.
Snartenkte bønder omstilte seg og gikk
sammen om å starte Veldre og Strand brenneri
(Strand Unikorn) i 1843 og Gaupen i 1846
(figur 85). Strand og Veldre brennerier var
faktisk de første samvirkeforetakene i norsk
jordbruk.

Denne nordre kalkovnen i Bergevika (figur 84)
er den best bevarte, og er en moderne type
antatt fra slutten av 1890-årene, beregna for
koks- eller kullfyring. Kalken ble lastet på
dampbåt og kunne fraktes over lange
avstander. Avfallskalken ble brukt som
jordforbedringsmiddel og kunne kjøres over
isen med kjerrer vinterstid. Denne kalkovnen
var den siste i drift i Bergevika, og ble slukket i
1952.
Gjenværende kulturminner relatert til
produksjon og bruk av kalk er derfor en viktig
del av Ringsakers historie, og bør sikres
bevart.

Figur 85: Stabbur på industritomten til Strand Unikorn.
Foto: Ringsaker kommune.

Figur 84: Kalkovn i Bergevika på Helgøya . Foto:
Ringsaker kommune.
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Langs Kvernveita i Brumunddal ligger
Brumunddalen brenneri, en av de få
gjenværende industribygningene langs veita
(figur 86). Brenneriet var i drift fra 1873 og
frem til krigen. Den spesielle
brumunddalssteinen ble brukt for å mure opp
bygget. Bygningen er godt bevart og samtidig
tatt i bruk på en ny måte. Dette viser at slike
bygninger egner seg godt til transformasjon til
ny bruk og at de er av stor betydning for
omgivelsene.

Foredling av landbruksråvarer
En annen videreforedling av råvarer fra
landbruket er meierier. Etter at dampskip kom
på Mjøsa i 1840 og jernbanen åpnet til Eidsvoll
i 1854, kom billig importkorn og ga
konkurranse til kornbøndene i Mjøsbygdene.
Flere av kornbøndene valgte da å legge om en
del av driften fra korn til ku. Effektivisering av
melkeforedling ble nødvendig. Det ble bygget
mange meierier i en relativt kort periode.
Noen eksempler som fortsatt står, i mer eller
mindre ombygd form, er: Ringsaker meieri
(senere Fremad), Gaupen meieri, meieriet på
Tingnes, Helgeby meieri, Bergs meieri, Kvams
Meieri, Vestre Veldre meieri, og Helmer
Husebyes meieri (senere Høyens konfeksjon)
som tok over for mange av de andre
meieriene (figur 88 og 89). Sistnevnte bygning
er regulert til bevaring.

Nederkvern brenneri fra 1852 lå lengst ned
langs kvernveita, oppkalt etter gården som lå
her. Brenneribygningen gir området særpreg.
Fall i veita ga vannkraft til virksomheten.
Sammen med bygningen utgjør det et
kulturmiljø som er viktig å bevare. På den
andre sida av vegen lå Nederkvern mølle.
Mølla fikk kraft fra samme fallet i veita,
gjennom en aksling som gikk over vegen og
inn i bygningen. Mølla er i dag ombygd.

Utover dette nevnes næringsmiddelindustrien
som har vært omfattende i Ringsaker. Dette er
noe omtalt under temaet Byer og tettsteder.

Kvisla bruk er den siste mølla som står igjen i
Ringsaker, og den største av flere som lå langs
Moelva (figur 87). Det har også vært andre
typer virksomheter her som utnyttet kraften
fra Kvislafossen.

Figur 88: Helgeby meieri, som i dag er omdisponert til
bolighus. Foto: Ringsaker kommune.
Figur 86: Brumunddalen Brenneri. Foto: Ringsaker
kommune.

Figur 87: Kvisla mølle. Foto: Ringsaker kommune.
Figur 89: Høyens konfeksjonsfabrikk, 1957. Foto:
Domkirkeoddens fotoarkiv.
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Treindustri
Kvitsandviken Sag & Høvleri på Brøttum er et
unikt anlegg der lite har blitt gjort etter
nedleggelsen (figur 90). Bygningene danner et
industrielt og spennende miljø, hvor også
skinnene som ble brukt til frakt er inntakt.
Kulturmiljøet er spor fra treindustrien som var
viktig i hele Hedmark. Anlegget er regulert
med hensynssone bevaring.

Figur 90: Kvitsandviken sag og høvleri. Foto: Ringsaker
kommune.

Annen treforedling foregikk ved Moelven
Cellulosefabrikk i tidsrommet 1907 til 1938.
Ned til Mjøsa står pilarene som bar den store
rørledningen fra pumpestasjonen til fabrikken
(figur 91). Anlegget er regulert til bevaring i
reguleringsplan for Moelv vannverk.
Kraftproduksjon
Narud kanal i Brumund er en 2,4 kilometer
lang kanal som går fra Brumunda via demning
og ut til kanalen. Denne var gravd ut for hånd
på slutten av 1800-tallet bortover den bratte
lia, før det endte i et fall på 80 meter og ned til
et kraftanlegg (ruin) ved Ullvarefabrikken.
Anlegget var i drift til 1954. I området er det
også steinbrudd for uttak av rød
brumunddalsstein og brudd etter slipesteiner i
gulsandstein. Dette er tekniske kulturminner
som gir et helhetlig kulturmiljø som bør sikres
for ettertiden.

Figur 91: Pilarene som bar rørledningen fra
pumpestasjonen til Cellulosefabrikken. Foto: Ringsaker
kommune.

I 1937 begynte en å anlegge
Vannverksdammen i Moelva for at modølene
skulle få innlagt vann. Gråsteinsdemningen er
intakt og turstier går i området.

Figur 92: Moelv kraftstasjon fra 1909. Foto: Ringsaker
kommune.

Moelv kraftstasjon fra 1909 produserer strøm
(figur 92). Teknologien gjorde at fabrikkene
ikke lenger behøvde å ligge nær vannkraft.
Trafoen på Tande ved gamle Ringsaker stasjon
har arkitektoniske kvaliteter og står fram som
en status-bygning som symboliserer at den
nye strømteknologien kom (figur 93). Trafoen
overfører elektrisk energi fra et spenningsnivå
til et annet og ble lokalisert her fordi
beliggenheten var sentral.

Figur 93: Trafoen på Tande. Foto: Ringsaker kommune.

54

Andre viktige næringer
I Moelv ligger et tidligere garveri (figur 94).
Garving betyr å gjøre dyrehuder/skinn til lær
eller skinnvarer. Bygningen sto ferdig i 1925
og var garveri og lærfabrikk frem til 1955.
Deretter ble det norsk knekkebrødfabrikk til
1974, før Stabburet omdisponerte lokalene til
spekematproduksjon. Den store
murbygningen gir Moelv særpreg, der den
ligger i enden av Storgata ned mot Moelva. I
dag brukes lokalet av frivillige organisasjoner
og er et formidlingssenter for krigshistorien i
Ringsaker. Bygningen er regulert til bevaring.

internasjonal sammenheng. Fossenfeltet i
Moelv er et felt med Moelvenhus fra
begynnelsen av 1970-tallet. Dette feltet ligger
i nærheten av Anderkvern, der bedriften var
lokalisert tidligere. Godt bevarte Moelvenhus
er dermed minner fra denne epoken. Stilrene
felt med autentiske hus kan ha
kulturminneverdi. Det er imidlertid ikke
funnet noen egnede områder i Ringsaker.
Fabrikkbygningene til Globus i Brumunddal er
en særpreget teglsteinsbygning som ligger
ved jernbanestasjonen og som med sin
beliggenhet formidler industribyen
Brumunddal for togpassasjerene. Hallene er
bygget ved senere byggetrinn. Bedriften har
lang og suksessfylt historie med produksjon av
frørensemaskiner, hestesko og senere
landbruksmaskiner gjennom Kverneland.
Bygningene har symbolverdi og er et
kulturminne fra den mekaniske industrien som
i en periode var stor i Brumunddal.Bygningene
ligger tett på båndleggingssonen for utbygging
av jernbanen, og det må vurderes gjennom
reguleringsplan om bygningnene kan ivaretas.

Figur 94: Garveriet i Moelv. Foto: Ringsaker kommune.

