
   

Ved hvert av de ti kulturminnene finner du en post med kode. Bruk turkortet og 
noter koden. Turkort med koder fra alle postene, innsendt innen 01.11.22, er med 
i trekningen av flotte premier: Kanefart i Birkebeinerland, tur med Skibladner, 
familiebillett på Maihaugen og Norges Olympiske Museum og fredagskaffe på 
Prøysenhuset. Postene står ute fra 15. juni t.o.m. 16. oktober.  
PS: Last ned appen Hidden for å se flere kulturminner i det området du står i.
 
Slik sender du inn: E-post: Skann eller ta bilde av kortet og send til  
postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no. Merk emnefeltet med «Ti på hjul».  
Brevpost: Ringsaker kommune, Kultur, pb.270, 2380 Br.dal.

Ti på hjul 2022

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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En bygdeborg ble bygd for vakthold og forsvar eller som 
midlertidige tilfluktssted, trolig fra folkevandringstiden, 400-600  
e.Kr. I Ringsaker er det rester etter åtte slike anlegg. Borgen  
på Trostberget var trolig del av en forsvarskjede som besto  
av tolv bygdeborger som skulle beskytte sentrale jord- 
bruksområder på Hedmarken mot angrep fra Toten- 
siden. Det er bevart rester av en mur, som var delt i en  
indre og en ytre ring. Området innenfor den ytre muren  
er på ca. tre mål og ble brukt som festplass fram til 1920-tallet.

7 Bygdeborg, Trostberget på Nes
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HVOR: 
Ta av fra Bergsmeierivegen på Nes og følg Kjendligutua. Ta til høyre etter  
1,3 km. og følg gutua videre 750 m. Ta til høyre. Følg traktorveg mot beite- 
område, etter ca. 200 m. sees en grind til høyre, inn på beiteområdet. (Parkering  
ved vedplass litt lenger inn.) Følg henvisningsskilt fra grind. Folk oppfordres til å 
klatre over gjerdet. Her er sau, og grinda skal alltid lukkes. Følg vegen mot toppen.

Navn: 
Telefon:
E-post: 

8 Nora fabrikker, Brumunddal

HVOR: 
Ringsaker- 
vegen 17,  
2383  
Brumunddal

Ringsakervegen
YX

Fabrik
kvn

. 

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

Ytterst på Langodden, et naturreservat i Furnesfjorden, ligger  
en stor gravrøys med en mindre ødelagt gravrøys bakenfor.  
I løpet av bronsealderen og jernalderen (1700-500 f.Kr.)  
ble gravhauger/gravrøyser vanlig, de døde skulle være  
synlige for ætten. En gravrøys, de fleste runde i  
formen, er en gravhaug som kun er bygget opp av  
stein. Det kan være vanskelig å se forskjell på en  
rydningsrøys og en gravrøys, en gravrøys ligger ofte  
med utsikt over sjø Det er ikke utenkelig at en gravrøys kan  
ha blitt rydningsrøys om stein fra dyrking har blitt kastet der.  
Den er da dekket med mindre stein.

9 Gravrøys, Langodden

HVOR:  
Kjør Strandvegen, ca 500 m. forbi avkjøring til Fiskely badestrand. Parkering 
på høyre side. Gå ca. 300 m. til bolighus, følg stien ned til høyre til du kommer 
ytters på Langodden. Steinrøysa ligger på et høydedrag, godt synlig. 

Langodden

Fiskely

Strandv.

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

10

HVOR:   
Parker ved Karmel, Furnes menighetshus, i Gamle Kongsveg.  
Følg vegen til du kommer til Gamle Kongsveg 103. På oversiden  
av huset går det en sti inn til venstre. Følg denne til du kommer til et 
område med skog på begge sider, ca. 200 meter. Der ligger vegfaret. 

