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Forord

«For ved Ånestadkrysset begynner taigaen (visste du det?)» 
Løten ligger som et midtpunkt der Hedmarkens brede bygder møter Østerdalens 
skoger. Skillet går som en tydelig grense gjennom kommunen og er best formulert i 
Rolf Jacobsens dikt «Tanker ved Ånestadkrysset». Men skillet manifesterer seg også 
sosialt, politisk, kulturelt, i byggeskikken og i en sterk lokal tilknytning til den delen 
av bygda du bor i. 

Hva mer er spesielt for Løten? Jeg vil trekke fram alle forsamlingslokalene. Og 
festplassene. Og uthusene på Ådalsbruk som med sin utstrakte gjenbruk av 
materialer også er rester av stedets industrihistorie. Da Aadals Brug Jernstøberi og 
Mekaniske Verksted ble revet etter brannen i 1928, ser det ut til å ha blitt en overflod 
av billige bygningsmaterialer som tilfløt innbyggerne i området. 

I Løten, særlig i de østlige delene av kommunen, der hvor skogen dominerer, finner 
vi bygningsmiljøer som er varsomt berørt av tidens tann. Det kan være hele grender. 
Ofte kan husene være fraflyttet, av og til lever de videre som ferieboliger. Noen er 
kommet i forfall, særlig driftsbygningene. Felles for alle er at de forteller om veien 
frem til det moderne Norge, det moderne Løten. 

Seterbruket var tidligere en vesentlig del av landbruket i Løten. Fremdeles preger 
seterlandskapet fjell- og skogområdene. Men setring er på det nærmeste historie. 
Sporene viskes langsomt ut. Seterbuene blir til hytter, løer og fjøs forfaller eller 
bygges om, seterlandskapets mange navn glemmes der de ikke er nedskrevet.  

Industrien og jernbanen har gitt viktige impulser til den bygda vi ser i dag. Ikke uten 
grunn er det derfor rundt Svartelva og jernbanen at registreringene i denne planen 
klumper som mest seg sammen. Det var her vilkårene for vekst og endring var best. 
Vannets kraft og jernbanens skinner drev Løten mot moderne tider. I spennet mellom 
jord- og skogbruk, mellom bondesamfunnets tradisjon og industriens endring fikk 
Løten sitt særpreg.

Sjur Harby
Prosjektleder

Bente Elin Lilleøkseth
Ordfører

Det er en glede å få lov å presentere Løten kommunes første kulturminneplan. Dette 
er et viktig stykke arbeid. Det er viktig fordi det handler om vår kollektive 
hukommelsen, om å forstå sammenhenger, om landskapet rundt oss og om å se 
Løten som en del av den nasjonale fortellingen. Historiene er fellesnevneren vår og 
limet som forener oss enten vi er barnefødt her eller har kommet flyttende. Visste du 
at det var i Løten Alf Prøysen opptrådde offentlig første gangen? Har du tenkt på at 
de som klappet for han den gangen ga han selvtillit til å fortsette. 

Kulturplanens tittel «Je kjæm i frå Løten» er inspirert av en historie om Edvard Munch. 
Han ble som kjent født på Engelaug østre på Ådalsbruk og glemte aldri sin tilknytning 
til Løten. I sine eldre år levde Munch et liv i isolasjon på Ekely i Oslo. Han hadde lite 
besøk og åpnet ikke opp for så mange. Den unge medisinstudenten Kåre Håvard Torp 
fra Løten var sendt innom Ekely som sendebud fra sin mor. Han ringte på flere 
ganger uten at noen åpnet. Da ropte han ut «Je kjæm ifrå Løten» og straks ble porten 
åpnet av Munch som vennlig tok imot og mimret om gode barndomsminner.

Porten er borte og Ekely er revet, men i Løten lever fortellingen om Munch videre. 
Han var en av dem som forlot Løten, men som aldri glemte bygda og menneskene 
der. Han var en av dem som vendte tilbake. Gang på gang. Hvorfor gjorde han det? 
Hvorfor slapp han aldri taket i barndommens rike? Det kan ha vært lyset, miljøet, det 
åpne landskapet. Og det hadde helt sikkert noe med menneskene å gjøre. Og med 
minner.  
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Hva er Løtens identitet og særpreg?  
Kulturminner, miljøer og landskap spiller en vik-
tig rolle når dette skal defineres. Hva Løten har 
vært påvirker hva Løten er i dag. Denne planen 
ønsker å fortelle en del av historien om Løten til  
innbyggere og besøkende. 

Kommunen har et ansvar for å ta vare på mangfoldet av 
kulturminner og kulturmiljøer slik at også kommende 
generasjoner kan ha nytte og glede av dem. Kulturminnene 
kan brukes som grunnlag for kunnskap, opplevelse og 
verdiskaping. For å ta vare på og ta i bruk kulturminnene er 
det viktig å ha et bevisst forhold til at de finnes og vite litt 
om hvilken verdier representerer. Det er også slik at ikke alle 
kulturminner kan eller skal tas vare på. Kulturminnene er i 
likhet med samfunnet selv dynamisk, og en må tillate at de 
inkluderes i et moderne samfunn. I dette grenselandet 
mellom utvikling og vern er en kulturminneplan et nyttig 
verktøy for kommunen.

1.1 Bakgrunn og målsetting
Formannskapet vedtok i 2015 å igangsette revidering av 
kulturplanen og at kulturminnevern skal skilles ut i en egen 
plan. I 2016 fikk Løten kommune et tilskudd på 200.000 
kroner fra Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune til 
utarbeidelse av plan og en bestilling på planarbeid. 24. mai 
2017 vedtok kommunestyret Planprogram kulturminneplan 
2019-2023. Planprogrammet er styrende for denne planen.
 

Målsettingen er at planen skal: 

• Være styringsdokument og gi grunnlag for beslutninger 
i forvaltningen av kommunens kulturminner 

• Være et redskap for saksbehandlere i kommunen, 
både innen arealplanlegging, byggesaksbehandling, 
stedsutvikling og kultur 

• Gjøre forvaltning og innbyggere bevisste på hvilke 
ressurser som finnes i kommunen og derigjennom 
fremme engasjement og danne grunnlag for aktivt 
vernearbeid 

• Være et redskap i formidling av kommunens historie 

• Være lett tilgjengelig og informativ 

Kulturminneplanen er tematisk og har ikke til hensikt å legge 
nye juridiske rammer for kulturminneforvaltningen. Dette må 
følges opp ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel 
eller gjennom utarbeidelse av nye reguleringsplaner. Dette er 
en førstegenerasjons-plan og derfor ikke på noen måte 
uttømmende. Det forutsettes derfor at skal bygges på og 
utdypes ved senere revideringer. Planens intensjon er å 
presentere et representativt utvalg. 

1.2 Føringer
Kulturminnearbeidet påvirkes av internasjonale konvensjoner 
og føringer, blant annet FARO-konvensjonen og Unescos 
konvensjon om kulturelt mangfold. I tillegg gis det føringer 
gjennom lovverket vårt; kulturloven, kulturminneloven og 
ikke minst plan- og bygningsloven som er kommunens 
viktigste redskap for arealplanlegging og 
byggesaksbehandling, og er derigjennom sentral i 
forvaltningen av kulturminner og kulturmiljø. 

 þ Kulturminner og kulturmiljø med deres egenart 
og variasjon skal vernes både som del av vår 
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig 
miljø- og ressursforvaltning.  
    Kulturminneloven § 1

Det er også flere Stortingsmeldinger som gir føringer i dette 
arbeidet, samt materiell fra blant annet Riksantikvaren som 
gir råd og veiledning. Fylkeskommunale og andre 
kommunale planer gir også føringer. For kommunen er 
kommuneplanen det overordnede styringsdokumentet. 
Denne består av en arealdel og en samfunnsdel. 
Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i 
arealdisponeringen og viktige hensyn som må ivaretas i 
denne forbindelse. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 
2016. Den inneholder både generelle bestemmelser for å 
ivareta kulturminner og kulturmiljøer, og bestemmelser 
knyttet til konkrete områder (hensynssoner). 
Samfunnsplanen har hovedfokus på følgende tre 
temaområder: kommunen som samfunnsutvikler, Løten for 
barn og unge og helse og livskvalitet. Løten kommunes 
visjon er «Midtpunkt med mangfold» og kommunens verdier 
er: respekt, ansvar og mot. 

1.3 Prosess og medvirkning
Arbeidet med kulturminneplanen har vært ledet av en 
styringsgruppe fra kulturavdelingen og planavdelingen. 
Kulturhistoriker Sjur Harby ble leid inn som prosjektleder. 
Ressurser har vært hentet inn der det har vært nødvendig, og 
det har vært dialog med Løten historielag og enkeltpersoner 
med interesse og kompetanse innenfor fagområdet. 
Hedmark fylkeskommune har vært en nyttig samarbeidspart 
i arbeidet og har blant annet lagt til rette for samarbeid 
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mellom de kommunene i fylket som jobber med 
kulturminneplan. I planprosessen har det vært lagt til rette 
for en god medvirkningsprosess der interessenter og berørte 
parter er gitt muligheter for innspill og det har vært stort 
engasjement på åpne møter og i sosiale medier. Planarbeidet 
har hatt egen Facebook-profil hvor det har vært gitt 
oppdateringer om status underveis og det har blitt postet 
innlegg som oppfordrer til innspill og deltakelse fra publikum. 
Kommunens nettsider har også gitt informasjon i tillegg til at 
lokalpresse har vært brukt i forbindelse med arrangement. 

