
   

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 1. november 2021, er med i trekningen av flotte 
premier: Adventsmiddag for to på Simenstad gard, tur med Skibladner, 
familiebillett på valgfritt Lillehammer-museum, abonnement på magasinet 
Kulturarven, fredagskaffe for to på Prøysenhuset og Skibladner-boken «Den 
langsomme reises kunst». Postene står ute fra 1. juni t.o.m. 17. oktober.  
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, 2380 Br.dal.

Ti på hjul 2021

Få mer kunnskap om kulturminnene, premiene  
du kan vinne og bildene i brosjyren 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, med sykkel eller bil.
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Hesthagen, med stue, fjøs og låve, er en av 65.000 husmanns- 
plasser i norsk husmannshistorie. Den lå under gården Samsal  
og ble ryddet i 1803. Plassen hadde et jordstykke som var  
stort nok til å drive eget jordbruk. Det fortelles at Alf  
Prøysen ofte var på besøk her. Margit og Kristian var  
de siste som hadde sitt hjem og virke her, fra 1924- 
1990. I 2007 ble Hesthagan fredet. Plassen sto  
ubebodd fram til 2017. Da kjøpte Else Rønnevig  
eiendommen og satte den i stand. I dag er Hesthagen  
et formidlingssted for kulturarv og kulturminner. 

7 Hesthagen, Åshøgda

Hesthagan
Åshøgdvegen

HVOR: 
Åshøgdvegen 405, 2360 Rudshøgda. Parkering på plassen.

Navn: 
Telefon:
E-post: 

8 Frambakken,  
Brumunddal

HVOR: 
Gå mot Liavegen 57, følg utsiden av gjerdet over jordet til høyre og opp til 
skogen. Der finner du trappene til unnarennet. Gå dem oppover og se etter 
materielle rester og konturer i naturen. 

Br.dal kirke

Nr. 57

Kirkevn. 

Liavegen

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

Dette stedet var en gang brygge for den mest trafikkerte ferge- 
strekningen i landet, Mengshol – Gjøvik. Landets første innen-
lands bilferge, Mjøsfærgen, gikk herfra og kunne ta opptil fem  
biler. På 60-tallet gikk to store ferger i skytteltrafikk, og enda 
kunne det stå lange køer og vente på begge sider. Brygga  
var et knutepunkt, både sosialt og trafikalt. I 1966 var  
det hele 22 fergeavganger i døgnet, og mange  
avganger korresponderte med rutebiler til/fra  
Hamar, Moelv og Nes-Helgøya rundt. Mengshol  
brygge gikk til filmen i 1969. Den første Olsenbanden- 
filmen avsluttes med en biljakt hvor «kriminal- 
inspektør Hermansen» kjører gjennom ferga og ut  
i vannet. Bilvraket ligger fortsatt utenfor brygga.  
Flom og is var lenge den største utfordringen til  
Mjøsfærgen, men etter hvert måtte den gi tapt  
for Mjøsbrua som åpnet i 1985.

9 Mengshol brygge, Gaupen

HVOR:  
Mengsholvegen 722,  

2355 Gaupen

Mengsholvn.

Tangnesvn.

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

10

HVOR:   
Helgøyvegen  

1295. 2350 Nes  
på Hedmark

Hemmelig ordinasjon,  
Helgøya kirke

Helgøyvn. 

Tingnes

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

I Helgøya kirke 2. juli 1944 skjedde det en unik og dramatisk 
begivenhet. 18 teologiske kandidater ble ordinert til preste-
tjeneste i Den norske kirke. Dette var den eneste ordinære 
(ikke utført av det statlige kirkestyret under ledelse av  
Nasjonal Samling) presteordinasjon i Norge under  
okkupasjonen, og en svært risikabel handling. Av frykt  
for represalier fra okkupasjonsmakten ble den holdt  
hemmelig, også for den lokale presten og menigheten.  
Biskop Krohn-Hansen, som var forvist til Helgøya, sa  
seg villig til å foreta ordinasjonen. Den aktuelle helgen  
skulle det være kretsmøte for Sjømannsmisjonen  
nettopp på Helgøya og ordinandene kunne blande seg  
med disse. De 18 mennene visste at de gikk en usikker  
fremtid i møte, og den hemmelige ordinasjonen ble  
beskrevet som «minutter mettet med evighetsinnhold».           
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I åsen under Høsbjørkammen i Brumunddal  ligger rester  
etter Frambakken, en gang Norges største hoppbakke.  
Den ble etablert på dugnad i 1897. I 1910 ble det  
hoppet 51 meter i bakken, den gang et av verdens  
lengste hopp. I 1913 ble det arrangert hovedlands- 
renn (NM) her, med 70 hoppere og 10.000 tilskuere,  
deriblant kong Haakon. Frambakken sies å ha vært  
en av Innlandets mest kjente bakker i perioden 1900-1970,  
med blant annet egen musikertribune. Det ble hoppet i bakken 
frem til rundt 1990. I dag er mye av området skog, men fortsatt 
finnes rester av bakken, deriblant trappene i over- og unnarennet.    



               

«Skoug» er den nordligste gården i Ringsaker.   
Bonde Erik Skoug (1861–1896) var svært kunst- 
interessert. Han inviterte kunstnere til gården,  
og flere kjente malerier har motiver herfra. Det  
er imidlertid Lars Jordet som har gjort navnet 
«Skoug» kjent i norsk billedkunst. Vinteren  
1895-96 malte han «Julegilde». Maleriet er i dag  
del av Nasjonalmuseets samling. Lyset var  
viktig for malerne på denne tiden, noe  
som kommer godt fram i Jordets bilde. 

3 Skog gård, Brøttum

HVOR: 
 Nordre Kongsveg 918, 

Brøttum. Gårdstunet, med 
hvitt hovedhus, sees fra vegen. 