Historiske vegfar, Furnes
Gam

le 

Kongsveg 

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

I Furnes ser vi to nesten parallelle veger som kalles for kongsveg, 
Gamle Kongsveg og Kongsvegen. Midt mellom disse har vi et 
kryssende vegfar, en vegstubb fra middelalderen, trolig enda 
eldre. Disse tidlige ferdselsårene, før Kongevegens tid, ble  
formet etter bruk og fikk tilnavnet hulveg. Erosjon og  
lang tids ferdsel gjorde at disse vegene fikk en forsenket  
u-form. Derav navnet hulveg. Enkelte hulveger kunne  
bli så dype at selv reisende til hest eller med vogner  
ikke ville være synlige over kanten på hulvegen. 
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Langs Ringsakervegen ligger fabrikken som begynte som 
Opplandske konservesfabrikk i 1939. Foredling og salg  
av frukt og bær, grønnsaker og mineralvann var  
fabrikkens kjerneområde. Nora overtok i 1953.  
Fabrikken var en stor arbeidsplass med en betydelig  
andel kvinner. I 2016 la Nora ned sin virksomhet i   
Brumunddal. De funksjonalistiske teglsteinsbygningene  
har estetiske og arkitektoniske kvaliteter, tegnet av  
arkitekten Rolf Prag og oppført i 1948. Kontorbygningen  
på bildet er påbygd med en halv etasje i front og har senere 
fått saltak. I forkant av bygningen var det opprinnelig et  
velstelt grøntanlegg. Bilen på bildet, en Chevrolet Style  
Line De Luxe fra 1951, var i sin tid Noras direksjonsbil.
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VINN FLOTTE PREMIER!



               

Fossen gård er utgangspunktet for boligfeltet Fossen i Moelv, deler av 
gårdstunet ser du midt i boligfeltet. Tuftene etter stua og mølle- 
huset sees langs elva. Opprinnelig lå Fossen gård ved fossefallet  
i Moelva. Kvernbruket var i drift allerede på 1600-tallet. Gården  
hadde møllehus, stampehus, vannsaghus, korntørkehus, hus  
for dyra og Fosstuggua. Stua var på omkring 40 m2. Her  
bodde bonden med hele sin familie. Vi kan se tuftene 
etter stua like ved stien. Det kunne være kaldt nede  
ved elva, og gården ble etter hvert flyttet til den  
andre siden, på solsiden. Trolig er den gamle tømrede 
bygningen på dagens gård i Fossvegen denne stua.

3 Fossen gård, Moelv

HVOR: 
I krysset Åsmarkvegen og Fossvegen går det en tursti til høyre  
ned mot elven. Følg skilting til Fossbrua, ca. 200 m. Kryss brua  
og ta til høyre ca. 100 m. Tuftene etter stua kan sees ned mot elva. 

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

Mjøsbrua mellom Moelv og Biri åpnet i 1985. Bomstasjonen, med  
buer og bommer, lå rett før Moelvtunnelen. Stasjonen ble betjent  
døgnet rundt. To til fire personer tok betalt, en til to i hver  
retning. Billett måtte løses med mynter eller sedler, eller ved  
kjøp av billetthefter hvor man forhåndsbetalte for ti  
passeringer. Ved vaktskifte bar betjentene 10-liters  
bøtter med penger til kontoret for opptelling. Flere  
dagers omsetting ble kjørt til banken i ordinær personbil  
uten noen form for sikring for personell eller penger. 
Det fortelles om turer hvor bilen var så bak-
tung at det nesten skrapte nedpå. Brua ble 
nedbetalt i rekordfart, og bomstasjonen 
ble fjernet i 1995, ti år før tiden.

4 Mjøsbrubommen, Moelv

HVOR:  
Fra Moelv brygge, ta gang- 

bru over elven og gå oppover,  
parallelt med E6, til flata. Her er QR-koden. 

Moelvtunnelen

Moelv 
brygge E6

Foto: Norsk vegmuseum, Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon

Fangstgroper for elg er et av de mest  
karakteristiske kulturminner i skog. Plasseringen 
viser hvilken god kjennskap menneskene hadde til 
elgens trekkmønster. Få fangstinnretninger er  
bevart, mye fordi de har vært bygget i tre og  
følgelig råtnet vekk. Fangstgroper for elg kan  
vi i dag se som søkk eller hull i terrenget,  
ofte ligger de i rekker. En grop kunne ha  
en diameter på fem-seks meter og dybde  
på to meter.  Det var vanlig å bygge en  
innvendig kasse av tre for å gjøre det  
vanskelig for dyret å ta seg opp igjen.  
Metoden hadde størst utbredelse fra  
år 0 og frem til midten av 1300-tallet.    

