
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER
NANNESTAD KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR

KULTURMINNER

VEDLEGG  DELOMRÅDER



KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2

1.   Holter sentrum – fra kirke til prestegård 

2.   Øya/Ukkestad/Austad 

3.   Engervegen

4.   Låke/Låkedalen

5.   Nannestad kirke 

6.   Nannestad sentrum, Teiebyen

7.   Slattum

8.   Sø-Kringler

9.   Kringlerdalen

10. Skjennum

11. Bjørke

12. Nannestadvegen fra Betania til Betel 

13. Maura; Vålaugsvegen – fra Solheimkrysset til   
      Morud

14. Gamle Hadelandsvegen (Totner/Åmot) og     
      Buråslia

15. Stensgård

16. Moreppen

Denne planen tar for seg 16 utvalgte delområder. Disse delom-
rådene har alle et interessant kulturminnemiljø. Noen objekter 
innenfor delområdene er også vurdert til å ha en høy verdi som 
et kulturminne (mer om disse i planen under kapittelet objekter 
med høy verdi). Det er mer informasjon om bakgrunnen for 
hvorfor akkurat disse delområdene er utvalgt i selve plandoku-
mentet under kapittelet om metode. 

Under beskrivelsen av hvert delområde finnes det et kart som 
viser hvilket område som beskrives. Kartet viser først og fremst 
området med objektene som beskrives. Objekter som har blitt 
vurdert som av høy verdi får en dominerende plass i beskriv-
elsene, men også andre objekter er viet plass. Beskrivelsen av 
området favner også det kulturområdet objektene befinner seg 
i – også selv om kulturlandskapet skulle strekke seg utover det 
som er markert i kartet. 

DELOMRÅDER

TIDSAKSE:

•   Eldre steinalder: 10000 - 4000 f. vår tidsalder fvt

•   Yngre steinalder: 4000 - 1800 fvt

•   Eldre bronsealder: 1800 - 1000 fvt

•   Yngre bronsealder: 1000 - 500 fvt

•   Eldre jernalder: 500 f. Kr - 570    
    (Folkevandringstid 400-570)

•   Yngre jernalder: 500 - 1000 (Vikingtid 800-1050)

•   Tidlig middelalder: 1050 - 1150

•   Høymiddelalder: 1150 - 1350

•   Senmiddelalderen: 1350 - 1537

•   Nyere tid: Tiden etter reformasjonen fram til i dag

Hvert delområde får en kort historisk presenta-
sjon. I den forbindelse kan det være nyttig med 

en tidsakse. Omfanget av presentasjonen varierer 
ettersom hvor mye informasjon som finnes tilgjenglig 
for området og objekter.

Bildet på forsiden er fra stabbur på Sør-Kringler. Foto: Åse Mørk.
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Delområde 14
GAMLE HADELANDSVEGEN 
OG BURÅSLIA

Delområde 15
STENSGÅRD

Delområde 12
NANNESTADVEGEN

Delområde 13
MAURA, VÅLAUGSVEGEN

Delområde 7
SLATTUM

Delområde 16
MOREPPEN

Delområde 4
LÅKE/LÅKEDALEN

Delområde 5
NANNESTAD KIRKE

Delområde 8
SØ-KRINGLER

Delområde 9
KRINGLERDALEN

Delområde 11
BJØRKE

Delområde 3
ENGERVEGEN

Delområde 2
ØYA/UKKESTAD/
AUSTAD

Delområde 10
SKJENNUM

Delområde 1
HOLTER SENTRUM

Delområde 6
NANNESTAD SENTRUM
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HOLTER SENTRUM – FRA KIRKE TIL PRESTEGÅRD

LOKALISERING

Området følger Holtervegen; fra Holter kirke til Holter prestegård.
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HISTORIKK

Det gamle bygdenavnet på Holter sokn var Nord-Lem. Den 
eldste gudsdyrkingen i Norge foregikk både på åpen mark og i 
høgdedrag, altså i lunder og holt. Navnet Holter kan derfor sies 
å bære i seg et minne om gammel gudsdyrking i dette området.

Holter gård ble ryddet i eldre jernalder og er en av de eldste 
gårdene i bygda. Der Holter kirke ligger skal det ha vært ting-
sted for området Nord-Lem allerede i jernalderen. Holter er 
også den sentrale gården i soknet, og kirken ble bygd der i tidlig 
gammelnorsk tid.  På samme tid ble også gården delt i to bruk, 
Nordgard og Sørgard, og begge var fortsatt i hevd etter svart-
edauden. På 1600-tallet ble gården ytterligere delt i fire; Opp-
stun, Nestun, Søgarn og Arstun. Holter kirke ligger i dag ved 
Søgarn, og utgjør til sammen med de andre Holtergårdene en 
del av et gammelt tun. Kapellet som tilhører kirka er et 8-kantet 
bygg, tegnet av arkitekt Henrik Nilssen i 1924. Det er en testa-
mentarisk gave etter lærer og kirkeverge Christen Amundsen 
og hans søster Inger Marie Amundsen.

Løken gård (Løkji) ble ryddet i eldre jernalder. Løken het op-
prinnelig Løykvin, fra eldre Leikvin, som betyr leikenga eller 
leikvollen. Gården skal ha vært samlingssted for religiøse 
idrettsleker for bøndene i hele det gamle området Nord-Lem. 
I gammelnorsk tid var Løken prestegård i Holter sokn. Gården 

ble delt i to like store bruk i 1835. Den ene delen ble kalt «prest-
egarden», og den andre beholdt navnet Løken. I dag er fortsatt 
halve gården prestegård. Hovedbygningen skal ha blitt bygd i 
perioden 1800-1809, men ble totalt ombygd i 1905. Hagen til 
prestegården har en spesiell historie. Cathinka Guldbergs far 
anla denne. Det fantes en dam med ender og gjess. Det var lin-
detrær, kastanjetrær  og granhekk  langs vegen. Frithjof Stabell 
studerte hager i England og anla hagen på nytt etter engelsk 
mønster på 1900-tallet (mer om dette i Elisabeth Christies bok, 
Prestegårdsliv).

Kapellet tilhørende Holter kirke.

Holter prestegård.
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Holter meieri er et av Norges første meierier, men det huset vi 
finner på tomta i dag er av nyere opphav.  Det første meieriet 
ble etablert på den plassen som fortsatt i dag bærer navnet 
Holter meieri, men ble senere flyttet. Dette første meieriet var 
et tømmerhus som ble kjøpt fra Løken gård, satt opp i 1868-69 
og var i drift som meieri fram til 1885. Da ble det solgt til Thune 
som satte det opp der den nedlagte butikken Guldbrandsrud 
står i dag. Her ble det tatt i bruk som  landhandel fra ca. 1920. I 
1930 ble det også etablert en bensinstasjon på området ved bu-
tikken. Guldbrandsrud er senere blitt bygget ut, blant annet med 
en ekstra etasje. Butikken var i drift til begynnelsen av 1990.

Vis-a-s vi Guldbrandsrud finner vi også et eldre hus som ble 
kalt Scheivillaen,  (Holtervegen 224). Dette var i bruk som 
landhandel  før Guldbrandsrud.  Det første postkontoret i Holter 
fantes også her.

I nærheten av Guldbrandsrud finnes det både eldre og nyere 
skolebygg (Løken) (les mer om dette i kap om skoler). Mellom 
Guldbrandsrud og Holter kirke finner vi en gravhaug som bærer 
navnet Korsbakkhaugen. Navnet refererer seg antagelig til et 

kors i friluft som sto der tidligere. Fra Korsbakkhaugen og til 
kirken finnes det en gammel bygdeveg som framstår som en 
dyp hulvei. Veien leder opp fra Holtervegen, gjennom tunet på 
Holter gård (Søgarn) og fram til Holter kirke. 

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

Korsbakkhaugen er en gravhaug fra jernalderen. Haugen er 
synlig over bakken, og er bevokst med gress, lyng og løvtrær.  
Korsbakkhaugen er automatisk fredet, og den er trolig urørt.

Den gamle bygdevegen fra Guldbrandsrud til Holter gårdene 
går forbi gravhaugen. Det finnes også flere gamle veier og hul-
veier i ravineområdet i Holter.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

I området rundt kirken finnes eldre gårder som er restaurerte 
og i bruk. Autentisitet i forhold til alder er ikke spesielt høy, men 
flere elementer er likevel bevart og ønskelig å ta vare på for 

Vi ser butikken, Guldbrandsrud, til høyre i bildet og Scheivillaen til 

venstre. På toppen, bakerst i bildet ser vi trolig Solbakken. Datering 

og fotograf er ukjent. 

Scheivillaen i dag.

Den gamle bensinstasjonen i Holter.

Nedlagte Guldbrandsrud butikk, med pumper i forgrunn.
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ettertiden. Kirka er sammen med resten av Holter-gårdene del 
av en gammel tunform. Kapellet er et bygg som også er inter-
essant pga sin arkitektur og sjeldenhet. Bensinstasonen med 
tilhørende pumper er godt bevart. Gamle Løken skole trenger 
vedlikehold, men er fortsatt et stående og autentisk bygg med 
tilhørende stabbur og uthus. Prestegården troner fint på høyden 
ved ravinene og definerer sammen med Løken gård enden av 
delområdet, som er et godt bevart bygdesentrum som viser en 
tidsdybde med spor etter flere tidsepoker.

 

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Området forteller en historie fra eldre jernalder og fram til ca. 
2000-tallet, da «sentrum» i Holter ble flyttet til Eltonåsen ifb. 
med bygging av ny skole. Flystøy var en av årsakene til dette. 
Det har derfor ikke vært stor utbygging i dette delområdet, og 
flere eldre bygninger er godt bevarte. Dette medfører at dette 
delområdet innehar flere kvaliteter i et kulturminneperspektiv 
som det vil være viktig å ta vare på. Det at det finnes både 
en gravhaug og en mulig hulveg innenfor delområdet gjør det 
enda mer interessant. Gamle Løken skole og bensinstasjonen 
fra 30-tallet er klassifisert til objekter av høy verdi, det samme 
gjelder Holter kapell (se mer under kap. Objekter med høy 
verdi). 

Objekter tilstøtende Holter kirke utgjør en fin helhet Akershus 
fylke anbefaler å ta vare på.  Området er registrert i Akershus 
fylkesplan pga jordbrukslandskapet, kjerneområde i ravine-
landskapet, gårdstun og grendesenter. Kirken omfattes av 
kulturminneloven og er trukket fram siden det er et middelal-
derkirkested, med fredet kirke fra 1600-tallet, og pga sammen-
hengen med  jordbrukslandskap og gårdstun. Nannestad kapel-
langård naturreservat ligger også på prestegårdseiendommen.

Det er for øvrig ønskelig at noen av hulvegene og andre gamle 
vegfar i området registreres slik at de kan brukes av  lokalbe-
folkningen og andre.

Holter kirke. Bildet er hentet fra 

Nannestad kirkelig fellesråds nett-

side.

Gammel bygdeveg i Holter.
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ØYA/UKKESTAD/AUSTAD

LOKALISERING

Øya er et sandjordplatå omtrent på høyde med Gardermoen og vi finner dette området sentralt i bygda; mellom 
Leira i vest og sør, Sogna i øst og drenert myrslette, Kjennsenga i nord.  Det er djupe ravinedaler med leirjord ved 
elvene.

 Hovedvegen gjennom bygda går til dels i kanten av området i vest, det finnes en grusveg til Austaddalen og Jahr 
videre vestover som binder området sammen med Åsgreina. Øya har også gangavstand og kultursti til Ullensaker 
og Gardermoen i øst.

Ukustad og Lyshaug har sine områder helt opp mot Gardermoen. Her finnes det en veksling mellom gårdstun, åker, 
beitebakker og skog. Det er hamninger og slåttenger nede i ravinedalene og opp mot Gardermoen. Småbruk og 
boliger i utkantområdene med bakgrunn i gamle husmannsplasser finnes i utkanten av gardsområdene.
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HISTORIKK 

Navnet Øya kommer trolig av at området kan ha vært omringet 
av vann på de fleste kantene. Kjennsenga skal ha vært et tjern 
i subatlantisk tid, som sakte men sikkert grodde igjen. Den siste 
resten ble drenert ut på slutten av 1800-tallet. (Bygdebok 1 
s.621). Fra gammelt av har det vært tre tunområder; Lyshaug, 
Ukustad og Rud. Gården Ukustad går til vikingtiden. Gården 
Rud er litt yngre. Kart fra 1860 viser den tunstrukturen vi har i 
dag. (NB1, s 621 og 622). I vikingtiden var Øya både et religiøst 
og verdslig møtested for gårdene i området. 

Ordet Lygi betegner et offentlig møtested under guddommelig 
beskyttelse, og ordet er opphavet til gårdsnavnet Lyshaug, som 
ble ryddet i eldre jernalder. Gården var udelt fram til 1750, da 
den ble delt i to like store bruk.

Rud ble ryddet i tidlig kristen tid eller i slutten av vikingtiden. I 
1811 ble gården delt i to like store bruk, begge ble gjensidig ble 
kalt for Arstun. Fra slutten av forrige århundre fikk de navnene 
Nordgarn og Søgarn.

Ukustad ligger med vid utsikt over Nannestad og Ullensaker. 
Gårdsnavnet kommer av Akustadir fra gammelnorsk, som se-
nere ble til Okustadir.  I løpet av 1400-tallet ble uttalen U’kusta, 
senere skrevet Ukkestad. Gården ble ryddet i eldre jernalder 
og har vært delt i to fra gammelnorsk tid, Østigarn og Vestigarn 
Ukustad. 

Lyshaug med ravinelandskap.



KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 10

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I delområdet finner vi flere hauger, bosetningsspor, hulveger og 
vegfar. I nærheten av Lyshaug er det funnet to bosetningsspor 
som er automatisk fredede. Ved åkervandring fant Gardermoe-
nprosjektet både slagg og flint, blant annet en flateretusjert pil-
spiss av flint. Funnene er ikke kvalitetssikret, men representerer 
med stor sannsynlighet et aktivitetsområde fra jernalder/ midde-
lalder, muligens også yngre steinalder. 

Øst for jordene på Lyshaug og Ukustad finner vi to gamle veifar/ 
hulveier som er automatisk fredede, beliggende i gammel beite-
mark. Veifarene begynner i kanten av jordene, ca. 90 m nordøst 
for driftsbygningen på Lyshaug og ca. 190 meter nordøst for 
tunet på Ukustad Østre, og følger kanten på ravinene ned til 
Sogna. Veifaret krysser bekken og fortsetter videre oppover 
mot Gardermoen. Veifarene går gjennom et område med godt 
bevart ravinelandskap og fortsetter inn i Romerike landskaps-
vernområde. Langs veifarene er det forholdsvis tett lauvskog, 
og området har med stor sannsynlighet tidligere blitt brukt til 
beiting. Noen steder fremstår veifarene som hulvei som er godt 
markert i terrenget; 1,5 til 2 meter brede og 1 meter dype. Både 
Ukestad og Lyshaug hadde fra gammelt av eiendommer helt 
opp mot Gardermoen og de to veifarene er inntegnet på histor-
iske kart fra 1800-tallet. Veifaret er i dag blåmerket løype. Kartet 
viser også gamle veifar fra Lyshaug til Bjørningstad, og er et 

nettverk av veger som tyder på stor lokal ferdsel.