Med utgangspunkt i kvernbrukene langs
Brumunda og Moelva grodde det fram
bedrifter som la grunnlaget for en “industriell
revolusjon” i Ringsaker omkring 1900. En
opptelling i 1946 viste at det var treindustri og
jern- og metallindustri som hadde de største
prosentandelene ansatte.

I tiden rundt kommunesammenslåinga
utgjorde skatteinntektene til kommunen fra
familien Langmoen og arbeidsstokken ved
bruket ca. 10 % av Ringsaker totale
skatteinngang. Og av de 10 største bedriftene i
kommunen var det bare én, Moelven Brug,
som lå utenfor Brumunddal. I løpet av en drøy
generasjon hadde Brumunddal gjennomgått
en utvikling som var spesiell også i nasjonal
sammenheng. Befolkninga ble tidobla på førti
år. Langmoenpipa ble oppført i 1943 og er et
landemerke og symbol på industristedet
Brumunddal (figur 95).

Moelven Brug er et industrieventyr på over
hundre år. De har produsert alt fra vognhjul til
mobilkraner og limtre. Aller mest kjent, og
mest relevant for denne kulturminneplanen,
er de såkalte brakkene. De første Moelven Hus
på Hjul ble levert i 1950. Vegvesenet og
skogbruket var de første brukerne. Det kom så
et behov for midlertidige familieboliger, og
Moelven lagde da boligbokser der to eller
flere enheter, seksjoner, kunne kobles
sammen til en komplett bolig. En annen
nyutvikling var prefabrikasjon av
veggelementer og etter hvert elementer til
gulv og tak. Boligene ble en suksess, og
Moelven etablerte seg i utlandet og åpnet
salgskontorer mange steder i Norge. Moelven
begynte så med samlebåndsproduksjon av
husseksjoner, en prosess som var unik også i

Figur 95: Langmoenpipa oppført i 1943. Foto: Ringsaker
kommune.
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Vea Søndre Gartner- og
blomsterdekoratørskole, står i vernekategori 2
i statens landsverneplan. Bygninger og
uteområdet med uttun og inntun og
opparbeida hage- og hagebruksområde viser
godt karakteren på et slikt skoleanlegg.
Landsverneplanen oppfordrer kommunene til
å legge kommunalt vern på grunnlag av dette,
for å sikre bevaring av bygningenes utforming
og uttrykk. Bygningene er bygd mellom 1936
og 1965 og rommer arbeidsrom, driftsbygning,
undervisning, internat, rektorbolig, veksthus
og økonomibygning.

4.6 Andre kulturminner
Innenfor temaet «andre kulturminner»
presenterer viktige kulturminner som faller
utenfor øvrige temaer.

4.6.1 Offentlig bygg og anlegg
I 1860 kom loven om at skolene skulle ha et
fast tilholdssted og ikke være på omgang
rundt på gårdene.
Gålås skole i Furnes er en tidligere
grendeskole, som nå er under restaurering av
private eiere (figur 96). Skolebygningen er
autentisk og ligger inn til fylkesvegen, omgitt
av åpent beitelandskap. Lærerboligen som
tilhørte skolen er revet.

Omsorgssenteret Furnes ble etablert som
sjukehjem på 1800-tallet og har senere vært
tuberkuloseklinikk og kvinneklinikk med blant
annet utdanning av barnepleiere. Dette har
vært en stor og viktig kvinnearbeidsplass i
regionen, og det er knyttet mange spennende
personhistorier til stedet. Sammen med
pensjonatet er dette et kulturmiljø, der
kanskje historien knyttet til bygningene er det
viktigste.

Brumund skole er en annen autentisk
skolebygning som hadde drift frem til 2005.
Bygningen har hensynssone for bevaring av
kulturmiljø og har vært brukt til både bolig,
barnehage og asylmotak.
Kilde skole i Moelv har skolebygg fra tre
tidsperioder, der bygningen fra 1915 er
interessant i kulturminnesammenheng.
Arkitekturen er stram og regelmessig, preget
av en nyklassisitisk stil, og velegnet for en
skole som vektlegger orden og disiplin, men
som også skal ha plass for litt stil og skjønnhet.
Kylstad skole i Furnesåsen er også et spesielt
skolebygg, ut i fra at veggene innvendig er
rikt dekorert med kunst (figur 97 og 98). Både
da skolen var ny tidlig på 50-tallet og da
gymsalen ble bygd rundt 1980 ga bygdefolket
kunst til barna. Dette ble finansiert gjennom
pengegaver og innsamlinger.

Figur 96: Gålås skole, under restaurering i 2015. Foto:
Ringsaker kommune.

Resultatet er at skolen er utsmykket med
keramikkrelieffer av Dyre Vaa, gipsrelieffer av
Dagfin Werenskiold og natursteinsmosaikker
signert Ståle Kyllingstad.
Gipsrelieffene av Werenskiold er faktisk
originalene til hovedinngangsdøra på
Domkirken i Oslo. I Oslo er de i bronse. På
Kylstad er relieffene fargelagt i friske farger.

Figur 97: Et av mange kunstverk inne på Kylstad skole; Se
til fuglene under himmelen, av Dagfin Werenskiold.
Foto: Ringsaker kommune.
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arkitekten G. A. Bull, broren til fiolinisten Ole
Bull. Anlegget omfatter;
Skolebygning og sovesaler (figur 101 og 103).
Denne og flere av de øvrige byggene ble noe
ombygd innvendig for ny bruk til
åndssvakehjem på 1950-tallet.
Verkstedbygningen inneholdt både skomaker-,
skredder- og snekkerverksted.
Figur 98:Et av mange kunstverk inne på Kylstad skole;
Fra grensen og ut, av Ståle Kyllingstad. Foto: Ringsaker
kommune.

Stabburet, som var en viktig for stedets
matforråd er autentisk bevart (figur 100). På
veggene i stabburet har guttene som bodde
på barnehjemmet skriblet blant annet
navnene sine. I dag er stabburet innredet til
formidling med samling av gjenstander fra
barnehjemstida, og ett rom er innredet som
skolestue. Det er frivillige som driver
formidlingen, dokumentasjonsforeningen
Toftes gave og Nes og Helgøya historielag.

Ringsaker knyttet seg til Hamars telenett i
1890-årene på Tingvang. Nes og Helgøens
Telefonforeningen fikk linjer som ble koplet til
Ringsaker telefonnett. Telefonsentralen på
Tingnes ble bygd som automatisk
telefonsentral i 1946/47 (figur 99 ). Da hadde
sentralen 326 telefonapparater knyttet til seg.
Bygningen er foreslått regulert til bevaring i
reguleringsplan for Tingnes sentrum.

I 1890 ble det bygd gymsal, matsal og
fellesrom. Denne var opprinnelig i én høy
etasje med store vinduer, men ble i 1950 bygd
om til to etasjer.
Bygningen med sag og mølle ble bygd ca.
1900. Den er intakt og blir drevet av frivillige.
Dampkjøkken og dampbad-bygningen kom i
1904.
Det eldste huset på tunet er
funksjonærboligen/administrasjonen som er
et eldre våningshus fra garden Sund nedre.
Det finnes også en bestyrerbolig (figur 102).

Figur 99: Tingsnes telefonsentral, på oversiden av
kulturhuset. Foto: Ringskaer kommune.

Sund på Helgøya
Barnehjemmet på Sund var det første
barnehjemmet i Norge, oppretta av Toftes
gave i Oslo i 1841, og senere flytta til
Ullensaker og så til Sund nedre på Helgøya i
1877. Sund var et grensetilfelle mellom
skolehjem og fengsel. Toftes Gave ble nedlagt
som skolehjem i 1949. De elevene som da var
ved hjemmet, ble overført til Bastøy. Inn på
Sund flyttet psykisk utviklingshemmede.

Vest for tunet, langs Skavangvegen, ligger et
våningshus fra 1700-tallet som ble flytta fra
Toten, i tillegg til skredderstua fra ca. 1900
som også ble brukt av barnehjemmet.
Oslo kommune eide bygningene fram til
Ringsaker kommune tok over i 1991.
Bygningene er noe bygd om, men alt i alt er de
nokså autentiske. Dette er et unikt anlegg
fordi det er det første barnehjemmet i Norge,
der bygningene er tegna og bygd til dette

For barnehjemmet ble det bygd et helhetlig
anlegg. Bygningene er tegna av den store
57

formålet og organisert som i et gårdstun.
Bygningene er derimot mer utsmykket enn
vanlig og har en utprega tidlig sveitserstil.
At Helgøya i sin tid ble valgt for å etablere
barnehjem, er ikke tilfeldig, da det nesten var
umulig å rømme fra stedet. Unger fra hele
Østlandet ble sendt hit.
For de som har bodd på barnehjemmet og
etterkommerne deres, er Sund viktig, og
stedet er kjent for mange. Nes Friteater har
satt opp forestilling på tunet om «guttene på
Sund». Idylliske omgivelser gjemmer en mørk
historie som ikke må glemmes.
Bebyggelsen på Sund er et unikt kulturminne i
Ringsakersammenheng, og vurderes også å ha
nasjonal verdi.