1 Fangstgrop,  Mesnali

HVOR: 
Parkering ved  

Mesnali skole. Følg  
Vanghagagutua ned  
til Mattisvollen. Gå  

oppover igjen på turstien  
mellom hyttene. På venstre side,  
ca. 80 m. oppover, vil du finne tre 

fangstgraver (skiltet) på rekke.

Brøttum

Sør-Mesna

Evnen til å fremstille jern er ett av de aller største  
fremskrittene i vår utvikling. Malm ble hentet ut fra 
myr, tørket og røstet (brent på bål for å få fjernet  
torv), før jernet ble skilt ut i en ovn. Enkleste måte å  
oppdage jernvinningsanlegg på, er å finne brun-svart slagg  
i myrområder. Slagg er smeltede avfallsstoffer og finnes i  
nærheten av der en utvinningsovn har stått. 

2 Jernvinne, Mesnali

Åsmarkvegen

Moelva

Foss- 
brua

Fossvegen

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

Dette er historien om kongen av Hedmark og Ringsaker som lett 
kunne ha endret Norgeshistorien. Rørek Dagsson var den fremste  
av Opplandskongene som stod opp mot Olav Haraldsson, også  
kjent som Olav den Hellige, i hans kamp for å underlegge seg  
og kristne landet på 1000-tallet. Ringsaker var et viktig  
maktsenter i Hedmark på den tiden, og det kan gjerne  
ha vært i området rundt der Ringsaker kirke står i  
dag at kong Rørek holdt hus. Opplandskongenes  
plan om å ta Olav av dage gikk skeis, og de ble selv  
overrasket av Olavs menn. Småkongene ble  
straffet på ulikt vis. Rørek ble blindet, tatt til  
fange og måtte følge med Olav på hans  
reiser, som et slags levende bevis på  
hans triumf fra Hedmarken.

5 Kong Rørek Dagsson, Moelv

HVOR: 
Ringsaker kirke,  

Storgata 550, 2390 Moelv.  
QR-koden står på nordre parkering.
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Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon

6 Nes kirke, Tingnes

HVOR:  
Bryggevegen 3,  

2350 Nes

Foto: Ricardofoto og www.ringsaker.kommune.no/minnestasjon
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HVOR: 
Kjør Sjusjøvegen. Ta av til Tverrbekkvegen, ca. 2,5 km. ovenfor Mesnali,  
parker. Etter 1,3 km. ta til høyre ved skiltet «Berget/Solbakken ...». Følg  
stien 80 m. til du kommer til et stikryss (Langmyrholen). Stolpe med QR-kode  
er plassert her. Følg stiskiltet «Jernblæster». Etter ca. 120 m. vises en høgde  
i terrenget der det er registrert en større slagghaug. Storklumpet slagg kan sees.

Starten på Nes kirke slik vi kjenner den i dag antas å ha vært rett før  
år 1250. Da besto kirken av et avlangt bygg i kalkstein, med kor og 
skip i samme høyde. Kirken var trolig uten tårn i starten. Lang- 
skipet og tårnfoten ble bygget flere hundre år senere,  og på  
slutten av 1600-tallet fikk kirken den korsformen som vi  
ser i dag. Det skal ha blitt brukt stein fra domkirkeruinene  
på Hamar til denne utvidelsen. I 1789 kom «Storofsen»,  
den største flommen som har vært i Mjøsa. Det fortelles  
at Mjøsa steg så mye at hele kirkegulvet ble stående  
under vann og at vannet rakk langt opp på kirkebenkene.  
Historien om brudeparet som ble viet i båt inne i kirka  
og kirketjeneren som var så uheldig å drukne i grav- 
kjelleren, lever videre den dag i dag. Nes kirke er  
et automatisk fredet kulturminne. 

Sør-Mesna

 

Messenlia skole

Mattis- 
vollen