Mellom gårdene Lyshaug og Rud finner vi to hauger og et bo-
setningsspor. De er fra uviss tid, men er automatisk fredede. 

Ved både Nordre Rud og Ukustad Østre og Vestre finner vi bo-
setningsplasser fra førreformatorisk tid som er automatisk fre-
dede. Ved åkervandring fant Gardermoenprosjektet kull, slagg, 
brent flint og skjørbrent stein.

Ved Solbakken finner vi et område med vegfar/hulveg og kull-
fremstillingsplass som er automatisk fredede. Området ligger 
like ved gården Solbakken i den nordligste delen av delom-
rådet. Terrenget domineres av godt bevarte ravinerygger og 
består i hovedsak av beitemark. Området nord for Solbakken 
er en eldre, drenert myrslette som nå benyttes til kornproduks-
jon. (Kilder: Askeladden, Forvaltningsplan for Øya-Nordre Eik, 
Gardermorapporten s. 139)

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Ukustad er et gammelt tunområde på det høyeste punktet i 
landskapet og består i dag av tre gardstun. I tunet på Oppstun 
finnes det en stor og autentisk tømmerlåve bygget mellom 1825 
og 1849. I følge dagens eiere har tømmeret blitt flyttet dit fra 

Romeriksstabbur og hovedhus i sveitserstil på Ukustad.
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Moreppen hvorpå låven ble oppført der den står idag. Hoved-
huset på tunet er fra 1700-tallet, idag med sveitserstilpreg med 
restaurerte utskjæringer. Stabburet på tunet er godt vedlikeholdt 
og har høy autentisitet ift alder. Det er også representativt for 
stabbur i Nannestad fra denne perioden. 

De andre Ukustad- gardene har hus med gamle kjerner som 
skal være flytta fra det gamle fellestunet, og sveitserlåver fra 
århundreskiftet. En spesiell interesse har drengestua i Jordet, 
som opprinnelig har stått som seterstue ved Råsjøen. (Garder-
morapporten, s. 138) 

Måsan er en plass under vestre Ukustad, ned mot Leira som 
ble fraskilt ca. 1880. Det er et tun med eldre småbruksbe-
byggelse hvor hovedhuset framstår som svært autentisk.

På andre siden av Leirelva finner vi Austaddalen, og på toppen 
langs Austaddalsvegen, med utsikt til Åsvegen, finner vi østre 
Austad gård. Gården preges av en fin eldre låve og et levende 
gårdsmiljø.

Lyshaug-gårdene er spesielt interessante med tanke på tun og 
landskap. De har en karakteristisk plassering i ravineområdet, 
over Sognemunn, der Sogna renner ut i Leira. Vi finner også en 
stor, gammel tømmerlåve bygd inn i sveitserlåven på 37/1.

Rud har i dag et åpent dobbelttun, før var plasseringen en tett-
ere klynge. Søndre Rud ble flyttet først på 1870-tallet. Våning-
shuset skal visstnok være eldre og flyttet fra det tidligere dob-
belttunet. Dette framstår i dag som et vedlikeholdt sveitserhus, 
med et stilpreg fra 1930-talls nyklassisisme.  De andre husene i 
tunet er fra tidlig 1900-tall.

Solbakken ligger i et område med spesielt godt bevart ra-

vinelandskap med beitebakker. Vi finner rester av gammel 
allfarveg mot Eksvad og Engelstad. Sett fra Nannestadvegen 
står bakkene i virkningsfull kontrast til den drenerte myrsletta 
foran. Bebyggelsen er fra tidlig 1900-tallet, men våningshuset 
er eldre (fra 1700-tallet) og flyttet fra Ukustad Oppstun. I dag 
er hovedhuset bekledd med eternittplater, men vinduene er de 
opprinnelige, også glasset. Gården drives økologisk med korn 
og kuer. 

I ravinedalen mot Gardermoen finnes det ryddede stier og ras-
teplasser. Dette er også et område som bærer på en historie 
fra 2. verdenskrig, da et fly styrtet ved Sogna i 1943. Det finnes 
et minnesmerke over de falne der flyet styrtet. De ligger i Ul-
lensaker kommune, men vi finner ryddede stier til området fra 
Nannestad.

Solbakken i ravineområdet.

Austad gård.
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Tømmerlåven med hovedhuset bak.

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

I gjeldene kommuneplan for Nannestad finner vi følgende: ”Øya 
– Nordre Eik ble sommeren 2009 utpekt som utvalgt kulturland-
skap i Akershus. Arealavgrensningen for område framkommer 
av plankartet. Retningslinjer til § 6.3. Landskapet skal først og 
fremst være en arena for aktiv jordbruksdrift. I tillegg skal man 
formidle kulturhistorien som ligger i landskapet. Målsettingen for 
området er å bevare landbrukets særpreg gjennom skjøtsel for 
å hindre gjengroing og ivareta det åpne landskapet og de bota-
niske verdiene, 

samtidig som man legger til rette for opplevelse og rekreasjon. 
Det er i tillegg også en målsetning å ta vare på bygninger av 
spesiell verneverdi i området. Nye bygninger skal tilpasses, for 
å skape helhetlige kulturmiljøer. Det forutsettes at stien i land-
skapsvernområdet primært brukes som adkomst til området.»

(Kommuneplan for Nannestad 2013 - 2029: Arealdelen - ret-
ningslinjer og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret i 
sak 13/66 den 29.10.2013. Endret § for N40 vedtatt av kom-
munestyret i sak 14/43 den 10.06.2014, s. 14)

Som ett av Norges 22 utvalgte kulturlandskap var det naturlig å 
ha dette delområdet med i Nannestads første kulturminneplan. 
Både Akershus fylkesplan og andre rapporter peker på at sam-
spillet mellom bebyggelse og landskap er særlig karakteristisk 

og verdifullt i dette området.  Selv om tunstrukturen på gårdene 
tidligere var tettere, opplever en fortsatt en tetthet når en ferdes 
langs gårdsvegene. Bebyggelsen gir videre et variert bilde av 
typiske gårdshus av ulik alder og type. 

Flere av gårdene er restaurert, men har beholdt tunformas-
jonene med eldre stabbur og låver. Den store tømmerlåven på 
Ukustad troner fint på høyden i landskapet og er et signalbygg 
i området.

Det er også viktig å legge forholdene til rette for videre gårds-
drift med beitemarker slik at beiteområdene i ravinedalene 
holdes ved like.

Det kan nevnes at det tilgrensende området på Ullensakersida 
er regulert til kulturbasert næring, og at Akershus fylke har kul-
turbasert verdiskaping på Sør-Gardermoen, med stikkord som 
«helhetlig natur- og kulturmiljø» «naturhistorie og kulturhisto-
rie», som prioritert tiltak. ( Spor for framtiden. Fylkesdelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer Oslo og ,s.10-59 Akershus 2007-
2018).
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ENGERVEGEN

LOKALISERING

Delområdet strekker seg fra Heglisletta til Sogndalsvegen. 
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HISTORIKK 

Den gamle hovedvegen gjennom Nannestad gikk før over En-
gelstad. Traseen til RV 120 med omlegging til Engelstadkorset 
kom på slutten av 1800 tallet. Engervegen har sannsynligvis 
fått sitt navn fra det gammelnorske ordet «engjar» som betyr 
«engene». Det gammelnorske navnet for gården Enger var 
Engjar. Gården ble trolig ryddet i eldre jernalder. Allerede i gam-
melnorsk tid ble den delt i et østre og vestre bruk. Etter svarte-
dauden ble de to slått sammen igjen, og gården holdt seg sam-
let fram til 1688. Da ble den delt i to like store bruk igjen, Arstun 
og Nordgarn (også kalt Oppe). I 1827 ble Søgarn skilt ut fra 
bruket Nordgarn. De tre brukene ligger tett sammen, men med 
husene rundt hvert sitt tun. Hovedbygningen på Arstun skal ha 
blitt bygd av Michael Thomassen Holter, som var eier fram til 
1830. Fra 1930 og utover ble bygningen restaurert. Hovedbyg-
ningen på Nordgarn er eldre, fra omkring 1800.  

Gårdsnavnet for Engelsrud/Ingelsrud var på gammelnorsk In-
gulfsrud, som var sammensatt av mannsnavnet ingulfr og rud = 
rydning. Fra bevarte dokumenter fra 1300-1400- og 1500-tallet, 
er navnet alltid skrevet med I. Først i 1578 blir navnet skrevet 
med E, og siden den gang har Engelsrud vært den vanlige 
skrivemåten. Ingelsrud ble ryddet i tidlig kristen middelalder. 
På 1500-tallet fikk Ingelsrud gården Østigarn Kabberud som 
underbruk, og i tillegg nok en gård som skal ha blitt øde etter 
svartedauen. Til sammen ble dermed Ingelsrud en av de største 
gårdene i bygda. På 1600-tallet ble gården delt i to like store 

bruk. Det «sønste» av disse ble igjen delt i Søgarn og Nordgarn 
i 1828. 

Hegli ble trolig ryddet tidlig i yngre jernalder, og den skal også 
ha vært i bruk i de vanskelige hundreåra etter svartedauen. 
Gården ligger midt i kjerneområdet i Nannestad, med utsikt 
mot Nannestad kirke og Låke. Mot sør ser man Tishaugen på 
Homble. Navnet Hegli kommer fra trenavnet Hegg og li (Eieren 
sier det stemmer med mye Hegg i området). I middelalderen 
var Hegli eid av Nonneseter kloster og Nannestad prestegård.  
I 1735 ble gården delt i to like store bruk, Ner-Hegli og Øver-
Hegli.

Engelsrud gård.

Hegli i vårsol. Foto: Sidsel Sandberg.
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Gårdsnavnet Kabberud kommer fra navnet Kabbi, som var et 
kjelenavn for mannsnavnet Kalv, et alminnelig  navn i viking-
tiden. Rud betyr rydning, og betydningen av navnet er derfor 
Kabbes rydning. Gården ble ryddet i slutten av vikingtiden, og 
ble allerede i gammelnorsk tid delt i to bruk, Østigarn og Vesti-
garn. Østigarn ble lagt øde på 1400-tallet, og på 1500-tallet ble 
den bygslet til Ingelsrud.  Den fikk etter hvert navnet Øde-Kab-
berud, eller Kabberud øgarn, og ble ikke tilbakeført til Kabberud 
før i det 21.århundre. Vestigarn, derimot, har vært i bruk helt 
fra gammelnorsk tid, og var og er fortsatt det nåværende Kab-
berud.  Hovedbygningen på gården er fra 1892. Fram til tidlig 
på 1700-tallet setret Kabberud på Kabberudseter i Moreppen.  
Etter det og fram til første verdenskrig setret gården på Kabber-
udseter ved Klofjellet i Bjørke. 

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I delområdet finner vi to arkeologiske funn. Det ene ligger på 
Enger gård og er en øks av jern fra uviss tid. Øksa er noe for-
rustet, ellers godt bevart. Noe avslått i skaftenden. Den ble fun-
net ved sør-vestenden av driftsbygningen i en inngjerding for 
kuene. Funnet ble gjort i 1971.

Det andre funnet finner vi i nærheten av Engelstad Østre, og er 
en steinøks fra steinalderen. En gårdsgutt fant den under pløy-
ing i 1927-28, da eiendommen var et jorde tilhørende Engelstad 
østre. Øksa skal ha vært av grå bergart med påbegynt skafthull.

Thishauen ligger utenfor våre delområder men er godt synlig fra 
Engervegen og har en interessant historie. I tillegg har den en 
sentral beliggenhet i grøntstrukturområdet Låke, Hegli, Homble, 
Færstad, som er omtalt i Akershus fylkesplan for kulturminner. 
Vi har derfor valgt å gi den noe plass i denne planen. Dette er 
en haugformasjon lokalisert på Homble og nær en automatisk 
freda gravhaug, Lysthauen, (på Færstad), og ved gammel veg 
mellom Homble - Engelstad og mellom Homble- Hegli. Status, 
alder og opprinnelig funksjon uavklart. (Askeladden)

Navnet Thishaugen ser ut til å peke tilbake mot dyrking av 
krigs- og seiersguden Ty. (Som i tirsdag) Hvis denne navnety-
dinga er riktig, kan dette være et svært gammelt kultsted (Nan-

nestad bygdebok s.70). Haugen ble i nyere tid brukt som fest-
og forsamlingssted, f.eks. til sankthansfeiringer.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Bebyggelsen innen dette delområdet består hovedsakelig av 
gårdsbruk. Det finnes flere gårder der hovedhusene har et 
sveitserstilpreg og låvene er røde. Spesielt finner vi flotte sveit-
serutskjæringer på hovedhuset på Kabberud gård.

Kabberud, hovedhus.

Thishaugen, sett fra Hegli.

Sveitserutskjæringer på Kabberud.
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Engelsrud gård bærer på en lang historie og flere hus på 
gården har høy autentisitet i forhold til alder. Både grisehuset 
og strusset framstår som autentiske og således sjeldne i områ-
det. Sammen med hovedhus og stabbur danner de et fint tun.

Hovedbygningen på Ner-Hegli, i dag kalt bare Hegli, er en midt-
kammersbygning fra slutten av 1700-tallet. Den er restaurert 
og framstår svært autentisk, blant annet med opprinnelig glass 
i vinduene. Gården anvendes til pedagogisk arbeid i samarbeid 
med Nannestad ungdomsskole, hvor økologisk drift og mat-
produksjon vektlegges. Strusset er restaurert med kjøkken og 
oppholdsrom til bruk i undervisningen. Det finnes også et eldre 
stabbur fra 1800 tallet på gården samt en nyere låve. Tunet er 
et tradisjonelt firkanttun og vi finner store grønnsakhager bak 
huset som elevene dyrker og høster. Gården huser også dyr, 
blant annet kuer og høner av eldre husdyrraser. Det finnes også 
et nyere halmhus på gården, som brukes til bolig. 

Strusset på Engelsrud.

Halmhuset på Hegli.

Stabbur på Hegli.

Firkanttun på Hegli gård. Foto: Sidsel Sandberg.
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Beiteområder i ravinedal ved Hegli.