Figur 101: Skolebygning med sovesaler på Sund. Foto:
Ringsaker kommune.

Det må tas stilling til bebyggelsen på Sund ved
neste revisjon av kommuneplanen, og som
minimum bør det legges hensynssone på
tunet med bygningene. Det bør vurderes
utarbeidet en forvaltningsplan/skjøtselsplan
for anlegget og for videre bruk .
Store deler av bygningsmassen på Sund har
behov for vedlikehold og oppgradering. Det
kan være aktuelt å se etter ny bruk og at en
derigjennom finner muligheter for bevare noe
av bygningsmassen.
Figur 102: Bestyrerboligen. Foto: Ringsaker kommune.

Figur 103: Sovesalen. foto: Ringsaker kommune.
Figur 100: Stabbur som tilhører det gamle barnehjemmet
på Sund. Foto: Ringsaker kommune.
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Forsamlingslokalene står som monumenter
over perioden fra 1880 og fram til andre
verdenskrig, perioden som la grunnlaget for
det moderne og demokratiske Norge. I
fylkesplanen for kulturminner, er
forsamlingshus nevnt som et viktig
satsningsområde. Forsamlingslokalene bør tas
vare på, og det bør tilrettelegges for fortsatt
bruk i foreningslivet, gjenbruk og som levende
historiske dokumenter over organisasjonens
og grendas historie. Bygdeungdomslagene
arrangerer i tradisjon tro fester på noen av
disse lokalene.

4.6.2 Forsamlingslokaler
På andre halvdel av 1800-tallet foregikk
omfattende samfunnsendringer som
industrialisering, det store hamskiftet i
jordbruket, utvandring til Amerika, religiøs
oppvåkning, en sterkere etablering av Staten,
oppbygging av skolevesenet,
demokratiseringen i samfunnet og et ønske
om sosiale reformer. Parallelt med dette
vokste det fram store folkebevegelser, og det
var høy aktivitet rundt foreningsdannelser og
samfunnsengasjement i byer og grender. Det
ble i perioden 1890 til 1920 bygd et stort
antall forsamlingshus i Hedmark. Det var
særlig arbeiderforeningene som tok initiativet
til å få i stand slike forsamlingslokaler, fordi de
ikke hadde de samme mulighetene som
bondeungdommene, som hadde møter og
dans i de store våningshusene. Hver bevegelse
hadde egne lokaler. I 1914 ble det telt at Nes
hadde fire arbeiderforeninger, Ringsaker seks.
Bedehusaktiviten var også høy, noe mange
bedehus rundt omkring i Ringsaker vitner om.
Disse rommet flere kulturelle aktiviteter og
fungerte som samlingsplasser i bygda. Det ble
også bygd forsamlingslokaler i regi av
bondeorganisasjonene.

Framheim i Nygata i Brumunddal ble bygd som
forsamlingslokale i 1912. Den viktigste
funksjonen var kino fra 1919. Bygningen er
regulert med hensynssone for bevaring av
kulturmiljø.
Et annet godt bevart forsamlingslokale er
Hvam på Nes som opprinnelig var et brenneri i
110 år fram til 1957 (figur 104). Bygningene
eies nå av Nes allmenning og er et mye brukt
forsamlingslokale. Det gir en fin gjenbruk av et
tidligere næringsbygg.

En arbeiderforening kjøpte Ringsaker Meieri
og ominnreda bygget og kalte det Fremad i
1907. I 1913 meldte laget seg inn i
Arbeiderpartiet. I 1923 brøt de med
Arbeiderpartiet og ble kommunistiske. Dette
skjedde for fem hus i Hedmark, og Fremad
som det eneste på Hedemarken i tillegg til
Skjold i Løten. Forsamlingslokalet har rommet
mange ulike aktiviteter. Alf Prøysen deltok i
revyoppsetninger og andre opptredener, og
dette var danselokalet han brukte. I 1934
malte Even Framdal sceneteppe, kulisser og
dekorerte omramming. Under krigen
rekvirerte nazistiske myndigheter Fremad for
lagring av radioapparater. Etter krigen ble
Fremad brukt til midlertidig internering av
Nasjonal samlings medlemmer. Lokalet
Fremad bør bevares, med sine spor etter både
meieridrift, arbeiderbevegelsen,
underholdning og krigen.

Figur 104: Hvam på Nes, gammelt brenneri som nå
brukes som forsamlingslokale. Foto: Ringsaker
kommune.
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nærmest hver bygd, enten bygd som egne
bygninger, eller i våningshusene på gardene.
Disse har stort sett fått annen bruk og nevnes
ikke nærmere i planen. Sanatorium og
pleiesteder har det også vært flere av i
Ringsaker.

4.6.3 Krigens kulturminner
Krigsminner kan ifølge Riksantikvaren være
bygg og konstruksjoner som ble oppført under
krigen, eksisterende anlegg som fikk særskilte
funksjoner under krigen, eller landskap med
spor som gir oss kunnskap om hendelser
under krigen. Det har ikke vært gjennomført
en landsdekkende kartlegging av krigsminner.
Klima- og miljødepartementet og
Riksantikvaren har oppfordret kommunene til
å kartlegge krigsminner i forbindelse med
satsningen på krigens kulturminner i 2015.

Høsbjør turisthotell i Furnesåsen er synlig fra
langt hold og har spesiell arkitektur (figur
105). Hotellet ble bygd for de velstående i
1919, og har hatt kjente gjester. I 1927 var
kong Haakon og kronprins Olav på besøk
der. For å komme dit, kunne en seile på Mjøsa
og bli henta med hest og vogn. Det ble også
anlagt golfbane og turstier i Høsbjørmarka for
hotellets gjester.

De som falt og ble drept i Ringsaker under
krigen gjorde det i aprildagene 1940, 22 sivile,
15 norske soldater, 3 britiske og et ukjent
antall tyske soldater. Krigshistorisk
formidlingssenter i Moelv, Garveriet, har mer
informasjon og det er lagd en fin utstilling.
Fysiske spor etter motstanden er sjeldent,
men finnes i form av skytterstillinger og
avgrensede steder i fjellet hvor det kom
flyslipp våren 1945. Disse er merket og bevart.
På Stavsberg er en gammel militær
ekserserplass fra oppbyggingene av Forsvaret
utenfor festningsbyene. Disse plassene lå
sentralt, som på Stavsberg ved den gamle
kongevegen. Det står et telthus her, som er
en bygning for lagring av materiell. Bygningen
er typisk og har 1,5 etasje i laft med panel. På
1860-tallet ble det slutt på de store
mønstringene, men det var militær aktivitet
her fram til krigen. I skogbotn kan en fortsatt
se en del groper som ble til ved sprengning, da
en kvittet seg med lageret av granater i mai
1945. Heimevernet tok så området i bruk, og
de flyttet ei tyskerbrakke hit. Området har
også vært danseplass med dansegulv. Nå
bruker speidere bygningene. Telthuset er
fredet ved forskrift gjennom
kulturminneloven.

Figur 105: Høsbjør hotell i Furnesåsen. Foto: Ringsaker
kommune.

