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This is the first municipal master plan for archaeological and architectural monuments 
and sites in Nannestad municipality. The objective of this plan is that it will be useful for a large 
range of Nannestad`s activities when it comes to; planning and building, property, schools and 
educational facilities and transportation. In addition, it will be a good tool for the citizens of Nan-
nestad, both old and new, who want to learn more about the history of their local community.

This plan contains of five main topics:

1. Laws and regulations. Status and challenges

2. Method, registration and assessment

3. Historical overview and selected themes 

4. Selected areas and objects of high value

5. Prioritized areas and action plan

16 prioritized areas have been selected. The criteria for selecting these have been old age and 
authenticity, as well as densely built areas. Archaeological and architectural monuments of young-
er age with high value that are within the prioritized areas have also been included. Other criteria 
have been the registrations of the county, as they are manifested in the plan for archaeological 
and architectural monuments and sites in Akershus County (Spor for framtiden, Fylkesdelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer I Akershus 2007-2018). It has been a goal that all school districts will 
be represented. The connection between cultural environment and cultural landscape has also 
been emphasized.

This plan is prepared on the background of “Veileder, kulturminner i kommunen. Kulturminneplan” 
and “Håndbok for lokal registrering” (Both from the Directorate for Cultural Heritage). The actual 
method for registration of the objects, valuations and the emphasizing of these, are based on the 
method of architect Jo Sæleg. 

32 buildings/monuments, and one older authentic farm consisting of several buildings (Sø-Kring-
ler), have been assessed of having high value in a cultural heritage perspective. 

In accordance with the action plan for archaeological and architectural monuments and sites in 
Akershus County, the document also contains suggestions when it comes to administration, pre-
sentation, preservation and value creation. It is emphazised that the action plan shall be realistic 
and feasible. The plan has listings over the principles for the manintanence of listed buildings 
and subsidies. It also contains suggestions for prioritized areas and topics in a later updated pro-
gramme of action. 

SUMMARY
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FORORD

Nannestad kommune er en av de siste kommunene som nå får sin egen kommunedelplan for 
kulturminner. Endelig er den her! 

Ønsket om en slik plan har imidlertid vært der lenge, både hos foreninger, politikere og privat-
personer, men det er som kjent ressurskrevende å få laget en slik plan. Et samarbeid mellom 
fagfolk, innbyggere, ressurspersoner og kommunens administrasjon må til for å få en god kultur-
minneplan. Det finnes per i dag ingen mal på hvordan en kulturminneplan skal være, men det er 
en anbefaling at kommunen nå lager sine egne planer framfor å sette arbeidet bort eksternt. Den 
anbefalingen ønsket vi å følge.

Høsten 2013 startet nettverksbyggingen og kompetansehevingen i forhold til kulturminnefeltet på 
Romerike, og undertegnede dannet, sammen med Ullensaker kommune, nettverket RIK (Rome-
rike Interkommunale Kulturminnenettverk). I desember 2013 ble det vedtatt i kommunestyret å 
styrke arbeidet med kulturminneplan og virksomhet Kultur fikk ansvaret for å utarbeide planen. I 
mai 2014 fikk vi innvilget våre søknader om støtte til å utvikle en kulturminneplan fra både Riksan-
tikvaren og Akershus fylkeskommune. Arbeidsgruppe og styringsgruppe ble nedsatt, vi var i gang.

Høsten 2014 startet arbeidet med planprogram og research innen kulturminnefeltet i kommunen, 
og vinteren og våren gikk med til å utarbeide et planforslag og registrere og ta bilder av delom-
råder og bygninger. Siste halvår har vi bearbeidet det innsamlede materialet, sjekket det opp med 
andre kilder og ferdigstilt planarbeidet. 

I Nannestad kommune finnes det mange eldre, flotte bygg. Alle får ikke plass i en slik plan. Noen 
synes kanskje det er trist, andre er kanskje glad for at ikke alle hus er med. Det blir nok heller  
aldri full enighet rundt hva som skal bevares for ettertiden og hva som skal få gå i glemmeboken, 
og sånn må det være. Likevel sitter vi i arbeidsgruppa igjen med minner om mange gode og frukt-
bare møter med grunneiere, og jeg ønsker å takke for den velviljen og gjestfriheten vi har møtt på 
vår veg igjennom bygda. Vi er stolte av å ha fått samlet sammen så mye informasjon og historikk 
rundt kulturminneområder og hus, «mellom to permer». 

Som prosjektleder for arbeidet ønsker jeg også å takke arbeidsgruppa for en flott innsats. Her vil 
jeg spesielt trekke fram de frivillige, Liv Stokstad og Villy Ruud, som har stått på både tidlig og 
seint, reist både hit og dit, snakket med kilder og lest diverse rapporter, lover, planer og bøker for 
å kunne bistå meg i arbeidet. En stor takk til dere! Styringsgruppa for arbeidet har vært Oppvekst 
og Kulturutvalget og jeg vil også takke dere for engasjement og velvilje gjennom planprosessen. 
Sist, men ikke minst, vil jeg takke Eli Tangen Eggum for den flotte grafiske utformingen og Ottar 
Wærhaug for den fantastiske tegningen som pryder baksiden av denne planen.

Og til alle som leser denne planen - Vi ønsker ikke at den skal havne i skrivebordsskuffen eller i 
en bortgjemt mappe på PCen, vi ønsker at den skal brukes! Alle innspill mottas med takk.

På vegne av arbeidsgruppa:

Åse Mørk

1.	PLAN	OG	LOVVERK
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INNLEDNING

En kommunedelplan for kulturminner gir oss en oversikt over 
kommunes kulturminner og kulturområder og en verdivurdering 
av disse. Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig 
virksomhet i vårt fysiske miljø; også steder tilknyttet viktige hen-
delser, tro eller tradisjon. Kulturminner og kulturmiljøer inngår i 
vår kollektive hukommelse og gjenspeiler hvordan utviklingen 
har satt sitt preg på bygda og livet til innbyggerne. Planen vil 
være nyttig for større deler av kommunens virksomhet, fra plan- 
og byggesak, til eiendomsforvaltning, skole og undervisning, 
næring, samferdsel m.m. I tillegg vil den være et godt verktøy 
for befolkningen i Nannestad og innflyttere som ønsker å bli 
mer kjent med bygdas historie.

I denne første planen for kulturminner i Nannestad er det byg-
ninger og bygningshistorie som er viet plass, og vi har flere hus 
vi kan være stolte av i Nannestad, både eldre og nyere bygg. 
En del eldre hus og gårder er restaurerte, andre er veldig aut-
entiske i forhold til alderen. Vi har områder med viktig historie 
av nasjonal betydning, som slaget på Låke 1240, og vi har om-
råder av stor lokal betydning, som Nannestad sentrumsutvikling 
med både gammelt og nytt kommunehus. 

Med Romeriksåsen, Leirelva og ikke minst ravineområdene har 
Nannestad et spesielt interessant kulturlandskap som setter oss 
på kartet. Akershus fylke har pekt ut 22 utvalgte kulturområder i 
Norge. Ett av disse, Øya/Ukkestad, er nettopp her i Nannestad. 
Romeriksåsen med seterdrift til rundt 1960 bærer på en interes-
sant historie om en svunnen tid. 

I likhet med resten av landet har også Nannestad spor etter 2. 
verdenskrig. Riksantikvaren har invitert alle landets kommuner 
til å velge ut og registrere viktige kulturminner fra denne peri-
oden  for ettertiden. I denne planen har vi derfor valgt å ha med 
et kapittel om krigen. 

Bygda har en skolehistorie som går langt tilbake. Vi har stående 
skolebygg fra 1854 med høy autentisitet og vi har et skolemu-
seum på gamle Kringler skole. Men det er ikke bare de eldre 
skolebyggene vi kan være stolte av. Nannestad ungdomsskole 
er for eksempel et flott bygg fra sin periode, og det er også El-
tonåsen skole i Holter. 

Selv om Nannestad først og fremst er kjent som en jordbruks-
kommune har vi også en industrihistorie. Skog, fjell, leirjord og 
vannrike elver gav grunnlag for industridrift av sagbruk, jern-
verk, gruvedrift, glassverk og teglverk.

Dette er Nannestad kommunes første kulturminneplan, og den 
er laget for å brukes. Hva som defineres som et kulturminne en-
drer seg over tid, og det gjør bygningene og landskapet også. 
Det sier seg selv at man ikke kan ta vare på alt. Det er imidlertid 
viktig å ta vare på kulturminner som anses av høy verdi. Sam-
tidig er det behov for at kommende generasjoner får anledning 
til å utforme omgivelsene, etterlate sine spor og dermed skape 
en videre kontinuitet i utviklingen. Det er også nødvendig å 
se på vern gjennom bruk. Ny bruk av ledige landbruksbygg er 

et viktig område for mange bønder i dag. De kulturminnene, 
kulturmiljøene og det kulturlandskapet som bevares, bør gjen-
speile verdier som de fleste i vårt samfunn i dag finner viktige 
å ivareta. Oppfatningen om hva som er viktig historie og hva 
som dermed er verneverdig, er imidlertid ikke konstant men i 
fortløpende endring.

En kulturminneplan må derfor rulleres og oppdateres. Selv 
om det er med mange viktige delområder og objekter i denne 
planen, finnes det flere, og det er ønskelig at disse også får 
plass i planen ved senere rulleringer.

MEDVIRKNING

Utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner ble ledet av 
virksomhet Kultur og utføres av en arbeidsgruppe bestående 
av: 

• Åse Mørk, kulturkonsulent og prosjektleder for  
 planarbeidet

• Jon Henrik Solhei, virksomhetsleder Kultur

• Marit Sand, fagansvarlig landbruk

• Mathis Guttorm Kjexrud-Egge, arealplanlegger/fagan-  
 svarlig byggesak

• Villy Ruud, Nannestad historielag

• Liv Stokstad, privatperson/grunneier

Oppvekst og kulturutvalget er styringsgruppe for planarbeidet. 
Arkitekt Kjetil Sæterdal har bistått i arbeidet med registrering og 
verdivurdering av objekter og miljøer. Historiker Maren Haugen 
har hjulpet til med research og tekster i forbindelse med Nan-
nestads eldre og nyere historie og har vært en del av arbeids-
gruppa det siste halve året.

Utover dette har arbeidsgruppa vært i nær dialog med grunn-
eiere og andre informanter. Informasjon om planarbeidet har 
ligget tilgjengelig på kommunens nettsider og blitt annonsert i 
lokalavisen.

FORMÅL MED PLANEN

Det overordnede målet med en kulturminneplan er å styrke 
kommunens evne til å ivareta og formidle kulturminnene i Nan-
nestad på en best mulig måte. Planen vil gjøre behandlingen av 
byggesaker bedre, og formidlingen av kulturminner mer tilrette-
lagt. En kommunedelplan for kulturminner vil kort beskrevet: 

• skape oversikt over – og kunnskap om kommunens    
viktigste kulturminner og kulturminneområder pr. i dag. 

• redusere muligheten for konflikt mellom verneinteresser og 
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andre private- og samfunnsinteresser ved å    
ha en forutsigbar plan for kommunens kulturminnepolitikk.

• bevisstgjøre kommunens innbyggere og andre interesserte 
på den store rikdommen med kulturminner som finnes i Nan-
nestad.

• synliggjøre kulturminner som en ressurs for hele kommunen. 
Noe som kan gi økt verdiskaping både økonomisk og kulturelt, 
samtidig som det kan ha en identitetsskapende effekt.

• kulturminneplanen kan være et verktøy i grunnskolen som gir 
elevene en større forståelse, kunnskap og tilhørighet til bygda.

• Kulturminneplanen kan også være et verktøy for å gi innbygg-
ere og interesserte en bredere forståelse for forvaltningen innen 
kulturminneområdet, samt generelle tips om bygningsvern. 

AVGRENSNING

En kulturminneplan kan ikke favne alt. Denne første kulturmin-
neplanen omhandler faste kulturminner. Kunst og tradisjonelle 
bruksgjenstander fra f. eks. landbruket blir ikke viet plass i 
denne planen. Den immaterielle kulturarven for Nannestad øn-
sker vi å begrense til historier rundt steder og bygninger som 
belyser den eksisterende kulturarven. Dette innbefatter steds-
navn og lokale benevnelser på hus og steder. 

På Riksantikvarens anbefaling har vi ikke  laget en plan som 
beskriver frittliggende objekter spredt rundt i Nannestad, men 
fokusert på utvalgte delområder og satt objektene i sammen-
heng med hverandre og kulturlandskapet. I Nannestad finnes 
det mange områder med eldre hus og gårder. Det er dessverre 
ikke ressurser til å registrere alle i forbindelse med utarbeidels-
en av denne første planen. Det betyr at det finnes flere eldre 
bygninger som har en kulturminneverdi også utenfor utvalgte 
områder. SEFRAK-registeret (Sekretariatet For Registrering 
Av faste Kulturminne i Noreg) gir forøvrig et godt grunnlag for 
å finne fram til de eldste objektene i Nannestad, som vi ønsket 
å ha en spesiell fokus på (mer om SEFRAK-registeret under 
begrepsavklaringer). Her har også autentisitet i forhold til al-
der vært viktig. Under kapittelet Handlingsplan er det skrevet 
en liste over flere delområder som burde få plass i planen i 
forbindelse med rulleringer. 

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Det at Nannestad ikke har hatt en helhetlig plan for forvaltning 
av kommunens kulturminner gjør den lokale forvaltningen av 
kulturarven krevende og fragmentert. Det har de senere år 
kommet tydelige signaler fra statlig hold om at kommunene er 
tiltenkt en større rolle i forvaltningen av sine kulturminner, noe 
som øker behovet for en plan. Nannestad er en av de siste 
kommunene i Akershus som har utarbeidet en kulturminneplan.

Det har fra flere lokale hold blitt ytret ønske om en kulturmin-
neplan for Nannestad. Både historielaget og enkeltpersoner i 
kommunen har gjennom flere år etterlyst en slik plan. I plan-
strategien for Nannestad 2012-2015 ble også behovet for en 
kommunal kulturminneplan påpekt. I desember 2013 ble det 
vedtatt å styrke arbeidet med kulturminnevern og kulturplan 
med 100 000 kr i planperioden. Virksomhet Kultur har fått 
ansvaret for å utarbeide planen.

Det finnes ingen fasit på hvordan en utarbeider en kulturminne-
plan. Riksantikvaren har gitt ut en veileder til kulturminneplanar-
beidet («Veileder. Kulturminner i kommunen. Kulturminneplan. 
2013») og en håndbok i registrering av kulturminner («Håndbok 
for lokal registrering. 2013») som ligger til grunn for Nannestads  
planarbeid. I tillegg har arbeidsgruppa vært i kontakt med andre 
kommuner på Romerike for råd og hjelp. 

Vi har fått bevilget 100 000 kr fra Riksantikvaren og 75 000 kr 
fra Akershus fylkeskommune til utarbeidelse av planen. 

NASJONALT ANSVAR INNEN KULTURMINNEOMRÅDET

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig 
rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den 
statlige kulturminnepolitikken. Direktoratet skal gi faglige bidrag 
til departementets arbeid med kulturminnevern. Riksantikvaren 
har ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjen-
nomført, og har i denne sammenheng et overordnet faglig 
ansvar for den regionale kulturminneforvaltningens arbeid med 
kulturminnevern. Riksantikvaren er også fredningsmyndighet og 
skal i tillegg utarbeide retningslinjer og kriterier for vernearbeid. 
Riksantikvaren er videre klageinstans for vedtak etter kulturmin-
neloven som er fattet av fylkeskommunen. Riksantikvaren har 
myndighet til å gi dispensasjoner fra kulturminnelovens § 8 for 
automatisk fredete kulturminner.

I dokumentet Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging (2015) står det:

«Kulturminner og kulturmiljøer er viktig for identitet og tilkny-
tning, og er en viktig ressurs for næringsutvikling. De viktig-
ste årsakene til tap eller svekking av kulturminneverdiene 
er økende utbyggingspress og manglende bruk av bygn-
ingsmiljøer, som følge av nedleggelser i tradisjonell industri og 
gårdsdrift. Kommunene har hovedansvaret for å identifisere, 
verdsette og forvalte verneverdige kulturminner i tråd med 
nasjonale mål. Fylkeskommunen og Sametinget har ansvar for 
å ivareta de nasjonale kulturminneinteressene og bistå kom-
munene med veiledning.

Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene 
identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, fri-
luftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale 
og kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og 
samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.»
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I tillegg sier St.melding nr 16: Leve med kulturminner (de 
såkalte 2020-målene) følgende:

• Det årlege tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø 
skal ikkje overstige 0,5 prosent innan år 2020.

• For automatisk freda arkeologiske kulturminne skal det årlege 
tapet ikkje overstige 0,5 prosent innan 2020.

• Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere 
vedtaksfreda innan 2020.

• Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlike-
haldsnivå innan 2020.

• Eit representativt utval automatisk freda arkeologiske kultur-
minne skal vere sikra innan 2020.

I St. melding  35: Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikk-
en, beskrives blant annet gjenstående utfordringer for å nå 
2020-målene og politiske grep i kulturminnearbeidet i årene 
som kommer.

SEFRAK (Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne 
i Noreg) er et nasjonalt register over eldre bygninger og andre 
kulturminner, bygd før 1900. (I Finnmark før 1945). Bygningene 
er kartfestet, oppmålt og fotografert og hvert objekt har et eget 
skjema. I Nannestad foregikk kartleggingen på 70-90-tallet.

Det at en bygning er SEFRAK-registrert betyr ikke at bygningen 
har et formelt vern. Registreringen indikerer imidlertid at byg-
ningen kan være et verdifullt kulturminne, eller at den tilhører 
et viktig kulturmiljø eller kulturlandskap. Det bør derfor gjøres 
en lokal vurdering av verdien før det eventuelt fattes vedtak om 
tillatelse til riving, flytting eller endring av bygningen. Mange 
kommuner har derfor innarbeidet rutiner i sin saksbehandling 
med en vurdering av kulturminneverdien i saker som berører 
SEFRAK-bygninger. For bygninger eldre enn 1850 er det imi-
dlertid lovfestet (Kulturminnelovens §25) at en slik vurdering må 
gjøres før bygge- eller rivningssøknad blir godkjent. Søknaden 
skal oversendes fylkeskommunen før vedtak fattes.

I alt er det registrert ca. 515.000 objekt i SEFRAK-registeret. 
SEFRAK-skjemaene oppbevares i fylkeskommunen, men kom-
munene har kopier på papir. Fylkeskommunen har startet et 
prosjekt for å få digitalisert skjemaene og gjort dem tilgjengelige 
gjennom egne kartinnsynsløsninger. Informasjonen i SEFRAK-
registeret er også en del av Riksantikvarens kulturminnedata-
base Askeladden, som alle kommuner og fylkeskommuner har 
tilgang til. Askeladden er også tilgjengelig for andre interes-
serte. På Miljødirektoratets nettside miljøstatus.no finnes det 
også kartverk med markeringer for SEFRAK-registrerte byg-
ninger og arkeologiske funn m.m. 

I Nannestad var det pr 01.01.2007 1175 stående SEFRAK-

registrerte bygninger. Dette er et høyt antall ift andre kommuner 
i Akershus.

REGIONALT ANSVAR INNEN KULTURMINNEOMRÅDET

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er statens representant i 
Akershus. Fylkesmannen har ikke noe direkte forvaltningsans-
var innenfor kulturminnevern, men etatens miljø- og landbruk-
savdeling arbeider med mange saker som berører kulturminner, 
kulturmiljøer og kulturlandskap. Fylkesmannen er klageinstans 
og megler.

Riksantikvaren delegerer oppgaver til Akershus  fylkeskom-
mune som forvalter det statlige ansvaret regionalt.
Fylkeskommunen fører tilsyn med fredete kulturminner og er 
avgjørelsesmyndighet i flere saker som angår kulturminner. 
Fylkeskommunen kan foreta midlertidig fredning. Forvaltningen 
av kulturminnene skjer både innenfor rammen av kulturmin-
neloven og som følge av den rollen fylkeskommunen har innen-
for arealplanlegging og enkeltsaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven.

Fylkeskommunen skal samarbeide med kommunene og 
komme med innspill og medvirke i planprosesser slik at de 
samlede kulturminneinteresser blir ivaretatt på en god måte i 
plan og utbyggingssaker. Fylkeskommunen har også rådgivn-
ings- og veiledningsansvar overfor offentlige organer på fylkes- 
og kommunenivå, samt grunneiere, tiltakshavere og andre som 
har ansvar for kulturminner. Det er et sentralt satsingsområde 
for 2007-2018 at kommunene skal få økt mulighet til å ta ansvar 
for kulturminner og kulturmiljø som grunnlag for verdiskaping og 
lokalsamfunnsutvikling.

