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Sammendrag
Kulturarven utgjør vår kollektive hukommelse om tidligere generasjoners samfunn og levekår. Mennesket har alltid
satt spor etter seg i omgivelsene. Sporene kan ha en annen betydning for oss som lever i dag enn for de mennenskene
som satte dem. Kulturminner og kulturmiljøer vitner om både kontinuitet og endring gjennom tidene, og er et viktig
grunnlag for vår tolkning og forståelse av fortiden. Slik kan de også hjelpe oss til å forstå vår egen tid og bidra til
å forme fremtiden.

I sin tale ved åpningen av kulturminneåret'97 sa miljøvernministeren blant annet dette om behovet for vern av kultur-
minner: "Ved å ta vare på og lære av det som var,kan vi sikre kvalitet, holdbarhet og bærekraftig bruk av naturressurser.Gjennom
økt vekt på forskning og utviklingsarbeid kan kulturminnevernet aktiviseressom en ressurs for sysselsettingog bærekraftig produk-
sjons- og forbruksmønster."

Kulturminnevernet er en del av det samlede miljøvernet. Bærekraftbegrepet gir muligheter til nyttige koplinger mellom
arbeidet med kulturminnevern og samfunnsdebatten om miljøbevissthet. Det å ta vare på ressurser som ikke er forny-
bare utgjør en viktig del av en helhetlig miljø-og ressursforvaltning.Vern gjennom bruk er også en viktig måte å tenke for-
valtning av kulturminner på.

At vi kan oppleve kulturhistoriske verdier rundt oss i dag skyldes i stor grad private eieres arbeid med bevaring og ved-
likehold av landskap og bygningsmiljø. Fremtidig bevaring av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap vil alltid være
avhengig av et godt samarbeid mellom eiere og vernemyndigheter.

Kulturminnevernplanens målsetting
Kulturminnevernplanens hensikt er å bidra til at det bevares et utvalg av kulturminner, kulturlandskap og andre områder
med stort kulturhistorisk innhold fra ulike tidsepoker, befolkningsgrupper og samfunnsområder som er representative
eller særlig verdifulle for kommunens innbyggere, samt velegnet til forskning, undervisning og kunnskapsformidling.

Planen skal bidra til å skape forutsigbarhet i planleggingen og bevare kulturminner og særtrekk ved området for etter-
tiden.

Den skal være et viktig underlagsmateriale for kommuneplanarbeidet og gi informasjon og forståelse når det gjelder vern
av kulturlandskap, kulturmiljø og kulturminner.

Kulturminnevernplanens oppbygging
Planen er delt inn i en hoveddel og et vedlegg. Hoveddelen omfatter alle de prioriterte kulturminnene, både fornminner,
kulturlandskap og gårdsmiljøer, samt noen enkeltbygninger. De prioriterte gårdene anbefales regulert til spesialområde
bevaring ved endringer i arealplanen, melding om regulering/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller
med kulturminnet som kan skade kulturminneverdiene.

Vedlegget omfatter resten av den registrerte bebyggelsen. Her er det trolig enkeltbygninger med bevaringsverdi. Det
anbefales derfor at eiere skal få veiledning til vedlikehold av eldre bygninger og at saksbehandlingsregler skal sikre at
søknad om større endringer sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering før tillatelse gis.

Til kulturminnevernplanens hoveddel er det utarbeidet et kartutkast. Kartet bør ferdigstilles som temakart kulturminner.

Kulturminnevernplanen er utarbeidet som temaplan og gir ingen juridiske bindinger. Planen bør innarbeides i kommune-
planens arealdel slik at den kan bli et effektivt redskap i arbeidet med vern av kulturminner og kulturlandskap. Planen vil
da også kunne forebygge konflikter i areal- og byggesaksbehandling.

Kilder
Automatisk fredete kulturminner
I Gjerdrum ble det foretatt registreringer for økonomisk kartverk i Akershus sommeren 1970.
Ved denne registreringen ble alle kjente synlige faste fornminner registrert, men det ble ikke lett systematisk i den øvrige
innmark og utmark. Det ble heller ikke lett etter kulturminner uten synlig markering, det vil si gravminner uten synlig
gravgjemme og boplasser fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder.



Det er imidlertid gjort en rekke enkeltfunn som viser at det er potensiale for forminner i kommunen.

Fornminnedatabasen som nå finnes i elektronisk lesbar form, vil bli ajourført årlig. De registrerte automatisk fredete
kulturminene finnes digitalt i geovekst-samarbeidets kartgrunnlag. Kommunen kan få tilgang på fornminnenes koordinater
hos Kartkontoret i Akershus gjennom geovekst-samarbeidet.

Nyere tids kulturminner/SEFRAK-registrering/nasjonalt bygningsregister
SEFRAK (Sekretariat for registrering av faste kulturminner) er en landsomfattende registrering. Registreringene dekker
først og fremst bygninger, i noen grad også kulturmiljøer og andre typer kulturminner enn hus. Registreringene gir blant
annet informasjon om eiendomsforhold, kulturminnets sosiale tilknytning, byggemåte, datering og endringer som er gjort
over tid, og inneholder fotografi og kartfesting. Materialet skal danne grunnlaget for forvaltningen av nyere tids kultur-
minner i kommunen. Gjennom SEFRAK-registreringen som ble gjennomført i Gjerdrum kommune i 1984-85 og 1991, 92
og 95 er det nedlagt et stort arbeid med å kartlegge og dokumentere kulturminner i hovedsak fra før 1900. En utvidet
registreringen i Gjerdrum i 1990-årene ble foretatt i forbindelse med planarbeidet til Gardermoutbyggingen og da
registrert med en øvre grense frem til 1920.1 Gjerdrum er det registrert 267 hus og 67 andre minner. Det gir totalt 334
objekter. De registrerte bygningene fordeler seg på til sammen 139 gårds -og bruksnummer. I tillegg er det foretatt
befaringer på 22 gårdsanlegg i forbindelse med arbeidet med verneplanen. Registreringene omfatter I 13 bolighus, 35
stabbur, 23 sidebygninger/bryggerhus, 54 driftsbygninger, 3 jord-/steinkjellere, 3 skolehus, 2 meieribygninger, I landhandel,
I forsamlingshus.

Nasjonalt bygningsregistrer er en sammenkopling av Riksantikvarens gamle SEFRAK-registrer og Statens Kartverks data-
register GAB. GAB er et nasjonalt registrer og informasjonssystem med data om landets grunneiendommer, eiere,
adresser og bygninger. Det ajourføres daglig og data som for eksempel eierskifte vil umiddelbart registreres.

De fleste kommuner er koplet opp mot RiksGAB (RGAB) som er Statens Kartverks dataregistrer. RGAB- ansvarlig i
kommunen har dermed tilgang til Nasjonalt bygningsregister. Dette er ofte en person i teknisk etat, men Statens kartverk
har åpnet for at også andre etater i kommunen, som kulturetaten, kan få ubegrenset lesetilgang til GAB-registeret og
SEFRAK-data. Kommunens IT-tjeneste kan besørge tilrettelegging for kommunikasjon med IBM og bestille nye bruker-
identiteter til Nasjonalt bygningsregister hos Statens Kartverk.

Kulturlandskap/ utredningen Grøntstruktur Romerike
Kulturlandskapene i Gjerdrum er vurdert i utredningen Grøntstruktur Romerike. Utredningen er en oppfølging av fylkes-
delplan Romerike som fylkeskommunen i samarbeid med kommunene på Romerike og fylkesmannen har utarbeidet.
Utredningens mål for tema kulturvern er å synliggjøre og ta vare på de viktigste kulturmiljøene og kulturlandskapene
gjennom å:

- Registrere kulturmiljø av nasjonal og regional verdi
- Registrere sammenhengende kulturlandskap av stor verdi

Kriterier for prioritering av kulturmiljøer:
- Kulturmiljø med stor historisk dybde.
- Historiske monumenter med tilhørende kulturmiljø.
- Kontinuitet. Områder der tradisjonelle driftsformer er holdt i hevd og områder med kontinuitet i

byggeskikk/bosetningsmønster.
- Ferdselsårer
- Estetikk

Kriterier for vektlegging av verdifullt kulturlandskap:
- Landskap som tydeliggjør den visuelle strukturen i de forskjellige deler av Romerike, og variasjoner innenfor

kommunene.
- Estetiske vurderinger. Sammenhengende landskapsdrag, landskapsrom i stor og liten skala. Samspillet

mellom bebyggelsen og strukturen i landskapet.
- Fremheve kulturlandskap som i den senere tid ikke har vært utsatt for endringer (bakkeplanering, spredt

bebyggelse, nye transportårer etc.).

Til utredningen Grøntstruktur Romerike er det laget kart over kulturmiljøer og sammenhengende kulturlandskap.
Hensikten er å vise "interesseområder" uten at det er tatt stilling til endelig avgrensing. Grøntstruktur Romerikes
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Sarnineldrag

materiale for Gjerdrum er tatt direkte inn i kulturminnevernplanen.

Andre kilder
I tillegg til registreringene av fornminner, landskap og bygninger har Gjerdrums bygdebøker vært en viktig kilde.
Kulturminnevernplanen bruker bøkenes inndeling i grannelag ved gjennomgang av gårder med eldre bebyggelse.
Videre er det bygdebøkenes opplysninger som er brukt i kort historikk avsnittene.Av andre viktige kilder skal nevnes og
gardermorapporten "Fortid og flyplass". JensThoris' upubliserte manus Gruvedrift i Gjerdrum og Gjermåa ligger til grunn
for opplysningene om gruvedriften, samt møller og sagbruk i Gjermåa. Det har vært befaringer med kjentfolk i
kommunen i tillegg til egne befaringer. Samarbeidet med historielaget, først og fremst ved Anne Thori Kogstad, har gitt
nødvendige rettelser og viktige opplysninger.

Lover og planmessige virkemidler
De to mest aktuelle lovene er Lov om kulturminner og Plan-og bygningsloven. Lov om naturvern kommer til anvendelse
ved utleggelse av kulturlandskap til landskapsvern-områder.

Lov om kulturminner
Kulturminnelovens §I Lovens formål: Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som

del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø-og ressursforvaltning.

Kulturminnelovens § 4 Fredning
Ihenhold til Lov om kulturminner er alle før-reformatoriske kulturminner (fornminner og byggverk) automatisk fredet
etter kulturminnelovens § 4.

Etter de siste endringer i kulturminneloven er i tillegg de til enhver tid erklært stående byggverk med opprinnelse fra
perioden 1537 — 1649 fredet, dersom ikke annet er bestemt av vedkommende myndighet (=Riksantikvaren).

Kulturminnelovens §§ 15, 19 og 20
Nyere tids kulturminner som er kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kan fredes ved hjemmel i kulturminnelovens
g 15, 19 og 20.

Riksantikvaren er fredningsinstans.

Plan-og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er kommunens eget redskap til å bevare kulturminner og kulturmiljøer.

Plan-og bygningslovens § 25.6 Regulering til spesialområde bevaring
For bevaring av kulturminner og kulturmiljøer utenom fredning, er det plan- og bygningslovens § 25.6 regulering til
spesialområder, som er det mest brukte virkemiddel. Loven angir en rekke underformål til spesialområde, herunder
områder med bygninger og anlegg som på grunn av historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi skal bevares.

Så langt det er nødvendig kan det gis utfyllende reguleringsbestemmelser. Disse er juridisk bindende.
Eier står i prinsippet fritt til å endre interiøret 1den utstrekning han ønsker.

Evaluering
Automatisk fredete kulturminner
Automatisk fredete kulturminner er evaluert og kvalitetssikret av fagmyndigheten i fylkeskommunen og lagt direkte inn i
verneplanen. Områder hvor flere automatisk fredete kulturminner skal bevares i sammenheng, skal avgrenses i
sammarbeid med fagmyndighet.

Kulturminner/-miljø fra nyere tid
Arbeidet med evaluering i verneplanen gjelder kulturminner og kulturmiljøer fra nyere tid. Hensikten er å skille kultur-
minner/-miljøer av nasjonal, regional og lokal verdi.

Riksantikvaren har utarbeidet et sett med vurderingskriterier til bruk ved arbeidet med vern av kulturminner.
Grunnkriterier er alder, autentisitet, miljø og representativitet/sjeldenhet.Verdivurderingen av et kulturminne består i til-



legg av en rekke delverdier som knytter seg til forholdet mellom kulturminnet og samfunnet. Slike delverdier kan være
bygningshistorisk verdi, sosialhistorisk verdi, verdi knyttet til person og hendelse, estetisk verdi og identitetsverdi.

I vurderingen av gårdsanleggene er det lagt vekt på bygningenes betydning for et helhetlig bygningsmiljø, snarere enn en
vurdering av den enkelte bygnings egenverdi.

Kulturminner og kulturlandskap er gradert i verneverdi etter følgende skala:
F: Fredet kulturminne

Kulturminner som er viktige i nasjonal/regional sammenheng - fredningklasse
Kulturminner som er viktige i lokal sammenheng —bevaringsverdig
Kulturminne som kan ha verdi som del av kulturmiljø

I Gjerdrum er det kun de automatisk fredete kulturminnene som hører til i kategorien F.
Kulturminner som er vurdert å ha verneverdi I er i fredningsklasse. Kulturminner med verneverdi 2 anbefales regulert
til spesialområde bevaring. For kulturminner som er gitt verneverdi 3 anbefales at eiere gis veiledning om
vedlikehold/tilbakeføring av bygningens tidstypiske preg ved søknad om endringer. I noen tilfelle bør søknader om
endringer sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

Ved evalueringen er det videre lagt vekt på trekke frem helhetlige bygningsmiljøer/gårdsmiljøer. Det gjelder selv om
et eldre hus er endret og nyere bygninger er oppført i tunet. Driftsbygningene utgjør en viktig vegg i tunet og er ofte
markante trekk i kulturlandskapet, som bør bevares. Likeledes er alderskriteriet og autentisitet, det vil si stor grad av
opprinnelig preg, tillagt vekt i vurderingene. Enkeltbygninger er i liten grad vurdert. Det betyr at det trolig er flere
bygninger i vedlegget som ut fra bevaringskriteriene skulle vært fremhevet som bevaringsverdige og anbefalt regulert
til bevaring.

Gårdsbebyggelsen er i stor grad tatt vare på i Gjerdrum. Derfor er det mange gårder som er gitt verneverdi 2 med for-
slag om å regulere tunet til bevaring, slik at det kan utarbeides bestemmelser som sikrer at endringer skjer på en slik
måte at enkeltbygninger og bygningsmiljøet som helhet opprettholder sin kulturhisotirkse verdi. Dette er et arbeid som
eiere,fagmyndighet og kommunen skal gjøre i fellesskap.

Gjerdrums szerpreg
Gravhaugene på Torshov/Sandum ligger som et dominerende trekk i landskapet. Området fremstår som et kulturmiljø av
betydelig verdi både i Gjerdum og i nasjonal sammenheng. Sammen med gravfeltet påVardfjellet har Torshov/Sandum-fel-
tet stor vitenskapelig verdi. Områdene på Torshov/Sandum og på Vardfjellet er ulike med hensyn til gravtyper og alder og
skal derfor oppfattes som to hver for seg sammenhengende områder med forhistoriske begravelser.

Et annet av Gjerdrums særpreg er gårder som ligger i samlede tungrupper. Disse representerer stor tidsdybde i land-
skapsbildet og tillegges bevaringsverdi i kulturminnevernplanen. Blant de prioriterte gårdstunene er det grunn til å frem-
heve Ask-tunene på Askhøgda, Hønsi vestre og Fjælstad nedre.

De store enhetslåvene i sveitserstil setter fremdeles sitt preg på gårdslandskapet i Gjerdrum. I Gjerdrum finnes det fort-
satt mange låver med rik utforming av kryssbordene på dørene, ofte med doble bord oppe og nede, slik vi ser det på
Bjørkely, Fossum,Åmot østre og Mo. Dette er trekk en sjelden finner i nabobygdene.

Husmannsplassene ble gjerne lagt for seg selv i utkanten av gårdsområdet, på grensen mot utmarka, inne i skogen eller
ved elvedalene. Grenda ved Leira med Blånet, Østenga og Leirenga er eksempel på dette.

Skoler og meierier har vært sentrale samlingspunkter i grenda. I Gjerdrum er det fremdeles flere av disse bygningene
som er bevart. Høyenhall skole og Gjeri meieri er gode eksempler.

Det videre arbeidet med vern av kulturminner
Innenfor de gitte tidsrammer har det ikke vært rom for å vurdere andre typer kulturminner enn fornminner, bygnings-
miljøer og kulturlandskap. Kulturminnevernplanen bør sees om et skritt i en prosess for videre arbeid med kulturminne-
vern i kommunen. Følgende kategorier kulturminner bør etter hvert registreres og innarbeides i verneplanen:

- Kulturminner i utmark
- Setre
- Fangstgroper

12
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-Veifar i kulturlandskap og utmark
-Virksomheter i fosser og elver
- Gruvedriften og Konsta
- Nyere boligfelt/villaområder
- Småindustri rundt bygdesentrene; snelcker- og andre håndverks-verksteder, gårdssager, smier

Kulturminnevernplanen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Gjerdrum kommune og Akershus fylkeskommune. Et tid-
lig planutkast ble presentert for hovedutvalget for kultur høsten 2000. Et planutkast ble drøftet i møte med fagmyndig-
heten i fylkeskommunen våren 2001. Planen lå ute til administrativ høring sommeren 2001.1nnkomne merknader og
rettinger fra høringsrunden er innarbeidet i foreliggende plan.

Nesodden juli 2002

Ragnhild G. Krogness
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I. Kulturminnevernplanens målsetting

Kulturminnevernplanens hensikt er å bidra til at det bevares et utvalg av kulturminner, kulturlandskap og andre områder
med stort kulturhistorisk innhold fra ulike tidsepoker, befolkningsgrupper og samfunnsområder som er representative
eller særlig verdifulle for kommunens innbyggere, samt velegnet til forskning, undervisning og kunnskapsformidling.

Planen skal bidra til å skape forutsigbarhet i planleggingen og bevare kulturminner og særtrekk ved området
for ettertiden.

Planen bør innarbeides i kommuneplanens arealdel slik at den kan bli et effektivt redskap i arbeidet med vern av kultur-
minner og kulturlandskap. Planen vil da også kunne forebygge konflikter i areal- og byggesaksbehandling.

Kulturminnevernplanen skal bidra til å:
- sikre at verneverdige eiendommer representeres i tettsteder og i større kulturlandskapsmiljøer
- bevare kulturminners kulturelle og estetiske kvaliteter i nye og etablerte bolig-og næringsområder

for fremtiden
- sikre kukurminners naturlige omgivelser
- oppnå vellykkede restaurerings- og istandsettingsobjekter, som bidrar til økt interesse og oppslutning om

vern av kulturminner

For å oppnå målene må kommunen drive målrettet informasjon om kulturminnevernplanen til innbyggere, skoler og
hjemmelshavere, slik at planen blir tatt hensyn til, og stolthet over egen kommune øker. Hjemmelshavere som ønsker
å bevare kukurminner må kunne få råd og veiledning.

2. Mål og føringer

2.1 Nasjonal mål og føringer
Nasjonale mål og retningslinjer for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer utformes blant annet gjennom de årlige
statsbudsjettene og andre sentrale politiske dokumenter som stortingsmeldinger. Plan-og bygningsloven og kulturminne-
loven er de sentrale lovverk og virkemidler for å utøve vernepolitikken og oppnå de mål som er satt for kulturminne-
vernet. De nasjonale målene skal følges opp også i forbindelse med kommunal arealplanlegging og arealforvaltning.

St. meld. nr. 58 (1996-97) Miljøpolitikk for en bærekraftig utvikling:
Kulturarven har et betydelig kunnskapspotensiale og er kilde til opplevelser av mange slag.Stabilitet og
historisk sammenheng i de fysiske omgivelser bidrar til trygghet og identitetsfølelse. Med utviklet forståelse for
eget kulturelt ståsted, øker samtidig forståelsen for andres kulturelle egenart og levemåter. Dette er en vesent
lig kvalitet i et samfunn med stadig flere og mer varierte møter mellom kukurer.

Vern og forvaltning av kukurminner og kulturmiljøer handler om å ta vare på en ressurs som ikke er fornybar,
og utgjør en viktig del av en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Kulturarven som en del av det samlede mil
jøbegrep og som dimensjon ved bærekraftbegrepet er med på å sette mennesket, livskvalitet og kunnskap i
sentrum for miljøvernarbeidet.

St. meld. nr. 39 (1986-87) Om bygnings- og fornminnevernet:
Det skal dokumenteres og sikres et bredt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer knyttet til ulike tidsepoker,
befolkningsgrupper og til alle samfunnslag som grunnlag for forskning og kunnskapsformidling.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Innhold vedrørende kukurminner og kukurmiljøer

RPR- for barn og planlegging 01.09.89:
Barn og unge har behov for selvforståelse og læring der opplevelse av kulturminner og kulturmiljøer som
lesbare historiske omgivelser er viktige elementer i oppvekstmiljøet.
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RPR for areal-og transportplanlegging (RPR-ATP), 20.08.93:
Innenfor gangavstand fra transportknutepunkter kan utbyggingshensyn tillegges mer vekt enn vern. Dette
gjelder under forutsetning av konsentrert utbygging og at det tas hensyn til kulturmiljøer og grøntstruktur.

En bør unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder som kulturlandskap og verdifulle kulturmiljøer
og kulturminner.

RPR for planlegging i forbindelse med hovedflyplass på Gardermoen, 18.03.94:
Ved planlegging av utbyggingsområder og transportnett, massetak og massedeponi skal en i særlig grad
unngå kulturminner og kulturmiljøer som er markert som særlig verdifulle av plan- og vernemyndighetene.

RPR for vernede vassdrag, 10.11.94:
Retningslinjene omfatter hovedelver,sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et 100 m bredt belte langs
sidene av disse, og andre deler av nedbørsfeltet som faglig er dokumentert å ha verneverdi.

Inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, kulturminner og kulturmiljøer skal unngås.

2.2 Regionale mål og føringer
Akershus fylkesplan 2000, avsnitt 2.4.3:

Fornminner beriker lokalmiljøene og har stor pedagogisk betydning. Mange fornminner ligger i levende kultur-
landskap med tradisjonell landbruksbebyggelse. Her kan man lese om sammenhenger i naturressurser, liv og leve
kår gjennom hundrevis av år. En av de store utfordringene fremover vil være bevaringen av tradisjonelle gårds-
og kulturmiljøer; i en tid hvor landbruksdriften er under omlegging og bygninger står for fall.

Fylkesdelplan for strategier og retningslinjer for utbyggingsmønster og arealbruk på

Romerike 1999-2020:
Kulturvern er viktig for vår identitet; det betyr å ta vare på objekter, kulturhistoriske og visuelle sammenheng
er, på arkitektoniske verdier og opplevelsesrikdom i omgivelsene. Kulturlandskapet er truet på grunn av en
rekke forhold, deriblant forandring i produksjonsformer, endrede driftsformer, utflytende utbyggingsmønster
og mindre tilknytning til stedlig byggeskikk . Det bidrar til at viktige verdier i norsk kulturarv har gått eller
kan gå tapt. Det er en nasjonal målsetting å verne om kulturminner og kulturlandskap, noe som må registreres
og sikres gjennom bestemmelser via arbeid med kommuneplaner og fylkesdelplan for kulturvern. Det er viktig
å etablere klare grenser mellom tettsted og landbruksområder, og som hovedprinsipp ikke tillate spredt
bebyggelse i områder med verneverdig kulturlandskap.

Fylkesdelplan for landbruket i Akershus (1998)
Ravinelandskapet
De største ravinelandskapene i Norge finnes på Romerike og ved Øyeren, foruten Nord-Trøndelag.Akershus
har derfor et spesielt ansvar for denne landskapstypen.

Kulturlandskapet
Å ta hensyn til kulturlandskapet i utviklingen av landbruket betyr å ta hensyn til landskapsbildet, mangfoldet
i naturen, kulturhistoriske verdier samt muligheten for rekreasjon og friluftsliv. Kulturlandskapet med
bebyggelse har alltid vært et biprodukt av den landbruksproduksjonen som til enhver tid har foregått.

Det utflytende utbyggingsmønsteret med uklare grenser mellom tettsteder og jordbrukslandskap ødelegger
landskapsbildet. Dertil har endringer i landbruksdriften utarmet mangfoldet gjennom monokultur, bakke-
planering, bekkelukking og fjerning av åkerreiner og trelunder.

Kulturminner og kulturmiljøer
Generelt kan det sies at de best bevarte kulturminnene finnes i jordbrukslandskapet. I Akershus er gårdstunene
med hvite bygninger og store røde låver karakteristiske landemerker i kulturlandskapet. Med endrede driftsfor
mer og håndverkstradisjoner står vi i fare for å miste vesentlige verdier. De store låvene er i mange tilfelle ute av
drift, de kan være forfalne og mange er revet. Ofte bygges nye hus, driftsbygninger og kårboliger uten tilknytning
til det tradisjonelle tunet.Vedlikehold av bygninger er mange steder utført uten at det er samsvar med husets
opprinnelige stilpreg. Sammenslåing av bruk fører til en "villafisering" i landbruket der kun en hovedbygning,
stabburet og en garasje står igjen.
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Det må legges større vekt på å formidle kunnskap om forvaltning og vedlikehold av kulturminner og byggeskikk.

Ominnredning av eldre bygninger til de krav dagens driftsformer tilsier, eller til akernativt bruk, bør prioriteres

foran riving.Ved nye tiltak i landskapet, herunder bebyggelse, må det legges vekt på tilpasning til eksisterende

kulturmiljø.

2.3 Kommunale mål og føringer

Kommuneplan for Gjerdrum kommune 1998 —2010, avsnitt 5.1 Oppvekst og kultur:
Gjerdrum kommune har kulturminner av betydning fra forskjellige tidsavsnitt. Kukurvernet skal fremmes

gjennom å bevisstgjøre bygdas fortid, særpreg og identitet. Dette ivaretas gjennom byggetradisjon, bevaring

av gamle stedsnavn og dialekt.
En målsetting for kulturminnevern:

Kukurminnevernet søkes bedret ved å fremme samarbeid mellom lag, interessegrupper, privatpersoner og

tverretatlig samarbeid samt søke støtte fra fylkeskommunen og staten til enkeltprosjekter. Det skal utarbeides

plan for vern av kulturlandskap, byggetradisjoner og bygdas særpreg.

Hva kommunen kan gjøre for å drive aktivt kulturminnevern:
I plan- og bygningslovens § 2 uttrykkes den lovbestemte planleggingens formål. Loven stiller samtidig krav om at kommu-

neplanen skal danne grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er

viktige ressurser som må vurderes i denne sammenheng.

- De fleste kulturminner kan vernes gjennom bruk av plan- og bygningsloven i kommuneplaner, regulerings-

planer og gjennom kompetent rådgivning i forbindelse med byggesaksbehandling

- Automatisk fredete kulturminner skal avmerkes på plankartet med signaturen rune-R

- Bygninger og anlegg som er vedtaksfredet i medhold av kulturminneloven skal avmerkes på plankartet,

fortrinnsvis med signaturen K

- Også andre viktige kulturminner/kulturmiljø og kulturlandskap bør avmerkes på plankartet, herunder
områder som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6

- I sentrale områder hvor det skjer endringer i arealbruk bør alle viktige kulturminner /kulturmiljø båndlegges

for regulering til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 20-4.4.

3. Kulturminner og kulturmiljøer

3.1 Definisjoner av kulturminner og kulturmiljø

I kulturminnelovens § 2 er kulturminner og kulturmiljøer definert slik:
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det

knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inn

går som del av en større helhet eller sammenheng. Etter denne lov er det kulturhistoriske eller arkitektonisk

verdifulle kulturminner eller kulturmiljøer som kan vernes.

3.2 Automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid

Kulturminneloven gjør et viktig skille mellom før-reformatoriske kulturminner og nyere tids kulturminner.

Med før-reformatoriske minner forstås kulturminner fra oldtid og middelalder, det vil si

fra tiden før reformasjonen i 1537.

Med nyere tids kulturminner menes kulturminner fra tiden etter 1537 og frem til i dag.
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3.3 Lover og planmessige virkemidler
De to mest aktuelle lovene er Lov om kulturminner og Plan-og bygningsloven. Lov om naturvern kommer til anvendelse

ved utleggelse av kulturlandskap til landskapsvern-områder.

Lov om kulturminner
Kulturminnelovens §I Lovens formål

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og

som ledd i en helhetlig miljø-og ressursforvaltning.

Kulturminnelovens § 4 Fredning

I henhold til Lov om kulturminner er alle før-reformatoriske kulturminner (fornminner og byggverk) automatisk fredet

etter kulturminnelovens § 4.

Etter de siste endringer i kulturminneloven er i tillegg de til enhver tid erklært stående byggverk med opprinnelse fra

perioden 1537 — I 649 fredet, dersom ikke annet er bestemt av vedkommende myndighet (=Riksantikvaren).

Kulturminnelovens §§ 15,19 og 20
Nyere tids kulturminner som er kulturhistorisk eller arkitektonsk verdifulle kan fredes ved hjemmel i kulturminnelovens

§§ 15, 19 og 20.

Riksantikvaren er fredningsinstans. Fredningsforslag utarbeides som oftest av fylkeskommunen. Forslaget skal utarbeides i

samråd med kommunens planmyndighet. Formålet med fredning vil primært være å søke å bevare bygninger og anleggs

opprinnelige karakter i størst mulig grad.

Fredning skal ikke være til hinder for utvikling og bruk av bygninger og anlegg, men fredning medfører at det må søkes

om tillatelse til å sette i verk alle typer bygningsmessige arbeider som går ut over vanlig vedlikehold.

Når et bygg eller anlegg vedtas fredet, vil fredningen omfatte både bygningens eksteriør og interiør såfremt det ikke er

nedfelt noe annet i fredningsbestemmelsene.

Kulturminnelovens § 25. 2 ledd.

Kommunen plikter å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredete byggverk eller anlegg oppført før

1850 til vedkommende myndighet (=fylkeskommunen) senest fire uker før søknaden avgjøres.Vedtak om riving eller

vesentlig endring av slike byggverk og anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom denne myndighet

har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring.

Plan-og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er kommunens eget redskap til å bevare kukurminner og kukurmiljøen

Plan-og bygningslovens § 25.6 Regulering til spesialområde bevaring

For bevaring av kulturminner og kulturmiljøer utenom fredning, er det plan- og bygningslovens § 25.6 regulering til

spesialområder, som er det mest brukte virkemiddel. Loven angir en rekke underformål til spesialområde, herunder

områder med bygninger og anlegg som på grunn av historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi skal bevares.

Så langt det er nødvendig kan det gis utfyllende reguleringsbestemmelser. Disse er juridisk bindende. Det kan gis regu-

leringsbestemmelser om en rekke forhold som bygningers form, størrelse og materialbruk, for bruken av arealer, terreng-

behandling mm. Dersom ikke annet er fastsatt, gjelder et generelt endrings-, rivings- og nybyggingsforbud innen området.

Eier står i prinsippet fritt til å endre interiøret i den utstrekning han ønsker.

Plan-og bygningslovens § 92,3.1edd, 2. pkt. også kalt "verneregelen":

Kommunen skal se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturuell verdi som knytter seg til et byggverks ytre, så vidt

mulig blir bevart.

Lov om naturvern
Fylkesmannens miljøvernavdeling er naturforvaltningens distriktsapparat. Direktoratet for Naturvern og Riksantikvaren

samarbeider for å sikre at naturforhold og kukurminner blir vernet på lik linje i et helhetlig kulturlandskap.
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Naturvernlovens § 5 gir anledning til å legge ut kulturlandskap til landskapsvernområder. Det gir ikke tilstrekkelig vern
for kulturminner.

Andre virkemidler —saksbehandlingsregler og faglig veiledning
De fleste kulturminner fra nyere tid får aldri formelt vern. Kommunen bør ha tilbud om faglig veiledning til eiere ved
søknad om endringer på alle typer eldre bygninger. Bygninger som ansees verneverdige uten formell status, men som
har verdi alene eller i miljøsammenheng, bør registreres i et eget arkiv for bruk i forbindelse med reguleringsarbeider
og byggesakbehandling.

Det bør innarbeides saksbehandlingsregler som sikrer at antikvarisk myndighet trekkes inn som rådgivende instans i
saker som gjelder meldepliktige og søknadspliktige arbeider på bevaringsverdige bygninger.

3.4 Registrering av kulturminner og kulturlandskap i Gjerdrum
Automatisk fredete kulturminner
I Gjerdrum ble det foretatt registreringer for økonomisk kartverk i Akershus sommeren I 970.Ved denne registreringen
ble alle kjente synlige faste fornminner registrert, men det ble ikke lett systematisk i den øvrige innmark og utmark. Det
ble heller ikke lett etter kulturminner uten synlig markering, det vil si gravminner uten synlig gravgjemme og boplasser
fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder.

Det er gjort en rekke enkeltfunn som viser at det er potensiale for forminner i kommunen.

Nyere tids kulturminner/SEFRAK-registreringen
Gjennom SEFRAK-registreringen som ble gjennomført i Gjerdrum kommune i 1984-85 og 1991, 92 og 95 er det ned-
lagt et stort arbeid med å kartlegge og dokumentere kulturminner i hovedsak fra før 1900. Registreringen i Gjerdrum
i 1990-årene ble foretatt i forbindelse med planarbeidet til Gardermoutbyggingen og da registrert med en øvre grense
frem til 1920. Registreringene dekker først og fremst bygninger, i noen grad også kulturmiljøer og andre typer kultur-
minner enn hus. Registreringene gir blant annet informasjon om eiendomsforhold, kulturminnets sosiale tilknytning,
byggemåte, datering og endringer som er gjort over tid, og inneholder fotografi og kartfesting. Materialet skal danne
grunnlaget for forvaltningen av nyere tids kulturminner i kommunen.

Det registrert 267 hus og 67 andre minner, det gir totalt 334 objekter. De registrerte bygningene fordeler seg på til sam-
men 139 gårds -og bruksnummer. I tillegg er det foretatt befaringer på 22 gårdsanlegg i forbindelse med arbeidet med
verneplanen.

SEFRAK-registreringen omfatter 113 bolighus, 35 stabbur, 23 sidebygninger/bryggerhus, 54 driftsbygninger, 3 jord-/stein-
kjellere, 3 skolehus, 2 meieribygninger, 1 landhandel, forsamlingshus; Bøndenes hus.

I kategorien andre minner finner vi ruiner etter bygninger på gårdstun og etter seterhus i allmenningen.