Omkring 1880-åra starta interessen for hytter i
Ringsakerfjellet. Bygdefolk hadde setrene og
tømmerkoier å ta inn i dersom de skulle til
fjells på jakt, fiske eller moltesanking.
Utenbygdsboende og byfolk ønsket også
husvære i fjellet. Rundt 1900 begynte byfolk å
kjøpe setre på Sjusjøen og det ble satt bort
hyttetomter på lykkjene. Senere tok
grunneierne over, først Pihl og Brøttum
allmenning og seinere Ringsaker og Nes
Almenning. Disse tidligste hyttene kan være
interessante fordi de forteller om begynnelsen
av den moderne «fritida», og om det
helsebringende ved å komme til fjells i

4.6.4 Turisme/reiseliv
I over hundre år har turister kommet til
Ringsaker. Det finnes derfor en del
kulturminner fra denne næringen som er
verdt å se nøyere på. Det var pensjonater i

frisk luft, og en byggeskikk som var enkel og
ofte med nasjonalromantiske innslag.
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Det var ikke bare på fjellet det ble bygd hytter.
Langs jernbanen på Jessnes, og ellers i
mjøsregionen, ligger mange små hytter fra
første del av 1900-tallet (figur 106). Med
jernbanen kunne turistene komme fra byene
og feriere ved Mjøsa. Bedrifter som Hamjern
og NSB hadde egne hytter for arbeiderne. De
eldste hyttene langs Mjøsa og i fjellet, som

fortsatt har mye av det opprinnelige preget
bevart, har kulturminneverdi.
Kommunen må være oppmerksom på den
gamle hyttebebyggelsen på Jessnes, og ved
søknad om tiltak på eller i nær tilknytning til
hyttene, må det vurderes om det er
kulturminneverdier som bør søkes bevart.

Figur 106: Et utvalg av de første hyttene som ble bygd på Jessnes. Foto: Ringsaker kommune.
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Nes kirke er også oppført i middelalderen,
rundt år 1250. Den er bygget i kalkstein og er
plassert ved Mjøskanten slik at den skal kunne
speile seg i vannflaten på Tingnes (figur 108).
Kirka er senere påbygd, og har vært utsatt for
mange herjinger, så som brann, flom,
lynnedslag ol. På kirkegården ser en fortsatt
rester etter fattigmuren som viser at det i
tidligere tider var stor forskjell på fattige og
rike. De velstående i bygda ble gravlagt lengst
fremme, mens de fattige ble lagt bak den
såkalte fattigmuren.

4.6.5 Kirker og tilhørende strukturer
I kommunen er det i alt 11 kirker, der to av
kirkene er fredete bygninger, med bakgrunn i
at de er bygd før 1650. Den mest kjente,
Ringsaker kirke, ble oppført i stein i 2. halvdel
av 1100-tallet. Kirka har en flott beliggenhet i
jordbrukslandskapet som skråner ned mot
Mjøsa (figur 107).
Ringsaker prestegård ligger rett nedenfor
kirken, og dateres tilbake til middelalderen.
Begge bygningene har stor arkitektonisk
kvalitet og er fredet. Prestegårder blir
forvaltet av Opplysningsvesenets fond.
Hovedbygningen ligger som et sentralmotiv i
kirkens hovedakse og utgjør en del av kirkens
bygningsmiljø.
Nord for Ringsaker kirke, i Prestegårsskogen,
ligger et gammelt steinbrudd. En kan tydelig
se spor etter uttak av blokker med stein, selv
om steinbruddet er godt gjengrodd. Antagelig
har en i sin tid benyttet seg av steinbruddet
for uttak av stein til kirkekonstruksjonen. Ikke
langt unna ligger Apostelhaugen, her står det
8 gamle furutrær som på folkemunn går under
navnet De tolv apostler. Navnet vitner om at
det angivelig var 12 furutrær her opprinnelig.

Figur 108:Nes kirke med vannspeil 19.09.16. Foto: Eva
McKenna.

I utgangspunktet er alle kirker bygd mellom
1650 og 1850 listeført, men også nyere kirker
kan stå på lista. Brøttum kirke, Furnes kirke,
Mesnali kirke og Stavsjø kirke er alle listeførte.
Listeføringen innebærer ikke fredning, men at
alle saker som gjelder endringer i eller ved
kirka, skal sendes til Riksantikvaren for faglig
uttalelse. Det er likevel biskopen som gir
endelig vedtak etter kirkeloven.
Generelt ble det bygget mange kirker fra
midten av 1800-tallet som en følge av
opprettelse av nye sokn og ny kirkelov som
krevde at kirkene skulle romme 3/10-deler av
menigheten. Foruten Mesnali og Stavsjø kirke
som ble bygd i denne perioden, ble Åsmarka
kirke oppført i 1859. Det er en liten, men
ganske spesiell kirke bygd i tre med
åttekantplan.

Figur 107: Ringsaker kirke, oppført i 1150. Foto:
Ringsaker kommune
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Helgøya kapell ble innviet i 1870 etter at
Helgøya hadde vært uten kirke i over 200 år
(figur 109). En del av kirkegården har en
gravplass med gresk-katolske, romerskkatolske og lutherske kors, flykninger fra
Russland og andre steder i Øst-Europa kom til
Helgøya i 1954 hvor de bodde på Granlien, her
fikk de også sitt siste hvilested på gravplassen.
Det finnes også eget område med gravplasser
for guttene som bodde på Sund, og senere for
psykisk utviklingshemmede.

Det er derfor viktig å sikre at utbygging og
tiltak i kirkenes nærmiljø ikke forringer
kirkebyggene og dens omgivelser.

Både Brumunddalskirka og Veldre kirke er
nyere kirker, oppført i henholdsvis 1965 og
2000 (figur 110). Begge er oppført som såkalte
«arbeidskirker» , som innebærer at de har et
bredere bruksområde enn de tradisjonelle
kirkene.

Figur 109: Helgøya kapell. Foto: Ringsaker kommune

Brumunddalskirka er tegnet av arkitektene Per
Cappelen og Svein Erik Lundby og er en av de
første “naustkirkene” i norsk
etterkrigsmodernisme, hvor det høye saltaket
er trukket helt ned til bakkenivå. Kirka
framstår demokratisk der alle er like uten
dette opphøyde preget som kirketårnene gir.
Sist nevnes Sjusjøen Fjellkirke, som sto ferdig i
1962, og som er eid og drevet av en privat
stiftelse (figur 111). Arkitektene bak bygget er
Gunnar Fouger og Anne og Einar Myklebust.
Kirka er tilpasset landskapet på Sjusjøen, og
gir et tilbud og åndelig påfyll til hytteeiere,
fastboende og turister på Sjusjøen.

Figur 110: Brumunddalskirka.

Kirkelige myndigheter har ansvaret for at
kirkene, kirkegårdene og kirkekunsten
forvaltes i overensstemmelse med de regler
som gjelder for kulturminnevernet. Vedtak om
ombygging eller istandsetting av antikvarisk
verdifulle kirker skal forelegges antikvariske
myndigheter til uttalelse eller godkjenning.
Alle kirkene i Ringsaker er på hver sin måte
unike, de tilfører bygdene estetiske og
historiske kvaliteter og gir opplevelsesverdi.
De har stor kulturminneverdi og ligger som
landemerker i kulturlandskapet. Omgivelsene
rundt kirkene er derfor sårbare for inngrep.

Figur 111: Sjusjøen fjellkirke. Foto: Ringsaker kommune.
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5. Juridisk forankring av kulturminner og kulturmiljøer
I dette kapittelet gis en innføring i den juridiske forankringen av planen og hva slags virkning
dette har for de registrerte kulturminnene og kulturmiljøene. Det gis også en oversikt over
kulturminner og kulturmiljøer som er fredet, godt bevart eller inngår i hensynssoner.
skal det tas kontakt med
kulturminnemyndigheten:
- Helleristninger fra steinalderen,
graver, gravfelt
- Middelalderminner
- Verdifulle kulturlandskap
- Gamle veifar herunder
Pilgrimsleden, Prestvegen
- Kirker
- Statens kulturhistoriske
eiendommer jf sektorvise
verneplaner
- Objekter og miljøer som inngår i
SEFRAK-registeret
- Kulturminner med utgangspunkt i
Ringsakers naturressurser: gårder
med særlig verdifulle bygninger,
landbruksbebyggelse, kalkovner,
skogbruks-/fløtningsminner,
fangstanlegg, jernvinneanlegg og
kullgroper
- Maktforhold, religion og
bosetting: kirkeruiner, storgarder,
husmannsplasser/-grender
- Krig og militærvesen:
Bygdeborger, Mjøskastellet
middelalderborg, offiserbolig og
tidligere leir på Stafsberg,
skytestillinger fra 1940 på Mo
gård
- Objekter knyttet til kjente
personer

5.1 Gjeldende bestemmelser og
retningslinjer (Kommuneplanens
arealdel 2014-2025)
I gjeldende kommuneplanens arealdel for
perioden 2014 – 2025 er det gitt
bestemmelser og retningslinjer for
kulturminner og kulturmiljøer. Disse
bestemmelsene er forankret i plan- og
bygningsloven og er juridisk bindende.