Det er kun i saker som angår fredete kulturminner etter kultur-
minneloven at fylkeskommunen har en myndighetsrolle, mens 
fylkeskommunen i saker som utarbeides etter plan og bygn-
ingsloven gir faglige veiledning og innspill om bygningsvern, 
kulturmiljø, arkeologi og kulturlandskap. Fylkeskommunen har 
innsigelsesmyndighet og klageadgang på kulturminnefaglig 
grunnlag i plansaker, dispensasjoner og byggetiltak der nas-
jonale eller regionale verneverdier berøres. Fylkeskommunen 
forbereder fredningssaker for Riksantikvaren og kan selv vedta 
midlertidig fredning.

Videre har fylkeskommunen ansvar for forvaltning av automa-
tisk fredete kulturminner samt skjøtsel og informasjon.

Fylkeskommunens kulturvirksomhet – kultur.akershus – arbei-
der med kulturhistorisk formidling og kontakt med museene.

Det førende dokumentet for den regionale kulturminneforvalt-
ningen er «Spor for framtiden - Fylkesdelplan for kulturminner 
og kulturmiljøer i Akershus 2007 – 2018» Planen er bygget opp 
over en firedeling av innsatsområder: Bevaring, forvaltning, 
formidling og verdiskaping. Fylkesdelplanens mål for kulturmin-
nepolitikken i Akershus er: «Ta vare på og bruke kulturminner 
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og kulturmiljøer som en positiv ressurs i Akershus, og derigjen-
nom å bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel 
og verdiskaping».

Fylkesdelplanen for kulturminner i Akershus for perioden 2013-
2018 vil ligge til grunn for det kommunale planarbeidet i Nan-
nestad.

LOKALE ROLLER, OPPGAVER OG ANSVAR I ARBEIDET 
MED KULTURMINNER

Kommunen

Kommunene har et spesielt ansvar for kulturminner av lokal 
verdi, og kan selv velge å sikre kulturminner som er viktige for 
lokalsamfunnet, selv om de ikke vurderes å ha regional eller 
nasjonal verdi. Hvilke kulturminner som vurderes som viktige for 
lokalsamfunnet kommer best til uttrykk gjennom at kommunen 
utarbeider en kulturminneplan. Kommunen skal også påse at 
kulturminnenes omgivelser ikke endres på en måte som virker 
støtende og forstyrrende, f. eks ved at det ikke bygges for nær 
et fornminne og at ny bebyggelse harmonerer med eldre verne-
verdige bygningsmiljøer. 

Kommunene har i dag ikke forvaltningsansvar etter kulturmin-
neloven, men er som plan og bygningsmyndighet hovedaktør 
i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer. Kommunene 
har et ansvar for at det blir tatt hensyn til kulturminner og kul-
turmiljøer ved utarbeidelse av arealplaner og ved behandling 
av enkeltsaker. Dette gjelder kulturminner og kulturmiljøer av 
både nasjonal, regional og lokal verdi. I henhold til plan- og 
bygningsloven skal kommunene søke samarbeid og innhente 
uttalelser fra offentlige myndigheter i spørsmål som hører inn 
under vedkommende myndighets saksområde. I tillegg har 
kommunene myndighet etter flere særlover som berører kultur-
minner, blant annet som lokal landbruksmyndighet. De kommu-
nale landbrukskontorene behandler mange saker som berører 
kulturminner og kulturmiljøer. Kommunene er også økonomisk 
ansvarlig for vedlikehold av kirker og kirkegårder.

Det er viktig at kommunen legger til rette for formidling av både 
materiell og også immateriell kulturhistorie slik at innbyggerne 
og andre blir klar over hvilke kulturminneskatter som befinner 
seg i området. Kommunen har også ansvar for forvaltning av 
nyere tids kulturminner og bygg i kommunens eie som er av 
kulturminneverdi.

Kulturminner eller kulturmiljøer som ikke er fredet eller regulert 
til vern gjennom plan- og bygningsloven, kan likevel ha en verdi 
som kulturminne. Det er derfor viktig at kommunen (og even-
tuelt fylkeskommunen) vurderer verdien til disse i forbindelse 
med plan- og byggesaker. Det er imidlertid ikke bare eldre 
bygninger som kan være verdifull. Også bygninger fra 1950-tal-
let, eller nyere, kan være viktige for lokal og/eller regional kul-

turhistorie. Det kan også være andre objekter som f. eks. hager, 
statuer, minnesmerker som kan være viktige «tidsvitner», eller 
være sentrale for en bevaring og formidling av kulturen. Det er 
derfor anbefalt at kommunen kartlegger og registrerer verdifulle 
kulturminner, for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av en 
kulturminneplan. Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer kan gis 
et formelt vern, enten gjennom fredning etter kulturminneloven 
eller vern gjennom plan- og bygningsloven. Men like viktig er 
det at den enkelte eier og andre gjøres oppmerksom på og 
verdsetter de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene som 
kulturminnene og kulturmiljøene innehar. Vern gjennom bruk vil 
ofte være å foretrekke.

De regionale og lokale museene 

De regionale og lokale museene arbeider for å bevare, synlig-
gjøre og formidle kulturarven i fylket og kommunen. Museene 
eier mange fredete og bevaringsverdige bygninger, og har 
samlinger av gjenstander fra ulike samfunnssektorer og tids-
perioder. Museene har i dag ikke et formalisert ansvar innenfor 
kulturminneforvaltningen. De har likevel, sammen med frivillige 
organisasjoner og eiere en mulighet til å formidle informasjon 
om materielle og immaterielle kulturminner som kan bidra til et 
ønske om å bevare kulturhistorien, til glede for lokalsamfunnet 
og kommende generasjoner. 

 

Frivillige foreninger

Frivillige organisasjoner som Fortidsminneforeningen, regionale 
og lokale historielag, lokale håndverk- og håndarbeidsfore-
ninger, bygdekvinnelag, velforeninger og andre gjør en viktig 
innsats innen formidling av kunst- og kulturhistorie og for å ska-
pe engasjement og forståelse for kulturminner og kulturmiljøer 
og deres betydning. De har også en rolle som pådrivere overfor 
myndighetene i f.eks. lokale utbyggingsspørsmål der kulturmin-
ner blir berørt. I tillegg arbeider mange med konkrete bevarings-
prosjekter. Noen er kanskje i tillegg også eiere av kulturminner.

Eiere av et kulturminne 

Eiere av fredete kulturminner etter kulturminneloven har et 
spesielt ansvar for å forvalte nasjonale verdier. I henhold til St. 
melding nr. 16 (2004-2005) «Leve med kulturminner» er det et 
mål at regjeringen skal bedre rammevilkårene for private eiere. 
Innsatsen til eiere av kulturminner som er regulert til spesialom-
råde bevaring eller andre verneverdig kulturminner er viktig for 
at kulturminneverdiene blir ivaretatt. Dette gjelder både private 
og offentlige eiere og næringslivet. Det er viktig at det finnes lett 
tilgjengelig informasjon om hvordan en kan drive bygningsvern 
og hvilke støtteordninger som finnes, slik at eiere får gode muli-
gheter til å ta vare på kulturminnene. Kulturminneplaner er ment 
å lette dette arbeidet for eierne. Eiere av øvrige kulturminner er 
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ikke pålagt samme ansvar, men må forholde seg til regulerings-
planer og andre gjeldende planer og vedtak. 

NANNESTADS KOMMUNEPLAN

I Nannestads kommuneplan 2013-2029 finnes det flere bestem-
melser som legges til grunn for denne planen.

I kommuneplanens samfunnsdel står det skrevet at:

«Ivaretakelse av landbruket vil være et viktig premiss for vår 
arealdisponering. Det samme gjelder de viktige friluftsområder 
som er omfattet av Markaloven. Dette kultur- og naturlandska-
pet er viktige elementer som kan gjøre Nannestad attraktiv som 
bokommune ved at Nannestad vil være kjent som den grønne 
friluftskommunen om sommeren og som skikommunen om vin-
teren»

I kommuneplanens arealdel  står det:

§ 2.10, Nyere tids kulturminner 

«Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved all byggesaks-
behandling skal det vurderes om tiltaket påvirker status for 
SEFRAK-registrerte bygninger / objekter.»

§ 2.11, Estetiske bestemmelser

«I alle plansaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering 
av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgiv-
elsene og til fjernvirkning.»

§ 5.1 Bestemmelser til landbruk-, natur- og friluftsområder 

«I LNF-områder tillates ikke nye boenheter. Bygge- og an-
leggstiltak må være tilknyttet stedbunden næring. Oppføring 
av fritidsbygg tillates ikke. Fradeling av enkeltbygg på gårdstun 
tillates ikke. Det er ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak, bek-
kelukking eller bakkeplanering som kan gi vesentlige virkninger 
for naturmangfold, naturmiljø, kulturminner, vannføring eller 
vannkvalitet. (…)

Unntak: I tillegg tillates på eiendommer med eksisterende boen-
heter: Oppføring av påbygg, tilbygg, samt garasjer og uthus. 
Etter søknad kan det gis tillatelse til etablering av sekundærleili-
ghet i eksisterende bolig.»

§ 5.2 Tiltak innenfor Marka (Romeriksåsen)

«Marka (Markaloven) er LNF-område etter plan- og bygn-
ingsloven. Bygge- og anleggstiltak er forbudt (pbl § 1-6). For-
budet omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i pbl § 
1-3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i 
samme lov. Igangsetting av arbeid med arealdel av kommune-
plan eller reguleringsplan som vedrører Marka krever tillatelse 
av departementet. Kommunens endelige vedtak om arealdel av 
kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka, må 
stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter 
plan- og bygningsloven.»

§ 6.1 Byggeforbud innenfor flystøysonene 

«(PBL § 11-8, 3. ledd bokstav a)

Det tillates ikke etablert nye boenheter innenfor kommunens 
byggeforbudssone i hht. flystøysonene, som vist i kommune-
planens arealdel. Forbudet gjelder både innenfor Landbruks, 
- natur- og friluftsområder og områder avsatt til byggeformål. 
Unntak fra dette forbudet er etablering av sekundærleiligheter, 
fortetting innenfor gul flystøysone og boliger tilknyttet stedbun-
den næring»

§ 6.2 Sikringssone rundt flyplass 

«(PBL § 11-8, 3. ledd bokstav a)

Planlagte byggeaktiviteter i lufthavnens sikringssone og 
nærområder skal godkjennes av OSL. Grensene for bygnings-
høyder framgår fra lufthavnens indre- og ytre restriksjonsplan. 
Pga. nærhet til Oslo Lufthavn er det viktig at utbygger, i sitt 
planarbeid, forholder seg til lufthavnens «BRAkart» (Building 
Restriction Area), henholdsvis indre og ytre restriksjonsplan 
(OHAS-F-HE0-80-1010 og OHASF-HE0-80-3002) som inne-
holder opplysninger om kotehøyder for maks byggehøyder i 
tilknytning til flyplassens rullebaner og navigasjonsanlegg.»

§ 6.3 Det utvalgte kulturlandskapet i jordbruket «Øya-Nordre 
Eik»  

(PBL §11-8, 3.ledd bokstav c- hensynssone landbruk)

”Øya – Nordre Eik ble sommeren 2009 utpekt som utvalgt kul-
turlandskap i Akershus. Arealavgrensningen for område fram-
kommer av plankartet.

Retningslinjer til § 6.3

Landskapet skal først og fremst være en arena for aktiv jord-
bruksdrift. I tillegg skal man formidle kulturhistorien som ligger i 
landskapet.

Målsettingen for området er å bevare landbrukets særpreg 
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gjennom skjøtsel for å hindre gjengroing og ivareta det åpne 
landskapet og de botaniske 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.»

§ 6.4 Verneområder etter naturvernloven og naturmangfold-
loven (naturvernområde) (PBL 11-8, 3. ledd bokstav d)

«6 områder er vernet etter naturvernloven i Nannestad. Disse 
ligger dels også i nabokommuner. Innenfor disse områdene 
gjelder tilhørende forskrifter. Områdene er:

• Gjerimåsan naturreservat Forskrift: FOR-1981-09-04-4778

• Romerike landskapsvernområde Forskrift: FOR-1985-11-01-
1943

• Aurmoen landskapsvernområde Forskrift: FOR-1999-12-17-
1423

• Skotjernfjellet naturreservat Forskrift: FOR-2002-12-13-1539

• Marifjell naturreservat Forskrift: FOR-2008-12-19-1450

• Nannestad kapellangård naturreservat Forskrift: FOR-2020-
12-17-1630

I tillegg er det startet opp verneprosesser for Rudskampen og 
Snellingsrøysene etter naturmangfoldloven/ markaloven.»

Under § 6.5, Verneområder etter kulturminner, påpekes det at 
det ikke er laget en egen plan for kulturminner. Det henvises til 
registreringer som er tilgjengelig via Riksantikvarens nettsider 
Askeladden og Kulturminnesøk.

FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNER

Gjeldende fylkesdelplan for kulturminner i Akershus har tittelen 
«Spor for framtiden, fylkesdelplan for kulturminner og kultur-
miljøer i Akershus 2007-2018». Det er et mål at fylkesplanen 
skal:

• bli et redskap til å ta vare på og bruke de store kulturminne-
verdiene i fylket på en god og langsiktig måte,

• gjøre det kjent for offentlig forvaltning og allmennheten hva 
som er de regionale og nasjonale kulturminneverdiene i Akers-
hus,

• legge et godt grunnlag for å kunne vurdere kulturminneverdier, 
og for å kunne velge ut hva som bør tas vare på,

• avklare roller og ansvar, og legge grunnlaget for en felles og 
forutsigbar forvaltning gjennom regionale føringer for planlegg-
ing, saksbehandling og vern av kulturminner,

• bidra til å minimalisere konflikter forbundet med kulturminner 
gjennom bedre dialog og samarbeid, og ved å øke kunnskapen 
om og forståelsen for kulturhistorien i den enkelte kommune og 
i fylket.

• bidra til økt innsats for å gjøre kulturminner og kulturmiljøer 
tilgjengelige for alle.

• stimulere til å bruke kulturarven i arbeidet med verdiskaping, 
og i utviklingen av regionen og de enkelte lokalsamfunn.

Arbeidsgruppa finner det naturlig å legge fylkesplanen til grunn 
for Nannestads kulturminneplan, men med en lokal forankring 
og fordypning. Utover «Spor for framtiden» er det foreløpig ikke 
utarbeidet andre fylkesvise verne- og forvaltningsplaner for 
kulturminner og kulturmiljøer.

Fylkesplanen har et eget kapittel som omhandler kjente kul-
turminneverdier i Akershus. Materialet er en sammenstilling av 
mange ulike registreringer utført gjennom flere år. Det presis-
eres i planen at oversikten er basert på dagens tilgjengelige 
informasjon, og at det ikke alltid er de samme verdier og utvalg-
skriterier som er er vektlagt i de ulike registreringene, men at 
det likevel er viktig å få fram den informasjonen som pr. i dag 
foreligger. Arbeidsgruppa mener registreringene som omhan-
dler Nannestad er gode og i tråd med det det vi har kommet 
fram til gjennom kartlegging og verdivurderinger.
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Dette er altså områder fylkeskommunen har funnet spesielt 
interessante fra et kulturminneperspektiv i vår kommune. Disse 
utvalgte områdene er også omtalt i denne planen for kulturmin-
ner, der vi også har trukket fram begrunnelsene fra blant annet 
Grøntstruktur Romerike. Fylkesdelplanens oversikt bygger på 
bl.a. følgende planer, registreringer og prosjekter:

Grøntstruktur Romerike. FMOA og AFK, sluttrapport 
juni 2002

Overordnet grøntstruktur på Romerike innenfor temaene friluft-
sliv, biologisk mangfold, kulturlandskap/kulturmiljø og jordvern. 

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.  
FMOA, 1994 

Prosjekt som prioriterte verdifulle kulturlandskap med biolo-
giske/økologiske og kulturhistoriske verdier i hvert fylke. I pri-
oriteringen av områder i Oslo og Akershus ble det lagt vekt på 
biologiske verdier. I Oslo og Akershus ble 16 områder prioritert 
– 3 i Oslo og 13 i Akershus.

Landskapsvernområder. FMOA/DN 

Områder vernet etter naturvernloven. Kart over verneområder i 
Oslo – Akershus utarbeidet av FMOA 2002 viser bl.a. landska-
psvernområder, som er vernet pga av egenartet eller vakkert 

OMRÅDE HVA OG HVORFOR

Bjerke med omgivelser Middelalderkirkested, listeført kirke, jordbrukslandskap, flere gårder

Kringlerdalen, sørsiden av Leira Jordbrukslandskap, gårder, mølleruiner, meieri og butikk

Kringlerdalen, vestsiden av Leira Jordbrukslandskap, gårder, fløtehytte, gamle veifar.

Sø-Kringler Dobbelttun med 1800-talls bygg. Gravhauger, jordbrukslandskap

Nannestad sentrum, syd Middelalderkirke fredet. Prestegård, gårder, husmannspl. Gravhaug 

(Se også KM-2*)

Låke, Hafstad, Homle, Færstad, Hegli Jordbrukslandskap, gamle gårder. Lennsmannsgård, skyss.stsj. Slag 

i 1240 (Se også KM-2*)

Kulturaksen Gardermoen vest, Vigsteinmoen Gravhauger, Vigsteinen. (Se også KM-6*)

Kulturaksen Gardermoen vest Gravhauger slettet på travbanen.  Gårdstun. (Se også KM-6*)

Kulturaksen Gardermoen vest. Granvollen Ullensaker grense Gårdstun, Moreppen gml skole (se også KM-6*)

Ukustadøya og Nordre Eik Jordbrukslandskap, kjerneområde i ravinelandskapet. Gårdstun med 

trad. Driftsformer og byggeskikk. 

Holter kirke Middelalderkirkested, fredet kirke fra 1600-t. Jordbrukslandskap, 

gårdstun

Område omkranser Holter kirke Jordbrukslandskap, kjerneområde i ravinelandskapet, gårdstun. 

Grendesenter.

Her følger en oversikt hentet fra Fylkesdelplan som viser om-
råder i Nannestad fylkeskommunen mener er av nasjonal og/
eller regional verdi:

*KM-2: Kulturmiljø med arkeologi. Ravine- og bakkelandskap med landskapsdominerende arkeologi og agare kulturminner.
*KM-6: Kulturmiljø med arkeologi. Åpent agrart landskap mellom sandmo og ravine med flere store gravhauger og skogsgravfelt.
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natur – eller kulturlandskap. Områder med store kulturhistoriske 
verdier er tatt med i denne tabellen.

Fredningsliste over vedtaksfredete og forskriftsfredete 
kulturminner med hjemmel 

Informasjon hentet fra Askeladden, Riksantikvaren. Se egen 
tabell i kapittel 8.2.3.1. Fredete, verneverdige og listeførte kirker 
i Akershus som skal behandles av Riksantikvaren Informasjon 
hentet fra Askeladden, Riksantikvaren. Se egen tabell i kapittel 
8.2.3.2.

Statens kulturhistoriske eiendommer og landsverneplaner 

Informasjon hentet fra de ulike landsverneplaner. Se egen tabell 
i kapittel 8.2.3.3.

LOVER INNEN KULTURMINNEFELTET

Vi har to lover som særlig omfatter kulturminner; Kulturmin-
neloven og Plan og bygningsloven. Likevel finnes det andre 
lover som omhandler kulturminner. Jordloven og skogbrukslov-
en har betydning for kulturlandskap, kulturminner og forvaltning 
av landbruket.

Jordlovens formål, § 1:

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordvid-
dene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealres-
sursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg 
for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein ten-
leg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og 
med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig-
gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at res-
sursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine 
behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
ogmellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produk-
sjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag 
for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.

Kulturminneloven

Kulturminneloven har først og fremst fokus på vern av kul-
turminner. En rekke kulturminner er automatisk fredet. Dette 
gjelder kulturminnene fra før 1537 (fornminner) og bygninger 
eldre enn 1650. De er altså i kraft av sin alder så verdifulle at de 
er automatisk fredet. Spørsmålet om det er fredete kulturminner 
eller ikke i et område er ofte et spørsmål om kunnskap og om 

det er foretatt registreringer eller ikke i et område. Oppdager 
man et kulturminne fra 1537, er det automatisk fredet, selv om 
det ennå ikke er registrert noe sted.  Prosedyren er imidlertid 
slik at selv om det er automatisk fredete kulturminner i et om-
råde, kan det gis dispensasjon fra fredningen gjennom vedtak 
av regulerings- eller bebyggelsesplan dersom Riksantikvaren 
gir sin godkjenning til dette. 

Fredningsvedtak av yngre kulturminner kan også gjøres etter 
Kulturminneloven. Det er Riksantikvaren som av Miljøvernde-
partementet er delegert myndighet til å fatte fredningsvedtaket.

På tross av databaser som Askeladden og kommunens kultur-
minneplan er ikke den reelle bestanddelen av automatisk fre-
dede kulturminner kjent. Det er således viktig å være klar over 
at det i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig  kun å sjekke disse.  
Kommunen plikter å varsle fylkeskommunen ved større offentlig 
e eller private tiltak i områder hvor det kan ligge automatisk 
fredete kulturminner. (jr. kulturminnelovens §9 «Undersøkelses-
plikten».