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

Da krigen kom til Norge i april 1940, gikk norske soldater i stilling  
på Lundehøgda på Ring. De skulle holde tyskerne tilbake inntil 
engelske forsterkninger kom fram. Tyskerne angrep om natten 
20. april. I fjellhyllene over gården Rise lå fjerde tropp til første  
gardekompani. De ble beskutt av maskingevær, bombekastere  
og kanoner. Oppover åsen lå tre tropper og ett kompani til.  
Styrkene holdt tyskerne tilbake i over to døgn, men det  
kostet livet til én norsk soldat. Spor etter kampene er i  
dag nesten helt borte, men stillingen til fjerde garde- 
tropp er fortsatt godt synlig og er i dag et unikt krigsminne.                    

4 Skytestilling, Ring  

HVOR: Følg Turistvegen fra Moelv mot Ring, ca. 5 km. Ta av mot  
Ulvenvn. Parkering til venstre rett etter avkjøring. Følg Turistvegen ca.  
50 m. tilbake til fots og ta av inn i skogen ved skilt. Følg skilting helt fram. 

N
ordre 

RingsvegTuristvn.

Ulvenvn.
Parkering

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

Det har vært seterdrift i Ringsakerfjellet siden 
middelalderen. På setra var det fjøs for dyra og 
størhus til bearbeiding av melk og bosted for  
budeia. Setermånedene var fra midten av juni  
til midten av september. Det var kvinner som  
var budeier og arbeidsdagene var lange og  
strevsomme med melking, ysting, kinning,  
vasking, koking og soping av fjøs, alt  
uten strøm og innlagt vann. 1978 var  
nok det siste året hvor det var mulig  
å få kjøpt setermelk, pultost eller rømme  
fra ei seter i ordinær drift i Ringsaker- 
fjellet. Sau og kviger beiter her fremdeles ,  
men budeiene er borte for lengst.

1 Seterdrift i Ringsakerfjellet

HVOR: 
Fra Sjusjøen,  

kjør over Elgåsen,  
videre langs Birke- 

beinervegen, ca. 12 km. 
Storstilen setergrend

ligger rett før T-krysset 
til Ljøsheimvegen.  

Parkering langs vegen. 

Brøttum

Birke- 
beinervn.

Storstilen

Ljøsheim
- 

vegen

Ikke langt fra Storstilen setergrend finner du Sjugutt- 
steinen. Ifølge en flere hundre år gammel vandrehistorie,  
var dette åstedet for en beitekrangel mellom sju gjeter- 
gutter i år 1600. For å komme til enighet bestemte de seg  
for å duellere med tørkede einerkvister. Kun én overlevde. 
Han krøp helt til Steinstilen, hvor han tok sitt eget liv. 

2 Sjuguttsteinen, Ringsakerfjellet

N
ordre Kongsveg

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

Mo gård er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1520, men det er  
gjort funn i området fra ca. 2000 f. Kr.  Deler av hovedbygningen  
antas å være fra omkring 1700-tallet. Store deler av Moelv er  
reist på grunn som har vært under Mo, derav byens navn.  
Mo på 1700- og 1800-tallet var sentrum for kommunikasjon,  
steds- og næringsutvikling, med skysstasjon, gjest- 
giveri og bevilling  av fergetrafikk mellom Mo, Biri  
og Vardal. I 1837 ble Ringsaker herredstyre  
konstituert og i ti år holdt de sine møter her. I 1910 
var Moelv det tredje største tettstedet i Hedmark, og  
Molunden var distriktets store festplass. Mo var den  
første gården i Moelv som heiste flagget frigjørings- 
dagen 8. mai. I 1962 tok Ringsaker kommune over  
som eier av Mo gård. 

5 Mo gård, Moelv

HVOR: 
Movegen 3,  
2390 Moelv

Sjusjøen

Br.dal

Helgøya

Nes

Moelv

Mjøsa

Moelv 
skole

Mo gård

Industrivegen

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

6 Modalen brygge, Moelv

HVOR: Skibladner- 
brygga, Strandvegen, 2390 
Moelv. Parkering  på stedet. 

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

Mjøsbrua

Strandvn.

E6

Skibladner- 
brygga

Sjusjøen
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Mjøsa

Sjusjøen
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Ring

Birke- 
beinervn.

Sjugutt-
steinen

Åsta

Ljøsheim
- 

vegen

HVOR: Ca. 12 km. fra Sjusjøen. Kjør over Elgåsen, videre langs  
Birkebeinervegen. Ta til høyre mot Ljøsheim ved Storstilenkrysset.  Sjuguttsteinen 
ligger på venstre side ved det åpne myrterrenget ca. 300 meter fra krysset. Det 
står et skilt ved veien, og det er lagt klopper innover så du kommer tørrskodd fram.

Mjøsa har lang historie som ferdselsåre, som hovedveg gjennom 
Opplandene (Hedmark og Oppland). Over isen om vinteren og 
med årer og seil om sommeren. Det fortelles om stor aktivitet  
på Mjøsa allerede i Snorre Saga fra 1200-tallet. Med den  
industrielle revolusjonen kom dampbåtene på Mjøsa, og   
i 1840 kom D/S Jernbarden og Eidsvoll – Lillehammer  
ble bare en dagsreise. Modalen brygge, nå  
Skibladnerbrygga i Moelv, er ett av få autentiske  
bryggeanlegg fra tiden med dampskip på Mjøsa.  
Dampskipekspeditørens lagerhus står fortsatt  
ved brygga, som nå er 150 år. Brygga var også  
stedet for person- og varetransport på  
tvers over fjorden, med motor- og  
robåt til langt opp på 1900-tallet. 