5.1.1 Kulturminner og kulturmiljøer
(kommuneplanbestemmelse 1.11)
(§ 11-9 nr 6)
1) Arealplaner eller tiltak som kan virke
inn på automatisk fredete
kulturminner, vedtaksfredete
kulturminner, skal oversendes
kulturminnemyndigheten, som er
Hedmark fylkeskommune, for
uttalelse.
2) Når det gjelder arealplaner eller tiltak,
som kan virke inn på bevaringsverdige
nyere tids kulturminner eller
kulturmiljøer, skal kommunen gi en
vurdering før oversendelse til
kulturminnemyndigheten til uttalelse.
Retningslinjer om kulturminner og
kulturmiljøer
a) For at kommunen skal kunne ta større
ansvar for verdivurderingen som nevnt
i punkt 2, er det påkrevet at det
utarbeides en plan for forvaltning av
kulturminner og kulturmiljøer.
b) I arealplaner eller tiltak som kan
berøre følgende bygninger og anlegg,

c) Dersom det på grunn av alder eller
kvalitet kan være kulturminneverdier,
skal kulturminnemyndigheten
kontaktes ved tiltak eller arealplan i
følgende typer anlegg:
- Politikk, kultur- og foreningsliv:
Arbeiderhus, samfunnshus,
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-

-

-

-

ungdomshus, religiøse
forsamlingshus, avholdslosje,
sangforening, idrettslagshus,
hoppbakker, skytterhus, kino mm
Helse og turisme: sanatorier,
turisthotell, gjestgiveri,
skysstasjoner, hytter
Ferdsel og kommunikasjon: Veger,
bruer, bensinstasjoner, jernbane,
brygger, tatersletter
Videreforedling og industri: møller,
meieri, teglverk, konservesindustri
Brumunddal, brenneri, sagbruk,
treindustri, tekstilindustri
Handel og servering: Butikker,
kafèer, vertshus
Skole og institusjon
Hager og alleer
Interiører

kulturminneloven. Se bestemmelser til
båndleggingssonen.

5.1.2 Estetikk og byggeskikk
(kommuneplanbestemmelse 1.12)
(§ 11-9 nr 6)
1) Ny bebyggelse og nye anlegg skal
samspille med og skal videreføre
kvalitetene i naturgitte og bygde
omgivelser, så som landskap, terreng,
vegetasjon, uterom, bebyggelse og
kulturminner.
2) Kommunens retningslinjer for estetikk
og byggeskikk legges til grunn ved
saksbehandling.
Retningslinjer for estetikk og byggeskikk
a) Det er et mål at alle tiltak fremmer
god byggeskikk, skaper gode uterom
og tar vare på kvaliteter i eksisterende
vegetasjon. Planlegging og utforming
av et prosjekt bør ta utgangspunkt i
eksisterende terreng.

d) Lokalhistorie og kulturminnevern skal
være et viktig element i by- og
stedsutvikling. Det bør legges særlig
vekt på de elementene som har vært
viktige for opprinnelsen og den
historiske formingen av stedet.

b) Ved fortetting med ett eller et fåtall
bygninger bør disse samspille med
tomtestruktur, bebyggelsesmønster,
møneretninger, byggelinjer,
gesimshøyder og stedets målestokk.
Større fortettingsprosjekter kan ha sin
egen struktur og avvike fra en
eksisterende struktur.

e) I områder med verneverdige
bygninger må nye byggverk utformes i
samspill med eksisterende
bygningsmiljø. Eldre hus i disse
områdene bør vedlikeholdes og
bygges på med utgangspunktet i sin
opprinnelige byggeskikk og
autentisitet. (Autentisitet vil si at en i
størst mulig grad bevarer opprinnelige
materialer. Ved bruk av nye materialer
velges original materialkvalitet og
opprinnelige håndverksteknikker).
f)

c) I alle plan- og byggesaker bør tiltakets
estetiske side vurderes, både i forhold
til seg selv og i forhold til omgivelsene,
og til fjernvirkning. Nærområdets
bebyggelsesstruktur, plassering og
utforming av bygning og uterom, og
hvordan det nye samspiller med
eksisterende skal vurderes. Det skal
også redegjøres for hvordan tiltaket
samspiller med naturmiljø og

Områder som har automatisk fredete,
vedtaksfredete eller forskriftsfredete
bygninger og anlegg er angitt med
hensynssone for båndlegging etter
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kulturminner. Kommunen kan kreve
oppriss av ny bebyggelse sammen
med nabobebyggelse.

tillates i LNF-områdene der det ikke er
i konflikt med landbruk-, natur-,
kultur- eller andre friluftsinteresser.
Slike anlegg og tiltak skal godkjennes i
reguleringsplan eller ved
enkeltvedtak.

5.1.3 Generelle bestemmelser for
alle LNF-områder (kommuneplanen
5.1)

5) Det tillates ikke nye boenheter, nye
næringseiendommer eller fradeling
for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse
eller næringsformål.

1) Disse bestemmelsene (kap. 5.1)
gjelder for alle arealer som er vist som
landbruks-, natur- og friluftsområder i
plankartet, både generelle LNF-arealer
og LNF-arealer med spredt
bebyggelse.

6) Eventuelle tiltak på fritidsbebyggelse i
LNF-arealer vil kreve avklaring
gjennom søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel.

2) For begge kategorier av LNF er det en
forutsetning for tillatelse til tiltak at
bygning eller anlegg ikke
a. er i konflikt med formålet bak
hensynssoner eller
byggegrenser,
b. kan ha negativ virkning for
dyrket mark,
sammenhengende
innmarksbeite eller
sammenhengende
skogområder av god bonitet,
c. hindrer allmen ferdsel,
d. fører til større endringer i
terreng eller landskap,
e. er skjemmende i naturen eller
kommer i berøring med eller
virker negativt på truede eller
sårbare arter eller naturtyper,
f. kan ha negativ virkning for
kulturminner eller
kulturmiljøer.
3) I områder for landbruk-, natur- og
friluftsformål kan det tillates
bygninger og anlegg som er knyttet til
arealformålet.

Dersom det gis dispensasjon for
utvidelse av eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder øst
for Åsta elv, skal retningslinjene i
fylkesdelplan for Rondane –
Sølnkletten (villreinplanen) om
maksimal tillatt bruksareal gjelde som
ramme for størrelse på uregulert
bebyggelse, dvs 120 m2 BRA/tomt.
7) For bestemmelse om forbud mot
arbeid og tiltak i 100-metersbeltet
langs enkelte sjøer og elver, se pkt.
1.7.
8) For bestemmelser om tiltak som kan
virke inn på kulturminner,
kulturmiljøer eller landskap, se pkt.
1.11.
9) Setrer og setergrender skal bevares
som kulturmiljø ved drift og pleie av
kulturlandskapet. Ved restaurering
skal det opprinnelige preget i
bygningsform, dimensjoner,
materialtype og materialkvalitet,
fargebruk og håndverksteknikker
bevares (autentisitet). Ny bebyggelse
eller andre tiltak som medfører

4) Anlegg og tiltak for å tilrettelegge for
allmennhetens bruk, f.eks. ski- og
sykkelløyper, turveger-/stier mv. kan
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oppdeling eller på annen måte
forringer setervangen, er ikke tillatt.
Bruksendring til fritidsbolig vil kreve
dispensasjonsbehandling.

-

5.1.4 Sone for områder som er
båndlagt etter lov om kulturminner
(kommuneplanen 9.1)

-

1) Områder vist som hensynssone (H730)
omfatter områder med automatisk
fredete, vedtaksfredete eller
forskriftsfredete bygninger og anlegg.
Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak
som strider mot fredningsformålet
eller verneverdiene. Ved tiltak i eller
nær hensynssonene plikter
tiltakshaver å gjøre seg kjent med
kulturminnet og avklare hvilke hensyn
det er nødvendig å ta.