Kulturminnevernet har, i den tiden det har eksistert, endret seg 
fra å fokusere på objekter til i større grad å se verdien i større 
helheter og sammenhenger som kulturminner befinner seg i. 
Som en følge av dette ble begrepet «Kulturmiljø» innført i Kul-
turminneloven i 1992. En annen utvikling innenfor kulturminnev-
ernet er den økte forståelsen for at kulturvern ikke er en objektiv 
størrelse, i den forstand at det bygger på faglige vurderinger 
og kunnskap om historien som forandrer seg kontinuerlig. Hva 
samfunnet som kollektiv finner det verdt å ta vare på, er også 
under endring. 

Plan- og bygningsloven

Planlegging etter Plan- og bygningsloven skal klarlegge arealut-
nyttelsen i et område, enten det er utbygging eller vern. I de 
tettstedsnære områdene vil vedtak etter Plan- og bygningsloven 
ha stor betydning for utviklingen av landskapet, fordi det er her 
det er press for å få satt i gang utbygging. Det er ulike metoder 
kommunen kan gjøre bruk av gjennom Plan- og bygningsloven 
for å kunne avveie kulturminneinteressene i forhold til andre 
interesser. Det kan være konsekvensutredninger og -analyser, 
strategiske konsekvensutredninger, verdi- og sårbarhetsana-
lyser og utarbeidelse av kommunedelplaner for kulturminner.

Hvis det skal gjøres vernevedtak etter Plan- og bygningsloven, 
kan området båndlegges i kommuneplanen. Dette hindrer 
endringer, men må følges opp med reguleringsplan. I reguler-
ingsplanen er det mulig å gå langt i vernebestemmelser. Det 
er kommunestyret som vedtar kommuneplan og regulering-
splan. Det er en samarbeidsplikt for sektormyndighetene, og 
kulturminnevernet kan fremme sine interesser i prosessen. 
Det er imidlertid opp til lokale politikere å fatte beslutningen, 
og spørsmålet om bevaring eller ikke er derfor et spørsmål 
om gjennomslag i den kommunale planprosessen. Statlige og 
regionale myndigheter har imidlertid innsigelsesrett som kan 



KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 16 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 17

benyttes dersom lokale vedtak går på bekostning av nasjonale 
og/eller regionale interesser. 

Plan- og bygningsloven blir i stor grad omtalt og oppfattetsom 
kommunens lov. Hovedansvaret er lagt til kommunen for å sikre 
at vedtakene blir gjort så nær som mulig til dem som bor der.

Hvordan lovene forholder seg til hverandre

Den kanskje mest sentrale forskjellen mellom Plan- og bygn-
ingsloven og Kulturminneloven er at Kulturminneloven er en 
lov med det eksplisitte formål å verne «kulturminner og kultur-
miljøer med deres egenart og variasjon både som del av vår 
kulturarv og identitet og som ledd i helhetlig miljø- og ressurs-
forvaltning» (kml. § 1). Loven har altså et klart formål for vern 
og for sikring av kunnskap om fortiden. Kulturminnevernet som 
offentlig virksomhet er derfor i sin grunn et spørsmål om den 
verdien som vi mennesker som samfunn tillegger sporene etter 
vår egen virksomhet.

Plan- og bygningsloven derimot har ingen slike eksplisitte gitte 
mål. Den skal i større grad avveie de ulike hensynene, deriblant 
foreta avveininger mellom endring og ikke-endring av dagens 
situasjon. Plan- og bygningsloven er dermed ikke i utgang-
spunktet en lov for bevaring. Den legger imidlertid til rette for 
en planprosess der resultatet kan bli bevaring, men det kan like 
godt bli endring.

Litt enkelt kan vi derfor si at Kulturminneloven er et virkemiddel 
for å sikre det smale kulturminnevernet, mens Plan- og bygn-
ingsloven skal sikre det brede vernet som et ledd i den almin-
nelige samfunnsplanlegging. Mens Kulturminneloven har vært 
spesielt utviklet for å ta seg av bevaringsspørsmål av kulturmin-
ner, har Plan- og bygningsloven utviklet seg fra å være en lov 
for hvordan utbygging skal kunne skje. 

(Kilde, NIKU, Landskap under press)

RAPPORTER

Grøntstruktur Romerike

Er en rapport som er utarbeidet av Akershus fylkeskommune 
i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kom-
munene på Romerike og frivillige organisasjoner. Miljøvernde-
partementet, Miljødirektoratet og Landbruksdepartementet har 
bidratt med økonomisk støtte til arbeidet.

Rapporten er aktuell for kommunale, fylkeskommunal og 
statlige myndigheter, i tillegg til andre aktører som arbeider med 
arealforvaltning i kommunene på Romerike. Rapporten kan 
også være av interesse for historielag og andre interesserte. 
Utredningen består av en hovedrapport samt fire temakart: 

Biologisk mangfold, friluftsliv, jordressurser og kulturlandskap/ 
kulturmiljø. (se mer under kap for Fylkesplanen)

Fortid og flyplass. Ny hovedflyplass på Gardermoen og 
virkningene på kulturminnene på Romerike (1992)

Kulturminneprosjekt Gardermoen overleverte i november 1991 
sine konklusjoner om virkningene på kulturminnene av ny 
hovedflyplass. Her presenteres en oppsummering av hvordan 
selve flyplassanlegget, tilførselsveger og høyhastighetsbane vil 
virke inn på kulturminnene. Hensikten med rapporten er å pre-
sentere det materialet som ligger til grunn for konklusjonene og 
gi de som vil gå nærmere inn på forutsetningene anledning til 
selv å vurdere konfliktenes innhold.

Ravinekartlegging i Nannestad kommune 2012 (ravinerap-
porten)

Nannestad kommune har nasjonalt og regionalt verdifulle ra-
vinedaler. Da naturtypen ravinedal er truet i nasjonal sammen-
heng, så Nannestad kommune i 2012 behov for å få en over-
sikt over hvor det er verdifulle raviner i kommunen. Biofokus 
gjennomførte derfor på oppdrag for kommunen en kartlegging 
av naturtypen og andre naturtyper innenfor ravinedalene, 
høsten 2012. Totalt 24 lokaliteter ble kartfestet, hvorav 10 var 
ravinedaler av forskjellig størrelse og verdi; 3 av ravinedalene 
har nasjonal verdi (A-verdi), 5 er av regional verdi (B-verdi) og 2 
har lokal verdi (C-verdi). Av de andre skogs- og kulturlandskaps 
naturtypene er hele 12 av nasjonal og regional verdi. Det ble 
også registrert sjeldne og rødlistede arter med tilknytning til 
raviner. Totalt ble 23 funn av rødlistearter gjort i ravinedalene, 
hvorav 19 funn var av moser. Det er utarbeidet rapport med re-
sultater fra kartleggingen og faktaark for den enkelte lokaliteten 
som finnes tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Landskap under press – Urbanisering og kulturminnevern

En studie med eksempler fra Nannestad og Stavanger 
(Norsk institutt for kulturminneforskning; NIKU, 2004)

Rapporten retter seg mot planleggere i kommunene, den offen-
tlige kulturminneforvaltningen på ulike nivåer, samt andre som 
er opptatt av kulturminner og kulturmiljøer i en samfunnsmessig 
sammenheng. Rapporten presenterer de viktigste resultatene 
fra forskningsprosjektet «Landskap under press. Kulturminnev-
ernets kunnskapsgrunnlag, legitimitet og praksis i plansaker», 
som har vært gjennomført i perioden 2001-2004. Det er et tverr-
faglig samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Norsk institutt for 
kulturminneforskning, NIKU, og Norsk institutt for by- og region-
forskning, NIBR.

Undersøkelsen har hatt som mål å belyse følgende problemstill-
inger:
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1. Hvordan arter interessekonflikter seg mellom ulike arealen-
dringer og kulturhistoriske landskapskvaliteter i områder med 
arealpress.

2. Hvordan blir kulturminnevernets interesser ivaretatt i plan-
prosessen.

3. Undersøke aktørene og deres kunnskapsgrunnlag, verdisyn 
og diskursive ståsteder som kan tenkes å influere på hvordan 
de oppfatter feltet.

Rapporten tar spesielt for seg Nannestad sentrum, Maura og 
området Hol-Åmål (riksvei 35)

HØRINGSINNSPILL FRA AKERSHUS FYLKESMANN OG AK-
ERSHUS FYLKESKOMMUNE, PLANPROGRAM

I forbindelse med høring av planprogrammet til Nannestads 
kommunedelplan for kulturminner fikk vi noen innspill som på-
virker planen. Vi vil her peke på innspillene og hvordan disse 
behandles i planen.

Etter høringsrunden har både Fylkesmannen og Akershus 
fylkeskommune understreket at den kommunale planleggin-
gen av forvaltning av kulturminner burde bygge på oppdatert 
og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og natur-, kulturminne-, 
kulturmiljø- og landskapsverdier. Nødvendig kartlegging og 
vurdering av disse verdiene bør inngå i planleggingen, og be-
vissthet omkring landskapsverdier og landskapshensyn bør 
ligge til grunn. Vi legger derfor ytterligere vekt på dette som mål 
og hensikt.

Akershus fylkeskommune har videre påpekt at det vil være vik-
tig å registrere nyere kulturminner (etter 1900) ved senere rul-
lering av planen. De mener imidlertid at allerede kjente objekter, 
og her nevner de spesielt Nannestad kommunehus, må med i 
denne første planen. Kommunehuset ligger i et delområde som 
planlegges å være med i kulturminneplanen, men vi merker 
oss likevel fylkeskommunens fremheving av dette objektet. Vi 
vil også rette ytterligere fokus mot nyere tids kulturminner som 
befinner seg i våre utvalgte delområder.  Fylkeskommunen 
mener videre det er et godt grep at kulturlandskap skal inngå i 
planen, siden dette er en viktig del av Nannestads identitet. De 
ber oss også vurdere om vi har ressurser til å registrere kultur-
minner i skog og utmark. Hvis vi ikke får det med i denne første 
planen, burde det få plass i en rullering. Det å kartlegge hele 
Romeriksåsen ser vi kan bli problematisk i den fasen vi er i nå, 
men vi ønsker å imøtekomme fylkeskommunen med et kapittel 
i planen om seterhistorie og setre som utmerker seg spesielt. 
Fylkeskommunen skriver videre at de kan støtte oss i arbeidet 
med registrering i utmark, og dette er noe vi ønsker å benytte 
oss av i fremtiden.  

Fylkeskommunen fremhever viktigheten av å involvere lokalbe-
folkningen i arbeidet med planen – både i forkant gjennom plan-
prosessen, og etterpå ved å ta den i bruk. Vi har lagt vekt på 

å være i dialog med grunneiere og også tidligere eiere ifb med 
registreringen, og har også brukt lokalavisen (R.B) og internett 
for å komme i dialog med innbyggerne. Flyere med kontaktinfo 
er lagt i postkassen i de områdene vi har vært på befaring.  
Ressurspersoner innen historielaget har også vært en viktig 
støttespiller i prosessen. Hvordan vi tar planen i bruk burde 
fremkomme som en del av handlingsplanen.  Utover dette øn-
sker vi innspill og tilbakemeldinger under høringsprosessen, 
hvor vi også vil invitere til et informasjonsmøte.

Fylkesmannen har følgende innspill etter høringsperioden av 
planprogrammet:

«Vi ser det som svært positivt at planprogrammet belyser land-
brukets betydning i kommunen, og at fagansvarlig for landbruk 
deltar i arbeidsgruppa. Vi mener at Nannestad har valgt en god 
strategi ved å ta en grundig registrering i noen utvalgte delom-
råder for å danne et helhetsbilde av det spesifikke området. 
Dette skal da igjen gi et godt bilde av Nannestads historie.»

Fylkesmannen understreker, i likhet med fylkeskommunen, 
behovet for kommunikasjon og medvirkning fra grunneiere, 
samt årlige handlingsplaner. Videre påpeker de behovet for å 
sikre verdier gjennom bruk, og at dette kan gjenspeiles i han-
dlingsplaner. 

Fylkesmannen ber oss vurdere om «verdifulle kulturmiljøer reg-
istrert i delområder» skal inngå i arealplankart. De ber oss også 
legge ved en oversikt over aktuelle tilskuddsordninger, noe vi 
ønsker å imøtekomme.

I høringsuttalelsen fra Fylkesmannen kan vi videre lese:

«Av de 22 utvalgte kulturlandskapene i Norge ligger ett i Nan-
nestad. Hensikten med utvalgte kulturlandskap er å ivareta 
kulturbetingede verdier skapt gjennom tradisjonell jordbruks-
drift. Biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og jordbruks-
landskapet skjøttes og ivaretas gjennom aktiv bruk. I prosessen 
som førte frem til beslutningen om ett utvalgt kulturlandskap i 
Akershus, var det to områder i Nannestad som ble vurdert. Det 
ene var Ukustad-Øya-Eik-området, det andre var Kringlerdalen. 
Vi antar at dette er områder som er aktuelle som delområder.»  
Disse områdene vil bli prioritert.

Etter tilbakemeldinger fra både Akershus fylke og Fylkesman-
nen konkluderer vi med at det er viktig å beholde og forsterke 
grepet vi allerede har med å vektlegge Nannestad som en 
jord- og skogbrukskommune. Vi mener vi har fått bekreftelse på 
at registrering av utvalgte delområder er en god metode, og at 
kulturlandskapet er viktig i denne sammenhengen.

Nannestad kommune har mottatt støtte fra Riksantikvaren og 
Akershus fylke, og det ligger føringer for bruk av midlene. Blant 
annet forutsetter det at kulturminnene som blir prioritert for 
bevaring registreres i Askeladden. Riksantikvarens veiledere 
for registrering av kulturminner og utarbeiding av kulturminne-/
kommunedelplan for kulturminner skal ligge til grunn for planen.
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2. verdenskrig

I 2015 er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge, og 
70 år siden landet ble fritt. Andre verdenskrig er i den anledning 
et av satsningsområdene til Riksantikvaren i 2015. Det har aldri 
blitt gjennomført en landsdekkende kartlegging av kulturmin-
ner fra andre verdenskrig i Norge. Den manglende oversikten 
over hvilke krigsminner som eksisterer, øker faren for at viktige 
historiske spor blir ødelagt. Riksantikvaren inviterer nå norske 
kommuner til å velge ut og registrere viktige kulturminner fra 
andre verdenskrig. Vi ønsker derfor også å ha med et eget ka-
pittel om 2. verdenskrig i vår kulturminneplan, hvor vi synliggjør 
utvalgte objekter og steder i Nannestad som sto sentralt under 
krigen.

Krigsminner regnes som fysiske eller immaterielle minner etter 
krig og okkupasjon. Riksantikvaren ønsker i første omgang at 
hovedfokuset skal være på de fysiske minnene etter andre ver-
denskrig i Norge. Eksempler på dette kan være bygg, anlegg, 
landskap eller andre fysiske spor som er knyttet til hendelser i 
landet under andre verdenskrig – fra krigshandlinger eller da-
gliglivet.  Krigsminnene kan være bygninger og anlegg som ble 
oppført under krigen, eksisterende bygninger og anlegg som 
fikk særskilte funksjoner under krigen, eller spor i landskapet 
eller steder som kan knyttes til hendelser under krigen.

Uthus på gamle Løken skole.
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Detalj, inngangsdør på 
Holter kapell.

Gammel dør på strusset på 
Engelsrud gård.

Beiteområder i ravinedal 
ved Hegli. Nannestad kirke 

skimtes i det  fjerne.
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De fleste kommuner har i dag utarbeidet kulturminneplaner, 
men innhold og struktur er varierende. Arbeidsgruppa har, etter 
anbefaling fra blant annet Riksantikvaren og etter høringsinn-
spill, valgt å utarbeide en plan som tar for seg delområder fram-
for tema, og/eller enkeltobjekter. Vi har ei langstrakt bygd og det 
har vært viktig for oss å belyse delområder fra hver skolekrets 
i Nannestad. Med et delområde mener vi et større eller mindre 
geografisk område der objektene står i et forhold til hverandre.

PRESENTASJON

Det sier seg selv at en ikke kan ta vare på alle kulturminner og 
det har vært et omfattende arbeid for å komme fram til utvel-
gelsen som blir presentert i denne planen. Denne planen tar for 
seg 16 delområder og 32 enkeltobjekter, i tillegg til bygningene 
på Sø-Kringler.  Denne planen er ment å favne alle de mest 
verdifulle kulturminnene i Nannestad per i dag. Det vil bli foretatt 
rullering av planen hvor vi anbefaler at det blir registrert flere 
delområder og enkeltobjekter der en ser det er behov for dette.

Delområder som belyses i denne planen:

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. Vålaugsvegen – Fra Solheim til Morud

14. Gamle Hadelandsvegen (Totner/Åmot) og  Buråslia

15. Stensgård

16. Moreppen

Beskrivelsen av hvert delområde gjøres, på bakgrunn av Riks-
antikvarens anbefaling, på følgende måte:

- Lokalisering.

- Historikk.

- Kulturminner av arkeologisk karakter.

- Beskrivelse av området i dag.

- Begrunnelse for utvelgelse av delområdet.

Objekter innenfor utvalgte delområder som har blitt vurdert som 
av spesiell høy verdi vil bli viet størst oppmerksomhet. De er 
også omtalt i et eget kapittel, der eventuelle forslag på tiltak er 
innhentet i samarbeid med eiere.

METODE

Kulturminneplaner har svært ulik utforming og baserer seg 
derfor på ulike metoder. Riksantikvaren anbefaler at det gjøres 
en verdivurdering av objektene og deretter en vekting. Videre 
anbefales det å se på delområder, framfor enkeltobjekter. Nan-
nestad har fulgt anbefalingen og tatt for oss utvalgte delom-
råder. Sammen med arkitekt Kjetil Sæterdal har arbeidsgruppa 
plukket ut delområder som er verdifulle i et kulturminneper-
spektiv og som er representativt for Nannestad – være seg 
gårdsmiljøer og eldre småhusbebyggelse, men også noen 
nyere objekter som setter sitt preg på bygda. Kulturlandskapet 
med dyrket mark og raviner er også med på å sette Nannestad 
på kartet, noe vi ønsket å belyse i planen. 

I utvelgelsen av delområder har vi lagt vekt på områder med 
stor tetthet av eldre bygninger hvor autentisiteten oppleves som 
høy. Alder og autentisitet har altså spilt en nøkkelrolle i Nan-
nestads første kulturminneplan. Lokal identitet har også vært 
sentralt. Arbeidsgruppa har lagt vekt på områder og objekter vi 
opplever er viktig for lokalbefolkningen og andre. Representa-

2.	PLAN	OG	METODE
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tivitet er et annet moment her. Kulturminneplanen er blant an-
net ment å brukes til formidling, og skal gi leseren et innblikk i 
hvilke miljøer og objekter som preger Nannestad. 

Pressområder har vært et annet kriterium som har fått opp-
merksomhet i forhold til utvelgelsen av delområder. 

I tillegg har vi naturlig nok lagt vekt på Akershus fylkeskom-
munes utvalgte delområder som blir presentert i fylkesplanen; 
«Spor for framtiden. Fylkesdelplan for kulturminner og kultur-
miljøer i Akershus 2007-2018». (Se kap. Akershus fylkesdelplan 
for kulturminner)

I tillegg til delområder og enkeltobjekter vurdert til høy verdi, 
tar planen for seg noen tema vi finner spesielt interessante for 
Nannestads kulturhistorie. 2. verdenskrig er valgt ut som tema 
på oppfordring fra Riksantikvaren. Vi har også valgt å ha med 
et kapittel om seterhistorien i Nannestad, for å imøtekomme 
innspill etter høringsrunden av planprogrammet. Nannestads 
industrihistorie oppleves som lite kjent i yngre generasjoner, og 
var derfor ønskelig å ha med. Bygdas skolehistorie er interes-
sant bl.a fordi vi har flere skolebygg med høy autentisitet fra 
ulike tidsepoker stående i dag. Vi har også et skolemuseum i 
ett av de gamle skolebyggene (gamle Kringler skole). Kultur-
landskap er et gjennomgående tema siden dette ble framhevet 
som viktig av både Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune 
i forbindelse med høringen av planprogrammet. 

Selve verdivurderingen av hus er basert på Jo Sælegs metode. 
Metoden er utviklet av Jo Sæleg  gjennom 40 års erfaring med 
registrering, vurdering og prioritering av kulturminner. Systemet 
brukes av en rekke kommuner i Buskerud. På Romerike benyt-
ter både Nittedal og Nes seg av denne metoden

Registreringen kartlegger faktiske forhold knyttet til et hus slik 
som opprinnelig funksjon, stil og alder/byggeår. Deretter vur-
deres objektets verdi i forhold til forskjellige kriterier, og fører 
fram til en samlet vurdering av kulturminneverdi. 

Det kan være mange grunner til å bevare et kulturminne for 
ettertiden. Objektenes betydning som kulturminner har blitt 
vurdert  ut fra 10 forskjellige vernekriterier. Kriteriene er ikke 
vektet innbyrdes, men skal hver for seg gi indikasjoner på hvilke 
forhold ved objektet som er av betydning for den samlede vur-
deringen som registrator kommer fram til. Det er viktig å være 
oppmerksom på at man ikke uten videre kan beregne gjen-
nomsnittet av de enkelte kriterier for å komme fram til en samlet 
vurdering av verneverdi.

