
   

Ved hvert av de ti kulturminnene finner du en post med kode. Bruk turkortet 
og noter koden. Husk egen blyant/penn. Alle som besøker alle de ti postene  
og sender inn turkortet innen 1o. oktober 2020, er med i trekningen av flotte 
premier: Overnatting m/bespisning på Kvarstad gård, tur med Skibladner, fa-
miliebillett på valgfritt Anno-museum, abonnement på magasinet Kulturarven 
og boken «Berger Langmoen – historien om en bedrift i Brumunddal». 
Postene står ute fra 1. juli t.o.m. 30. september. Slik sender du inn:  
E-post: Skann eller ta bilde av kortet og send til rjw@ringsaker.kommune.no. 
Merk emnefeltet med «Ti på hjul».  
Brevpost: Ringsaker kommune, Kultur v/Joswig, pb.270, 2381 Br.dal

Ti på hjul 2020

Få mer kunnskap om kulturminnene  
og premiene du kan vinne ved å skanne  
QR-koden eller gå inn på denne nettsiden:  
www.ringsaker.kommune.no/10-paa-hjul
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Ti turer til ulike kulturminner i Ringsaker.  
Disse kan nås til fots eller med sykkel eller bil.
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KODEN H
ER

æ
æ

Foto: Ricardofoto

I Bergevika på Helgøya står tre kalkovner fra 1800-tallet.  
Disse ble benyttet til kalkbrenning, både til industrielle  
formål, lokal byggenæring og jordbruk. Kalkovnene er opp- 
ført rett nedenfor kalkbruddet for kortest mulig transport- 
veg, med båt eller hest og slede over Mjøsa. I skogen  
ligger også jernbaneskinner som ble brukt til frakt.

7 Kalkovnene på Helgøya

Bergevika 
småbåthavn

Bergevika

HVOR: 
Bergevika 92 på Helgøya. Parkering ved havna.

Navn: 
Telefon:
E-post: 

I nesten 100 år var Strandsaga, i dag Mjøsparken, et  
industriområde. I 1916 satte Børre Vik opp et enkelt  
saghus med dobbel sagbenk. Her skar han tømmer  
som kom vannvegen. I 1924 overtok Berger  
Langmoen sagbruket. Tømmeret ble kjørt eller  
fløtet på Mjøsa til Strandsaga. Der ble det lagret  
i vannet. Strandsaga ble nedlagt som sagbruk i 1940,  
men området ble brukt som  tømmerlager helt fram til  
1998. I 2016 startet arbeidet med Mjøsparken, som i dag  
er en moderne park med blant annet  friluftsområder, bade- 
strand, lekepark og skatepark. Rester fra tømmerhistorien kan  
du se fire steder i parken: Kjerraten, lensefestene, kranfundamentet  
og pumpetårnene. Ved hvert sted er det satt opp infoskilt. 

8 Mjøsparken,      Brumunddal

HVOR: 
Tårnvegen, 2383 Brumunddal. Følg skilting for parkering. 

Mjøsparken

Tårnevegen

E6

Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon

Kanalen Kvernveita er en sentral del av Brumunddals  
historie. Det antydes at den kan være påbegynt så  
tidlig som i middelalderen. Kvernveita var en enkel kanal  
på rundt to km. Næringslivet vokste frem langs veita  
og omkring 30 bedrifter hentet kraft herfra. Veita ble  
også brukt til både klesvask, fisking og bading.  
Utviklingen førte etter hvert til at Kvernveita mistet  
sin funksjon, og vannløpet ble lagt i rør. I 2011  
startet arbeidet med å løfte frem minnet om  
Kvernveita, og en liten del av veita fikk på  
ny tilført vann i form av et lukket vannanlegg.

9 Kvernveita, Brumunddal

HVOR:  
I krysset Gammel- 

gata/Øverbakkgata i  
Brumunddal sentrum

Gam
m

el- 
gata

Brugata

Øver- bakk- gata

Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon

Br.dal

10

HVOR:   
Flesakervegen 15, 2385 Brumunddal. Parkering ved  
Veldre kirke. Herfra er det cirka 300 meter å gå. 

Gravhaug, Koss i Veldre

Flesaker- 

vegen

Veldre kirke 
parkering

Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon

Gårdene Bye, Koss og Flisaker er av de eldste gårds- 
samfunnene i Veldre, og her er det mange gravhauger fra  
vikingtid og jernalder. En gravhaug er en haug av jord,  
sand, grus og stein bygget over et gravsted. De kan  
også være deler av naturformasjoner. Haugene kan ha  
indre konstruksjoner som gravkammer av stein. Form og  
størrelse varierer. Gravhaugen på Koss skriver seg fra jern- 
alderen. Fra toppen kan du se sju andre hauger. På et høyde- 
drag på Flisaker ligger et gravfelt med hele 20-25 gravhauger. 