1.4 Utfordringer 
Klimaendringer: Generelt er klimaendringer en utfordring 
innenfor kulturminnefeltet. Et fuktigere klima fører til 
frodigere vegetasjon og på bygningsmassen kan et endret 
klima medføre alvorlige råteproblemer og annen slitasje. 
Flomsikring kan true spor etter virksomhet som har hatt elver 
og bekker som lokaliseringsfaktor. 

Økonomi: Nyetableringer innenfor kulturarvsbasert næring 
skyter fart over hele landet. Gårdsturisme, småskala 
matproduksjon, skreddersydde og temabaserte reiseopplegg 
er eksempler på det som kommer. I en slik sammenheng blir 
ikke en kulturminneregistrering bare en dokumentasjon, men 
også en ressursbank for fremtidig og stedegen 
næringsutvikling.

Innskrenket råderett: Fredning eller vern av et 
kulturminneobjekt eller et kulturmiljø gir normalt økonomiske 
konsekvenser. Istandsetting og vedlikehold av bygninger og 
anlegg koster. Unntaksvis finnes det kulturminner som er 
direkte lønnsomme å skjøtte, fordi de genererer inntekter. 
Men normalt vil vern av faste kulturminner medføre plikt til 
fordyrende restaurering og vedlikehold. Ofte fører det også til 

at utviklingsmulighetene for aktuelle bygninger og anlegg 
begrenses. Men trendene peker i retning av at det er det 
originale og det autentiske som gir de største mulighetene 
for ny bruk. 

Samfunnsverdi: Når bygninger og anlegg gjennom 
offentlige vedtak gis et juridisk vern, er det begrunnet i 
samfunnsverdien – i vår felles kulturarv. Storsamfunnet bidrar 
gjennom ulike støtteordninger til å dekke ekstra kostnader 
istandsettelse etter antikvariske retningslinjer. Eierne av 
fredete og verneverdige bygninger og anlegg vil normalt ha 
det økonomiske hovedansvaret, og måtte yte mer enn hva et 
vanlig vedlikehold ville koste. I noen tilfeller vil de også gå 
glipp av de økonomiske fordeler ved eiendomsutvikling som 
eiere av ikke-vernede eiendommer vil kunne oppnå. De 
økonomiske og juridiske følgene av vernevedtak kan være 
store. 

Bevare eller endre? Utfordringer skapes i spennet mellom 
vern og utvikling. Store vekst- og endringsprosesser medfører 
problemer for bevaring siden det i møtet med andre 
samfunnsinteresser ofte er ulike meninger om kulturminners 
verdi.

Prioritering: Ikke alt kan bevares, verken av praktiske eller 
økonomiske årsaker. Det er derfor nødvendig med en bevisst 
prioritering basert på gjennomtenkte valg for fremtiden, 
faglige vurderinger og en intensjon om at utvalget skal være 
representativt for vår historie. Samtidig er kulturminner 
viktige for å bevare lokal identitet og særpreg. Det er derfor 
ikke nødvendigvis tilstrekkelig å bevare én eller et fåtall 
representanter for en kulturminnetype i kommunen. Et slikt 
system vil dessuten være svært sårbart. Dersom et 
kulturminne går tapt, er det en risiko for at kommunen helt 
og holdent mister denne typen anlegg. 

Fortetting og fraflytting: Nasjonalt vokser byer og 
tettsteder på bekostning av områder med spredt bosetning. I 
Løten kan denne utviklingen innebære økt arealpress og 
befolkningskonsentrasjon i tettstedene Ådalsbruk, 
Brenneriroa og områdene nær Løten sentrum, mens 
grisgrendte strøk som Østre og Vestre Skogbygd kan stå 
overfor fraflytting, forfall og gjengroing. Husdyr har 
tradisjonelt beitet både innmark og utmark i Løten, herunder 
seterbruket som til etter krigen var et viktig element i det 
lokale landbruket. Utfordringer disse områdene i dag står 
overfor kan oppsummeres slik: tradisjonelle bygningstyper 
som løer, melkebuer og fjøs forsvinner fra seterområdene, 
mens seterhusene bygges om til hytter. Selv om landskapet 
fremdeles beites, forsvinner elementer som gjerder og eldre 
veifar som tidligere kjennetegnet miljøene her. Selv om 
småbruk og husmannsplasser er ettertraktet i 
eiendomsmarkedet, ser vi at slik bygningsmasse mange 
steder står fraflyttet og til forfall i Løten. Dette representerer 
ikke bare store verdier, men også en viktig del av Løtens 
kulturhistorie.

1.5 Avgrensninger i planarbeidet
Løten er en kommune med en rik og mangfoldig 
kulturhistorie forbundet med landbruk, industri, samferdsel 
og politikk. I en første utgave av en kulturminneplan vil det 
derfor være viktig å avgrense omfanget, slik at en kommer i 
mål og kan ta planen aktivt i bruk.  Det skal primært være en 
plan for kommunens håndtering av kulturminner. Planen har 
derfor konsentrert seg om følgende hovedtemaer: Tettsteder, 
naturressurser med vekt på landbruket, ferdsel og 
kommunikasjon, industri og håndverk/tekniske kulturminner 
og andre viktige kulturminner. 
Kun fysiske kulturminner som kan stedfestes er tatt med. 
Planen omfatter dermed ikke immaterielle kulturminner som 
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stedsnavn, hendelser som ikke kan stedfestes, 
trosforestillinger og tradisjon som ikke stedfestes eksakt. 
Arkeologiske kulturminner og kulturminner som allerede har 
vært gjennom en omfattende registrering gjennom 
fornminneregistreringene, SEFRAK eller sektorenes 
landsverneplaner er ikke tatt med i denne planen. I 
Riksantikvarens database Askeladden finnes det en god 
oversikt over de arkeologiske kulturminnene i Løten. Denne 
planen fokuserer på nyere tids kulturminner, hovedsakelig 
etter 1900. 

1.6 Utvelgelse av objekter 
Hensikten med utvelgelsen er å fortelle historien om Løten. 
Det er derfor plukket ut et representativt utvalg som forteller 
Løten kommunes utvikling gjennom historien. Noen 
egenskaper er med å forsterke kulturminnenes verdi. Disse 
egenskapene kan handle om kunnskaps-, opplevelses og 
bruksverdier. Dette betyr kort at kulturminner kan være en 
kilde til kunnskap, opplevelser og ikke minst ha en verdi 
gjennom bruk. At et kulturminne er registrert i denne planen 
betyr imidlertid ikke at dette nødvendigvis er det beste eller 
eneste eksempelet. Men det er representativt, enten alene 
eller i sammenhengen det inngår i. Ikke alle objekter i er like 
verdifulle enkeltvis, men er viktige som en del av en helhet. 
I tillegg har vi vektlagt enkelte temaer som sporene etter 
Edvard Munch, industrien og hvilke ringvirkninger den fikk i 
lokalsamfunnet Løten et annet.  

Mange av registreringen er knyttet opp mot industristedet 
Ådalsbruk og vi ser at jernbanen og Svartelva var viktige årer 
gjennom kommunen og påvirket næring og bosetting. I 
tillegg er har vi også skjelet til reiselivspotensialet, slik at du 
en gang kanskje skal kunne ta toget til Ådalsbruk stasjon, 

spasere i Edvard Munchs fotspor, fange inn landskapet og 
lyset som engang også fengslet ham, fortsette ned Byhagan, 
se jernalderens gravfelt og husmannsgrenda som ligger og 
åkerreina lengst vest der bussen venter og tar deg med til en 
lunsj produsert av lokale råvarer. 

Tidsdybde, representativitet, autentisitet, sammenheng og 
formidlingspotensiale har blitt vektlagt i utvelgelsen. 
Tidsdybde betyr at områder der mange perioder i historien er 
representert, er prioritert fremfor områder der færre spor er 
dokumentert under ellers like forutsetninger. Flere av de 
miljøene som i dag allerede er innlemmet med 
hensynssoner i kommuneplanens arealdel er med, fordi de 
forteller viktig historier om Løten. 

Hva betyr så denne planen for de som eier bygningene? 
Forhåpentligvis fører det til økt stolthet over å eie en del av 
Løtens historie og ny kunnskap om mulighetene dette kan gi. 
Ikke alt kan eller skal vernes og hos noen få av objektene i 
planen har forfallet kommet så langt at vedlikehold neppe er 
ønskelig eller mulig. Et ønske er selvfølgelig at det 
vedlikeholdet som skjer, skjer på en slik måte at det 
autentiske hos bygningene bevares og vi gir derfor noen råd 
til eierne i slutten av planen. 
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Tettsteder kjennetegnes ved at de har en varierende 
grad av urban struktur. Det er trangere om plassen, 
husene er høyrere, mange funksjoner er samlet på 
samme sted, slik som handel, administrasjon og 
kultur. Lokaliseringsfaktorene er gjerne bestemt 
av kommunikasjonsmessige eller naturgitte 
omstendigheter, for eksempel jernbane, elvedrag etc.

Løten har tre slike eksempler, Løten sentrum som oppsto i 
tilknytning til jernbanen, Ådalsbruk som vokste frem ved 
Svartelva og Brenneriroa rundt Løiten Brænderi. Før 
industrialismen var området rundt middelalderkirken et slags 
sentrum, selv om mange av de funksjonene vi dag forbinder 
med ett tettsted den gang var fraværende. Ådalsbruk stasjon 
kan også kalles et slags sentrum, som en gang hadde butikk 
og mindre industrivirksomhet, men preges i dag først og 
fremst av en villamessig bebyggelse uten 
sentrumsfunksjoner.