Kriterier som ligger til grunn for en samlet verdivurdering er:

Kunstnerisk eller arkitektonisk utførelse

Noen objekter utmerker seg ved å ha spesielt høy arkitektonisk, 
kunstnerisk eller håndverksmessig kvalitet.

Identitet og/eller symbolverdi

Enkelte objekter vekker minner og representerer referanser for 
større grupper av mennesker, eller de markerer tilhørighet til et 
område.

Historisk betydning

Noen hus og steder er knyttet til spesielle begivenheter eller 
personer, eller de har en plass i den lokale historiefortellingen.

Pedagogisk betydning

Noen objekter er spesielt godt egnet til formidling i undervisn-
ingssammenheng.

Miljøverdi eller strøksverdi

Begrepet benyttes når objekter ligger i sammenheng med andre 
verneobjekter, har oppsluttende betydning, og setter andre kul-
turminner inn i en riktig sammenheng, f.eks. som del av anlegg 
eller som nabobygning til et kulturminne.

Representativitet

Noen hus er representative med hensyn til type, utførelse eller 
bruk, eller på grunn av lokal egenart. De representerer van-
ligvisen historisk hustype som er eller har vært vanlig på stedet

Autentisitet

Objekter som har beholdt opprinnelige eller tidlige bygningsdel-
er og detaljer er viktige å ta vare på. Kriteriet kan avgjøre valg 
mellom objekter av samme type, og får økende betydning med 
høyere alder på objektet.

Sjeldenhet

Et kulturminne kan være sjeldent når det gjelder type, utførelse 
eller bruk. Begrepet dekker to områder; Objekter som i dag er 
sjeldne, men som tidligere har vært utbredte, og objekter som 
var sjeldne på det tidspunkt de ble oppført.

Tilstand

Den tekniske tilstanden gjør at noen objekter er mer egnet for 
vern enn andre tilvarende objekter. Kriterier brukes først og 
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fremst for å skille mellom kulturminner av samme type og verdi, 
men hvor den tekniske tilstanden kan være forskjellig. 

Vurderingsnivåene som benyttes er:

Høy verdi

Middels verdi

Lav verdi 

På bakgrunn av disse kriteriene har noen objekter utpekt seg 
til å ha en høy verdi. Disse objektene har naturlig nok fått 
en dominerende plass i planen. Registreringen er foretatt av 
arkitekt Kjetil Sæterdal i samarbeid med arbeidsgruppa. 

Delområder

Grupper av objekter med kulturminneverdi danner det vi kan 
kalle kulturmiljøer. I tillegg til verdien av de enkelte objekter er 
sammenhengen mellom objektene av stor betydning i et kultur-
miljø. Vegetasjon, topografi og andre landskapsmessige forhold 
blir også vurdert ved utvelgelse av kulturmiljø. Arkeologiske 
funn vil også ha betydning for utvelgelsen og avgrensningen av 
miljøet. For å opprettholde sammenhengen mellom objektene, 
er det viktig at interessante grupper av kulturminner i kultur-
miljøer blir trukket fram og ivaretatt i kommunal planlegging. 
Dette skal kulturminneplanen bidra til.

DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER

Automatisk fredet kulturminne

Synlige og ikke synlige arkeologiske kulturminner eldre enn 
1537, erklærte stående byggverk fra perioden 1537-1650, 
samiske kulturminner eldre enn 100 år og skipsfunn eldre enn 
100 år.

Bevaringsverdig 

Kulturminne / kulturmiljø som oppfyller flere kriterier for vern og 
dermed bør bevares på en eller annen måte. Brukes synonymt 
med verneverdig.

Faste kulturminner 

Kulturminner som er fysisk forankret til grunnen.

Fornminne

Var mellom 1951 0g 1992 benevnelse på automatisk fredet 
kulturminne fra tida før 1537.

Forskriftsfredet

Byggverk, anlegg og områder i statens eie som er fredet ved å 
vedta forskrift om fredning, iht kml § 22 a.

Fredet

Beskyttet gjennom særlover som bl.a. kulturminneloven og 
naturvernloven.

Immaterielle kulturminner 

Ikke-materielle kulturminner, som f.eks. musikk, eventyr, steds-
navn.

Konservere 

Ta vare på så mye som mulig av bygningens historiske verdi og 
kildeverdi. Bygningens historiske utvikling blir ikke holdt skjult. 
Bygningen vil ikke endres vesentlig under arbeidet.

Kriterium – kriterier 

Kjennetegn, bedømmelsesgrunnlag. Brukes i kulturminnesam-
menheng ved begrunnelse og vurdering av verneverdi.

Kulturarv

Favner et bredt spekter av materiell og immateriell arv fra 
tidligere tider.

Kulturlandskap

Et kulturpåvirket landskap, formet av samspillet mellom naturg-
runnlaget og menneskelig virksomhet. Kulturlandskapet avspei-
ler naturvilkår, samfunnsforhold og historie. Det har vært mest 
vanlig å bruke begrepet i tilknytning til landbruk.

Kulturmiljø

«Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår 
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som del av en større helhet eller sammenheng » (Kml § 2). 
Kulturmiljø blir brukt både om kulturlandskap med gårdsanlegg 
og andre kulturminner, og om bygningsmiljøer, tettsteder og 
byområder.

Kulturminne 

«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksom-
het i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg his-
toriske hendelser, tro eller tradisjon til» (Kml § 2). Definisjonen 
omfatter alt som er skapt av mennesker, fra de første heller-
istningene og boplassene til de nyeste byggverk. Ordet kultur-
minne alene sier ikke noe om hvor verdifullt et kulturminne er.

Kulturminneforvaltning 

Det offentlige kulturminnevernet.

Kulturminnevern 

Betegnelse på all aktivitet som har til hensikt å verne kulturmin-
ner. Kulturminnevern er en del av det overgripende miljøvernet.

Landskap

Landskapet er den ytre fysiske rammen om vår eksistens og 
virksomhet. Begrepet landskap kan sies å være mer nøytralt 
enn kulturlandskap, og fokuserer ikke på evt. påvirkning, inn-
hold eller avgrensning.

Løse kulturminner

 Kulturminner som ikke er forankret til grunnen, som f.eks. gjen-
stander og redskaper.

Nyere tids kulturminne 

Kulturminne fra tiden etter reformasjonen i 1537 og fram til i 
dag.

Regional kulturminneforvaltning/ kulturminnemyndighet

Fylkeskommunen er regional kulturminneforvaltning. 
Fylkeskommunen er delegert myndighet fra Riksantikvaren for 
deler av kulturminnelovens bestemmelser, og er da regional 
kulturminnemyndighet.

Rehabilitere 

Sette i stad, modernisere eller utbedre eldre bygninger.

Rekonstruere

Oppføre på nytt / gjenskape hele eller deler av et kulturminne i 
overenstemmelse med tidligere utforming.

Restaurere 

Tilbakeføre en bygning slik at den framstår slik den trolig så ut 
tidligere eller opprinnelig. Bygningen kan bli endret vesentlig 
under arbeidet.

SEFRAK-registeret 

Landsdekkende register for faste kulturminner yngre enn 1537 
og eldre enn 1900. Inneholder ingen vurdering av verneverdi. 
Det elektroniske SEFRAK-registeret er koblet sammen med 
bygningsdelen i Statens kartverks eiendomsregister GAB, som 
er tilgjengelig for kommunene.

Vedtaksfredet

Byggverk, anlegg og områder som er fredet ved vedtak etter 
Kml §§ 15, 19 eller 20.

Vern 

Arbeid for å ta vare på kulturminner formelt eller praktisk. 
Brukes synonymt med bevaring.

Verneverdig 

Brukes om kulturminner og kulturmiljø som bør bevares på 
en eller annen måte. Benevnelsen i seg selv gir ingen formell 
beskyttelse og sier ingenting om hvordan kulturminnet eller 
kulturmiljøet bør beskyttes.

Husmannsplass

Et mindre jordstykke med tilhørende hus som er skilt ut fra en
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gård som egen bruksenhet, men ikke som et særskilt matri-
kulert bruk. Husmannen bodde på husmannsplassen og drev 
denne. I nyere tid finner vi ofte husmannsplasser som er bygget 
ut med flere etasjer, men likevel har en tømmerkjerne.

Hulveg

Gamle veger som har fått sin forsenkede U-form fra erosjon og 
lang tids ferdsel av folk og hester. Slike veger var i bruk over et 
langt tidsrom, og kan ikke dateres nøyaktig, men noen kan kny-
ttes til gravhauger anlagt i jernalderen.

(Kilde, Fylkesdelplanen for kulturminner i Akershus)

Gammel veg i Holter.
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3.	DAGENS	SITUASJON,	UTFORDRINGER	OG	MULIGHETER

Kulturminner. Sårbarhet knyttet til vekst, arealpress og 
klimaendringer

Som resten av Akershus har Nannestad kommune utfordringer 
med å håndtere den store veksten og arealpresset i vårt om-
råde, som hovedsakelig er en konsekvens av utbygging av 
Gardermoen til hovedflyplass. I følge Nannestads kommune-
plan er det i tettstedene Nannestad sentrum, Maura, Eltonåsen 
og Åsgreina hvor det lagt opp til vekst. Det forventes størst 
vekst i Nannestad sentrum og Maura. Dette underbygger be-
hovet for en plan for kommunens kulturminne-forvaltning, og 
særlig i disse områdene.

En annen utfordring er forhold som skyldes klimaforandringene. 
Fuktigere klima fører f.eks. til mer råteskader, og dermed til 
behov for tekniske installasjoner som lett kan komme i konflikt 
med mer tradisjonelle vernehensyn. Det samme gjelder ener-
giøkonomisering.

Strukturendringer i landbruket

Landbruket er en sektor som har svært mange kulturminner, og 
som viser historiske bånd mellom natur og menneskers liv gjen-
nom tidene. Landbrukets kulturlandskap og bygningsmasse har 
ofte en viktig historisk verdi, men flere av bygningene utspiller 
etter hvert  sin tradisjonelle rolle.  Nye produksjonsformer gjør 
driftsbygningene uegnet for dagens bruk, og det er behov for 
bygningsendring for å tilpasses dagens produksjon. Utviklingen 
i antall foretak i landbruket går ned, mens størrelsen på jord-
bruksforetak går opp. Det betyr at flere gårder ikke lenger har 
aktiv drift på eiendommen, og driftsbygningene vil bli stående 
ubrukt og i mange tilfeller til forfall. Denne effektiviseringen og 
strukturendringen er en utfordring for kommunens kulturminner. 
En kulturminneplan bør stimulere til å ta vare på og bruke land-
brukets bygningsarv. Dette kan gjøres gjennom dialog om ny 
bruk av gamle bygninger som kan gi verdiskapning. Informasjon 
om ulike økonomiske støtteordninger er et annet viktig tiltak.

Kulturminner som identitetsskapende element. Tilhørighet.

Identitetsfølelsen til det stedet en bor er ofte knyttet opp mot 
varige, fysiske elementer i det offentlige rom. Dette kan være 
relativt anonyme bygninger eller anlegg som man til daglig ikke 
reflekterer over. Først den dagen slike objekter forsvinner eller 
bygges om, merker man at de faktisk har hatt betydning for ste-

dets identitet. Informasjon om kulturminneverdiene i Nannestad 
er et viktig tiltak. Formidling av kulturminner er vesentlig for at 
de skal fungere som et identitetsskapende element. Kunnska-
pen skal ikke bare nå de oppvoksende generasjoner, men også 
innflyttere. En felles bevissthet og kunnskap om Nannestads 
kulturminner vil kunne skape en felles tilhørighet til bygda.

Kulturminner som grunnlag for verdiskaping

Kulturminner kan også være en del av profilering utad, som 
omdømme- og merkevarebygging. For Nannestad kan dette 
handle om en synliggjøring av det konkrete innholdet i slagor-
det «Ei grønn bygd i vekst», og vise bygda som et sted med 
interessante og vakre omgivelser, der det er godt å bo. Trolig 
kan det også danne utgangspunkt og retning for visse former 
for verdiskaping basert på natur og kultur. Stadig flere turister 
velger Norge som reisemål. Det er også stadig mer populært 
at nordmenn legger ferien innen eget land. Potensialet for ver-
diskaping basert på natur og kultur er således stort og i vekst. 
Hovedflyplassens beliggenhet ift Nannestad kommune er en 
faktor som gir bygda vår et fortrinn på dette området. Ved å 
tilrettelegge kulturminner og markedsføre disse opp mot turist-
næringen, vil det danne et godt grunnlag for verdiskaping på 
flere områder.

Kulturminner og folkehelse

Kulturarven kan i flere sammenhenger kobles til arbeidet for 
bedre folkehelse. Det gjelder særlig koblingen fysisk aktivitet 
gjennom friluftsliv. Allerede i 2001 slo St.meld. nr.39 (2000-
2001) “Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet” fast sammen-
hengen mellom friluftsliv og kulturhistorie. Der pekes det på at 
friluftslivet i seg selv er en del av vår kulturarv, og at kulturmin-
ner inngår som en integrert og viktig del av friluftsopplevelsen. 
Lett tilgjengelighet til rekreasjonsområder hvor en kan kombi-
nere friluftsliv med å besøke kulturminner vil være positivt for 
innbyggernes helse og trivsel. Ved å skilte og tilrettelegge for 
turer til ulike kulturminner, vil det bli enklere for kommunens 
innbyggere å ta store og mindre turer i skogen og bygdas kul-
turlandskap. 

Innenfor eldreomsorgen og det psykiske helsevesenet kan kul-
turminner brukes aktivt både som ramme rundt aktiviteter, men 
også som del av behandlingen. Ved behandling av demente har 
det vist seg at minner fra pasientens tidlige leveår er de siste 
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minnene som blir borte, og ved å bruke gjenstander eller kultur-
miljøer fra denne tiden i behandlingen kan hukommelsestapet 
bremses og livskvaliteten til pasienten bedres.

Kulturminner i pedagogisk sammenheng

Både i barnehager og skoler er kulturminner godt egnet som 
del av det pedagogiske opplegget. I tillegg til den konkrete 
kunnskapsformidlingen om kulturminnene, vil bruk av kulturmin-
ner i skoler og barnehager legge grunnlag for en interesse for 
fagområdet som kan følge barnet videre gjennom hele livet. 
Bruk av lokale eksempler og ressurser blir stadig viktigere i 
læreplanene innen kompetansemål for flere fag. Kulturarv er 
også beskrevet som et viktig element i den generelle delen av 
lærerplanen. Tettere bånd mellom elever og lokale kulturminner 
vil trolig også ha en positiv effekt i det holdningsskapende ar-
beidet som kulturminnevernet er helt avhengig av.

Gågruppa i Holter på høsttur ved Smalgjermeningen. Foto: Else Granli.

Undervisning på Hegli gård. Foto: Sidsel Sandberg.

Undervisning på Hegli gård. Foto: Sidsel Sandberg.
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UTVIKLING OG ENDRING 

Nannestad kommune sies å være en typisk jord- og skogbruks-
kommune. Landskapsmessig er bygda preget av Leirelva. I 
elveområdet finnes det ravinelandskap med leirjord, dype ra-
vinedaler og hulveier. Leirelva har vært viktig for Nannestads in-
dustri, og har gjennom historien blitt utnyttet til kvern, mølle, og 
sagbruk. I dag er nok elva og området rundt mer kjent for sine 
verdifulle raviner og sitt biologiske mangfold og som rekreas-
jonsområde. Nannestad er også preget av skogåsene som avg-
renser bygda i vest og nord. Romeriksåsen har vært viktig ift. 
husdyrdrift, og setrene har vært i bruk helt fram til 1960-tallet. I 
dag blir åsene flittig brukt til friluftsliv året rundt.

I 1998 ble flyplassen på Gardermoen omgjort til Norges hoved-
flyplass. Dette har satt sitt preg på bygda på flere måter. Fly-
plassen gav arbeidsplasser og har vært med på å bidra til økt 
tilflytning og utbygginger av tettsteder. Eksisterende bygnings-
masse har i noen tilfeller blitt støyisolert, knutepunkt i bygda har 
blitt flyttet (F. eks barneskolen i Holter), og det er restriksjoner ift 
utbygging i støysoner. 

4.	NANNESTAD	FØR	OG	NÅ

Raviner, Øya.

Ruiner i Leirelva i Kringlerdalen.

Romeriksåsen i vinterpryd.

Fly over tjern i Romeriksåsen (bildet er fra Nannestad kommunes 

nettside).
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Kommunikasjonsårene på Romerike domineres av sør- og 
nordgående E6 mellom Oslo og Hamar, og også jernbanen 
og kollektivtransporttilbudet ifb med Gardermoen. I forhold til 
disse kommunikasjonsårene ligger Nannestad litt på siden. Slik 
har det også vært historisk sett. Ingen kongeveier ble lagt over 
Nannestad, men allmenne ferdselsveger har likevel krysset 
bygda fra langt tilbake. 

Nannestads bygningsmiljø er fortsatt preget av et gårdsmiljø, 
og gårdsmiljøet er igjen preget av velstand, noe som gjerne har 
ført til påbygg og utskiftninger av f. eks panel og vinduer. Imi-
dlertid er det stor tilflytting til bygda, og vi ser en stadig økende 
fortetting og utbygging av allerede eksisterende boligfelt.

BYGGESKIKK PÅ ROMERIKE

Før som nå har måten hus har blitt bygget på blitt avgjort av 
husbyggerens økonomiske resurser og behov. I Nannestad er 
det i dag utbyggere som dominerer, og det bygges store bygge-
felt med mer eller mindre like modulhus. Tradisjonelt var tilgan-
gen på materialer og håndverkere og den lokale skikken noe 
som var med på å skape et særpreg på bygningene forskjellige 
steder i landet. I dag har vi i stor grad mistet dette særpreget. 
I Nannestad hadde vi tegleverk og steinhoggeri. Det finnes i 
dag flere godt bevarte steingjerder og portstolper derfra (se mer 
under kapitelet om Industri).

En kan neppe si at det er en spesiell arkitektur som har preget 
byggeskikken i Nannestad. I grove trekk kan man si at husene 
her har tradisjonelt vært bygget i tre og ikke i mur. Til å begynne 
med var det enkle tømmerhus, som fra ca. 1800 ble panelte.  
Det var to tradisjonelle byggeformer som dominerte; Akershu-
sisk stue og midtkammerbygging. 

En akerhusisk stue er en trehustype med to eller tre rom og 
inngang på langsiden. Døren leder inn i en stue eller oppholds-
rom, og fra denne kommer man inn i kammerset og eventuelt 
et annet rom. Typen fikk sitt navn av Eilert Sundt fordi den var 
vanlig i Akershus stiftamt, som i tillegg til dagens Akershus også 
omfattet Østfold, Hedmark og Oppland.

Midtkammerbygninger ble vanlig fra slutten av 1700-tallet. 
Prinsippet her er to tømmerdeler som bindes sammen av ett 
midtkammer, gjerne en gang- med vindu ut på den andre siden. 
De ble symmetrisk bygget, hadde enkel eller dobbel bredde, og 
gjerne halvannen eller to etasjer. Det var ofte flere ildsteder. 

Det tradisjonelle stabburet av romerikstypen har rette vegger 
(se Skjennum, Nordre Nordby og Sø-Kringler). Med nasjonal-
romantikken på slutten av 1800-tallet gikk man over til å bygge 
stabbur med utkraging, og flere av de eldre stabburene ble byg-
get om for å tilpasse tidens stilideal.

Steingjerde ved Kaxrud.

Skivulstad er et eksempel på midtkammerbygning. Huset står ikke i 

dag.

Romeriksstabbur på Nordre Nordby.
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Til å begynne med var det ikke tunløsninger slik vi finner det i 
dag, løe, stabbur, fjøs og stall lå spredt. Fra 17-1800- tallet ble 
tunene tradisjonelt bygd som firkanttun (Hegli), bestående av 
hovedhus, fjøs og stall og stabbur. Låvebrua var plassert midt 
på langveggen.

Perioden rundt 1900 var en tid med mye byggevirksomhet i 
området, og vi finner flere fine sveitserbygninger på gårder og 
småbruk (Nannestadvegen 403 og 307, Kabberud på Engerve-
gen, m.fl). 

Utskjæringene ble ofte levert fra Strømmen Trævarefabrik AS 
som startet sin virksomhet i 1884, i lokalene etter Braate Mølle 
ved Sagelva på Strømmen. Fabrikken startet med produksjon 
av trelast, lister og bygningsdeler, hovedsakelig for eksport, 
men begynte tidlig med husproduksjon. De første ferdighusene 
var i sveitserstil og dragestil. I sveitserstilen ble konstruksjonen 
brukt dekorativt. Dekorerte åser og sperrehoder fremhevet tak-
konstruksjonen. Saksesperrer i gavlene var typisk. Etasjeskil-
lene ble understreket med dekorative, horisontale bånd. Byg-
ningene hadde panelt ytterkledning og rikt listverk. Dekoren 
ble ofte forsterket gjennom fargebruken. Verandaer var også et 
viktig visuelt og praktisk trekk ved stilretningen. 