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Delområdet består av et gårdsmiljø omkranset av dyrket mark. 
Vi finner restaurerte gårder med fine sveitserhus. Engelsrud 
gård er spesielt interessant med flere hus på gården som både 
er av høy alder og autentisitet. Hegli formidler en enda eldre 
historie og er også viktig for bygda siden den brukes i under-
visningssammenheng. Gårdene er i drift og viser en historisk 
utvikling fra Hegli med sin autentiske bygningsmasse til nyere 
gårder med moderne drift og jordbruk. 

Fylkesplanen for kulturminner fremhever at området, sammen 
med Låke, Hafstad, Homble og Færstad er kulturlandskap av 
nasjonal eller regional verdi. Blant annet pga sin sammenset-
ning av jordbrukslandskap og gamle gårder, samt arkeologiske 
verdier. Det er også fine ravinedaler i området mellom Hegli og 
Nannestadvegen som brukes som beitemarker.
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LÅKE / LÅKEDALEN

LOKALISERING

Delområdet omfatter Låke gård, Nannestad meieri og hele Låkedalen opp til Åsvegen. 
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HISTORIE

Låke finnes bare som gårdsnavn to steder i landet, i Nannestad 
og i Ullensaker. Navnet kan ha noe med vann å gjøre, som i 
lake og låg, eng. lake. Likevel er det ikke mulig å se at navnet 
skriver seg fra et elve- og bekkenavn. Det er nærmere å tro at 
det viser til et oppkomme, en kilde hvor vann strømmer fram 
fra undergrunnen, som har vært av spesielt betydning innen 
gårdsområdet. Navnet kan sikte til våtlendet øst på gården og 
alle oppkommene mot Nannestad. Det kan også være til karak-
teristiske trekk på områder som lå til gården før vikingtiden, da 
andre gårder ble ryddet i området.

Gården Låke ble ryddet i eldre jernalder. Sammen med Homle 
og Sø-Kringler er denne gården en av de eldste i hovedsoknet. 
I gammelnorsk tid ble gården delt i to, Nordgarn og Sørgarn, 
men med felles tomgard (gårdsplassen mellom gårdene). 
Tunene ligger ved siden av hverandre. 

Låke har vært åsted for et slag mellom vårbelgerne og Birke-
beinere. Både Olav «Kvitaskald» Tordsson og Sturla kvad om 
slaget i «Knýtlinga».  Den 9.mars 1240 skal over 4000 mann 

ha kjempet i dyp snø på jordet bak gården. Dette er kjent 
som» Slaget på Låke» 1240. (Sverre Solberg. Elvelangs på 
Romerike.s.70-71, NB 4, s 174-176) 

Det sies at i striden mellom Håkon Håkonsson og hertug Skule 
blir Skule utfordret til å møtes på Leiravoll. Sagaens Leirvellir 
finner en trolig på sletter langs Leira lengst sør på eiendommen, 
seinere husmannsbrukene Nord-Vølla og Sør-Vølla. Skule tar 
inn hos bonden på Låke, som da tydeligvis er en alliert, og som 
må ha spilt en rikspolitisk rolle i opprøret mot sentralmakta. Så 
fulgte småtrefninger i tre døgn på et nes ved Leira, i sagaen kalt 
Leirneset, trolig identisk med Leirvellir og Vølla. Hovedslaget 
stod ved dal og høgd nær husa. Birkebeinerne tapte og søkte 
tilflukt i kirka. Skule seiret og kunne innta Oslo, så slaget kan 
derfor sies å ha hatt rikspolitisk betydning. Straks etter ble han 
likevel drept i Nidaros. (Sturla Tordsson: Håkon -Håkonsens 
saga, Olav Kvitaskald)  

Hovedgården på Søndre Låke (Nannestadvegen 230) skal ha 
blitt bygd i 1712. Den første omtalen av hus på gården er fra 
1746. Det var opprinnelig et firkanttun, hvor det også fantes en 
fontene.  Den gamle hovedbygningen ble fredet i 1923, men 
brant ned tjue år senere, i 1942. Det ble imidlertid bygget et 
nytt, lignende hus (noe mindre) etter krigen. Huset ble bygget 

Låke hovedhus, sommer.
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på grunnmuren til fjøset, som også gikk med i brannen.  Arkitek-
ten var Gunnar Bjercke, som for øvrig også tegnet Maura skole.

På 1800- tallet forsøkte ofte små bygdesentra å organisere 
sin egen samfunnsstruktur, og Låkedalen er et godt eksempel 
på en slik konsentrasjon. Området ble av enkelte etter hvert 
kalt Nannestads «Ruhrdistrikt». Leirelva med sine fossefall ble 
selve hjertet av denne småindustriblomstringen, med garveri, 
stamperi, sagbruk, mølle og landhandleri. Ved Stampebakken 
ble det holdt skirenn, i farveriets privatbolig basarer og andre 
tilstelninger, og etter hva eldre folk forteller, danset man på 
Låkedalsbrua i sommerlyse kvelder. (Hærta ta hårt) 

Nannestad meieri ble bygd før 1864, og ble tidligere kalt Låke 
meieri. Det var i drift fram til 1960 åra. I 1969 ble det bygget på 
en 2.etasje og det var planer om kino (noe som ikke gikk siden 
taket var for lavt).  I 1980-årene fikk bygningen nye vinduer.  På 
80/90-tallet fungerte det som ungdomsklubb og festlokale. I dag 
er det privatbolig. Bygningen har fortsatt spor etter meieriet, slik 
som melkerampa.

I Låkedalsveien 39 (Dalen) ble det drevet småbruk og garveri. 
Eieren Jakob Westbye var garver og måtte bo nærme vann. 
De andre bygningene, stabbur og uthus, er flyttet fra Søgarn 
Nordby i 1872-73. Kjønstad drev landhandleri fram til 1912. 
Vannkraftverket ble nedlagt på grunn av brann 1967. I dag er 
bygningen privatbolig. 

Nordby-gårdene i Nannestad er som regel skilt fra eldre gårder 
allerede i vikingtiden. Navnet 

Nordby kommer av det gammelnorske ordet for Nordgarden. 
Nordby ble sammen med Melby i Låkedalen skilt fra Bjertnes i 

vikingtiden. Navnet Melby kommer av det gammelnorske ordet 
Medalbyr, som betyr mellomgarden. 

Hovedbygningen på Nordby Søgarn er fra 1880. Låven sto 
tidligere der hvor veien går nå, men ble flyttet i 1888. Den er 
senere bygd til i begge ender, og taket ble skiftet i 1906. (Byg-
debok 1 s.116). 

Hovedbygningen i Nordgarn er fra 1830-40. Det ble restaurert 
i 1947/48. Da ble blant annet panelet tatt ned og restaurert, 
for så å bli satt opp igjen. Huset er malt med linoljemaling. Det 
finnes også autentiske vinduer på bygget. Det skiller seg ut fra 
øvrige gårdshus i området med en «kinavipp». Uvisst hvorfor, 
men Eidsvollsbygningen kan være en mulig inspirasjon. 

Låve, fjøs og stall ble bygd i 1886, grisehus og bryggerhus i 
1922. Stabburet er trolig bygd mellom 1800 og 1820. Det er 
fiskebeinsmønster på døra og bjelle på taket, samt sveitserde-
kor under takskjegget. Det er et typisk Romeriksstabbur og har 
vært i bruk fram til 1940-50 tallet. Det er vedlikeholdt med panel 
på baksiden for å beskytte mot sola.  Smia lå nord for husa og 
ble borte i 1890 åra.

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I delområdet finner vi to arkeologiske funn, men ingen av dem 
er fredet. Den ene er Låkefossbrua ved Leira, som er et demn-
ingsannlegg/kraftverksruin fra 1900-tallet, og det andre er et 
tegleverk/teglovn fra etter reformatorisk tid. Begge er klart syn-
lige.

Demningsanlegget/vannkraftverket består av granittblokker 
delvis dekket med betong. Vannet renner gjennom jernrør som 

Låke gård før brannen. Foto: Digitalt Folkemuseum.

Hovedhuset på Nordre Nordby.
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slutter der fossen renner ut. Anlegget ble nedlagt på grunn av 
brann i 1967. Området er for øvrig også prøvestukket etter 
steinalderlokaliteter.

Tegelverksruinen er fra en tidligere husgrunn. Funnet er noe 
rasert, og overgrodd med løvkratt og noen større trær. Leiras 
strandkant er for øvrig full av teglstein på en strekning av ca. 30 
m ved funnområdet.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Låkedalen er en frodig dal med spredt gårdsbebyggelse og dyr-
ket mark.  Låkedalsvegen er den dag i dag en viktig veg som 
binder Åsvegen sammen med Nannestadvegen, hvor det også 
er bussovergang. Leirelva deler dalen, og det finnes fortsatt 
ruiner etter kraftverket. Låke gård er en levende og tradisjonsrik 
gård i et rikt jordbruksmiljø. (Storgårder i Norge s. 245). Det nye 
hovedhuset troner fint på høyden og er et signalbygg i området. 
Huset skiller seg ut med furupanel, malmfuru. Det er oppført i 
tømmer fra egen skog. Nannestad meieri er bygget om til bolig, 
men bærer fortsatt spor etter meieridriften med f. eks melker-
ampe. Låkedalsvegen 39 (Dalen) ligger rett ved elva i frodige 
omgivelser, og Nordbygårdene ligger fint til på andre siden av 
elva på toppen, i et jordbrukslandskap, nærmere Åsvegen. Alle 
er velholdte og representative. 

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Delområdet er valgt ut blant annet på bakgrunn av sin histor-
iske tyngde med slaget på Låke, og er derfor et område med 
stor pedagogisk verdi. I tillegg er det nye hovedhuset på Låke 
et arkitekttegnet, karakteristisk bygg, monumentalt plassert 
i landskapet langs hovedveg nær kommunesenteret og som 
dessuten er godt integrert på tunet med de øvrige bygningene.  

Nordre Nordby står sentralt i dette delområdet med sin alder og 
autentisitet, men også med nybygg som også her er godt inte-
grert med den eldre bygningsmassen på tunet. Kraftverksru-
inene ved brua over Leira i Låkedalen setter sitt preg på dette 
området.

Låke må sees i sammenheng med Hegli og Nannestad kirke. 
Akershus fylkesplan for kulturminner trekker også fram området 
ved Låke som spesielt interessant med sin sammensetning av 
gårder (Låke, Hafstad, Homle, Færstad, Hegli), jordbruksland-
skap og sin beliggenhet ift til fredede Nannestad kirke. Slaget 
på Låke nevnes også i denne forbindelse. Vi finner et viktig 
kulturlandskap langs Leirelva i det gamle kjerneområdet i midt-
Bygda. (Grøntstruktur Romerike). Området innehar også en 
verdi som rekreasjonsområde. (Sverre Solberg: «Elvelangs på 
Romerike»: Padletips. s.65)

Nannestad meieri sett fra Låke.

Gammel melkerampe på Nannestad Meieri.

Dalen, Låkedalsvegen 39.
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NANNESTAD KIRKE

LOKALISERING

Området som omkranser Nannestad kirke.
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HISTORIKK 

Fra kristendommen og framover var Nannestad, som betyr 
Nannes gård, den sentrale gården i bygda. Kirken ble bygd her, 
og gården ga etterhvert navnet til soknet. Navnet Nannestad 
ble imidlertid overført til hele bygda først etter gammelnorsk 
tid (se mer informasjon under delområdet Nannestad sentrum, 
Teiealleen).

Etter slaget på Stiklestad i 1030 og den endelige kristningen 
av Norge, ble det reist fire enkle trekirker i Nannestad, deri-
blant Nannestad kirke. En forhøyning i bakkehellingen mellom 
gårdene Nannestad og Skefillstad har nok vært et naturlig valg 
av beliggenhet for kirken. Døpefonten som står i Nannestad 
kirke i dag er fra 1140-årene, og man antar derfor at den er fra 
den eldre trekirken.

Den første omtalen av kirken finner man i Håkon Håkonssons 
saga.  Den 9.mars 1240 skal Birkebeinerne ha søkt beskyt-
telse i kirken etter slaget mot Baglerne som fant sted i snøen 
på jordet ved Låke. Etter svartedauden ble Nannestad kirke 
hovedkirke.

Nannestad kirke er i dag et fredet kulturminne. Kirken er en 
langkirke fra middelalderen og ble bygd tidsrommet 1150-1250. 

Den inneholder deler av en romansk steinkirke, men ble ves-
entlig ombygd i 1692-93. Portalen til kirken som er synlig på 
sørveggen var i bruk noen år etter ombyggingen i 1693, men 
ble murt igjen på 1700-tallet.

Området og gården der prestegården i Nannestad kom til å 
ligge het på gammelnorsk Skefilsstadir, fra mannsnavnet Skefill 
og gården Skefillstadir. Gården ble ryddet i tidlig vikingtid. Nan-
nestad prestegård tok i bruk det gamle navnet, og navnet Ski-
vulstad brukes også i dag på selve området rundt prestegården.  
Husene på gården omtales for første gang i 1683, og det var 
da snakk om tre bygninger; borgerstua, herremakket og stall. 
I 1775 ble det satt opp en ny hovedbygning i prestegården. I 
boka «Nannestad kirke gjennom 800 år» kan en lese at «huset 
ble revet ned i Hurdal og gjenoppsatt på prestegårdens grunn. 
Huset var åtte-laftet, hadde fire værelser i første etasje og to 
kammers i annen. Allerede i 1793 måtte det imidlertid reises ny 
hovedbygning. En mulig grunn er at huset hadde tålt flyttingen 
dårlig. I 1888 ble nok en gang hovedbygningen revet ned. En 
ny grunnmur ble lagt, men nå ble bygningen dreid noe mot 
sørvest.  Det gamle tømmeret ble brukt, og bygget fikk samme 
størrelse og like mange værelser som tidligere. Arkitektonisk 
fulgte den datidens mote, og det ble sveitsermønster i gavl-
veggene. 

Nannestad kirke. Bildet er hentet fra Nannestad kirkelige fellesråds nettside.
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Det gamle kommunehuset (dagens kirkekontor) ble bygd i 1882 
på Ihle, på bygslet grunn av prestegarden.  Det var også lenge 
banklokaler i dette bygget slik det var på Skivulstad, så banken 
betalte en god del av driftsutgiftene. Bygningen har huset 
mange aktiviteter som for eksempel;  administrasjonsbygg for 
skolene, politi og  ungdomsklubb. Fungerer nå som kirkekon-
torer og som lokaler for kirkens barne- og ungdomsarbeid.

Det første kommunehuset i Nannestad var for øvrig et korn-
magasin. I 1858 ble det vedtatt at kornmagasinbua på Sand-
vang skulle benyttes til sparebanklokale og kommunehus for 
prestegjeldet. Kornbua ble stilt til fri benyttelse for banken og 
kommunen. Den ble flyttet til Skivulstad og bygd om til kom-
munehus. Formannskapet holdt første møte her 26.juni.1860. 
Bygningen står ikke i dag.