Samfunnsutviklingen har medført store endringer i 
næringsliv, bosetting og livsstil, og dermed også i bruken av 
arealer og bygninger. Den langvarige tendensen til 
sentralisering, med flytting fra distriktene mot byer og 
tettsteder gir utfordringer i forholdet til kulturhistoriske 
verdier. Fraflytting kan føre til at kulturminner og 
kulturlandskap i utkantene forfaller eller gror ned, mens 
byene og tettstedene får tilflytting og vekst med press på 
arealer og dermed også kulturhistoriske verdier. 

Både Løten sentrum og Ådalsbruk har eldre bebyggelse som 
viser utviklingen som sentre for industri, handel, 
kommunikasjon og bosetting. Dette gjør historien lesbar og 
gjør dem særegne, hver på sitt vis. Slike kulturminner vil ofte 
kunne integreres i forbindelse med utvikling og omforming 

av stedene, men det forutsetter vilje, kunnskap og en 
grunnleggende forståelse for kulturminnevern og hvilke 
elementer som karakteriserer stedene og gjør dem unike.   

Løten består også av en rekke bygdelag som i varierende 
grad har utviklet sin egen identitet. Jo lengre unna 
jernbanestasjonen vi kommer, jo sterkere synes 
hjemstedsfølelsen til den enkelte grend å være. Hvilke 
elementer som er bestemmende for dette har vært viktig å 
identifisere. Tidligere var funksjoner som skole, butikk, kapell 
og forsamlingslokale samlingspunkter. Men hva skjer når 
disse forsvinner eller virksomheten opphører? Vi har registrert 
enkelte anlegg som representanter for dem alle, slik at 
kommende generasjoner kan forstå og formidle det sosiale 
livet i lokalsamfunnene før privatbilismen endret ga 
utferdstrangen nye muligheter. Og kanskje revitalisere noe 
av det som ikke lenger er.

Dagens Løten preges av at mange pendler til jobb i 
nabokommunene. Utviklingen har hatt konsekvenser for 
handelsvirksomheten i sentrum, men også for tettstedets 
utvikling. I etterkrigstiden har boligområdene dels utviklet 
seg videre fra sentrum, slik som området Østvang. Dels har 
det oppstått nye satellitter, slik som Slettmoen. Denne 
utviklingens forutsetning er privatbilismen, som først ble 
muliggjort da bilrasjoneringen opphørte i 1960. Det gjorde 
det mulig å bevege deg over lengre avstander og de nye 
boligidealene krevde lys, luft og natur. Boligområdene 
dokumenterer fremveksten av det moderne 
velferdssamfunnet, der den selveide eneboligen, både ble et 
ideal og et politisk mål. Ferdighusindustrien ble den 
toneangivende leverandør av typehus. Det 20. århundres 
bygningsmasse er den som ligger oss nærmest i tid, men 
også den som er mest utsatt for endring.  Å sikre godt 
bevarte eksempler bør være et av denne planens mål.

Ådalsbruk (2017)

Brenneriroa (1949)
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KATEGORI: Tettsted • ADRESSE: Klevbakken • Lokalitet: 0002

Ådalsbruk/Klevbakken
Området ligger på begge sider av Klevbakken på 
Ådalsbruk og omfatter flere eiendommer. 

Kort historikk
Etableringen av Aadals Brug Jernstøberi og Mekaniske 
Verksted (1842) og senere Klevfos Cellulose- og Papirfabrik 
(1888) førte til fremveksten av tettstedet Ådalsbruk. 
Karakteristisk for området er fylkesvei 161 som går øst-vest 
gjennom området med stikkveier mot sør og nord. 
Bebyggelsen i lokaliteten består for en stor del av 
kombinerte forretnings- og boligeiendommer i halvannen og 
to etasjer, med ett eller flere uthus. Terrenget sør for 
fylkesvei 161 heller bratt ned mot Svartelva, noe som ga 
begrenset byggegrunn på denne siden av veien. De 
eiendommene som ligger her danner til sammen et tett 
bygningsmiljø som gir strøket et urbant preg. Husene er alle 
reist i ti-årene rundt 1900 og mange av dem hadde 
opprinnelig kafeer eller forretningsvirksomhet i første etasje 
med boliger i andre etasje. Den moderate sveitserstilen er 
fremdeles det dominerende stiluttrykket innenfor lokaliteten.  
I dag er ingen av bygningene lenger i bruk til 
forretningsvirksomhet og mange av eiendommene er blitt 
rehabilitert siden Dag Spangen utførte sin 
bygningsregistrering her i 1980.

Begrunnelse for lokaliteten
Området er enhetlig og tett bebygget innenfor et kort 
tidsrom i ti-årene rundt 1900. Selv om fv 161 er utvidet og 
det tette gatepreget tilsvarende redusert, er det fremdeles 
de urbane kvalitetene som kjennetegner Klevbakken. Husene 
er stort sett rehabilitert utvendig siden byggeåret, men spor 
etter blandingen av forretningsvirksomhet og boligfunksjoner 
som engang var Klevbakkens kjennetegn er fremdeles 
synlige. Også uthusene er for en stor del bevart og hagene 
som skaper rom mellom bygningene er bevart. Mye er 
fjernet av bebyggelse siden Ådalsbruk var et pulserende 
industrisamfunn i mellomkrigstiden og det gjør dette miljøet 
ekstra verdifullt. Klevbakken er et viktig supplement til 
formidlingstiltakene som Klevfos Industrimuseum og 
skiltingen i området allerede representerer.
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Brenneriroa
Brenneriroa er det minste av tettstedene i Løten 
og ligger langs RV. 25. Området vokste opp rundt 
industrien området, først og fremst Løiten Bræn-
deri. RV.25/ Brennerivegen krysser i Brenneriroa 
og det er fremdeles en gjenværende butikk 
i krysset. I motsetning til Ådalsbruk og Løten 
sentrum, utviklet Brenneriroa aldri noen urbane 
kvaliteter og det var bedriftene langs Fura som 
bestemte oppkomsten og utviklingen av tettste-
det.

Tettstedsbegrepet ble innført i Norge på 1950-tallet og 
beskriver et tettbygd område, for eksempel et bygdesentrum 
eller et kommunikasjonsknutepunkt. Løiten Brænderi ble 
grunnlagt i 1855 og allerede året etter kunne brenneriet tilby 
et utvalg likører, karvebrennevin og andre ferdigvarer. 
Lokaliseringen var ved elven Fura, et steinkast vest for 
prestegården. På et flybilde fra 1968 ser vi tydelig 
fabrikkområdet syd for Chaussen (rv 25) og krysset der denne 
møter fv 153. I krysset kom butikkene og nord for Chaussen 
brer boligområdet seg utover. Dette karakteriserers av 
enkeltstående bolighus på store tomter. I motsetning til Løten 
sentrums tette bebyggelse eller Ådalsbruks tydelige 
gatestruktur, er det krysset som definerer Brenneriroa.

Rundt år 1900 var det lite bebyggelse i Brenneriroa. Det var 
12 husmannsplasser utskilt fra gårdene Fugleset, Nordseng, 
Tønset og Norderhaug. Disse husmannsplassene lå 
hovedsakelig langs Fura-elva. I området var det minst seks 
vaskeplasser som ble brukt til klesvask. På vaskeplassene ble 
det etter hvert vaskehytter eller skur. Etter krigen gikk 
vaskeplassene ut av bruk og Løten vannverk startet 
framføringen av Mosjøvann til flere deler av bygda på 
1950-tallet. Langs Fura var det også sju badeplasser som ble 
samlingsplasser for barna. 

Fra 1911 ble det fart i tettstedsutviklingen rundt Brænderiet. 
Brænderi-bestyreren kjøpte arealer fra Norderhov vestre som 
han solgte videre som tomteparseller til arbeiderne ved 
brenneriet. I løpet av tre år bygges 20 nye hus i dette 
området.. 

Eneste registrerte bygning i lokaliteten er Løiten Brænderi (se 
side 54). 

KATEGORI: Tettsted • ADRESSE: Chausseen • Lokalitet: 0040
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KATEGORI: Tettsted • ADRESSE: Stasjonsvegen og Meierivegen • Lokalitet: 0028

Løten sentrum
Det moderne Løten sentrum oppstod med  
anleggelsen av Hamar - Grundsetbanen i 1862. 
Foruten jernbanens egne anlegg, ble det nye 
transportmiddelet en lokaliseringsfaktor for ad-
ministrasjon, handel, småindustri og  
virksomheter som var avhengig av jernbanen, 
slik som meieri og trelast.  Mye er gjennom 
årene revet og erstattet med nyere bygg. Denne 
planen fanger, uavhengig av byggeår, opp  
utviklingen i sentrum gjennom å peke på  
representative enkeltobjekter og miljøer for 
utviklingen.

I dag domineres sentrum av gateløpene Stasjonsveien og 
Meierivegen som møtes i krysset ved banken. Lokaliteten 
omfatter deler av begge gateløpene og bygningene som 
ligger til gateløpene i området rundt stasjonen. Mot øst er 
lokaliteten avgrenset av jernbanen. Løten har et sentrum 
som konsentrerer seg rundt vegkrysset og jernbanestasjonen. 
Bygningene er i halvannen eller to etasjer, oppført i tre eller 
mur. Stasjonsbyens karakter er lav bebyggelse med frirom 
mellom husene. En fremtidig fortetting kan fort endre dette 
gjennom høyere utnyttelsesgrad av dagens eiendommer.

Kort historikk
Løten sentrum utviklet rundt den nye jernbanestasjonen etter 
at denne sto ferdig i 1862.  Karakteristisk for bygningsmassen 
var det litt «villamessige» preget, den glisne 
eiendomsstrukturen og blandingen av bolig og næring, samt 
industri og håndverk. Sentrum har vært i kontinuerlig 
utvikling frem til i dag, industri og butikker har kommet og 
gått, men krysset Meierivegen/Stasjonsvegen er fremdeles 
et av de travleste i Løten. Utviklingen har nedfelt seg i 
vekslende byggeskikk, dels bestemt av bygningens funksjon 
og dels av tiden bygningene ble reist. Til sammen 

dokumenterer lokaliteten 150 års kontinuerlig 
tettstedsutvikling som ellers er sjelden å se på Hedmarken.