Rundt 1920 kom nyklassisismen/20-tallsklassisismen. Vi 
har også noen eksempler fra denne stilen i Nannestad (bl.a. 
Stensgård grendehus) Som arkitekturstil mener en her til lands 
ofte den epoken som ligger mellom de siste utløperne av nas-
jonalromantikken og funksjonalismen - det vil si mellom ca. 
1920 og 1930. Karakteristiske kjennetegn kan sies å være:

- Symmetri, gjerne inngangen på midten

- Høyreiste saltak med svært bratt vinkel       
   (også hel- og halvvalmet tak)

- Brede hjørnekasser og vindskier

- Smårutete vinduer

- Gjerne «tempelgavl» ved inngangsdør

Kilde: Nittedal – og Ullensakers kulturminneplaner. Industrimu-
seum. Europas arkitekturhistorie.

Kabberud gård på Engervegen med flotte utskjæringer.

Kabberud, detalj.

Ukkestad gård (Oppstun) med sveitserutskjæringer. Steinsgård grendehus, med preg fra nyklassisismen.
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LANDBRUK

Dagens jordbrukslandskap ligger i hovedsak under marin 
grense (200 meter over havet) med et stort innhold av leire 
og siltjord. En mindre del av kommunen (i nordøst) ligger på 
sand- og grusavsetninger. Utstrakt bakkeplanering på 1970 
og 1980 tallet har gitt et mer rasjonelt produksjonslandskap, 
men også medført store forurensningsproblemer. Før var det 
vekselbruk med mye eng i bakkene, og ravinene ble nyttet til 
beite. Jordbrukslandskapet i dag er preget av store, åpne korn-
arealer, med store intakte raviner rundt. I tiden etter siste istid 
har bekker og elver gravd seg ned gjennom leiren og dannet 
dette karakteristisk ravinelandskapet. Disse ravineområdene på 
Romerike er blant de største ravineområder i leiravsetninger i 
Nord-Europa. 

Jordbrukslandskapet er skapt av mennesker i samspill med na-
turen. Bygninger og beitemarker er blitt til gjennom bruk av ar-
ealer gjennom lang tid. Helheten av gårdstun og inn- og utmark 
i åpne og varierte jordbrukslandskap er resultat av den samlete 
aktiviteten. Landbrukets bygningsmasse representerer en viktig 
del av vårt kulturfundament, vår bygningshistorie, arkitektur- og 
kulturarv. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel 
og vedlikehold. Kulturlandskapet trues i dag både av utbygging-
spress, driftsendringer og nedtrapping av jordbruksaktivitet med 
gjengroing som resultat.

Utviklingen i antall foretak i landbruket går ned, mens stør-
relsen på jordbruksforetak går opp. Det betyr at flere gårder 
ikke lenger har aktiv drift på eiendommen, og driftsbygningene 

blir stående ubrukt og i mange tilfeller til forfall. Husdyrholdet 
er også svært redusert de siste årene, noe som igjen fører til 
mindre beiting og gjengroing. Denne effektiviseringen og struk-
turendringen er en utfordring for kommunens kulturminner og 
kulturlandskap.

Nye produksjonsformer gjør driftsbygningene uegnet for dagens 
bruk, og det er behov bygningsendring for å tilpasse disse dag-
ens produksjon. Byggene er avhengig av at de er i bruk om de 
skal vare. Ny bruk av ledige landbruksbygg vil kunne være med 
på gi bonden flere bein å stå på og det vil være et viktig kultur-å og det vil være et viktig kultur-kultur-
minnevern. Det er mange utfordringer i slike prosesser, men 
også mange muligheter. Planen vil gi en større forståelse av 
verdiene og viktigheten av å se på fornuftige løsninger. 

ROMERIKSÅSEN – SETRE OG SETERLIV   
av Villy Ruud, Historielaget

Seterbruket er eldgammalt i landet, antakelig like gammalt som 
gardsbruket. Det vil si at i Nannestad har de utnyttet beitestrek-
ningene ved setrene i almenningene og enkelte steder i bygda 
i over 2000 år. Flere garder i bygda var trolig setrer før de ble 
ryddet og bygd som garder i vikingetid og kristen tid. I nedgang-
stida etter svartedauen ble en rekke garder forlatt og igjen brukt 
som seter av andre garder.

På grunn av den store dødeligheten, ble både gårder og fjell-
beiter uten eiere. Det ville være naturlig at mange bønder som 

Utsikt fra Kringler gård til Skjennum med beiteområder og Leirelva i ravinedal.
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Nypløyde jorder ved Bjørke.

manglet beiter, gjorde seg nytte av dette. Ser vi på de mange 
seternavn i åsene rundt bygda, særlig i nord og nordøst, hvor 
også pesten herjet hardest, finner vi trolig svar på hvorfor fjern-
tliggende gårder i Nannestad har setrer akkurat der.

Setrene har som regel hatt navn etter den eller den ene av 
gardene som lå der med dyra. Når ei seter er nedlagt, blir den 
vang (Grøsåkersetra- Grøsåkervangen). Setrene ble først ned-
lagt i Holter, deretter i Nannestad, mens en stor del av setrene i 
Bjerke har vært brukt opp til vår egen tid.

De fleste gardene brukte de samme setrene i mange hundre år. 
Opplysninger fra 1759, viser at de samme setrene ble brukt da 
som på 1900 tallet eller i slutten av forrige hundreår. Før 1759 
var det bare spredte opplysninger om setrene.

En del tidsvitner har fortalt om seterbruket i Bjørke. Ola Olsen 
Hol opplyste at når høyonna begynte, pleide de som lå i seter 
å ta dyra sine heim en tre veker eller så og siden sende dem 
til seters igjen. Grunnen var dels å få folka som lå i setra heim 
til slåtten, dels å spare seterhavn. I gamle dager var setra og 
seterstellet en meget viktig del av gårdsdriften. Det viktigste ut-
byttet av kua var den gang sommeravdråtten. Kua var stort sett 
vårbær, og var beitet snaut, ble melkeproduksjonen deretter.

Vinterforingen gikk i grove trekk ut på å ”overvintre” flest mulig 
dyr. Foret kunne til sine tider være bare halm, agner, løv og 
bjerkeris. Ja, til og med skav (bark de skavet av osp eller selje). 
Skavlia ble tatt i bruk. Hesten fikk av naturlige grunner det beste 

høyet. Det hendte at kuene styrtet i vårknipa, eller måtte støttes 
ut gjennom fjøsdøra, især på husmannsplassene. Folk regnet 
med at de mineralene som manglet i foret, fikk de rikelig igjen 
på saftige vårbeiter, bare de overlevde.

Tida på setra ble kalt setermåneden, og den ”varte ylluv vykuer, 
vart det sagt”. Det var vanlig å dra til seters ved St. Hans-tider 
og ned igjen i slutten av august eller først i september. Før 
veienes tidsalder var det bare kløvstiger og reksler som førte 
fram til setrene, og her var det livlig trafikk. Alle gårdens dyr, 
både ku og gris, hest og sau, ble flyttet hit opp. Luften gjenlød 
av rauting, breking, vrinsking, grynting og bjeffing på buferdsda-
gen, og så glade lokk fra budeia, blandet med klangen fra store 
og små bjeller.

På setra ble det et svare arbeid. Der ble det kinnet smør, ystet 
ost og pultost og kokt prim og myssmør. Mjølka ble silt opp i 
store boller, og av dem ble fløten skummet for hånd. Smør, 
pultost, gammelost og prim var viktige jordbruksvarer å ta med 
til gården hvor slått og skurdonn ble besørget. Ja, det var sogar 
det viktigste byttemiddel de brakte med til bykjøpmannen for å 
få manufaktur og kolonialvarer. 

Ved setrene var det inngjerdet slåttelykkjer, som ble slått i au-
gust. Høyet hadde de i løer på setra, og det ble kjørt ned på 
slede om vinteren. Foruten løe, var det fjøs og struss på se-
trene. I strusset bodde seterfolka, som ofte var mann og kone 
fra en plass – i alle fall på slutten av 1800-tallet.
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 I de gamle strussa var det bare leirgolv og brisker rundt 
veggene, det var to rom, ett var arbeidsrom og soverom, det an-
dre, bua, var oppbevaringsrom for smør og ost. Seterfjøset var 
laftet på samme måte som strusset. Her var det ikke vinduer. 
Møkka ble kastet ut gjennom døra eller en glugge.

Ellers var det typisk kvinnearbeid å være på setra. Det var ofte 
to seterjenter, ei med erfaring og ei yngre som hjalp til og gikk i 
lære. Ikke sjelden var døtre på garden seterjenter. Ellers måtte 
en leie noen. Budeia ble som regel betalt en fast pris pr. ku. 
I eldre tider inngikk for eksempel et skopar og et skjørt som 
en del av betalinga. Kyrne ble melket to ganger om dagen, så 
budeiene var vanligvis oppe i 4-tida. Mjølka ble slått i låge tre-
koller (mjølkeringer). Etter at mjølka ble sur, skummet budeia av 
rømmen. Av den ble det kinnet smør, og av surmelka ystet ost. 
Dyra skulle stelles, det skulle gjøres reint i fjøset, seterjentene 
måtte følge kyrne ut i marka og lokke dem inn igjen om kvelden. 
Så var det alt reinholdet av hus og kjørler, og vasking av tøy. I 
ledige stunder var det å ta fram strikketøyet eller annet håndar-
beid.

For mange var det spennende å få være på setra om somme-
ren. Få steder hadde både overtru og romantikk så gode vilkår 
som på setervangen. Det sies at det spøker på Kringlersletta. 
I følge noen gamle skogsmenn som brukte å overnatte i den 
gråsvarte aldersmerkte bua på Kringlersletta, så ble de en natt 
vekt av et forferdelig leven fra hester med tømmerlass, kjett-
inger som løsnet og økser som hugg. De fant aldri svar på hvor 
det kom i fra. De var de eneste som hadde hatt tilhold der i kilo-
meters omkrets. (Hærta ta hårt)

Karene kom forresten til seters rett som det var for å bære eller 
kløvje varene hjem. Ikke for det, de hadde også ei løkke å slå 
der oppe, og der var mye høy. Husdyrgjødsla som de spredde 
fra sommerfjøset om våren, hadde gjort sin virkning. Derfor 
hadde seterhøyet, som de kjørte hjem på sledeføre, uvanlig 
godt ord på seg. Bonden satte derfor gjerdet omkring løkka i 
god stand, samtidig som de alltid hadde dugnad på kløvvei og 
reksler. Minst arbeid hadde de med kavlebruene, de holdt seg 
utrulig godt i våtmyrene.

Utvalgte sætre i bygda (skrevet på dialekt, av Villy Ruud)

Engersætra

Engersætre på Engersætra ve Klofjelle i Bjørke ålmenning. 
Den er nevnt i 1720, og i 1759 hette det at gardn hadde sætre 
”Sønden med Kloe fieldet” og Sø- Børkje (og Vikstein) ”Væsten 
Kloe fieldet”. Enger-garda hadde sætra sammen, men noen frå 
Maura og noen frå Nannestad hadde med ei ku, ”men ålmen-
nings styre anke på det, for bare Enger hadde sæterrett der.
Strusse blei rivi ner å bygd om ca. 1930 og reparert i 1960.

Arstun Enger hadde dyr på sætra i 1943, særli ungdyr ,og  
mjølkekuer tel ca. 1930. Dom andre på Enger slutte noe før. Ola 
Morud  har sætra nå. På sætra var det opprinnelig ett struss og 
to fjøs. Nordgarn og Søgarn var sammen om ett, mens Arstun 
hadde fjøs for seg. På sætervangen var det ei inngjerde lykkje, 
fysst var det to, men lykkja tel Nordgarn og Søgarn var utlagt. 
Gustav Enger husker bare lykkja tel Arstun. Den var 15 – 16 
mål, og sætermann hadde den. Det sto ei lita løe der, og han 
kjørde høye om vintern. ”Vi kjørde ut møkka når vi var oppe og 
hente kuene, sætermannen spredde. Eiern ta retten tel lykkja 
sølte den teln Oskar Morud”.

Åmotsætra

Åmotsætra ligger ved Honsjøen, og det ble sætre her fram tel 
1952-53. Vegen går tel Honsjøhytta og videre tel sætra. Strusse 
er bygd i 1921 og brukes nå tel feriested. Det var sæterrett der 
for fire Åmot- bruk og Stensetstua, for sætermann var frå Sten-
setstua (Petter Sandholt) og var med å koste strusse.  Havna 
ved Honsjøen var forholdsvis dårlig.

Engersætra, fotograf og årstall er ikke kjent.

Åmotsætra, fotograf og årstall er ikke kjent.
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Økrisætra

Økrisætra ligger i Bjørke Ålmenning å skær væra frå rundt 
1870. Den består ta ett struss, og tre fjøs. Det gamle strusse 
låg på andre sia ta bekken, det som står nå blei satt opp i 1936. 
Arstunfjøse blei bygd i 1928, Nestufjøse i 1939. Siste drifta var 
i 1961

Dalsætra

I 1890 åra slo en del gardbrukær seg sammen å bygde opp 
Dalsætra, som var heilt nere. Der sætre Dal, Kopperud, Vika, 
Tangen, Limset, Stensgard og Sundby. Louise Myrhaug (f 
1870), kunne huske at søstua Østli hadde kuer i Dalsætra. Kop-
perud hadde fjøs: ”Kopperudfjøse”, og Limset hadde struss:” 
Limsetstrusse”. I 1923 tok mor på seg krøtterstelle på Dalsætra, 
og som 6 åring var je med den sommarn, forteller Olaf Ludvig-
sen. Og det var itte bare meg, dom var med søskna mine au, 
fem i alt, og det vart itte bare med den eine sommarn. Siste 
sommarn på sætra var i 1945, siste krigsåre. Sætra var i bruk 
tel 1947. Sæterstrusse er restaurert i dag. Her har kretsen au 
friluftsgudstjenester.

Kringlersætra

Kringlesætra ligger i Nannestad ålmenning, 5 kilometer søvest 
for garn. Strusse og fjøse står. Kaksru og Søgarn Skjennum 
sætre au der. Dom hadde ege struss, men det brant, og alle tre 
bygde nytt struss felles non få år før dom slutte med sætringa i 
1930 åra. Dom hadde hårt sitt fjøs. I mange år hadde dom bare 
hatt ungdyr og kuer som sto borte på sætra. Nils Linnbær har 
mange år der oppe, Marja og Ola Viksvangen var sæterfolk for 
garn i mange år. Da dom itte orke meir, slo dei tre garda seg 
sammen og hadde Alette Snekkerstua(Melby) tell sæterkone i 
mange år, fram tel  1916. Nils og Margit var på sætra frå 1927 
tel 1959, i alt 32 år. Det siste åre hadde vi bare eigne dyr. 

Andre sætre med betydning: Hoelsætra, Låkesætra, Vålaug-
sætra, Åssætra, Skjennumsætra, Bjertnessætra, Engelsrud-
sætra,

Råsjøen

Det har vøri bosetting her alt før Svartedauden. I nyere tid har 
det vøri to faste småplasser øst og vest i sjøn. Den elste var der 
sagmestern bodde. Det har vøri sæterdrift her tel 1927/29. Rås-
jøsætra låg nere ved vatne.  Jaktslotte på Tangen bygde Young 
Fearnley i 1918. I si tid må Råsjøn ha vøri et stelle som har 
huse mange slags følk: Husmenn, sæterfølk, tømmerhøggær, 
au byfølk og utlenninger på jakt. Område har kulturminner som 
fortæl om detta sammensatte miljø og som sier noe om livet og 
bruken ta utmarka.

INDUSTRI       
av Villy Ruud, Historielaget

Innføringa av dampsaga i siste halvdelen av 1800-tallet ble 
starten på en ny epoke i sagbrukshistorien i Norge, og i Nan-
nestad var det Leirelva som ga grunnlaget for det meste av den 
industrielle virksomheten:

Dalsætra, fotografert i 2015.

Kringlersætra vinteren 2016.

Kringlersætra, fotograf og årstall er ikke kjent. Nils Lindberg lengst til 

venstre i bildet.
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Mølle og sag i Kverndalen på Vollaugsmoen. Sag og mølle, 
meieri og luteri i Kringlerdalen. Teglverk, sag og mølle, vad-
melsstampe, fargeri og garveri, og E-verk i Låkedalen. Mølle 
og eget kraftverk i Homledalen. Kvern, mølle og sag i Ånåsrud-
dalen, og ga fra seg den siste energien i Kråkfoss gjennom 
mølle og sag. Kanskje kan noen av våre fossefall og «ruiner» 
danne grunnlag for en ny «mikrokraftutbygging”?

Romeriksåsene er kjent for sine mange gruver. Kjentmenn vil 
nikke gjenkjennende til både Konsta, Gruvebakken og Nyseter-
gruvene. 

“Bergverksaktieselskapet Norge” hadde en rekke gruver ved 

Gruvelia og Engelstadvangen. Forekomsten av sinkblende var 
kjent fra slutten av 1800-tallet. Selskapet ga opp i 1913, da had-
de på det meste 150 mann brutt ut totalt 7000 tonn sinkmalm, 
hvorav det meste ligger igjen i skogen. Det var lite lønnsomt å 
utvinne sink av malmen. Man kan i dag finne flere grunnmurer 
etter boligbrakker. Brakka til oppsynsmannen ble bygd i 1906. 
Det er dette huset som fremdeles står på Engelstadvangen.

Sinkgruvene på Engelstadvan-

gen, fotograf og årstall ukjent.

Sag og kvern i Kringlerdalen, 

årstall og fotograf ukjent.
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Torvindustri

I 1890 åra gikk bønder over hele fylket sammen for å utvinne 
torv til bruk som strø i fjøset. Det ble opprettet torvstrølag og 
bygget fabrikker: Nannestad 1906, Skarverud 1901, Stormyren 
1899, Fuglemyren 1902 og Dr. Bruuns i 1913. På begynnelsen 
av 1900-tallet var det 4 anlegg: Stormosen, Nannestad, Fugle-
myra og Dr. Bruun med gjennomsnittlig årsproduksjon på 1400 
kubikkmeter, til ca. 55-62 øre pr. kubikkmeter skåret, tørket og 
innlagt.  Thor Bjørnsrud forteller at i de travleste åra kunne opp-
til 20 mann være i arbeid på torvmyra. Karene gikk med spade 
og stakk torv i små firkanter. Torva ble hengt til tørk på hesjer 
ute på myra, og siden fraktet på traller inn i torvløa. Det lå over 
3000 meter skinnegang på den 285 mål store Prestmosen. 
Torva ble spadd opp for hånd. Spadene var skarpe og blad-
formede, og måtte stadig brynes. Stikking var mannfolkarbeid, 
mens unger og mødre ordnet med torva etterpå. Torva blei 
tørka på hesjer eller torvskur ute på myra.

Torva måtte helst inn før St. Hans. En leder førte torva tvers 
gjennom bygningen og bort til ”knusern”, som fordelte torva. I 
”tårnet” ble strø og muld skilt. Så datt torva ned i pressa med 
ramme i bunnen. Ramme ble satt på toppen, og 3 ståltråder 
gjennom. I løa ble torva revet, presset og buntet. Så ble den 
kjørt med lastebil rundt i distriktet og ble betalt med 3-5 kr.pr.
bunt. Arvid Nordheim kjørte torv til Dal st. for innlevering til Oslo 
og Bærum, ca. 1934. Alt arbeid på torvmyra var basert på ak-
kordlønn, men fortjenesten var dårlig.

Tidligere småbedrifter i bygda 

Nannestad har fra gammelt av vært en jord- og skogbruksbygd. 

Trekkraften var det hesten som sto for, og det ble et stort behov 
for hovslagere, selv om det ofte var smier på gårdene. Ole Jo-
hannesen fra Eidsvoll var smed, og bygde smie på Sandberg i 
Bjerke. Den brant ned, og ny smie ble bygd i 1895. I tilknytning 
til smia ble det bygd snekkerverksted. Det ble laget gård- og 
skogsredskaper, og dessuten kjøredoninger for sommer- og 
vinterføre. Dette var den første smia i distriktet med elektrisk 
drift av blåsebelg. 

Grovsmed

Såkalte grovsmeder var det mange av i bygda. De arbeidet som 
hovslagere og som reparatører av redskaper og hadde mye å 
gjøre. Det var også smed på Ukkestad, Engelstadkorset, Nord-
byteiet, Låkedalen, i Teiebyen og Kabberudseter.

Snekkerverksted

Molstad snekkerverksted i Maura drev med allsidig virksom-
het, også fabrikasjon av kister til begravelsesbyrå. Gudbrand 
Langerud hadde snekkerverksted på Langerud i 1890-årene. 
Bedriften ble senere overtatt av Thomas Langerud, og en stor 
og moderne verkstedbygning med høvleri ble bygd. Før begrav-
elsesbyråenes tid ble det her også laget kister som ble levert 
direkte til hjemmene.