Nannestadvegen 249, «den gamle banken», ble bygd som 
egne lokaler for Nannestad sparebank på slutten av 30-tallet. 
Da var lokalene i det gamle kommunehuset for små. Byggmes-
tre var Granås og Sandaker. Bygget ligger på samme tomta, 
men slik at det dannes en åpen plass mellom de to bygningene. 
Banken bad samtidig om å få flytte uthuset med staller, slik at 
det dannet et helhetlig tun. Det ble innvilget mot at banken byg-
get et ildsikkert hvelv med plass til kommunens arkiv.  Skjulet/
stallene ble brukt av banken og kommunen i fellesskap. 

I 1983 flytta banken inn i nye lokaler i Teiealleen, og huset ble 
overtatt av AL Bygdehuset. Huset blir nå brukt til møter for 
lag og foreninger, og til selskapslokaler for private. I den sam-
menheng ble det bygd ny hovedinngang via kjeller på østsida 
av huset. Nå eies huset av Rune Granås, og brukes også som 
selskapslokaler.

Sandvang ble frasolgt Nannestad prestegård i 1902. Det ble 
bygget av lensmann Johnsen, men stedet kjennes i dag som  
«Doktorgården» siden Dr. Habberstad hadde sin praksis her 
fra 1941 til 1990. Hovedhuset på gården ble bygd ca. 1900, og 
er restaurert. Veslebygningen fra ca.1800 ble bl.a. brukt som 
arrest til lensmann. Låven ble brukt til oppstalling av  hester til 
lensmannsskyssen. Stabburet på gården ble flyttet fra Flatner 

tidlig på 1900-tallet, og fikk da nytt tak. 

På Sandvang sto også kornmagasinet som senere ble flyttet til 
Skivulstad hvor det ble bygget om til kommunens første bank- 
og kommunehus.. Det sies for øvrig at det var plassert telthus 
på gården, som rommet utstyr til mobilisering i den lokale 
hæren under den store nordiske krigen på begynnelsen av 
1700-tallet.

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I dette delområdet finner vi Nannestad kommunes eneste bygn-
ing som er automatisk fredet; Nannestad kirke. På samme sted 
er det også gjort arkeologiske funn etter bosetning/aktivitetsom-
råde fra jernalderen. Funnene er også automatisk fredede.

På Sandvang finnes det en gravhaug fra jernalderen. Den er 
synlig over bakken, og er en toppet rundhaug av sandjord. Top-
pen er noe avflatet, ellers synes den urørt. Haugen er bevokst 
med store rognetrær. Den er automatisk fredet.

En ytterligere gravhaug fra jernalderen finnes på Nannestad 
prestegård. Haugen er av sandjord med noe ujevn av form, 
nesten en langhaug. Det er uvisst om den var opprinnelig rund 
eller lang. Haugen er bevokst med en del vakre bjørk- osp- og 
grantrær, ellers med et par rogner, lave granbusker og gress. 
Nordvest- enden av toppen er sterkt skadet av tyskerne, som 
under krigen 1940-45 gravet ut til noen dype skytterstillinger 
her. Haugen er automatisk fredet.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Dette er det gamle sentrum i Nannestad, og her finnes mye av 
den eldre bygningsmassen godt bevart. Sandvang ligger fint til 
lengst nord i delområdet og bærer på en historie med tidsdyb-
de. Fra nyere tid som både lennsmann- og doktorgård, men vi 
finner også en gravhaug på området som vitner om en historie 
fra jernalderen. Nannestad prestegård troner flott i det ellers 
flate landskapet, og har også en vakker allé inn til hovedhuset.  
Nannestad kirke er den eldste kirka i bygda og er nylig pusset 

Nannestad prestegård.

Sandvang, også kalt doktorgården. Våren 2016.
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opp. I umiddelbar nærhet finner vi Sole som er skilt ut fra Nan-
nestad gård, «den gamle banken» og dagens kirkekontorer 
som sammen danner et spesielt rikt kulturmiljø, særlig med 
tanke på nærheten til kirka og det nye kommunesenteret.

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Dette området er ett av ni områder i fylket som i følge Akershus 
fylkesplan inneholder komplekse sett av kulturminner før 1537 
som samlet har stor nasjonal verdi. Området rundt kirken med 
Sole, den gamle banken og dagens kirkekontor, er velholdt og 
autentisk og danner til sammen et kulturmiljø med både en ma-
teriell og immateriell historie som det er viktig å ta vare på. En 
bevaring av det autentiske er også viktig ifb med nærheten til 
Nannestad kirke. 

Den gamle banken og kirkekontoret har sammen med uthusene 
høy grad av autentisitet. De har alle samme type skifertak, noe 
som er med på å understreke sammenhengen. Den gamle 
banken er et godt eksempel på en bygning fra nybarokk/klas-
sisisme, og grunnmuren er trolig av Nannestadgranitt. Kirkek-

ontoret er i tidlig sveitserstil.   Stallene er med på å ramme inne 
plassen, men trenger vedlikehold. Kirken har gjort noe vedlike-
hold på det gamle kommunehuset. Vi oppfordrer til at videre 
vedlikehold gjøres i tråd med prinsipper om bygningsvern (se 
siste kapittel i planen). 

Dette delområdet må også sees i sammenheng med delom-
rådet Teiebyen. Kulturmiljøet representerer institusjonene og 
maktstrukturen i bygdesamfunnet, i tett sammenheng med kirk-
en, prestegården og med skolene og det nye kommunehuset 
innenfor kort gangavstand. Historisk og pedagogisk innebærer 
den utvikling fra naturalhusholdning og selvhjelpssamfunn via 
kornlager og bank til pengeøkonomi og moderne kommunead-
ministrasjon. Stedet ligger i gangavstand fra tre skoler. 

Før Gardermoen ble hovedflyplass og vegnettet ble bygget ut, 
var det vanlig at de som kom sørfra kjørte Nannestadvegen 
gjennom dette delområdet. Selv om innfartsvegen til sentrum 
nå er fra E6 og Gardermoen, vil det likevel være viktig å ta vare 
på dette kulturmiljøet som ligger som et synlig rom langs vegen, 
og er et tidsvitne fra etableringen av bygdesentrum.

Gamle banken. Det gamle kommunehuset. I dag kirkekontorer, her ifb med opp-

pussing. Bildet er fra kirkens nettsider.

Flyfoto av Sole, Gamle banken og bygging av skole. 

Bildet er fra Digitalt museum.
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NANNESTAD SENTRUM – TEIEBYEN

LOKALISERING

Geografisk kan man si at Teiebyen strekker seg fra Gråbeinstigen i nord til Sand-
vang i sør, med bebyggelsen langs Teiealleen, danner så en linje langs Ekervegen 
tilbake til Gråbeinstigen.
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HISTORIKK 

Fra storgårdene Homle og Låke skal det ha kommet to rydn-
ingsmenn med navnene Nanni og Skefill, som i tidlig vikingtid 
bygde gårdene Nannastadir og Skefillstadir.  

Fra kristendommen og framover var Nannestad, som betyr 
Nannes gård, den sentrale gården i bygda. Kirken ble bygd her, 
og gården ga etterhvert navnet til soknet. Navnet Nannestad 
ble imidlertid overført til hele bygda først etter gammelnorsk tid. 
Skefillstad er i dag navnet på dagens prestegård i Nannestad. 
Den tidligere gården Skefillstad skal ha hatt et usedvanlig stort 
jordegods.

Kildal (Hegliteiet) er opprinnelig en gammel husmannsplass 
under ner- Hegli fra 1700-tallet. 

Opprinnelig var stua ca. 50 kvadratmeter stor, det sies at det  i 
begynnelsen av 1800-tallet bodde opptil 10 stykker der. Plassen 
ble solgt til slekten Kildal rundt år 1900. Huset er utbygd flere 
ganger og jord tilkjøpt. I dag er småbruk på ca. 29 dekar. Låven 
og stabburet er bygd 1925-30.

Kaxrud/Mo ble trolig bygd mellom 1850-1874. Kaxrud landhan-
dleri er den eldste sammenhengende butikkvirksomheten i Nan-
nestad.  Før Christian Kaxrud startet sin butikk der, holdt kjøp-

mann Carl Hoel til der. Bygget har også fungert som postkontor. 
Tidligere sto det et bakeri mellom butikken og uthuset, der det i 
dag er parkeringsplass. Den 8.mai 1945 samlet folk seg utenfor 
vinduet hos Kaxrud for å høre om frigjøringen på radioen. (fra 
Ottar Wærhaug). Butikken ble lagt ned i 2015.

Kildal i dag.

Gamle Kaxrud. Fotograf ukjent.
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Eker og Nannestad Ungdomsskole er i likhet med kommune-
huset  bygget i rød, dansk teglstein. Arkitekten for alle tre bygg 
er Fosse/Aasen. Eker og kommunehuset sto ferdig 1964, ung-
domsskolen i 1965. Bakgrunnen for ungdomsskolen var blant 
annet kravet om 9 årig grunnskole. Planleggingen av det nye 
kommunehuset startet allerede i begynnelsen av 50-tallet. Det 
ble til slutt arrangert en arkitektkonkurranse, og det var slik 
Fosse/Aasen kom på banen.

Nannestad Bygdemuseum  er delvis plassert på møkkakjelleren 
etter låven på gården Skivulstad, og er tegnet av arkitekt Gud-
mund Tangen. Takket være en generøs pengegave fra Tore G. 
Solheim, kunne museet åpne sine dører 8. mai 2007.  ”Tanken 
er at de yngre skal få kjennskap til historien for bygda si”, ut-

talte Solheim, som selv har bidratt med en mengde gjenstander, 
møbler og innredninger fra sin hjemgård Grindaker i Bjerke 
sogn. Tre rom er innredet med møblene og gjenstandene for å 
illustrere hvordan det så ut på gården.

Granåsgården knyttes sammen med Nannestad bygdemuseum 
med en glassgang og er et arkitekttegnet nyere kontor- og bu-
tikklokale med høy grad av autentisitet. 

Helt nord i dette delområdet finner vi Lunheim. Huset ble bygget 
i ca. 1927 – 1928.  Det var opprinnelig liten golvflate på 7 gang-

er 8 meter og en liten veranda på nord og sørsiden. De første 
årene etter 1949 ble stedet drevet som et lite småbruk med 
griser, høns og dyrking av jordbær. På begynnelsen av 50-tallet 
ble det i stedet opparbeidet en svært stor hage. Dette var en 
svært vakker hage med mange frukttrær og prydbusker. I 1959 
ble verandaen på sørsiden revet og nytt tilbygg i 1 etasje pluss  
terrasse satt opp. I 1972 ble tilsvarende gjort på nordsiden. Nytt 
tak og 2.etasje på tilbyggene ble satt opp og huset fikk da et 
helt annet utseende. I 2010/2011 ble huset totalrenovert.

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I delområdet finnes det flere arkeologiske funn. I Teiebyen er 
det funnet tre gravhauger fra jernalderen som alle er automatisk 
fredede. Et av dem ligger på privat eiendom ved Gråbeinstigen.

Nannestad bygdemuseum med Granåsgården bak.

Lunheim i dag.

Kaxrud i dag.

Nærbilde av den røde teglsteinen.
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Etter samtale med grunneier Kari Rotnebo fremkom det opplys-
ninger om en haug beliggende i innkjørselen til tomten deres, 
gbn. 27/280. Etter befaring ble det fastslått at det dreier seg 
om en lav rundhaug med tydelig fotgrøft. Det ble gravd et lite 
prøvestikk i toppen for å utelukke kullproduksjon. Fyllet besto 
av sand, og ikke noe kull. Gravhaugen er 7 meter i diameter, 
og har en høyde på 60 cm. Haugen er bygget av sand. Den er 
noe avflatet på toppen og sneiet av innkjøringen i nord, men er 
ellers godt bevart. Noen kantsteiner er lagt inntil haugen i nord-
siden i nyere tid. Gravhaugen er godt synlig. At den står igjen 
som en urørt øy på tomten, gjør den er lett å få øye på. 

I samme område, men nærmere Nannestadvegen, finnes det 
også en annen gravhaug. Den er noe avflatet på toppen og er 
bevokst med større og mindre gran, bjørk, rogn og selje, samt 
litt gress og lyng. Endel større stokker og greiner står lent mot 
haugens ene side. Gravhaugen ble konrollregistrert og innmålt 
på nytt i forbindelse med områdeplan for Nannestad sentrum 
i 2015. Haugen var da delvis ødelagt av et grevlinghi. Masser 
som var kastet utover av grevlingen ble såldet, og det ble funnet 
biter av brente bein. Det er usikkert hvorvidt disse beinene kom 
fra haugen eller fra generell forsøpling i området.

I samme området på gbn 27/1/6, ble det funnet en kokegrop 
fra jernalderen. Gropen er automatisk fredet, men selve fun-
nene i den er fjernet. Funnet var bestående av et kullag med 
skjørbrent stein, et dyrkningslag, fire groper med kull, skjørbrent 
stein, brent sand og brent bein, og to stolpehull. Lokaliteten ble 
undersøkt og fjernet ved utvidet registrering. Stedet har mulig 
vært en produksjonsplass.

Ved Nygård (Moe-Smedstuen-Nygård), er det tidligere funnet 2 
kokegroper fra yngre jernalder. Stedet er automatisk fredet, men 
funnene fra gropene er fjernet.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Det meste av den eldre bygningsmassen i området finnes 
ikke i dag. Det er imidlertid noen bygninger som er ivaretatt og 
restaurert, først og fremst Kildal og Lunheim. Kaxrud har gjen-
nomgått store endringer men en ser ennå rester etter den op-
prinnelige bygningen. Det finnes også et gammelt steingjerde 
rundt eiendommen som er godt bevart. Kommunehusets fra 

1964 har en meget autentisk fasade. Nannestad ungdomsskole 
ligger nærmest i hjertet av delområdet og er også et bygg som 
er tidstypisk for sin periode. I den senere tid disponerer også 
ungdomsskolen tidligere Eker skole. Nannestad bygdemu-
seum ligger fint til på en gressmatte i det flate landskapet og 
danner starten på en rekke med forretningsbygg i Teiealleen. 
Granåsgården er et flott  eksempel på et forretningsbygg fra sin 
periode som i dag huser både bibliotek, restauranter og polit-
istasjon m.m. Teiealleen kjennetegnes også av en godt bevart 
bjørkeallé. På Nannestad torg finnes det et moderne, blått flis-
lagt «busskur» som er verdt å legge merke til.