Begrunnelse for lokaliteten
Få bygninger i Løten sentrum er helt autentiske fra 
byggeåret, og enkeltvis er det bare noen ganske få som 
utmerker seg. Men, det samlede bygningsmiljøet 
dokumenterer sentrumsutviklingen siden stoppestedet Berg 
ble anlagt på Hamar-Grundsetbanen i 1862. De bygningene 
som har beholdt mest av sitt opprinnelige utseende er 
Stasjonsveien 31, 29, 23, 21, 12a, b, c og Meierivegen 1. De 
øvrige bygningene er endret i årenes løp, men har likevel 
beholdt sine proposjoner og funksjoner. At tiden har gitt dem 
et annet uttrykk enn det opprinnelige, dokumenterer på sitt 
vis fremveksten av det moderne Norge og det moderne 
Løten. Et eksempel på dette er eternittkledningen på 
Stasjonsvegen 19 som opprinnelig ble reist i sveitserstil. 

Et annet eksempel er neonskiltet på taket til Stasjonsvegen 
14a, tidligere Løiten Handelsforening. Dette er ikke bare et 
landemerke i Løten sentrum, men også et eksempel på en 
urban kultur som preget Amerikas byer allerede fra 
1920-årene, og norske byer fra 1930-tallet. Skiltet til Løiten 
Handelsforening har samme iøynefallende plassering som 
Freias neonreklame på Karl Johan i Oslo, som ble montert så 
tidlig som i 1909. 

Lokaliteten omfatter sentrum med sin karakteristiske 
gatestruktur og fanger opp endringer i byggeskikken fra 
stasjonen ble anlagt her i 1862 til Løten Samvirkelag reiste 
sitt kombinerte forretnings- og kontorbygg på 1990-tallet. 
Stasjonsbyens eiendomsstruktur er fremdeles bevart og 
enkeltstående originale bygningsdetaljer fra byggeåret er 
bevart i et varierende omfang. 
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ADRESSE: Stasjonsvegen 12
1900-tallet

Det var på Lilleberg at Løten Kooperative Forening åpnet sine 
dører i den to etasjes hjørnegården som tidligere dominerte 
krysset Meierivegen/Stasjonsvegen. Dagens bygningsmasse 
ble reist etter katastrofebrannen 5. juli i 1995. Senhøstes året 
etter sto dagens bygg ferdig med nyåpning av Mega-
butikken i første etasje. Bygningen ligger tilbaketrukket fra 
Meierivegen for å gi plass til bilparkering på forsiden. Mot 
Stasjonsvegen følger fasaden gateløpet. Veggene er dels 
blendet med teglstein, delvis kledd med panel. 

Store butikkvinduer i første etasje åpner for innsyn på 
gateplan, men i motsetning til  Stasjonsvegen 13 fungerer de 
ikke lenger som utstillingsvinduer for butikken innenfor. 

Bygget er reist i ulike etasjehøyder og med sine pulttak og 
karakteristiske takutspring markerer bygget siste fase i 
utviklingen av foretningseiendommer i Løten sentrum, der de 
tradisjonelle boligetasjene var erstattet med kontorer.

ADRESSE: Stasjonsvegen 15,16, 19 og 21
1900-de første tiårene

Det var sveitserstilen som regjerte byggeskikken i ti-årene 
rundt århundreskiftet. Stilen var et ekteføldt barn av 
industrialismen med alle sine sagbruk og høvlerier og 
bygningsdeler ble serieprodusert og distribuert via kataloger. 
Stilen brøt med lokal byggeskikk og vant stor popularitet og 
utbredelse, ikke minst takket være jernbanen som ble 
forbundet med nye fremskritt og nye tider. En av 
talsmennene var også opplysningsmannen Eilert Sundt, som 
mente at den nye byggeskikken ga bøndene sunnere hus 
med mer lys og luft. 

Stasjonsveien 15, 16, 19 og 21 er alle eksempler på 
stasjonsstedenes sveitserstilsarkitektur. I dag er de sterkt 
ombygd, men takvinkler og enkelte detaljer avslører hva de 
en gang var. Eldre bilder viser bygninger med høvlet panel, 
snekkerglede og rikelig med løvsagsarbeider som i dag er 
fjernet. Eldst er Løten stasjon fra 1862. Som ellers i 

Stasjonsvegen inneholdt flere av husene en blanding av 
næringsvirksomhet og boliger og bidro til et levende 
sentrum. Stasjonsvegen 16 (stasjonsbygningen), 
Stasjonsvegen 19 og Løten Meieri er regulert til bevaring.

ADRESSE: Stasjonsvegen 231930-tallet
Det var turbulente tider da Bøndernes Hus med adresse 
Stasjonsveien 23 sto ferdig i Løten sentrum. Ikke bare 
politisk, men også kulturelt og økonomisk var det urolig. 
Også på arkitekturens område var det urolig. Funksjonalismen 
banket på døren fra utlandet og markerte et kraftig brudd 
med tradisjonell byggeskikk. Samtidig var folk fremdeles ikke 
ferdig med sveitserstilens snekkerglede, tross arkitektene og 
antikvarenes forakt. 

Situasjonen skapte en tredje vei, Bøndernes Bygningskontor 
som tok til orde for en moderne, nasjonal byggeskikk tuftet 
på regionale tradisjoner. 

Bøndernes Hus sto ferdig i 1935 med Finn Poppe (1908-
1993) som arkitekt. Bygningen er reist i to etasjer med 
saltak. Veggene er kledd med stående panel og bygningen 
ble på 2000-tallet tilbakeført med sin opprinnelige 
fargeholdning. 
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ADRESSE: Stasjonsvegen 31

Et karakteristisk trekk ved bebyggelsen i Løten sentrum er 
kombinasjonen av bolig og næring i byggene. Husene er 
gjerne oppført i halvannen eller to etasjer med 
næringsareale på gateplan. 

Stasjonsveien 31 representerer siste fase i denne tradisjonen. 
Bolighuset her er oppført i en etasje med  flatt tak. Fasadene 
har stående, mørkbeiset panel som kledning med partier i 
gul teglstein. Vinduene er uten sprosser og ut mot hagen har 

boligdelen store vindusflater som mildner overgangen 
mellom ute- og innerom. 

Til Stasjonsvegen lå det tidligere en urmakerforretning med 
egen inngang. En garasje hører til anlegget og er plassert slik 
at bygningene former en liten, privat gruslagt gårdsplass 
foran inngangen til boligdelen. 

1960-tallet

Stasjonsvegen 29 er reist i den nære etterkrigstiden. 

Arkitekturen henger igjen i 1930-tallets funksjonalisme, men 
er først og fremst inspirert av de såkalte «svenskehusene» 
som kom fra Sverige som byggesett (ferdighus) under og 
etter siste verdenskrig. 

Bygningen er oppført i to etasjer med saltak, stående panel 
og har fremdeles mange originale bygningsdetaljer i behold. 

I 2. etasje finner vi en en enkel luftebalkong på langsiden ut 
mot Stasjonsveien. 

Som så ofte i Løten sentrum er også denne bygningen 
omgitt av hage. I 1. etasje er det innredet et næringsareale 
med egen inngang fra gata. I 2. etasje finner vi en leilighet 
med hovedinngang fra siden. 

ADRESSE: Stasjonsvegen 291950-tallet

ADRESSE: Stasjonsvegen 13Etterkrigstiden
Løten Kooprative Selskap ble grunnlagt i 1915 som et 
assortert landhandleri med varer som mat, kjøtt, brød, 
isenkram og manufaktur. Eiendommen Lilleberg ble innkjøpt 
samme år og i 1919 kom også Venneberg (Stasjonsvegen 
13), rett over gata i selskapets eie. 

Den bygningen vi i dag finner i Stasjonsvegen 13 a, b og c 
ble reist rundt 1960. 

Eiendommen ble oppført i to, delvis tre etasjer med store 
butikkvinduer på gateplan. Materialet var mur, opprinnelig 
pusset med mineralittpuss som var en svært populær 
fasadepuss i årene etter krigen i Norge og mye benyttet 
frem til 1960.  

«Snarkjøp» åpnet her i 1961 som en av distriktets første 
selvbetjeningsbutikker. Både materialvalg, arkitektonisk 
uttrykk og neonskiltene som en gang hang på fasaden 
varslet at nye tider var i vente for varehandelen i Løten. 
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Villaeiendommen ligger i et etablert boligstrøk nord 
for Løten sentrum på en høyde på vestsiden av  
Grinderengsletta.  

Funksjonalismen i 1930-årenes Norge ble toneangivende, men 
ikke nødvendigvis utberedt. Like frem til krigen ble det reist hus i 
den folkekjære sveitserstilen, mens funksjonalismen ble 
oppfattet som kald og upersonlig. Særlig ble funksjonalismen et 
byfenomen der kontor- og leilighetsbygg i betong reiste seg i 
byenes nye forsteder. Villaene ble i noen grad også reist i mur, 
men oftest i tre og gjerne i en mer moderat utgave. Lys og luft 
var tidens melodi, funkishuset trivdes godt på naturtomter der 
hagearbeidet fra tidligere perioders kompliserte hageanlegg var 
redusert til et minimum. Løten har flere fine eksempler på 
funksjonalismen på 1930-tallet og eiendommen «Skrenten» er 
en representant for tidens villaeiendommer. Lokaliteten ivaretar 
helheten i anlegget med hage og oppkjørsel. Fremdeles mange 
originale bygningsdetaljer.