Ved Bekkevar i Holter var det ved århundreskiftet et industri-
område som fikk kraft fra en nærliggende bekk. Her sto det 
taksponhøvleri og sagbruk, senere også et snekkerverksted. 
Alexander Engelstad drev snekkerverksted på Engelstadflaen. 

Innkjøring av torv. På første tralle 

Håkon Bjerkestuen, på andre 

Trygve Wærhaug. Fotograf ukjent.
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Sønnen Ludvig flyttet verkstedet til Asper ved Hafstad og drev 
også som hjulmaker der. Martin Davidsen i Nordbystua hadde 
snekkerverksted i Melbybyen. Han laget møbler og innred-
ninger. Stedsnavn som, Skomakerstua, Snekkerstua og Skred-
derstua finner en flere steder i bygda  viser at vi har hatt flere 
som har livnært seg som håndverkere.

Ved Årstad drev Herman Svingen et snekkerverksted i 1940-
åra. På Linnerud var det verksted nede ved vegen. Ved Eksvad 
hadde Ragnvald Ruud snekkerverksted der han laget kjøk-
keninnredninger og møbler. Åsen Trevarefabrikk ble drevet av 
Ole Fjeldberg og Ole Wang. De laget dører, vinduer, småmøbler 
og kjøkkeninnredninger. Lars Sandaker drev snekkerverksted i 
Bjerke med hovedvekt på møbler, reparasjoner og oppussing. 
Han laget også dører, vinduer og kjøkkeninventar.

Johannes Granås, byggmester

Virksomheten startet i 1929 av Johannes Granås. Alle slags 
nybygg i tre, mur og betong, samt reparasjoner. Granås er 
byggmester for Fjellet skole i 1935,hovedbygning på Hafstad i 
1936, Nannestad sparebank i 1938, forretningsgård for Rakel 
Blakkisrud i 1947, forretningsgård for Bjerke Handelslag i 1933.

Steinindustri

Næss steinhoggeri startet i 1914, og Fjelltun (gravmonumenter) 
i 1924. På Kåråsen var det steinindustri, med fire bedrifter eta-

blert av Kåråsen, Ringstad, Næss og Carlsen. De leverte gravs-
tøtter og gravrammer, steinstolper som støtte for flaggstenger, 
og stein til grunnmurer, gjødselkjellere, damanlegg og veiar-
beide.

Cementvarefabrikk

Anders Lien startet Nannestad Cementvarefabrikk. Den holdt til 
i Røtterud grustak. Her ble det laget blokker, murstein, pilarer, 
hageheller og mye annet. Det samme hadde Helge Blakkisrud 
på Kopperudmoen.

Nannestad mekaniske verksted 

Almer Haug startet Nannestad mekaniske verksted og metall-
støperi i 1947 på Kopperudsmoen. Verkstedet var en gammel 
tømmerlåve fra Herut. Han produserte støpte aluminiums-
kjeler, med stor avsetning. Leif Granum ble ansatt og sendt på 
sveisekurs hos AEG i Oslo. Juel Nordli fortsatte og begynte 
etter hvert med mobilkraner fra ca. 1954. Verkstedet er tatt ned 
og fungerer som en “husmannsstue” på Hegli.

Skreddere og sydamer

Hverdagsklær og helgeklær ble som regel lagd av sydamer og 
skreddere. Sydamene jobbet ofte hjemmefra, mens skredderne 
oftest reiste rundt til kundene. En av skredderne var Halvor Hoff 

Steinbrudd langs Åsvegen. Fotograf 

og årstall ukjent.
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Leira ble tatt ut bak teglverket, 

spadd opp på ei kjerre og fraktet 

med hest. Fotograf og årstall 

ukjent.

på Økern. Klærne ble ofte laget av vadmel fra egen ull. Denne 
ble levert i Kverndalen, og så fikk man igjen tøy og garn. Hjem-
melagede sko og klær ble laget etter mål, og passet derfor 
brukerne godt.

Tegleverk

Nannestad Teglverk var i drift, 1899-1920, på Rud Øde og 
startet av Lars Olsen Kabberud. Teglverket hadde oppmurte 
ovner, og man brente takstein av blåleire og murstein av 
gråleire.

Laurits Døhlen og Thorvald Thori bygde Dølen tegleverk i 1885 
og var i drift til slutten av 50 åra. Leira ble tatt ut bak teglverket, 
spadd opp på ei kjerre og fraktet med hest opp til ”mølla”. Den 
besto av to kar, den ene for simplere leire(til rør og murstein), 
den andre med finleire for takstein. Historielaget har en film fra 
dette teglverket.
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2. VERDENSKRIG     
av Villy Ruud, Historielaget

Størsteparten av tyske forlegninger på Romerike var på Garder-
moen, men flere var også forlagt rundt omkring i Nannestad, 
kanskje særlig i siste delen av krigen. Stensgård var spesielt 
berørt når det gjaldt evakuering av hele skolekretsen og rek-
virering av antall hus.  Minnene om tyskernes tilstedeværelse 
og livet under krigen er veldig godt bevart i den muntlige og 
skriftlige tradisjon, samt gjennom bilder. Vanskeligere er det nok 
å trekke fram fysiske kulturminner som viser tydelig spor etter 
krigen. Vi har valgt ut følgende objektene;

Solstua: 

Hovedkvarter og offiserbolig under krigen. Bygningen er laftet 
i Hallingdal og oppført i 1898 av rittmester Jensen. Han var 
ansatt i kavaleriet på Gardermoen. Våren og sommeren 1944 
ble det lagt tre lemmer på jordet mellom Solstua og «Rus-
serleiren», og dit kom folk med matvarer for å bytte til seg 
gjenstander, laget av russerne. Kirsten og Haakon Nævdal 
flyttet til Solstua i 1946 og kjøpte senere eiendommen. Dragene 
(utskjæringene) på taket er laget av Haakon Nævdal. Han var 
tysk krigsfange (Alværsaken) og var dømt til 6 års tukthusstraff. 
Dragene har fått navnene Jenny og Gunilla – antagelig etter 2 
av husene i Ramløsa der krigsfangene ble sendt da de kom til 
Sverige. Nævdal bodde selv der, i huset Tora.

«Russerleire»: 

Sør-vest for Nygård lå Quistebo. Dette var den største med ca. 
1000 fanger. Her var det flest russiske soldater, men også en 
del polakker i russisk uniform. Stedet hvor leiren lå eides av 
rittmester Arthur Qvist, sjef for «Den Norske Legion». Leiren 
var omgitt av et solid piggtrådgjerde, og det var vakter ved alle 
hjørnene av leiren.». Det var 2 store brakker med golv av be-
tong, og veggene var dårlige og trekkfulle (ikke stående i dag).

Arken(Glimten) var en annen plass som ble brukt som leir. Den 
var opprinnelig på 1 ½ etasje og var hovedbygning på en av 
bygdas største gårder. Den blei kalt «Maura». Fremdeles er 
det mulig å se konturer etter laftehoder og deler av bygning-
skropp som ikke er helt skjult av ombygging. Gårdens øvrige 
bygninger er borte. Frelsesarmeen overtok bygget i 1918. Før 
dette hadde lokalet vært ungdomslokalet «Glimten» og før dette 
igjen, avholdsforeningens lokale. Under 2. verdenskrig ble loka-
let benyttet som «fangeleir» for russiske og polske krigsfanger. 
Bygget inneholder mye «historie» som absolutt burde tas vare 
på. I dag er det bygget om til leiligheter.

Slipp-plasser 

For å skaffe våpen til Milorg måtte engelske fly helst gjøre slipp 
nokså langt unna Gardermoen. Det aller første slippet i vårt 
område kom ved Kvernsjøen, 14. september 1944, Gardlimyra 
vest av Klofjell, dekknavnet «Kaktus». Hvert slipp hadde med 
seg 12 containere som ble droppet i fallskjerm, og hver hadde 
en maksimal vekt på 200kg. Våpen og utstyr ble etter hvert 
fraktet til «Revefarmen» nær Rustadsaga, hvor alt sammen 

Arken. Fotograf og årstall ukjent.

Dragehode på Solstua.Solstua i dag.
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ble funnet på razziadagen en måned senere. (Bilde fra 1937 
og tegning som viser tyske vakter og arrestanter). Stedet heter 
Mo i dag, og hovedhuset står. Det vesle huset i midten er «kok-
eriet», der man kokte mat til revene.

Hytta på Gardlimyra, (åpen for alle) denne er gjenreist i 2012 
på restene av hytta som ble benyttet som gjemmested under 
krigen. Dette er også et flott husrom for overnatting på jaktturer 
eller andre turer. Den innehar to køyesenger vedovn og enkelt 

kjøkken med et gassbluss. Det er merket opp til hytta fra bom-
men i Aurtjernsvegen som går av Gamle Hadelandsveg rett øst 
for Stråtjern. Myra på nedsiden av hytta var da mottaksområde 
for flyslipp. Her ble det i juni 1992 satt opp en minneplate.

Foto av “Revefarmen”.

Tegnet skisse av hvordan det så 

ut (...).
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Tanksskjulested på Sundbymoen.

Bidsler FLAK:

Luftvernstilling, 7 kanoner(8,8cm), 2 kanoner(2.2cm), 1 
lyskaster, 1 stort lytteapparat, 18 brakker. I dag er det rester et-
ter en murkjeller, der man har funnet julepynt etter de siste som 
var der julen 1945.

Skyttergroper

Det finnes også flere tegn etter skyttergroper og tanksskjulested 
i terrenget. Blant annet på Kopperudmoen, og ved Sundby (se 
kart s 104 og tabell s 105 i Kåre Sylteviks bok om krigen). På 
Sundbymoen i Maura er ti groper spredt utover skogen til Jan 
Erik Sundbye. Alle er flere meter i både høyde og bredde med 
skråning og åpning vendt mot øst. Sundbye minnes det lå ka-
muflasjenett over gropene da han var liten. 

Skarpskytningsfelt på Stensgård

«Men brått skulle livet forandre seg for oss lengst nord i bygda. 
9.mai 1943 mottok alle innbyggerne, fra Nordmokorset til 
Sandsnesseter, et meget strengt brev fra lensmann Hegge-
lund i Nannestad om at hele dette området skulle legges ut til 
skarpskytningsfelt, og samtlige husstander måtte være fraflyttet 

innen tre uker, dvs.1. juni. I praksis ville dette si at hele huset 
måtte tømmes for innbo og vi måtte skaffe nytt husvære til oss 
selv og dyra i løpet av svært kort tid. Etter hvert utover vinteren 
1944 fikk vi delvis lov til å flytte hjem igjen. Det ville i praksis si 
at mellom 08,00 om morgenen og kl 16.00 om ettermiddagen 
måtte alle i grenda være borte, for da kunne det smelle når som 
helst.» (Connie Dal).

Tømtelaboratoriet nede ved Hurdalsjøen, var også rekvirert av 
tyskerne, og her finner man fortsatt følgende beskjed på døra: 
«Die Wehrmacht angehørige. Verboten!». Flere dører på hus i 
området ble merket på denne måten.

Nannestad Alderspensjonat

Bygget sto ferdig i 1940,første krigsåret. Dr.Magnus Habber-
stad og Astri bodde i en leilighet i sidefløya, men flyttet i 1941 til 
Sandvang. Søster Borghild Bjerke var en institusjon i seg sjøl. 
Hun var på gamlehjemmet fra 1940 til 1968 og fungerte som 
bestyrerinne. Jordmor Valborg Melby tok også i mot mange 
barn fra 1940 til 56.  En tysk jøde ble transportert hit i januar 
1943, og lå skjult for tyskerne på pensjonatet i ett år. Heldigvis 
ble han «lurt unna» av  Dr.Habberstads snarrådighet, ved å 
skrive «Smittsom sykdom» på døra hvor han lå da tyske sol-
dater kom på inspeksjon.
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SKOLER OG SKOLEHISTORIE

I 1739 kom den første skoleloven i Norge, og de mest fram-
stående menn i Nannestad samlet seg tidlig i prestegården for 
å ordne skolevesen til bygda. Den første skolekommisjonen 
ble så dannet, og omgangsskolen kom derfor allerede til Nan-
nestad i 1741. 

I 1801 var det fire omgangsskolelærere i Nannestad, i tillegg 
til klokker Hans Fridtz, som underviste på prestegården. Til 
sammen hadde de 471 barn å undervise i bygda. Det skulle 
betales 8 skilling til skolekassa hvert år, og det var meninga 
at pengene skulle brukes som lønn til lærerne. Det var likevel 
ikke store summer, og lærerne jobbet som regel med annen 
næring ved siden av. Midlene som skolekommisjonen hadde å 
rutte med økte imidlertid for hvert år, og de gikk derfor inn for å 
realisere planene om en fast skole i bygda. Allerede i 1812 fikk 
Nannestad en fast skolebygning på Eker, nord på prestegård-
sjordet. Bygget holdt også skolelokale for omgangsskolen i de 
fem andre skolekretsene i bygda. Skolebygningen var imidlertid 
nesten ubrukelig, og det måtte nødvendig arbeid til for å istand-
sette den. Skolebygningen skulle stå ferdig i 1829. Skolen på 
Eker var en av de første faste skolene i Norge. 

Skoleloven av 1827 førte til små forbedringer i bygda. I loven 
var det krav om minst en fast skole i hver bygd. Omgangssko-
len fortsatte likevel å være det mest vanlige, og det var fort-
satt få som gikk i fast skole. Det å bygge nye skolehus kostet 
penger, og det tok tid. Likevel vokste det fra flere hold krav om 
forbedring av skolevesenet. Da loven om faste skoler kom i 
1860, sto derfor Nannestad allerede godt rustet og forberedt for 
den nye loven. 

For Bjerke var det fast skole på Morud i 1852, og på Steinsgård 
i 1856. Det var kretsene selv som betalte for disse, uten utgift 
for kommunen. I Holter var det fast skole på Løken 1854. Slat-
tum skole sto ferdig i 1859. Da skoleloven trådte i kraft, var det 
bare tre kretser i bygda som var uten fast skole. I årene som 
fulgte kom det ytterligere tre skoler. Finstad skole ble tatt i bruk 
i 1862, og Kringler (den eldste) og Engelstad skole sto klare i 
1863. 

Ved århundreskiftet var allerede de eksisterende skolene blitt 
for små. Det krevdes nye og større skolehus. Skolekretsene ble 
etter hvert slått sammen. I 1950 ble Løken og Finstad slått sam-
men, i 1961 ble Kringler og Slattum slått sammen, og i samme 
år Fjellet og Engelstad. Maura og Stensgård ble slått sammen 
i 1964. 

Gamle skoler (ikke i bruk som skoler i dag):

Finstad skole ble bygd 1861. Bygget står fortsatt i dag og 
brukes som bolig.

I 1860, eller kanskje litt senere, åpnet skolen på Nord-Børkje i 
Moreppen. Deler av selve bygget, som i dag er Moreppen gren-
dehus, kan ha vært eldre. Tallet 1807 er funnet på en av stok-
kene, og dette kan tyde på at huset er blitt flyttet og påbygd. 
Skolebygget ble fradelt fra gården Nord-Børkje i 1865. Det ble 
drevet skole i bygget til 1907 og etter det ble elevene flyttet over 
til Fjellet skole. 

Morud skole 1924.

Finstad skole i dag.

Moreppen grendehus i dag.
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Fjellet i dag.

Sandnesseter skole, «Rotestua», var skole fram til 1898 (bygg 
ved Vestre Hurdalsveg). Huset står i dag, er restaurert i sveit-
serstil og brukes som bolig.

Gamle Løken skole ble bygd 1854. Ny skole på Løken i 1900. 
Dette ble revet i nyere tid. Tilbyggene på Løken, bygget på 
80-tallet, står fremdeles, men brukes ikke som skole i dag.

Slattum skole ble bygd 1859. Ny Slattum skole i 1920.

Stensgård gamle skole ble bygd 1862. Huset er restaurert i 
sveitserstil og brukes idag som feriebolig. Ny Stensgård skole i 
1925, som i dag kjennes som Stensgård grendehus og brukes 
som selskapslokale og som øvingslokale for Stensgårdkroken 
spellemannslag .

Engelstad skole (Bentze) ble tatt i bruk i 1863 og fram til 1901 
(stående i dag men i dårlig stand). I 1902 sto den nye Engel-
stad skole ferdig. 

Fjellet skole sto ferdig i 1906, og ble ny skole for Eker krets. 
Bygget står i dag.

Morud skole ble bygd 1852, men kretsen fikk ny skole i 1916. 
Den gamle skolen ble brukt som lærerbolig.  Den nye skolen 
brant nylig ned til grunnen.

Kringler skole ble bygd 1914 og er stående i dag. Skolen er i 

sveitserstil og innehar blant annet et skolemuseum, innredet 
som et gammelt klasserom med pulter og gjenstander fra for-
skjellige skoler i bygda .

Fram til fredsslutningen i 1945 var skolevesenet i Nannestad 
bygd opp rundt kretsskolene. Skolene fungerte også som 
naturlige sentra i kretsene, hvor lærerne også var ressursper-
soner for beboerne. Etter krigen begynte politikere å sette 
spørsmål rundt effektiviteten av disse skolene, og sentraliser-
ingsbølgen var på vei til bygde-Norge.  Til den nye ordningen 
om 9-årig obligatorisk skole i 1954 ble det aktuelt med nye og 
større lokaler. 

Flere eldre skoler i Nannestad er godt bevart i dag, og også 
svært autentiske. Både gamle Kringler skole, Gamle Løken 
skole og Stensgård grendehus er bygninger som har blitt vur-
dert til objekter med høy verdi (mer om disse i vedlegget om 
delområder og under kapitlet Objekter med høy verdi), men vi 
har også nye flotte skolebygg som representerer ulike perioder. 

Nye skoler 

Maura skole sto ferdig i 1959, men ble ikke tatt i bruk før i 1964 
Etter avtale med Kirke- og undervisningsdepartementet beg-
ynte de gjennomføringene av forsøksordnet 9-årig skole fra og 
med skoleåret 1964/65. Elever fra Steinsgård skole ble flyttet til 
Maura skole i 1964. Bygget har opprinnelig et funkispreg med 
sine enkle geometriske former, søyler, store vinduer og flatt tak. 
Arkitekt er Gunnar Bjercke (som også er arkitekten bak det nye 
hovedhuset på Låke) Skolen har i den senere tid blitt bygget ut, 
men den opprinnelige fasaden er likevel godt synbar. 

Den nye Eker skole sto også ferdig i 1964, og erstattet Fjellet 
og Engelstad. Arkitekt er Fosse/Aasen.

Kringler og Slattum skole ble slått sammen til Kringler-Slattum 
i 1961, og den nye skolen ble tatt i bruk i 1970. Arkitekt Gud-
mund Tangen stod for utbyggingen i 2000. Den opprinnelige 
Slattumskolen lå der evangeliehuset er i dag.

Heimly i dag.

Gamle Løken skole i dag.
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Nannestad ungdomsskole er bygget i 1965 i dansk rød murstein 
og er et fint eksempel på skolebygg fra modernismen. Bygnin- på skolebygg fra modernismen. Bygnin-Bygnin-
gen er i dansk, rød murstein. Arkitekt er Fosse/Aasen. I tillegg 
til skolebygget, benytter også Nannestad ungdomsskole seg av 
tidligere Eker skole, Hegli gård og Nannestad Ungdomsskoles 
kurs- og opplæringssenter (Det gamle alderspensjonatet).

Preståsen skole ble bygd 1978, men er senere bygget ut for å 
imøtekomme befolkningsveksten i sentrum.

Løken og Finstad ble slått sammen til en krets i 1949. Eltonås-
en skole ble bygd i 2005 som erstatning for Løken skole. Dette 
er den nyeste skolen i Nannestad, hvor arkitekten er Gudmund 
Tangen. Bygget er oppført med plasstøpte konstruksjoner i 
underetasjen. Øvrige konstruksjoner er utført i hovedsak tre og 
limtre samt noe stål. Bygget ligger flott til i landskapet og skole-
gården er delvis i skogsterreng. 

Maura skole detalj.

Maura skole i dag.

Preståsen skole i dag.
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Eltonåsen skole sett fra skogen.

Eltonåsen skole.
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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 klassifis-
ert 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 jord-
brukslandskapet, kjerneområde i ravinelandskapet, gårdstun og 
grendesenter. Kirken omfattes av kulturminneloven og er truk-
ket fram siden det er et middelalderkirkested, med fredet kirke 
fra 1600-tallet, og pga sammenhengen med jordbrukslandskap 
og gårdstun. Nannestad kapellangård 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 lokalbefolk-
ningen og andre.

5.	DELOMRÅDER

Som tidligere omtalt omhandler denne planen 16 utvalgte delområder. Under dette kapitlet finner dere et sammendrag 
for hvert av delområdene med fokus på dagens situasjon. Historikk om -  og beskrivelse av hvert enkelt delområde, 
med utvalgte objekter, finner dere i planens vedlegg. Noen objekter innenfor delområdene er også vurdert til å ha en 
høy verdi som et kulturminneobjekt (mer om disse under kapittelet objekter med høy verdi).