-

Trafo i Berger Langmoens veg.
Gårdsanlegget på Buttekvern med
den gamle gardsbebyggelsen,
eksteriør og interiør, og tilhørende
store trær
Elveforbygningen langs Brumunda er
et flomsikringsanlegg av historisk
betydning. Hensynssonene for
bevaring samsvarer med hensynssone
for flomsikring.
Brumunddal kirke
Speiderhuset

I Moelv gjelder dette:
- Villa Voie
- Mo gård med skytestilling
- Eldre boligbebyggelse
I tillegg gjelder det
- Kommandørbolig på Stavsberg
- Deglum vesle: tunet med allé i Furnes
- Det tidligere Husebymeieriet
- Sund fergeleie
- Tingnes Fergeleie
- Lund Søndre (gardstun)
- Kvitsandvika industrimiljø på Brøttum
- Kongevegen FV1 på Brøttum
- Sjusjøen Fjellstue
- Fjellkirka påSjusjøen

5.1.5 Oversikt over kulturminner og
kulturmiljø som er bevart eller
inngår i hensynsoner
I kommunen er det allerede gitt vern gjennom
plan- og bygningsloven på noen områder og
enkeltobjekt. Det gjelder i hovedsak
Brumunddal og Moelv, ut i fra at det er
utarbeidet flest reguleringsplaner i disse
områdene. Og det er fortrinnsvis gjennom
reguleringsplanarbeid at kulturminner og
kulturmiljøer formelt kan sikres bevaring.

5.1.6 Liste over fredede bygg
I Brumunddal gjelder dette
- Deler av Gamlegata og Nygata med
gammel bebyggelse og gutu fra
Kongsvegen
- Vogngutua mellom Dovrebanen og
Parkvegen.
- Det tidligere bedehuset i område
B/F/N/14.
- Biblioteket, Bevaringen omfatter også
bygningens interiør.
- Forsamlingslokalet Framheim
- Kommunehuset i Brugata 2

I kommunen er det også fattet vedtak om
fredning etter kulturminneloven for flere
bygninger og anlegg.
-
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Hovinsholm: hovedbygning
Hoel: hovedbygning
Dæli: hovedbygning
Skredshol: driftsbygning
Prøysenstua, uthus, uthus, anneks
Hesthagan: stue, skåle, fjøs/stall,
utedo, treskelåve
Ringsaker prestegård: hovedbygning,
forpakterbolig

-

Simenstad: stall
Skougsand strøsandsilo
Telthuset på Stavsberg

gjelder også for landbruksbebyggelse, og er
spesielt viktig ved tiltak på eller ved utbygging
av nye store landbruksbygg.

5.2.1 Forslag til hensynssoner
5.1.7 Fredede og listeførte kirker
-

Det foreslås også nye hensynssoner
innarbeidet ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel for følgende anlegg
vist i påfølgende liste, eventuelt i
reguleringsplan dersom det er aktuelt å
utarbeide.

Nes kirke (Tingnes) - fredet
Ringsaker kirke - fredet
Brøttum kirke - listeført
Furnes kirke - listeført
Mesnali kirke - listeført
Stavsjø kirke – listeført

-

5.2 Forslag til nye bestemmelser,
retningslinjer og hensynssoner

-

Denne planen er tematisk og har ikke til
hensikt å legge nye juridiske rammer for
kulturminneforvaltningen. Dette må følges
opp ved neste revisjon av kommuneplanens
areadel eller gjennom utarbeidelse av
reguleringsplaner.

-

Gjennom vedtak av den nye
kulturminneplanen, har en fått ny kunnskap
om kulturminner, som en forutsetter blir lagt
til grunn for saksbehandling etter plan- og
bygningsloven som berører
kulturminneverdier. Det kan være aktuelt å be
om utarbeidelse av reguleringsplan for å
avklare eventuelle interessekonflikter knyttet
til kulturminnevern.

-

Sund nedre barnehjemsinstitusjon
Gamle Nora fabrikk med
kontorbygning
Parseller av Prestvegen
Nordhagen husmannsplass ved
Prestvegen
Kulturmiljøet rundt kirkene, spesielt
Ringsaker kirke
Kongsvegen i Brumunddal
Setervanger (Tom, Nysætra, Sjusjøen,
Stenstilen, Storstilen)
Smedstua brygge
Kalkovnene i Bergevika

5.2.2 Tilgjengelig veiledningsmateriale
innenfor kulturminnevern
Bygg og Bevar er et program som er opprettet
av Klima og miljødepartemnentet i samarbeid
med Byggenæringens Landsforening.
Hensikten med programmet er å bidra til at
eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i
stand og utviklet på en god måte. Gjennom
nettportalen www.byggogbevar.no legges det
ut regelverk, veiledningsmateriale og artikler
basert på fagmiljøenes kunnskap som bla. skal
hjelpe eiere av gamle hus og som vil være
nyttig for alle som jobber med forvaltning og
vedlikehold av gamle bygg.

Dersom man som huseier eller
næringsdrivende har planer om tiltak på bygg
som er vernet eller ligger i kulturminneplanen,
anbefales det å be om en forhåndskonferanse
med kommunen. Dette gjelder både ved store
prosjekter og ved planer om påbygg, tilbygg
og oppussingsprosjekter. Ved gjennomføring
av forhåndskonferanse i denne delen av
prosessen har begge parter mulighet til å
komme med forslag til løsninger for det
tiltaket som skal gjennomføres.
Kommunen har også en plikt til å yte
veiledning på et tidligst mulig tidspunkt. Dette
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5.3 Handlingsplan til kulturminneplanen
Alle kommuneplaner og kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som viser oppfølgingen av
planen. Kulturminneplanen er sektoroverskridende og tiltakene vil berøre flere enheter i kommunen,
frivillige lag og foreninger, og enkeltpersoner i form av eiere, brukere etc.
Det er tatt utgangspunkt i målsettingene for planarbeidet;




Fremskaffe en bedre oversikt over kommunens kulturminner
Gi rammer for hvordan verdifulle kulturminner best kan ivaretas (forvaltning)
Kulturminner som utgangspunkt for formidling og opplevelser

Det er listet opp aktuelle tiltak som skal initieres og følge opp av kommunen. Tiltakene forutsettes
finansiert innenfor gjeldende budsjettrammer. For mer omfattende tiltak må det innarbeides i
årsbudsjettet. Handlingsprogrammet forutsettes revidert administrativt annet hvert år, første gang i
2019 i forkant av budsjettprosessen.

Fremskaffe bedre oversikt over kommunens kulturminner
Tiltak
Gjøre registreringene, inkl
kartløsning (temakart
kulturminner) tilgjengelig fra
kommunens nettside.
Sikre fortløpende registrering av
kulturminner

Tidspunkt
2017

Kommentar
I forbindelse med høring og vedtak av planen

Løpende

Overføre registreringene til
Askeladden.no

Etter vedtak
av plan

Behov for å lage et system som ivaretar nye
innspill, og som fortløpende sikrer at
relevante objekter legges til
kulturminneregisteret.
Må avklares nærmere med fylkeskommunen

Forvaltning
Tiltak
Innarbeide anbefalinger og oppgradere
bestemmelser om kulturminner ved neste
revisjon av kommuneplanens arealdel
Intern gjennomgang og opplæring med
utgangspunkt i kulturminneplanen
Vurdere utarbeidelse av reguleringsplan
for å sikre prioriterte og viktige
kulturminner/kulturmiljøer
Utarbeide veiledningsmateriale for å sikre
en mest mulig «lik behandling» av saker
med kulturminneverdier
Revisjon av
kulturminneplanen/handlingsprogrammet
tas opp til vurdering i arbeidet med
kommunal planstrategi

Tidspunkt
Antatt 2019
- 2020

Kommentar
Ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel

Innen 2018

Evt med faglig bistand

Løpende og
ved behov

Jf. bla anbefaling i 5.2.1

Tverrfaglig samarbeid

2019

69

Formidling og opplevelser
Tiltak
Gjøre planen kjent på
kommunens nettsider
Fysisk tilrettelegging av
kulturminner i kommunen
- Middelalder kirkene
- Kalkovner i Bergvika
Synliggjøre kulturminner i
kommunens aktiviteter og
arrangement
Pilgrimsleden skal remerkes. Det
inkluderer også skilting til
kulturminner langs traseen.
Lage kulturminneguide

Tidspunkt
2018

Kommentar
Kunngjøring og evt ekstra informasjonstiltak

2018-2020

Rydding, skilting, avtale om parkering.
I samarbeid med grunneiere og Vegvesen

fortløpende

10 topper, ved arrangement, ol.
Gjennom skilting, informasjon, vegvalg

2017-2018

Rydding, skilting, parkering.
I samarbeid med grunneiere og Vegvesen

«Rydd et kulturminne»

2018

Skilting av kulturminner på
Tingnes
Historisk vandring

2017 -2018

Annonsere tilskuddsordninger
innen kulturminnevern

Løpende/
årlig
Årlig

Kan være aktuelt i samarbeid med andre
tiltak
Prosjekt som initieres og ledes av
kommunen i samarbeid med frivillige.
I samarbeid med lokale interesser,
grunneiere og Vegvesen
I samarbeid med lag og foreninger
Kunngjøre på kommunens nettsider,
facebook etc
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6. Begrepsavklaring/ordliste
Når en leser planen og snakker om kulturminner, er det flere sentrale begrep som går igjen.
Nedenfor er det gitt en liste med forklaring til utvalgte begreper.
hendelser, tro eller tradisjon til. Med
kulturmiljø menes områder hvor kulturminner
inngår som del av en større helhet eller
sammenheng.» (Lov om kulturminner av 1978
§ 2.)