ADRESSE: Kildevegen 24 • Lokalitet: 0042

Villaeiendommen ligger i et etablert boligstrøk 
nord for Løten sentrum i sørhellinga på vestsiden 
av Kildevegen.  

Utviklingen av stasjonsstedet som et økonomisk, 
kommunikasjonsmessig og administrativt sentrum i 
kommunen førte med seg en villamessig bebyggelse i 
randsonen. Eiendommene kjennetegnes av bolighus oppført i 
tre, ofte av en lokal byggmester, omgitt av en kombinert 
nytte- og prydhage som var preget av en utstrakt 
selvhusholdning for frukt, bær og grønnsaker. Uthus var en 

selvfølge for oppbevaring av ved, redskaper og det som en 
slik husholdning ellers forutsatte av spesialrom og 
hjelpemidler. Eiendommen Steen er representativ for 
villaeiendommer på Hedmarken som ble oppført i 
mellomkrigstiden da matauk fremdeles var et viktig bidrag til 
husholdningsbudsjettene: Det urbane preget forstrekes av 
det hvite stakittgjerdet som kjennetegner periodens villastrøk 
i denne perioden. Bolighuset er oppført i jugend/nybarokk, 
mens uthuset henger igjen i sveitserstilen.
Lokaliteten ivaretar helheten i anlegget med bygninger og 
hage/frukthage. Mange originale bygningsdetaljer, særlig på 
uthuset.

Det velregulerte tettstedet med sine butikker og 
kontorer har en kort historie i Norge. Det samme 
har boligstrøkene som vokste opp i randsonen 
rundt dem. Her bodde folk i alle kategorier som 
hadde det til felles at de ikke lenger var bønder 
eller husmenn.

I Løten ser vi at de første boligeiendommene opptrer i 
tiårene rundt 1900. Karakteristisk for dem er nyttehagen med 
frukt og bærbusker, bolighuset i halvannen eller to etasjer 
med verandaer og uthuset med skåle, eventuelt bryggerhus, 
stall, boder og verksted. Malte stakittgjerder var vanlig mot 
offentlig vei.

Villabebyggelse i randsonen av sentrum

Jugend/nybarokk: Steen

Funksjonalisme: Skrenten
ADRESSE: Grinderengsletta 28 • Lokalitet: 0017
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ÅPEN LANDSKAPSFLATE: Veen gård
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I Løten går det et markant skille mellom 
jordbruksområdene i vest og sør, og skog og 
utmark i nord og øst. Skillet gjenfinnes ikke bare 
ressursutnyttelsen, men også i bosettingsmønster 
og trolig også som politiske skillelinjer. Mens 
jordbruksområdene i dag kjennetegnes av spredt 
bosetting med gårdsanlegg og plasser, er det de 
tette grendene, der skogen åpner og lukker seg rundt 
husklyngene, som kjennetegner skogsområdene. 

Brukene er langt mindre og har mer til felles med 
husmannsplassene i jordbruksområdet, enn gårdsanleggene 
som gjerne er gruppert rundt et lukket firkanttun med røde 
driftsbygninger og hvitmalte bolighus, allé og frukthage. Et 
mål med kommunedelplanen skal være å plukke ut 
representative miljøer i både skog og innmark som 
dokumenterer variasjonen i livsvilkår og næringsgrunnlag i 
kommunen. 

Kulturlandskapet endres kontinuerlig. Nye driftsformer skaper 
andre spor enn eldre driftsformer. Effektiviseringen og 
strukturendringer i landbruket er en utfordring for 
kulturminner og kulturmiljøer over hele landet. Større og mer 
moderne driftsbygninger erstatter eldre fjøs/låver og annen 
bygningsmasse bygges om rives eller står til forfall. Fravær 
av husdyr på beite fører til gjengroing. Økt husdyrhold i andre 
områder gir større åpne landskapsflater der nye beiter 
etableres. I fjellet utfordres gamle seterhus og setergrender, 
vegfar og beiteområder som følge av hytteutbygging og 
tilrettelegging for turisme og ny bruk av utmark. Ved å få en 
bedre oversikt over kulturminnene i landbruksområdene kan 
det i enda større grad tas hensyn til og sikre bevaring av 
landbrukets kulturarv.

Veensætra i Mosjømarka

Kulturminner i skog og utmark
Det er bygdesaga, vegene, seterbruket, Evenstein og 
Stensåsrenna som representerer utmarkas kulturhistorie i 
denne kommunedelplanen. Men 1990-tallets omfattende 
utmarksregistreringer i Løten viste at skog og utmark har 
vært en viktig ressurs i uminnelige tider. Sporene som ble 
funnet den gang, stammer fra tjærebrenning, jernblestring 
og trekullproduksjon, jakt og fangst, ferdsel og 
kommunikasjon, tømmerhogst, bosetting og gravminner.

De eldste kulturminnene ligger imidlertid langs Rokosjøen og 
er ikke lenger synlige over bakken. Dette er bosetningsspor 
fra steinalderen som bare kan dokumenteres ved spadestikk 
og sålling av jordmasser. Langs den gamle militærvegen 
lengst øst i Løten finner vi derimot tydelige gravrøyser fra 
bronsealder og jernalder. Fra samme periode ( jernalder) 
stammer også jernvinna og mange av fangstgropene for elg. 
Enkelte steder danner disse hele systemer og vitner om en 
velorganisert jakt som vedvarte i århundrer.

Etter jernblestringen finner vi slagghaugene. Sporene etter 
kullbrenningen ser vi i dag som klynger av groper i 
skogbunnen. Begge deler finnes ofte i tilknytning til de 
tradisjonelle seterområdene og forteller om en mangfoldig 
utnyttelse av utmarksressursene i tidligere tider. Mange av 
kulturminnene i utmarka er automatisk fredet og er markert 
med rune-R på kartene.
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I Rokoberget, langs Vestre Skogbygdvegen og 
Rokovegen ligger ei grend med fire småbruk. 
Langs Vestre Skogbygdvegen ligger også det 
gamle småbruket Nordengen.

Brukene Rokostuen, Nyås, Østby og Storsveen i denne 
grenda utgjør et helhetlig og avgrenset småskala 
jordbrukslandskap med en blanding av større og mindre 
småbruk, én ren boligeiendom, samt det tilflyttede skuret 
«den røde rubin». Bebyggelsen spenner fra midten av 
1800-tallet til midten av 1960-tallet og dokumenterer 
fremveksten av det moderne Norge i ei lita skogsbygd der 
både innmark og utmark var en del av ressursgrunnlaget. 
Kirkeruinen og rydningsrøyser i tilknytning til Rokoplatået 
indikerer at bosettingen her går tilbake til middelalderen. 
Utmarka har vært en viktig del av ressursgrunnlaget. 

Gårdsanleggene representerer ulike typer av våningshus og 
driftsbygninger oppført i tre og/eller stein, enten som 
enkeltbygninger med en definert funksjon eller flere 
funksjoner sammenbygd (for eksempel, fjøs, skåle, låve etc). 
Jordbrukslandskapet holdes fremdeles i hevd med 
grasproduksjon og beite, men spor etter eldre driftsformer 
finnes i form av åkerholmer, steingjerder og røyser. Husene 
står i dag mer eller mindre fraflyttet. 

Nordengen ble fraskilt Roko i 1843 og var et eget bruk inntil 
det i 1928 ble solgt og underlagt nabogården Engen 
(Rokoengen). I 1867 ble arealet oppgitt til 67 mål. 
Våningshuset ble oppført i laftet tømmer på 1800-tallet og i 
mellomkrigstiden utvidet med et tilbygg i reisverk. Mindre 
uthus med flere skåler dokumenterer at eiendommen en 
gang rommet flere husholdninger. Etter at gården i 
mellomkrigstiden opphørte som eget bruk, fungerte 
våningshuset som utleiebolig med flere leiligheter. Låven 
raste sammen på 1970-tallet. Siste del av 1900-tallet ble 
tunet skilt ut som egen eiendom og var fast bebodd frem 

1990-tallet. Fra 2005 rehabilitert som feriebolig i tråd med 
antikvariske prinsipper. 

Begrunnelse for lokaliteten
Småbrukene i grenda er tatt med fordi de representerer et 
helhetlig miljø. Både jordbrukslandskap og bygningsmasse 
har bevart mye av sitt alderdommelige og autentiske preg. 
Foruten bygningene omfatter lokaliteten steingjerder, 
åkerholmer, solitære trær, steinrøyser og hager. Området 
fremstår som et helhetlig tidsbilde fra mellom- og 
etterkrigstiden. Få, om noen, større miljøer viser 
utviklingsforløpet over en så lang periode i Løten og heller 
ikke ellers på sentrale Hedmarken og lokaliteten ivaretar 
forholdet mellom hus og landskap. Nordengen er omtalt og 
omskrevet en rekke steder og illustrerer vår egen tids 
gjenbruk av og interesse for eldre bygningsmasse. 

Flere av småbrukene langs Veste Skogbygdveg omfattes av 
hensynssone for kulturmiljø og landskap i kommuneplanens 
arealdel.

KATEGORI: Småbruk

Småbruk i Skogbygda
Rokoberget
ADRESSE: Vestre Skogbygdveg • Lokalitet: 0014

ADRESSE: Vestre Skogbygdveg 140 • Lokalitet: 0015

Nordengen
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KATEGORI: Gårder

By, Ommang og Veen
Gårdene By, Ommang Søndre og Veen er et repre-
sentativt utvalg av de mange gårdene i Løten. 