1. HOLTER SENTRUM – FRA KIRKE TIL PRESTEGÅRD

Holter Prestegård. Holter kirke. Bildet er hentet fra nettsiden til   
Nannestad kirkelige fellesråd.

Holter kirke i landskapet.                                  
Bildet er tatt fra Eltonåsen.
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I gjeldende kommuneplan for Nannestad finner vi følgende: 
”Øya – Nordre Eik ble sommeren 2009 utpekt som utvalgt kul-
turlandskap i Akershus. Arealavgrensningen for området fram-
kommer 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. Mål-
settingen for området er å bevare landbrukets særpreg gjennom 
skjøtsel for å hindre gjengroing og ivareta det åpne landskapet 
og de botaniske 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 landskapsvernområdet primært brukes 
som adkomst til området.» (Kommuneplan for Nannestad 2013 
- 2029: Arealdelen - retningslinjer og bestemmelser Vedtatt av 
kommunestyret i sak 13/66 den 29.10.2013. Endret § for N40 
vedtatt av kommunestyret 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.10-59Akershus 2007-
2018).

2. ØYA/UKKESTAD/AUSTAD 

Øya. Raviner i vinterlandskap. Austad gård sett fra Austadvegen mot Åsvegen. Ukkestadgårdene sett fra Øyavegen.

Tømmerlåven i Øya.
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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.

3. ENGERVEGEN

Engelsrud gård. Hegli, hovedhus. Kabberud, hovedhus.

Beiteområder i ravinedal 
ved Hegli



KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 48 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 49

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 
integrert 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)

4. LÅKE/LÅKEDALEN 

Elva i Låkedalen. Bildet er hentet fra nettsiden til 
skiforeningen. Foto: Eivind Molde 2013.

Dalen, Låkedalsvegen. Nannestad meieri i dag.

Låke gård, hovedhus.
Foto: Karl Henrik Laache.



KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 48 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 49

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 
materiell 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 kirken, prestegården og med skolene og det nye kom-
munehuset innenfor kort gangavstand. Historisk og pedagogisk 
innebærer den utvikling fra naturalhusholdning og selvhjelpssa-
mfunn via kornlager og bank til pengeøkonomi og moderne 
kommuneadministrasjon. 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.

5. NANNESTAD KIRKE 

Nannestad kirke. Bildet er hentet fra nettsiden 
kirkenorge.no.

Nannestad Prestegård i sommerrregn. Kirkekontoret våren 2016.
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6. NANNESTAD SENTRUM, TEIEBYEN

Nannestad ungdomsskole under bygging. Bussholdeplassen på Nannestad Torg. Nannestad ungdomsskole, vinteren 2015. 

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.

Arkeologiske kulturminner, fra delområdet. Eget avsnitt et-
ter teksten som allerede er der: «I delområdet finnes det flere 
arkeologiske funn.  Akershus fylkeskommune ønsker at dette 
fremheves i planen. I Teiebyen er det funnet tre gravhauger fra 
jernalderen som alle er automatisk fredede. Et av dem ligger på 
privat eiendom ved Gråbeinstigen. Etter samtale med grunneier 
Kari Rotnebo fremkom det opplysninger 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. Gravhau-
gen 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 nordsiden 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  området, noe  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 funnene 
i den er fjernet. Funnet var bestående av et kullag med skjør-
brent 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.

Kildal på en kald vinterdag.
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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. 

7. SLATTUM

Husmannsplassen Ramstadstua. Jahrtunet. Nedre Nordby med stabburet i forgrunnen.



KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 52 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 53

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 dob-
belttun. Gammel veg, gravhauger. Skole, husmannsbruk, sag. 
Helhetlig kulturlandskap mellom elva og åsen. Bronsealder-
røyser 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 Aker-
shus fylke. Grøntstruktur Romerike. KML: Arkeologi.

8. SØ-KRINGLER

Husmannsplass under Sø-Kringler. Stabbur på Sø-Kringler. Våningshus på Sø-Kringler.

Struss på Sø-Kringler.
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Området er godt bevart og viser en historisk utvikling fra eldre 
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 vegfar. 

9. KRINGLERDALEN

Kringlerdalen konferansesenter, hovedhus. Lite, tilbakestilt, sveitserhus på Åsvegen 759. Ruiner i elva med Kringler konferansesenter i 
bakgrunnen.

Ruiner i fossen i
Kringlerdalen.
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10. SKJENNUM

Skjennum, Hovedhus på Arstun. Skjennum, Hovedhus Sørigarn. Stabbur Norigarn.

11. BJØRKE

Bjørke gård, nærmest kirka som sees i bakgrunn. Bjørke gård, sett fra andre siden ved kirka. Bjørke kirke.

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.

Dette er et område med sammensatt og representativt kulturlandskap, 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.
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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 historien i dette området, finnes også 
lesbar og representativ bygningshistorie 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 husmannsplass. Området kan også sees i sammen-
heng med Toftner, Åmot og Vålaug.

12. NANNESTADVEGEN FRA BETANIA TIL BETEL 

Betania sett fra Nannestadvegen. Betel i dag. Lite sveitserhus, Nannestadvegen 307.

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 hovedvegen fra Bjørke til Maura, og gir tettstedet et helhetlig landsbypreg som det 
er ønskelig å bevare i ei tid med utbygging og store forandringer i dette området. Restaurering av den eldre bygningsmassen an-
befales gjort i tråd med anbefalt bygningsvern (se eget kapittel om dette i planen).

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

13. MAURA; VÅLAUGSVEGEN – FRA SOLHEIMKRYSSET TIL MORUD

Vålaugsvegen Fredheim, Molstad i forgrunnen. 
Årstall og fotograf ukjent.

Vålaugsvegen 125 sommeren 2015. Fredheim og handelslaget i dag
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Området er valgt ut på bakgrunn av sin tetthet av bygninger 
bygget før 1850. Autentisiteten er høy på flere av bygningene – 
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 byg-
deborg. Vi finner også flere fangstgroper og dyregraver i lia i 
nærheten 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 struk-
turerende 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 Vålaugsvegen 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. 

14. GAMLE HADELANDSVEGEN OG BURÅSLIA

Totner gård. Stabbur på Totner gård. Utsikt over Nannestad fra Buråslia.
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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.

15. STENSGÅRD

Bryggerhuset på Sundby. Stensgård grendehus sett fra kirkeområdet. Stensgård kirke i dag.

Lima badeplass.
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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 kapit-
telet 2. verdenskrig). 

Både Kabberudseter og Vigstein gård har en autentisitet ift 
bygningsmassen 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-
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.»

16. MOREPPEN

Hovedhuset på Kneppe gård. Jordkjelleren. Kårbolig på Vigstein gård.
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6.	OBJEKTER	MED	HØY	VERDI

I dette kapittelet presenteres en oversikt over Nannestads ob-
jekter som representerer høyest verdi ut i fra et kulturminnep-
erspektiv. Det er ingen tvil om at det finnes mange flotte hus og 
gårder i Nannestad. I utvelgelsen har autentisitet vært en viktig 
faktor.  Bygningens alder har vært et annet fremtredende krit-
erium. Deretter kommer faktorer som lokal identitet, arkitektur, 
sjeldenhet og representativitet (se mer i  kap. om metode). Alle 
bygninger bærer på en historie, og jo eldre huset er - jo lenger 
historie. På grunn av plasshensyn har vi vært nødt til å gjøre en 
utvelgelse.  Dette betyr at det er flere flotte objekter som ikke er 
beskrevet i dette kapittelet. Bygninger som utmerker seg in-
nenfor utvalgte delområder blir imidlertid beskrevet i vedlegget 
til denne planen. Riktignok noe kortfattet, for å få plass til flest 
mulig.

Forslag til tiltak er gjort i samarbeid med eiere. Dette er ikke 

ment som pålegg fra kommunens side, men beskriver områder 
eier ønsker å utbedre, så fremt det er ressurser til dette. Se for 
øvrig mer informasjon om objektene under kapittelet om delom-
råder og i vedlegget.

Her presenteres det 32 objekter med høy verdi i tillegg til huse-
ne på Sø-Kringler. Arbeidsgruppa anbefaler at det registreres 
og vektes flere objekter i forbindelse med rullering av planen. 
De følgende objektene er et utvalg som er ment sammen å 
kunne vise viktige tidsepoker og historie for Nannestad, men 
de er også viktig som enkeltstående kulturminner. Vi har som 
tidligere beskrevet lagt vekt på eldre og autentiske bygg, men 
i tråd med Akershus fylkeskommunes anbefaling har vi også 
valgt å belyse enkelte nyere kulturminner når disse ligger innen-
for utvalgte delområder. 

Ukkestad gård, Oppstun (tømmerlåve).

Gamle Løken skole.

Holter kapell.

Prestegården i Holter, 
hovedhus.

Den gamle pumpestasjonen i Holter.
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Låke gård, hovedbygning.

Gamle banken.

Hegli med grønnsakshage.

Nannestad prestegård, 
våren 2016.

Nordre Nordby, stabbur.

Engselrud gård.

Granåsgården, vinteren 2015.

Nannestad kommunehus.
Nannestad ungdomsskole.
Foto: Karl Henrik Laache.

Ramstadstua.
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OBJEKT ADRESSE BESKRIVELSE FORSLAG PÅ TILTAK

Prestegården i Holter 
(Hovedhus)

Holtervegen 215,      
gnr 61/2

SEFRAK: 1800-1899. Nr: 
023830561. Bygningsnr:151805582. 
Bygget om i første halvdel av 
1900-tallet. Sveitserstil. 

Generelt vedlikehold i 
tråd med anbefalt bygn-
ingsvern.

Gamle løken skole Holtervegen 222,      
gnr 61/3

Grendeskole, trolig en av landets 
eldste.  Avskilt fra Løken prestegård 
i 1854. Pusset opp innvendig på 
1900-tallet, Nye vinduer i 1959. 
Sveitserstil.

Restaurering av skolen 
og tilhørende bygninger i 
tråd med anbefalt bygn-
ingsvern. 

Bensinstasjon med 
bensinpumper

Holtervegen 223,      
gnr 61/6

En liten bensinstasjon/lager, med 3 
tilhørende pumper. Satt opp i slut-
ten av 1930-årene. Høy pedagogisk 
verdi pga sin sjeldenhet.

Generelt vedlikehold, 
ingen spesielle tiltak. Plan 
for ny bruk og formidling 
i sammenheng med den 
nedlagte butikken Guld-
brandsrud.

Holter kapell Kirkevegen 24,          
gnr 60/13

Tegnet av arkitekt Henrik Nilssen i 
1924. Oppført av bindingsverk øst 
for kirken. Testamentarisk gave etter 
lærer og kirkeverge  Christen Amund-
sen og hans søster Inger Marie 
Amundsen. 8-kantet bygg med et lite 
kontorbygg. Tegletak.

Holter kapell ligger innenfor reguler-
ingsplan for Holter kirkegård vedtatt 
19.12.1994.

Generelt vedlikehold i trå 
med anbefalt bygnings-
vern.

Ukkestad gård, Oppstun

(Tømmerlåve)

Øyavegen 45,            
gnr 40/1

SEFRAK:1825-1849. Flott og aut-
entisk tømmerlåve i ett av Norges 
22 utvalgte kulturlandskapsområder. 
Ifølge eier kommer låven opprinnelig 
fra Moreppen. I dag brukes den til 
korntørke.

Trengs vedlikehold på 
vest- og nordsiden av 
bygningen. 

Engelsrud gård

(Struss og grisehus)

Engervegen 56,         
gnr 47/2

Strusset er satt opp på 1800-tallet. 
Grisehuset er noe nyere. Autentisk 
ift. alder.

Restaurering i tråd med 
anbefalt bygningsvern. 



KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 62 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 63

Hegli gård

(Hovedhus, Stabbur, 
bryggerhus)

Engervegen 33 A/B,    
gnr 49/1

Hovedhus satt oppi slutten av 
1700, svært autentisk. Stabbur 
og bryggerhus er fra 1800-tall-
et. Bryggerhus trolig restaurert 
i 1906 iflg eier. I tillegg finnes 
en låve fra 1914 og fjøs fra 
1926, som er med og danner 
firkanttunet og derfor burde 
bevares.

Stabbur: Nytt tak på stabburet, 
gammelt panel langsmed vin-
duskarmene burde utbedres. Eier 
ønsker generelt en oppgradering 
til pedagogisk bruk.

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern på øvrige 
bygninger. Spesielt tak og piper.

Låke gård

(Hovedbygning)

Nannestadvegen 230, 
gnr 22/1

Flott gårdshus av nyere tid. 
Satt opp etter brann i 1942. 
Arkitekt Gunnar Bjercke.

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern.

Nordre Nordby

(hovedhus og stabbur)

Låkedalsvegen 77,      
gnr 5/1

Hovedbygningen i er fra 1830-
40.Restaurert 1947/48. Malt 
med linoljemaling, enkelte 
autentiske vinduer .

Stabburet bygd mellom 1800-
1820. Typisk Romeriksstabbur. 
I bruk fram til 1940-50 tallet. 
Det er vedlikeholdt med panel 
på baksiden for å beskytte mot 
sola.  

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern.

Gamle banken og 
Kirkekontoret

Nannestadvegen 249, 
gnr 27/37

Nannestadvegen 249, 
gnr 27/12

Bygd som lokaler for Nan-
nestad sparebank på slutten 
av 30-tallet. Byggmestre var 
Granås og Sandaker. Fint eks. 
på nybarokk/klassisisme.

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern.

Nannestad prestegård

(Hovedhus)

Nannestadvegen 250, 
gnr 27/31

Staselig prestegård. Bygget 
1794, reparert i 1846. Om-
bygget i 1889,hvor den ble 
restaurert med ny grunnmur 
og bygning dreid mot sørvest. 
Det finnes en flott allé og flere 
gamle trær på tomta.

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern.

Granåsgården Teiealleen 9 Representaativt forretnings-
bygg fra sin periode.

Teiealleen 9 ligger innen for 
Nannestad sentrum vedtatt 
13.06.2000.

Ingen tiltak nødvendig.

Ønskelig med bevaring 
av bjørkealleen og  evt en 
beskjæring av prydbusker foran 
bygget.

Nannestad kommune-
hus

Teiealleen 31 Fint eksempel på  kommune-
hus/rådhus fra modernismen. 
Arkitekt Fosse/Aasen. Bygget 
1964.

Er planlagt utvidet/ombygget.
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Jahrtunet.

Låven på Sø-Kringler.

Skjennum, Norigarn.

Sveitserhus, 307

Nedre Nordby.

Steinsgård grendehus..

Gamle Kringler skole (Heimskringla).

Jahrtunet.Hovedhuset på Nordre Nordby gård.

Sveitserhus, 403.

Børkje gård, Moreppen. Jordkjeller.
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Nannestad ung-
domsskole

Teiealleen 17 Fint eksempel på skolebygg 
fra modernismen. Arkitekt 
Fosse/Aasen.  Bygget i 1965 i 
dansk, rød murstein.

Skolen ligger  innenfor reg-
uleringsplan for ungdomsskole 
og kommunehus vedtatt 
27.10.2015.

Er vedtatt utvidet/ombygget.

Ramstadstua Åsvegen 164, gnr 92/15 Husmannsplass med høy al-
der og autentisitet. Bygd mel-
lom 1675-1699.

Ramstadstua ligger innenfor 
reguleringsplan for Ram-
stadåsen vedtatt 04.05.2011

Betydelig tiltaksbehov - blant 
annet utbedring av hærverk. Res-
taurering gjøres i tråd med anbe-
falt bygningsvern.

Jahrtunet

( to våningshus)

Austadvegen 18,         
gnr 94/14

Våningshuset på Søgarn  er 
fra 1781. (Sefrak: 1775-1799). 
Våningshus på  Arstun  er 
i Sefrakregisteret datert til  
1800-1824.

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern.

Nedre Nordby

(Hovedhus)

Åsvegen 295, gnr 99/2 Trolig bygget ca 1860.Fin 
helhet mellom hus og stabbur. 
Låve er revet. 

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern.

Sø-kringler med til-
hørende husmanns-
plasser 

Åsvegen 737

Åsvegen 735, gnr 2/2

Stor og meget autentisk gård 
med tilhørende sagbruk og 
husmannsplasser.

(se beskrivelse under kap. om 
delområder)

Utbedring av taket over fjøset, 
som er et utbygg på låven på 

Nordgarn. (2/1)

Utbedre vinduer i hovedbygning

Søgarn (2/2), Utbedre vinduer 
(sprosser) særlig mot sør (sp-
esielt 6 stk). 

Panel alle vegger unntatt foran på 
bua i Søgarn. (2/2)

Utbedring av inngang struss og 
hovedbygning Søgarn.

Skjennum, Norigarn. 
(Hovedhus)

Åsvegen 787, gnr 103/1 Visstnok tømmerkjerne fra 
1700 tallet. Påbygget ca 1850 
med rester av sveitserstil. I 
1914 ble huset restaurert og 
fikk sveitserveranda.  Deretter 
tilbygg i 1950 og full restaure-
ring i 1979.

Betydelig tiltaksbehov. Restau-
rering gjøres i tråd med anbefalt 
bygningsvern. 
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Sveitserhus Nannestadvegen 307, 
gnr 152/6

Spesielt godt bevart sveitser-
hus

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern.

Sveitserhus Nannestadvegen 403, 
gnr 150/15

Spesielt godt bevart sveitser-
hus

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern.

Steinsgård grendehus Stensgårdsvegen 158, 
gnr 27/30

Autentisk bygg fra nyklassisis-
men/ 20-tallsklassisisme på 20 

Tallet. Autentisiteten er høy 
(bortsett fra en nyere balkong 
mot sør) og huset er fint ved-
likeholdt.

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern.

Kneppe gård

(Hovedhus)

Gardermovegen 28,    
gnr 36/1

Flott, nyere gårdshus. Bygget 
i 1930, med eget tømmer etter 
brann på 30-tallet.

Ingen tiltak nødvendig

Børkje gård (vest), 
Moreppen

Jordkjeller

Gardermovegen 110,  
gnr 32/3

Tretak fjernet, likevel autentisk 
og sjelden jordkjeller

Utbedring av inngangsparti.

Gamle Kringler Skole 
(Heimskringla)

Åsvegen 733, gnr 3/2 Godt bevart skolebygg, med 
skolemuseum. Bygget i 1914.

Generelt vedlikehold i tråd med 
anbefalt bygningsvern. Viktig å 
bevare vinduer/inngangsparti. 
Malt med linolje.

Vigstein Området tilhører Vigstein 
gård.

Myteomspunnet bautastein Ingen tiltak nødvendig.

Ruiner i Leirelva ved 
Kringlerfossen.

Området tilhører Kring-
lerdalen konferansesent-
er.

Siste saga ble satt opp rundt 
århundreskiftet og var i drift 
fram til ca 1920. Kringlerd-
alen hadde sannsynlig bare 
ei gardskvern fram til slut-
ten av 1600-tallet, da det ble 
bygd et møllebruk. Den siste 
møllebygningen kom opp på 
1800-tallet. I 1883 var det 3 
kverner i kvernhuset. Mølla 
blei trolig lagt ned på 1920-30 
tallet. I dag står de store stein-
murene etter mølla, sammen 
med ruinene etter sagbruket.

Tiltak for bevaring ansees som 
nødvendig så resterende ruiner 
ikke går tapt.

Kirkene er ikke med i denne tabellen, men de er alle av høy 
verdi. Les mer om kirkene under kapitelet om delområdene.

De automatisk fredete kulturminnene er ikke i denne lista, men 
ansees selvfølgelig også som objekter med høy verdi.

Vigstein, våren 2016.
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7.	INNSATSOMRÅDER	OG	HANDLINGSPLAN

Det er viktig å definere noen innsatsområder og lage en han-
dlingsplan for å få kontinuitet i kulturminnearbeidet i Nannestad 
kommune. Forvaltning av kulturminner er ikke statisk, men 
hele tiden i prosess. Objekter vi ikke finner interessante i dag 
kan oppleves som verneverdig «i morgen». På den måten 
er det viktig at en kulturminneplan ikke blir et «skrivebords-
dokument», men stadig brukes og følges opp.  Innsatsområder 
og handlingsplan er et grep som skal  bidra til at planen brukes. 
Her finnes delmål som oppdateres når planen rulleres.  

INNSATSOMRÅDER

Akershus fylkesplan for kulturminner presenterer fire innsat-
sområder:

Bevaring

Verdiskaping

Forvaltning 

Formidling

Denne planen tar for seg disse innsatsområdene med en lokal 
tilnærming. Hovedmålet for kulturminnearbeidet i Nannestad vil, 
i tråd med Akershus fylkes mål være å:

Ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en posi-
tiv ressurs i Nannestad, og derigjennom bidra til økt kulturfor-
ståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping.

Ytterligere kartlegging av kulturminner i Nannestad vil være 
nødvendig for å oppnå dette målet fullt ut.