Kulturlandskap/ utredningen Grøntstruktur Romerike
Utredningen Grøntstruktur Romerike er en oppfølging av fylkesdelplan Romerike som fylkeskommunen i samarbeid med
kommunene på Romerike og fylkesmannen har utarbeidet. Utredningens mål for tema kulturvern er å synliggjøre og ta
vare på de viktigste kulturmiljøene og kulturlandskapene.

I forbindelse med prosjektet har kulturvernmyndigheten i fylkeskomunen gjennomført registreringer av kulturlandskap og
kulturminner som klassifiseres i områdeklasser:

I. Kulturmiljø og kulturlandskap av nasjonal verdi
Kulturmiljø og kulturlandskap av regional verdi
Sammenhengende landskapsdrag av lokal verdi

Kulturminner på Romeriksåsene —et registreringsprosjekt
Oslo og Omlands Friluftsråd har tatt initiativ til utredning av et forprosjekt om kulturminneregistrering i Romeriksåsene
høsten 2000.Arbeidets utgangspunkt er i tråd med regjeringens ønske om å styrke arbeidet med kulturminner.
Prosjektet er under utarbeidelse ved Oslo og Omland Friluftsråd i samarbeid med berørte kommuner og Akershus
fylkeskommune.
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3.5 Database for fornminner og Nasjonalt bygningsregister
Fornminner
Fornminnedatabasen som nå finnes i elektronisk lesbar form, vil bli ajourført årlig. De registrerte automatisk fredete
kulturminene finnes digitalt i geovekstsamarbeidets kartgrunnlag. Kommunen kan få tilgang på fornminnenes koordinater
hos Kartkontoret i Akershus gjennom geovekst-samarbeidet.

SEFRAK/Nasjonalt bygningsregister
Nasjonalt bygningsregister er en sammenkopling av Riksantikvarens gamle SEFRAK-register og Statens Kartverks data-
register GAB. GAB er et nasjonalt register og informasjonssystem med data om landets grunneiendommer, eiere, adres-
ser og bygninger. Det ajourføres daglig og data som for eksempel eierskifte vil umiddelbart registreres.

Det råder foreløpig usikkerhet omkring kommunenes tilgang til Nasjonalt Bygningsregister. Men de fleste kommuner er
koplet opp mot RiksGAB som er Statens Kartverks dataregister, noen få er koplet til KommuneGAB. RiksGAB ansvarlig i
kommunen har dermed tilgang til Nasjonalt byningsregister. Dette er ofte en person i teknisk etat, men Statens kartverk
har åpnet for at også andre etater i kommunen som kulturetaten kan få ubegrenset lesetilgang til Norsk Bygningsregister
og SEFRAK-data. Kommunens IT-tjeneste kan besørge tilrettelegging for kommunikasjon med IBM og bestille nye bruker-
identiteter til Nasjonalt bygningsregister hos Statens Kartverk

3.6 Status for kulturminner i Gjerdrum kommune
- Gjerdrum har flere kjente automatisk fredete kulturminner.

- Gjerdrum og Heni kirker er oppført på Riksantikvarens liste over fredete, vernete og listeførte kirker.
Gjerdrum kirke, oppført i 1686 tilhører kategorien vernet. Heni kirke, oppført i 1864, er listeført.

- Kommunen har ingen vedtaksfredete kulturminner.

- Spenningen gnr. 54 bnr. 220 er regulert til spesialområde bevaring i hht. PBL § 25.6

- I gjeldende kommuneplan, vedtatt i 1998, heter det i

§ I punkt C: I områder med stort kulturhistorisk innhold kan arbeid og tiltak som nevnt i PBL §§ 84, 86A og 93, samt
fradeling av tomt til slike formål, ikke finne sted før hensynet til de verneverdige kulturminnene er ivaretatt i regulerings-
sammenheng eller på annen måte.

§ 3 punkt A: I områder avsatt til LNF er det generelt ikke tillatt å oppføre ny bebyggelse eller andre varige konstruksjo-
ner og anlegg, eller fradele tomt til samme, som ikke er tilknyttet stedbunden næring.

4. Evaluering

Automatisk fredete kulturminner
Automatisk fredete kulturminner er evaluert og kvalitetssikret av fagmyndigheten i fylkeskommunen og lagt direkte inn i
verneplanen. Områder hvor flere automatisk fredete kulturminner skal bevares i sammenheng, skal avgrenses i samarbeid
med fagmyndighet.

Kulturminner/-miljø fra nyere tid
Arbeidet med evaluering i verneplanen gjelder kulturminner og kulturmiljøer fra nyere tid. Hensikten er å skille kultur-
minner/ -miljøer av nasjonal,regional og lokal verdi.

Kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi er i fredningsklasse. Etter kulturminnelovens
§ 15 er det anledning til å frede byggverk eller anlegg av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Etter kulturminnelovens
§ 20 kan et kulturmiljø fredes for å bevare områdets kulturhistoriske verdi. Kukurmiljø er i kulturminnelovens § 2
definert som områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. De fleste kulturminner/
-miljøer i fredningsklasse blir ikke fredet, men må bevares gjennom bruk av plan- og bygningsloven, ved regulering etter
§ 25.6 til spesialområde bevaring.



20 Evalueru

Evalueringen er foretatt med utgangspunkt i opplysninger i SEFRAK-registreringene og etter befaringer hvor bygningene
er vurdert eksteriørmessig slik de fremstår i dag.

Kulturlandskap/ utredningen Grøntstruktur Romerike
Kulturlandskapene i Gjerdrum er vurdert i utredningen Grøntstruktur Romerike. Utredningen er en oppfølging av fylkes-
delplan Romerike som fylkeskommunen i samarbeid med kommunene på Romerike og fylkesmannen har utarbeidet.
Utredningens mål for tema kulturvern er å synliggjøre og ta vare på de viktigste kulturmiljøene og kulturlandskapene
gjennom å:

- Registrere kulturmiljø av nasjonal og regional verdi
- Registrere sammenhengende kulturlandskap av stor verdi

Kriterier for prioritering av kulturmiljøer:
- Kulturmiljø med stor historisk dybde.
- Historiske monumenter med tilhørende kulturmiljø.
- Kontinuitet. Områder der tradisjonelle driftsformer er holdt i hevd og områder med kontinuitet i

byggeskikk/bosetningsmønster.
- Ferdselsårer
- Estetikk

Kriterier for vektlegging av verdifullt kulturlandskap:
- Landskap som tydeliggjør den visuelle strukturen i de forskjellige deler av Romerike, og variasjoner

innenfor kommunene.
- Estetiske vurderinger.Sammenhengende landskapsdrag, landskapsrom i stor og liten skala. Samspillet

mellom bebyggelsen og strukturen i landskapet.
- Fremheve kulturlandskap som i den senere tid ikke har vært utsatt for endringer (bakkeplanering, spredt

bebyggelse, nye transportårer etc.).

Til utredningen Grøntstruktur Romerike er det laget kart over kulturmiljøer og sammenhengende kulturlandskap.
Hensikten er å vise "interesseområder" uten at det er tatt stilling til endelig avgrensing. Grøntstruktur Romerikes
materiale for Gjerdrum er tatt direkte inn i kulturminnevernplanen.

4.1 Vurderingskriterier for vern av bygninger og bygningsmiljø
Riksantikvaren har utarbeidet et sett med vurderingskriterier til bruk ved arbeidet med vern av kulturminner.
Grunnkriterier er alder, autentisitet, miljø og representativitetlsjeldenhet.Verdivurderingen av et kulturminne består i tillegg av
en rekke delverdier som knytter seg til forholdet mellom kulturminnet og samfunnet. Slike delverdier kan være bygnings-
historisk verdi,sosialhistorisk verdi,verdi knyttet til person og hendelse,estetisk verdi og identitetsverdi.

Et av Gjerdrums særpreg er gårder som ligger i samlede tungrupper. Disse representerer stor tidsdybde i landskapsbildet
og tillegges bevaringsverdi.Ved evalueringen er det videre lagt vekt på å trekke frem helhetlige bygningsmiljøer/gårds-
miljøer. Det gjelder selv om et eldre hus er endret og nyere bygninger er oppført i tunet. Driftsbygningene utgjør en
viktig vegg i tunet og er ofte markante trekk i kulturlandskapet, som bør bevares. Likeledes er alderskriteriet og autenti-
sitet; stor grad av opprinnelig preg, tillagt vekt i vurderingene. Enkeltbygninger er i liten grad vurdert i verneplanen.
Det betyr at det trolig er flere bygninger som ut fra bevaringskriteriene skulle vært fremhevet som bevaringsverdige og
anbefalt regulert til bevaring.

4.2 Vernekategorier
I vurderingen av gårdsanleggene er det lagt vekt på bygningenes betydning for et helhetlig bygningsmiljø snarere enn en
vurdering av hver enkelt bygnings egenverdi. Gårdsanlegg og bygninger er gradert i verneverdi etter følgende skala:

F: Fredet kulturminne
Kulturminner som er viktige i nasjonal/regional sammenheng - fredningklasse
Kulturminner som er viktige i lokal sammenheng —bevaringsverdig
Kulturminner som kan ha verdi som del av kukurmiljø

I Gjerdrum er det kun de automatisk fredete kulturminnene som hører til i kategorien F.
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Kulturminner som er vurdert å ha verneverdi I er i fredningsklasse. Kulturminner med verneverdi 2 anbefales regulert til
spesialområde bevaring. For kulturminner som er gitt verneverdi 3 anbefales at eiere gis veiledning om vedlikehold/
tilbakeføring av bygningens tidstypiske preg ved søknad om endringer. I noen tilfelle bør søknader om endringer sendes
fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

Gårdsbebyggelsen er i stor grad tatt vare på. Derfor er det mange gårder som er gitt verneverdi 2 og som bør bevares.
Den sikreste måten er å regulere til bevaring slik at det kan utarbeides bestemmelser som sikrer at endringer skjer på
en slik måte at enkeltbygninger og bygningsmiljøet som helhet opprettholder sin kulturhisotirkse verdi. Dette er et
arbeid som eiere,fagmyndighet og kommunen skal gjøre i fellesskap.

5. Karakteristiske trekk ved kulturminnearven

5.1 Naturgrunnlag
Gjerdrum er blant de minste bygdene på Romerike. I sørøst grenser Gjerdrum til Sørum, i sør til Skedsmo, i øst til
Ullensaker, i nord til Nannestad og i vest til Nittedal og Hakadal.

Gjerdrums landskap er formet gjennom årtusener. For 10.000 år siden var store deler av kommunen under havflaten.
"Romeriksfjorden" gikk opp til det som nå er ca 200 m o. h. Områdene som lå under havflaten er i hovedsak marine-
leirer, mens områdene over havflaten består av næringsfattige grunnfjellsbergarter.

Gjermåa har sitt utspring i Romeriksåsene og er det dominerende vassdraget i Gjerdrum. I delet mellom Gjerdrum og
Sørum løper den sammen med Leira som renner gjennom Sørum og Skedsmo på sin ferd mot Øyeren. Leira danner
grensen mellom Gjerdrum og Ullensaker.

Leira renner gjennom et leirjordsområde hvor den har dannet Norges største sammen-hengende ravinelandskap.

Gjerdrum ligger i den vestre delen av den store Romerikssletta, med mange leirdrog og leirdaler, såkalte raviner som
vannet har gravd ut. Det har gått flere store leirras. Natt til 20. oktober 1924 gikk det store Kogstadfallet. Midt på
I 960-tallet raste det ut ved Hekseberg og på I 980-tallet gikk et stort ras ved Sagholen. De største leirskredene har
gått ut mot de to største elvene Leira og Gjermåa. I mange bekkedaler har det gått mindre leirskred. Gjermåa har flere
steder gravd seg ned mot grunnfjellet, for eksempel ved Fossum, Hellen og Svensrud. Fossene her er blitt utnyttet som
kraftkilder.Vest og sør for leirjordsområdet hever almenningens skogkledde åser seg med Prekestolens 409 m o. h.
på grensa mot Nittedal, som den høyeste. I bygda varierer høydene fra 104 mo.h. ved Gjermåas utløp i Leira, helt i sør-
øst ved Sørumstangen, til 195 mo.h. ved Kjærstad helt nord i bygda. I sør ruver Vardeflelled Heksebergfjellet med sine
318 m o. h.

Bortsett fra sandjordsområdet i nordøst består omtrent all dyrkningsjord av leire. Det er et sandjordsområde i nord ved
Sandum og Torshov og ved Heni,Tori og Mo. Ellers er det bare mindre områder i bygda som har sandjord.

Gjerdrum har hatt betydelige utmarksressurser gjennom skogene i Romeriksåsene. Store deler av denne er gammel
statsalmenning.Almenningen dekker ca 1/3 av bygdas område. Mange av gårdene i Gjerdrum har hatt seter. Det ingen
hus igjen etter disse nå, men navn og setervanger forteller hvor de lå. I tillegg til tradisjonell jordbruksdrift har det vært
betydelig gruvedrift i åsene.

5.2 Historikk
Førreformatorisk tid
Etter istidens slutt for 10 000 år siden hadde menneskene en fangst- og samler-tilpassing i de første 6000 årene. De
fulgte kystlinjen i det forhistoriske fjordlandskapet etter hvert som landet steg og de høstet av naturressursene som
jegere og samlere. I Gjerdrum er det en rekke løsfunn som skriver seg fra steinalder. Blant de mange funnene finnes flere
fine økser, for eksempel de som er funnet på Torshov og Gjeri.

I løpet av bronsealder blir fedrift og åkerbruk hovednæringer, mens fangst og fiske opprettholdes som supplerende
næringer. Bosetningen blir mer stabil. Det er særlig to typer faste fornminner som tradisjonelt knyttes til bronesalder.
Det er helleristninger og gravrøyser. Det er ingen kjente helleristninger i Gjerdrum, men røysene påVardfiellet knyttes til
denne perioden.



Jordbruket er en revolusjon i menneskehetens historie.Å dyrke jord og holde tamdyr nødvendiggjorde en fastere tilknyt-
ning til jorda, til åkeren og beitemarken. En lang utvikling resulterte i eiendomsrett til jord, grenser og oppsamling av rik-
dom som ga grunnlag for makt og hierarkiske samfunn. De eldste spor etter jordbruksvirksomhet i Norge er fra ca.4000
år f.Kr. De fleste funn er fra yngre steinalder, fra ca. 2000 år f.Kr. Gjenstandene fra denne tiden er knyttet til jordbrus-
kultur; skafthulløks, dolk, spyd og sigd. I Gjerdrum er det funnet 5 skafthulløkser og I bronseøks fra dette tidsrommet.

Jordsmonnet på sand-og leirslettene har gitt ulike vilkår for åkerbruk.Sand- og morenejorda er selvdrenerede og lett å
bearbeide i forhold til leirjorda og det var her de første jordbrukerne slo seg ned. I det bakkete leirjordslandskapet er
det et sandjordlag over leira på toppene, og disse platåene kan ha gitt gode forhold for det tidligste åkerbruk.

For å nærme seg en forståelse av samfunnstrukturen i perioder med begynnende statsdannelse er det naturlig å lete
etter maktsymboler og spor etter sentra. Maktsymboler kan være store gravhauger og rike gravgaver.Sentra kan være
reflektert gjennom store gravfelt og stedsnavn med religiøst innhold.

I Gjerdum markerer Torshov seg som et viktig sentrum med rike graver, storhauger og langhaug og sannsynlig kvinnegrav.
Navnet viser at her er et kultsted. Navnene Vang og Lund regnes også å være hedenske kultsteder. Skei betyr sted hvor
det foregikk kappløp og kappridning, kanskje i sammenheng med religiøse handlinger.

På steder som ut fra navn og fornminner peker seg ut som kultsteder i jernaldersamfunnet, blir det ofte bygd kirker
i middelalderen. Det kan se ut til at sentrumsfunksjonene, også religiøse, er knyttet til de samme områdene også etter
religionsskiftet. I Gjerdrum er Gjerdrum kirke og Heni kirke lagt i nær tilknytning til områdene med forminner og
kultnavnene Torshov og Vang.

Sletteområdet med Sandum og Mo,Tori og Heni (gudene Tor og Hænir), samt Ask og Hønsi hører til de tidligste jord-
bruksområdene i bygda.Senere bleVang-gårdene,Sørum,løvstad og de store viddene med Kråkvål, Svensrud, Hval,
Fjælstad, Brådal og Kulsrud etablert. I søndre del av bygda var det ingen gårder før i folkevandringstiden. Da ble Asmyr og
Flatner ryddet og bygget.

Trenavn er ofte brukt om gårder med religiøs kultus —at Eikeberg har "treningsplasssen" Skei i nærheten tyder på det
samme.

Dagens bebyggelsesstruktur oppsto først i vikingtid/middelalder. Gårder med navn som ender på —stadrepresenter der-
for driftsenheter som ble etablert i yngre jernalder mens andre gårdsnavn kan ha røtter tilbake i eldre jernalder og være
navnsatt i samband med andre og eldre bebyggelsesmønstre. Navnene daterer således ikke den faktiske oppdyrkingen av
den enkelte eiendom, men trolig dens etablering som driftsenhet i kulturlandskapet.

På I 300-tallet var befolkningen vokst så mye at den var i ferd med å bli for stor i forhold til r,ssursgrunnlaget. Mange
steder var jorda utpint og klimaet som allerede på slutten av I 200-tallet var blitt dårligere, skapte problemer for korn-
høsten. Så kom svartedauen 11349, og etter den en rekke andre pester utover på I400-tallet. Det var særlig jordbruks-
messig mindre gunstige områder som ble sterkest avfolket, noen bygdelag lå helt øde.

1Gjerdum vites det om 19 gårder som ble nedlagt etter svartedauen. De overlevende som var igjen på de mindre
gårdene flyttet til større og mer sentrale gårder. Sju gårder ble ryddet igjen senere som selvstendige gårder; men de
øvrige gikk inn i andre gårder. Svensrud, Gauterud,Vesle-Flatner, Hval,Trolsnes, Rustad og Ljøreggen er de sju som ble
gjenopptatt. Ødegårdene ble flere steder brukt som slåtteland eller hamnehager for andre gårder.

Etter-reformatorisk tid
Først rundt midten av I600-tallet hadde bosettingen nådd samme nivå som før svartedauen. En sterk befolkningsvekst
fikk etter hvert konsekvenser for bosettingen i utkantene. Den sterke folkeveksten fortsatte,frem til midten av 1800-
tallet. Da hadde folketallet på bygdene fordoblet seg flere ganger. Ennå var jordbruket levevei for de fleste. Fra midten
av I600-tallet var det oppdeling av eksisterende gårder og etablering av husmannsplasser som ga livsutkomme for nye
familier. Rundt 1850 hadde utnyttelsen av naturressursene i det førindustrielle jordbrukssamfunnet nådd sin ytterste
grense. Utvandringen til byene og Amerika startet.

På I 600-tallet var de fleste bønder i Gjerdrum leilendinger. I 1747 var bare 10% av jorda eid av bønder i bygda. Resten
var krongods og kirkegods. Omkring 1820 var 78% av bøndene selveiere.

Det var jevn fremgang i Gjerdrum på I 600-tallet med få uår. Kjøring av tømmer, plank og bord for byborgerne ble en
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viktig næringsvei som gjorde det mulig å kjøpe leilendingsgårdene som borgerne begynte å selge på slutten av I600-tallet.
I Gjerdrum ble det mange selveiere fra begynnelsen av I 700-tallet.

Stor eksport av tømmer fra Østlandet bidro til oppgangstider i periodene 1745-1770 og 1785-1800, både for Gjerdrum
og landet for øvrig. Dette førte til videre oppkjøp av bygslete gårder.

Fra siste halvdel av I 800-tallet gjennomgikk landbruket store endringer. Det var mange forhold som lå bak de store
strukturendringene. Den store etterspørselen etter melk og andre jordbruksvarer fra Kristiania bidro til at jordbruket
i Gjerdrum ble lagt om fra selvberging til handelsjordbruk. Nye redskaper og bedre gjødsling økte produktiviteten.
Andre viktige stikkord er utbygging av kommunikasjonsmidlene, industrialisering og byvekst, kraftfor, effektivisering og
mekanisering. I Gjerdrum ble setrene nedlagt i perioden 1840 til 1860. Melka ble fraktet til Kløfta stasjon og solgt fersk
i Christiania.

Utskiftingene på I 800-tallet var viktige forutsetninger for mange av endringene i jordbruket. Gårdsdelingene i eldre tid
førte gjerne til at jordveiene ble liggende i teigblanding mellom brukene. Gårdsbebyggelsen lå ofte i stor grad av felles-
skap. I 1821 og 1857 kom det lover som regulerte opphevelsen av de gamle eiendomsforholdene og utskiftingen til sam-
lede bruksenheter. Likevel er samlede tungrupper og tett gårdsbebyggelse fremdeles et karakteristisk trekk mange steder
på Romerike. Slik det også er i Gjerdrum. Mange av de største tungruppene ligger på gårder som har vært holdt delte
flere bruk gjennom nedgangstider og svartedauen, helt tilbake til middelalderen.Trolig er det derfor svært gamle eien-
domsstrukturer som slik dokumenteres. Som regel har det enkelte bruk husene sine rundt eget tun. Firkanttunet ser ut
til å ha vært idealet slik det vises i dagens bebyggelse.

Mens de eldste og største gårdene ligger fritt oppe på haugen med utsyn til alle kanter og der den beste jorda er, ble
husmannsplassene lagt i utkanten av eiendommene. De nyere småbrukene ligger i mer tungdrevne områder. De sosiale
forskjellene viser seg i bygningsmiljøene. Gårdene har store bolighus, store stabbur og driftsbygninger, i motsetning til
mindre stuer, stabbur og låver på de tidligere husmannsplassene.

Husmannsplasser
De fleste husmannsplassene kom på I 700-tallet, men de første er fra I 600-tallet. Husmennene gjorde et stort arbeid ved
å dyrke opp utmarka.

Plassbebyggelsen lå for seg selv, langt fra de gamle fellestunene på hovedbruket. De ble oftest tatt opp i ytterkanten av
gårdsområdene; nede i elvedalene, i skogbrynet eller inne i skogene, langs allfarveiene og nær industriområdene. Ofte
ligger plass-bebyggelsen samlet i små klynger.

De fleste husmannsplassene ble nedlagt i I 880-90-årene, men det var enkelte husmenn i Gjerdrum opp til I 900-tallet.

Samtidig med nedgangen i tallet på plasser økte tallet på selveierbruk. Dette betyr likevel ikke at mange husmenn ble
selveiere. De fleste plassene ble nedlagt. Selveierbruk oppsto svært ofte ved frasalg direkte av gårdsjord og bygging av
nytt bruk.

Utmarksbruk
Spor etter utmarksbruk er tallrike på Romerike. Særlig fangstgroper og kullgroper som er rester etter kullprodusjon.

All jord og skog som ingen hadde eiendomsrett til ble regnet for å tilhøre kongen. Fra gammelt av hadde bygdefolk sett
det slik at deres bruksrett var det primære, eiendomsretten til kongen kom i annen rekke. Det førte etter hvert til mye
strid mellom kongemakt og bygdefolk. Bruksretten til bygdefolk gikk ut på setring, hogst,fangst, rydningsrett, havning og
andre rettigheter. Hakadal jernverk som omtales alt i I 550-årene, fikk rett til å hogge i Gjerdrum-almenningen uten å
betale avgift.

Seterbruk
Det regnes å ha vært vel 30 setre i almenningen, de fleste var felles-setre for flere gårder. Setringen tok slutt for mer enn
100 år siden. Kogstadvangen er det eneste seterhuset som er igjen. Omkring 1920 ble huset flyttet til almenningssaga.

Industri-minner og andre kulturminner i Gjermåa og almenningen
Gruvedriften i almenningen begynte allerede på 1500-talet. Fra midten av I 700-tallet forsøkte myndighetene å sette i
gang andre virksomheter på bygdene, som salpeterverk på Kjærstad, teglfabrikk i nærheten av Heni kirke i 1782.



Gjerdrum aksjemølle ble bygd før 1890.

Før sagbruksprivilegiene ble innført i 1688 var det mange sager og kverner i bygda.Ved noen av fossene i Gjermåa var
det møller og sagbruk; ved Horka, Hermannstua, Saga,Kvennstuen, Hellen og Svensrud.

Gruvedrift og Konsta
Det har vært flere gruver i allmenningen. De største var Dalsgruva på Gruvbakken, Smedstadgruva på Smedstadvangen
og Myrgruva ved Myrgruvfossen.Alle ble drevet av Hakadal jernverk, som hadde gruvedrift i Romeriksåsene helt fra
1500-tallet. I almenningen startet trolig prøvedriften i 1621 —1623.1 1641 ga kong Christian IV Hakadals verk omfattende
rettigheter for å sikre driften. Rundt 1650 var driften nedlagt for en tid, men ble gjenopptatt i 1697. Dalsgruva var lengst
i drift. Den ble etter hvert svært dyp, og det største driftsproblemet var å få pumpet opp vannet. Mekaniske vannpumper
ble lenge drevet med hestevandringer. Det er spor etter hestevandringer for mekanisk vannpumpe på Gruvebakken. Fra
ca 1800 til nedleggelsen av driften i 1820 ble vannpumpene drevet med kraft fra Myrgruvfossen, som ligger 1,9 km unna
og betydelig lavere i terrenget. Kraftoverføringssystemet, den såkalte "vannkunster" eller "konsta ", besto av et enormt
vasshjul (10 m i diameter) plassert i fossen. Fra dette førte et stangfelt der to parallelle rekker med tømmerstokker,
hengt opp i 250 master, gikk vekselvis frem og tilbake. Når den ene rekka gikk frem, gikk den andre tilbake. Bevegelsen
ble via et tannhjul overført til pumpene. Den første Konsta ble bygd i 1798, og det hadde horisontale svinger. I 181I -
1812 ble det bygd en ny Konsta hvor stangfeltet hadde vertikale svinger.

En tysk geolog, Hausmann, besøkte Dalsgruva i 1806, og i "Reise durch Scandinavien 1806 und 1807" beskriver han
anlegget slik:

Vannet blir lenset ved pumper som drives av et overordentlig langt stangfelt Kunsthjulet henger nesten en kvartmil fra gruven, da
dette er det eneste sted det er mulig å skaffe tilstrekkelig fallhøyde.Stangfeltet går over berg og dal, og skjønt med dobbeit ligg-
ende svinger,så godt bygget at man tross den store lengden knapt kan høre lyden av bevegelsen.Men det er et merkelig skue
når en står foran denne snorrette allé som er hugget ut i tette nåleskogen,og ser disse aldri hvilende armer som lik talløse ben
på en skolopender,bevegerseg så langt øyet rekker, og hvor lyden fra de fjerneste deler når øyet senere enn synet av bevegelser
når øyet.

Denne form for kraftoverføring kom i bruk i tyske bergverk i siste halvdel av I 500-tallet. I Norge ble stangfeltet tatt i
bruk på I 600-tallet. Systemet ble utbredt og finnes ved gruvene i Røros, Kongsberg og Arendal. I tillegg til å pumpe vann
ble kraften brukt til heisespill. Utover på I 800-tallet overtok dampmaskinen.

I dag er det synlige rester av damanlegg og fundamenter for vasshjul i Myrgruvfossen. Deler av mange av de 250 funda-
mentene til stolperekka er synlige.

Til smeltingen av malm gikk det med mye trekull. En kan finne rester etter kullmiler vest for Fossumsmåsa,
i Mastekjennlia, i Lauvhaugen, ved Olstadbekken,Vangsvangen og Kjærstadvangen.

På Gruvebakken var det bolighus for mange av gruve arbeiderne.Ankerske Fideikommis kjøpte Dølienga og deler av
Trolsnes i 1810. Gårdene ligger i kanten av skogen ca _ km nedenfor Gruvebakken.

Møller og sagbruk i Gjermåa
Gjermåa, som renner gjennom bygda, kommer fra Gjermenningen, et vann nordvest i almenningen. Fossefallene i elva
har fra gammel tid vært utnyttet som drivkraft for møller, sagbruk med mer.Antagelig har det vært damanlegg ved
elveutløpet i Gjermenningen svært lenge. Dammene er nevnt i 1813 i forbindelse med en tvistesak mellom bygdefolk og
Hakadalsverket. Saken gjaldt bruken av vannet.Vannreguleringen var på denne tiden nødvendig også for driften av
"Konsta" og Dalsgruva. Dammene ble stadig utbedret. Større opprustinger fant sted i 1890 da Gjerdrum Aksjemølle ble
etablert og i 1911 da Gjermåa E- verk startet opp.

Jeger- og fiskerforeningen har i 1997 og 1998 utført et stort restaureringsarbeid av dammene, som da hadde ligget
nede en tid. Anlegget består av to tømrede steinkistedammer og to jordfyllingsdammer.Vannspeilet i Gjermåa er nå
hevet med 2 m. Målet er å holde damanlegget i sin opprinnelige stand og dermed legge forholdene til rette for en
bedre fiskebestand.

Svensrudfossen
Svensrudfossen i Gjermåa tilhører Svensrud.Alt i gammelnorsk tid skal det ha stått kvern her. Den lå ved Svensrudfossen
nordøst for husene. Svensrud hadde i lange tider det betydligste kvernbruket i bygda. I 1792 ble det satt opp sag til
bondeskur og i 1790 ble den utvidet til utskipingssag.1 1816 ble det bygd ny kvantumsag ved Svensrud. Da det store
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raset, Kogstadfallet, gikk i 1924 ble dammen og inntaket til mølla ved Svensrud ødelagt av leirmassene. I 1928 ble mølla,
som da var fradelt gården, kjøpt av Aktiemøllen og lagt ned. Rester etter dammen skal fortsatt være synlig.

Hellenfossen
I Hellen var det kvernbruk på begge sider av fossen. Østre Kråkvål hadde sag og kvernbruk her på I 600-tallet. Fra 1830
og utover var det garveri ved Hellen. Her var det også fargeri og stampe. I 1894 ble det laget dam for "Stampefossen".
Fra 1868 var det drift bare på sørsiden. Det ble bygd sag og frørenseri og mølla ble satt i stand. Det var turbindrift og i
1907 fikk Hellen eget el. verk. Både sagen og renseriet gikk med i raset i 1924. Mølla var revet et par år tidligere. Nytt
frørenseri ble satt opp og var i drift til 1942.1 Hellenfossen står demningen, med turbinhuset er det bare rester etter.

Garverier var det ved Hellen og ved Ulvedalsbekken i Tangedalen. Sør for Fløtten, i bekken på grensa mellom Gjerdrum
og Skedsmo var det også garveri

Kvennstufossen
Allerede før 1810 hadde det vært garveri i Kvennstun. Kvennstufossen har hatt betydelig virksomhet på begge sider.
Kvennstufossen består av flere mindre fosser og her var det kvern på I 600-tallet. Før brua kom i 1860-årene var det
ikke veiforbindelse mellom Fossum og Åmot. Østre Åmot drev kvern og sag på nordsiden, i den øvre delen av fossen.
Kverna var til eget bruk, men saga omtales som bygdesag. Da Gjermåa Elektrisitetsverk overtok fossen i 1911 sto mølla,
men saga var revet. E.verket sto ferdig i 1911 og ga lys til de første abonnentene.

Fossum hadde kvern og sag på sørsiden, lenger nede i fossen. Sagable nedlagt i 1870-årene, kverna litt senere. Med
Gjermåa el. verk kom den siste epoken i Kvennstufossens historie.

Hermannstufossen
I Hermannstufallet hadde Søgarn Rud hatt virksomhet med møllebruk, kvern og stampe.Aktiemølla ble bygd her i 1890
(1901?). Den var et felles foretak for bygdene Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker. Etter hvert også for Sørum og
Skedsmo.Aktiemølla brant i 1987 og driften ble nedlagt.

Horkafossen
Strykene nedenfor brua og opp til Lysdammen heter Horka.Vestre Åmot hadde kvernbruk her på I 700-tallet. Det har
vært to sagbruk her, ett på hver side av elva. Sagasom sto på nordsiden av elva, litt nedenfor brua var drevet med vass-
hjul frem til e-verket overtok fallrettighetene i 1913 og anla kraftstasjon der også. Dette var det siste vasshjulet
Gjermåvassdraget. Sagavar i bruk en del år, da med drivkraft fra egen turbin tilknyttet kraftstasjonen.Virksomheten tok
slutt i I 936. Gjermåa Elektrisitets-verk la ned produksjonene i 1954.

For å få bedre vannstand og fall til kraftverket i Horka, ble Lysdammen demmet opp. Herfra ble det lagt en rørgate til
kraftverket, som lå på nedsiden av nåværende bru på Fjellvegen. Rørgata og rester etter kraftverket er delvis synlig i dag.
Navnet Lysdammen forteller at det skulle produseres strøm av vannet.

Allerede på slutten av I800-tallet var det en sveitser som hadde planer om å lage kraftverk i Horkafossen. For å få fall på
vannet ble det gravd en renne fra Grytefossen. Streiff-renna (etter Streiff-Hilton som planla verket) er fremdeles synlig
ved Grytefossen, men planene ble ikke gjennomført.

Innerst ved Lysdammen er det rester etter fundament til nok et kraftverk. Dette skulle gi kraft til sagbruket som sto på
Harasletta. Dette ble bygd i 1936. For å få fall på vannet i Grytefossen, ble elva demmet opp ovenfor og ledet inn i et
basseng,for så å ledes i rør ned til kraftverket. Fundamentene til rørgata er tydelige langs stien på sørsiden av fossen.
Kraftverket ble avviklet i 1950 og revet.

Det var reguleringsdammer i Buvatnet, Stråtjennet og ved Gjermenningene.

Andre elver og bekker
Ved Mikkelsbekken hadde begge Rustadgårdene gårdsmøller og ved Ulvedalsbekken var det gårdsmøller til Flatner,
Fjælstad og Hval. Sag var i drift til I 680-årene. Kverna, som fiere ganger ble utvidet og ombygd, var i bruk til 1900.
Hans Fjældstad bygde elektrisitetsverk til gårdsbruk i I 937.Tidlig var det både sag og kvern i Tangeelva, like sør for
husene på Hval.

Gamle veier
I gamle dager var veiene gjennom Gjerdrum beryktet blant reisende.Veien gikk bakke opp og bakke ned. Det gjaldt å
holde seg der det var tørrest, likevel kunne det være bunnløs leire i veien. I følge fortegnelse over veiene her i 1838 gikk
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det en hovedvei fra grensen mot Skedsmo, over Flatner og Asmyr til Hønsi og videre om Hellen. På strekningen
Fjælstaddalen-Hellen går veien over eiendommene Fjælstad, Hønsi,Ask og Kråkvål. På I 800-tallet var det skyss-stasjon og
gjestgiveri på Hønsi.Asmyrbakkene, Fjælstadbakkene, Hellenbakkene og Ljøreggbakkene var særlig beryktet.