Arkeologisk kulturminne: Automatisk freda
kulturminne fra før 1537.
Askeladden: Riksantikvarens offisielle
database over fredete kulturminner og
kulturmiljøer i Norge. Askeladden inneholder
data om kulturminner og kulturmiljøer som er
fredet etter kulturminneloven, vernet etter
plan- og bygningsloven, eller
kulturminnefaglig vurdert som verneverdige.
Kulturminnesøk er publikumsutgaven av
Askeladden, og er åpen for alle.

Kulturlandskap: Landskap påvirka av
mennesker. Brukes ofte om
jordbrukslandskap. Kulturlandskapet avspeiler
naturvilkår, samfunnsforhold og historie.
Kulturminnesøk.no: Nettside med
informasjon og kart over fredete kulturminner
med mer. Du kan også selv legge til
kulturminner med beskrivelser og bilder.

Automatisk fredet: Arkeologiske kulturminner
eldre enn 1537, erklærte stående byggverk fra
perioden 1537-1650, samiske kulturminner
eldre enn hundre år, og skipsfunn eldre enn
hundre år.

Immateriell kulturarv: Ikke-fysisk kulturarv
som musikk, eventyr, stedsnavn, husflid,
håndverk og tradisjoner.
Listeført kirke: Listeførte kirker regnes som
verneverdige kulturminner. Listeføringen
innebærer ikke fredning, men at alle saker
som gjelder endringer i eller ved en listeført
kirke, også istandsettings- og
vedlikeholdstiltak, skal sendes til
Riksantikvaren for faglig uttalelse. Det er
likevel biskopen som gir endelig vedtak etter
kirkeloven. Alle kirker bygd mellom 1650 og
1850 er listeført (Kirkerundskrivet, kapittel
2.3).

Autentisitet: Autentisitet brukes om grad av
ekthet og/eller opprinnelighet. Autentisitet
må sees i forhold til noe, for eksempel
tidsperiode, stilart, materialer eller
byggemåte.
Fredet kulturminne: Fredning er sterkeste
form for vern, og skjer etter
kulturminneloven.
Hensynssone: Kommunen kan fastsette
hensynssone etter plan- og bygningsloven §
11-8 c. Det kan gis retningslinjer om
begrensninger av virksomhet og vilkår for
tiltak for å ivareta interessen i sonen.

Løse kulturminner: Løse gjenstander fra før
1537 og mynter fra før 1650 er staten sin
eiendom.

Istandsetting: Reparasjonsarbeid for å bringe
en bygning eller et annet objekt opp på et
ordinært vedlikeholdsnivå. En antikvarisk
istandsetting innebærer at en bruker
materialer og teknikker som historisk passer til
bygningen.

Nyere tids kulturminne: Kulturminne som er
datert til 1537 eller senere. En annen
betegnelse er «etterreformatorisk
kulturminne». Reformasjonen var i 1537 i
Norge og dette årstallet ble valgt for å sette en
strek for hva som skulle være automatisk
fredet.

Kulturminne og kulturmiljø: «Med
kulturminne menes alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske

Plan- og bygningsloven: Kommunene bruker
denne loven når de planlegger og tar
avgjørelser. Her er det anledning til å legge
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vern på bygninger og områder som
kommunen mener er verdifulle kulturminner.

Vedtaksfreda: Byggverk, anlegg og områder
som er freda ved vedtak etter
kulturminneloven §§ 15, 19 eller 20.

Regulert til bevaring: Kulturminne som er
beskyttet gjennom regulering til
spesialområde bevaring etter den gamle planog bygningsloven, er nå erstattet av
hensynsone bevaring i lov om planlegging og
byggesaksbehandling av 2008. I
reguleringsplan kan hensynssoner brukes på
samme måte som i kommuneplanens arealdel
med tilhørende bestemmelser.
Reguleringsplaner er mer detaljerte og gjelder
for et mindre område enn arealdelen som er
en plan for hele kommunen.
Restaurere: Tilbakeføre en bygning slik at den
framstår slik den så ut tidligere eller
opprinnelig. Ved restaurering må en velge
hvilket tidspunkt kulturminnet skal
tilbakeføres til. Risikoen er at en fjerner deler
fra den nyere historien.
SEFRAK: Et landsdekkende register over eldre
bygninger og andre kulturminner. SEFRAK =
"SEkretariatet For Registrering Av faste
Kulturminne i Norge". Det er meningen at alle
bygninger fra før 1900 skal stå i registeret.
Dersom noen bygninger mangler, kan det
være på grunn av tilfeldigheter. Registeret gir
opplysninger som ofte blir brukt som
kildegrunnlag. Bygningene i SEFRAKregisteret er ikke tillagt spesielle restriksjoner.
Ved søknad om tiltak på bygning, praktiserer
kommunen å sende søknaden til
Fylkeskommunen for uttalelse før kommunen
fatter vedtak. Kommunen kan gi tillatelse til
rivning selv om fylkeskommunen anbefaler at
bygget ikke rives. På nettsida Miljøstatus kan
man sjekke om huset en bor i er registrert i
SEFRAK-registeret. Sefrak skrives i søkefeltet
på kartsida. Åpne «SEFRAK på kart».
Verneverdig/bevaringsverdig kulturminne:
Begrepene verneverdig/bevaringsverdig betyr
ikke noe juridisk. Brukes om kulturminner
som noen mener bør bevares på en eller
annen måte.
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7. Vedlegg
Vedlegg 1:
Vurderingskriterier
Kunnskapskilde

Håndverksverdi
Alder/tidsdybde

Beskrivelse
Kulturminnene har en særlig betydning som kilde til kunnskap om og
forståelse av fortida. Dette kan gjelde bruken av dem, menneskers liv,
tro og samfunnsforhold generelt, og interaksjonen mellom menneske og
natur. Kulturminner forteller historier som ikke er skrevet i ord.
Kulturminnet er utført i en håndverkstradisjon eller spesiell teknikk.

Arkitektonisk verdi

Kulturminner er både nye og gamle fordi det dreier seg om minner etter
menneskelig aktivitet. Kulturminner er gjerne sjeldnere dersom de er av
høy alder, og kan av den grunn være verdifulle. Spor etter endringer,
påbygninger og reparasjoner gjennom flere tidsperioder kan også være
en kulturminneverdi.
Byggverket har interessant arkitektur eller en tydelig stil.

Sosialhistorisk verdi

Kulturminnet forteller noe om samfunnet, om sosiale statuser.

Identitetsverdi

Kulturminner som er representanter for lokal identitet og en følelse av
tilhørighet.
Kulturminner som særlig egner seg til formidling.

Pedagogisk verdi
Miljøskapende/strøksverdi
Symbolverdi
Autentisitet
Representativitet/sjeldenhet

Bruksverdi

Kulturminner sin betydning for å opprettholde sammenhengen mellom
kulturminner innenfor et område.
Kulturminner som er symbol på viktige hendelser eller andre ting.
I forhold til opprinnelig materialer, håndverksteknikker, utseende eller
opprinnelig funksjon.
Et representativt kulturminne er typisk for kommunen eller en
tidsperiode. Et objekt kan være sjeldent i dag, eller sjeldent da det ble
laget. Det er like viktig å ta vare på det typiske som det sjeldne for å stå
igjen med et representativt utvalg av spor etter menneskelig virksomhet.
Det er også viktig å ta vare på lavmælte kulturelle uttrykk eller det som
vanligvis blir tatt for gitt. Vond kulturarv, eller temaer som er vanskelige
å minnes om, bør være representert i kulturminnearven.
Handler om hvor stort potensialet for bruk er, enten tradisjonelt eller på
en ny måte. Bruk av kulturminner til å profilere Ringsaker er også en
grunn til å bevare.