By representerer ikke bare en gård, men også det store 
jernaldergravfeltet på eiendommen. Lokaliteten omfatter 
noen mindre husmannsplasser, steingjerder, selve 
ferdselsåren Byhagan, gravfeltet, gårdstunet 
på By med den såkalte «Kvitbygningen» og den gamle mølla 
nede ved Svartelva. 

Jernaldergravfeltet på By vitner ikke bare om at bosetningen i 
dette området er gammel, men også at gården var en av de 
viktigste allerede i førkristen tid. I magasinene til 
Kulturhistorisk Museum i Oslo ligger flere hundre gjenstander 
fra arkeologiske undersøkelser, som kan relateres til gården 
og gravfeltet som teller rundt 250 hauger og røyser. At 
vegfaret Byhagan krysser gravfeltet underbygger inntrykket 
av By som et tidlig sentrum. Men også i nyere tid har gården 
utmerket seg. By hadde både korn- og beinmølle, ved siden 
ved av sagbruk. 

Gården By, bygningsmassen, vegfaret og gravfeltet utgjør til 
sammen et av de kulturmiljøene med størst tidsdybde i 
Løten. Gravfeltet er av de største i Hedmark med hauger og 
røyser fra jernalderen. Husmannsplassene langs vegen 
tilhører dels By og dels Sande og ligger samlet i en egen 
grend langs den gamle bygdevegen. Fra vest går vegen 
gjennom skogsterreng, dernest gjennom husmannsgrenda 
og i kanten av dyrka mark frem forbi tunet på By og videre 
oppover mot Englaug. Nærheten til gravfeltet indikerer at 
dette er av de eldste vegfarene i Løten. Mot dyrka mark er 
vegen ledsaget av tørrmurte steingjerder. Området omfatter 
en rekke bygninger fra 1700-og 1800-tallet, hvorav 
husmannsplassene langs Byhagan, den gamle mølla nede 
ved Svartelva og den såkalte Kvitbygningen må bemerkes 
spesielt. Mølla er intakt med hele sitt maskineri, mens 

Kvitbygningen kan knyttes til familiens Munchs opphold i 
Løten i 1868. Ved siden av å være et sjeldent autentisk 
eksempel på et våningshus fra tidlig 1800-tall, er bygningen 
rappet utvendig med leire. Byhagan er et representativt 
eksempel for tidligere tiders bygdeveier som fulgte 
terrengets topografi fra gård til gård. Fra Haugstadvegen 
strekker den seg nordøstover mot Hørsandvegen hvor den 
trolig delte seg i flere løp. 
Husmannsplassene og drengestua på By illustrerer de store 
sosiale skillene som tidligere dominerte jordbruksbygdene på 
Hedmarken like opp til vår tid, mens enhetslåven, 
Kvitbygningen og mølla forteller om det store hamskiftet 
som preget 1800-tallets landbruk, men som på Hedmarken 
startet allerede i siste halvdel av 1700-tallet gjennom 
opplysningsmenn som presten Abraham Pihl i Vang. Området 
bevarer både sammenhengen og historien i dette 
landskapsrommet. 

Området omfattes av hensynssone for kulturmiljø og 
landskap i kommuneplanens arealdel.

Ommang Søndre ligger fritt til i et åpent jordbrukslandskap 
der hvor FV. 162 møter Ommangsgutua. Bygningsmassen på 
gården spenner fra 1770 til tidlig på 1900-tallet. Gårdens 
tradisjonelle drift med kombinert husdyrhold og åkerbruk/
grønnsaksdyrking har ivaretatt bygningenes opprinnelig 
funksjon og derfor også autentisitet. Ommang søndre drives 
økologisk og siden 2008 som et andelsjordbruk. Lokaliteten 
ivaretar helheten i gårdstunet med alle sine småhus og 
bygninger fra 1770-tallet frem til 1900-tallets begynnelse. 
Foruten bygninger, omfatter gårdsmiljøet prydhagen, 
gårdsdammen og innkjørselen. Bygningsmassen spenner 
over stort tidsrom og er utvendig fremdeles intakt med 
mange autentiske bygningsdetaljer.

ADRESSE: Byhagan 121 Lokalitet: 0005

By

Ommang Søndre
ADRESSE: Løkjavegen 71 Lokalitet: 0039
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Veen ligger langs Kirkevegen, mellom Løten kirke og sentrum. 
Lokaliteten består av bygningsmassen på Veen, den 
karakteristiske potetbua på Veenshøgda og Veenshagen/
Veensbakeriet i bakken vest for RV. 3. 

Skal vi tro historikeren Gerhard Schønings reisebeskrivelse fra 
Hedmarken i 1773 var platået rundt kirken og gårdene 
Norderhaug og Veen velsignet med mange, til dels store, 
gravhauger fra førkristen tid. I dag er så å si alle forsvunnet, 
om vi ser bort fra den ene som potetbua på Veen er gravd 
inn i. Hovedbølet i lokaliteten, Veen, var i nyere tid eid av I/S 
Veen, der formålet primært var å forsyne skogeiere i Østerdalen 
med havre til arbeidshestene. Bak interesseselskapet sto en 
rekke skogeiere i dalen. Gårdsdriften ble besørget av en 
gårdsforvalter. Bygningsmassen er stort sett reist i 1800-tallets 
siste tiår og ligger dominerende til langs Kirkevegen, som 
tidligere gikk over tunet. Lenger øst finner vi Veenshagen/
Veensbakeriet som ligger strategisk til mellom det gamle 
bygdesenteret ved Løten kirke og det nye som vokste frem 
rundt Berg (i dag Løten) stasjon etter Grundsetbanens 
anleggelse i 1862. Den gamle Kongeveien gikk over tunet her 
hvor den krysset vegen fra Løten kirke mot Skogbygda i øst. 

Langs de gamle vegene ble det en viktig tilleggsnæring for 
mange oppsittere å drive ulike former for skysstasjoner/
hvilesteder/handelsvirksomhet, og for Veenshagens del, også 
bakeri for fastboende og reisende, derav navnet Veensbakeriet. 
Dagens «bakeribygning» kan primært ha fungert som 
bryggerhus for hovedbølet Veen. At telefonsentralen ble lagt til 
Veenshagen da den kom til Løten i 1889, underbygger 
inntrykket av eiendommens sentrale posisjon i 
Løtensamfunnet.  

Gårdstunet på Veen, den karakteristiske potetbua og den 
tidligere skysstasjonen Veenshagen/Veensbakeriet har i 
generasjoner vært viktige identitetsmarkører i Løten. 
Bygningsmassens størrelse indikerer at både gårdsdriften og 
skysstasjonen må ha kastet godt av seg. Begge tunene er, sett 
under ett, godt bevart der deler av de gamle veiløpene 
fremdeles er synlige i terrenget. Bygningsmassen er holdt godt 
i hevd, noe som styrker anleggenes verneverdi. 

Ei gammel steinsatt isbu er fredet i henhold til Lov om 
kulturminner. Isbu med sikringssone er regulert til bevaring.

ADRESSE: Kirkevegen 25 Lokalitet: 0022

Veen

Storødegården
KATEGORI: Seter

Storødegården eller Størigarden er et tradisjonelt 
seterområde som  ligger i Løtenfjellet mellom 
Østre Fjellvegen og Nordre Ruskåsen.

Som for alle andre setergrender i Løten, vet vi ikke når 
setring kom i gang på Storødegården. Området hører 
imidlertid med til de eldste med kjent dokumentasjon fra 
1600-tallet. I 1668-1669 var det omkring seks setre her, 18 i 
1777. Flere kan ha kommet til inntil avvikling av setring 
begynte for alvor omkring 1860. Året 1953 hadde 21-23 
gårder seterrett på Storødegården, det er ukjent hvor mange 
som ble brukt til setring, men de var trolig svært få. Omkring 

1960 hadde alle gårdene avviklet seterdriften. En av dem 
leide ut setra til Amalie Østgård i 1955. Hun setret på 
Storødegården med kyr fra andre gårder frem til 1974, som 
en av de aller siste seterbrukerne i Løten. Nå har 18 gårder 
seterrett her. Ingen driver lenger seterbruk.
Lokaliteten ivaretar helheten i seterlandskapet. Foruten 
bygninger, omfatter miljøet beiter, veger samt bekker som 
renner gjennom området. Bygningsmassen spenner over 
stort tidsrom og de utvalgte objektene er fremdeles 
representative for perioden de ble oppført. Dette gjør 
utviklingen fra et seterområde i aktiv drift til et 
fritidslandskap lesbart. Området omfattes av hensynssone 
kulturmiljø/viktige sætervoller i kommuneplanens arealdel.

ADRESSE: Størigardsvegen Lokalitet: 0029

Storødegården
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Landbruksrelatert næring 
Som eksempel på tidligere landbruksrelatert 
næring tar vi med to eksempler: Stensåsrenna og 
Dunderbakken sag.

Stensåsrenna strekker seg fra Stendammen og nordøstover 
mot Norderåa. Registreringen omfatter 1,2 kilometer av 
renna mellom Rennebruvegen og Stensåsdammen. Firmaet 
And. H. Kiær & Co. i Fredrikstad kjøpte i 1875 om lag 50 000 
dekar med skog i området. Det var imidlertid 
arbeidskrevende å få tømmeret frem til de store 
fløtingsledene. Det ble derfor prosjektert en bortimot fem 
kilometer lang tømmerrenne østover mot Attholdsdammen i 
Norderåa. Idéen ble realisert i 1889-90, i første omgang med 
ei trerenne, men denne ble etter hvert erstattet av en 
jernrenne som sto ferdig i 1928. For å skaffe vann til renna 
og for å ha et reservoar for påstikking av tømmer bygde man 
samtidig Stendammen. Kiær & Co. bygde også koie og stall 
ved Stendammen, som ble et slags sentrum for skogsdriftene 
i området. Lokaliteten omfatter to demninger og deler av 
renne mellom Stendammen og Rennebruvegen. 