Det nevnes en vei fra Smedstuen Ask om Askgårdene,Svensrud, over Svensrud brua ved Svensrudfossen og om
Smedstad til Gjerdrum kirke. Fra Smedstuen Ask var det vei til Vestby og over til Hungerholt.

Fra Gjerdrum kirke var det vei til Sandum og om Heni kirke til Mohaugen. Den gamle veien mellom Gjerdrum kirke og
Heni kirke gikk på høydedraget over Vang-gårdene.

Fra Gjerdrum kirke gikk det også vei til Ullensaker. Den gikk nedover til Leira forbi Blånet, over Syslerbrua til Ullensaker.
I slutten av 1780-årene, mens obersløytnat Krogh på Brotnu var generalveimester, ble det bygd bru over Leira nedenfor
Olstad i Ullensaker. Det gamle navnet på elva her var Sysla,brua ble kalt Syslerbroen, og veien fra elva og østover mot
Ullensaker kirke het Syslerveien. Før brua ble bygd, ble det ferjet over elva. Det var nordre Olstad som var "sundgard"
og som hadde plikt til å sette folk over elva mot betaling. Syslerbrua ble tatt av et stort leirfall, Holumsraset i 1883.

Veiene ble ombygd og utbedret i 1863,-64 og -65. De verste bakkene ble omlagt. Rundt århundreskiftet var hovedveien
fra Skedsmokorset til Nannestad ferdig. Hovedveien Kløfta- Olstaddalen- Ask ble ferdig noe tidligere.

Veien fra Vestby om Heni kirke gjennomVangsdalen og om Gjeri meieri ble ferdig omkring 1918-19. Den nye Fjellveien
om Fjellgrinda-Kulsrud-Horka-Gisti og Eikeberg ble ferdig i I 967.Veien fra Kogstad ned Kankedalen ble bygd om etter
raset i 1924.

Ljøreggen var den eldste gjestgivergården i bygda.I 1759 fikk brukeren her kongelig privilgegium på å holde krohus og
gjestgiveri.I 1800 var Ljøreggen det eneste gjestgiverstedet i bygda. Rundt 1830 ble det gjestgiveri på Hønsi.

Nyere feltutbygging
Det første byggefeltet i Gjerdum var Askjordet.Tomter ble solgt fra midten av I 950-årene.
Det neste var Solheimfeltet hvor Solheim skole lå. Det hørte 25 dekar jord til skolen og alt var kommunens eiendom.
Her solgte den tomter til bolighus, i alt 23 boliger da feltet var fullt utbygd. Så fulgte Bjørklundfeltet, ikke langt
fra Askfeltet.

Da Fjellveien var ferdig i 1967 ble nye boligfelt etablert her; Åmothagan, området ved Hungerholt, Nærlaus og
Grønlundfjellet. Nyere byggefelt er Kulsrudfjellet, Bekkeberget og Spenningen.

5.3 Kulturlandskap
Kulturlandskapet er formet av hvordan menneskene har utnyttet ressursene. Gjerdrum er først og fremst en jordbruks-
bygd og det er jordbrukets kulturlandskap som har lagt premissene for hovedlinjene i dagens landskap. I kulturlandskapet
finner vi fornminner som gravhauger, røyser, veier, tufter o.a.og nyere tids kulturminner som gårdsmiljø med bebyggelse,
gjerder, gårdsveier, hager,åkre og beitemark, slåtteeng og vegetasjonsbelter. Også nyere veinett og tettsteder hører med i
dette bildet.

Godt vedlikeholdt kulturlandskap, inkludert bygningsmiljøer og andre kulturminner, har verdier som er viktige for all-
mennheten. Generelt sett er kulturlandskapet i dag truet. Det som særpreger utviklingen er at inngrep og endringer
skjer raskere enn noen gang.Utflytende utbyggingsmønstre med uklare grenser mellom tettsted og LNF-områder og
spredt boligbygging i åpne jordbrukslandskap ødelegger landskapsbildet. Som et resultat av landbrukspolitikken på I 960-
og 1970-tallet har endringer i landbruksdriften utarmet mangfoldet. Som eksempel kan nevnes riving av bygninger, mono-
kultur, bakkeplanering, bekkelukking og fierning av åkerreiener og trelunder.

I takt med endringer i befolkningstetthet, teknologi og samfunnets organisering er kulturlandskapet i kontinuerlig foran-
dring. Mest gjennomgripende har forandringene vært i etterkrigstid. Krav til spesialisering i åkerbruk på bekostning av
dyrehold og tilrettelegging for mekanisering har skapt et forenklet landskap med store sammenhengende åkerflater og
gjengrodde beitemarker. I Gjerdrum er rundt halvparten av bakkelandskapet i dag planert. Det er likevel mange elemen-
ter som kan fortelle om tidligere tiders bruk av området.

Hovedtrekkene i dagens kulturlandskap har sin rot i vikingtidens og middelalderens gårdslandskap. Gårdstun og innmark
på høyderyggene i leirjordsbeltet, beitemark og utmark i ravinedalene er et karakteristisk trekk ved kulturlandskapet i
Gjerdrum. Det meste av tilgjengelig jord har fra langt tilbake vært dyrket opp til åker og eng. Siden gården ble etablert
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som driftsenhet og eiendomsenhet har gårdstunet utgjort kjernen i gårdslandskapet.

Endringene som er påført landskapet ved bakkeplanering er ikke så store at det overordnede landskapsrommet er
endret vesentlig. Det står igjen lommer med ravinelandskap. Gårdene ligger stort sett der de lå for hundrer av år siden
og deres typiske plassering oppleves neppe annerledes nå enn tidligere. I norsk målestokk er brukene i Gjerdrum store
og mellomstore. Det hører en del skog med til de fleste gårdsbrukene, mange skogstykker i hamnehagene, hagaskogen, er
oppdyrket etter at det er ryddet og planert. Gårdsskogene er fordelt over hele bygda, men de største ligger vest i bygda
mot almenningen

6.Automatisk fredete kulturminner

Steinalderens bosetning ble etablert for ca. 5000 år siden. Den lå langs forhistoriske strender, ved innsjøer og langs vass-
dragene. Jordbruket ble fast etablert på egnete steder i kommunen i løpet av sen-neolitikum og tidlig bronsealder.
Skafthulløksene en kjenner fra kommunen er de eneste synlige levningene etter denne nybrottstiden. I løpet av bronse-
alder ble fedrift og åkerbruk hovednæringer. Det tidligste jordbruket var svært ekstensivt og manglet faste åkre.
Korndyrkingen endret trolig karakter i senneolitikum fra en "buskdyrking" dvs, flere korn legges sammen i et plantehull
( strå og aks vil da danne en "busk" ) til et jordbruk hvor grøden hentes fra jord som er bearbeidet i større og mindre
flaterArden kommer trolig først til som bearbeidingsredskap når grøden hentes fra permanente åkre.

Etter jordbrukets introduksjon knyttes mye av bebyggelsen til arealer hvor grunnvannspeilet er lavt og det er opplendt
jord. Fra yngre jernalder og frem til middelalderen ble også løsmasseområdene med tyngre jordarter og høyere grunn-
vannsspeil tatt i bruk til matproduksjon.Antallet bruksenheter økte.

I Gjerdrum er det gjort en rekke enkeltfunn fra de forskjellige forhistoriske periodene.Mange av dem skriver seg fra
steinalder. Her er funn av ulike steinøkser, redskaper i flint, spydspisser i jern, skjoldbuler og øks i bronse, spenner osv.
Funnene er gjort på Torshov, Åmot, Sandum, Hungerholt, Rogstad, Hønsi og Kyken.

De fleste feltene med gravhauger og gravrøyser er knyttet til området Torshov/Sandum. PåVarcIfjellet er det tre felt med
røyser på grunnen til Flatner store og Rud.

6.1 Forvaltning av automatisk fredete kulturminner
Gravfeltene ved Torshov/Sandum ogVardfjellet har stor vitenskapelig verdi, med stor variasjon av gravtyper og alder og
skal derfor oppfattes som to hver for seg sammenhengende område med forhistoriske begravelser.

Miljøverdiene i disse områdene forutsettes sikret gjennom regulering før evt. utbygging vurderes.Alternativt kan kultur-
miljøene fredes etter bestemmelser i kulturminnelovens
§ 20 Kulturmiljøfredning.

Alle fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i marken støter på et fornminne
skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndig-
het,Akershus fylkeskommune skal straks varsles i hht. Kulturminnelovens § 8.

Alle lokalitetene, også de som begrunnes som usikkert fornminne bør behandles som mulig forminne, det vil si som
automatisk fredet.

Etter kulturminnelovens § 6 hører det med et område rundt automatisk fredete kulturminner så langt det er nødvendig
for å verne dem mot tiltak som kan skade, ødelegge mv. (§ 3). Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet
etter loven. Inntil området er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte regnet fra kulturminnets synlige
ytterkant.

Delet mellom Gjerdrum, Sørum og Skedsmo går i dag midt oppe påVardfjellet og området er felles friluftsområde
for de tre kommunene. Kommunene bør samarbeide om skjøtsel og bruk av området. Det bør utarbeides felles saks-
behandlingsregler i kommunene som sikrer vern av kulturminner i utmark.



28 Aut, kultu

6.2 Torshov/Sandum området
Torshov/Sandum området er et åpent jordbrukslandskap hvor flere store gravhauger har klassisk beliggenhet langs
en markant rygg i landskapet og sammenhengen mellom gravhaugene og landskapet er lett lesbart. I denne delen av
Gjerdrum har kulturmiljøet stor tidsdybde og området har spilt en sentral rolle opp gjennom tidene. Stedsnavn indikerer
forhistorisk kultutøvelse. På hedensk tid fantes det kultsted på Torshov. På bakgrunn av den kunnskapen man har om
forhistorisk bosetning på Romerike, er det åpenbart at det vil finnes bevarte rester av forhistoriske begravelser og
bosetningsspor i dyrket mark i området.

Gravhaugene på Torshov ligger som et dominerende trekk i landskapet. Det er i dag bevart 12 gravhauger i dette miljøet.
På Sandum er det i tillegg registrert fem gravhauger. Kulturmiljøet med de automatisk fredete kulturminnene er i dag
betydelig redusert i forhold til det fagmyndigheten vet om antallet gravhauger før bakkeplaneringen tok til. Det skal være
fjernet minst sju gravhauger som det finnes opplysninger om. Imidlertid fremstår området som et kulturmiljø av betydelig
verdi både i Gjerdrum og i nasjonal sammenheng.

Sletthaugen er den største og best bevarte. Den ble valgt som bygdas fremste kulturminne i Kulturminneåret'97.Haugen
er 22 m i diameter og 3-4 m høy. Den ligger for seg selv,vest for fylkesveien. Grunneierne står for stell av haugen.

Sandum/Torshov området er blant de utvalgte områder med kulturminner som er med i fylkeskommunens Plan for
Skjatsel og skilting av automatisk fredete kulturminner i Akershus

Sandum nordre gnr. 6 bnr.5 og Sandum gnr.7 bnr.2
Registreringer
R08 015452; I langhaug og I rundhaug
R09 015450; 1 rundhaug

Torshov vestre gnr. 9 bnr.I
Registreringer
R04 015458; I langhaug
R03 015456; 2 rundhauger
R02 015455; 8 hauger hvorav 2 langhauger og 6 rundhauger, pluss to svære gjenfylte groper
som kan ha vært to helt utgravde hauger. De 8 sikre haugene er samlet i en klynge.
ROI 015454; I rundhaug

Torshov østre gnr. 10 bnr.I og Gjeri gnr.I 2 bnr. I
Registreringer
R06 015461; 2 rundhauger, hvorav den ene heter Galgehaugen.
Ved graving i Galgehaugen skal det være funnet bissel og andre jernsaker.

På Sandum gnr. 7 bnr.5 og Torshov østre gnr. 10 bnr.1 er det i tillegg gjort registreringer av hauger som er usikre
som fornminner.

Dersom området ryddes vil haugene bli meget tydelige i landskapet og gi en helhetlig opplevelse av kulturlanddskapet.
Skøtselsplan utarbeides fra fagmyndighet i fylkeskommunen.

6.3 Vardfjellet
Gravrøysene på Vardfjellet er blant de viktigste kulturminner fra de eldste organiserte bygde-samfunn i Norge.
På Gjerdrum-siden er det registrert fem bronsealder-røyser. Gjerdrum var ikke et isolert samfunn på denne tiden.
De nærmeste bygdelagene lå i Nannestad, Ullensaker, Sørum og Skedsmo.Vardfjellet ble trolig benyttet som gravplass for
høvdingene. Røysene ligger med storslått utsikt over Øyeren og bygdene omkring fjellet. På Sørum- og Skedsmosiden av
Vardfjellet er det også registrert gravrøyser.

Vardtjellet er blant de utvalgte områder med kulturminner som er med i fylkeskommunens Plan for Skjøtselog skilting av
automatisk freclete kulturminner i Akershus.
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Flatner store gnr.32 bnr.5
Registeringer
R03 008653; to rundrøyser
R04 008654; en rundrøys

Rud gnr. 28 bnr. 14
Registeringer
ROI 015731; to rundrøyser

6.4 Andre registrerte automatisk fredete kulturminner

Rustad gnr. 57 bnr.33
Registeringer
ROI 011097; 1 rundhaug

Gnr. 41 bnr. 66
Registeringer
del av veifar

En del lokaliteter har registreringer som er usikre som fornminner. Det gjelder hauger registrert på:

Rogstad gnr.4 bnr.3
Berg gnr. 5 bnr. I
Sandum gnr. 7 bnr.5
Torshov østre gnr. 10 bnr.I
Asmyr gnr. 29 bnr.4
Flatner store gnr. 32 bnr.5
Hønsi østre gnr. 39 bnr.I
Hønsi vestre gnr. 40 bnr. I
Gjeri gnr. 44 bnr. 66., en grop
Trolsnes gnr.56 bnr.3
Kjærstad gnr. 68 bnr.I

Alle lokalitetene, også de som betegnes som usikre fornminner bør behandles som mulig forminne, det vil si som
automatisk fredet.

7. Prioriterte kulturlandskap

Dagens kulturlandskap har sin rot i et etablert og stabilt jordbruk. jordbruket ble fast etablert på egnete steder
i kommunen i løpet av senneolitikum og tidlig bronsealder.

Arbeidet med vern av kulturlandskap er sammensatt. Det krever bredt tverretatlig samarbeid innad i kommunen,
samarbeid med eksterne vernemyndigheter og samarbeid med eiere og landbruksorganisasjoner. Ofte krysser sammen-
hengende kulturlandskap kommunegrenser, og det er nødvendig å vurdere regionale sammenhenger.

Deler av landskapet i Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum er unikt. Langs vassdragene ligger landets største sammen-
hengende ravineområde. Svært mye av Gjerdrums identitet ligger i det landskapet som omkranser Leira og Gjermåa.
Området henger sammen med bevaringsverdig kulturlandskap videre østover på Ullensaker-siden av elva. Mot Leira er
jordene bakkeplanert. Det skjedde en god del bakkeplanering i ravinelandskapet i den perioden da dette var anbefalt for-
bedringstiltak i landbruket. Dette bør vurdres som kulturpåvirkning og ikke medføre at større landbruksområder som er
rikt på synlige kulturminner blir vesentlig nedprioritert.



Bygningsmiljøet langs Nittebergveien er i løpet av de senere år blitt en del oppstykket på grunn av spredt utbygging som

ikke er tilpasset det stedlige miljø. Men sammenhengen mellom den gamle veien nordover fra Gjerdrum kirken og

gårdstunene på Torshov- og Sandum-gårdene er intakt.Tidligere fortsatte veien nordover forbi Løvstad og videre til Foss-

gårdene i Nannestad.

I kulturlandskapet er det gårdstun med bygninger og hage, hagamark, veier, gjerder, åker, eng, beitemark og vegetasjon

som skaper sammenhengende landskapsrom og kulturmiljøer. Det som særpreger utviklingen i bygdelandskapet, særlig

i pressområder, er at inngrep og endringer skjer i raskere tempo enn noen gang.

Kulturminnevernplanens vurderinger av kulturlandskap og kulturmiljøer i Gjerdrum er i samsvar med vurderingene i

utredningen Grøntstruktur Romerike som er en oppfølging av fylkesdelplan Romerike. Den er utarbeidet i samarbeid

mellom kommunene på Romerike, fylkesmannen og fylkeskommunen.Ved vurdering av estetikk og landskapsbilde er det

lagt vekt på at jordbrukslandskapet er relativt fritt for spredt bebyggelse.Verdifullt kulturlandskap har stor tidsdybde og

kulturhistoriske og estetiske verdier.

Kulturmiljøer fra før-reformatisk tid (før 1537) viser områder som kan være i fredningsklasse etter kulturminnelovens

§ 20 og således være av nasjonal verdi. Kulturmiljøene bør vernes og ivaretas gjennom særskilte plankrav. I Gjerdum

gjelder dette for områdene Torshov/Sandum med Gjerdrum kirke og området ved Heni kirke, samt gravrøysområde

på Vardfjellet. Utredningens mål for tema kulturvern er å synliggjøre og ta vare på de viktigste kulturmiljøene og kultur-

landskapene.

Det er gitt en skjønnsmessig avveining mellom regional og lokal verdi. Det finnes mange grensetilfeller.Ved behandling av

konkrete saker må bevaringsverdien vurderes grundigere.Avgrensing av områder må vurderes nærmere etter forholdene

på stedet, kulturminnenes plassering, terreng og eiendomsgrenser.

Til utredningen Grøntstruktur Romerike er det laget kart over kulturmiljøer og sammenhengende kulturlandskap.

Hensikten er å vise "interesseområder" uten at det er tatt stilling til endelig avgrensing.

7.1 Kulturmiljø av nasjonal/regional verdi
Avgrensingene som er veiledende, skal avklares i samarbeid med grunneiere og andre berørte parter.

Forslag til forvaltning
Områder av nasjonal verdi må gis en skravur som områder med stort kulturhistorisk innhold i komrnuneplanen og

båndlegges for regulering til spesialområde bevaring eller gis annen form for vern gjennom kommuneplanbestemmelser,

for eksempel:

Innenfor de angitte områder med stort kulturhistorisk innhold skal det ikke iverksettes tiltak eller arbeid som beskrevet i PBL§§
81,84, 86 a og b og 93, samt fradeling til slike formål for området inngår i godkjent reguleringsplan og det er innhentet uttalelse
fra fagmyndighet i fylkeskommunen.

7.1.1 Torshov/Sandum området
Område med de store gravhaugene og delvis bevaringsverdig gårdsbebyggelse på Sandum og Torshov. I denne delen av

Gjerdrum har kulturmiljøet stor tidsdybde og det har spilt en sentral rolle opp gjennom tidene. Gravhaugene på Torshov

ligger som et dominerende trekk i landskapet. Det fantes på hedensk tid kultsted på Torshov. Bakkeplaneringer, ombygg-

ing av antikvarisk bebyggelse og spredt boligbygging har redusert kulturmiljøverdien, men er ikke et argument for å bidra

til forringelse av muligheten til å oppleve kulturminnene i harmoniske omgivelser uten oppsplitting av kulturmiljøet.

Slecthaugen/Torshov
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7.1.2 Områdene rundt Gjerdrum og Heni kirker
Bygda har fra gammelt av vært delt i to sokn, Gjerdrum og Heni. Begge hadde egen prest til 1350. Heni sokn ble da

anneks under Gjerdrum. I 1967 ble de to soknene slått sammen.

Den første kirken på Gjeri ble trolig bygd i siste halvdel av Il. århundre. Heni kirke ble bygd noe senere enn Gjerdrum

kirke, men før 1316 for da var det lønnet prest her. Gjerdrum og Heni kirker står fremdeles i dag på de gamle kirke-

stedene fra middelalderen. Kirkene ligger godt eksponert i åpent kulturlandskap. Kirkestedene fra middelalderen og

kulturmiljøene omkring er meget verneverdige, ofte av nasjonal verdi

Det er viktig at forvaltning av kirke og kirkegård skjer på en måte som ivaretar og synliggjør deres funksjoner gjennom

et langt tidsspenn. Det er viktig at man ved behov for kirkegårdsutvidelser finner frem til løsninger som ivaretar kirke-

stedenes miljøkvaliteter.

Gjerdrum og Heni kirker er oppført på Riksantikvarens liste over fredete, vernete og listeførte kirker. Gjerdrum kirke,

oppført i I 686 tilhører kategorien vernet. Heni kirke, oppført i 1864, er listeført. Gjerdrum og Heni kirker står frem-

deles i dag på de gamle kirkestedene fra middelalderen.

Forvaltning av kirker og kirkegårder
Et kirkested fra middelalderen er oftest omgitt av en middelalderkirkegård. Kirkestedene fra middelalder og kultur-

miljøene omkring er meget verneverdige, ofte av nasjonal verdi. Kommunen kan regulere middelalderkirkegårder og

andre kulturhistorisk etter-refomatorisk verdifulle kirkegårder eller deler av disse til spesialområde bevaring etter plan-

og bygningsloven, eventuelt i kombinasjon med formål gravplass. De nærmeste områdene og landskapet omkring bør

vurderes tatt med i spesialområdet. Det bør sikres mot at kirkegårdene brer seg ut i landskapet og det bør legges stor

vekt på hvor nye gravplasser legges og hvordan kirkegårder utformes.

Alle tiltak som gjelder kirkene skal avklares med Riksantikvaren før de igangsettes.

Gjerdrum kirke
Gjerdrum kirke har vært i bruk siden middelalderen og var den første kirken i bygda, kanskje bygget alt i siste halvdel av

det I I. århundre. Kirken sto i alle fall her i 1316, det forteller jordebøkene om i forbindelse med prestelønninger.

Den forrige kirken brant ned etter lynnedslag i I 684, men dagens kirke ble bygget opp igjen på samme sted av fogd

Anders Simonsen i 1686. Gjerdrum kirke er en korskirke med rene, strenge linjer. Gjerdrum kirke har en markert

plassering i landskapet og peker tilbake på gammelt bygdesentrum, som kan ha tradisjoner tilbake til forhistorisk tid.

Utbe ved Gjerdrum kirke

Heni kirke
Heni kirke ligger 2 km vest for Gjerdrum kirke og er kirkested siden middelalderen. Kirken som står her nå ble bygget

i 1864 og den ligger godt eksponert i det åpne kulturlandskap.

Det er bevaringsverdig bebyggelse på Heni-gårdene, men nærmiljøet til kirken skjemmes av industripreget gårds-

bebyggelse fra I 980-årene.
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7.2 Sammenhengende grøntdrag
Avgrensingene som er veiledende, skal avklares i samarbeid med grunneiere og andre berørte parter

Forslag til forvaltning
Områder av lokal verdi bør gis skravur i kommuneplanen som kulturlandskap med spesiell verneverdi eller lignende og

gis vern gjennom kommuneplanbestemmelser. For eksempel:

Innenfor kulturlandskap med spesiell verneverdi skal det ikke iverksettes tiltak eller arbeid som beskrevet i PBLg 81,84,86 a og

b og 93, samt fradeling til slike formål før området inngår i godkjent reguleringsplan og det er innhentet uttalelse fra fagmyndighet

i fylkeskommunen.

	

7.2.1 Fra Nannestad grense til Vang, avgrenset av Leira
Ravinelandskap som er del av det største ravineområdet i Norge. Feltet omkranser de to kirkestedene Gjerdrum og

Heni, samt Torshov/Sandum området.

	

7.2.2 Langs Gjermåa fra Kråkvål til Tangeelva, avgrenset av Leira
Stort område med ravinelandskap langs Gjermåa og Leira. Mye bakkeplanert jordbruks-landskap. Flere sentrale gårder

ligger innenfor området, til dels godt bevart gårdsbebyggelse. Forholdsvis lite spredt bebyggelse.

	

7.2.3 Kulturlandskap Brådal —Skedsmo grense
Jordbrukslandskapet vest for Rv 120. Ravinelandskap langs Ulvedalbekken. Delvis godt bevart gårdsbebyggelse. Lite spredt

bebyggelse. Området er sammenhengende med felt i Skedsmo.

Beitelandskap ved Flatby,Tuterud

7.2.4 Kulturlandskap Rustad-Gisti-Åmot
Godt bevart gårdsbebyggelse. Lite spredt bebyggelse

8. Gårder med prioritert bygningsmiljø

I kulturminnevernplanen er den gamle grannelagsinndelingen brukt i inndelingene av registreringsmaterialet. Gårder med

prioriterte bygningsmiljøer er gitt verneverdi 2 og anbefales regulert til spesialområde bevaring i henhold til plan- og

bygningsloven. Dette er gårdsanlegg som er vurdert å være bevaringsverdige i regional/lokal sammenheng.

Gårder der bygningene/bygningsmiljIøet er gitt verneverdi 3, er omtalt i vedlegget, med kort historikk og forslag til saks-

behandlingsrutiner og veiledning til eier ved søknad om endringer.

Historikk
Typiske gårdsmiljøer med ulik sosial tilhørighet og alder er representert i kommunen. Gårdsbebyggelsen er i hovedsak

ordnet i åpne firkanttun, som er den vanligste tuntypen på Østlandet.Tun og tunordninger hadde et bestemt og vel

gjennomført mønster fra gammelt av. I perioden frem mot 1880 ble dette mønsteret mer og mer brutt opp.

I Gjerdrum er det fremdeles ikke uvanlig at to eller flere gårdstun ligger samlet i tungrupper. På Store-Ask ligger fire tun

samlet på høyden. Som eksempler på gårdsanlegg med doble tun kan nevnes Hønsi-gårdene (gbnr. 39/1 og 40/1), Rustad-

gårdene (gbnr. 57/1 og 57/3) og Gjeri-gårdene (gbnr. 12/1 og 12/3 og 13/1).
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Frem til slutten av I 800-tallet ble de fleste hus bygd av laftet tømmer. Da ble stadig flere hus i reisverk eller bindingsverk.
Denne teknikken overtok i husbyggingen rundt 1920.

Innhusene er ofte de eldste bygningene i tunet. Det står flere hus på gårdene som skjuler en lang og sammensatt
bygningshistorie bak nye fasader. De er viktige kilder til å forstå hvordan byggeskikken har utviklet seg. Hovedbygningene
på de større gårdene i dag ble utviklet i løpet av I700-tallet.Store to-etasjes bygninger med midtgangsplan ble da vanlig.
Disse preger forsatt gårdslanclskapet i Gjerdrum. Når midtkammerbygningen ble reist, ble den eldre bygningen kalt vesle-
bygningen, veslestue, drengestue, bryggerhus eller struss. Dette er ofte små to- eller treromsstuer som gjerne kalles
akershusiske stuer. I disse husene ble det rom til brygging, baking, slakting og klesvask, og til drengestue. Det ble etter
hver også nybygd en del slike hus både på gårder og i villa-miljøer.

Sveltserstilen preger svært mange eldre bygningsmiljøer i Gjerdrum, både bolighus, stabbur og driftsbygninger. Da
sveitserstilen kom på mote fikk en rekke hovedbygninger glassveranda med rik detaljering i løvsagarbeider og profiler.
Et særtrekk for mange av glassverandaene i Gjerdum er innslaget av blått glass ordnet i felt. Gode eksempler på dette
er bolighusene på Fjælstad nordre (gbnr. 38/4), Fjælstad vestre (gbnr. 38/1), Kyken (gbnr. 40/4), Iversenbygningen i Ask
sentrum (gbnr. 42/45), Rud søndre (gbnr. 49/1) og Svensrud (gbnr. 19/1).

Det er stabbur i de fleste gårdstunene i Gjerdrum. Det gamle stabburet var enkelt og rettvegget. Stabburet på Sørum
søndre (gbnr. 24/1) er eksmpel på den gamle stabburstypen. På 1890-tallet ble mange gamle stabbur ombygd eller
erstattet av en type med utkragende loftsetasje etter nasjonalromantiske forestillinger om stabbur, inspirert av telemarks-
loftet.Vi finner dem i alle miljøer, enkle eller påpyntede. Helt til etter siste krig ble det bygd eller ombygd stabbur etter
dette idealet.

På I 800-tallet ble etter hvert mange uthusfunksjoner samlet under ett tak. Dette var store tømmerlåver. Mot slutten av
I 800-tallet ble de første reisverkslåvene bygd. Fjøset ble bygd i stein eller tegIstein og integrert i låven. De fleste store
enhetsbygningene har fått sin form fra slutten av I800-tallet til tidlig etterkrigstid. De kjennetegnes av gjødselkjeller i grå-
stein under teglfjøs og store låver i bindingsverk. De erstattet tømmerlåver, tømmerfjøs og andre uthus som sto for seg
selv eller sammen i rekke. De store enhetslåvene i sveitserstil setter fremdeles sitt preg på gårdslandskapet i Gjerdrum.
I Gjerdrum finnes det fortsatt mange låver med rik utforming av kryssbordene på dørene, ofte med doble bord oppe og
nede, slik vi ser det på Bjørkely (gbnr. 43/3), Fossum (gbnr. 51/6) og Mo (gbnr. 68/11). Dette er et trekk som en sjelden
finner i nabobygdene.

Enhetslåvene ble bygget for å tjene et mangfoldig jordbruk med allsidig drift.Senere tids strukturendringer i landbruket
er i ferd med å overflødiggjøre denne bygningstypen. De store bygningene er dyre å vedlikeholde, men tømmerlåvene og
sveitserlåvene representerer hver sine epoker som det er like viktig å ta vare på.

Husmannsplassene ble lagt for seg selv i i utkanten av gårdsområdet, på grensen mot utmarka, inne i skogen eller ved
elvedalene. På de minste plassene er bolighuset ofte små to-eller tre-romsstuer av den akershusiske stuetypen. De repre-
senterer den gamle hustypen som var vanlig på gårdene før. Områder som Tuturud —Flatby, grenda ved Leira med Blånet,
østenga og Leirenga, videre Kogstadhagan ogVestbyhagan og er eksempler på slike kulturmiljøer hvor en del av det
gamle plass- og småbruksmiljøet er bevart. Bevarte miljøer med småkårsbebyggelse har stor verdi som kulturhistorisk
dokumentasjon. Godt bevarte har de også verdi som enkelthus. Som del av en helhet viser de landskapets sosiale boset-
ningsmønster.

8.1 Grannelagene Løvstad-Sandum og Sandum-Torshov
Forslag til forvaltning
Følgende gårdstun med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6
ved endring i arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med
kulturminnet som kan true kulturminneverdier.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter
i fylkeskommunen.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Løvstad 1 2 101/002 2
Berg 5 1 101/019 2
Sandum vestre 6 I 101/007 2
Sandum 6 /5 og 7/5 101/013,014 2
Torshov 9 2 1011008,009,017,018 2



Løvstad - gårdene gnr. 1
Lokalisering
Løvstad - gårdene er de nord - østligste gårdene i kommunen

Kort historikk
Gården skal være fra vikingtid og ble ikke lagt øde etter svartedauen. Den var trolig udelt i gammelnorsk tid. Ble delt i to

bruk i 1614. Oppistun (bnr.2) er det gamle hovedbølet. Nordgarn ble bygd et par hundre meter lenger nordøst.

Løvstad gbnr.I /2
Registreringer
bolighus SEFRAK 101/002

Lokalisering
Gården ligger lengst nord/ øst i kommunen

Dagens situasjon
Bolighuset skal være fra rundt 1800. Huset fikk påbygd 2. etasje i 1917-1918 og er lite endret i senere tid. Bryggerhuset

er gammelt. Stabbur er fra 1920 og driftsbygningen er fra 1948.

Gården ligger i klyngetun med Løvstad gbnr. 1/4 som har bebyggelse fra første del av I 900-tallet.

Begrunnelse for vern
De eldre bygningene har bevaringsverdi både rent bygningshistorisk, men også som et viktig element i gårdenes samlede

bygningsmiljø.Tunet ligger markant plassert og er et viktig element i kulturlandskapet.

Løvstad

Berg gbnr. 5/1
Registrering
bolighus SEFRAK 101/019, 1740 eller 1760

Lokalisering
Berg ligger nord - vest for Sandum, på nordsiden av veien gjennom Sandumsdalen.

Kort historikk
Gården ble trolig ryddet i slutten av jernalderen eller begynnelsen av vikingtid. Gården var i hevd etter svartedauen,

men i første halvdel av I 600-årene ble den brukt fra Vestigarn Sandum. Storstua mot sørvest ble brukt som skolerom

under omgangsskolen. Deler av huset ble brukt som asyl for kvinnelige pasienter rundt 1900.

Husmannsplasser
Første husmann er nevnt i 1860, han bodde i Bergstua som lå nordvest på eiendommen. Plassen ble skyldsatt i 1803

under navnet Skarland. Senere kom plassen under gården igjen. I 1806 kom det opp en plass kalt Bergshaven.
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Dagens situasjon
Bolighuset som er en stor midtgangsbygning, skal være fra midten av I 700-tallet. Huset ble påbygd en etasje rundt 1900,
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endringer av inngangsparti og tak rundt 1960 og nytt tilbygg i 1984.Stabburet er fra 1910 og driftsbygningens eldste del
er fra 1906 med fjøs og stall fra rundt 1950.

Begrunnelse for vern
Det gamle bolighuset har bevaringsverdi både rent bygningshistorisk og som et viktig element i gårdenes samlede
bygningsmiljø.Tunet ligger ligger høyt i terrenget og er markant plassert i landskapet.

Sandum-gårdene gnr. 6 og gnr.7
Kort historikk
Sandum ble trolig ryddet i eldre jernalder og er den eldste gården nord for Gjerdrum kirke. Nordre Sandum, gnr. 6, ble
på I 600-tallet og senere kalt Vestre Sandum, også på offentlige dokumenter, ogVestigarn har vært daglignavnet helt til
nåtida.I 1777 ble gården delt i to like store bruk.Vestigarn (fraskilt Østigarn) og Østigarn. I 1801 tok en sønn over halve
Østigarn, det nye bruket ble kalt Jordet (søndre). Resten av Østigarn lå med husene i "hagen til Vestigarn", men ble flyttet
ca. 1865 lenger nordøst og kalt Haugen. Omkring 1843 ble Jordet (nordre) skilt ut fra Østigarn med halvparten av den
gjenværende skylda og bygd nordøst for de gamle husene.