Bevaring

Kulturarven kan forstås som en kollektiv hukommelse. Den gir 
oss kunnskap om tidligere generasjoners samfunn og levekår. 
Disse sporene som mennesker har satt etter seg er et viktig

grunnlag for vår forståelse og tolkning av fortiden, og de kan 

hjelpe oss til å forstå vår egen tid og bidra til å forme framtiden.

Kulturminner og kulturmiljøer kan gi oss ulike opplevelser. De 
kan ha en estetisk verdi og være vakre å se på, eller det kan 
være objekter som ikke er utpreget vakre men som represen-
terer en historisk verdi. De kan bidra til å skape tilhørighet for 
innbyggerne og også ha identitetsskapende verdi ved å gi et 
sted særpreg. Kulturminner kan ha stor bruksverdi. Det å be-
nytte bygninger og anlegg som allerede eksisterer, bidrar til 
bærekraftig utvikling. Aktiv bruk av kulturminner kan stimulere 
til at de blir tatt vare på.  Kulturminner og kulturmiljøer som 
blir godt tatt vare på slik at de kulturhistoriske verdiene sikres, 
representerer stor pedagogisk verdi for de kommende generas-
joner.

Målet med Nannestads kulturminneplan er å trekke fram  et 
utvalg av kulturminner, kulturmiljøer og

kulturlandskap som belyser hele historien i Nannestad. Dette 
utvalget er ment å gjenspeile både mangfold og særpreg ved  
kommunenes historie. Denne planen skal fortelle hvorfor og på 
hvilken måte utvalgte objekter og delområder representerer en 
verdi. 

Verdiskaping

Verdiskapingsbegrepet er lånt fra næringslivet, der det knyttes 
til utvikling av økonomiske verdier. I næringslivet er verdiskap-
ing målbar ved hjelp av enkle kvantitative metoder. I sin utvid-
ede bruk, blant annet i offentlig sektor, brukes verdiskaping 
også om aktiviteter som skaper resultater av verdi for samfun-
net som helhet. Enkelte av disse samfunnsmessige verdiene er 
lette å måle, mens andre byr på større utfordringer å tallfeste. 
Verdiskaping knyttet til kulturminner kan brukes om et

bredt spekter av positive effekter som kulturminner gir for den 
kulturelle, sosiale, økonomiske og miljømessige utviklingen.

Fylkesplanen for kulturminner peker på at det kan være aktiv-
iteter som:

• Gir grunnlag for arbeidsplasser, produksjon og inntekt.

• Skaper innsikt, forståelse, kunnskap, identitet, samt bidrar til 
stedsutvikling.
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• Verner, skjøtter, bevarer eller aktiviserer kulturarven ut fra et 
bærekraftig perspektiv.

Som oftest vil verdiskapingen komme som en følge av at for-
valterne av et kulturminne jobber med formidling, enten det er i 
lokalmiljøet eller som en attraksjon av nasjonalt og internasjon-
alt format.

Nannestad har med sin nærhet til hovedflyplassen et fortrinn 
når det gjelder å formidle kommunens kulturminner. Her kan vi 
nå både innenlandske og utenlandske aktører. 

Forvaltning

Som tidligere omtalt er det flere som har et forvaltningsansvar 
når det kommer til kulturminner. Som plan- og bygningsmyndi-
ghet har kommunene gjennom sin arealplanlegging og bygge-
saksbehandling likevel et stort ansvar for landets kulturminner 
og kulturmiljøer. Det er kommunenes ansvar å sikre at kultur-
minneverdier som ikke er fredet etter kulturminneloven går tapt. 
Kommunene har dessuten et selvstendig ansvar for å ivareta 
kulturminner og kulturmiljøer av lokal verdi.

Det er viktig med god dialog for å sikre at nasjonale og region-
ale kulturminneverdier blir ivaretatt i kommunenes arealplaner. 
Likeledes er det viktig at kommunene kjenner til kulturminnever-
diene når de behandler byggesaker og dispensasjoner, og ved 
tiltak innen kommunalteknikk, i landbruket og i forbindelse med 
skogsdrift. 

Kulturminneplanen  er ment å danne et grunnlag for forvaltnin-
gen av kulturminnene i Nannestad.

Formidling

Nannestad kommune har nå sin egen kulturminneplan. Den 
gir en oversikt over Nannestads viktigste kulturminner og his-
torie. God formidling av et steds kulturminner og kulturmiljøer 

vil bidra til å skape forståelse for disse, både hos folk som bor 
på stedet fra før, oppvoksende generasjoner og hos innflyttere.  
Kunnskap om og innsikt i hva kulturminnene betyr kan bidra til 
at lokalsamfunnet ser verdien i objektene og ønsker å ta vare 
på dem.

Det er viktig at planen er lett tilgjengelig på kommunens 
hjemmesider og at det finnes eksemplarer av planen både på 
biblioteket og Nannestad Bygdemuseum. Det finnes også flere 
måter å formidle innholdet i denne planen. Det kan for eksem-
pel være aktuelt å presentere deler av innholdet muntlig – både 
gjennom foredrag, omvisninger og ekskursjoner. Fysiske til-
rettelegginger som skilting og rydding/vedlikehold av stier og 
skjøtsel av arkeologiske kulturminner er et annet virkemiddel.  
En kan også se for seg prosjekter i skolen i samarbeid med 
Den kulturelle skolesekken.

(kilde: Akershus fylkesdelplan for kulturminner)

HANDLINGSPLAN

Slik det er per i dag er ressursene knappe for kulturminnearbeid 
i Nannestad kommune. Likevel vil det være viktig å sette noen 
mål for det fremtidige arbeidet slik at ikke viktige kulturminner 
går tapt. Tiltakene i handlingsplanen gjenspeiler de fire innsat-
sområdene som er omtalt i forrige kapittel.

Flere av tiltakene i handlingsplanen er avhengig av at det 
avsettes ressurser til kulturminnearbeid i form av en stilling-
sprosent. Arbeidsgruppa mener denne burde ligge under Kultur 
og således bli en viktig samarbeidspartner for Plan- og bygge-
sak. I så fall vil Kultur ha hovedansvaret for framdrift og videre 
oppfølging av handlingsplanen. Arbeidsgruppa påpeker at uten 
en ekstra stillingsprosent vil det bli vanskelig å nå alle tiltak i 
handlingsplanen.
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TILTAK INNSATSOMRÅDE NÅR SAMARBEIDSPARTNERE, I 
TILLEGG TIL KULTUR

Integrere kommunedel-
planen for kulturminner 
i kommuneplanen for      
Nannestad.

Forvaltning Ved neste rullering Planavdeling og byggesak

Kurs i kulturminnearbeidet 
med plan og Byggesak 
med fokus på kulturminne-
planen.

Forvaltning 2016 Planavdeling og byggesak

Gjennomgå SEFRAK-regis-
teret og registrere endring-
er. Deriblant om gårdene i 
Nannestad.

Forvaltning Ifb med rullering av plan Planavdeling og byggesak, frivillige 
organisasjoner

Kartlegge flere delområder 
og oppdatere kulturminne-
planen. *

Forvaltning Ifb med rullering av plan Planavdeling og byggesak,  frivillige 
organisasjoner

Arrangereseminar/ kurs i 
tilskuddsordninger for eiere 
av Kulturminner

Verdiskaping Søke midler,

vurdere som

tiltak i budsjett

Planavdeling og byggesak 

Veiledning til huseiere som 
berøres i Kulturminne-
planen.

Verdiskaping Vurderes som tiltak i 
budsjett

Byggesak

Videreutvikle nye og eksis-
terende attraksjoner i sa-
marbeid med grunneiere.

Verdiskaping Ifb med rullering av plan Planavdeling og byggesak 

Markedsføring av kul-
turminner og Nannestad 
Bygdemuseum  oppmot 
turistnæringa på Garder-
moen (hoteller, konfer-
ansesenter).

Verdiskaping/formidling Kontinuerlig Nannestad Bygdemuseum, i sama-
beid med grunneiere, frivillige og lag 
og foreninger. 

Rydde og tilrettelegge 
utvalgte felt med automa-
tisk fredete kulturminner.

Bevaring Ifb med rullering av plan Frivillige organisasjoner, grunneiere, 
Kultur, skoler, Norsk kulturarv

Vurdere vedlikehold og bruk 
av Nannestad kommunes 
egne verneverdige byg-
ninger.

Bevaring Ifb med rullering av plan Eiendom

Legge vedtatte/ prioriterte 
kulturminner inn i Askelad-
den.

Bevaring 2016 Evt i samarbeid med frivillige eller 
lag og foreninger

En videre handlingsplan for kulturminnearbeidet i Nannestad er:
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Legge registreringer ifb 
med kartlegging til kultur-
minneplanen inn i et Excel-
skjema.

Bevaring 2016 Evt i samarbeid med frivillige eller 
lag og foreninger

Registrere flere kulturminn-
er i utmark.

Bevaring/Formidling Vurderes som tiltak i 
budsjett

Akershus fylke

Registrering, vedlikehold  
og rydding av gamle veifar 
og hulveier.

Bevaring/Formidling Vurderes som tiltak i 
budsjett

I samarbeid med grunneiere , Ak-
ershus fylke. Evt i samarbeid med 
frivillige eller lag og foreninger

Dialektgransking Bevaring/Formidling Ifb med rullering av plan Historielaget. Evt i samarbeid med 
frivillige og andre  lag og foreninger

Gjøre planen kjent på kom-
munens nettside med link 
til frivillige organisasjoner, 
nettsteder og ressurs-
sentre.

Formidling 2016 Evt i samarbeid med frivillige eller 
lag og foreninger

«Rydd et kulturminne» Formidling Kontinuerlig Norsk kulturarv i samarbeid med 
skolene. Evt i samarbeid med frivil-
lige eller lag og foreninger

Bruke kulturminner i Den 
Kulturelle skolesekken og 
Den Kulturelle spaserstok-
ken.

Formidling Ifb med rullering av plan Skolene, Nannestad sykehjem og 
lag og foreninger

Fortsette arbeidet med 
nettverket RIK (Romerike 
interkommunale kulturmin-
nenettverk).

Formidling Ifb med rullering av plan Planavdeling og byggesak 

Digitalisering av SEFRAK-
register og tilgjengelig-
gjøring på kommunens 
nettsider.

Formidling 2016-17 Akershus fylke
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*Arbeidsgruppa ser et særlig behov for registreringer av føl-
gende delområder: 

- Økrigrenda

- Resten av Vollaugsvegen og Vollaugsmoen

- Den eldste delen av byggefeltet på Preståsen

- Området Tangen, Tømte og Sandsnesseter

- Foss og Edseth

- Randsone til utvalgt kulturlandskap (Øya).         
  Blant annet: Eik, Hveem, Hylli, Rovold

- Jaktslottet på Råsjøen

- Småhusmiljøer fra 1900-tallet

Det er også ønskelig å få en fullstendig oversikt over Nan-
nestads automatisk fredete kulturminner presentert i planen

Se for øvrig kapitlet om Objekter med høy verdi for konkrete 
tiltak ifb med aktuelle bygninger. 

I tillegg til handlingsplanen kan det være aktuelt å:

- ta kontakt med universiteter og høyskoler om interesse for 
masteroppgaver ifb med kulturområder – og kulturminner i Nan-
nestad.

- oppfordre til å danne velforeninger, grendelag og vennefore-
ninger ifb med delområder, bygdesentrum/skolekretser og 
øvrige kulturminner i Nannestad.

Heggli, med grønnsakshage.
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Et bevaringsverdig bygg vil i de fleste tilfeller inneha kvaliteter 
som man sjelden ser i nybygde hus. En vesentlig utfordring 
ved en istandsetting av et eldre bygg er å gjøre alle som deltar 
i prosjektet bevisst denne kvaliteten, slik at den kan bevares. 
Kvalitetene som en ønsker bevart kan være i form av materi-
albruk, håndverksutførelse, som miljøelement eller som bærer 
av historie. Ved å forholde seg til retningslinjer for antikvarisk 
istandsetting kan en tilføre bygningen nye kvaliteter, som økt

komfort, større brukervennlighet eller bedre teknisk standard, 
uten at dette går på for stor bekostning av de fra før innebygde 
kvalitetene.

PRINSIPPER OM BYGNINGSVERN

Generelt om bygningsvern heter det seg; Tenk og spør før du 
handler. Ta kontakt med folk som har

kunnskap om den typen bygning det gjelder. For å opprettholde 
den kulturhistoriske verdien av en bygning eller et anlegg bør 
vedlikehold og istandsetting utføres etter følgende antikvariske 
retningslinjer:

- Mest mulig av bygningens egenart bør bevares. Opprinnelige 
eller eldre eksteriørmessige detaljer som panel, listverk, vin-
duer, dører og takdekking bør bevares i så stor utstrekning som 
mulig. Eventuelle tilbakeføringer til opprinnelig utseende skal 
gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag. Tidligere situasjon 
kan for eksempel dokumenteres ved hjelp av gamle foto, teg-
ninger og lignende.

- Ved restaurering og vedlikehold bør inngrepene være så små 
som mulig, og det bør brukes tradisjonelle materialer og me-
toder.

- Det er bedre å vedlikeholde framfor å reparere, og det er 
bedre å reparere enn å skifte ut. Skift derfor minst mulig. Bytter 
du ut huset del for del forsvinner husets kvaliteter gradvis. Origi-
nal er bedre enn kopi. Vedlikehold er bedre enn reparasjon. 
Reparasjon er bedre enn utskifting.

- Ved nødvendig utskifting av bygningsdeler bør det brukes 
identiske kopier av opprinnelige materialer. Ta eventuelt vare på 
utskiftede deler som dokumentasjon.

- Skjulte deler av bygningen – konstruksjonen – er like viktig å 
bevare som de synlige.

- Tidligere endringer og ombygginger er en del av en bygnings-
historie, og kan i mange tilfeller være viktig å bevare.

(Akershus fylkesplan for kulturminner)

8.	BYGNINGSVERN

Gammelt vindu på Heggli, 
hovedhus.
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Mer konkret vil det blant annet bety:

- TAK. Bruk taktekking tilsvarende opprinnelig. Bruk ordinære 
vindskier med toppbord.

- VEGGER. De fleste bolighus bygd etter 1750 har vært panelt. 
Behold gammel panel så langt det er mulig, skift bare det som 
må skiftes. Hvis du må skifte panel, bruk høvlet panel på boli-
ghus fra før 1930.

- VINDUER. Vinduene har stor betydning for husets utseende. 
De fleste eldre vinduer er av meget god kvalitet. Istandsatte 
eldre vinduer med gode varevinduer vil ha like god eller bedre 
isolasjonsverdi som nyere vinduer. Eldre hus skal ha vinduer 
med ekte gjennomgående sprosser og kittfals. Dersom vindu-
ene må skiftes, bør en få laget kopier av de gamle eller av en 
type som du ut fra bilder eller lignende. Unngå løse sprosser, 
lufteventiler i karmen og rammeverk som er tykkere en originalt.

- DØRER. Ta vare på opprinnelige dører så langt som det er 
mulig, de kan repareres. Dersom dører må skiftes, få laget 
kopier av de gamle eller av en type som du ut fra bilder eller 
lignende er sikker på har vært i bygningen.

- MALING. Bruk tradisjonelle malingstyper. Moderne linoljemal-
ing produsert på rette måten gir det rette inntrykket, og sitter 
bedre en moderne malingtype på eldre malte paneler og på ny 
høvlet panel. Bruk gjerne komposisjonsmaling på uthus, den er 
billig, av god kvalitet og krever minimalt med arbeid ved seinere 
maling. Mal i bygningens opprinnelige farger, eller i farger som 
passer inn med husets karakter og historie.

Det er ikke alle bevaringsverdige bygninger som «tåler» tilbygg. 
Tilbygg til bevaringsverdige bygninger bør utformes slik at det 
ikke forringer den eksisterende bygningens form og arkitek-
toniske kvaliteter. Tilbygg bør underordnes den eksisterende 
bygningen og plasseres tilbaketrukket i forhold til dens hoved-
fasader.  Utforming og plassering av tilbygg bør ta hensyn til 
omkringliggende bebyggelse, miljø og landskap.

Kilde: Nittedals kommunedelplan for kulturminner.

Viktige organisasjoner

Har du noen spørsmål om bygningsvern kan du henvende deg 
til de største organisasjonene på området som i dag er: For-
tidsminneforeningen, Norsk Kulturarv, Ressurssenter for eldre 
landbruksbygninger, Riktig restaurering Akershus, Bygg og 
bevar.

Restaurert vindu i sveitserstil 
på Kabberud.

Gammelt vindu på våning-
shus på Sø-Kringler.
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Hvis du ønsker mer informasjon kan du lese følgende lit-
teratur om bygningsvern:

- Gamle trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold. Univer-
sitetsforlaget 1992.

- Christensen, Arne Lie.Den norske byggeskikken. Hus og bolig 
på landsbygda fra middelalderen til vår Egen tid. Pax, Oslo 
1995.

- Rønnevig, Else.Gamle trehus. Vern, valg og muligheter. 
Aschehoug, Oslo 2004

- Fortidsminneforeningens temaserier Gjenbruk av bygninger.
Riksantikvaren

Flere råd om istandsetting kan du få her:

- Riksantikvarens hjemmeside og informasjonsblader

- Fortidsminneforeningen (Gode Råd-serie)

- Nettstedet gamle trehus. (gamletrehus.com)

- Bevaring eller utskifting av gamle vinduer. Andre Korsaksen. 
Arkitektnytt.

- Kulturminnevern. Statsbygg.

- Rådgivning innen bygningsvern. Sprossa

- Molo. Bygningsvernartikler.

- Byggeskikk og estetikk. Regjeringen.no.

TILSKUDDSORDNINGER

Det finnes forskjellige tilskuddsordninger som omhandler kultur-
minner. De viktigste pr i dag er:

- Norsk Kulturminnefond: Bevilger penger til antikvarisk 
istandsetting. Med alle saker bør det følge med en uttalelsefra 
fylkeskommunen. Det er krav om min. 50 % annenfinansier-
ing. Egenandelen kan ikke bestå av eget arbeid,men utgifter til 
materialer og håndverker. Fondet har søknadsfrist 1.november 
www.kulturminnefondet.no

- Norsk kulturarv har prosjekter som ”Rydd ett kulturminne” 
med mål å aktivisere barn og unge med å rydde eller sette i 
stand kulturminner. ”Ta i et tak” er et prosjekt hvor det er mulig 
å søke om mindre beløp som støtte til reparasjoner av tak eller 
grunnmur. www.kulturarv.no

- Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL: ”Formålet er å 
ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturland-
skap, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det 
som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.” En av katego-

riene det kan søkes penger til er ivaretakelse av kulturmiljøer, 
inkludert fredede og verneverdige bygninger. Søking på disse 
midlene skjer via landbrukskontoret i kommunen, som også 
sørger for tildeling, kontroll og utbetaling av penger. www.nan-
nestad.kommune.no

- Akershus fylkeskommune gir midler til antikvariske merkost-
nader. Bevilges etter søknad og vurdering av fylkeskommunen 
http://www.akershus.no. De har også tilskudd til: -Skilting og 
merking- Tilskudd til kulturarenaer- Utviklingsmidler til folke-
helse- Tilskudd til friluftstiltak-Tilskudd til verneverdige byg-
ninger , anlegg og miljøer - Tilskudd til tettstedsutvikling.

- Stiftelsen UNI bevilger penger til ”allmennyttige prosjek-
ter innen skade og miljøvern”. Eksempler på slike kan være 
skadebegrensning eller brannsikring. Søknader behandles 
fortløpende. http://www.stiftelsen-uni.no/

- Sparebankstiftelsen DnB NOR gir støtte til ”allmennyttige 
prosjekter”. Kulturminnevern har vært blant satsingsområdene. 
Mer info: http://www.sparebankstiftelsen.no/

- Gjensidigestiftelsen støtter lag og foreninger innen helse og 
trygghet: eks: Til kulturstier.

- Riksantikvaren gir direkte tilskudd til middelalderbygninger 
(eldre enn 1537). Søknad stiles direkte dit i brevsform.www.
ra.no Fylkeskommunen har ansvaret for statlige midler fra Rik-
santikvaren til tiltak på hus som er fredet.

- Major og advokat Eivind Eckbos legat til fremme av land-
bruk og kultur kan gis til organisasjoner/institusjoner, grupper 
og foreninger og til enkelte bygningsrettede tiltak. http://www.
eckbos-legater.no/

- Spillemidler. I Akershus skal 10 % av tildelte midler gå til 
anlegg for friluftsliv. Dette kan være interkommunale/regionale 
prosjekter som f.eks. opparbeidelse av kyststier og rehabiliter-
ing av gamle stier og veifar med f.eks. natur- og kulturinformas-
jon. (Eksempler på kulturminner som har fått spillemidler er det 
fredete stupetårnet på Hvalstrand bad.)

- Innovasjon Norge forvalter tilskudd, støtte og lån innen bl.a. 
bygdeutvikling og etablering av ny virksomhet utenom tradis-
jonelt landbruk.
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Velkommen til bords, Tilråding fra Landbruks- og matdepar-
tementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. 
(Regjeringen Stoltenberg II)

St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, Tilråding 
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