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDE

Dette er selve sentrum i Nannestad kommune og derfor viktig å 
ha med i kommunens første kommunedelplan for kulturminner. 
Området er, og har vært, under stort utbyggingspress, og det 
er viktig å ta vare på den eldre bygningsmassen som finnes i 
området. Men det er ikke bare den eldre bygningsmassen som 
er interessant i dette området – nyere bygg bærer også på en 
viktig historie her. Akershus fylkeskommune har spesielt påpekt 
at kommunehuset er av særlig stor verdi som et nyere kultur-
minne. Selv om dette anses som et nyere kulturminne, må det 
påpekes at  det «allerede» er godt forankra i det felles minnet 
som et signalbygg i området. Arkitektonisk er bygningene svært 
godt tilpassa linjene i landskapet omkring, og er dermed en 
viktig del av kulturlandskapets tidslinje.

Nannestad kommunehus. Bildet er hentet fra digitalt museum.

Nannestad kommunehus.

Bussholdeplassen på Nannestad torg.
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SLATTUM

LOKALISERING

Åsvegen og Austadvegen til Jahrtunet. Delområdet omkranser Kringler Slattum skole



KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 31

HISTORIKK

Jaer er en av de eldste gårdene i Holter. På gammelnorsk var 
navnet Jadarr, som betyr kant eller rand. Fra 1500-tallet ble 
uttalen slik den er i dag. Jaer ble ryddet i eldre jernalder, og den 
første gården skal trolig ha ligget i området Jaer/Slattum. Gård-
snavnet tyder på at den har ligget ved kanten ut mot det som nå 
er Kjennsenga.(Tjernsenga). Slattum i vest er opprinnelig slåt-
teland til Jahr, og ble skilt ut fra Jahr i de første hundreåra etter 
Kristi fødsel. Jaer var også i drift etter den vanskelige tiden med 
Svartedauen. Våningshuset på Søgarn er fra 1781. (Sefrak: 

1775-1799). Våningshus på Arstun er i Sefrakregisteret datert til  
1800-1824. 

Eiere forteller at Jahr i middelalderen delvis var klostergods og 
prestegods, ellers bondegods og adelsgods.  Etter reformas-
jonen var en del eid av Oslo hospital og lagmann Augustinus 
Olsen i Skien. Gården ble kjøpt av slekta til dagens eier på 
1700-tallet.

Sammen med Jaer var Nedre Nordby en av flere gårder som 
ble ryddet i Holter etter at befolkningsveksten økte i området. 
Hovedhuset og stabburet på gården er begge i Sefrakregisteret 
datert til 1825-49. Navnet Nordby er fra det gammelnorske 
navnet ordet for Nordgarden. Opprinnelig var det fire Nordby-
gårder omkring i Nannestad. Alle gårdene ble skilt ut fra eldre 
gårder i vikingtiden.  

Jahrtunet.

Nedre Nordby, hovedhus.



KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 32

Ramstadstua er en gammel husmannsplass fra gården Ram-
stad og er bygd en gang mellom 1675-1699. Ramstadstua lig-
ger i Åsgreina, i skogkanten like nord for innkjøringa til gården, 
Ramstad ( Det var opprinnelig to plasser under Ramstad gård 
med dette navnet på 1800-tallet)  Huset står, men låven og fjø-
set er revet. Historien forteller at husmannsfolket hadde ei ku, 
en gris og høner. Grisen ble kjøpt som koppgris og flasket opp 
på kjøkkenet. Ramstadlykkja hørte til plassen. Den var på 7, ½ 
da. Veien forbi huset ble lagt i 1870-årra. Bygningen har vært 
brukt som sommerhytte i nyere tid. På samme sted finnes det 
også en gravhaug fra jernalderen som er automatisk fredet.

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I delområdet finner vi tre arkeologiske funn. Det ene ligger ved 
gamle Kringler Slattum skole og kalles Kjellerlykkja, og er en 
gravhaug fra jernalderen. Haugen er synlig over bakken og 
den er automatisk fredet. Den har også blitt kalt Kjellerhaugen. 
Det har vært landhandleri her, og det var gravet ned en kjeller i 
haugen. Den er således bare tilsynelatende urørt. Kjelleren ble i 
følge Nannestad bygdebok 2, fylt igjen i 1958.

Det andre funnet finner vi på andre siden av Åsveien ved gamle 
Kringler slattum skole, og er en gravhaug fra jernalder. Hau-
gen er synlig over bakken, og den er automatisk fredet. Den er 
bevokst med gran og gress og har en overflate. Mats Røtterud 
fortalte at det under krigen skulle graves en kjeller her, men han 
måtte gi opp fordi han traff på så mye stor stein. Han hadde el-
lers kjørt på masser for å restaurere haugen. 

Det tredje funnet finner vi på andre siden av Åsveien ved 
Ramstad gård, og det er en gravhaug fra jernalderen. Haugen 
er automatisk fredet. Den er bevokst med bjørker og gress. I 
forbindelse med registreringen i 2008, ble det også registrert 
bosetningsspor/aktivitetsområde her, i form av flatmarksgrav, 
kokegrop, stolpehull og nedgravninger ved gravfeltet.

I nærheten av dette delområdet finner vi Haug. Haug har navn 
etter gravhaugen som lå der, og som inneholdt det eldste jern-
funnet i Norge, fra den første tida etter 500 f. Kr. Dette er ett av 

svært få funn fra eldre jernalder i innlandet. Det er også funnet 
små prydting av jern og bronse. I følge Nannestad bygdebok 
har det vært et sammenhengende branngravfelt over et større 
område fra Nordby over Haug og Slattum til Ramstad. (NB 4, 
s.53)

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

I dette området finner vi en blandet bygningsmasse med både 
eldre og nyere hus. Det er flere små gårder og småbruk som 
representerer ulike tidsperioder. Jahrtunet skiller seg ut fra 
øvrige gårder i Nannestad med sin bygningsmasse fra 1700 
tallet som er godt vedlikeholdt. Nedre Nordby er en noe nyere 
gård, men denne er også svært autentisk. Ramstadstua har det 
siste året forfalt noe, blant annet pga hærverk, men kan ennå 
reddes. Delområdet preges av fortetting. Nye boligfelt dannes 
og eldre boligfelt fortettes og bygges ut. 

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Med Kringler Slattum skole i sentrum av delområdet er dette et 
område som representerer et knutepunkt for innbyggere langs 
Åsvegen. Området er under utbygging, og det er ønskelig at 
den eldre bebyggelsen tas vare på for å beholde noe av sær-
preget i dette området. Her finner vi et representativt kulturland-
skap fra Leirelva til Åsen med stor historisk dybde, med eldre 
gårder som er restaurerte og vedlikeholdt, husmannsplasser 
med særpreg, og også småbruk og småhusbebyggelse som 
vitner om ulike tidsepoker. Det er spesielt Jahrtunet, Nedre Nor-
dby og Ramstadstua som er hovedgrunnen til at dette delområ-
det er med i planen (se mer om disse under kap. om Objekter 
med høy verdi). 

Ramstadstua er regulert med en hensynssone i regulering-
splanen. Her kan vi lese at: «Ramstadstua tillates restaurert og 
hvis aktuelt bli innredet til felles bruk. Istandsetting skal skje i 
samråd med Akershus fylkeskommune og etter følgende ret-
ningslinjer: Bygningen skal bevares gjennom kontinuerlig ved-
likehold og reparasjoner framfor utskiftninger og fornying. Ved 
reparasjon eller utskiftning skal det brukes samme typer materi-
aler m.h.t form og dimensjon. Eldre bygningsdeler, som funda-
menter, fasadekledning, vinduer, listverk, taktekking, eldre kon-
struktive deler, utvendige dører og andre detaljer, skal tilstrebes 
bevart. Tilbakeføring skal gjøres på dokumentert grunnlag (…)»

Gravhaugene fra jernalderen er også viktig for dette området. 
Nærheten ift Kringler Slattum skole gjør at kulturminnene i dette 
området er pedagogisk anvendbare.  Her kan man formidle en 
utvikling fra jernalderen til dagens utbygging av boligfelter. 

Ramstadstua.
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SØ-KRINGLER

LOKALISERING

Gården ligger på en høyde mellom Kringlerdalen og Låkedalen.
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HISTORIKK 

Sø-Kringler er den nordligste gården i Nannestad hovedsokn, 
vest for Leira-elva. Den ble ryddet i eldre jernalder som en del 
av en samlet Kringler-gård, og skilt ut som en selvstendig gård 
i vikingtiden. Sammen med Homle og Låke anses Sø-Kringler 
som en av de eldste gårdene. 

Etter Svartedauden ble mange gårder slått sammen, og i 1577 
nevnes Sø-Kringler som fullgard. Sø-Kringler var udelt helt frem 
til 1846 da den ble delt i to, Søgarn og Nordgarn, men ble sam-
let igjen allerede i 1885. På Nordgarn på Sø-Kringler ble det 
ene strusset brukt til skolestue for Kringler krets.

(Se en mer utfyllende beskrivelse under «Beskrivelse av områ-
det i dag”).

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Bygningsmassen på gården er svært autentisk og et godt 
tidsvitne for en storgård fra 1700 tallet. Gården har også flere 
møbler og inventar av historisk verdi. Eiere i dag er Kåre og 
Kari Homble, og de er viktige referanser til det som omhandler 
gården i denne planen. 

Hovedbygningen på Søgarn (2/2) ble bygget mellom 1830-

1831.(Eier mener 1820) Krysslaft. Lite forandringer og svært 
autentisk. Eier forteller at inngangspartiet og vinduer på fram-
sida trenger utbedring.

Struss fra før 1900 med bakerovn. Her var det skole før Kring-
lerskolen fram til 1914/15. Først som storskole i 1880, på slut-
ten småskole. Ny storskole ble bygd langs den gamle vegen i 
retning Rud. Inngangsparti trenger utbedring.

Struss gnr 2 bnr 1. Sveitserdekor under takskjegg og mønet. 
Med sikkerhet bygget før 1900. (Sefrak).

Stabbur og hovedhus ved innkjørsel.

Struss på Sø-Kringler.
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I følge Eilert Sundt var også hovedbygningen en typisk «Aker-
shusisk stue», og den bruktes ofte som et eksempel på denne 
typen byggestil. (Bygdebok 3 s.60).

Låven (gnr2,bnr2) fra ca. 1736 har også et arkitektonisk sær-
preg, og det står fortsatt treskeverk i den. Den er påbygd sei-
nere, trolig tidlig 1800-tall, mot øst og nord. 

Eier forteller at det ene stabburet er fra 1740. (Bygdeboka: Har 
hatt tre etasjer. Nå to). Eier påpeker at nordveggen trenger 
panel for å beskytte gammelt tømmer. 

På Nordgarns våningshus (hovedhus, gnr 2 br1) er eldste delen 
er fra 1730-1740. 2.etg ble sannsynligvis bygget på 1800-tallet. 
Sveitserdekor under takskjegg og møne på verandaen. 

Eier forteller at det ble bygget 1 ½ etasje etter brann 1736. 
Dette er en midtkammersbygning med sveitserstil utvendig. 
Takstein og vinduer ble skiftet mellom 1985-89 (Sefrak).

Stabbur ved innkjørsel har sveitserdekor under takskjegg. Mat-
bjelle m/orrhøne på mønet mot øst. 

Fiskebensmønster på dører. (Sefrak) Eier forteller at det er 
bygd rundt 1900 av gammelt tømmer. Klokken er relativt ny.  
Orrhøna er skåret av Olaus Homble.

Låven har natursteinsmur og møkkakjeller under fjøs. Krysslaft 
(Sefrak) Kåre Homble forteller at den er fra 1900. Steiner i 
muren er fra steinbruddet  på andre sida av vegen. Det er en 
tømmerlåve inni bygget. I den nordre delen er det to staller. 
Taksteinen er fra Eidsvoll verk og er således eldre enn låven. 
Opprinnelig maling.

På andre siden  av vegen fra hovedgård finnes rester etter smie 
og sag, samt et hvilehus. Skar på saga til 1963.

Like ved finnes også rester av husmannsplass, Sarplykkja. Her 
sees spor etter hus. Plassen var i bruk fram til 1980. Framstår 
nå som liten rydning med bringebærkjerr. 

Vi finner to husmannsplasser under Sø-Kringle i umiddelbar 
nærhet, rett ved gamle Kringler skole. Disse ligger nær Ås-
vegen og langs den gamle vegen over tunet og sørover. Den 
nærmest hovedgården er den mest autentisk. Den har stått 
ubebodd i lengre tid.  Her finnes fjøs (Større før)  og låve. Samt 
et lite, fint, stabbur fra 1800-tallet. Selve boligen er påbygd. Den 
påbygde delen er imidlertid i dårlig stand med ull i taket.

Hovedhus.

Stabbur, sør.

Våningshus.

Stabbur på husmanns-

plassen, “Midten”.
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Den andre husmannsplassen er restaurert og pusset opp i 
nyere tid og fungere i dag som bolighus. 

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I delområdet finner vi flere arkeologiske funn. Det eldste funnet 
ble gjort ved Sø-Kringler av Olaf Skjennum i 1910, og er et løs-
funn fra yngre steinalder. Funnet er en tynnakket øks av grønn-
lig bergart. Eggestykket er av flint. Ellers rundt i dette delområ-
det det er funnet fullt utstyr, brynje, tveegget sverd, spydodd, 
øks, skjoldbule og kniv. Dette er i dag levert til Universitetets 
Oldsaksamling. 

På andre siden av Åsveien, fra gården Sø-Kringler, ligger det 
en gravhaug/røys fra jernalderen som er automatisk fredet. 
Haugen er synlig over bakken. Haugen har opprinnelig vært 
rund. I dag noe uregelmessig markert. Toppen er sterkt av-
gravet og har uregelmessig overflate. Haugen er bevokst med 
klynger av grantrær, lyng og gress. 

Ved gården Sø-Kringler ligger det to gravhauger fra jernalderen 
som er automatisk fredede. Begge haugene er synlige over 
bakken. Den ene er en steinblandet rundhaug som er forhold-
svis klart markert. Nordkanten er sneiet av jordet. Hugen er 
nok ellers urørt. På toppen står det en hagebenk. Haugen er 
bevokst med gress. Den andre gravhaugen er en rundhaug av 
sandjord. Den er synlig over bakken og er bevokst med bjørk, 
osp og rognetrær, samt gress. 

Vest for Sø-Kringler ligger det også flere gravhauger fra jernal-
deren. Alle er synlige over bakken og er automatisk fredede.  
Dette feltet i området består av 5 hauger hvorav 4 er rund-

hauger og 1 er en spissoval langhaug. Alle haugene er klart 
markert. I to av haugene nær den gamle vegen har det blitt 
gravd ut masse, trolig til vegen, så haugene på disse sidene 
er blitt kunstig forhøyet. Feltets nordvestligste rundhaug også 
steinblandet, og har noe avlangt krater i midten. Haugen er 
bevokst med gran og furutrær, lauvtrær og kratt, gress og lyng. 
Feltets Sørligste haug, hvis topp er avflatet, kalles “Lysthaugen/
Dansehaugen”, og det sies at ungdommen pleide å samles der.