Husmannsplasser
Den første kjent alt i 1664 —under Oppigarn,Sandumsstua.Var i bruk fremdeles i 1830, trolig lenger. Siste husmann på
Oppigard til 1860.
Det har vært plasser på Kællhaugen, Erikslykkja og Smettinn.Vestigarn hadde en husmann omkring 1690, så noen år uten.
Trulsrud kom opp ca. 1750. Søgarn hadde ikke husmann før rundt 1830; i Myra og Sørlistua. Den siste husmannen kjøpte
plassen i 1893 og den ble skyldsatt under navnet Løkka. Husmannsplassen Trulsrud ble skyldsatt fra Østigarn i 1800 og
Smedhaugen fra Vestigarn i 1893.

Sandum nordre (vestre) gnr. 6 bnr. I
Registreringer
bolighus, SEFRAK 101/007

Lokalisering
Sandum nordre eller vestre ligger på syd-/vest-siden av krysset mellom Nittebergvegen og veien vestover gjennom
Sandumsdalen, ca 1,6 km nord for Gjerdrum kirke.

Dagens situasjon
Eldste del av bolighuset er fra 1880. Huset er senere påbygd til to etasjer. Driftsbygning fra 1905.

Begrunnelse for vern
Gården med delvis gammel bebyggelse og nærhet til forhistoriske gravhauger utgjør et verdifullt kulturhistorisk miljø.
De tre Sandum-gårdene med delvis eldre bebyggelse opprettholder, sammen med veien, den gamle tunstrukturen
i et område hvor det ellers er en del spredt bebyggelse. Bosetningen her er knyttet til en vesentlig del av kommunens
kulturhistorie.

Sandum/"Ursin" gnr. 6 bnr. 5 og gnr. 7 bnr. 5
Registreringer
bolighus SEFRAK 101/013
driftsbygning SEFRAK 101/014

Lokalisering
Gården ligger like sør/øst for veikrysset.

Dagens situasjon
Godt vedlikeholdt bolighus med klare sveitserstil trekk.Tidstypisk glassveranda med løvsagarbeider og detaljeringer
intakt. Årstallet 1894 er skåret ut i mønet på verandaen. Låven er bygd omtrent samtidig. På tunet står et stabbur fra
1926, samt grisehus og skjul fra rundt siste krig.



Begrunnelse for vern
Gården med delvis gammel bebyggelse og nærhet til forhistoriske gravhauger utgjør et verdifullt kulturhistorisk miljø.

De tre Sandum-gårdene med delvis eldre bebyggelse opprettholder, sammen med veien, den gamle tunstrukturen

i et område hvor det ellers er en del spredt bebyggelse. Bosetningen her er knyttet til en vesentlig del av kommunens

kulturhistorie.

Sandum

Torshov - gårdene gnr. 9 og I 0
Lokalisering
Torshov - gårdene ligger mellom Gjerdrum kirke og Sandum.

Kort historikk
Jordsmonnet ved tunene var godt skikket for det jordbruket som var i eldre jernalder, da gården trolig ble ryddet.Alt i

gammelnorsk tid ble gården delt i to bruk, Nordgarn og Sørgarn, som begge var i hevd etter svartedauen. Fra gammelt av

ble det skilt ut to gårder vest og øst på eiendommen; Leirud ved Leira og Belstad ved Sandumsmåsan. De ble begge lagt

til Torshov igjen etter Svartedauen og ble først egne gårder på I 800-tallet etter at de lenge hadde vært husmannsplasser.

På Torshov var det fem bruk omkring 1870; Nordgarn, Negarn og Nestun og Nordre Torshov (gnr.9) og Søgarn og

Østigarn av Søndre Torshov(gnr.I 0). Søgarn og Nestun hadde fra gammalt av felles inntun. I dag er antall driftsenheter på

Torshov redusert til to gårder.

Nordre Torshov(i matrikkelen kalt Vestre Torshov), gnr.9, var udelt til rundt I 663, da delt i Nordgarn og Negarn, som var

like store. I 1838 ble en halvpart, Nestun, skilt ut fra Negarn. Resten av Negarn ble lagt til Nordgarn i 1887.

Søndre Torshov ( i matrikkelen kalt østre Torshov), gnr.I 0, var delt i to parter, 1og 11,i perioden 1614 —63, og bruk I var

todelt i perioden 1663 — 98. I 1711 ble hele Søgarn samlet igjen. Gården var sorenskrivergård til I 731.

Husmannsplasser Nordre Torshov
Første husmann nevnt i 1660-årene. Fra 1740 nevnes husmann på Sletta, plass under Nordgarn i første halvdel av

1800-tallet. Nedlagt og husene revet rundt I 880. Plassen Brushaugen eller Bruserud ble nedlagt før 1875. Nestun hadde

plassen Hagastua i hagan øst mot Leira i første halvdel av I800-tallet.

Husmannsplasser Søndre Torshov
Også her er første husmann nevnt i 1660-årene, på plassen Tososkauen, som skal være identisk med Tosohaugen eller

Tosohagan. Belsstad nevnes fra 1726, og ble solgt fra som småbruk i 1857. Leirud (ved Leira) kom opp under Søgarn i

I 730-årene og var senere plass under Østigarn. Solgt som småbruk i 1838.

Torshov (Negarn) gbnr. 9/2
Registreringer
bolighus SEFRAK 101/008

driftsbygning SEFRAK 101/009
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Dagens situasjon
Bebyggelsen på Nordre og Negarn Torshov er samlet rundt et felles tun hvor Nittebergveien går tvers igjennom.

To gamle hovedbygninger og et stabbur ligger på vestsiden.To gamle driftsbygninger, tømmerlåve og murt fjøs, og noen

nyere driftsbygninger ligger på østsiden. Bolighuset på Søndre Torshov skal være fra 1863 eller eldre. Huset som fikk

påbygd 2. etasje i 1919 er lite endret siden.

Drifsbygningens eldste del er fra før 1863. Fjøset i sydenden ble bygd i 1930. Da ble også låvebroen flyttet til nordenden

av bygningen.

Begrunnelse for vern
Bygningsmiljøet og tunets nærhet til forhistoriske gravhauger utgjør et verdifullt kulturhistorisk miljø. De to Torshov-

gårdene med delvis eldre bebyggelse opprettholder sammen med veien, den gamle tunstrukturen i et område hvor det

ellers er en del spredt bebyggelse. Bosetningen her er knyttet til en vesentlig del av kommunens kulturhistorie.
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8.2 Grannelaget ved Gjerdrum kirke
Forslag til forvaltning
Følgende gårdstun med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6

ved endring i arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med

kulturminnet som kan true kulturminneverdier.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter

i fylkeskommunen.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK -nr. verneverdi
Blånet II 3




2
Leirenga II 5 102/013 \t\jek 2 —
Østenga 11 6 102/004 2
Hvam II 7 102/005,006,007




Gjeri 12 1




2 '
Gjeri 12 3




2
Gjeri 13 I 102/001 2

2 -.TX\,fiQe
nvi9 n(NOl ,

Blånet gbnr. 11/3, Leirenga gbnr. 11/5, Østenga gbnr. 1I /6
og Hvam gbnr. I 1/7
Kort historikk
I området ved Leira ved den gamle veiforbindelsen mellom Ullensaker kirke og Gjerdrum kirke over Syslerbrua ligger et

av de mest helhetlige områder med plass- og småbrukslandskap i kommunen. Her ligger Leirenga, Østenga, Enger,

Elverud, Hvam og Blånet.

Småbruk og plasser i dette området er skyldsatt fra Østby (tidl. prestegård). Leirenga er nevnt første gang i 1754 og

Blånet i 1762.1 1820-årene kom det opp en plass i Leirenga øst for Blånet som også fikk navnet Leirenga, men nå kalt

Østenga. Blånet og Leirenga (Østenga) ble skyldsatt og solgt i 1890.
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Småbruk
Småbrukene Hvam, Elverud, Enger og Leirenga kom opp i 1890. Siden har det vært seks småbruk her.

Dagens situasjon
Blånet er en ikke SEFRAK-registrert stue med stor grad av autentisitet.Tunet på Hvam har godt bevart bolighus fra
1890-årene og nyere stabbur. Fjøset er revet. Østenga har bolighus med eldre tømmerkjerne som skal være fra 1820 og
låvebygning fra 1939. Den eldste delen av bolighuset på Leirenga skal være fra 1700-tallet. Bygningen er sterkt ombygd.

Begrunnelse for vern
Det er verdifullt at man har et samlet småbruksmiljø med åpen jordveg rundt i ravine-området, som gir området sær-
preg. Brukene har delvis eldre bygninger på tunet. Blånet har spesiell verdi som en stue som har bevart opprinnelig preg.
Bebyggelsen på plasser og småbruk har i særlig grad vært utsatt for påbygg og endringer i senere tid. De få opprinnelige
plassene har derfor særlig høy verneverdi.

Gjeri-gårdene gnr.I 1,12 og 13
Kort historikk
Grannelaget ved Gjerdrum kirke var fra gammelt av det sentrale i bygda. Her lå kirken, og veien sør fra Skedsmo kom
forbi og delte seg i en som gikk nordover til Holter og Nannestad og en som tok vestover til Ullensaker.Ved Gjerdrum
kom det også frem vei fra Heni over Vang og en fra Ask over Svensrud og Smedstad. I dette grannelaget bodde presten,
østby var prestegård, og i lang tid var Søgarn Gjeri futegård for Øvre Romerike. Både på I 800-tallet og i dette hundreåret
var SøgarnVang lensmannsgård.

Gården Gjeri ble trolig ryddet i jernalder og i gammelnorsk tid delt i to, Søgarn og Nordgarn, som begge var i hevd
etter svartedauen.Alt i slutten av vikingtid var den østlige delen av gården skilt ut under navnet Østby ( senere
Gjerdrum prestegård).

På Gjeri hadde de to matrikkelgårdne hver sitt tun som lå tett inntil hverandre. Da det ble to bruk på Nordre Gjeri
ble de nye husene bygd imellom de gamle. Slik ble det også gjort da søndre Gjeri ble delt i Søgarn og Arstun i 1702.
De to brukene fikk felles inntun og dels felles uttun. De to bryggerhusene skilte mellom inn-og uttunene. Først etter
utskiftingen i I 920-årene ble husene på Arstun flyttet ut.

Nordgarn (gnr.I 2) var udelt til 1627 da den ble delt i to. Brukene ble kalt østigarn (senere bnr. I) ogVestigarn (senere
bnr.3).Vestigarn ble halvert i 1789 og den ene halvparten kom i 1822 under Østigarn. Fra denne ble det i 1876 skilt ut
en halvpart,Ytre-Østigarn (bnr.2) som ble bygd vel 100 meter øst for det gamle fellestunet. Vestigarnvar lensmannsgård
fra 1650 til 1666.

Søgarn (gnr.I 3) var udelt til den i 1702 ble delt i to like store bruk Søgarn (senere bnr.1) og Arstun (senere bnr.2).
Søgarnvar futegård fra 1606 til I 674 og lensmannsgård fra 1760 til 1781.

Husmannsplasser
Første husmann nevnt i I 660-årene. Plass på Klukkerjordet trolig fra før 1694. Fra I 704 og en tid fremover var det en
husmann til på Nordre Gjeri. Etter 1730-årene var det ikke husmann før Gjeristua kom opp i I 790-årene. Denne lå til
Østigarn og ble nedlagt rundt 1875. Gjeriteiet er nevnt i 1838-1862.

Første plassen under Søgarn var Hol som kom opp i 1770-årene. En periode 1816 til 1850 var det to plasser her. Hol
ble nedlagt som plass i 1911 og solgt fra som gårdsbruk.

Fra I820-årene til rundt 1870 var det en plass Gjeristua til Arstun. I 1900 er det nevnt to stuer, Kjerkehaugen og
Graverstua, som lå på leid jord og altså ikke var egentlige husmannsplasser.

Gjeri (Østigarn) gbnr. 12/1
Ingen registreringer

Lokalisering
Gården grenser mot Gjerdrum kirke, på sørsiden.



Dagens situasjon
Bolighus er nytt eller sterkt ombygd i 1986.  Driftsbygning fra 1960 - årene og kårbygning fra 1977.

Begrunnelse for vern
Gårdens nærhet til kirkestedet fra middelalderen og klyngetunet som de tre Gjeri-gårdene danner, utgjør et verdifullt

kulturhistorisk miljø. Bosetningen her er knyttet til en vesentlig del av kommunens kulturhistorie. De nyere bygningene

danner en harmonisk sammenheng med den øvrige bebyggelsen i klyngetunet.

Gjeri (Vestigarn) gbnr. 12/3
Ingen registreringer

Dagens situasjon
Gården har godt bevarte bygninger med blant annet bolighuset fra 1914 med jugendvinduer og enkel sveitserstils

veranda foran inngangen. Driftsbygning er fra 1930 og teglsteinsfjøset er prydet med bånd med hvitmalte, skråstilte

steiner øverst.

Begrunnelse for vern
Gårdens nærhet til kirkestedet fra middelalderen og klyngetunet som de tre Gjeri-gårdene danner, utgjør et verdifullt

kulturhistorisk miljø. Bosetningen her er knyttet til en vesentlig del av kommunens kulturhistorie. Gården har

verdifullt bygningsmiljø.

Gjeri (Vestigarn)

Gjeri (Søgarn) gbnr. 13/1
Registrering
bolighus SEFRAK 102/001

Dagens situasjon
Bolighuset fra I 760 har bygningsmessige endringer fra slutten av I800-tallet og i 1980. Driftsbygning er fra 1958, andre
bygninger fra 1960- og 1970-årene. Gården har verdifullt bygningsmiljø.

Begrunnelse for vern
Gårdens nærhet til kirkestedet fra middelalderen og klyngetunet som de tre Gjeri-gårdene danner, utgjør et verdifullt

kulturhistorisk miljø. Gården har vært sorenskrivergård og lensmannsgård og er slik knyttet til en viktig del av

kommunens kulturhistorie.
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8.3 Grannelagene Svensrud-Olstad og Olstad-Sørum
Forslag til forvaltning
Følgende gårdstun med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6

ved endring i arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med

kulturminnet som kan true kulturminneverdier.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter

i fylkeskommunen.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK - nr. verneverdi
Svensrud 19 1 102/014,015,016,017 2
Sørum søndre 24 1 103/001,002,003 2
Sørumstangen 24 6




2

Svensrud gbnr. 19/1
Regisreringer
bolighus SEFRAK 102/014

bryggerhus SEFRAK 102/015

stabbur SEFRAK 102/017

drifsbygning SEFRAK 102/016

Lokalisering
Svensrud ligger på høyden like vest fot Gjermåa, på nordsiden av Kløftavegen.

Kort historikk
Svensrud ble ryddet i middelalderen og ble etter svartedauen brukt som underbruk under Gjerdrum prestegård. Gården

ble ryddet og bygd på nytt rundt midten av I 600-tallet. Gården har vært udelt.

Fossen i Gjermåa tilhører Svensrud.Alt i gammelnorsk tid skal det ha stått kvern her. Den lå ved Svensrudfossen nordøst

for husene. I 1792 ble det satt opp sag til bondeskur og i 1790 ble den utvidet til utskipingssag. Kverna ble kjøpt av

Gjerdrum Aktiemølle i 1928 og mølla her ble da revet.

Husmannsplasser
Første husmannsplass kom opp i 1802. Det var Svensrudstua. Litt senere kom det opp to til; Svensrudbråtan og

Sanderstua. Sanderstua lå på høyden like ovenfor mølla og her bodde møllerne til mølla ble nedlagt. De to andre

plassene kan ha ligget i skogen eller i skogkanten nord for gården.

Dagens situasjon
Bolighus skal være fra 1818, i dag med sveitserstilens tidstypiske glassveranda og detaljeringer som løvsagsarbeider,

profiler osv intakt. Stabbur og bryggerhus er også eldre bygninger. Låve med fjøs og stall fra rundt 1920.

Begrunnelse for vern
Godt bevart bygningsmiljø og markant plassering i landskapet.
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Sørum gårdene gnr. 23 og 24
Sørum-gårder ligger tett sammen i rekke langs Sørumsvegen. Sørum ble trolig ryddet i eldre jernalder og tidlig delt i
to bruk Nordgarn Sørum gnr. 23 og Søgarn Sørum gnr.24.Begge Sørum-gårdene lå i middelalderen til Nonneseter
kloster i Oslo. Etter reformasjonen solgte kongen gården til de to brukerne. Nordgarn Sørum ble delt i to like store
bruk i 1647; Ne-Nordgarn og Oppi-Nordgarn. I 1894 ble knapt halvparten av Oppi-Nordgarn skilt ut som eget bruk
under navnet Ringnes.

Sørum gbnr. 23/1, 23/4, 23/5 og 24/5 har en del nyere bebyggelse, men opprettholdt firkanttunene, som ligger etter
hverandre langs veien. Gårdene har trolig bevaringsverdige enkeltbygninger. Gårdene omtales i vedlegget under granne-
lagene Svensrud-Olstad og Olstad-Sørum.

Sørum Søndre (Store-Søgarn) gbnr. 24/1
Registreringer
bolighus SEFRAK 103/001
bryggerhus SEFRAK 103/002
stabbur SEFRAK 103/003

Lokalisering
Sørum-gårdene ligger sørøst i bygda midt mellom Gjermåa og Leira.

Kort historikk
Søgarn Sørum gnr. 24 var udelt til 1691. Sø-Søgarn ble da bygd like sør for husene på det gamle hovedbølet, det
nåværende Store-Søgarn.Sø-Søgarn ble flyttet vel hundre meter sørvestover i 1860 og er det nåværende Negarn.
Da Sø-Søgarn ble delt i 1849 ble det bygd nytt tun like vest for Store-Søgarn.Sørum gnr. 23 omtales i vedlegget, avsnitt
Grannelagene Svensrud-Olstad og Olstad-Sørum.

Husmannsplasser
Allerede i 1664 var det husmann til Søgarn. Det nevnes husmann her i 1740 og 1750 årene. Da var det to plasser til
gården, Hol og Tangen. Hol lå i skogen ca 800 m sørøst for gården.Tangen lå på tangen ved utløpet av Gjermåa i Leira.
På 1800-tallet var det en plass som het Tangenhaugen og en som het Nygard.

Kort historikk
Bolighus fra I 808, bryggerhus 1850 og stabbur 1850. Stor vinkelbygd låvebygning fra 1922 med senere tilbygg. Stort tun
med gårdsdam som skiller inntun og uttun. Bryggerhuset er delvis endret ved tilbygg og takoppløft. Stabbur har beholdt
stor grad av autentisitet.

Begrunnelse for vern
Fem Sørum-gårder ligger tett sammen på rekke langs veien. Gårdene skaper et særegent bygnings-og gårdsmiljø.

Velholdte eldre enkelt-bygninger på Sørum Søndre, hvor det opprinnelige preget i hovedsak er ivaretatt utgjør bevarings-
verdig bygningsmiljø. Som del av klyngetunene har Sørum søndre en markant plassering i kulturlandskapet.

Sørumstangen gbnr. 24/6
Ingen registreringer

Lokalisering
Sørumstangen ligger i sørenden av Sørumsvegen, helt nede på tangen mellom Gjermåa og Leira.

Kort historikk
Sørumstangen eller Tangen er nevnt som husmannsplass rundt 1750. Plassen ble solgt fra i 1826.

Dagens situasjon
På Sørumstangen er det bolighus, stabbur og driftsbygning. Bolighuset har halvannen etasje med utvendig panelt
tømmerkjerne. Huset har enkle sveitserstilselementer. I driftsbygnigen er det tømmerfiøs, bygningen har utvendig panel.
Stabburet er av typen med utkraget annen etasje.



Begrunnelse for vern
Det er få bevarte tildligere husmannsplasser. Sørumstangen har et godt bevart og helhetlig bygningsmiljø.

8.4 Grannelag i Sørbygda
Forslag til forvaltning
Følgende gårdstun med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6

ved endring i arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med

kulturminnet som kan true kulturminneverdier.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter

i fylkeskommunen.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK -nr. verneverdi
Bråte 30 2 104/012,013,014 2
Flaen 32 3 1041027,028 2
Flatby 34 1 105/005 2
Flatby 35 1 I 05/006 2

Bråte gbnr. 30/2
Registreringer

bolighus SEFRAK 104/014

veslebygning SEFRAK 104/013

Lokalisering
Bråte ligger vest for Rv 120 ca. 2,5 km sør for Ask sentrum

Kort historikk
Gården antas å ha blitt ryddet i slutten av vikingtid og den lå ikke øde etter svartedauen. Bråta var udelt til gården

ble delt i to like store parter i 1827 hvorav den ene parten ble kalt Østigarn. Det ble foretatt flere delinger og

sammenslåinger i løpet av I 800-tallet. I 1903 ble Østigarn og deler av Oppigarn slått sammen til bruk nr. 2.

Plassen Skauen er nevnt første gang i 1728, men kan ha vært i bruk allerede i 1689. Den var i bruk til I 860-årene.

Furulund kom opp i I 790-årene og ble nedlagt i 1860-årene. Den har trolig ligget på jordet Furulund sørøst

for gårdstunet.

Dagens situasjon
Bolighus fra 1880 og veslebygning fra rundt 1800. Låven fra 1923, stabbur fra 1930.

Begrunnelse for vern
Til tross for at de eldre bygningene har fått enkelte tilbygg, har de beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Bygningene har

stor kulturhistorisk verdi og skaper sammen med øvrige bygninger i tunet et bevaringsverdig bygningsmiljø.
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Flaen gbnr. 32/3
Registreringer
bolighus SEFRAK 104/027
driftsbygning SEFRAK 104/028

Lokalisering
Flaen ligger rundt 400 meter nord for grensa mot Skedsmo, mellom Ulvedalsbekken og Rv 120.

Kort historikk
Alt i gammelnorsk tid var Flatner delt i minst to bruk, som svarer til Vesle- og Store-Flatner. De lå begge vest for
Ulvedalsbekken. Men øst for bekken, der Føtten og Flaen er nå, var det også en gård i gammelnorsk tid. Store-Flatner
var den eneste av de tre gårdene som var i bruk etter svartedauen frem til I 600-tallet.

Store-Flatner var i 1707 til 1764 delt i to like store bruk som i 1796 ble delt i Søgarn og Nordgarn. Brukene lå vel to
hundre meter fra hverandre. Nordgarn ble delt i 1829 og det nye bruket Nystun ble bygd i skogkanten nordvest for
Nordgarn. Fløtten ble frasolgt Nordgarn i 1833. Resten av Nordgarn ble solgt til Søgarn Gauterud. Fløtten kom i 1848
under Søgarn som fra før hadde mer jord øst for Ulvedalsbekken, og i 1883 ble denne jorda, Store Fløtten, skilt fra
med omtrent halve skylda.
Flaen ble i 1829 skilt ut fra Nestun (av Nordgarn) med halvparten av skylda.

Dagens situasjon
Driftsbygning fra 1903 med senere laftet fjøs fra 1932. Låvebrua er revet. Bolighus i enkel sveitserstil fra 1926 og stabbur
fra 1920.


Begrunnelse for vern
Til tross for nylig ombygd inngangsparti har bolighuset bevart stor grad av opprinnelig preg og skaper sammen med låven
og stabburet et bevaringsverdig bygningsmiljø.

Flatby søndre gbnr. 34/1,
Registrering
bolighus SEFRAK 105/005

Lokalisering
Flatby-gårdene ligger på vestsiden av Ulvedalsbekken like sør for Brådalsveien.

Kort historikk
Flatby ble trolig ryddet i jernalderen og alt i gammelnorsk tid var den delt i Nordgarn og Søgarn, som begge var
i bruk også etter svartedauen. Fra Søgarn ble plassen Hølen solgt til Nordgarn i 1819. Hølen hadde vært selveierbruk
i perioden 1784 til 1793. Flere parter ble skilt ut fra Søgarn og slått sammen utover på 1800-tallet.

Husmannsplasser
I 1692 blir "Fladby husmannstue" omtalt, og i 171I og 1723 var det to plasser under Søgarn og en under Nordgarn.
Den ene var trolig Hølen og den andre trolig Tuterud.

Søgarn hadde en plass Gjerpen i 1865. Kroken var en plass som ble solgt fra i 1806 og kom under Nordgarn igjen
i 1820. Krokplassene er avmerket som eneste plasser på Flatby på kart fra 1818.1 1875 var Bråtalykkja tatt opp i skog-
kanten nord for gården. Fjælstadkroken ble kjøpt til i 1898 og brukt som husmannsplass til 1929.

Dagens situasjon
Bolighus i enkel sveitserstil fra 1908, trolig med eldre kjerne, stabbur fra 1900 og låve, fiøs og stall fra 1911.

Begrunnelse for vern
Gården har et helhetlig bygningsmiljø med bevaringsverdi.
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Flatby nordre gbnr. 35/1,
Registrering
bolighus SEFRAK 105/006

Lokalisering
Flatby-gårdene ligger på vestsiden av Ulvedalsbekken like sør for Brådalsveien.

Dagens situasjon
Bolighuset eldste del skal være fra 1760, men er ombygd. Stabbur fra 1886. Låve, fjøs og stall fra 1931.

Begrunnelse for vern
Bolighuset har høy aldersverdi til tross for ombygging og er en viktig del av gårdens bygningsmiljøet. Gården har markant
plassering i kulturlandskapet.

8.5 Grannelaget Hval-Fjælstad-Heinsi
Forslag til forvaltning
Følgende gårdstun med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6
ved endring i arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med
kulturminnet som kan true kulturminneverdier.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter
i fylkeskommunen.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Nedre Fjælstad 27 1 104/019,04 1, 2
Fjælstad 38 1,5,12 104/017,037, 2
Fjælstad 38 4 I 04/018,035 2
Hønsi østre 39 1,3 106/005,006,007 2
Hønsi vestre 40 1,2 106/002,003,004,011,013 2
Nystu'n Hønsi 40 3 I 06/020,021,022,023,024 2
Kyken 40 4 106/001,008,009,010 2

Fjælstad —gårdene gnr. 26, 27 og 38
Lokalisering
Fjæistad-gårdene ligger en snau kilometer sør for Ask sentrum, øst for riksvei 120. Gårdene ligger på høydedraget som
går fra Hønsisletta i nord og sørover.

Kort historikk
Hovedveien gjennom bygda går på strekningen Fjælstaddalen-Hellen over eiendommene Fjælstad, Hønsi,Ask og Kråkvål.
Disse fire gårdene danner den midtre, sentrale delen av bygda. De er delt i hele ti matrikkelgårder, som alle var i
bruk også etter Svartedauen. I 1660-årene var det 11 bruk og fire plasser her. Fjælstadkroken ble i 1780 skilt fra Søgarn
Fjælstad som egen matrikkelgård.1 1801 var de sju matrikkelgårdene i grannelaget delt i 12 bruk og 10 plasser.

Fjælstad ble trolig ryddet tidlig i vikingtid og ble alt 1gammelnorsk tid delt i tre bruk; Negarn (gnr.27),Søgarn (gnr.26)
og Nordgarn (gnr.38). Nordgarn (gnr.38) var delt i to like store bruk i 1647 til 1682.1 1758 ble den varig delt 1Nordgarn
( senere bnr.4) ogVestigarn (bnr.1). En del salg og ombytte av parter utover I 800-tallet. Bolighuset ble flyttet fra grensen
mot Fjælstad søndre og nedre i 1902-1903.

Frem til 1903 lå alle Fjælstad-gårdene Nordgarn,Vestigarn, Søgarn og Negarn sammen i klyngetun, dvs hver gård sitt tun,
men tett inntil hverandre. Huset i Nordgarn ble flyttet opp på toppen i 1904 ogVestigarn lenger vest og på sørsiden av
gårdsveien i 1906, mens Negarn og Søgarn ble liggende slik de sees i dag. På Søgarn er alle hus nye,

Husmannsplasser
Alt i 1660 blir det nevnt husmann til Negarn, han bodde i Øgarn som lå mot Gjermåa. Plassen ble nedlagt ca. 1875.
Omkring 1715 kom Bakken opp ved Tangeelva. Den ble nedlagt rundt 1900. En periode rundt 1835 var det to Bakken
plasser. Den tredje plassen til Negarn blir i 1835 kalt Nord-Øgarn.
Nord-Holmen var plass under Nordgarn fra tidlig på I 700-tallet. Plassen ble solgt fra som småbruk i 1836.



Vestigarn hadde rundt I 790 plassene Tårnbakken og Papirmølla. Papirmølla er trolig identisk med Fiælstadtangen, som

ble solgt i I 849.

Nedre Fjælstad gbnr. 27/1
Rgistreringer
bolighus SEFRAK 104/019,

stabbur SEFRAK 104/043,

bryggerhus SEFRAK 104/044
driftsbygning SEFRAK 104/041

Lokalisering
Negarn Fjælstad er den østligste av FkIstad-gårdene, som alle ligger øst for Rv 120, rundt en kilometer sør for

Ask sentrum.

Kort historikk
Fra 1783 til 1839 var Negarn Fjælstadlensmannsgård i Gjerdrum. Gården ble et sentrum i bygda. Ikke bare fordi den var

lensmannsgård og tingsted, men også fordi mennene som bodde der spilte en stor rolle i bygdelivet.

R Chr.Asbjørnsen var huslærer på Fjælstad I 836 — 1837. "En Aftenstund i et proprietærkjøkken", "Berte Tuppenhaugs

fortellinger" m.fl. er herfra. Den svære Fjælstadeika var et yndet tilholdssted for Asbjørnsen. Eika er fredet.

Dagens situasjon
Deler av bolighuset på Negarn Fjælstad skal være fra rundt midten av I 700-tallet eller eldre, og er blant de eldste

bygninger i kommunen. Huset ble påbygd etasje i 1900. Stabbur og bryggerhus fra 1900. Driftsbygningens eldste

del fra I 943.Velholdte bygninger hvor det opprinnelige preget er ivaretatt.

Begrunnelse for vern
Negarn Fjælstad spiller en sentral rolle i kommunens kulturhistorie. Bevaringsverdig bygningsmiljø, som sammen med

Vestgarn- og Nordgarn-tunene, utgjør vesentlige elementer i kulturlandskapet og gir området stor kulturhistorisk verdi.

Fjælstad Vestre gbnr. 38/1,5,12,
Registreringer
bolighus SEFRAK 104/037
driftsbygning SEFRAK 104/038

fiøs SEFRAK 104/039

stabbur SEFRAK 104/040

Lokalisering
Gården ligger ca 150 m øst for Rv I 20 og er den vestligste av de tre nederste Fjælstad-gårdene.

Dagens situasjon
Tunet påVestigarn er delt i en hagedel mot hovedbygningen og en gårdsplass mot fløset og låven. Hovedbygningen

i sveitserstil er svært godt bevart med tidstypisk glassveranda og detaljering intakt; løvsagsarbeider, profiler osv. Deler av
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huset er gammelt og kan være blant de eldste bygninger i kommunen. Huset ble ombygd i 1907.Vinkelbygd fjøs/låve og

stabbur er fra begynnelsen av I900-tallet.

Begrunnelse for vern
Helhetlig bygningsmiljø fra begynnelsen av I 900-tallet hvor bolighuset har eldre kjerne. Sammen med bygningsmiljøet

på Negarn Fjælstad og Nordgarn utgjør Vestigarn vesentlige elementer i kulturlandskapet og gir området stor kultur-

historisk verdi.

Fjælscad Vestre

Fjælstad Nordgarn gbnr. 38/4
Registreringer
bolighus SEFRAK 104/018

stabbur SEFRAK I 04/035

kårbygning,SEFRAK 104/035

driftsbygning SEFRAK 104/035

Lokalisering
Gården ligger på østsiden av Rv 120 ved avkjøringen til de andre Fjælstad - gårdene.

Dagens situasjon
Bolighusets eldste del kan være fra omkring 1760 og er blant de eldste bygninger i kommunen. Huset ble ombygd rundt

1900. Bygningen i sveitserstil har bevart tidstypisk glassveranda og detaljering som løvsagsarbeider, profiler osv. Stabburet

er fra 1900, kårbygning og driftsbygning fra 1958.

Begrunnelse for vern
Bolighuset skal fremheves som bevaringsverdig. Sammen med bygningsmiljøet på Negarn ogVestigarn, utgjør Nordgarn

Fjælstad, med sin markante plassering av bolighuset, vesentlige elementer i kulturlandskapet og gir området stor kultur-

historisk verdi.

Fjælstad Nordgarn

Hønsi-gårdene gnr. 39 og 40
Lokalisering
Nystun Hønsi og dobbelttunet Hønsi Østre ogVestre ligger på østsiden av Rv 120 ca. 300 —400 m sør for Ask sentrum
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Kort historikk
Hønsi antas å være ryddet i jernalderen og regnes etter Ask som den eldste gården i bygda sør og vest for Gjermåa.

Gården ble delt alt i forhistorisk tid i to bruk, som begge var i hevd etter svartedauen. Hønsi østre gnr. 39 ble i 1613 delt

i to like store bruk og rundt 1658 i tre bruk; Nordgarn, Ingelstun og Søgarn. En periode fra midten av I 700-tallet til

rundt midten av I 800-tallet har det vært fire bruk, men fra 1849 var det igjen tre bruk på Østre Hønsi. På I 800-tallet

var det skyss-stasjon og gjestgiveri på Hønsi.

Hønsi vestre gnr. 40 ble i 1624 delt i to like store bruk;Vestigarn og Nystun. Nystun ble i 1852 delt i to like store deler.

Etter utskiftingen i I 860-årene ble den utskilte delen flyttet øst på eiendommen og fild< navnet Kyken. Før tunet ble

flyttet hadde denne eiendommen dels felles tun med Nystun.

Husmannsplasser
Første husmann nevnt i 1696. Fra I 740 til I 786 bodde husmennene trolig på Stubakken. Neste husmann blir nevnt

i 1822. Han holdt til i Hønsihagan, som visstnok ble nedlagt i 1860. Hønsisvingen blir nevnt i I 850-årene. Smettinn var

ei stue like vest for riksveien.

Hønsi Østre gbnr. 39/1,3
Registreringer
stabbur SEFRAK 106/005 ca 1860

driftsbygning SEFRAK 106/007 fra 1910

bryggerhus SEFRAK 106/006, 1910

Dagens situasjon
Gården har nyere bolighus. Stabburet er fra 1860, bryggerhus og driftsbygning fra 1910.

Begrunnelse for vern
Gården spiller en sentral rolle i kommunens kulturhistorie. Hønsi østre og vestre ligger som samlet tungruppe. De eldre

bygningene er bevaringsverdige og tunstrukturen utgjør viktige elementer i kulturlandskapet.