Lokaliteteten omfatter 1,2 kilometer av jernrenna, samt 
utløpet fra Stendammen og hoveddemningen. Strekningen 
dokumenterer både konstruksjonsprinsipper og viser tydelig 
hvor renne opprinnelig gikk i terrenget.

Dunderbakken sag i Østre Skogbygd ble reist som et 
samarbeid mellom flere gårder og bruk i 1894. Anlegget ble 
restaurert på 1990-/2000-tallet og består av saghus, 
vannrenne og vannhjul.Dunderbakken ligger i tilknytning til 
Kvenbekken og det er viktig at denne forbindelsen sikres. 

Dunderbakken sag
ADRESSE: Østre Skogbygdveg 600 Lokalitet: 0034

Stendammen/Stensåsen
ADRESSE: Rennebruvegen 165 Lokalitet: 0035
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Løten ligger i grenseområdet mellom Glåmdalen/
Østerdalen og Hedmarken. I tidligere tider foregikk 
ferdselen til fots, senere også til hest eller med 
kjøretøy på meier og hjul før bilen for alvor erobret 
landskapet etter krigen. 

Jernbane 
I Løten var det likevel anleggelsen av Hamar-Grundsetbanen i 
1862 som kom til å få størst konsekvenser. Med den skjøt 
den gryende industrien fart, administrasjons- og 
handelsentret Løten vokste gradvis opp rundt stoppestedet 
Berg stasjon som senere, i 1879 ble omdøpt til Løiten 
stasjon. Ved siden av stasjonsbygningen selv (fra 1862), er 
det i dag den eldste delen av det tidligere Løiten Meieri som 
vitner om denne første fasen. Det to andre tettstedene, 
Ådalsbruk og Brenneriroa, reiste seg rundt 
industrivirksomheten, mens Ådalsbruk stasjon forble et 
stoppested og tilslutningspunkt for industrisporet til 
fabrikkområdet langs Svartelva. Med jernbanen fulgte 
underganger og overganger, brukonstruksjoner, grinder, 
gjerder og vokterboliger. Med jernbanen fulgte også nye 
stilimpulser, ikke minst sveitserstilen, som kom til å prege 
byggeskikken i området like fra jernbanen åpnet i 
1860-årene til mellomkrigstiden. Jernbanen er kanskje den 
enkeltfaktor som har preget byggeskikken i Løten mest.

Veg
De viktigste transportårene ved siden av jernbanen over land 
er veiene. Hovedferdelsårene var enten orientert øst-vest 
mellom Hedmarken og Østerdalen/Glåmdalen, eller nord-syd 
mellom bygda og seterområdene i fjellet som i de fleste 
tilfeller ble tilrettelagt for biltrafikk i mellomkrigstiden. Men 
anleggelsen av jernbanen fikk også konsekvenser for 
veinettet. For eksempel ble Rokosjøvegen fra 1860-årene 

anlagt østover fra Berg stasjon og knyttet denne delen av 
bygda til det nye kommunesenteret. 

Langs de tradisjonelle hovedferdselsårene fantes veimerker 
som milesteiner, rodesteiner, hvilesteiner, offerkast, kilder, 
men også større installasjoner som brukar og bruer, klopper 
og kavlebruer, grinder, smier og skysstasjoner. Fra nyere tid 
kommer veiskilt, bensinstasjoner og verksteder som er 
forbundet med motorferdsel. Et finmasket nettverk av lokale 
veier knyttet grendene og gårdene sammen. Til 
kommunikasjon kan vi også regne antenneanlegg, sendere 
og samt kulturminner knyttet til post og telegraf (sentraler, 
telefonledninger og telefonkiosker).

Den gamle vegen i Østre Skogbygd

BP-stasjonen i ÅdalsbrukvegenKlevfossmærra (1861)
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BP-stasjon, Ådalsbruk
KATEGORI: Gammel bensinstasjon • ADRESSE: Ådalsbrukvegen 35 • Lokalitet: 0033

BP-stasjonen ligger sydenden av et etablert bo-
ligområde og i tilknytning til Ådalsbruk Motor-
museum. Eiendommen avgrenses mot vest av 
Ådalsbrukveien (FV. 241), mot øst av det det tidli-
gere industrisporet til Klevfos og Aadals Brug, 
mot nord og syd av naboeiendommene  
gnr.  222 bnr. 54 og gnr. 222 bnr. 78.

Med privatbilismen som vokste frem i 1920-årene vokste det 
ikke bare frem et bedre vegnett, men også bensinstasjoner, 
verksteder og kafeer. De første bensinstasjonene var svært 
enkle med håndpumper og kanskje et lite skur, gjerne i 
tilknytning til en landhandel, kafé eller gårdstun. Etter hvert 

ble arkitekturen viktigere og pumpene kom under tak. På 
1950-tallet introduserte det engelske oljeselskapet British 
Petrolium sitt «new look». Dette innebar strenge krav til 
utforming, slik at deres stasjoner skulle være gjenkjennelige 
over hele verden. BP-stasjonen på Ådalsbruk ble reist i 1949 
som bensinstasjon med tilhørende bilverksted. Anlegget er 
de senere år tilbakeført slik det utseendet den skal ha hatt 
rundt 1960. Lokaliteten er nært forbundet med veien og det 
er viktig at denne sammenhengen bevares uhindret. 
Bensinstasjonen er den eneste i sitt slag som er bevart i 
Løten og restaurert i forbindelse med etableringen av 
Ådalsbruk Motormuseum som ligger rett bak bensinstasjon 
og verkstedbygning.

Eiendommen ligger i et etablert boligområde 
nord for sentrum. Mot øst avgrenses eiendom-
men av Meierivegen, mot sør Øverbratta, mot 
vest Grinderengsletta og mot nord av to boligei-
endommer.

De første telefonanleggene i Norge ble etablert av 
International Bell Telephone Company i Oslo og Drammen i 
1880. I Løten ble den første telefonsentralen lagt til 
Vensbakeriet i 1889. I løpet av 1900-tallet bygde staten ut et 
landomfattende rikstelefonnett og overtok de mange private 
telefonanleggene.  «Sentralen» lever fremdeles som navn på 
eiendommen Grinderengsletta 39/Meierivegen 26 på 
folkemunne i Løten. 

Anlegget består av et hovedhus fra mellomkrigstiden der den 
manuelle sentralen opprinnelig skal ha ligget i 2, etasje, 
mens 1. etasje ble benyttet til boligformål  for 
telefonforeningens ansatte. I hagen ligger et tidligere 
verksted og garasje som var tilknyttet anlegget. Sentralen er 
senere benyttet til ungdomsklubb og er nå barnehage. 

Lokaliteten omfatter hele gnr. 23 bnr. 15. «Sentralen» ble 
reist som telefonsentral, trolig med tjenestebolig i 1. etasje. 
Til eiendommen hører derfor en hage med muligheter for 
kjøkken, frukt- og bærhage. Til anlegget hører et verksted-/
garasjebygg. 

Sentralen
KATEGORI: Telekommunikasjon • ADRESSE: Meierivegen 26 • Lokalitet: 0030
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Olsstua kvilestelle
KATEGORI: Skysstasjon • ADRESSE: Kongsvegen 1078 • Lokalitet: 0036

Kvilestellet ligger langs Rv. 3 utenfor Løten 
sentrum. Omringet av landbruksområde, RV. 3 og 
elven Fura.

Olsstua er en av flere gamle skysstasjoner langs den gamle 
Kongevegen mellom Christiania og Røros. Skyssplikten påla 
bønder å skaffe kongen, adelen og embetsmenn fri skyss. 
Ordningen ble etablert i middelalderen og den fri skyssen 
varte frem til den ble opphevet i 1816, hvor den ble erstattet 
av betalingsskyss. En skysstasjon var etter den tid en 
offentlig subsidiert gård hvor reisende mot betaling kunne få 
skyss med hest eller vogn. Ofte var det tilknyttet gjestgiveri 

der det ble tilbudt mat og overnatting. Ordningen med 
skyssvesen ble opphevet så sent som i 1951.

Olsstua kvilestelle er i dårlig tilstand, men representerer 
viktig lokal og nasjonal samferdselshistorie. Lokaliteten 
omfatter ved siden av skysstasjonen selv, også den gamle 
vaskeplassen på nordsiden av Fura. Olsstua er en av få 
gjenværende skysstasjoner og bygningen har mange 
originale bygningsdetaljer bevart.

Traseen følger delvis dagens Rokosjøveg fra 
jernbaneundergangen i Løten sentrum og øst-
over på nordsiden av Rokosjøen, gjennom Oset, 
over Rennebrua, gjennom Østre Skogbygd til den 
ender i Hanakneholtet.