Br.dal
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En bygdeborg ble bygd for vakthold  
og forsvar eller som midlertidig  
tilfluktssted, trolig fra folke- 
vandringstiden, år 400-600  
e.Kr. I Ringsaker er det rester  
etter åtte slike anlegg. Bygde- 
borgen på Stein hadde god over-  
sikt både sør-, øst- og delvis vestover.  
I dag er stedet preget av tett vegetasjon og  
det er nødvendig å bruke fantasien for å se for 
seg hvordan angrep og forsvar kan ha foregått.

3 Bygdeborgen på Stein, Moelv

HVOR: 
 Parkering på bak- 

siden av Mjøskroa,  
       Storgata 183.  

Herfra er det cirka  
500 meter å gå.  

Borgen ligger  
på en skogkledd  

kolle, inntil  
Storgata

Skarpsnov.Sto
rg

at
a

Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon

Ringsaker kirke er en av landets best bevarte middelalderkirke  
og tidfestes til 1100-tallet. Kirken ble bygd som en romansk  
treskipet basilika med tverrskip. På slutten av 1200-tallet  
ble kirken utvidet til sin nåværende form med kor og  
gotiske elementer. Opprinnelig hadde kirken en  
tårnhatt, men i 1594 måtte denne vike for et spir.  
Spiret vi ser i dag har stått imot vær og vind i  
over 300 år og rager 64 meter i været. Dagens  
kirkeklokker er fra tidlig 1800-tallet. For omkring  
40 år siden oppsto det en liten sprekk på den  
minste klokken. Det ble støpt en kopi, og den  
gamle klokken kan sees i nordre tverrskip der  
den står til pynt. Kirkens alterskap er helt  
spesielt og  blir omtalt som det fornemste 
stykke førreformatorisk kirkekunst i Norge. 

4 Ringsaker kirke, Moelv   

HVOR:  
Storgata 550,  

2390 Moelv

Storgata
Ringsakerv.

Åshøgdv.

Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon

Olavskilden var én av flere hellige kilder som  
man søkte til i middelalderen i troen på å bli  
helbredet for ulike sykdommer. Vannet ble  
brukt til å drikke av og vaske seg i. Kilden  
på Brøttum var viet til Olav den Hellige. 
Tradisjonen forteller at kilden kom til syne  
da kongen trengte vann til hesten sin.  
Spor av hestens hov skal være synlig på  
den store steinen ved kilden. Her kan også  
innskriften «SANCT OLA KELD»  skimtes. 

1 Olavskilden, Brøttum

HVOR: 
Ligger langs  

pilegrims- 
leden mot  

Gudbrandsdalen.  
Nordre Kongsveg 909

2372 Brøttum

Brøttum

Nordre Kongsveg

Svea
909

Moelv stasjon ble bygd til åpningen av jernbane- 
strekningen Hamar-Tretten i 1894. Stasjons- 
bygningen ble revet i 1981 for å gi plass til ny  
stasjon. Pakkhuset var opprinnelig bygd som  
et bryggerhus for stasjonsmesterfamilien. 1. etasje  
ble brukt til vasking og koking, mens andre tjeneste- 
menn ved stasjonen holdt hus i 2. etasje. Huset har  
senere blitt brukt til godslager og pauserom for  
bussjåfører. Stasjonsgalleriet har de siste 33 årene  
fylt huset med kunst.

2 Bryggerhuset, Moelv stasjon

HVOR: 
Storgata 108,  
Moelv sentrum, 
2390 Moelv

Moelv 
stasjon

Storgata

Storgata

Bryggerhuset

Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjonFoto: Ringsaker kommune

De første bensinstasjonene kom til Norge i  
starten på 1900-tallet. Stasjonene spredte  
seg raskt fra byene og til bygdene. På 1930- 
tallet slo funkisstilen igjennom og dominerte  
arkitekturen til bensinstasjoner i mange tiår.  
Stasjonselementene som står ved Eriksrud på 
Åshøgda er et tidstypisk anlegg fra 1960-tallet. 
Anlegget er i privat eie. 

5 Ringsaker bensin & service,    
               Åshøgda

HVOR: 
Åshøgd- 
vegen 468,  
2360 Rudshøgda

Fremad

Åshøgdvegen

Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon

6 Stabburet på Sund, Helgøya

HVOR: Helgøyvegen 105, 
2350 Nes. Parkerings-

plass på Sund

Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon

Stabburet på Sund er kanskje landets fineste og største  
stabbur. Det ble oppført i 1878 og arkitekt var Georg  
Andreas Bull. Her ble det oppbevart  spekekjøtt, mel,  
matkorn og såkorn. Stabburet er i laftet tømmer  
i tre etasjer med små vinduer med gitter og  
tagger i første etasje. Ikke fristende for en  
sulten tjuv å prøve seg der. Stabburet ble  
bygd på høge stabber for å gi luft under  
gulvet så fukt ikke skulle gi råte i korn  
og mjøl. Dessuten skulle det  
være fritt for rotter og mus.  
I dag inneholder stabburet  
blant annet et skolemuseum. 

HelgøyvegenSund båthavn

Parkering

Parkering