Hønsi Vestre gbnr. 40/1,2
Registreringer
bolighus SEFRAK 106/002

driftsbygning 106/003

bryggerhus SEFRAK 106/004

stabbur SEFRAK 106/01 I

Dagens situasjon
Hønsi vestre har et godt bevart firkanttun med eldre bygninger som er lite endret. Bolighuset er fra 1875, driftsbygning-

en ble reist 1880-årene. Fjøset som er bygd i gråstein er fra 1881. Bryggerhuset er fra 1820 og stabburet er bygd i 1914.

Begrunnelse for vern
Gårdstunet på Hønsi vestre har bevart stor grad av autentisitet og utgjør et svært verdifullt bygningsmiljø. Sammen med

Hønsi østre ligger gårdene som en samlet tungruppe og er et viktig element i kulturlandskapet.
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Nystun Hønsi gbnr. 40/3
Registreringer
bolighus SEFRAK 106/020

sidebygning SEFRAk 106/021

stabbur SEFRAK 106/023.

driftsbygning SEFRAK 106/022

Lokalisering
Nystun Hønsi ligger ca. 500 m sør for Ask sentrum like øst for RvI20.

Dagens situasjon
Alle husene på tunet er bygd i tidsrommet 1927 til 1930. Låven som er markant plassert i landskapet, har nye, større

vinduer som erstatning for opprinnelige sjalusier.

Begrunnelse for vern
Bygningene som er tidstypiske, danner firkanttun med forholdsvis helhedig preg til tross for endringene på låvebygningen.

Nystun Hønsi er en viktig del av randbebygglesen på sørsiden av Ask sentrum.

Nystun Hønsi

Kyken gbnr. 40/4
Registreringer
bolighus SEFRAK 106/001

stabbur SEFRAK 106/008

driftsbygning SEFRAK 106/009

Lokalisering
Kyken ligger ca 750 m rett øst for Hønsi - tunene.

Dagens situasjon
Bolighuset flyttet hit i 1863 fra Hønsi vestre, huset var trolig gammelt på det tidspunkt. Bygningen har i dag sveitserstil

med godt bevart tidstypisk glassveranda fra 1903 med detaljeringer i profiler, takutstikk og bjelker bevart. Huset ble

påbygd i 1984. Stabburet er fra 1923.  Driftsbygning i sveitserstil. Gården har åpent firkanttun, bryggerhuset er revet så

en side av tunet mangler hus.

Begrunnelse for vern
Tunet har godt bevart bygningsmiljø og ligger godt i landskapet.

48

Kyken



prorfte rt bygningsmiljø 49

8.6 Grannelaget Ask-Kråkvål og Brådal-Kulsrud
Forslag til forvaltning
Følgende gårdstun med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6
ved endring i arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med
kulturminnet som kan true kulturminneverdier.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter
i fylkeskommunen.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Ask østre 41 3 107/002,017,018 2
Ask vestre 42 1 107/008,009,011,020,021 2
Nystu'n/Ask vestre 42 3 107/003,016 2
Ask Oppistu'n 42 6 1071007 2
Nystu'n/Ask vestre 42 II 107/005,006 2
Iversenbygningen 42 45,46 107/004 2

Ask-gårdene gbnr 41, 42 og 43
Lokalisering
Ask-gårdene ligger i tettstedet Ask på nordsiden av sentrum. Store-Ask ogVestre-Ask ligger øst for Rv 120, de to Vesle-
Ask-gårdene ligger vest for riksveien.

Rundt 1870 lå alle de sju brukene på Store Ask samlet på fjellgrunnen øst for riksveien. Østigarn lå lengst øst, så kom
Eivenstun, Nystun, Oppistun ogVestigarn mer eller mindre om hverandre. Nystun og Oppigarn var delt i to bruk.
Vestigarn ble omkring 1870 flyttet ned til riksveien.

Kort Historikk
Gården Ask er den sentrale gården sør og vest for Gjermåa.Trolig ryddet i eldre jernalder.Ask er delt i tre gårdsbruk.
Østre og Vestre, tilsammen kalt Store-Ask, og Vesle-Ask.
Ask ble i gammelnorsk tid delt i minst tre bruk.1 1660-årene var de fem matrikkelgårdene delt i fem bruk og to plasser.
Folketallet steg og i 1875 var det sju gårdsbruk, tre småbruk og seks husmannsplasser her.

Fra Østre-Ask ble Eivenstuen skilt ut ca 1680 og bygd i sørenden av tunet. Husene i Eivenstuen ble flyttet dit skolen er
nå.Uthusene ble revet da skolen ble bygd. Men hovedbygningen står ennå vest for riksveien.

Løken ble skilt ut i 1870 (bnr. 2). En part (bnr.6) ble i 1880 skyldsatt fra Løken og kom over til Østigarn igjen. Bruk nr. 8
ble skyldsatt fra bnr.6 i I 893 og solgt til Smedstuen.Askhaugen bnr. 7, ble også delt fra Løken i 1880.

Vestigarn, gnr 42, var udelt til Nystun ble skilt ut med halve skylda i 1684. Flere parter ble skilt ut fra Nystun på 1800-
tallet. Rundt 1860 ble Nystun delt i to like stor bruk, Nystun bruk nr. 3 og Nystun bruk nr. I I. Den andre halvparten
avVestre Ask( senere bnr. I og 2) var udelt til Smedstuen ble solgt fra i 1826.1 1840-årene ble Oppistun bnr. 6 solgt
fra Ask vestre. De to brukene I og 2 lå i samme tun, men rundt 1866 ble trolig bnr. I flyttet ned dit gården ligger ved
riksveien i dag. I I 869 ble Oppistun bnr. 12 skyldsatt fra bnr. 6.

Husmannsplasser
De tidligere plassene under Ask-gårdene ligger spredt rundt i området i og like utenfor Ask sentrum.Løken ble skilt ut
fra Ask østre i 1870 (bnr. 2).Askenga ble skyldsatt fra Nystun i 1857 og Klokkerenga ble skyldsatt fraVestre-Ask i 1861.
Det er bolighusene på plassene som er bevart. Husene, som i hovedsak er bygd på slutten av I800-tallet, er i dag sterkt
ombygd, med unntak av Askenga som har bevart en viss grad av det opprinnelige preget.
Plassene til Ask-gårdene ligger i et område under sterk endring der det er viktig at noen historiske holdepunkter blir
bevart for ettertiden.

Den første husmannsplassen er nevnt i 1711 påVesle-Ask. Spellvoll er nevnt i 1770-årene.Vesle-Askstua nevnt i 1790
bruk til 1850. Bonkall nevnt i I 790-årene. Myra nevnt i I 830-årene. Smedstua var den første plassen til Vestre-Ask,

nevnt ca 1720. Plassen ble solgt fra i 1826.Askenga fra 1790-årene ble skyldsatt fra Nystun(bnr.3) i 1857.1 1800 ble
Grythaugen og Skomakerflaen solgt til Svensrud.Askbråtan nevnt fra 1822. Leirdalen under Eivensrud er den første
plasse under Østre-Ask. Gamlebråtan ble forpaktet bort til eieren av Svensrud i 1802. Foruten disse plassene var det en
del stuer og plasser i bruk i kortere tid.



Store-Ask gbnr. 41 /3
Registreringer
bolighus SEFRAK 107/002

stabbur SEFRAK 107/017

drifts bygn ing SEFRAK 1071018

Lokalisering
Den østligste av Ask - gårdene på Askhøgda.

Dagens situasjon
Tun-strukturen er i hovedsak den samme som i 1880-årene. Bolighuset skal ha gammel tømmerkjerne, men er

rehabilitert flere ganger og har i dag ny panel og nye vinduer. Driftsbygningens eldste del er fra 1900 og stabburet

ble oppført i 1919. Nyere redskapshus og kårbygning.

Begrunnelse for vern
Gårdsanlegget Store-Ask streldær seg tidsmessig tilbake til forhistorisk tid. Østre-Ask er en sentral del av dette gårds-

anlegget.Tunene på Askhøgda har flere bolighus med bygnings-kjerner tilbake til I 700-tallet. Hele gårdsanlegget med

bygninger og tunstruktur har stor bevaringsverdi i kulturhistorisk sammenheng.Ask-gårdene har en markant plassering

og er en hovedpilar i områdets identitet.Ask sentrum er et område under sterk forandring og det er viktig at noen

historiske holdepunkter blir bevart for ettertiden.

Store-Ask

Ask vestre gbnr. 42/1
Registreringer
bolighus SEFRAK 107/009

bryggerhus SEFRAK 107/008

stabbur SEFRAK 107/020
driftsbygning SEFRAK 107/021

Lokalisering
Ask vestre ligger i Ask sentrum på østsiden av Rv. 120.

Dagens situasjon
Bolighuset på gbnr. 42/1 skal være gammelt, flyttet fra Ask-tunet i slutten av I 870-årene. Det ble drevet butikk her til

samvirkelaget ble bygd. Poståpneri til 1942. Bryggerhuset er gammelt og er flyttet ned fra Ask-tunet før 1900, da som

stabbur. Stabbur fra 1915. Driftsbygningenens eldste del fra 1905, med fjøsdel fra 1930.Ask-vestre har en markant

bygningsmasse i utkanten av Ask sentrum og den store driftsbygningen er et viktig orienteringspunkt.

Begrunnelse for vern
Ask vestre var en del av gårdsanlegget Ask-store til 1866. Slik tunet til Ask-vestre ligger i dag har det en markant

plassering ved innkjøring til Ask sentrum fra nord. Gården har et godt bevart bygningsmiljø og er en viktig del av

randbebyggelsen på nordsiden av Ask sentrum. Ask sentrum er et område under sterk forandring og det er viktig

at noen historiske holdepunkter blir bevart for ettertiden.
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Ask Vestre

Nystun Ask vestre gbnr. 42/3
Registreringer
bolighus SEFRAK 107/003

driftsbygning SEFRAK 107/016

Lokalisering
Nystun Ask vestre ligger på vestsiden av Ask østre med felles grense til dette tunet.

Dagens situasjon
Bolighusets eldste deler skal være fra slutten av I700 - tallet.Vidusutskiftninger og tilbygg har ført til at huset har mistet
en del av sitt opprinnelige preg. Driftsbygningen ble satt opp i 1905, med tilbygg fra 1930.

Begrunnelse for vern
Gårdsanlegget Store-Ask strekker seg tidsmessig tilbake til forhistorisk tid. Nystun Ask-vestre er en sentral del av dette
gårdsanlegget.Tunene på Askhøgda har flere bolighus med bygnings-kjerner tilbake til I700-tallet. Hele gårdsanlegget med
bygninger og tunstruktur har stor bevaringsverdi i kulturhistorisk sammenheng.Ask-gårdene har en markant plassering
og er en hovedpilar i områdets identitet.Ask sentrum er et område under sterk forandring og det er viktig at noen

historiske holdepunkter blir bevart for ettertiden.

Oppistu'n Ask gbnr. 42/6
Registreringer
bolighus SEFRAK 107/007

Dagens situasjon
Bolighusets kjerne skal være fra I 700-tallet.Tilbygg fra 1970-1980-årene. Boligbebyggelsen på Askjordet fra slutten av
I 950-årene grenser mot tunet i nord-vest.

Begrunnelse for vern
Gårdsanlegget Store-Ask strekker seg tidsmessig tilbake til forhistorisk tid. Bolighuset på Oppistun Ask hører med til de



eldste bygningene på Askhøgda og utgjør til tross for endringer en del av helheten i klyngetunet. Hele gårdsanlegget

Ask med bygninger og tunstruktur har stor bevaringsverdi i kulturhistorisk sammenheng.Ask-gårdene har en markant

plassering og er en hovedpilar i områdets identitet.Ask sentrum er et område under sterk forandring og det er viktig

at noen historiske holdepunkter blir bevart for ettertiden.

Nystu-n Ask vestre gbnr. 42111
Registreringer
bolighus SEFRAK 107/005, ca 1850

bryggerhus SEFRAK 107/006, flyttet i 1928, var opprinnelig stabbur på samme gårdstun

Lokalisering
Gården har det vestligste av tunene på Askhøgda.

Dagens situasjon
Bolighuset fra rundt 1850 har godt vedlikeholdt enkel sveitserstil preg. Bryggerhuset har opprinnelig vært stabbur på går-

den, som ble flyttet til nåværende plassering i 1928. Driftsbygning fra 1930, med ombygninger og nytt fjøs bygd til i 1978.

Begrunnelse for vern
Gårdsanlegget Store-Ask strekker seg tidsmessig tilbake til forhistorisk tid. Nystun Ask-vestre er en sentral del av dette

gårdsanlegget.Tunene på Askhøgda har flere bolighus med bygningskjerner tilbake til I 700-tallet. Hele gårdsanlegget med

bygninger og tunstruktur har stor bevaringsverdi i kulturhistorisk sammenheng.Ask-gårdene har en markant plassering

og er en hovedpilar i områdets identitet.Ask sentrum er et område under sterk forandring og det er viktig at noen

historiske holdepunkter blir bevart for ettertiden.

Iversenbygningen gbnr. 42145,46
Registrering
Bolighus SEFRAK 107/004

Lokalisering
Iversenbygningen ligger i Ask sentrum på vestsiden av Rv 120 vis å vis skolen. Bygningen skal være del av et gårdsbruk

som ble nedlagt i 1910.

Begrunnelse for vern
Bygningen er med unntak av bebyggelsen på gårdene, en av de få eldre bygningene i Ask sentrum.

Iversenbygningen

8.7 Grannelag i Vestbygda
Forslag til forvaltning
Følgende gårdstun med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6

ved endring i arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med

kulturminnet som kan true kulturminneverdier.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter

i fylkeskommunen.

52






Gårder med prioriLe

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Rud, Sørgarn 49 1,2,5 I 10/003,018,019,031 2
Åmot østre 53 1,4,5 I I3/009,010,016,017 2
Åmot vestre 54 1,12 I I3/040,041 2
Spenningen 54 220 I I3/003,004,005 2
Gisti 55 1 113/011,042,047,048 2
Gisti/Haugen 55 7 113/043 2
Gisti/Kleiva 55 17 113/044,045 2
Trolsnes 56 1 112/011,012,013,014,015 2




017,018




Rustad øvre 57 1 112/030,032,045 2
Rustad nedre 57 3 112/026,027,028,029 2
Vestby 60 1,2 112/002,003,038,039 2

Rud gnr. 49 og gnr. 50
Lokalisering
Gjermåa omkranser Rud-gårdene i nord og vest. Gårdene ligger på vestsiden av Myragutua.

Kort historikk
Rud er trolig ryddet i tidlig middelalder. Gården ble delt i to bruk før 1350 og begge brukene var i hevd etter svarte-
dauen. Brukene kalles Søgarn (gnr. 49) og Nordgarn (gnr.50).Søgarn var udelt til 1866, da ble plassen Hermanstua skilt
fra som småbruk. Nordgarn ble i 1835 delt i Østigarn og Nordgarn. Østigarn ble bygd opp ca. 100 meter øst for det
gamle tunet.

Søgarn hadde i 1661 kvernfoss i Gjermåa. I 1739 er det nevnt at det er kvern der, og i 1802 er det både kvernbruk og
stampemølle. I 1865 var det både møllebruk og sag i fossen ved Horka på Rud-landet. Samme året bodde mølleren på
den frasolgte plassen Hermanstua og i 1900 bodde det en møllearbeider der.

Husmannsplasser
I I 660-årene er det omtalt en husmann til Nordgarn.Så er det ikke nevnt husmann før i 1720-årene.Han bodde trolig
på plassen Hermanstua. Bottelstua kom opp rundt 1750 og den ble nedlagt i 1850-årene. Gullikstua er nevnt i I 780-
årene. Både denne og Bottelstua var plasser under Søgarn. Sletta blir nevnt som husmannsplass til Søgarn i 1791.
I Mikkelslykkja like ved Sletta og i Halvorslykkja var det også husmenn på I 800-tallet. Rudstua blir nevnt som husmanns-
plass til Søgarn fra1780 årene og et stykke ut på I 800-tallet. Rudsbråtan var også plass til Søgarn fra rundt 1780-årene
til 1860-årene. I 1865 var det bare folk i Sletta, de andre plassene var nedlagt.

Rud søndre gbnr. 49/1,2,5
Registreringer
bol ighus SEFRAK I I0/0 19
stabbur SEFRAK I I 0/018
bryggerhus SEFRAK 110/003
redskapshus SEFRAK 110/031

Dagens situasjon
Det store, åpne firkanttunet bærer preg av å ha vært delt i inntun og uttun. På sørsiden av bolighuset er det rester etter
hage med frukttrær. Bolighuset av midtgangstype skal være fra 1904. Huset har glassveranda i sveitserstil med farget glass.
Et mindre tilbygg er fra 1927. Bryggerhuset skal være fra 1860 og har autentisk preg. Stabburet er fra 1911 og redskaps-
hus fra 1900. Nyere driftsbygning.Stor ny låvebru som er satt opp der vinkeldelen av den gamle låven sto, bryter
helheten i bygningsmiljøet.

Begrunnelse for vern
Bygningenes alder og autentiske preg skaper et samlet bygnings miljø med kulturhistorisk verdi.
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Rud Søndre

Åmot Østre gbrn. 53/1,4,5,7,13
Registreringer
bolighus SEFRAK 113/009
veslebygning SEFRAK 113/010

driftsbygning SEFRAK 113/016

Lokalisering
Åmot østre ligger på østsiden av veien mot Vestby like nord for Gjermåa.

Kort historikk
Åmot ble trolig ryddet i eldre jernalder og er den eldste gården i Vestbygda. Åmot var delt i minst to gårder i gammel-

norsk tid; Østigarn og Vestigarn. Østigarn bnr. 53 var udelt til sagbruk med mølle og noe jord ble solgt fra i 1839 og

bnr. 7 ble skyldsatt fra 1907. Gården har vært lensmannsgård i tre generasjoner.

Husmannsplasser
Husmannsplassen Haugen/Alnefetten nevnt første gang I 680. Søndre og Nordre Alnefetten fra 1790-1850. Saga fra

omkring 1700, solgt 1839. Helgerønningen fra 1707, nedlagt før 1850. Berget fra 1865. Hynnet fra 1865 og Hjørnet fra

1865. Bråtan fra ca 1900 kan være identisk med Hjørnet? Åmotvangen fra første halvdel av I 800-tallet

På I 600-tallet hører vi om kvern under Østgarn og i 1618 er den første sagen nevnt. Den var i bruk utover hele 1700-

tallet. Både sag og kvern ble solgt fra og lagt til Kvennstun under Fossum. Der ble også elektrisitetsverket anlagt i 1911.

Dagens situasjon
Bolighus fra 1848, taket bygd om i 1920, nytt tilbygg mot sør. Sidebygningens eldste del skal være fra I700-tallet; i 1930

ble bygningen tatt ned og råtne stold<er erstattet.

Driftsbygning fra 1918 med fjøs fra 1937, stabbur fra I 927.Tunet er delt i inntun og uttun.

Begrunnelse for vern
Gården spiller en sentral rolle i kommunens kulturhistorie. Bolighus og driftsbygning er markante bygninger som sammen

med de øvrige husene danner et helhetlig bygningsmiljø.

Gårdens plassering på høyden er et viktig element i kulturlandskapet.
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Åmot østre

Åmot Vestre (dobbelt-tun) gbnr. 54/1 og gbnr. 54/12
Registreringer gbnr. 54/1
bolighus SEFRAK 113/040

driftsbygning SEFRAK 113/041

stabbur 1925

Ingen SEFRAK registreringer gbnr. 54/12

Lokalisering
Gården ligger et lite stykke vest for veien til Vestby vis å vis Åmot østre gbnr. 53/1.

Kort historikk
Vestigarn bnr. 54 var alt i 1765 delt i to like store bruk som lå i ett tun som gjensidig kalte hverandre Arstun.Arstun-V

ble delt i tre bruk i 1826.

Husmannsplasser
Første husmann kjent i 1660-årene underVestigarn kan ha bodd i Spenningen.Spenningen solgt fra i 1809. Horka kom

opp tidlig på I 700-tallet, solgt fra som småbruk i 1803. Fløtten ryddet i første halvdel av I 700-tallet, solgt i 1803 og er nå

en av de tre hovedbrukene påVestre Åmot. I første del av I 800-tallet kom det opp flere plasser under skogkanten og

vest på eiendommen. Bekken nevnt første gang 1823, solgt 1837. Enga nevnt første gang 1826, solgt 1840. Bråtan nevnt

første gang 1813, solgt I823.Teiet solgt 1823. Nybråtan nevnt første gang 1865.

Dagens situasjon
Åmot vestre gbnr. 54/1 og Åmot vestre gbnr. 54/12, ligger som dobbelt-tun.

På tunet til gbnr. 54/12 er bolighuset fra 1922, veslebygningen fra 1947, stabbur fra 1929 driftsbygning og vognskjul fra

1940- og I 950-årene.

På tunet til gbnr. 54/1 er bolighuset fra rundt 1900. Huset er rehabilitert etter antikvariske retningslinjer på begynnelsen

av 1990-tallet. Driftsbygningens eldste del fra 1914 og stabbur fra 1925. Et nyere bolighus er plassert på siden av tunet og

bryter den gamle strukturen.

Begrunnelse for vern
Med unntak av et nyere bolighus, danner eldre og nyere bygninger på dobbelt-tunet et helhetlig bygningsmiljø med

stor bevaringsverdi.

Forslag til forvaltning gbnr. 54/12
For gårdstunet til gbnr. 54/12 bør saksbehandlingsregler sikre at søknader som angår kulturminner, riving og

nybygging/ombygging/fasadeendringer skal sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.
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Åmot Vestre

Spenningen gbnr.( 54/10) 54/220
Registreringer
bolighus SEFRAK 113/004

bryggerhus SEFRAK 113/003

Lokalisering
Spenningen ligger på østsiden av Fjellvegen vis å vis Bekkeberget.

Kort historikk
Første husmann som er kjent under Vestigarn fra I 660 - årene kan ha bodd i Spenningen Spenningen ble solgt fra i 1809.

Dagens situasjon
Bolighuset og et ombygd bryggerhus skal være gamle. Bolighuset er trolig ombygd rundt 1900  og har enkelte

sveitserstilselementer.

Forvaltning
Husene på Spenningen gbnr. 54/220 er regulert til spesialområde bevaring i hht.
PBL § 25.6.

Gisti gnr. 55/1
Registreringer
bolighus SEFRAK I 13/011

driftsbygning SEFRAK I 13/047

stabbur SEFRAK 113/048 og SEFRAK I 13/042

Lokalisering
Gisti ligger i nordvestre del av kommunen, på vestsiden av Fjellvegen.

Kort historikk
Gården ble trolig ryddet i vikingtid og var i hevd også etter svartedauen. Gisti var udelt til 1781, da den ble delt i to

like store bruk. De lå i ett tun. Gården ble samlet igjen i I 870.Alt i 1826 ble husmannsplassen Gististua solgt fra, og

utover på I 800-tallet ble en rekke parseller både av jord og skog solgt. Fra slutten av I 800-tallet ble jord og skog kjøpt

til gården igjen.

Husmannsplasser
Første husmann er nevnt i 1741. Han bodde i Gististua. Kleiva kom opp som plass i I 790-årene. Kleiva ble solgt fra i

1842 og er sommersted nå. (Gisti)Haugen var plass i I 830-årene men ble solgt i 1856. (Gisti)Bekken var trolig også plass

før den ble solgt i 1843. Det samme gjelder Mellom.

Dagens situasjon
Bolighusets eldste del skal være fra rundt 1800 eller noe tidligere. I 1888 ble en tredel av huset bygd til. Driftsbygningen

fra 1900 er en av de første reisverkslåvene i området, fløs tilbygd i 1945.  Stabbur fra 1914. I forlengelsen av tunet ligger



det et nyere bolighus og garasje.

Begrunnelse for vern
Godt vedlikeholdt bygningsmiljø med kulturhistorisk verdi.
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Gisti

Gistihaugen gbnr. 55/7
Registrering
stue, SEFRAK 113/043

Lokalisering
Ligger i Vestbygda mellom gården Gisti og Gisti-Kleiva

Kort historikk
Gistihaugen er nevnt som plass under Gisti gbnr. 55/1 i I 830-årene. Plassen ble solgt i I 856.

Dagens situasjon
Ett-roms stue som skal være bygd før 1865. Rommet er delt i to med enkel bordkledning.

Begrunnelse for vern
Gistihaugen er en av få stuer som har bevart stor grad av autentisitet.

Gisti/Kleiva gbnr. 55/17
Registreringer
bolighus SEFRAK 113/044, I 930-årene

uthus SEFRAK I 13/045

Lokalisering
Kleiva ligger til Fjellveien et stykke sør for Gisti gård.

Kort historikk
Husmannsplass under Gisti 1790 til 1842. Småbruk etter det.

Dagens situasjon
Bolighus fra I 930-årene. Uthus med intakt fiøsinnredning. Har vært sommersted, men er nå igjen helårsbolig.



Trolsnes gbnr. 56/1
Registreringer
drengestue/bryggerhus SEFRAK I I 2/011

bolighus SEFRAK 112/012

stabbur SEFRAK I 12/013
steinkjeller SEFRAK I 12/014

Lokalisering
Trolsnes er den vestligste gården i kommunen, den ligger i skogkanten i Vestbygda mellom Rustad og Eikeberg. Under

1700- og I 800-tallet var området sterkt preget av gruvedriften i Romeriksåsene. Her ble det blant annet utvunnet

kopperkis og jernmalm. Gruvedriften har tradisjoner tilbake til I500-tallet i almenningsskogen.Tidlig på I 800-tallet trer

Det Ankerske Fideikomiss inn som eiere av gruvene i Trolsnesskogen. På 1700- og I 800-tallet var det mange husmanns-

plasser under Troldnes og Rustad knyttet til gruvedriften.

Kort historikk
Gården ble delt i 1833 i to like store bruk, men slått sammen igjen i 1849. Det har vært gårdssag til eget bruk og

til leieskur fra 1920, saga er borte. Har vært grustak til kommunens veier vest for husene og på Innleggen nord

på eiendommen.

Husmannsplasser
Det har vært flere husmannsplasser;Trolsnesstua, Gjørtlerlykkja, Sagbald<en og Flaen.

Det Ankerske Fideikommis kjøpte i 1810 flere plasser under Trolsnes (3/8 av gården), blant annet de tidligere husmanns-

plassene Sagbakken og Flaen. Det ble bygd hus til arbeiderne ved gruvene i almenningen.

Dagens situasjon
Bolighuset er fra rundt 1820, men trolig med eldre kjerne. Bygningens hovedform er bevart. Laftet bryggerhus fra før

1900 med tilbygg i reisverk. Gammelt, rettvegget stabbur. Steinkjeller i gråsteinmur og reisverk fra 1868, steinkjelleren

trolig eldre. Låven er fra rundt 1925 og skjul fra 1934, saghuset fra 1924 er i dag vedskjul.

Begrunnelse for vern
Gården har flere gamle bygninger med stor kulturhistorisk verdi som skaper et særegent bygningsmiljø. Gårdens

plassering i skogkanten er et markant trekk i landskapsbildet.
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Trolsnes

Rustad-gårdene gnr. 57
Lokalisering
Gårdene ligger i Vestbygda og er de nordligste gårdene her.

Kort historikk
Gården ble trolig ryddet i tidlig middelalder og lå øde etter svartedauen til omkring 1550. Rundt 1647 ble gården delt

i to like store bruk som ennå ligger med husene tett sammen, men i hvert sitt tun nord og sør for hverandre.
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Husmannsplasser
På Stuelykkja nordøst på eiendommen var det to plasser Rustadstua, en til hvert av brukene. På Svenskehaugen sør på

eiendommen til Nedre Rustad skal det også ha vært en plass som ble omtalt dels som Bakken dels som Sandbakken

på 1800-tallet. I 1875 var det tre husmenn til gården. I år 1900 var det fremdeles en igjen.

Rustad øvre gbnr 57/1
Registrering
driftsbygning SEFRAK 112/030

Dagens situasjon
På Rustad øvre er de gamle husene borte, bare deler av det gamle fiøset skal være igjen. Bolighuset er fra 1967,

kårbygning fra 1984, låve og fjøs fra slutten av 1950-årene.

Begrunnelse for vern
Rustad-gårdene har en markant beliggenhet i kulturlandskapet og ved plasseringen av de nyere bygningene er det

gamle dobbelt-tunet opprettholdt. Sammen med bebyggelsen i nedre-tunet danner nyere og eldre bygninger et

særpreget bygningsmiljø med stor bevaringsverdi.
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Rustad

Rustad nedre gbnr. 57/3
Registreringer
bolighus SEFRAK I 12/026

kårbygning SEFRAK I 12/027

stabbur SEFRAK 112/028

driftsbygning SEFRAK 112/029

Dagens situasjon
Kårbygningen fra 1893 er den eldste bygningen på dobbelt-tunet. Bolighuset som er bygget i 1937, er en Idassisk midt-

kammerbygning i to etasjer med halv-valmtak, bygget i tømmer.Vinduene er originale, trefags jugendvinduer med fem

ruter i overvinduet. Foran inngangen er en tidstypisk glassveranda. Stabburet er fra 1915 og driftsbygningen eldste del

kan være fra rundt 1900, ombygd i 1974

Begrunnelse for vern
Rustad-gårdene har en markant beliggenhet i kulturlandskapet og ved plasseringen av de nyere bygningene er det

gamle dobbelt-tunet opprettholdt. Bolighuset på gbnr. 57/3 kan være en av de siste midtkammerbygninger i Akershus

som er oppført i tømmer. Huset har en dominerende beliggenhet og er et viktig trekk både i tunet og i forhold

til kulturlandskapet.

Sammen med bebyggelsen i øvre-tunet danner nyere og eldre bygninger et særpreget bygningsmiljø med

stor bevaringsverdi.



Vestby gbnr. 60/1,2
Registreringer
bolighus SEFRAK 112/002
bryggerhus SEFRAK I 12/003
driftsbygning SEFRAK I 12/038

Lokalisering
Vestby er det gamle sentrum i vestbygda med skole, butikk og meieri som ligger ved veikrysset der øst-/vest-gående og
nord-/sør-gående veier møstes.Vestby gård gbnr. 60/1,2, ligger på nordsiden av veikrysset.

Kort historikk
Gården ble trolig i vikingtida skilt ut fra Kogstad som eget bruk.Vestby var i hevd også etter svartedauen, og gården var
udelt fremt til 1776 da den ble delt i to like store bruk.

Bruk nr. I var delt i to i noen år fra 1874. Bruk nr. 2 ble delt i to parter i 1833, hvorav den ene parten fikk bnr. 3. I 1861
ble det solgt fra jord til skolen (bnr. 6). Parter ble solgt og lagt til andre bruk og etter 1865 ble resten av bruk nr. 3 lagt
til nedre Kogstad. Den gjenværende parten av bruk nr. 2 ble i 1861 lagt til bruk nr.l.

Vestby bnr. 9 m.fl. ble i 1891 skyldsatt fra bruk nr.I og det har vært landhandel her fra 1880-årene.Arbeiderbrukene
Nøysom(bnr.I I), Hagan (bnr.12),Nyland (bnr.I3) og Gran (bnr. 14) ble skyldsatt i I 890-årene.

Husmannsplasser
Den første husmann er nevnt i I 660-årene og den neste i 1708. Den siste har trolig bodd i Vestbystua. Fra omkring 1750
var det to plasser, Søndre og NordreVestbystua. I 1825 nevnes Vestbyhagan som en tredje plass. SøndreVestbyhagan ble
solgt fra som plassen Nøysom.Vestbyhagan ble tidlig solgt fra som småbruk.

Dagens situasjon
Bolighuset ble ombygd i 1920, men skal være eldre. Huset er noe endret i senere tid. Låve og stall er fra 1914, mens
fjøset er fra 1953. Stabbur. Ny sidebygning.

Begrunnelse for vern
Det åpne firkanttunet med delvis eldre bygninger ligger midt i Vestby og er et dominerende trekk i landskapsbildet.

8.8 Grannelag ved Heni kirke
Forslag til forvaltning
Følgende gårdstun med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6
ved endring i arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med
kulturminnet som kan true kulturminneverdier.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter
i fylkeskommunen.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Heni 65 2 2
Korsmo 66 2 2
Heni 67 I 2
Heni 67 2 2

Heni-gårdene gnr. 65 og 67
Kort historikk
Heni-gårdene ligger ved Heni kirke, som er kirkested fra middelalderen
Gården ble ryddet trolig i eldre jernalder og ble alt i gammelnorsk tid delt i to bruk, Søgarn og Nordgarn. Søgarn
(Vestigarn) har gnr. 65. Denne ble på slutten av I700-tallet delt i to like store bruk i Arstun (bnr I) og i Vestigarn (bnr.2),
som ligger nær hverandre med hvert sitt tun vest for Heni kirke.
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Husmannsplasser
I 1785 var plassen Korsmo blitt solgt fra Arstun.

Nordgarn (gnr. 67) ble delt i to like store bruk i 1761 til daglig kalt Nordgarn og Østigarn.

En part Nordby (bnr. 3) ble skyldsatt fra Nordgarn i 1885. Gårdene ligger nær hverandre med hvert sitt tun øst

for Heni kirke.

Heni-gårdene har markant beliggenhet ved kirken. Heni gbnr. 65/1 har bygningsmiljø som bryter sterkt med det øvrige

gårdsmiljøet ved Heni kirke.

Begrunnelse for vern av Heni -gårdene
Det er av betydning å opprettholde samspillet mellom eldre og nyere bebyggelse i området rundt til Heni kirke, som er

kirkested siden middelalder og av nasjonal verdi.

Heni og Heni kirke

Heni gbnr. 65/2
Ingen registreringer

Dagens situasjon
Tradisjonelt tun med bolighus fra 1927 og stabbur fra 1930 med enkle sveitserstilselementer, låve fra 1902 med tilbygd

fjøs rundt 1960.

Heni

Korsmo gbnr. 66/2
Registreringer
bolighus SEFRAK I 11/001

bryggerhus SEFRAK I 11/002

Lokalisering
Ligger på vestsiden av Sandumsveien mellom Sandumsdalen og avkjøringen til Tori gård
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Kort historikk
Korsmo var husmannsplass under Søndre (Vestigarn) Heni til den ble skyldsatt fra gården i I 784.Atskillig jord er kjøpt til

etter dette, særlig fra Ljøreggen, og Tori, men også fra Mo. Før utskiftingen besto Korsmo av gnr. 66 bnr. I sammen med

de tilkjøpte partene.

I bruk nr 2 ble det drevet handel fra 1865.