Gammel hovedveg over tunet. Rodestein vel 200 m. Mot den 
eldste skolen nedover mot Rud. Veg opp til Jutulen. Bronseal-
derrøyser. Hule sprengt ut av berget i skogen nær garden.

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Bygningene har høy verdi som enkeltobjekter, men samlet 
utgjør de en enda større verdi i kulturminnesammmenheng, 
siden tunet er så godt bevart, uten nyere bygninger enn uthus/
garasje. Her er alder og autentisitet viktig. Godt bevart, helhetlig 
dobbelttun. Gammel veg, gravhauger. Skole, husmannsbruk, 
sag. Helhetlig kulturlandskap mellom elva og åsen. Bronseal-
derrøyser på åskammen.

Stedet har en stor plass i den allmenne bevissthet og er viktig 
for identitet og tilhørighet. Historielaget har vært aktive ift ved-
likehold og formidling. Gården er av stor pedagogisk verdi som 
«et tidsvitne» fra sin periode. Sø-Kringler er blant annet omtalt i 
Kulturminneplanen for Akershus fylke. Grøntstruktur Romerike. 
KML: Arkeologi.

Låven, sett fra Åsvegen.
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Blomstring, utsikt fra Sø Kringler.
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KRINGLERDALEN

LOKALISERING

Delområdet strekker seg fra Kringler meieri til Sø-Kringler. 
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HISTORIKK 

Kringlerdalen ble ryddet i tidlig jernalder, og har siden da hatt 
sammenhengende bosetning. Gårdsdrift, dyrking av jord og 
utnyttelse av skog har nok vært det største kriteriet for bosetnin-
gen. Navnet Kringler kommer av det gammelnorske ordet kring-
lur, som betegner noe som er rundt eller avrundet.

Kringler har fra middelalderen vært delt i flere bruk. Søndre 
Kringler (Sø-Kringler), Hokringler, Østre og Vestre Kringler har 
en dominerende plass i landskapet ved at de ligger noe høyere 
enn andre nærliggende garder. Kringlerdalen ligger nede ved 
elva Leira, og denne rammer inn selve miljøet, som domineres 
av åpne flater og dyrket mark. Landskapet er preget av lang tids 
bebyggelse og kommunikasjon.

Ytterlige naturressurser som elva, fossen og dammen kunne 
utnyttes til bruk av sag og mølle, som begge var i drift fra 
1600-tallet og frem til ca. 1920. På 1800-tallet var det stor virk-
somhet med tømmerdrift i området. På det meste skal det ha 
vært 2000 menn engasjert til å fløte tømmeret nedover elva og 
videre til Lillestrøm. 

Fra slutten av 1800-tallet til ca. 1950 ble det også drevet meieri. 
Alt dette har ført til at Kringlerdalen på mange måter har fungert 
som et levende bygdesentrum, med et gjensidig bruk- og nyt-
teforhold mellom objektene. 

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I delområdet finner vi flere arkeologiske funn. I nærheten av 
Kringler gamle meieri, ca. 50 m øst for broa i Kringlerdalen lig-
ger det ruiner etter et demningsannlegg med mølle fra 1900-tal-
let. Demningsannlegget er ikke fredet. Mølla har ligget på elven 
Leiras vestre side. Den består av en mur av tilhuggede granitt-
blokker med flere åpninger/luker, og er inndelt i tre seksjoner. 
20 m Nord-øst for mølla er vannet ledet inn i en steinhvelvet 
akvedukt med 3 stående jernbjelker foran åpningen. 

Ved Kringlerdalen gård finnes det veganlegg/kjerreveg fra uviss 
tid. Ved vegen er det også en nybygd trebro over elven Leira 
som er bygget av historielaget. Kjerrevegen er ca. 250 m lang. 
Den registrerte vegen begynner på gårdstunet og ender opp ca. 
300 m øst for mølla. Ved broovergangen på Leiras vestre side 
står det i dag en restaurert (av historielaget) fløtningshytte. 

Fløtehytta. Hytta ble brukt til hvile og overnatting for menn som arbeidet med fløting av tømmer.
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Ved gården Hokringler er det gjort to arkeologiske funn. Den 
ene var en haug/grop fra uviss tid. Haugen var der fram til 
1918-20, og var en rund, markert haug som var synlig over bak-
ken. Haugen ble tatt til grus i forbindelse med anleggingen av 
Åsvegen. Man vet ikke om haugen kan ha vært en gravhaug. 
Etter opplysning fra Hanna Fjellberg skal det ha gått en ring av 
stein i bakkenivå rundt hele den ryggen gården ligger på.

Ved gården Hokringler ble det i 1964 gravet frem en oval stein 
av lys kornet granitt, som ser ut som en skubbekvern. Løsfun-
net er fra uviss tid. 

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Selv om det i dag er lite igjen av den aktiviteten som en gang 
var i Kringlerdalen, er det fortsatt et viktig område for gårdsbruk, 
og det er flere bygg som ennå står. Omgivelsene er vakre, og 
etter at Kringlerdalen konferansesenter ble etablert, er det flere 
enn Nannestads innbyggere som får glede av dette. Ruinene 
etter sag og mølle er godt synlig fra veien, og fløtehytta brukes 
i dag som et lite, enkelt museum. Gamle Kringler meieri er noe 
ombygd, men viser fortsatt spor etter den gamle driften. Kring-
ler gård ligger fint til på toppen og er et gårdsanlegg i full drift. 
Hovedhuset på gården er i sveitserstil med flotte utskjæringer. 
Det er ellers småhus i området i sveitserstil som er godt bevart. 
Åsvegen 759 er et lite sveitserhus fra 1902/03 (antagelig med 
en enda eldre tømmerkasse) som er restaurert og tilbakestilt. 

Ravinedalen langs Leirelva, mellom Kringlertoppen og Skjen-
num, er en av få gjenværende ravinedaler langs Leira, da 
de fleste er planert ut og oppdyrket. Ravinedalen har direkte 
kontakt med Leira og er en del av et system med velutviklede 
raviner på gammel havbunn i kommunen.  Den  brukes delvis 
som beiteområder, og sammen med skog og dyrket mark dan-
ner den en fin ramme rundt delområdet Kringlerdalen. 

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Området er godt bevart og viser en historisk utvikling fra el-
dre drift og fram til i dag, der noe av bygningsmassen har fått 
ny bruk og annen er utviklet til å kunne imøtekomme dagens 
standard og krav innen jordbruk og landbruk. Tilknytningen til 
Leira og ravinedalen med gamle veifar gjør delområdet spesielt 
verdifullt, og en fortsatt tilrettelegging for videre landbruksdrift 
med beiteområder ansees som viktig. 

Flere fine små sveitserhus i området mellom Kringlerdalen og 
Sø-Kringler danner også et fint kulturmiljø som bør bevares. 

Kringlerdalen konferansesenter bidrar til formidling av viktige 
kulturminner og ivaretagelse av ruiner etter mølle og sag. De 
har også ryddet en sti langs elva og ivaretar en fløtehytte på 
området, i nærheten av elva. 

Kringlerdalen er også omtalt i Akershus fylkesplan for kulturmin-
ner, der det legges vekt på jordbrukslandskapet, gårder, møl-
leruiner, meieri og butikk, fløtehytte og gamle veifar.

Ruiner i fossen i Kringlerdalen. Ett av flere sveitserbygninger i området, Åsvegen 759.

Kringlerdalen konferansesenter, låve med ny bruk.
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SKJENNUM

LOKALISERING

Et avgrenset område med gårder mellom Bjerke og Kringlerdalen. 
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HISTORIKK 

Skjennum ble trolig ryddet i eldre jernalder. Allerede i gam-
melnorsk tid ble gården delt i to bruk, Norigarn og Sørigarn. 
Før svartedauden var det et tredje bruk på Skjennum, som på 
1600-tallet ble kalt Øde-Skjennum. Bruket ble lagt til Søgarn. 
Nordgarn fikk også en gammelnorsk gård som underbruk etter 
Svartedauden. Både Norigarn og Sørigarn ble registrert som 
fullgarder i 1577.

Den gammelnorske formen av navnet Skjennum var Skineimr. 
Navnet kommer antageligvis fra ordene skina = skinne og heimr 
= heim eller bosted.  Fra ca. 1500-tallet ble uttalen slik den har 
vært siden: Skjæ’nnomm. Gården er nevnt for første gang i 
skriftlige kilder i 1326, der en mann med kallenavnet «Sakse på 
Skjennum» går igjen i flere brev, og må derfor ha vært en be-
tydelig bonde i sin tid. 

Norigarn har vært i ætten siden ca. 1550. Hovedhuset har vis-
stnok tømmerkjerne fra 1700-tallet. Stabburet, bygd i 1865, har 
høy strøksverdi og autentisitet. Den har samme orrhøne på 
taket som vi finner på Sø-Kringler. 

Sørigarn har vært i ætten siden ca. 1600. Nåværende hoved-
bygning ble bygd i 1816. Den ble ombygd til sveitserstil i 1890. 

Den østre delen ble totalrenovert 1954-55. Den fikk et påbygg 
1958-59 for institusjonsbruk i årene 1959-80. Diverse vedlike-
hold med  bl.a. nytt tak i 1990. Kårboligen (veslebygningen) 
fikk påbygd 2.etg i 1910, med trappehus og kårleilighet. I peri-
oden 1945-50 ble første etasje  påbygd flere ganger. Huset ble 
totalrenovert 1965-66, og i 1999-2000. Driftsbygningen fra 1937 
brant ned i 1994. Nåværende driftsbygning ble bygd i 1995-96.

Norigarn på Skjennum.

Skjennum Sørigarn.
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Arstun ligger mellom de to andre og består av et hovedhus i 
sveitserstil og et Romeriksstabbur.

Skjennum har også hatt husmannsplasser. Det nevnes Skjen-
numsstua, Skjennumsdalen, og Skjennumshaugen, men alle de 
tre plassene ble nedlagt rundt 1900. 

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

Ingen registrerte funn.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Området består av et knippe gårder fint omkranset av dyrket 

mark og leirelva med raviner. Skjennum bærer på historie som 
kan leses av bygningene. Her finner vi gårder i drift som er 
restaurert og med nyere fjøs, men også en Norigarn som står 
tom og har en autentisitet i forhold til alder, men som trenger 
vedlikehold.  Det finnes et fint eksemplar av Romeriksstabbur 
på Arstun.

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Dette er et område med sammensatt og representativt kultur-
landskap, med dyrka mark, elv og raviner. Allsidig jordbruk og 
dyrehold.  Bygninger og tun fra flere perioder, noen med høy 
alder og autentisitet. Området må også sees i sammenheng 
med Kringlerdalen og Bjørke.

Romeriksstabbur på Arstun. Innkjøring til tunområdet på Skjennum.

Skjennum i vinterpryd. Foto: Lars Skjennum.
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BJØRKE

LOKALISERING

Bjørke er et gammelt sogn som i dag markerer slutten av Åsvegen der den går over i 
Nannestadvegen.
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HISTORIKK 

Gården Bjørke ble ryddet i eldre jernalder. Gårdsnavnet 
var på gammelnorsk Bjarka. Det skal visstnok ha vært et 
hunnkjønnsord på et elve- eller bekkenavn. Det er mulig det 
har vært navnet på bekken som renner fra Bjørke og ut i Leira. 
Allerede i gammelnorsk tid ble den delt i to bruk, kalt vestre og 
søndre Bjørke i 1393. På 1400-1500-tallet skal alle Bjørkeg-
årdene ha brent ned, 1. pinsedag da alle var i kirken. I nyere tid 
er brukene kalt Nordre og Søndre Bjørke. 

I gammelnorsk tid ble også kirken for soknet bygd på Bjørke, og 
soknet ble kalt Bjørke sokn. Den nåværende kirken stod ferdig 
i 1697, etter at den gamle stavkirka ble revet. Befolkningen på 
Bjørkegårdene hadde nær tilknytning til miljøet i Kringlerdalen. 
De leverte meieriprodukter til Kringler meieri, handlet i forretnin-
gene der, og benyttet sag, mølle og luteri.

Bjørkegardene har alltid hatt et tett samarbeid, med felles se-
terdrift på Bjørkesetra i Nordåsen, og gjeterarbeidet på omgang 
ettersom setra var sameid. Det ble drevet felles treskelag fra 
1920 åra og fram til 1962-63, da man begynte med skurtresk-
ing. Før den tid var det omreisende med treskeverk som tok 
seg av jobben.  Gårdene drev med skog og treverket ble frakta 
til saga i Kringlerdalen. I 1930 årene fikk Bjørkegårdene eget 
vannverk.

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

Ingen registrerte funn.

Jordene ved Bjørke, med Bjørke kirke.

Bjørke gård, nærmest kirka.
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BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Bjørke er fortsatt et område som domineres av gårder som lig-
ger tett sammen i et område ved kirka med dyrket mark på alle 
sider. Dette delområdet er preget av velstand, og vi finner res-
taurerte hovedhus, flere i sveitserstil, med tilhørende nye låver 
bygget på 1900-tallet. De aller fleste gårdene har hvitmalte hus 
og røde låver og stabbur, noe som setter sitt preg på området 
og skaper et helhetlig inntrykk. 

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Delområdet Bjørke er hovedsakelig valgt ut på grunn av 
Bjørke kirke og nærheten til gårdene omkring, der et levende 
gårdsmiljø står sentralt. Den flotte fasaden mot Bjørke kirke blir 
spesielt viktig å ta vare på. Kirke og gårdstun utgjør en helhet 
som ligger godt eksponert i landskapet og derfor er sårbart for 
inngrep.

Kulturminneplan Akershus fylke omtaler også Bjerke kirke med 
omgivelser, og framhever at dette er et middelalderkirkested, 
med listeført kirke, samt jordbrukslandskap og flere gårder.

Bjørke kirke (bildet er hentet fra Nannestad kirkelig fellesråds nettside)

Bjørke gård, Åsvegen 822. Fint sveitserhus på gården i sikt fra kirka.
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NANNESTADVEGEN FRA BETANIA TIL BETEL

LOKALISERING

Delområdet følger Nannestadvegen fra Bjerke kirke og opp til Maura sentrum.
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HISTORIKK 

I dette delområdet bodde det håndtverkere; Hjulmakere, snek-
kere, smed, skreddere og malere. På Vestmo (Nannestadvegen 
351) var det bakeri under 2. verdenskrig. (Her finner vi flere 
bolighus som fra tidligere er frasolgte parter/småbruk fra gården 
Hol. Hol ble ryddet i eldre jernalder. Navnet var på gammel-
norsk Holl, som betyr en isolert og rundaktig høyde. Gården var 
også i bruk etter svartedauden, og den tok også opp i seg en 
nedlagt gård som da ble kalt Kongsparten. Det antas at dette er 
den samme gården som Stanger. 