Tabell 1; Oversikt over vurderingskriterier, med tilhørende beskrivelse, for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.
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Vedlegg 2:

74

8. Kilde og litraturliste
Literatur:
Alsvik, Ola.(2006). Ringsakerboka 6, Storkommunen, Brøttum, Furnes, Nes, Ringsaker og Veldre
historielag.
Bakken, Solveig Gerd. (2001). Veldresida i Brumunddal: fra fortid til nåtid i tekst og bilder. Veldre
historielag.
Berg, Arne Julsrud. (1996). Damp- og motorbåter på Mjøsa. Mjøssamlingene.
Brøttumsbøkene, volum 1-11. (2001- 2012) Brøttum historielag. Lillehammer: Lokalhistroisk forlag.
Birkeland, Espen Waagner. (2013). Langs Mjøsas bredder: Brygger og slipp i Oppland. Vol. 2013/1.
Lillehammer: Oppland Fylkeskommune, Kulturhistoriske rapporter.
Birkeland, Gunnar og Berdal, Sigrunn. (2015). Prestegårder som kulturminner for Den norske kirke: En
rapport om presteboliger med høy kirkelig kulturverdi. Oslo: Opplysningsvesenets fond.
Coldevin, Axel. (1950). Norske storgårder: 1 (vol. 1). Oslo: Aschehoug.
Drange, Tore. Aanensen, Hans Olaf. Brænne, Jon. (2011) Gamle trehus: Historikk, reperasjon,
vedlikehold (3. utg. ed.). Oslo: Gyldendal undervisning.
Ellefsen, Eilert og Ellefsen, Karl Otto. (1993). Stedsanalyse – eksempel Brumunddal.
Miljøverndepartementet.
Ellefsen, Eilert. (1994). Moelv sentrum – Stedsanalyse. Ringsaker kommune.
Feiring, Trond. (1998). Tidsskifte – ny teknologi: 1840-1900. Vol. 4. Brumunddal: Brøttum historielag.
Haug, Jan. (1987). Brumunddalsboka. Hamar: Hedmarksmuseet og Domkirkeodden.
Hedmark fylkeskommune. (2007). Nytt liv i gamle hager, Registrering av historiske hageanlegg i
Hedmark fylke. Arkadia landskap.
Hedmark Fylkeskommune. (2005). Kulturminner for Hedmarks framtid 2005. Fylkesdelplan for vern
og bruk av kulturminner og kulturmiljøer.
Heggenhaugen, Ole. (1990). Glimt fra jordbruket i Ringsaker. Gaupen: Ringsaker Bondelag.
Jacobsen, Harald. (2008). Kulturminner i Norge – Spor etter mennesker gjennom 10 000 år. Oslo: Tun;
Skogbrukets Kursinstitutt.
Johansen, Ove. (1986). Moelvboka: Modalshistorie i tekst og bilder. Moelv: Moelvboka v/styret.
Kolstad, Gunhild. (2000). Nes bygdebok 2 D. 3: Bruks- og slektshistorie. Nes historielag.
Norges industriforbund. (1954). Vår industris geografiske fordeling. Vol. Nr 54. Oslo:Norges
industriforbund.
Pedersen, Ragnar. (1974). Seterbruket på Hedemarken: Fra system til oppløsning. Gjøvik:
Hedmarksmuseet og Domkirkeodden.
75

Prøysen, Alf. (1971). Det var da det og itte nå: «Præstvægen». Oslo: Tiden
Skjeseth, Steinar og Hagen, Anders. (1991). Opphavet. Vol. 1. Brumunddal: Brøttum, Ringsaker og
Veldre historielag.
Sandberg, Magnus og Nordal, Kari. (2010). Fjernsætring – en 400 år lang historie fra det indre
Østlandet. Vol. 16. Oslo: Cammermeyer. Randsfjordmuseene.

Nettsider
Teglverk.no http://www.teglverk.no/
Regjeringen.no,» Kompleks 2317 Vea Søndre» (2010)
<https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/hoeringsdok/2010/201001140/statens_gartne
r_og_blomsterdekoratoerskole_vea.pdf>
Skogoglandskap.no, «Setrer i drift»
<http://www.skogoglandskap.no/kart/temakart_setreridrift/map_view>
Statens vegvesen, Kongevegen gjennom Vang (Hamar) og Ringsaker. (1997)
<http://www.vegvesen.no/_attachment/209642/binary/404216>

Foto:
Figur Hentet fra
nr

Foto/Maleri/kart

7

https://digitaltmuseum.no/011012751317/utgraving-av-sveinhaugen-iringsaker-pastor-reinert-svendsen-i-hvitfrakk?aq=text%3A%22sveinhaug%22&i=39

Domkirkeodden
fotoarkiv/
Domkirkeodden

15

https://snl.no/Lars_Jorde

Lars Jorde

19

https://digitaltmuseum.no/011012752454/flyfoto-nes-tingnes-nes-meieribygging-av-vaskeriet-nes-kirke-landbruk

Widerøes
Flyverselskap A/S
/Domkirkeodden

23

Tilsendt i e-post fra Eiliv Sandberg

Eiliv Sandberg

24

Berg, Arne Julsrud. (1996). Damp- og motorbåter på Mjøsa. Mjøssamlingene.

25

https://digitaltmuseum.no/011012758554/ringstrand-ringsaker-kirkeferjested-brygge-landhandleri-ringsakerhandelsforening?aq=text%3A%22ringstrand%22&i=43

Domkirkeodden
fotoarkiv/
Domkirkeodden

26

https://digitaltmuseum.no/011012929210/elre-pa-helgoya-bryggemotorbat-robat-mjosa

Alex Lyche/
Domkirkeodden

76

31

https://digitaltmuseum.no/011012803163/nessundet-bru-mellom-tingnesog-helgoya-apnet1957?i=5&aq=owner%3A%22HH%22+text%3A%22Nessundet%22%2C%22br
u%22

Adolf Skjegstad/
Domkirkeodden

32

https://digitaltmuseum.no/011012762427/moelv-stasjon-moelven-stasjonkiosk-godshustogvogner?aq=text%3A%22moelv%22%2C%22stasjon%22&i=45

Fotograf
Normann/
Domkirkeodden

41

https://digitaltmuseum.no/011012751260/gruppe-6-tommerhoggerehusmenn-pa-tjerne-tjerneskogen-olaf-sjorengenkristian?aq=owner%3A%22HH%22+text%3A%22husmenn%22&i=2

Domkirkeodden
fotoarkiv/
Domkirkeodden

42

https://digitaltmuseum.no/011012751372/voksne-og-barn-utenfor-huset-ikarlstad-mengshol-fra-venstre-ertheodor?aq=owner%3A%22HH%22+text%3A%22mengshol%22&i=1

Domkirkeodden
fotoarkiv/
Domkirkeodden

46

Tilsendt

Jon Brænne

52

Tilsendt på e-post fra Marianne Hovelsrud

Skyphoto ved
Bård Bratlie

53

https://www.naf.no/tjenester/ruteplanlegger/tur/hoel-gard-i-hedmark-ZXBpc2VydmVyL3RyaXBzdWdnZXN0aW9uLzU0MTIz/?tab=description

Reiar Stangenes

54

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/hoeringsdok
/2010/201001140/statens_gartner_og_blomsterdekoratoerskole_vea.pdf

Statsbygg

68

Brøttum historielag

Anders Beer Wilst

81

https://digitaltmuseum.no/011012849324/hoyens-konfeksjon-brumunddalokt-1957-fotograf-eivinlokken?aq=owner%3A%22HH%22+text%3A%22h%C3%B8yens%22%2C%22k
onfeksjon%22&i=2

Eivind Løkken/
Domkirkeodden

100

Tilsendt fra Eva Mckenna (aktiv i Nes historielag)

Eva Mckenna

Øvrige fotografier: Ringsaker kommune.

77