Dagens situasjon
Bolighus og bryggerhus fra 1884 og eldre uthusbygning.

Begrunnelse for vern
Bygningsmiljøet har bevart mye av sitt opprinnelige preg.

Heni gbnr. 67/1
Ingen registreringer

Dagens situasjon
Tradisjonelt tun med bolighus fra 1924, nyere kårbygning og driftsbygning med fjøs fra 1909 og låve fra 1956 med nyere

tilbygg. Fra sør er låven et markant trekk i landskapsbilde rundt Heni kirke.
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Heni

Heni gbnr. 67/2
Ingen registreringer

Dagens situasjon
Tradisjonelt tun med nyere bolighus, stabbur fra 1933 og låve bygd i 1926 med senere tilbygg.

9. Prioriterte enkeltbygninger
Bygningene ligger på gårdstun hvor bygningsmiljøet samlet sett er vurdert å ha verneverdi 3. Stabburet, låven eller bolig-

huset er kanskje den eneste bygningen på tunet som fremdeles har opprinnelig preg. Det er viktig å bevare enkeltstående

bygninger med stor grad av autentisitet.

Gårdene er omtalt i vedlegget under sine respektive grannelag..

Forslag til forvaltning
Følgende gårder har enkeltbygninger som foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens

§ 25.6 ved endring i arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller

med kulturminnet som kan true kulturminneverdier.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter

i fylkeskommunen.
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Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK - nr.

Lri,,  •H

verneverdi
Vang 16 I 102/011 2
Hval 25 1 104/002 2
Gauterud 31 2




2
Forsamlingshus 41 29 107/026 2

Bjørkely 43 3 110/029 2
Kråkvål 44 1 110/014 2
Kråkvål 45 1 110/009 2
Kulsrud 46 1 108/003 2
Kulsrud 46 3 108/002 2
Åmotsbekken 54 16 I 13/037 2

Vang gbnr. 16/1
Registrering
stabbur SEFRAK 102/011

Begrunnelse for vern
Det er ikke mange igjen av de eldste stabburene. Stabburet som skal være fra 1875 har bevart opprinnelig preg.

Hval gbnr. 25/1
Registrering
bolighus SEFRAK 104/002

Begrunnelse for vern
Deler av huset skal være fra rundt 1750.

Gauterud gbnr. 3 1/2
Ingen registrering

Lokalisering
Gauterud ligger mellom Ulvedalsbekken og Rv. 120 omtrent 1,2 km nord for grensa mot Skedsmo.

Dagens situasjon
På tunet ligger et godt bevart bryggerhus, som er en to-roms akershusisk stue, med stor grad av autentisitet.

øvrige bygninger er fra I 950-,1960-  og I 970-årene.

Gauterud, bryggerhus
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Forsamlingshus gbnr. 41/29
Registrering
Bøndenes hus SEFRAK 107/029

Dagens situasjon
Forsamlingshuset eller Bøndenes hus het opprinnelig Guldbergs minde og er flyttet fra Gardermoen, hvor det var privat

kristent forsamlingslokale for militære. Huset ble kjøpt og flyttet til Ask i 1936 av Bondeungdomslaget, Bondekvinnelaget

og Bondelaget. Som forsamlingshus har huset betydning for stedsidentiteten.

Bjørkely gbnr. 43/3
Registrering
driftsbygning SEFRAK I 10/029

Begrunnelse for vern
Låvebygningen har de spesielt rikt utsmykkede låvedørene som er et særtrekk i Gjerdrum og er et godt eksempel på

pyntegleden fra de første tiår av I 900-tallet.

Bjørkely

Kråkvål gbnr 44/1
Registrering
Stabbur SEFRAK 110/014

Begrunnelse for vern
Det er ikke mange igjen av de eldste stabburene. Stabburet som skal være fra slutten av I 800-tallet har bevart

opprinnelig preg.

*.

Krakval

Kråkvål gbnr. 45/1
Registrering
stabbur SEFRAK 110/009

Begrunnelse for vern
Det er ikke mange igjen av de eldste stabburene. Stabburet som skal være fra slutten av I 800-tallet har bevart

opprinnelig preg.



Priorilerte enke»ygninger Kufturmhiner i uetsteder Ask 65

Kulsrud gbnr. 46/1
Registrering
stabbur SEFRAK 108/003

Begrunnelse for vern
Det er ikke mange igjen av de eldste stabburene. Stabburet som skal være fra slutten av I 800-tallet har
bevart opprinnelig preg.

Kulsrud gbnr. 46/3

stabbur SEFRAK 108/002

Begrunnelse for vern
Det er ikke mange igjen av de eldste stabburene. Stabburet som skal være fra slutten av 1860 har bevart
opprinnelig preg.

Åmotsbekken gbnr. 54/16
Registrering
stabbur SEFRAK I 13/037

Begrunnelse for vern
Det er ikke mange igjen av de eldste stabburene. Stabburet som skal være fra slutten av 1880 har bevart
opprinnelig preg.

10. Kulturminner i tettstedet Ask

Lokalisering
Tettstedet Ask ligger på et platå i landskapet som strekker seg fra Holmen i sør til Kråkvål i nord.Landskapet heller
ned mot leirbakker og små vassdrag på nesten alle kanter. Gårdstunene på Store-Ask,Vestre-Ask ogVesle-Ask er en
del av Asl< sentrum. Hønsi-gårdene og Fjælstad-gårdene markerer innkjøringen til bygdesenteret fra syd, delvis som rand-
bebyggelse langs gjennomfartsveien.

Gårdsbebyggelsen er nærmere beskrevet og vurdert i avsnittene 5.6 Grannelaget Ask-Kråkvål og 5.5 Grannelaget Hval-
Fjælstad-Hønsi.

Kort historikk
Ask har vokst frem som tettsted rundt veikrysset mellom Nannestadvegen og Kløftavegen på I900-tallet og er i dag
bygdesenteret i Gjerdum med kommunehus, butikker av ymse slag, skole og en tettbebyggelse som har vokst opp etter
krigen. Det var omleggingen av hovedveien forbi Asl< i 1890-årene som skapte muligheter for denne utviklingen. Lenger
tilbake i tida lå gårdene øst i bygda mer sentralt til, for der gikk den gamle hovedveien. Da jernbanen kom i 1854 hadde
østbygda også den korteste veien til Kløfta stasjon.

Gårdsnavnene Ask, Hønsi og Løken viser at det har vært bosetting her fra langt tilbake i forhistorisk tid. Både på Hønsi
og Kyken er det gjort gravfunn fra jernalder.

Dagens situasjon
Ask er i dag et pressområde som er under sterk forvandling. Riksveg 120 er den viktigste ferdselsåren gjennom Ask.
Veien er tildels en gjennomfartsåre, men også i stor grad knyttet til lokal bruk, ved at innbyggere i de omkringliggende
boligområdene gjør sine ærend i forretninger, kontorer og institusjoner her.Veiens funksjon som "nervesystem" for
tilliggende funksjoner/arealbruk er derfor helt sentral. Det er vedtatt plan for omlegging av Rv. 120 utenfor Ask sentrum

Store-Ask ligger på en kolle og kan være den eldste gården i området. Klyngetunet er innebygget; mot nord av villa-
bebyggelsen på Askjordet, mot syd av bebyggelse av ulik karakter. Fremdeles omfatter fellestunet fire bruk med til
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sammen ca 15 hus og fortsatt er de gamle gårdstunene et sammenhengende kulturmiljø med vesentlige kvaliteter.

Tunet påVestre-Ask ligger midt i sentrum, tett inntil Rv. 120. Det utgjør et markant innslag i tettstedet både ved sin
sentrale beliggenhet og godt bevarte bebyggelse. Den hvite hovedbygningen har elementer fra flere stilarter og er lite
endret siden den ble påbygd i 1919. Sveitserlåven er et iøyenfallende trekk i sentrum og en del av Asks identitet.

Vesle-Ask er et dobbelttun med preg i hovedsak fra mellomkrigstida. Sør for Vesle-Ask ligger et boligstrøk med
hovedsakelig etterkrigsbebyggelse.

Hønsi-gårdene består av to tun som ligger samlet;Vestigarn og Østigarn. Nystuen Hønsi er eksponert fra hovedveien,
noe som bidrar til at bebyggelsen preger tettstedet. Fjælstad-gårdene har fra gammelt vært sentralt tyngdepunkt i
Gjerdrum, blant annet med Negarn Fjælstad som lensmannsgård i flere generasjoner på I 700-og I 800-tallet.

Bøndenes hus var et gammelt forsamlingshus som sto på Gardermoen og ble flyttet til Ask i 1936 av
Bondeungdomslaget, Bondekvinnelaget og Bondelaget. Som forsamlingshus har huset betydning for stedsidentiteten.

I tettstedet Ask er det særlig kulturhistorisk verdifulle bygninger på Ask-gårdene, Hønsi-gårdene og Fjælstad-gårdene.
I tillegg skal nevnes "Iversenbygningen" som ligger på vestsiden av Rv 120 vis å vis skolen og skal være del av gårdsbruk
som ble nedlagt 1910. Iversenbygningen er med unntak av bebyggelsen på gårdstunene, en av de få eldre byningene
i Ask sentrum

Begrunnelse for vern
Asks særpreg er gårdstun med kulturhistorisk verdifulle bygningsmiljøer som ligger integrert i tettstedbebyggelsen eller
i nær tilknytning til den.

Fornyingsprosesser må foregå på en slik måte at det beholdes synlig kontinuitet fra foregående stadier, og at en viss
mengde karakteristiske, identitetsskapende trekk opprettholdes. Det krever særlig omtanke og bevisst forvaltning av
disse verdiene for å ivareta stedets særpreg.

Det er viktig å holde fast på det som karakteriserer Ask, det som gir stedet identitet og skiller det fra andre tettsteder.
lAsk er de sentralt beliggende gårdstunene Store-Ask,Vestre-Ask og Hønsi-gårdene viktige fundament i utformingene av
stedet. Fellestun er en bebyggelses-struktur med lange tradisjoner som nå begynner å bli sjelden. De gamle gårdstunene
utgjør viktige historiske referansepunkter til utviklingen av Ask som kommunesenter i en jordbrukskommune og dersom
det i planeggingen legges føringer for bevaring av gårdsdriften kan Ask videreutvikles til bygdebyen med levende røtter i
jordbruket. Det vil ha stor verdi for fremtiden.

Forslag til forvaltning
I sammenheng med reguleringsarbeidet for Ask sentrum bør de bevaringsverdige gårdstunene på Store-Ask,Vestre Ask,
Nystun Hønsi, Hønsi Østre ogVestre, samt tre Fjælstad-gårder (gbnr.27/1, 38/1,38/4) reguleres til spesialområde bevaring
i hht. PBL § 25.6. Det samme gjelder Iversenbygningen gbnr. 42/45,46. Bøndenes hus gbnr. 41/29 er et kulturminne som
direkte knytter seg til fellesskapets historie og bør bevares.

I I. Gamle skoler
Skoleloven som bestemte at det skulle være minst en fast skole i hvert prestegjeld kom i 1827. Første faste skole kom
Gjerdrum i 1842. Den ble satt opp på Smedstadhaugen,ble ombygd i 1865 og flyttet til Solheim i 1890 og ombygd i 1898
som Solheim skole.Til Solheim skole hørte det 25 mål jord. Neste faste skole var Fjælstodholmen.forden ble innkjøpt fra
Søgarn Fjælstad i 1862. Skolen ble nedlagt og solgt da Høyenhall skole ble bygd.Til Høyenhall skole var det ingen jordveg.
Vestbyskole ble bygd på jord innkjøpt fra en Vestbygård i 1863. Eiendommen var ca 15 mål. Skolen ble ombygd rundt 1900
og det ble nå to skolerom i I. etg. og lærerleilighet i 2. etg. Tori skole ble innkjøpt i 1864 med ca. 15 mål jord. Skolen ble
ombygd omkring århundreskiftet og fikk klasserom i 2. etg og lærerleilighet i I. etg.

De nevnte skolene ble alle nedlagt i 1958 da sentralskolen på Ask ble tatt i bruk. Skolehusene ble solgt til private. De
gamle skolebygningene er verdifulle kulturminner som bør bevares.Vestby skole,Tori skole og Høyenhall skole er godt
bevarte bygninger.

Begrunnelse for vern
De gamle skolestuene representerer fellesskapsverdiene i lokalsamfunnet. De har vært sosiale samlingspunkt og har stor



identitetsverdi. Skolene representerer viktige hjørnestener i sosial-og kulturhistorien.

Forslag til forvaltning
Anlegg med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6 ved endring av

arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med kulturminnet som

kan true kulturminneverdiene.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter i fylkeskommunen.

11.1 Høyenhall skole gbnr. 29/20
Lokalisering
Den tidligere Høyenhall skole ligger på østsiden av RV. 120 vis å vis Asmyr.

Kort historikk
Høyenhall skole ble bygd i 1908 på jord innkjøpt fra en Asmyr gård. Høyenhall overtok for Fjælstadholmen skole som

skole for Sørbygda. Høyenhall er den best bevarte av skolebygningene.

-

Høyenhall skole

11.2 Vestby/Gamleskolen gbnr. 60/6
Registrering

Tidligere skolehus, SEFRAK 112/001

Lokalisering
Vestby skole ligger 300 - 400 m sør for veikrysset ved Vestby.

Kort historikk
Vestby skole ble bygd på jord innkjøpt fra Vestby i 1863. Eiendommen var ca. 15 mål. Skolen ble ombygd rundt 1895 og

det ble da to skolerom i I .etasje og lærerleilighet i 2. etasje.

Til høyre for gangen var det skolestue for storskolen, til venstre skolestue for småskolen. Her har det vært grendeskole

frem til slutten av I 950-årene.

,

Veseby skole Åmot Østre og Vestby skole



11.3 Tori gbnr. 70/10, tidligere skole
Registreringer
bolighus SEFRAK 101/020

uthus SEFRAK 101/021

Lokalisering
Skolen ligger vis å vis Mo landhandel på østsiden av Sannumveien mellom Sandumsdalen og avkjøringen til Tori gård

Kort historikk
Tori skole ble innkjøpt i 1864 med ca. 15 mål jord fra Oppigarn Tori. Skolen ble ombygd omkring århudreskiftet og fikk

klasserom i annen etasje og lærerbolig i første. Skolen ble nedlagt i 1958 da sentralskolen på Ask ble tatt i bruk.

Skolehusene ble solgt til private.

Dagens situasjon
Skolebygningen fra 1866 er i dag bolighus. I 1960-62 ble huset ombygd til bolighus. Huset har sveitserstil.

Uthusbygningen er revet.

12. Meierier
Forslag til forvaltning
Anlegg med bygninger foreslås regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6 ved endring av

arealplanen, melding om regulering-/byggesak, ved sterkt forfall eller om det skjer noe ved eller med kulturminnet som

kan true kulturminneverdiene.Vurderingene skal gjøres i samarbeid med antikvariske myndigheter.

Rundt 1870 ble det opprettet meierier eller melkestasjoner. Herfra ble melka fraktet til Christiania; med hest til Kløfta

stasjon og videre med jernbanen. Det første meieriet var Korsmo meieri opprettet i 1870, senere flyttet til Kjærstad og

kalt Kjærstad meieri.

I 1872 kom Fjælstaddalenmeieri, som i 1900 flyttet til Hønsi og fikk navnet Hønsen
meieri. Gjerdrum meieri kom i 1895, Sandum meieri i 1897,Åmot meieri i Vestbygda kom i I 898.Alle meieriene ble nedlagt

i 1954 da fellesmeieriet i Oslo begynte å hente melk direkte fra gårdene.

Begrunnelse for vern
Både Gjeri meieri og Kjerstad meieri er tidstypiske bygninger hvor første etasje er i tegIstein og 2. etasje laftverk hvor

innehaverene hadde sine leiligheter. Bygningene har bevart stor grad av sitt opprinnelige preg.

12.1 Gjeri meieri gbnr. 13/3
Registreringer
butikk og bolighus SEFRAK 102/009,1897

Lokalisering
Meieriet ligger i veikrysset mellom Kløftavegen og veien nordover til Gjerdrum kirke.

Kort historikk
Opprinnelig var det her butikk i østenden av huset og meieri i vestenden. Innehaverne av disse hadde hver sin leilighet

over sine respektive arbeidsplasser. Meieribygningen er i god stand. Den har vært lengst i bruk som lokal landhandel og

ble først nedlagt for få år siden

I
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12.2 Kjærstad meieri gbnr. 68/7,15
Ingen registrering

Lokalisering
Kjærstad meieri ligger på Kjærstadsletta like sør for grensen mot Nannestad.

11
,

Kjærstad meieri

I 3.Vedlegg. Øvrige gårder med registrert eldre bebyggelse
Vedlegget omfatter gårder der det er registrert eldre bygninger, men hvor gårdsanlegget eller enkelt-bygningene ikke er

prioritert i verneplanen. Her omtales bygninger som er gitt verneverdi 3 ( se avsnitt om Evaluering ).Bygningene vil ofte

være en viktig del av gårdens bygningsmiljø. Det anbefales at eiere gis veiledning og vedlikehold/tilbakeføring ved søknad

om endirnger. I noen tilfeller bør søknaden sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

13.1 Grannelagene Løvstad-Sandum meieri og Sandum-Torshov
Forslag til forvaltning
Ved søknad om endringer på bygningene, bør eiere få veileding om tilbakeføring/vedlikehold av bygningenes

tidstypiske preg.

Eller:
Saksbehandlingsregler skal sikre at søknader som angår kulturminner, riving og nybygging/ombygging/fasadeendinger

skal sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK -nr. verneverdi
Løvstad I I 101/001 3
Rogstad 3 I 101/015 3

Rogstad 4 I 101/003,004 3
Rogstad 4 2 101/005 3
Sandum 6 /7e1 7/1 101/012 3
Lund 6 17 101/016 3
Torshov vestre/nordre 9 I 101/010,011 3
Torshov østre/søndre 10 4 101/006 3

Løvstad gbnr 1/1
Registrering
bolighus SEFRAK 101/001, 1836

Lokalisering
Dette er den nordligste Løvstad - gården

Dagens situasjon
Bolighuset er i dag sterkt endret. Driftsbygning fra 1928, stabbur 1919.
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Rogstad gnr, 3 og 4
Lokalisering
Rogstad-gårdene ligger nord i kommunen, nord/øst for Sandum.

Kort historikk
Rogstad ble trolig ryddet i vikingtid og alt i gammelnorsk tid delt i to bruk, Nordgarn og Søgarn. Nordgarn var delt

i to like stor bruk i to perioder 1663 til 1678 og I 729 til 1834. Søgarn var udelt til Arstun ble skilt ut med halve

skylda i 1802. Både Nordgarn og Søgarn var i bruk etter svartedauen.

Husmannsplasser
I 1680 er plassen Hagan nevnt. Den tilhørte trolig Nordgarn.Den ble nedlagt rundt I 710.Andre plasser under

Nordgarn var Bjørkelund eller Børgelund som kom opp i I 730-årene og kan følges til 1805, ogVarta som kom opp rundt

I 770-årene og har ligget ved veien til Løvstad. I 1850 til ca 1880 nevnes en ny plass til Nordgarn, Den lå trolig

der Bjørkelund hadde vært.

Rogstad-stua er den eldste plassen under Søgarn. Den kom opp på slutten av I 700-tallet. Denne plassen ble nedlagt i

I 890-årene.I 1791 var det også en plass Bjørkelund under Søgarn. I Arstun-hagan ned mot Leira heter det Bolia, trolig

etter en gammel plass.

Rogstad nordre gbnr. 3/1
Registrering
bolighus SEFRAK I0 1/0 15

Dagens situasjon
Huset med eldre kjerne fra 1860 er sterkt endret ved tilbygg og påbygg.Stabbur er fra 1919 og driftsbygning fra 1935

med senere tilbygg.

Begrunnelse for vern
Til tross for bygningsmessige endringer kan bolighuset ha kulturhistorisk verdi.

....4b1.11111‘19t1g,
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Rogstad søndre gbnr. 4/1
Registret-inger
bolighus SEFRAK 1011003,004,
driftsbygning SEFRAK 101/004

Dagens situasjon
Nytt, stort bolighus dominerer bygningsmiljøet. Driftsbygningen har vært en typisk romerikslåve med to rette
innkjøringer. Eldste deler skal være fra midten av 1800-tallet.Taket er løftet og kjørebru bygd til i 1920-årene,
samt stall. Fjøset er påbygd grisehus og skåle i 1955. Låvebrua og deler av den eldste låven er revet.

Begrunnelse for vern
Det er få uthusbygninger igjen fra midten av I 800-tallet.Til tross for bygningsmesige endringer kan bygningen ha
stor kulturhistorisk verdi.

Rogstad østre gbnr. 4/2
Registrering
Låve SEFRAK 101/005

Dagens situasjon
Gården som ligger som klyngetun til Rogstad gnr. 4/1 er ubebodd. Bolighus fra 1924 og stabbur fra 1900 trenger
rehabilitering. Bolighuset med glassveranda, jugendvinduer og halv-valmtak har opprinelig preg. Den gamle delen av
låvebygningen er revet.

Begrunnelse for vern
Tunet har bygninger med kulturhistorisk verdi.

Lund gbnr. 6/17
Registrering
Bolighus SEFRAK 101/016

Lokalisering
Eiendommen ligger like nord for avkjøringen til Rogstad.

Dagens situasjon
Tidstypisk bolighus fra slutten av I 890-årene med enkle sveitserstilselementer.

Sandum Oppigarn gnr. 7 bnr. I
Registrering
bolighus SEFRAK 101/012

Lokalisering
Sandum Oppigarn ligger like sør-øst for veikrysset.

Dagens situasjon
Bolighuset er revet og tunet er oppløst. Driftsbygningen fra 1929 står igjen.

Begrunnelse for vern
Gården er del av et verdifullt kulturhistorisk miljø med nærhet til forhistoriske gravhauger. De tre Sandum-gårdene med
delvis eldre bebyggelse opprettholder, sammen med veien, den gamle tunstrukturen i et område hvor det ellers er en del
spredt bebyggelse. Bosetningen her er knyttet til en vesentlig del av kommunens kulturhistorie.
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Nordre Torshov (vestre) gbnr. 9/1
Registreringer
bolighus SEFRAK 1011010
driftsbygning SEFRAK 101/011

Lokalisering
Nordre Torshov er den nordligste avTorshov-gårdene.

Kort historikk
Nordre Torshov (i matrikkelen kalt Vestre Torshov), gnr.9, var udelt til rundt 1663, da delt i Nordgarn og Negarn, som var
like store. I 1838 ble en halvpart, Nestun, skilt ut fra Negarn. Resten av Negarn ble lagt til Nordgarn i 1887.

Dagens situasjon
Bebyggelsen på Nordre og Negarn Torshov er samlet rundt et felles tun hvor Nittebergveien går tvers igjennom.To
gamle hovedbygninger og et stabbur ligger på vestsiden.To gamle driftsbygninger, tømmerlåve og murt fjøs, og noen
nyere driftsbygninger ligger på østsiden.
Bolighuset på Nordre Torshov, som er sterkt ombygd, skal være fra 1880. Driftsbygningen fra 1887 ble ombygd i 1980.

Begrunnelse for vern
Gården er del av et verdifullt kulturhistorisk miljø med nærhet til forhistoriske gravhauger. De to Torshov-gårdene med
delvis eldre bebyggelse opprettholder, sammen med veien, den gamle tunstrukturen i et område hvor det ellers er en del
spredt bebyggelse. Bosetningen her er knyttet til en vesentlig del av kommunens kulturhistorie.

Søndre Torshov/Grønlund gbnr. 1014
Registrering
driftsbygning SEFRAK 101/006

Lokalisering
Driftsbygningen ligger på østsiden av Nittebergvegen, 600 m nord for Gjerdrum kirke.

Kort historikk
Gården var sorenskrivergård til I 731.

Dagens situasjon
Driftsbygningen hvor eldste delen kan være fra tildlig på I 800-tallet, står til forfalls.

13.2 Grannelaget ved Gjerdrum kirke
Forslag til forvaltning
Ved søknad om endringer på bygningene, bør eiere få veileding om tilbakeføring/vedlikehold av bygningenes
tidstypiske preg.
Eller:
Saksbehandlingsregler skal sikre at søknader som angår kulturminner, riving og nybygging/ombygging/fasadeendinger
skal sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Østby I I I I 02/003 3
Gjeri 12 2 102/002 3
Smedstad I 5 I 6 102/008 3
Vang nordre 16 I 102/01 I 3
Vang søndre 17 1 102/012 3
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Østby (Prestegården) gnr. 11/1
Registreringer
bol ighus SEFRAK 102/003,1881

Lokalisering
Ligger 500 m sør/øst for Gjerdrum kirke

Kort historikk
Østby skal ha blitt skilt ut fra Gjerdrum i vikingtida. Gården tilhørte Gjerdrum prestebol i 1393. Prestegården ble
skyldsatt i 1751.

Husmannsplasser
Leirenga nevnt første gang i 1754 og Blånet i 1762.1 1820-årene kom det opp en plass øst for Blånet, som fikk navnet
Leirenga, nå kalt Østenga. Skredderhaugen (Prestegårdshaugen) kom opp sør for husene på garden ca. 1830 og var i bruk
som husmannsplass til ca. 1910. Plassen ble skyldsatt fra garden i 1932 under navnet Haug.
Blånet og Leirenga (Østenga) ble skyldsatt og solgt i 1890.

Småbruk
Småbrukene Hvam, Elverud, Enger og Leirenga kom opp i I 890. Siden har det vært seks småbruk her.
Verneverdien av kulturmiljøet med småbrukene og plassene er vurdert i kulturminnevernplanens del 11under avsnittet
5.2 Grannelaget ved Gjerdrum kirke.

Dagens situasjon
Den gamle hovedbygningen til prestegården er revet og det eksisterende huset er den tidligere forpakterboligen.
Huset som er fra 1881 er ombygd. Gården har stor driftsbygning med markant plassering i kulturlandskapet.

Begrunnelse for vern
Som Gjerdrum kirkes prestegård fra middelalderen og med markant plassering i kulturlandskapet er Østby del av et
svært verdifullt kulturhistorisk miljø.

Gjeri (Ytre Østigarn) gbnr. 12/2
Registrering
bolighus SEFRAK 102/002

Kort historikk
Nordgarn (gnr.I2) var udelt til 1627 da den ble delt i to. Brukene ble kalt Østigarn (senere bnr. I) ogVestigarn (senere
bnr. 3).Vestigarn ble halvert i 1789 og den ene halvparten kom i 1822 under Østigarn. Fra denne ble det i 1876 skilt ut
en halvpart,Ytre-Østigarn (bnr.2) som ble bygd vel 100 meter øst for det gamle fellestunet.

Dagens situasjon
Bolighuset er sterkt ombygd og det er ikke bevaringsverdige bygninger på tunet.

Smedstad gbnr. 15/16
Registrering
bolighus SEFRAK 102/008

Lokalisering
Smedstad ligger 7-800 m sør/vest for Gjerdrum kirke.

Kort historikk
Gården trolig ryddet i vikingtid og delt i to bruk allerede i gammelnorsk tid. Begge brukene var i bruk etter svartedauen.
Nordgarn (bnr.I 4) var udelt til 1673, daVestigarn ble skilt ut med halve skylda. I 1827 ble Vestigarn delt i to like store
bruk, Sø- og Nord-Vestigarn. Flere delinger og bytte av parter på 1800-tallet.

Smedstadhaugen ble solgt fra Søgarn i 1788. Den siste som bodde her var klokker og skolelærer. Skolehuset ble flyttet



til Solheim skole og påbygd omkring 1895.

Husmannsplasser
I I 671 nevnes husmann i Smedstad. Neste gang husmann nevnes er i I 73 I. Han bodde i Smedstadstua. Det kan ha vært

to plasser med dette navnet. Den ene fikk senere navnet Klemmetstua og så Sirihaugen. Denne plassen kan ha vært

identisk med Smedstadhaugen som ble solgt fra Søgarn i I 788, den ble klokkerbolig og gikk under navnet Klokkerhaugen.

I I 789 ble Smedstadbakken eller Smedstadbråtan bygd. Smedstadlia er omtalt i 1806. Passoppstua var en plass som ble

nedlagt rundt 1895.

Dagens situasjon
Bolighuset som skal ha eldre kjerne fra I 853 har nylig fått nytt panel og nye vinduer. Huset har mistet sitt tidligere

sveiterstilpreg fra rundt 1900.

Vang-gårdene gnr. 16 og 17
Kort historikk
Vang ble trolig ryddet i eldre jernalder og lå ikke øde etter svartedauen. Gården ble allerede i gamelnorsk tid delt i to

like store bruk, Søgarn og Nordgarn. I perioden 1918  til 1923 ble sju nye bruksnummer skilt ut fra Sogarn. Nordgarn har

alltid vært udelt, med unntak av et jorde som ble solgt til bruket Munkeli av Heni i 1921.

Sogarnhar vært lensmannsgård i periodene 1836 til 1855 og 1926 til 1945, tingsted og kapellan-gård på 1600-tallet.

Navnet Vang viser at det her har vært forhistorisk kultsted som skal sees i sammenheng med Torshov like ved.

Husmannsplasser
To husmannsplasser kom opp under Vang i siste halvdel av I 700-tallet. Det var Haugen under Nordgarn ogVangstua

under Søgarn.

Vang nordre gnr. 16 bnr. I
Registrering
stabbur SEFRAK 102/011, 1875

Lokalisering
Vang ligger vest for Gjerdum kirke på høyden sør/vest for Vangsdalen

Dagens situasjon
Med unntak av stabburet fra I 875 er det i dag nyere bygninger på tunet.

Begrunnelse for vern
Stabburet har bevaringsverdi.Tunet ligger ligger høyt og er markant plassert i landskapet.
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Vang søndre gbnr. 17/1
Registrering
driftsbygning SEFRAK 102/012,



Lokalisering
Vang ligger vest for Gjerdum kirke på høyden sør/vest for Vangsdalen

Dagens situasjon
Bolighus og driftsbygning er oppført i rundt 1930. Deler av driftsbygningen er fjernet.

Begrunnelse for vern
Tunet ligger ligger høyt og er markant plassert i landskapet og selv om uthusbygningen er redusert er den et viktig

element i kulturlandskapet.
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Vang søndre

13.3 Grannelagene Svensrud-Olstad og Olstad-Sørum
Forslag til forvaltning
Ved søknad om endringer på bygningene, bør eiere få veileding om tilbakeføring/vedlikehold av bygningenes

tidstypiske preg.

Eller:
Saksbehandlingsregler skal sikre at søknader som angår kulturrninner, riving og nybygging/ombygging/fasadeendinger

skal sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK - nr. verneverdi
Olstad 21 2 3

Sørum 23 I 3
Sørum 23 4 3

Sørum 23 5 3

Sørum 24 5 3

Olstad (Vesle-Østigarn/Novilla) gbnr. 21/2, 22/1,3
Ingen registreringer

Lokalisering
Olstad ligger øst i kommunen, mellom elvene Gjermåa og Leira, ved veien til Sørum - gårdene.

Kort historikk
Olstad ble trolig ryddet i viktingtiden. Gården ble i gammelnorsk tid delt i mindt tre bruk, som alle var i hevd etter

svartedauen. Brukene ble kalt Vestigarn og Østigarn og det tredje trolig Negarn.Vesle Østigarn ble rundt 1900 flyttet

lenger øst på eiendommen og slått sammen med Arstun (gbnr. 21/2).

Dagens situasjon
Bolighus og driftsbygning og stabbur bygd i 1900, med enkle sveitsestilselementer. Bygningene er ombygd, men har delvis

beholdt opprinnelig preg utvendig.

Begrunnelse for vern
I området rundt Olstad-gårdene er det bygd flere nye bolighus langs veien mot Sørum-gårdene.Gårdstunet på Olstad

gbrn. 21/2 utgjør et helhetlig bygningsmiljø og er et viktig element i kulturlandskapet.



Sørum-gårdene gbnr. 23/1, 23/4, 23/5 og 24/5
Lokalisering
Fem Sørum-gårder ligger tett sammen i rekke langs veien. Gårdene danner et særegent bygnings-og gårdsmiljø.

Sørum gnr. 24 bruk nr.I som har verneverdi 2, er omtalt i hoveddelen under avsnitt Grannelagene Svensrud-Olstad

og Olstad-sørum.

Kort historikk
Sørum ble trolig ryddet i eldre jernalder og tidlig delt i to bruk Søgarn og Nordgarn Sørum. I middelalderen lå begge

gårdene til Nonneseter kloster i Oslo. Etter reformasjonen solgte kongen gården til brukerne.

Nordgarn Sørum gnr. 23 ble i 1647 delt i to bruk, Ne-Nordgarn og Oppi-Nordgarn. I 1894 ble knapt halvparten av

Oppi-Nordgarn skilt ut som eget bruk under navnet Ringnes.

Dagens situasjon
Gårdene er befart, men ikke registrert og nærmere undersøkt. Gårdene har stort sett nyere bebyggelse innordnet

i firkanttun, som ligger etter hverandre langs veien.

Begrunnelse for vern
Gammel, bevaringsverdig tunstruktur, trolig med bevaringsverdige enkeltbygninger.

Sørum

13.4 Grannelag i Sørbygda
Forslag til forvaltning
Ved søknad om endringer på bygningene, bør eiere få veileding om tilbakeføring/vedlikehold av bygningenes

tidstypiske preg.

Eller:
Saksbehandlingsregler skal sikre at søknader som angår kulturminner, riving og nybygging/ombygging/fasadeendinger

skal sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK - nr. verneverdi
Rud 28 I 104/015 3
Rud 28/3,5




3
Asmyr 29 4 104/008,009,010,01 I 3
Skauen 30 6 I 04/007 3
Skauen 30 23




3
Store Flatner 32 2,4 I 04/029 3
Fløtten 32 5,7,10 104/022,023 3
Nord Fløtten 32 6,8 104/024,025,026 3
Vesle Flatner 33 I 104/006,033,034 3
Tuterud 34 3 105/001 3
Hagan 35 2 105/002 3
Fredheim/Bråtan 35 5 105/003,004 3

irlf
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Rud-gårdene gnr. 28
Lokalisering
Rud i Sørbygda ligger på østsiden av Rv. 120 med innkjøring fra veien til Frogner.