Stanger het på gammelnorsk Stangir, som er flertall av ordet 
stang. Betydningen av dette gårdsnavnet er uklart. Stanger 
(Nannestadvegen 474) ble frasolgt fra Hol i 1838, og har vært 
bebodd siden. Det har også vært butikk. Huset ble revet og 
bygd opp igjen i 1898. 

Andre bruk, som Moholt (Nannestadvegen 470) ble frasolgt i 
1893, og Holberg (Nannestadvegen 480) ble frasolgt i 1899. 
Holberg har vært både småbruk og «skolemesterstue».

Gården Hetåker er trolig ryddet i eldre jernalder. Tre bruk ble 
skilt ut i 1851. Mo og Solum (se bilder på neste side) er også 

skilt ut fra denne gården. Sandberg har vært smie, og det har 
også vært drevet hjulmakervirksomhet her fra ca. 1885 (se 
kap om Industri). Hovedhus, fasade med kantskjæring, bygget 
1885. Restaurerte uthus og bryggerhus fra ca. 1885. samt låve 
og stabbur, skålen forandret før 1932. 

Som overskriften for delområdet forteller, finner vi i tillegg to 
bedehus i dette området: Eiendommen der Betania ligger ble 
frasolgt Nordre Bjørke i 1935. Betania eies av Bjerke pinse-
menighet. Ole Molstad stod i lang tid som forstander, han var 
også drivkraften da det første lokalet ble bygd i 1935. Før dette 
var det husmøter på Molstad, Rudstad, Kringlerenga og Bråten 
på Bjørke. Martin Slemdal var drivkraften da det andre lokalet 
ble bygget i 1950, mens det var Kåre Wiik som utførte byggear-
beidet sammen med flere venner fra menigheten.  Betania 
tok også initiativet til å innkalle alle trossamfunn i Nannestad i 
1977, for å starte fellesmøter, disse har fungert fram til i dag. I 
denne perioden ble det også bygging. Det ble bygget et tilbygg 
som gjorde lokalet større, samt kjøkken og peisestue i kjelleren. 
Også her gjorde Kåre Wiik byggearbeidet, mens ungdommene 
lagde peisestua. 

Betel ble bygd i 1911. Eiere er Indremisjonen, Misjonssamban-
det, Santalmisjonen, og Orientmisjonen. Storsalen rommer ca. 
100 gjester, i tillegg er det en liten sal og kjøkken. Her ble det 
drevet søndagsskole for flere årsklasser, sløyd for jenter og 
gutter, det fantes også en egen yngresavdeling. Huset ble brukt 
til korøving og var et samlingssted for ungdom på 80/90-tallet. I 
annen etasje er det en leilighet. 

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

Ingen registrerte funn

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Mellom nyere bebyggelse finner vi fortsatt noen flotte sveitser-
hus og småbruk langs hele denne vegen fra Bjerke kirke og opp 

Stanger, Nannestadvegen.

Holberg, Nannestadvegen 480.

Bryggerhuset på Sandberg.
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til Maura sentrum. Jo lenger opp mot sentrum, jo mer dominer-
ende er de nyere husene, til slutt med butikksentre og annen 
næring. I området finnes også to bedehus fra begynnelsen av 
1900-tallet som fortsatt er i bruk. 

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Området er hovedsakelig valgt ut fordi det består av spredt 
eldre småhusbebyggelse. Her finner vi flotte sveitserhus og 
småbruk som er godt bevart. Dette preger utsikten langs hoved-
vegen fra Bjørke til Maura, og gir tettstedet et helhetlig lands-
bypreg som det er ønskelig å bevare i ei tid med utbygging og 
store forandringer i dette området. Restaurering av den eldre 

bygningsmassen anbefales gjort i tråd med anbefalt bygnings-
vern (se eget kapittel om dette i planen).

Akershus fylkeskommune har spesielt pekt på Betel som et 
interessant kulturminneobjekt.

Betania. Betel.

Nannestadvegen 307 heter Moe. Skreddermester Gustav Hansen  

bodde her i 1900.

Sveitserhus, Nannestadvegen 379.
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MAURA; VÅLAUGSVEGEN         
 - FRA SOLHEIMKRYSSET TIL MORUD

LOKALISERING

Sentralt i Maura ved butikkområdet i den nordligste delen av bygda.
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HISTORIKK 

I dag er Maura navnet på tettstedet Maura i Nannestad kom-
mune. Utgangspunktet for det meste av bebyggelsen i dette 
delområdet kommer fra den eldre gården Maura. Eiedommene 
i området er stort sett frasolgte parter fra den eldre gården som 
lå her. 

Gårdsnavnet Maura var på gammelnorsk Maurhagi, som betyr 
en havnestrekning med maurtuer. Fra 1400-tallet har uttalen 
vært Mau`ra. Andre varianter av navnet har vært Maurhaghe, 
Maurhagha, Morofue, Moragh, Morogh, Moerud og Morud. 

Gården Maura ble trolig ryddet i vikingtiden, om ikke tidligere. 
Den skal også ha vært i bruk i tiden etter svartedauden. Om-
kring 1640 ble gården delt i to bruk. Fra begge disse brukene 
ble det rundt århundreskiftet skilt ut og frasolgt jordstykker og 
tomter, og mange av disse ligger langs Vålaugsveien, fra Sol-
heimkrysset og innover mot Morud skole. 

På begynnelsen av 1900 tallet var Solheimgården med butikk, 
posthus og rutebil, stedet der mange møttes etter fest, skole, 
arbeid m.m. I samme området var Betel (bedehus). Maurasletta 
var et lite bruk som lå vis a vi Kiwi i dag. Hovedbygningen var 
fra ca. 1880, stabburet omtrent samtidig. Stedet er i dag revet. 
I handelsgården Fredheim var det butikk fra 1897, Jonsrud, på 
andre siden huset Handelslaget i bygda, hvor det også var fry-
seri i kjelleretasjen.

Ved siden av Handelslaget finner vi Morud meieri. Bygningen 
er opprinnelig fra mellom 1775-1799, og ble kjøpt av Ole Johan 
Røtterud og flyttet til nåværende sted i 1883, Morud meieri var 
etablert. Meieriet var en staselig to etasjes trebygning, der det 
etter hvert skulle bli stor aktivitet, alt fra meieridrift til lompebak-
eri og framhaldsskole.

Videre langs vegen finner vi småbruket Molstad (frasolgt i 
1900), som også drev med snekkervirksomhet. På andre siden 
Sand (frasolgt 1899), der Bertil Størdal drev landhandel. Her 
står stabburet fra Arken, det opprinnelige bruket Morud. Tett ved 
vegen på venstre side bodde skredder Herman Morud, og hans 
søster Hanna, et lite hus med 3 arker.

Neste hus på venstre hånd er Maurateie, der det også var 
skolestue hvor lærer Christian Olsen bodde i 10 år. I 1879 ble 
gården solgt til sølvsmed Thorsten Ellingsen Morud. Han var 
en kreativ person, og skal visstnok ha patent på kaffekvernene 
i distriktet.  Til slutt kommer vi til gamle Morud skole fra 1916 
som brant ned i 2010.

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

Ingen registrerte funn.
Siste del av Vollaugsvegen mot Maura sentrum, Handelslaget.

Molstad gård.
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BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Maura sentrum er under sterk omforming som følge av den 
generelle samfunnsutviklinga de siste tiårene. De gamle nærin-
gene forsvinner, til fordel for nye næringer. Stor boligbygging 
etter Gardermoen har gjort Maura til ett av tyngdepunktene i 
bygda. Dette delområdet er sentrumsnært og har beholdt store 
deler av den eldre bygningsmassen sett i sammenheng med 
resten av Maura sentrum. Her finner vi et forretningslokale (det 
gamle handelslaget),  som har huset forskjellige næringer opp 
igjennom tiden. I dag står det tomt, men vil likevel være mulig å 
restaurere som et forretningslokale fra sin tidsepoke. I området 
finner vi også flere gårder og sveitserurs med relativt høy aut-
entisitet. Det lille hvite huset med de tre arkene (Vålaugsvegen 
125) framstår som svært autentisk. Det finnes fortsatt brannru-
iner etter Morud skole som setter et negativt preg på området 
og burde fjernes.

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Dette er et område av Maura sentrum med høy autentisitet i 
forhold til alder. Området har derfor et potensiale i forhold til å 
bevare noe av Mauras historie. I tillegg til den immaterielle his-
torien i dette området, finnes også lesbar og representativ bygn-
ingshistorie for Maura sentrum. Det er flere sefrakregistrerte hus 
med autentisk preg. I tillegg er det et allsidig kulturmiljø med 
både, forretningslokale, meieri, gårdstun og tidligere husmanns-
plass. Området kan også sees i sammenheng med Toftner, 
Åmot og Vålaug.

Sand, Vålaugsvegen 128.

Vålaugsvegen 125.

Fredheim med tilhørende låve.
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GAMLE HADELANDSVEGEN OG BURÅSLIA

LOKALISERING

Området ligger i Maura på begge sider av gamle Hadelandsveg. 
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HISTORIKK 

I dette området ved Vollaugsvegen finner vi Totner gård. Den 
ble trolig ryddet i eldre jernalder. Gårdsnavnet hadde entalls-
form Totn i gammelnorsk tid, men opprinnelsen til navnet er 
ikke kjent.  I gammelnorsk tid var gården delt i to bruk. En an-
nen gård som het Li ble også lagt til gården, og på 1600-tallet 
ble gården kalt Totner-Li. I 1630-årene ble Totner delt i to bruk, 
Østre og Vestre Totner. 

Åmot gård ligger i nærheten av Totner. Navnet Åmot kommer av 
gårdens beliggenhet. Gården ligger ved sammenløpet av Tøla 
og Vikka, som sammen renner ut i Leira. Navnet Åmot kom-
mer fra det gammelnorske navnet for Àmot, det vil si åmøtet 
eller elvemøtet. Gården ble trolig ryddet i eldre jernalder, og var 
i gammelnorsk tid delt i to bruk. Disse ble slått sammen etter 
svartedauden. Gården ble delt i to på nytt i 1640-årene. De blir 
i dag kalt Søstun og Nordstun.  Hovedbygningen på Nordstun 
ble bygd ca.1880. Noe av låven er fra 1840.

Gården Burås ligger i åsen nord for Åmot med vidt utsyn over 
Nannestad og Romerike. Det øverste bruket i åsen ligger 402 
meter over havet. 

Gårdsnavnet var på gammelnorsk enten Budaràss av bud, som 
i en bu, eller Bùrass, av bùr, som i et bur. Gården ble ryddet i 
tidlig vikingtid. Den lå øde etter svartedauden og frem til tidlig 
på 1600-tallet. I 1680-årene ble gården delt i to like store bruk, 
Øver-Burås og Ner-Burås. Fra sistnevnte ble enda et bruk skilt 
ut i 1856. Buråsstua, som var en husmannsplass, ble skyldsatt 

av denne i 1856, og frasolgt som egen part i både 1856 og 
i 1883. Plassen ligger helt øverst i det dyrkede området ved 
Burås. I dag blir omtrent alle brukene brukt samlet. 

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I Buråslia finnes det flere kullgroper som er automatisk fredede, 
både fra jernalder og middelalder.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Området består av spredt bebyggelse med både eldre og nyere 
hus. Her finnes allsidig sammensatte tun, særlig autentisk tun 
med eldre bygningsmasse på Totner Vestre. Det finnes flere 
mindre gårder i delområdet, og dyrket mark setter sitt preg på 
området mellom den gamle Hadelandsvegen og Vålaugsvegen. 
Fra Buråslia har man en flott utsikt over store deler av Nan-
nestad. Men det er også en fin utsikt over kulturlandskapet, 
med raviner og beitemarker, fra gamle Hadelandsvegen. Her 
finnes det en autentisk bygningsmasse fra før 1850.

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Området er valgt ut på bakgrunn av sin tetthet av bygninger 
bygget før 1850. Autentisiteten er høy på flere av bygningene – 

Utsikt over Nannestad fra Buråslia.
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særlig på Totner Vestre og hus i Buråslia. Her finnes et helhetlig 
kulturmiljø, autentiske tun med til dels svært gamle hovedbyg-
ninger (1700-talls) og 1800-talls driftsbygninger som fremdeles 
er  i bruk. Området har en sentral plassering i kulturlandskap 
nær den aller eldste bosettingen i bygda. Åsene har mange 
automatisk verna kullgroper, bronsealdergravplasser og bygde-
borg. Vi finner også flere fangstgroper og dyregraver i lia i nær-
heten av dette delområdet.  

Visuelt sett har nordre del av Nannestad to markerte åsryg-
ger som oppfattes som visuelle grenser for romlig inndeling av 
landskapet. Den ene er Nipkollen, åsryggen vest for Holkeby og 
Røtnes. Den andre visuelle grensen går også langs åskammen 
vestover fra Kringler (Jutulen og Lyholen). Åsene avgrenser 
ikke klare landskapsrom, men har likevel en strukturerende 
betydning. Toppen av disse åsene er markerte og fremstår som 
klare landemerker i Nannestad. Fra åsene nord for Maura er 
det mulig å se store deler av kommunen, og den kan derfor 
beskrives som et distrikt eller landskapsområde, og utsikten 
fra Burås må kunne sies å være en av bygdas flotteste. Burås, 
med sitt kulturlandskap med beiteområder og dyrket mark samt 
med sin eldre bygningsmasse er også et blikkfang fra Vålaugs-
vegen og Maura sentrum. 

I dette delområdet finnes en spredt bebyggelse med eldre og 
nyere hus fra forskjellige tidsepoker. Det vil være viktig å be-
holde den eldre bygningsmassen om det skulle bli en fortetning 
og utbygging i området. Dette gjelder for øvrig hele den gamle 
Hadelandsvegen og åsryggen frem til Maura sentrum (rund-
kjøringen). 

Det er verdt å merke seg fangstgroper, kullgroper og gravrøyser 
i dette området og i nærheten. Dette er også et viktig frilufts- og 
turområde. 

Totner gård, Vestre. Hovedhus.

Buråslia.

Totner gård, Vestre. kårbolig.