Kort historikk
Rud ble ryddet i vikingtida eller i tidlig middelalder og lå ikke øde etter svartedauen, men tok opp i seg en gammelnorsk
gård som ble lagt øde etter alle farsottene i senmiddelalderen.
Rud var udelt til 1754 da den ble delt i to like store bruk som gjensidig kalte hverandre Arstun. I 1842 ble det nordligste
bruket delt i to. På I600-tallet hadde gården sag i Ulvedalsbekken ved Hval og på I 700-tallet kvern.

Husmannsplasser
I I 660 nevnes en husmann som må ha bodd i Skauen, som var i bruk som husmannsplass til 1913. Den ble solgt fra
i 1923, nå kalt Skaugom. Pipenhus ble ryddet rundt 1768 og nedlagt i 1890. Skjærhaugen var kommet opp i 1791.
På denne tid var det to Pipenhusplasser. Rundt 1800 hadde gården fem husmannsplasser. Da var Sletta kommet opp
øst for Skjærhaugen.

Rud gbnr. 28/1
Registrering
bolighus SEFRAK 104/015

Dagens situasjon
Bolighus fra 1935. Driftsbygning fra 1926 med senere tilbygg.Tunet ligger som dobbelttun med gbnr. 28/3,5.

Begrunnelse for vern
Det gamle dobbelttunet er opprettholdt med nyere bygninger. Sammen med bygningene i nabotunet skapes
et helhetlig bygningsmiljø.

Rud gbnr. 28/3,5
Ingen registreringer

Dagens situasjon
Bolighus fra 1925, stabbur fra 1923 og låven fra 1910 med nyere tilbygg. Bygningene har bevart opprinnelig preg.

Begrunnelse for vern
Det gamle dobbelttunet er opprettholdt med nyere bygninger. Bygningsmiljøet med godt bevarte tidstypiske bygninger
har kulturhistorisk verdi.

Asmyr (Oppistun) gbnr. 29/ 4
Registreringer
bolighus SEFRAK 104/008
mat/kornbu SEFRAK 104/009
kornbu SEFRAK 104/010
driftsbygning SEFRAK 104/011

Lokalisering
Asmyr ligger på vestsiden av Rv. 120 ca. 2 km sør for Ask sentrum.

Kort historikk
Det antas at gården ble ryddet en gang i slutten av eldre jernalder.
Østigarn ogVestigarn, men etter svartedauen ble de slått sammen
og et bruk som vistnok ble kalt Nestun.
I 1793 ble Nystun skilt fra Oppistun. Resten av Oppistun ble delt i
kom under Oppistun i 1909 og Øst-Nystun kom under Svingen.

Asmyr var i gammelnorsk tid delt i to bruk kalt
til ett. Rundt 1683 ble gården igjen delt i to, i Oppistun

to i 1848. Nystun ble delt i to i I 823.Vest-Nystun
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Det var flere delinger utover I 800-tallet. Flere av de brukene som er skilt ut fra Asmyr ligger langs veien som tar av ved
Høyenhall skole og som tidligere gikk nordøstover til Hval. I dag ligger Negarn og Oppistun igjen ved det gamle tunet.
Før lå det tre bruk her. Den gamle hovedveien gikk gjennom tunet.

Husmannsplasser
Første husmann er nevnt i 1780 og plassen Asmyrhaugen lå ved veien et stykke nord for husene på Asmyr. Den var i
bruk til 1830. Finskjeggen er nevnt i 1791 og kan ha vært Skjærhaugen. I 1818 var Sletta kommet opp øst for
Skjærhaugen. Sletta er senere kjent som Slettalykkja og ble solgt som bruk senere. Innen 1850 hadde den siste husmann
på Asmyr sluttet.

Dagens situasjon
Hovedbygningen 1Oppistun skal være fra første halvdel av 1800-tallet, men tilbygd og ombygd senere. Stabburet er
gammelt og er ett av de få rettveggete stabburene som er igjen i kommunen. Driftsbygningens eldste del skal være fra
første del av I 800-tallet. Stor kårbygning fra 1978 med tilbygg i 1986 preger bygningsmiljøet.

Begrunnelse for vern
Til tross for ombygginger er de eldste bygningene i tunet kulturminner med stor kulturhistorisk verdi.

Skauen gbnr. 3016
Registrering
bolighus SEFRAK 104/007

Lokalisering
Skauen ligger på vestsiden av Rv. 120 ved avkjøringen til Gauterud ca 1,2 km nord for grensa mot Skedsmo.

Kort historikk
Skauen er nevnt første gang i I 728 som plass under Bråta, men kan ha vært i bruk allerede i 1689. Den var i bruk
til I 860-årene.

Dagens situasjon
Bolighus fra I 800-tallet. Huset ble panelt innvendig og utvendig i 1930. Huset er i begynnende forfall.

Skauen gbnr. 30/23
Ingen registrering

Lokalisering
Skauen ligger på vestsiden av Rv. 120 ved avkjøringen til Gauterud ca I ,2 km nord for grensa mot Skedsmo,
øst for Gauterud.

Dagens situasjon
På denne eiendommen ligger en akershusisk stue, trolig med nyere tilbygg. Bygningen ligger for seg selv.Alder ukjent.
Et nytt bolighus på samme eiendom ligger et stykke unna.

Begrunnelse for vern
Det er forholdsvis få hus igjen av denne bygningstypen, som har stor kulturhistorisk verdi.

Store Flatner gbnr. 32/2,4
Registrering
SEFRAK 104/029

Lokalisering
Store-Flatner ligger på vestsiden av Rv.120 500-600 m nord for grensa til Skedsmo
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Kort historikk
Store-Flatner var i 1707 til 1764 delt i to like store bruk som i 1796 ble delt i Søgarn og Nordgarn. Brukene lå vel
to hundre meter fra hverandre. Nordgarn ble delt i 1829 og det nye bruket Nystun ble bygd i skogkanten nordvest
for Nordgarn.

Husmannsplasser
I 1689 blir den første husmannen nevnt. Han bodde på Flatner eng, øst for Ulvedalsbekken. Plassen var i bruk til 1866.

Dagens situasjon
Alle husene er fra 1920-1930-årene.

Begrunnelse for vern
Gården ligger markant plassert oppe på haugen og er et viktig element i kukurlandskapet.

Fløtten gbnr. 32/5,7,10,13
Registrering
bolighus SEFRAK 104/023, 1902

Lokalisering
Fløtten, som ligger på vestsiden av RV.120 er den sørligste gården i Gjerdrum.

Kort historikk
Fløtten ble frasolgt Nordgarn i 1833. Fløtten kom i 1848 under Søgarn som fra før hadde mer jord øst for
Ulvedalsbekken og i 1883 ble denne jorda, Store Fløtten, skilt fra med omtrent halve skylda.

Husmannsplasser
I 1735 er Bjørkefløtten, som er identisk med Fløtten, nevnt som husmannsplass. Fløtten tilhørte Søgarn og ble solgt
i 1833 til husmannen.

Dagens situasjon
Bolighuset fra 1902 er i dag sterkt ombygd. Øvrige bygninger er nyere.

Nord Fløtten gbnr. 32/6,8
Registreringer
bolighus SEFRAK 104/ 25, 1850
stabbur SEFRAK 104/026, 1880

Lokalisering
Nord-Fløtten ligger like nord for Fløtten rundt 300 m nord for grensa til Skedsmo, på vestsiden av Rv. 120.

Kort historikk
Fløtten ble frasolgt Nordgarn Flatner i 1833. Fløtten kom i 1848 under Søgarn som fra før hadde mer jord øst
for Ulvedalsbekken og i 1883 ble denne jorda, Store Fløtten skilt fra med omtrent halve skylda.

Dagens situasjon
Bolighuset med eldste del fra 1850 er ombygd. Autentisk stabbur fra 1880.

Begrunnelse for vern
Bolighuset og stabburet er bygninger med kulturhistorisk betydning og har verdi som kulturminner.



Vesle-Flatner gbnr. 33/1
Registrering
bolighus SEFRAK 104/006

Lokalisering
Ligger på vestsiden av Ulvedalsbekken 1,5 km nord for grensa mot Skedsmo.

Kort historikk
Alt i gammelnorsk tid var Flatner delt i minst to bruk, som svarer til Vesle- og Store Flatner De lå begge vest for

Ulvedalsbekken, men øst for bekken der Fløtten og Flaen er nå var det også en gård i gammelnorsk tid. Store-Flatner

var den eneste av de tre gårdene som var i bruk etter svartedauen frem til I 600-tallet. I første del av I 600-tallet ble

Vesle-Flatner tatt opp igjen.Vesle Flatner har alltid vært udelt.

Dagens situasjon
Bolighuset er bygd i 1976 og skal være kopi av det gamle bolighuset fra I 803. Stabbur fra 19 15 og bryggerhus fra 1916,

samt driftsbygning fra 1924.

Begrunnelse for vern
Gården har et helhetlig bygningsmiljø og ligger markant plassert i kulturlandskapet.

Vesle-Flatner sett nordoverfra

Tuterud gbnr. 34/3,
Registrering
bolighus SFRAK 105/001

Lokalisering
Langs Ulvedalsbekken er det ravinelandskap med beitebakker i leirdalene. Gårdsbebyggelsen som ligger fritt oppe på

haugene er delvis godt bevart. Det tidligere plassområdet langs ravinene mellom Flatby og Tutetrud er et karakteristisk

plass- og småbrukslandskap. Plassbebyggelsen er delvis revet, delvis sterkt endret.Tuterud ligger på vestsiden av

Ulvedalsbekken, på kanten av ravineområdet og lengst sør i veien som går gjennom Flatby-gårdene.

Kort historikk
1 1711 og 1723 var det to plasser under Søgarn og en under Nordgarn Flatby. Den ene var trolig Hølen og den

andre trolig Tuterud.Tuterud var ute av bruk en periode, men blir tatt opp igjen i 1820-årene.Tuterud ble frasolgt som

småbruk i 1858. Samme året ble Hagan og Bingen solgt fra. Lykkja ble solgt fra litt senere.Alle disse plassene lå like nord

for Tuterud.

Dagens situasjon
Bolighuset som er ombygd, er trolig fra I 800-tallet. Nyere driftsbygning. Ikke bygningsmiljø av betydning.



Hagan gbnr 3512
Registrering

bolighus SEFRAK 105/002

Dagens situasjon
Har vært del av plassbebyggelsen under Flatby, i dag brukt som hytte.

Fredheim/Bråtan gbnr 35/5
Registrering

bolighus SEFRAK 105/ 003

Dagens situasjon
Har vært husmannsplass under Flatby gnr. 35 bnr.l. I dag brukt som hytte.

13.5 Grannelaget Hval-Fjælstad-Hønsi
Forslag til forvaltning
Ved søknad om endringer på bygningene, bør eiere få veileding om tilbakeføring/vedlikehold av bygningenes

tidstypiske preg.
Eller:
Saksbehandlingsregler skal sikre at søknader som angår kulturminner, riving og nybygging/ombygging/fasadeendinger

skal sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Hval 25 I 104/002 3
Søndre Fjælstad 26 I 104/045 3
Holmen 26 2 104/048 3
Skansen 26 4 1041047 3
Hammer 27 2 104/021 3
Fjælstadtangen 38 2,7 104/046 3
Nordholmen 38 5,12 104/016,047 3
Skjønhaug 39 7 106/016,017 3
Gunneby 39 8 106/014 3
Heimly 40 5 106/018,019 3

Hval gbnr. 25/1
Registreringer
bolighus SEFRAK 104/002

Lokalisering
Hval ligger mellom Tangeelva og Gjermåa, sørøst for Fjælstad-gårdene.

Kort historikk
Gården ble trolig ryddet i vikingtid. Etter svartedauen lå den øde og ble først tatt opp igjen tidlig på I 600-tallet.

1ødetiden har gården blitt brukt til hogst, havn og slåtteland av brukerne på Fjælstad eller andre gårder i bygda. Hval

var udelt i gammelnorsk tid, og i nyere tid har den vært udelt med unntak av at en liten part, Hvalstad, var eget bruk

noen år fra 1905.

Tidlig var det både sag og kvern i Tangeelva, like sør for husene på gården. Sagvar i drift til I 680-årene. Kverna, som flere

ganger ble utvidet og ombygd, var i bruk til 1900. Hans Fjældstad bygde elektrisitetsverk til gårdsbruk i 1937.

Husmannsplasser
Første husmann nevnes i 1660-årene, han bodde trolig i Hvalshagan, som var i bruk til etter 1711. Plassen har trolig ligger

der Simarud kom opp i 1730-årene. Rundt 1760 kom Karlstad opp, men ble nedlagt før I 800. Utover på I 800-tallet var
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det to plasser som het Simarud, de lå nær hverandre. Den ene ble kalt Svenskerud. På I800-tallet kom det også opp en
plass som ble kalt Hvalsflaen. Plassene ble nedlagt før 1900.

Dagens situasjon
Deler av bolighuset skal være fra rundt I 750, huset er en del endret. Stabburet er fra 1900, for øvrig nyere bygninger.

Begrunnelse for vern
Bolighuset har høy aldersverdi.

Søndre Fjælstad gbnr. 26/1
Registreringer
ny bebyggelse SEFRAK 104/045

Kort historikk
Søgarn (gnr.26)var udelt til Fjælstadkroken ble skyldsatt i 1780. Fjælstadkroken ble i 1898 lagt til Nordgarn Flatby.
Holmen gbnr. 26/ 2 fradelt Søgarn i 1861 til skolejord.
Frem til 1903 lå alle Fjælstad-gårdene Nordgarn,Vestigarn,Søgarn og Negarn sammen i klyngetun, dvs hver gård sitt tun,
men tett inntil hverandre. Huset i Nordgarn ble flyttet opp på toppen ogVestigarn lenger vest og på sørsiden av gårds-
veien, mens Negarn og Søgarn ble liggende slik de sees i dag. På Søgarn er alle hus nye.

Husmannsplasser
Først i 1750-årene nevnes en husmann til Søgarn. Han bodde trolig i Kroken, som ble solgt fra et par tiår senere. I 1770
kom Ny-Holmen opp. Denne plassen ble solgt i 1861 til Gjerdrum kommune til skole. Senere var det ingen husmenn
under Søgarn

Dagens situasjon
Bebyggelsen har nærmest industrielt preg. Låve/fløs er fra 1934, bolighus fra 1950, grisehus fra 1964, vognskjul fra 1976,
korntørke fra 1980, redskapshus fra 1976, garasje fra 1983.

Begrunnelse for vern
Det er av betydning å opprettholde/gjenopprette samspillet mellom eldre og nyere bebyggelse i omådet hvor de øvrige
gårdene i klyngetunet har høy kulturhistorisk verdi.

Holmen gbnr. 26/2
registreringer
bolighus SEFRAK 104/048, 1862
uthus bygd 1965

Kort historikk
Fjælstadholmen gbnr. 26/ 2 var opprinnelig husmannsplass som ble fradelt Søgarn Fjælstad i 1861 til skolejord. Skolehuset
ble bygd i 1862 med leilighet for læreren. Eiendommen ble solgt i 1916. Huset ble ombygd 1922. Skolelæreren hadde 15
mål skoletomt og 2 kuer.

Dagens situasjon
Huset har i dag mistet sitt opprinnelige preg som skolebygning.

Skansen gbnr. 26/4
Registrering
SEFRAK 104/047

Kort Historikk
Skansen er fradelt Holmen gbnr. 26/2 i 1940. Bolighus og uthus Skansen ble bygd i 1941-42.

82
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Hammer gbnr. 27/2
Registreringer

bolighus SEFRAK 1041021

Lokalisering
Gården ligger 600-700 m øst for Fjælstad-gårdene

Kort historikk
Før svartedauen var det minst to andre gårder innenfor det området som utgjorde Fjælstad; Hammer og en gård som

omfattet området sør for Ulvedalsbekken. Hammer ble etter svartedauen lagt til Negarn og den andre gården til Søgarn

og Nordgarn. De tre hovedbrukene var i hevd også etter svartedauen

Negarn (gnr.27) med Hammer ble brukt samlet fra tiden etter svartedauen til Hammer(bnr.2) ble skyldsatt fra 1872

Dagens situasjon
Bolighusets eldste del er trolig fra 1870-årene. Huset fikk glassveranda og påbygd annen etasje i 1934, samt tilbygg mot

sør like etter krigen og tilbygg mot øst i 1954. Låve og stabbur er fra mellomkrigstiden.

Begrunnelse for vern
Som del av den gamle jordbrukshistorien har gården interesse i kulturhistorisk sammenheng, samt bevaringsverdig

bygningsmiljø.

Fjælstadtangen gbnr. 38/2,7
Registreringer
bolighus SEFRAK 104/046, ca. 1920 (?)
låve SEFRAK 104/046

rester etter bru over Tangenelva SEFRAK 104/046

Lokalisering
Plassen ligger på østsiden av Rv 120, like nord for stedet der Tangeelva krysser under veien.

Kort historikk
Husmannsplassen ble fradelt Fjælstad vestre gbnr. 38/1 rundt 1850. Drevet som småbruk og gartneri. På I700-tallet ble

plassen kalt Papirmølla, men det er ikke rester etter virksomheten her. Det har vært drevet ulike virksomheter nede ved

TangeneIva. Inntil 1900 var det meieri noe lenger vest og tegIverk. Fjælstadtangen ble fradeltVestigarn Fjælstad gbnr. 38/1

i 1849. Garver Nitteberg kjøpte eiendommen i 1855.1 1912 ble det bygd nytt garveri, som ble nedlagt i 1928.

Dagens situasjon
Bolighus fra rundt 1920 med enkel sveitserstil. Påbygg på østsiden rundt 1990.

Begrunnelse for vern
Som del av områdets kulturhistorie har plassen bevaringsverdi.

Nordholmen gbnr. 38/5,12
Registrering
bolighus SEFRAK 104/016,047

Kort historikk
Kort etter 1700 fikk Nordgarn første husmannen. Han bodde i Nord-Holmen. Plassen ble solgt fra som småbruk i 1836.

Dagens situasjon
Bolighus fra I800-tallet. Ny dobbeltgarasje.
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Begrunnelse for vern
Bygningene har kulturhistorisk interesse som representant for småbruksmiljøet. I områder med sterk forandring er det
viktig at noen historiske holdepunkter blir bevart for ettertiden og kan gi området særpreg.

Boligområde på Hønsisletta til vedlegget
Begrunnelse for vern
På Hønsisletta ligger et lite boligområde langs rv 120, ca 300 m sør for Ask sentrum. Boligområdet er representativt for
ulike stadier i byggeskikken over en hundreårsperiode. Det eldste huset er et sveitserstilhus fra slutten av I 800-tallet og
det nyeste er bygd ca 1990 i postmodernistisk stil. En finner også et funkishus bygd 1939. Det finnes flere I 950-talls hus
der bare små forandringer er gjort siden byggingen.Et par 1970-1980-talls hus finnes også.

Boligområdet gir på tross av de ulike hustypene ett harmonisk uttrykk og danner en fin helhet.Alle tomter er utskilt fra
Hønsi. Følgende bygninger er SEFRAK-registrert:

Skjønhaug gbnr. 39/7
Registrering
bol ighus SEFRAK 106/0 I 6
uthus SEFRAK I06/0 I 7

Gunneby gbnr. 39/8
Registrering
bolighus SEFRAK 106/014

Heimly gbnr. 40/5
Registrering
bolighus SEFRAK 106/018
uthus SEFRAK 106/019

13.6 Grannelaget Ask-Kråkvål og Brådal-Kulsrud
Forslag til forvaltning
Saksbehandlingsregler skal sikre at søknader som angår kulturminner, riving og nybygging/ombygging/fasadeendinger skal
sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering, eller Ved søknad om endringer på bygningen bør eiere få veiledning

i kommunen om tilbakeføring/vedlikehold av bygningsens tidstypiske preg.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Brådal 37 1




3
Brådal søndre 37 6 105/007,010 3
Brådal 37 8 I 05/008 3
Brådal 37 37 105/009 3
Løken 41 2 107/013 3
Fjellbo/Ask store 41 15 107/014 3
Askenga 42 7,15 107/012 3
Klokkerenga/Ask vestre 42 10 1071001,027 3
Askvoll 42 16 107/015 3
Grønvoll 42 17 107/010 3
Vesle Ask 43 I I 10/034,035,036 3
Vesle Ask 43 2 110/032,033 3
Bjørkely 43 3 I 10/027,028,029 3
Kråkvål søndre 44 I 110/012,014,015,016 3
Kråkvål østre 44 2 110/013 3
KråkvåI 45 I 110/008,009,010,011 3
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Kråkvål/Sørli 45 3,8 110/042,043,044,045 3
Kråkvål/Backer 45 6 110/039,040 3

Kråkvål/Hellum 45 9 I 10/038 3
Kråkvål/Nordvold 45 13 I I 0/041 3
Kulsrud søndre 46 I 108/001,003 3
Kulsrud vestre 46 3 108/002 3
Bratteli 46 6 107/019 3
Kulsrud Nordigar'n 46 I 7 I 08/002,005 3
Kulsrud 46 29 107/022,023 3

Brådal-gårdene gnr 37
Lokalisering
Gårdene ligger langs Brådalsveien fra _ km til I km sør for Ask sentrum.

Kort historikk
Gården ble trolig ryddet i vikingtida og ble alt i gammelnorsk tid delt i to bruk,Vestigarn og østigarn som ble slått
sammen til ett bruk etter svartedauen. Brådal var så udelt til omkring 1645, da gården ble delt i to like store bruk,
Nordgarn og Søgarn.På I 800-tallet ble Brådalstua, Nordhagan (bnr.39) ogVestjordet (bnr.4) skilt ut fra Nordgarn.
Vestjordet kom senere tilbake.

Søgarn var udelt til 1833, men ble da delt i to like store bruk Søgarn (bnr.7) og Østigarn eller Oppigarn (bnr.8).
I 1864 ble Arstun (nr.I 2) skilt fra Søgarn. Søgarn og Østigarn hadde en part helt nord for Nordgarn. Der var det en
plass Brådalstua som ble solgt fra i 1852 (bnr.9), Bråta (bnr.10) var også plass som ble solgt fra Østigarn på slutten av
1850-tallet.

Husmannsplasser
Første husmann nevnt i I 690. Han bodde i Brådalstua. Det var to plasser som het Brådalstua. Søgarn hadde en plass
Kroken eller Oppikroken som lå like ved Fjælstadkroken. Denne plassen kom opp rundt år 1700 og var i bruk til rundt
1860. Fra 1840 til rundt 1870 blir det nevnt en plass Smedlykkja til Søndre Brådal.

Brådal gbnr. 37/1
Ingen registreringer

Dagens situasjon
Bolighus fra 1928, stabbur og vognskjul fra 1933, låve 1958, sidebygning 1967

Begrunnelse for vern
Bevaringsverdig bygningsmiljø. Gårdens plassering i forhold til veien viser gamle mønstre i dagens kulturlandskap.

Brådal søndre gbnr. 37/6,7
Registrering
bolighus SEFRAK 105/007

Dagens situasjon
Bolighusets første etasje var opprinnelig annen etasje til bolighus på Brådal østre, som ble flyttet hit og påbygd ny annen
etasje i 1866.Tilbygd og ombygd i senere tid. Kårbygning fra 1984 er plassert i tunet og danner et tradisjonelt firkanttun
sammen med stabbur fra 1936 og driftsbygningen fra 1924 og det gamle bolighuset.

Begrunnelse for vern
Bygningsmiljøet og Brådalgårdenes plassering i forhold til veien viser gamle mønstre i dagens kulturlandskap.
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Brådal gbnr. 37/8,
Registrering
bolighus SEFRAK 105/008, I 800-tallet

Dagens situasjon
Bolighus fra I800-tallet, driftsbygningens eldste deler fra 1909. Gårdstunet deles av veien.

Begrunnelse for vern
Bevaringsverdig bygningsmiljø. Brådalgårdenes plassering i forhold til veien viser gamle mønstre i dagens kulturlandskap.

Brådal gbnr. 37/37 og 37/43
Registrering
bolighus SEFRAK 105/009, I800-tallet
bryggerhus, ikke registrert

Dagens situasjon
Bolighus fra I 800-tallet med endel endringer, to-roms bryggerhus som ligger helt i veikanten.

Begrunnelse for vern
Husenes plassering i forhold til veien viser gamle mønstre i dagens kulturlandskap.I et område under sterk forandring
er det viktig at noen historiske holdepunkter blir bevart.

Brådal

Vesle-Ask gårdene gbnr. 43
Vesle Ask gnr. 43 bnr. I
Vesle Ask gnr. 43 bnr.2

Lokalisering
Klyngetunet ligger på vestsiden av Rv 120 ved Ask sentrum.

Kort historikk
Vesle-Ask gnr. 43 var delt i to like store bruk i perioden 1680-1777, og fra 1838. Fra den siste delingen blir begge
brukene kalt Arstuen. Brukene har ligget på samme sted fra gammelt av.

Husmannsplasser
Den første husmannsplassen er nevnt i 1711 på Vesle-Ask. Spellvoll er nevnt i I 770-årene.Vesle-Askstua nevnt i 1790 —
i bruk til 1850. Bonkall nevnt i 1790-årene. Myra nevnt i I 830-årene.
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Tidligere plasser under Ask-gårdene

Løken gbnr. 41/2
Registrering
bolighus SEFRAK 107/013

Fjellbo gbnr. 41/15
Registrering
bolighus SEFRAK 107/14

Askenga gbnr. 42/7,15
Registrering
bolighus SEFRAK 107/012

Klokkerenga/Ask vestre gbnr. 42110
Registrering
bolighus SEFRAK I07/001

Askvoll gbnr. 42/16
Registrering
bolighus SEFRAK 107/015

Grønvoll gbnr. 42/17
Registrering
bolighus SEFRAK 107/010

Lokalisering
De tidligere plassene under Ask-gårdene ligger spredt rundt i området i og like utenfor Ask sentrum.

Dagens situasjon
Det er bolighusene på plassene som er bevart. Husene, som i hovedsak er bygd på slutten av I800-tallet, er i dag sterkt
ombygd.

Begrunnelse for vern
De gamle plassene ligger i et område som er under sterk endring der det er viktig at noen historiske holdepunkter blir
bevart for ettertiden.

Vesle-Ask gnr.43 bnr.I
Registreringer
bolighus SEFRAK I 10/034
stabbur SEFRAK I I 0/035
driftsbygning SEFRAK 110/036

Dagens situasjon
PåVesle- Ask er det ingen gamle hus. Bolighuset ble bygd i 1907, stabburet i 1926 og driftsbygning i 1907. Fjøs og grisehus
i 1933.Jorda rundt begge brukene er planert i flere etapper fra 1955.

Begrunnelse for vern
Brukene har ligget på samme sted som dobbelt-tun fra gammelt av og tunmiljøet har derfor verdi for tidsdybden
i landskapsbildet. Det gjelder selv om enkelthus er endret eller satt opp i senere tid.
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Vesle-Ask gbnr. 43/2
Registreringer
bolighus SEFRAK 110/032
driftsbygning SEFRAK 110/033

Dagens situasjon
Bolighuset er bygd på I 800-tallet og ombygd rundt 1920 til to fulle etasjer med halv-valmtak. Driftsbygningen er bygd
i 1907 med fjøs fra 1951. Garasjen ble bygd som grisehus i 1936.Jorda rundt begge brukene er planert i flere etapper
fra 1955.


Begrunnelse for vern
Brukene har ligget på samme sted fra gammelt av og tunmiljøet har derfor verdi for tidsdybden i landskapsbildet. Det
gjelder selv om enkelthus er endret eller satt opp i senere tid.

Bjørkely gbnr. 43/3
Registreringer
bolighus SEFRAK 110/027
stabbur SEFRAK 110/28
driftsbygning SEFRAK 1I0/029

Lokalisering
Bjørkely ligger like nord-vest for Ask sentrum, ved Myragutua mot Vestby

Kort historikk
Bjørkely ble solgt fra Vesle-Ask i 1911.

Dagens situasjon
Bolighus og stabbur skal være satt opp rundt 1910, driftsbygning er trolig fra perioden 1910- 1920. Bolighuset har nyere
tilbygg som delvis har endret husets hovedform. Stabbur og driftsbygning har bevart opprinnelig preg.

Begrunnelse for vern
Låvebygningen har de spesielt rikt utsmykkede låvedørene som er et særtrekk i Gjerdrum, og er et velholdt eksempel på
pyntegleden fra de første tiårene av I 900-tallet.

Kråkvål-gårdene gnr. 44 og 45
Kort historikk
Kråkvål ble trolig ryddet i slutten av eldre jernalder eller tidlig i vikingtid og delt i to bruk Nordgarn (også kalt Vestigarn)
og Østigarn. Begge i bruk også etter Svartedauen. Husene i Nordgarn ble flyttet ut og bygd lenger vest ( på jord make-
skiftet fra Sørgarn) i 1880-81.

Østigarn (Østre Kråkvål) nå gnr. 44 var i 1680-1744 delt i to like store bruk, og blir i 1781 varig delt i Søgarn og
Østigarn, som også var like store. Plassen Hellen med kvernbruk og noe ekstra jord ble skilt ut fra Østigarn i 1831.

Nordgarn( Nordre Kråkvål), gnr. 45 hadde noen år på I 700-tallet to brukere. Før ble gården kaltVestigarn.1 1903 ble Sørli
solgt fra. Senere har det vært en del mindre frasalg.

Husmannsplasser
I 1690-årene er den første husmann nevnt. Han bodde i Hellen ved Gjermåa. Plassen tilhørte Østigarn og lå ved kverna.
Plassen ble solgt fra sammen med kvernbruket. I 1791 blir Gullhaug under Søgarn nevnt, denne ble lagt ned som plass i
slutten av I800-tallet. I 1662 nevnes Kråkvålskauen under Nordgarn. På I700-tallet hører vi om Haugen til samme gård.
Den kan ha vært identisk med Stokholm som nevnes i 1785 og I 79 I. Kråkvålhagan blir nevnt som plass fra 1817 til
I 840-årene. Inngjerdingen var plass til Nordgarn fra rundt 1840 til den ble nedlagt i I 890-årene. Lisastua fra siste havdel
av I 800-tallet var en stue som tilhørte Søgarn.



Kråkvål søndre gbnr. 4411
Registreringer
bolighus SEFRAK 110/012

stabbur SEFRAK 110/014

bryggerhus SEFRAK 110/015

Lokalisering
Kråkvål søndre ligger på østsiden av RV 120, ca I km nord for Ask sentrum og danner klyngetun med Kråkvål østre

gbnr. 44/2.

Dagens situasjon
Bolighuset som skal være fra midten av I800-tallet, er påbygd med kjøkken-inngang i I 930-årene, tilbygd stue mot sør i

1948, samt nytt tilbygg mot vest. Bryggerhuset er revet og kopi av det gamle er nyoppført.Stabburet som skal være eldre

enn 1890 har bevart stor grad av autentisitet. Driftsbygningen eldste del fra 1929.

Begrunnelse for vern
Selv om bolighuset er noe endret og bryggerhuset er nyoppført har tunet som helhet bevaringsverdig bygningsmiljø.

, •'
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Kråkvål søndre

Kråkvål østre gbr. 44/2
Registrering
bolighus SEFRAK 110/013

Lokalisering
Kråkvål østre ligger på østsiden av Rv 120, ca 1,2 km nord for Ask sentrum og danner klyngetun med Kråkvål søndre.

Dagens situasjon
Bolighuset er gammelt med nyere vinduer av ulike typer innsatt.Tunet har et uensartet preg med hensyn

til bygningsmiljø.

Begrunnelse for vern
Som del av den gamle jordbrukshistorien har gården interesse i kulturhistorisk sammenheng. Det er av betydning

å opprettholde samspillet mellom eldre og nyere bebyggelse særlig der brukene ligger i klyngetun.

Kråkvål nordre gbnr. 45/1
Registrering
stabbur SEFRAK 110/009, I 880-1890

Lokalisering
Kråkvål nordre ligger på vestsiden av Rv 120 ca 1,2 km nord for Ask sentrum.

Dagens situasjon
Nytt bolighus, låve fra 1951. Stabbur fra 1880-/I890-årene med opprinnelig preg.



Begrunnelse for vern
Det er får stabbur igjen i Gjerdrum fra tiden før 1900.

Sørli/Kråkvål gnr. 45 bnr. 3,8
Registreringer

bolighus SEFRAK 110/042

driftsbygning SEFRAK 110/043

bryggerhus SEFRAK 110/044

Lokalisering
Sørli ligger like øst for Rv.120 ca. 800 m nord for Ask sentrum.

Kort historikk
Sørli ble frasolgt Nordre Kråkvål i 1903.

Dagens situasjon
Bolighus fra I 800 - tallet, driftsbygning fra ca 1900.

Begrunnelse for vern
Sørli er et småbruk med delvis opprinnelig bygningsmiljø.

Frasalg fra Kråkvål nordre
Kråkvål/Backer gbnr. 45/6

Kråkvål/Hellum gbnr. 45/9

Kråkvål/Nordvoll gbnr. 45/13

Kråkvål/Backer gbnr. 45/6
Registreringer

bolighus SEFRAK 110/039

uthus SEFRAK 110/040

Lokalisering
Eiendommen ligger rundt 250 m sør for Kråkvål nordre.

Dagens situasjon
Bolighus og uthus bygd i 1918, bygningene er endret ved påbygg i 1980 - årene.

Begrunnelse for vern
Til tross for bygningsmessige endringer har bebyggelsen kulturhistorisk interesse som eksempler på småhusbebyggelse

fra tiden rundt 1920-årene.

ved Kråkvål nordre
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Kråkvål/Hellum gbnr. 45/9
Registrering
bolighus SEFRAK 110/038

Lokalisering
Hellum ligger rundt 250 m sør for Kråkvål nordre.

Kort historikk
Hellum ble fradelt Nordgarn Kråkvål i 1926. Det har vært telefonsentral i bolighuset, trolig den første i Gjerdrum.

Dagens situasjon
Ny panel og nye vinduer har endret husets opprinnelige preg.

Begrunnelse for vern
Til tross for bygningsmessige endringer har bebyggelsen kulturhistorisk interesse som eksempler på småhusbebyggelse
fra tiden rundt 1920-årene.

Kråkvål/Nordvoll gbnr. 45/13
Registrering
bolighus SEFRAK I 10/041,

Lokalisering
Nordvoll ligger rundt 250 m sør for Kråkvål nordre.

Kort historikk
Solgt fra Nordgarn i 1917

Dagens situasjon
Bygningen er sterkt ombygd

Kulsrud-gårdene gnr. 46
Lokalisering
Kulsrud ligger under skogkanten nord for Brådal i terreng som er gjennomskåret av flere bekker i dype leirdaler

Kort historikk
Kulsrud ble trolig ryddet i middelalderen og gården lå ikke øde etter svartedauen. Omkring 1640 ble gården delt
i to bruk, Søgarn og Nordgarn. I 1752 ble Vestigarn skilt ut fra Nordgarn med halve skylda.