Totner gård, Vestre, stabbur.
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STENSGÅRD

LOKALISERING

Området strekker seg fra Sundby gård i sør til Stensgård i nord. 
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HISTORIKK 

I slutten av eldre jernalder kom den første større bebyggelsen 
opp ved Hurdalssjøen. Storgården som da lå der het sannsyn-
ligvis Bjorvik (dvs. Bevervika). Sammen med Nordbyvik og 
Sundby, var Stensgård en av tre gårder som ble skilt ut fra en 
denne storgården i vikingtiden. Navnet var på gammelnorsk 
Steinsgardr, fra mannsnavnet Stein og gardr = gård. Etter 
svartedauden ble gården i en periode brukt som seter for prest-
egården.

I Stensgård ved sørenden av Hurdalssjøen, lå det i middela-
lderen et klosterhospits som huset 8 munker. De tok seg av 
pilgrimmer som var på vei til Nidarosdomen. Nannestadsoknin-
gene fikk også hjelp til å skrive hos munkene. Klosterhospitset 
bestod av 4 tømmerbygninger i laftet tømmer. Stedet hadde 
også gravplass. 

Gårdsnavnet, Sundby,  var på gammelnorsk Sunnbyr, som 
betyr Sørgarden. Gården er derfor trolig skilt ut fra en tidligere 
gård i vikingtiden. Sundby ble liggende øde etter svartedauden, 
og ble ikke ryddet på nytt før ca.1600. På samme tid tok den 
opp i seg Gulliksrud, en annen nedlagt gård. I 1680-årene ble 
Sundby delt i to bruk, Øvre og Nedre Sundby. I dag kalles de 
Oppstun og Nestun. Stabburet på Nedre Sundby, bygd ca. 
1760, fungerer i dag som et museum med gamle gårdsgjen-
stander. 

Stensgård kirke ligger fint til med utsikt over Hurdalsjøen fra 
Lima. Den ble innviet 26. november 1902. 12. juni 1955 var 
det ny innvielse etter omfattende restaurering. Lokalhistoriker 
Bosse Tangen har samlet historien i jubileumsboka som ble gitt 
ut i forbindelse med 100 års jubileet i 2002 (Kan kjøpes hos 
menighetsrådet).

Stensgård grendehus ble bygget i 1925 og var i bruk som skole 
fram til 1969. Før dette var grendeskolen Heimly i bruk. Dette er 
et restaurert sommerhus i dag.

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER

I delområdet finner vi flere arkeologiske funn. Ved gården 
Stengård, på hver sin side av vestre Hurdalsveg, finner vi to 
gravhauger fra yngre jernalder. Haugene er automatisk fredede, 
men er ikke synlige over bakken. I området er det dessuten 
gjort flere løsfunn, samt at det finnes beretninger om over-
pløyde gravhauger

På Limsetodden finnes det en gravhaug fra jernalder som er 
automatisk fredet. Haugen ligger ved vestenden av åkerryggen, 
helt ute på brekket ned mot bukten. Den er synlig over bakken, 
og er klart markert og toppet. Haugen er bevokst med gress, og 
det står en telefonstolpe i haugens østre kant.

På Limset gård finnes det en gravhaug fra jernalderen. Haugen 
er automatisk fredet.  Den er synlig fra bakken, og ligger på en 
åkerholme. Haugen er bevokst med gress og endel vakre store, 
bjerketrær. Folk på gården har trodd at haugen er en tjæremile, 
men dette kan neppe medføre riktighet. Det skal ha vært flere 
hauger på gården, men spor etter disse finnes ikke i dag.

Mellom odden og Limset gård er det også gjort et funn fra etter-
reformatorisk tid. Funnet er et klesmerke av bly og ble funnet 
ved åkervandring med metallsøker av Rune Høyby. Det er inn-
levert til Kulturhistorisk Museum.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Området består av flere store gårder i drift. Sentralt i delområ-
det finner vi Stensgård kirke og Stensgård grendehus. Bade-
plassen Lima (Hurdalsjøen) er en populær badestrand for Nan-
nestadsokninger. Det historiske spelet, Limaspelet, som forteller 
historier rundt klosterhospitset på 1300-tallet spilles utendørs 
her og er veldig populært. 

Sundby er en restaurert storgård som bærer på en lang historie. 
I følge eier har hovedhuset en tømmerkjerne fra 1700-tallet. I 
bryggerhuset finnes det en gammel bakerovn. Stabburet frem-
står som særlig autentisk. Det ble panelt i 1833 og er i dag et 

Sundby gård, hovedhuset.

Stensgård kirke.
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“museum» med gamle gjenstander fra gården. Området rundt 
gården er et vakkert kulturlandskap med flere gamle, store 
lønnetrær. Det finnes også stier og gamle veifar i området ved 
gården. Skogene som tilhører gården bærer også på en krigs-
historie med flere tanksgraver (mer om dette i kapittelet om 2. 
verdenskrig).

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Stensgård forteller en historie med tidsdybde med sin historie 
om klosterhospitset, kirke, grendehus og gårder. Området bær-
er også på en historie fra 2. verdenskrig (mer om dette under 
kapittelet om krigen). Dette var sentrale tema for utvelgelse av 
delområdet. Med sitt kirkeområde med både skole og landhan-
del var dette tidligere ett av knutepunktene i bygda. I dag er 
området et viktig rekreasjonsområde med en fin badeplass og 
et kulturmiljø som er preget av eldre bebyggelse, skog og åpent 
jordbrukslandskap.

Stensgård grendehus framstår som et flott arkitekttegnet bygg 
fra nyklassisismen/ 20-tallsklassisisme på 20 tallet. Auten-
tisiteten er høy (bortsett fra en nyere balkong mot sør) og huset 
er fint vedlikeholdt. Sammen med Stensgård kirke utgjør disse 
to bygningene en fin helhet.

Lima badeplass.

Stabburet på Sundby, med gårdsmuseum.

Stensgård grendehus.
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MOREPPEN

LOKALISERING

Området strekker seg fra Kneppe i sør til Aurvegen i nord.
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HISTORIKK 

Moreppen var tidligere en klart avgrenset og særpreget grend. 
Hele området, fra Gunhildrud gård til Kneppe utgjorde til sam-
men ett grannelag. Alle gårdene, som ikke var få, ble lagt øde 
etter Svartedauden, men på 1500-tallet ble den første gården 
tatt opp igjen. Litt senere kom det folk til Nord-Børkje, og på 
1600-tallet kom det folk til Kneppe igjen. 

Moreppen som grendesamfunn har en sammensatt og rik 
nærings- og sosialhistorie, og den lever fortsatt i den eldre gen-
erasjonen. Grendehuset som opprinnelig er bygget før 1850, 
men senere restaurert i sveitserstil, er fortsatt en samlingsplass 
som ofte er i bruk til både selskaper og som kafe. 

I 1880 åra ble en gårdsbygning fra Våler flyttet til Moreppen og 
satt opp som meierilokale som bar navnet, Sæter meieri. På 
dette meieriet begynte man å lage både ost og prim, som ble 
opprettholdt i bortimot 30 år. Fra ca. 1910 ble melka kjørt til Dal 
og videre til hovedstaden. Helt til 1951-52 var det virksomhet i 
meieriet. Alf Brovold begynte landhandleri og dagligvareforret-
ning ved siden av. I dette bygget var det også post og bankfilial.

Kneppe ble trolig ryddet enten i vikingtiden eller i tidlig kristen 
tid. På 1600-tallet ble den ryddet på nytt etter å ha ligget øde 
i mange år etter svartedauden. Det er mulig gården har hatt 
et annet navn i gammelnorsk tid. Det antas at navnet Kneppe 
kommer av noe som er inknepet, at det altså ligger mellom 
noe. Gården ligger i dag innenfor Nannestads grenser, men 
på 1600-tallet hørte gården i geistlig henseende til Ullensaker, 
mens i verdslige til Nannestad. (Bygdebok 1 s. 608). Mellom 
1858 og 1911 ble Kneppe ble delt i to, og siden da har det vært 
to våningshus i tunet. Bare ett av de som står nå er gammelt. 
Det var det eneste huset som sto igjen etter at gården brant på 
St. Hans aften i 1931(Sefrak).  Kneppe har også hatt flere hus-
mannsplasser. Dagens boligområde «Kneppefeltet» ble solgt 
fra gården på 1960-70-tallet. 

Gårdsnavnet på Vigstein gård refererer til Vigsteinen, som 
fortsatt står på jordet. Gården ble trolig ryddet i vikingtiden, et-
ter at steinen ble reist. Vigstein gård var i gammelnorsk tid den 
største gården på Moreppen. Gården var opprinnelig delt i to. 
Etter svartedauden lå gården øde frem til 1600-tallet, og etter 

det har den vært udelt. Det står ingen hus fra den tiden igjen på 
gården, men både hovedhus og låve er bygget før 1850. Stab-
buret er nyere, men et fint og autentisk stabbur fra Romerike. 

Gårdsnavnet Børkje kommer av det gammelnorske navnet 
Birki som i et sted med masse Bjørk. Før svartedauden var det 
tre Børkje-gårder, Nord-, mellom- og Sø-Børkje.  Alle ble lagt 
øde.  Nord-Børkje og Sø-Børkje ble imidlertid tatt opp igjen på 
1600-tallet. 

Kabberudseter het opprinnelig Mellom-Børkje. I 1690 var det 
en rettsak om delet mot Sø-Børkje, men brukeren på Sø-Børkje 
kunne ikke bevise at det før hans tid hadde vært noe å dele 
mellom Kabberudseter og Sø-Børkje.  Det ble lagt frem et brev 
som brukerne av Vigstein, Kabberud, Bidsler og Enger satte 
opp i 1616. I brevet ble også Kabberudseter nevnt, men ingent-
ing om Nord- eller Sø-Børkje. Det ble også lagt frem en kvitter-
ing til brukeren av Kabberud for betalt tredjetake i 1616, og der 
blir Kabberutseter kallt Mellom-Børkje; «… hvorudi Kabberud 
Setter neffnis Mellem Bierche» (Bygdebok 1 s. 570).

Både på Nord-Børkje og på Kabberudseter har det vært flere 
hus fra før 1850, men mange er revet. Stabburet på Kabber-
udseter tidfestes av Sefrak til mellom 1800-1899. Hovedhuset 

Moreppen grendehus (bildet er hentet fra Skiforeningen.no).

Stabburet på Vigstein gård.

Våningshuset på Kneppe som stod igjen etter brannen
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på Kabberudseter er tidfestet av Sefrak til før 1850, men er an-
tageligvis nyere. Huset har også tidligere hatt sveitserstil, men 
ble ombygget i 1937. Låven på gården har fjøs fra 1920-tallet.

KULTURMINNER AV ARKEOLOGISK KARAKTER 

I delområdet finner vi Vigsteinen (bautastein), og en rekke 
gravhauger, bosetningsspor og kokegroper. 

Fra gammelnorsk betyr vig strid. Steinen kan derfor ha blitt reist 
til minne om en kamp eller strid. Det går flere sagn om steinen, 
og ett av dem er at birkebeinerne skal ha blitt slått i kamp der. I 

skogen øst for steinen finnes det også flere gravhauger. Flere 
av disse er fjernet og utslettet. (Bygdebok 1 s. 600).

BESKRIVELSE AV OMRÅDET I DAG

Bebyggelsen følger et typisk mønster for randsonene på moen; 
De gamle gårdene finner vi på rad ytterst på jordene og små-
brukene og den yngre bebyggelsen lenger inn mot skogen og 
langs veiene. Nærheten til militæret førte til at befolkningen 
med bønder og husmenn ble blandet opp med arbeidere og 
militære tjenestemenn, noe boligstrukturen bærer preg av i 
dag. Sveitserstil preger mye av bebyggelsen, og vi finner flere 
restaurerte gårder i området. Moreppen grendehus ligger nord 
i delområdet og  er fortsatt  flittig i bruk. Kabberudseter har en 
bygningsmasse fra før 1850. Hovedhuset var tidligere i sveit-
serstil, men ble bygget om i 1937. Stabburet på gården er frem-
deles svært autentisk. Gården som i dag kjennes som Børkje 
(vest) har en gammel og autentisk jordkjeller.  

Lengst sør ligger Kneppe gård med nytt hovedhus og et våning-
shus i sveitserstil  som er vakkert restaurert både utvendig og 
innvendig. I nærheten av det gamle terminalbygget på Garder-
moen ligger Solstua som er ei lita rød stue med tilhørende 
uthus (mer om denne i kapitlet om 2. verdenskrig). 

Den myteomspunnede bautasteinen Vigstein på to meter, lig-
ger fremdeles i dette delområdet og det finnes mange sagn 
knyttet til den. Fjerning av steinen betydde ulykke. Da den lik-
evel ble fjernet, ble budskapen på Vigstein gård syke og flere 
døde. Steinen ble satt tilbake på plass igjen og folk så lysglimt 
rundt steinen i de påfølgende netter. Et annet sagn forteller at 
Vigsteinen var fruktbarhetsbringende. Hvis en kvinne hadde 
vanskeligheter med å bli gravid kunne hun berøre steinen og gå 
rundt den. (Kilde; Historiske glimt fra Nannestad)

BEGRUNNELSE FOR UTVELGELSE AV DELOMRÅDET

Moreppen er et område som grenser til Gardermoen og rulle-
banen. Delområdet bærer på en lang og sammensatt historie. 
Jordkjelleren på Børkje er en av de få i Nannestad, og burde 
bevares. Det finnes flere arkeologiske funn i området, i tillegg 
til den myteomspunnede Vigsteinen som også er trukket fram 
i fylkesplanen for kulturminner. Delområdet bærer også på en 
krigshistorie fra 2. verdenskrig hvor det var «russer-leirer» i 
området (les mer om dette i kapittelet 2. verdenskrig). 

Både Kabberudseter og Vigstein gård har en autentisitet ift byg-
ningsmassen som det er ønskelig å bevare.

Hovedhuset på Kneppe gård er bygget opp igjen etter brannen 
på 30-tallet med eget tømmer, og er en flott nyere hovedbygn-
ing. Den er både arkitektonisk interessant og representativ for 
sin stil og periode. 

I «Fortid og flyplass» peker de på at det først og fremst er kul-

Hovedbygningen på Kabberudseter.

Vigstein (bildet er hentet fra Nannestad kommunes nettsider).
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turminnemiljøet som helhet som er viktig. Her fremheves det 
at gårdsbebyggelsen den gang hadde enkeltbygninger av stor 
verdi og representerer kontinuitet i forhold til forminnene, og 
at den yngre bebyggelsen, med småbruk, småhus, skole og 
meieri fører linjene fram til vår tid. (Fortid og flyplass s.112). 
Dette ser en også spor etter i dag, selv om det har foregått noe 
påbygning og restaurering av boligmassen de senere årene. 

I den gjeldene fylkesplanen for kulturminner i Akershus 
beskrives området som et  «Kulturmiljø med arkeologi. Åpent 
agrart landskap mellom sandmo og ravine med flere store 
gravhauger og skogsgravfelt.»

Jordkjelleren.

Stabburet på Kabberudseter.