Tre bruk Kulsrudenga (bnr.6,8 og 9) ble i 1860 skyldsatt fra bnr.4 i 1860.1 1835 ble Grønlund skyldsatt fra Nordgarn.
Allerede i 1803 ble Nygård skyldsatt fra Nordgarn.

Husmannsplasser
I 1665 var det to husmenn på gården. De bodde trolig i Nærlaus og Hungerholt som ble regnet som husmannsplasser
til Kulsrud til utpå I 700-tallet. Haukerud er nevnt i 169I .To plasser hadde dette navnet. I 1791 blir det nevnt tre plasser;
Bakken, Kulsrudbakken og Haukerud. Bakken var trolig i bruk til I 870-årene. Haukerud ble skyldsatt fraVestigarn i 1835.

Dagens situasjon
Kulsrud-gårdene ligger i et område med stor fortetting av nye bolighus. I et område som er under sterk endring er det
viktig at noen historiske holdepunkter blir bevart for ettertiden.
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Kulsrud søndre gbnr. 46/1
Registreringer
bolighus SEFRAK 108/001

stabbur SEFRAK 108/003

Dagens situasjon
Gården ligger i randen av nytt byggefelt. Bolighuset som ble flyttet i 1910 har mistet opprinnelig preg. Registrert stabbur

med autentisk preg kan være fra før I 900-tallet.

Begrunnelse for vern
Stabburet er av en type som det er få igjen av i Gjerdrum

Kulsrud gbnr. 46/3
Registrering
stabbur SEFRAK 108/002,

Dagens situasjon
Stabbur oppført 1860 på Nordgar'n Kulsrud, flyttet hit i 1946.

Begrunnelse for vern
Det er få stabbur igjen fra denne tiden i Gjerdrum

Bratteli gbnr.46/6
Registrering
bolighus SEFRAK 107/019
Lokalisering
Huset ligger ca 750 m vest for Ask sentrum,

Dagens situasjon
Bolighus fra 1911, påbygd etasje med mansard-tak rundt 1920. Nye vinduer.

Begrunnelse for vern
Huset har kulturhistorisk interesse som eksempel på småhusbebyggelse fra tiden rundt 1920-årene.

Kulsrud Nordigarn gbnr. 46/17,
Registreringe
stabbur SEFRAK 108/005

Dagens situasjon
Tidstypisk stabbur fra rundt 1920.

Begrunnelse for vern
Stabbur er en vesentlig del av bygningsmiljøet på gårdstun og bør bevares med opprinnelig preg.

Kulsrud gbnr. 46/29
Registreringer
bolighus SEFRAK 107/022
driftsbygning SEFRAK 107/023

Dagens situasjon
Bolighus og uthus er fra rundt 1920.
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Begrunnelse for vern
Det er verdifullt å ha et småbruk som gir utbyggings-området særpreg og historiske holdepunkter.

I 3.7 Grannelag i Vestbygda
Forslag til forvaltning
Ved søknad om endringer på bygningene, bør eiere få veileding om tilbakeføring/vedlikehold av bygningenes

tidstypiske preg.
Eller:
Saksbehandlingsregler skal sikre at søknader som angår kulturminner, riving og nybygging/ombygging/fasadeendinger

skal sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Møllerhaugen 49 3 I 10/001 3

Rud nordre 50 1 110/004,017,030 3

Rud østre 50 2 I 10/024,025,026 3

Fossum/Fossumjordet 5 I I 110/020 3
Fossum søndre 5 I 6,9 110/021 3

Fossum/Grønli 51 20 I 10/022,023 3
Kvennstun 52 2 110/007 3
Fossum østre 52 6 (17?) 110/005,006 3

Åmot østre 53 8 113/018,019,020,021,039 3
Åmot vestre/Åmotteiet 54 2 113/033 3
Åmotteiet/Bekken 54 3 113/034 3
Åmot vestre/Bråtan 54 4 I I 3/029,030,031,032 3
Åmot vestre/Rønningen 54 6,9,14 I 13/014,015,049 3

Åmotsbråtan 54 I I I 13/027,028 3
Åmot vestre/Åmotsbekken 54 16 113/037 3
Teiet 54 17 113/012,013 3
Hagan 54 18 I 13/034 3

Horka 54 19 I 13/001,002,026 3

Åmot vestre/Hekseberg 54 30 I 13/022,023,024,025 3

Åmot vestre/Bekkeberget 54 31 113/036 3
Mellom 55 10 1I 3/006,007,008 3

Elkeberg søndre 58 1,4 112/023,024,025 3

Eikeberg nordre 58 2,3 1I 2/009,010,020,02 I ,022 3

Vesle Skei 59 3 I 12/005,006,007,008 3

Skei 59 8 112/033 3
Vestby (tidl.landhandel) 60 9,10 I I 2/041,042,043 3
Vestby/ Åmotmeieriet 60 20 I 12/040 3
Vestbyhagan 60 1,13




3
Kogstad 61 1




3
Kogstad 61 2




3
Kogstadhagan 61 5,8




3

Kogstadhagan 61 22




3
Kogstad 62 I




3
Kogstad 62 2




3
Kogstadhaugen 62 3 112/004 3

Dølienga 72 I




3

Møllerhaugen gbnr. 49/3
Registrering
bolighus SEFRAK 110/001

Lokalisering
Møllerhaugen ligger på høyden rett øst for Horkafossen.
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Kort historikk
Møllerhaugen ble skyldsatt fra Søgarn i 1890.

Søgarn hadde i 1661 kvernfoss i Gjermåa. 1 1739 er det nevnt at det er kvern der og i 1802 er det både kvernbruk og
stampemølle.I 1865 var det både både møllebruk og sag i fossen ved Horka på Rud-landet.

Dagens situasjon
Bolighus med i hovedsak opprinnelig preg fra rundt 1890, nyere uthus.

Begrunnelse for vern
Småbruk med kulturhistorisk verdi knyttet til mølle-/og kverndrift i Gjermå

Rud nordre gbnr. 50/1
Registreringer
bolighus SEFRAK 110/004
driftsbygning SEFRAK 110/017

Dagens situasjon
Bolighuset med eldre kjerne fra 1870 er rehabilitert og har mistet sitt opprinnelige preg.
Driftsbygning fra 1903 og stabbur fra 1926. Kårbygning fra 1983.

Rud østre gbr. 50/2
Registreringer
bolighus SEFRAK 110/024
stabbur SEFRAK I I 0/025
driftsbygning SEFRAK I 10/026

Dagens situasjon
Bolighus fra 1915 har mistet opprinnelig preg ved vindusutskiftinger, takopplett og tilbygg.
Stabbur fra 1915. Driftsbygning fra 1900 med tilbygd fløs fra 1955.

Fossum - gårdene gnr. 51 og 52
Lokalisering
Fossum-gårdene ligger spredt i området som avgrenses av Gjermåa i nord og av veien mellom Ask ogVestby i vest.

Kort historikk
Fossen i Gjermåa var av betydning som kvernfoss allerede i gammelnorsk tid.

Fossum ble trolig ryddet i eldre jernalder og ble allerede før svartedauen delt i to bruk, Søgarn og Nordgarn, som begge
var i bruk også etter svartedauen.

Søgarn bnr. 51
Søgarn var udelt til 1825 og ble da delt i to like store parter; de senere bruk nr.6 Søgarn og bruk nr. 8. Utover på
I 800-tallet var det en rekke oppdelinger hvor mange parter ble solgt fra og lagt til andre parter. Her nevnes Fossumstua
(bnr. 7), Kvennstua, Fossumhagan (bnr. I), Fossumhaugen, Fossumjordet. Sørli (bnr. I) ble solgt fra Fossumstua i 1880.
Snatet (bnr.I 5) ble skyldsatt fra Fossumstua i I 866. Seopp ble skyldsatt fra Fossumstua i 1837. Det var et innviklet salg
og bytte av parter blant annet mellom de nevnte brukene og flere andre.

Nordgarn bnr. 52
Nordgarn var udelt til 1707. Rundt 1730 var den delt i tre bruk. Fra rundt 1750 var de tre brukene,Kvennstun (bnr.2),
Nordgarn og Østigarn (bnr.6) like store. Utover på I800-tallet foregikk det en enda mer innviklet oppdeling av Nordgarn
enn av Søgarn.



Husmannsplasser
I I 690-årene blir det nevnt husmann på Fossum for første gang. Kvennstun var trolig plass under Nordre(?) Fossum tidlig

på I 700-tallet. I 1790-årene hørte plassene Teiet og Fossumstua til Nordre Fossum. Det er usikkert om Snatet var plass

før det ble selveierbruk på I 800-tallet. Fossumstua ble også selveier på den tiden.Tidlig på I 800-tallet var Håkenstua

plass til Søndre Fossum. Bygningen var plass til Kvennstun.

Fossum gnr. 51 bnr. 1
Registreringer
bolighus SEFRAK 110/020

stabbur, ikke registrert

Lokalisering
Fossum gnr. 51 bnr.1 ligger vis a vis Rud Østigarn på østsiden av Myragutua.

Dagens situasjon
Bolighus fra 1912 har mistet opprinnelig preg.

Fossum søndre gbnr. 5116,9
Registrering
stabbur SEFRAK 110/021, 1915

Dagens situasjon
Nytt bolighus, sidebygning fra 1943, stabbur fra 1915 og driftsbygning fra 1930

Begrunnelse for vern
Bygningene er plassert i tunet tilsvarende det de gamle husene var. Driftsbygningen og stabburet preger bygningsmiljøet.

Fossum søndre

Grønli/Snatet gbrn. 51120
Registreringer
bolighus SEFRAK 110/022

bryggerhus SEFRAK 110/023

Lokalisering
Grønli ligger ca 1,2 km nord/vest for Ask sentrum på østsiden av veien til Vestby.

Dagens situasjon
Bolighus og bryggerhus skal være fra 1919. Begge bygninger er sterkt endret ved tilbygg og vindusutskiftinger.
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Kvennstun gbnr. 52/2
Registrering
bolighus SEFRAK 110/007

Lokalisering
Ligger ved Gjermåa, sør for elva, på østsiden av veien til Vestby.
Kvennstun hadde mølle og sagbruk til ca I 920 1930.

Dagens situasjon
Bolighuset som skal være fra 1860 ble ombygd i 1978. Låve, fløs og grisehus fra 1959.

Begrunelse for vern
Bolighuset kan ha kulturhistorisk verdi.

Fossum østre gbnr. 52117
Registreringer
bolighus SEFRAK 110/006
driftsbygning SEFRAK 110/005

Dagens situasjon
Nytt bolighus, sidebygning fra 1946 og driftsbygning med eldste del fra 1894.Jorda er solgt fra.

Begrunnelse for vern
Låven er blant de eldste uthusbygninger i kommunen og har stor kulturhistorisk verdi

Amot østre gbnr. 53/8
Registreringer
bolighus SEFRAK 113/018
bryggerhus SEFRAK 113/019
stabbur SEFRAK 113/020
driftsbygning SEFRAK I 13/021

Lokalisering
Gården ligger ca 500 m rett sør for Vestby-krysset på vestsiden av veien.

Kort historikk
Åmot ble trolig ryddet i eldre jernalder og er den eldste gården i Vestbygda. Åmot var delt i minst to gårder i gammel-
norsk tid; Østigarn og Vestigarn. Østigarn bnr. 53 var udelt til sagbruk med mølle og noe jord ble solgt fra i 1839 og
bnr. 7 ble skyldsatt fra 1907.


Dagens situasjon
Bolighuset har stått på Gardermoen og ble flyttet hit i 1908. Huset er sterkt rehabilitert i senere tid og har mistet sitt
opprinnelige preg. Bryggerhus og stabbur fra 1908 er velholdte.
Driftsbygning fra 1908 med fjøs fra 1946. Nyere kårbygning er lagt utenfor tunet.

Begrunnelse for vern
Tunet har et noe uensartet preg med hensyn til bygningsmiljø, men har bygninger med kulturhistorisk verdi.

Plasser og småbruk skilt ut fra Amot vestre gnr. 54

Kort historikk
Vestigarn bnr. 54 var alt i 1765 delt i to like store bruk som lå i ett tun som gjensidig kalte hverandre Arstun.Arstun-V
ble delt i tre bruk i 1826.



Husmannsplasser
Første husmann kjent i I 660-årene under Vestigarn kan ha bodd i Spenningen. Spenningen solgt fra i I 809. Horka kom

opp tidlig på I700-tallet, solgt fra som småbruk i 1803. Fløtten ryddet i første halvdel av I 700-tallet, solgt i 1803 og er nå

en av de tre hovedbrukene påVestre Åmot.

I området sør for Åmot vestre, som avgrenses av Mikkelsbekken og Gjermåa i øst og Fjellveien i vest, ligger det en rekke

tidligere husmannsplasser og småbruk utskilt fra Åmot vestre i første del av 800-tallet. Plassene ble tatt opp i utkanten

av eiendommen.

Bekken nevnt første gang 1823, solgt I 837. Enga nevnt første gang I 826, solgt I 840. Bråtan nevnt første gang 18 13, solgt

I823.Teiet solgt I 823. Nybråtan nevnt første gang I 865.

Teiet gbnr. 54/2, Bekken gbnr. 54/3,Teiet gbnr. 54/17 og Hagan gbnn 54/18 ligger fremdeles som en liten avskjermet grend

mot områder med stor fortetting av nye bolighus.

Dagens situasjon
Mange av de gamle Åmot-plassene bærer preg av nedlagte småbruk med boligfunksjon. Omkring de gamle plassene og

småbrukene er det bygget mange nye eneboliger. Områdene ved Harasletta og Bekkeberget har blanding av ny og gam-

mel boligmasse i grenselandset mellom jordbruksbygd og utmark. Dette gir området et karakteristisk preg.

Begrunnelse for vern
Bygningene har kulturhistorisk interesse som representant for småbruksmiljøet. I områder med sterk forandring er det

viktig at noen historiske holdepunkter som gir området særpreg, blir bevart for ettertiden, og at kunnskap om stedets

historie blir gjort tilgjengelig for lokalmiljøet og andre interesserte.

Amotvestre

Åmotteiet gbnr. 5412
Registrering
bolighus SEFRAK I I 3/033

Dagens situasjon
Teiet ble soglt fra Åmot vestre i 1823. Bolighusets eldste del er trolig fra 1800-tallet, huset er påbygd både i I 930-årene

og rundt 1950. Huset har mistet opprinnelig preg. Låven er revet.

Bekken gbnr. 54/3
Registreringer
bolighus SEFRAK 113/034

driftsbygning SEFRAK I 13/034

Dagens situasjon
Bekken er nevnt som plass første gang i 1823, og ble solgt i 1837. Bolighus og driftsbygning er fra 1950.
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Nerbråtan gbnr. 5414
Registreringer
bolighus SEFRAK 113/029
stabbur SEFRAK 113/030
uthus SEFRAK 113/031

Lokalisering
Ligger mellom Fjellvegen og Gjermåa, sør/øst for Spenningen.

Kort historikk
Bråtan er nevnt som husmannsplass første gang i 1813 og solgt i 1823.

Dagens situasjon
Bolighus, stabbur og uthus skal være gamle. Bolighuset og uthus er sterkt ombygd. Plassen er feriested.

Åmot vestre/Rønning gbnr. 54/6,9,14
Registreringer
bryggerhus SEFRAK I 13/0 I4
stabbur SEFRAK 113/015, 1919

Lokalisering
Gården ligger vest for Mikkelsbekken og nord/vest for Gjermåa med innkjøring fra Fjellvegen. Gårdsvei til Åmot vestre
bnr. I med bru over Mikkelsbekken.

Dagens situasjon
På tunet er det i hovedsak nyere bygninger som preger bygningsmiljøet. Stabburet er fra 1919 og driftsbygningens eldste
del fra 1915. Det gamle bryggerhuset er revet.

Åmotsbråtan/Haga gbnr. 54/11
Registreringer
potetkjeller SEFRAK 113/028
driftsbygning SEFRAK I 13/027

Lokalisering
Åmotsbråtan ligger like nord for kryssingen mellom Gjermåa og Fjellvegen

Kort historikk
Utskilt som eget bruk i 1862 fra Åmot vestre.

Dagens situasjon
Nyere bygninger; bolighus 1978, driftsbygning 1932, stabbur 1927 og potetkjeller trolig fra før 1920.Tunet ligger
i randsonen mot nytt boligfelt.

Åmotsbekken gbnr. 54116
Registrering
stabbur SEFRAK I I 3/037

Lokalisering
På østsiden av Fjellvegen like nord for Spenningen

Kort historikk
Småbruk under Åmot vestre solgt 1837.
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Dagens situasjon
All jord er solgt til boligtomter, nyere bebyggelse rundt.Stabburet skal være fra rundt 1880.

Teiet gbnr. 54117
Registreringer
bolighus SEFRAK 113/013
driftsbygning SEFRAK I I 3/0 I2

Lokalisering
Teiet gbnr. 54/2, Bekken gbnr.54/3,Teiet gbnr. 54/17 og Hagan gbnr. 54/18 ligger fremdeles som en liten avskjermet grend
mot områder med stor fortetting av nye bolighus. Grenda ligger ved veien som går østover til Åmot vestre, like nord
for Spenningen.

Kort historikk
Eiendommen ble kjøpt i 1841 fra Engerhaugen.

Dagens situasjon
Bolighus fra skal være fra 1853. Huset fikk tilbygg i 1953. Huset har mistet opprinnelig preg. Låven som skal være fra
1854 står til forfalls. Eiendommen er feriebolig.

Hagan gbnr. 54118
Registrering
Bolighus SEFRAK 113/034

Kort historikk
Hagan ble kjøpt fra Engerhaugen i 1857

Dagens situasjon
Hagan har bolighus fra 1950 og nytt uthus/garasje.

Horka gbnr. 54/19
Registreringer
bolighus SEFRAK I 13/001
stabbur SEFRAK 113/002

Lokalisering
Ligger på østsiden av Fjellvegen like nord for kryssing mellom veien og Gjermåa

Kort historikk
Horka ble kjøpt i I803.Vannfallet tilhørte plassen.

Dagens situasjon
Bolighus bygd før 1900, ombygd rundt 1920, stabbur fra rundt 1880, låve og fjøs fra rundt 1920. Småbruket ligger
i randsonen mot boligfek i nord og vest.

Amot vestre/Hekseberg gbnr. 54/30
Registreringer
bolighus SEFRAK 113/022
uthus SEFRAK I I 3/023
vognskjul SEFRAK 1I 3/024
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Lokalisering
Ligger mellom Åmot vestre/Rønningen og Teiet, ved den gamle Åmotsgutua mellom Åmot vestre gårdene, som går over
Mikkelsbekken. Hekseberg er skilt ut fra Åmot vestre /Rønningen gbnr. 54/6

Dagens situasjon
Småbruk med autentisk bygningsmiljø som har stått tomt i flere år.

Bekkeberget gbnr. 54/31
Registrering
bolighus SEFRAK I 131036

Lokalisering
Like vest for Fjellvegen, ved boligområdet Bekkeberget

Kort historikk
Småbruk utskilt fra Åmot vestre.

Dagens situasjon
Bolighus fra I 800-tallet, opprinnelig tømmerstue som er ombygd og påbygd.

Mellom gbnr. 55/10
Registreringer
bolighus SEFRAK 113/008
driftsbygning SEFRAK I I 3/006,

Lokalisering
Mellom ligger ved Fjellvegen like nord for boligfeltet Bekkeberget.

Kort historikk
Mellom er utskilt fra Gisti i I843.Tidligere husmannsplass.

Dagens situasjon
Stabburet er fra omkring 2. verdenskrig. De to andre bygningene på gården, bolighuset og låven er fra tiden rundt
århundreskiftet, tømmerfjøs bygd til i I 930-årene. Nyere tilbygg og endringer i rundt 1980.

Eikeberg gnr.58
Lokalisering
Eikeberg-gårdene ligger lengst nord i Fjellvegen, like nordøst for Mikkelsbekken.

Kort historikk
Gården ble trolig ryddet i yngre jernalder og var også i hevd etter svartedauen. I perioden 1687 til 1708 var det to
brukere på gården, men den ble først delt i to like store bruk i 1790, i Nordgarn og Søgarn. Husene lå i ett tun til 1913
da Nordgarn ble flyttet nesten til veien Vestby-Rustad.

Husmannsplasser
Gården hadde husmannplass i 1711, trolig lå den i Skomakertangen. Ny plass i havnehagen fikk navnet Bruslebekken.
Denne var i bruk i 1812. Senere var det en plass i Trosterud.

Eikeberg søndre gbnr.58/1,4
Registreringer
bolighus SEFRAK 112/023
stabbur SEFRAK I I 2/024
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Dagens situasjon
Velholdt bolighus fra rundt 1900 (kan ha eldre kjerne) i sveitserstil. Husets hovedform er intakt, med unntak av tilbygd

gang. Stabbur fra rundt 1910, låve og fjøs fra rundt 1950. Bygningene er ordnet i firkant-tun, men bryggerhuset som

dannet flerde veggen i tunet er fjernet.

Begrunnelse for vern
Gården har bygninger med kulturhistorisk verdi.

Eikeberg

Eikeberg nordre gbnr. 58/2,3
Registreringer

stabbur SEFRAK 1I 2/009

bryggerhus/drengestue SEFRAK 112/010

bolighus SEFRAK 112/021

driftsbygning SEFRAK 112/22

Dagens situasjon
Deler av bolighuset er gammelt med tilbygg fra 1913 da Nordgarn ble flyttet. Huset er rehabilitert i 1985.

Bryggerhus/drengestue fra 1912 er sterkt ombygd. Gammelt rettvegget stabbur har stor grad opprinnelig preg i behold.

Driftsbygningen er fra 1912-1913 med nytt fjøs etter 1945.

Begrunnelse for vern
Tunet er lite preget av det opprinnelige bygningsmiljøet, men har enkelt-bygninger med kulturhistorisk verdi.

Skei gnr. 59
Kort historikk
Skei ble trolig ryddet i vikingtida og var i hevd også etter svartedauen. Gården var udelt til 1815 daVesle-Skei ble skilt ut

og hus bygd nord på eiendommen. Noe avVesle-Skei ble senere lagt til Skei og resten parsellert ut.

Husmannsplasser

Skeistua er den eneste husmannsplassen som er nevnt.

Vesle Skei gbnr 59/3
Registreringer

bolighus SEFRAK 112/006

bu SEFRAK 112/005

driftsbygning SEFRAK 112/007 er revet

Lokalisering
Vesle Skei ligger på sørsiden av veien et stykke vest for Vestby.

Dagens situasjon
Bolighus med eldre kjerne som er ombygd. Nytt bolighus preger bygningsmiljøet. Gammel driftsbygning er registrert.



Skei gbnr. 59/8
Registrering

bolighus SEFRAK 112/033, ca 1900

Lokalisering
Huset ligger på sørsiden av veien et stykke vest for Vestby

Dagens situasjon
Sveitserstilsbygning fra rundt 1900, som er under oppussing.

Begrunnelse for vern
Huset har opprinnelig preg og er en del småhus- og småbruksmiljøet i området.

Vestbyhagan gbnr. 60/1 13
Dagens situasjon

Vestbyhagan ligger like vest for Kogstadhagan. Dette er et tilsvarende småbruksområde utskilt fra Vestby. Her er bolig-

husene ombygd og endret i sterkere grad, men også dette området er fremdeles et karakteristisk område med småbruk.

Begrunnelse for vern
Områder med småbruksmiljø som har bevart opprinnelig preg har kulturhistorisk verdi. I begge områdene er det noe

spredt utbygging med nyere bebyggelse.

Vestbyhagan

Vestby (landhandleri) gbnr. 60/9,10,18,19
Registreringer

bolighus/butikk SEFRAK I 12/041

landhandleri SEFRAK 112/043 (fra 1935)

Lokalisering
Husene ligger ved veikrysset påVestby, sørøst for selve krysset.

Kort historikk
Vestby bnr. 9 m.fl ble skyldsatt fra bruk nr. I i 1891 og det har vært landhandel her fra 1880 - årene.

Dagens situasjon
Bolighuset er fra I 880-årene og rehabilitert i 1930-årene. Her var det landhandel til 1935, da ny landhandel ble bygd

ved siden av. Den nye butikken var i drift til 1975.

4t,
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Vestby/Åmotmeieriet gbnr. 60/20
Registreringer
Bolighus/meieri SEFRAK 112/040

Dagens situasjon
Eiendommen er utskilt fra Vestby gnr. 60 bnr. 7. Bygningen fra 1911 som tidligere var meieri, er i dag skraphandel.

Huset er platekledt, men har bevart enkelte sveitserstilselementer som takutstikk og pynt på taksperrer og åser.

Huset er under rehabilitering.

Kogstad-gårdene gnr. 61 og 62
Kogstad-gårdene er ikke SEFRAK-registrert.

Lokalisering
Gårdene ligger mellom Kankedalen, på vestsiden av Rv. 120, ogVestby

Kort historikk
Kogstad ble ryddet i vikingtiden og alt i gammennorsk tid delt i minst to bruk, Negarn og Oppigarn, som begge var i

bruk etter svartedauen. Negarn (gnr.6 I) ble i 1701 delt i to like store bruk som ligger med husene tett ved hverandre

og kaller hverandre gjensidig Arstun.

Oppistun eller Øvre Kogstad (gnr. 62) var udelt til gården i 1685 ble delt i to like store bruk, som også kalte hverandre

gjensidig Arstun. Flere delinger og sammenslåinger er foretatt.

Husmannsplasser
Den første husmannen blir nevnt i I 701 og bodde visstnok i Kogstadstua. Omkring I 730 ser det ut til at Haugen

(Kogstadhaugen) kom opp. I I 791 er det nevnt tre plasser, Østre og vestre Kogstadstua og Haugen ( til Arstun Øvre

Kogstad ). På kart fra 1805 er Kogstadstua avmerket. I hagen nordøst mot Tori er Karlshus avmerket og det kan ha vært

samme plassen som Kogstadhaugen. Stuelykkja nord i hagen til gnr. 61 bnr. 2 må være der Kogstadstua lå i 1805.

Begrunnelse for vern
På begge dobbelttunene er firkanttunene opprettholdt og bygningenes tradisjonelle form og volum skaper helhetlige

bygningsmiljøer. Gårdene er markante anlegg i kulturlandskapet.

Kogstad gbnr. 61/1 og Kogstad gbnr. 61/2
Dagens situasjon
Kogstad gbnr. 61/1 og gbnr. 61/2 danner dobbelttun.

På Kogstad gnr. 61/1 er driftsbygningene og stabbur fra mellomkrigstiden og bolighuset fra 1975.  Stabburet er fra 1941.

Kogstad gbnr. 61/2 har fjøs og låve fra 1927 med senere tilbygg og restaureringer. Bolighus er fra etter krigen,

men stabburet er gammelt.
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Kogstadhagan gbnr. 61/5,8 og gbnr. 61/22
Dagens situasjon
Kogstadhagan ligger nord/vest for Kogstad i utkanten av de oppdyrkede områder. Her ligger to småbruk utskilt
fra Negarn Kogstad med bygninger fra mellomkrigstiden. Begge småbrukene har små, delvis autentiske bolighus, låve-
bygninger og stabbur. Her er det et samlet småbruksmiljø med åpen jordveg rundt og visuell sammenheng til hovedbølet.

Begrunnelse for vern
Områder med småbruksmiljø som har bevart opprinnelig preg har kulturhistorisk verdi.

Kogstad gbnr. 62/1 og Kogstad gbnr. 62/2
Dagens situasjon
Gårdene danner dobbelttun. Kogstad gbnr. 62/1 har bolighus, kårbygning og låve fra etter krigen, og stabbur fra 1915.
Kogstad gbnr.62/2 har nytt bolighus i sveitserstil, stabbur fra 1916, låve fra 1938.

Kogstadhaugen gbnr. 62/3
Registrering
bolighus SEFRAK 112/004

Lokalisering
Kogstadhaugen ligger 250 m sør for Kogstad-gårdene.

Dølienga gbnr. 72/1
Registrering
bol ighus SEFRAK 112/016, 1878

Lokalisering
Gården ligger mellom Trolsnes og Rustad iVestbygda

Kort historikk
I gammelnorsk tid var Dølienga selvstendig gård, men ble lagt øde etter svartedauen og var senere slåtteeng for Døli
Holter i lang tid, før stedet ble husmannsplass og senere solgt. Gården lå og ligger i Gjerdum, men hørte til Nannestad.
Først ved kongelig resolusjon i 1929 ble eiendommen overført til Gjerdrum og fild< gårdsnumer 72.

Dølienga ble solgt fra Døli i 1795, men hørte senere en del år til Det Ankerske Fideikomiss og ble brukt
av gruvearbeiderne.

Dagens situasjon
Bolighuset skal være fra 1878, men ble ombygd i 1948. Huset er i dag ny-renovert. Dølienga har markant plassering
og er et viktig element i kulturlandskapet nord/vest i vestbygda.

13.8 Grannelag ved Heni kirke
Forslag til forvaltning
Ved søknad om endringer på bygningene, bør eiere få veileding om tilbakeføring/vedlikehold av bygningenes
tidstypiske preg.
Eller:
Saksbehandlingsregler skal sikre at søknader som angår kulturminner, riving og nybygging/ombygging/fasadeendinger
skal sendes fagmyndighet i fylkeskommunen til vurdering.

Gårdsnavn Gnr. Bnr. SEFRAK-nr. verneverdi
Heni 65 I 3
Mo 68 8 3



Mo 69 11 3

Tori 70 I 3
Tori 71 1 3

Heni gbnr. 65/1
Ingen registreringer

Dagens situasjon
Gården som er nærmeste nabo til Heni kirke har industrielt preg med stort slaktekyllinghus og verksted fra 1980 som

bryter sterkt med bygningsmiljøet rundt Heni kirke og i området forøvrig.

Begrunnelse for forslag til forvaltning
Det er av betydning å opprettholde/gjenopprette samspillet mellom eldre og nyere bebyggelse i området rundt Heni

kirke, som er kirkested siden middelalder og av nasjonal verdi.

Mo-gårdene gnr. 69
Lokalisering
Mo - gårdene ligger ca. 700 m nord for Heni kirke.

Kort historikk
Gården ble trolig ryddet i jernalder og var visstnok udelt før svartedauen. Den var i hevd etter svartedauen. I 1663 var

Mo delt i to like store bruk (bnr. I) og (bnr.8 senere). Bruk nr. 1 ble i 1846 delt mellom fire brødre, de senere bruk nr.

1,2,3 og 4.Alt i 1863 ble bnr. 2 lagt til Kjærstad (bnr. I). Flere salg på I 800-tallet.

H usmannsplasser
Mohaugen kom opp rundt 1780. Rundt 1860 var det flere plasser i samme området; Molykkja, Grophaugen, Gropa,

Dumpehaugen. Snippen kom opp nordvest for Korsmo rundt 1800. Omkring 1875 er det trolig ingen husmenn til Mo.

Frydenberg blir nevnt som selveierplass fra 1842 og en del år fremover.

Mo gbnr. 69/8
Dagens situasjon
Bolighus bygd i 1902 og nyere bolighus fra 1968, låve og stall fra 1943, fjess fra 1933.

Begrunnelse for vern
Mo bnr. 8 og Nordre Mo bnr. 11 ligger i tradisjonelt dobbelttun som er opprettholdt med nyere bygninger.

Mo nordre gbnr. 69/11
Dagens situasjon
Bolighus fra 1922, kårbygning fra 1972, driftsbygning i hovedsak fra 1945. Bygningene danner tradisjonelt firkanttun og

et tidstypisk bygningsmiljø.

Begrunnelse for vern
Mo bnr. 8 og Nordre Mo bnr. I I ligger i tradisjonelt dobbelttun som er opprettholdt med nyere bygninger.
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Tori-gårdene gnr. 70 og 71
Kort historikk
Tori ble trolig ryddet i jernalderen, men navnet på den naturlige gressgangen i skogen her kan gå tilbake til

bronsealder(?). Gården var delt i gammelnorsk tid.

Oppigarn (øvre Tori gnr. 70) var udelt til rundt 1635 da den ble delt i to like store bruk.

Det ene ble todelt ca. 1693 i Oppigarn og Nestun, og det andre bruket i 1690 i Vestigarn og bruk Lia. Dermed var

gården delt i fire like store deler. Bruk Lia kom under Oppigarn rundt 1735. Flere delinger og salg på I800-tallet.

Det er nå bare ett hovedbruk på gnr.70, Oppigarn bnr. I . Rundt 1850 ble småbruket Ødenga (bnr. 9) solgt fra.

Negarn (bnr. 71) ble i 1652 delt i Søgarn (bnr. I) og Negarn, som ble like store.Ved skyldsetting 1845 ble Østigarn

(bnr.3) og litt senere Norstun (bnr. 5) skilt ut, begge fra Negarn (bnr.2) — senere ble flere parter skilt ut. Nå er det

to hovedbruk på gnr. 71, Søgarn og Negarn.

Tori skolen gnr. 70 bnr. 10 ble bygd på jord skyldsatt fra Vestigarn i 1866.

Husmannsplasser
Rundt 1800 kom det opp en plass under Søgarn, visstnok Hellestua eller Toriholmen ved Gjermåa, og en under Negarn;

Skjelmerud nord for Korsmo.Toriholmen ble nedlagt som plass rundt 1850. Rundt I 740 kom den første plassen under

Øvre Tori. I 1801 var Torihaugen kommet opp nord for Ljøreggen. Lyld<ja var visstnok i bruk i I 801 og var trolig samme

plassen som kom opp i 1740. Lykkja var i bruk til rundt 1857.

Tori Oppigarn

Tori gbnr. 70/1
Dagens situasjon
Bolighus fra ca 1870,ombygd med ny panel og nye vinduer i 1979, driftsbygning med fjess fra 1920 og låve/stall fra 1942,

stabbur fra 1925.

Begrunnelse for vern
Bygningenes plassering opprettholder firkanttunet og bygningsmiljøet som helhet har fortsatt verdi.Tori-gårdene ligger

eksponert i det flate, åpne sandjordsområdet.

Tori gbnr. 71/1
Dagens situasjon
Bolighus bygd i 1930 av tømmer fra den gamle bygningen sammen med gamle vinduer og dører. Driftsbygning fra 1922,

stabbur fra 1928.

Begrunnelse for vern
Nyere bygninger med til dels tradisjonelt preg. Gården ligger eksponert i det flate, åpne sandjordsområdet.
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