Jernbanen førte ikke bare til at sentrum i bygda forflyttet seg 
til Berg stasjon, men også til at vegene ble lagt om. 
Opprinnelig fulgte hovedforbindelsen mellom Løten og 
Solørbygdene den gamle vegen over Bekken på sørsiden av 
Rokosjøen, gjennom Rokoberget forbi gårdene Ytterborg og 
Weideborg over vadet (som i dag er demmet ned) og 
deretter den gamle Militærvegen over mot Glåmdalen. 
Den gamle Rokosjøvegen ble anlagt stykkevis og delt i 
perioden fra Grundsetbanens åpning i 1862 til 1880-årene. 
Den ble først erstattet av dagens vegtrasé i 1960-årene og 
deler av veien ble da overlatt til gjengroing, mens den i 

andre deler levde videre som gårdsveier, skogsveier og stier. 
Den østlige delen kan over lengre strekninger fremdeles 
følges og illustrerer godt de gamle bygdevegenes 
terrengtilpasning og vegstandard. Langs vegen finner vi 
stedsnavn, steinbruer, kvilesteiner, rodesteiner og strekninger 
som er oppbygd på forseggjorte murer. Mer enn 20 grinder 
er kjent på strekningen fra Løten til Hanakne.
Fra Løten sentrum til Østre Skogbygd er vegen intakt i kortere 
strekninger. Traseen er synlig i de områdene hvor den 
fremdeles går i skog og utmark. Fra Bakken Øvre til 
Hanakneholtet kan den følges i lange partier. Her finner vi 
bruer, rodesteiner, hvilesteiner, klopper og partier som ligger 
på fint oppbygde murer. Den gamle Rokosjøvegen er ikke 
enestående i regional sammenheng, men i Løten er den et 
av de vegfarene som lettest kan følges over lange 
strekninger. Den er velegnet i formidlingsøyemed og kan bli 
en praktfull turveg. Den krysser eldre vegfar og var viktig for 
ferdselen mellom Hedmarken og Glomdalen.

Gamle Rokosjøvegen
KATEGORI: Ferdselsåre • ADRESSE: Østre Skogbygdveg • Lokalitet: 0037
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Gamle Ådalsbruk stasjon ligger langs Rørosbanen 
i et åpent jordbrukslandskap med midtveis mel-
lom Ilseng og Løten. I forlengelsen av stasjons-
området ligger det et eldre boligområde langs 
Engelaugsgutua.

Ådalsbruk stasjon ble opprettet i 1862 som stoppested 
under navnet Løken. I 1881 ble navnet endret til Aadalsbrug 
og i 1921 fikk stasjonen sin nåværende navneform. 
Stasjonen ble viktig for frakt av varer fra Aadals Brug 
Jernstøberi & Mekaniske Verksted og Klevfos Cellulose & 
Papirfabrik. 

Varene ble fraktet til og fra bedriftene på industrispret for 
omlasting til Rørosbanen på Ådalsbruk stasjon. Dagens 
stasjonsbygning ble oppført i 1915 og står mer eller mindre 
uendret siden byggeåret. Sørvest for stasjonen ligger en 
tjenestebolig med et uthus oppført etter tegninger av Georg 
Andreas Bull. Godshuset på stasjonen skal være fra 1921. 

Det var på Ådalsbruk stasjon at Edvard Munch steg av toget 
når han skulle besøke sine venner på Englaug gård. 
Stasjonen ble nedlagt i 1984. Stasjonsområdet er sjeldent 
intakt og bygningsmassen har mange autentiske 
bygningsdetaljer. 

Englaugsgutua strekker seg fra FV. 161 (Ådalsbrukvegen) i 
vest og deretter sørover mot 
Englaug gård der den deler seg i flere løp mot henholdsvis 
sørøst og sørvest. Etter at Ådalsbruk stasjon ble etablert 
vokste det opp et lite bygningsmiljø på nord-, men særlig på 
sørsiden av jernbanesporet der Englaugutua i dag starter. Når 

Munch spaserte den halve kilometeren fra stasjonen til sitt 
barndoms Englaug var det en klyngen av småhus ved 
stasjonen som møtte ham først. Deretter den endeløse 
utsikten sør og vestover jordene, over Romedal og Stange 
helt til Toten og Skreiafjellene i det fjerne. 

Både Ådalsbruk stasjon og Englaugsgutua omfattes av 
reguleringsplaner som sikrer eksisterende kulturmiljø og 
bygninger gjennom spesialområder for bevaring. 

KATEGORI: Stasjon og ferdselsåre

Ådalsbruk stasjon og  
EngelaugsgutuaADRESSE: Løkjavegen 127 • Lokalitet: 0041

Ådalsbruk stasjon

ADRESSE: Englaugsgutua • Lokalitet: 0018

Englaugsgutua 

28



Midtvegsfurua, Riksveg Hamar-Elverum (1927)

Tømmerfløting, Østre Skogbygd (1940)

Aadals Brug



FABRIKKANLEGG: Klevfos Papir og Cellulosesfabrik
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Fortsatt dominerer primærnæringene jordbruk og 
skogbruk Løten, men kommunen var tidligere også en 
betydelig industrikommune. Aadals Brug ble sammen 
med Løiten Brænderi landskjente for sine varer og 
fremdeles assosieres kommunen med produkter som 
akevitt, pultost, saft og syltetøy. Men virksomhetene 
her etterlot seg ikke bare en imponerende 
bygningsmasse, men også hele lokalsamfunn som 
gikk videre da industrien la ned. Av dem er Ådalsbruk 
det mest karakteristiske. Mye har endret karakter her 
og mye er redusert til diffuse spor i terrenget, men 
helheten gir fremdeles et utfyllende bilde. Et formål 
med kommunedelplanen er å sikre at de historiske 
sammenhengene i slike miljøer ikke forsvinner og at 
interessante enkeltobjekter bevares for ettertiden.

Lokale merkevarer
I dag forbindes Løten først og fremst med akevitten, men 
dette er en sannhet med modifikasjoner, siden det var 
spriten som kom herfra, mens resten av produksjonen 
skjedde på Vaterland i Oslo der Løiten Brænderi hadde sin 
destillasjon. Likevel, både linjeakevitten og de øvrige 
variantene har satt Løten på både Norges- og verdenskartet. 
Løten er også kjent for pultosten, siden Løiten Meieri 
produserte en pultost som folk etterspurte. Og Aadals Brug 
Jernstøberi og Mekaniske Verksted var en gang et varemerke 
det ble nikket anerkjennende til. Herfra ble det levert et stort 
utvalg av ovner og komfyrer, sykler, maskindeler, skolepulter 
og turbiner, for å nevne noe. Dessuten allehånde 
landbruksmaskiner. Fra Klevfos kom det kraftpapir og 
cellulose helt til fabrikken ble nedlagt i 1976. Og 
industrivirksomheten fikk Løten til å markere seg også på 
andre områder. Slik som De gamles hjem, for eksempel, som 

var et av landets mest moderne da det sto ferdig i 1915.

Elvene var den viktigste kraftkilden og lokaliseringsfaktor da 
industrialiseringen skjøt fart rundt 1850.  I Løten ble særlig 
Svartelva viktig og det er her vi finner Aadals Brug Jernstøberi 
& Mekaniske Værksted, (grunnlagt 1842) og Klevfos Papir og 
Cellulosesfabrik (grunnlagt 1888). Men forut for de store 
fabrikkanleggene, fantes det mindre sagbruk, 
vadmelsstamper og gårdskverner som senere ble avløst av 
møller, slik som Klæpa Bruk fra 1867 og mølla på By. Til 
anleggene hørte kanaler som sikret vannkraft til vannhjulene 
og senere turbiner. Også Fura fikk betydning for 
lokaliseringen gav virksomheter som Løiten Brænderi 
(grunnlagt 1855) og Løten Mølle. I tillegg til selve 
industrianleggene finner vi i elveløpene også rester etter 
dammer og demninger som bidro til å sikre vanntilførselen. 
Skogsdriften var også avhengig av vannveiene, ikke minst til 
fløting og sagbruk. 

Mangesysleriet er et kjent fenomen i norsk kulturhistorie. 
Dette begrenset seg ikke bare til bonden som også kunne 
være fisker, skogsarbeider eller driftekar, men kunne like 
gjerne omfatte fabrikkarbeideren eller husmannen som i 
tillegg hadde et lite snekkerverksted, drev som skomaker 
eller reparerte klokker. Verkstedene lå ofte i uthusene eller 
en nøyde seg med en liten arbeidsbenk i bolighuset. I Løten 
er uthusene med flere funksjoner (husdyr, skåle, verksted 
etc.) et karakteristisk trekk ved bebyggelsen i tettbygde 
strøk, slik som på Ådalsbruk og skiller kommunen fra mer 
urbane industristrøk der industriarbeideren først og fremst 
definerte seg som dette.

Hammardammen

Torvindustri på Ebrustormya
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Klevfos Cellulose & Papirfabrik 
KATEGORI: Industrihistorie/museum • ADRESSE: Klevbakken 45 • Lokalitet: 0016

Klevfos industrimuseum ligger på Ådalsbruk, ved 
Svartelva, sør for FV. 161.

Kort historikk
Klevfos Cellulose & Papirfabrik ble etablert i 1888 av lokale 
gründere ved Svartelva på Ådalsbruk. Størstedelen av 
fabrikken brant i 1909, men en ny fabrikk reiste seg opp av 
asken og ble åpnet i 1911. På det meste hadde fabrikken 
opp mot 100 ansatte. Driften opphørte i 1976. Klevfos 
Industrimuseum åpnet i 1986. 

Begrunnelse for lokaliteten
Lokaliteten ivaretar hele produksjonsanlegget på sørsiden av 
FV. 161 fra demningen/Klevfosdammen og ned til og med 
Hasselbakken og kalkdeponiet sør for Svartelva med kanaler, 
demninger, bygningsmasse og jernbanetrasé. 
Fabrikkanlegget er sjeldent intakt og bygningsmassen har 
mange autentiske bygningsdetaljer. Siden dette er et 
museumsanlegg så foreligger det omfattende 
bygningsregistrering fra før og enkeltbygninger er derfor ikke 
registrert på nytt. 

Områdene omfattes av hensynssone kulturmiljø i 
kommuneplanens arealdel.
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Eiendommen ligger nord for FV. 161 og grenser 
mot vest, nord og øst mot skogen.  

Kort historikk
Arbeiderboligen på Klevfos er den eneste gjenværende av 
leiekasernene på Ådalsbruk. Disse tilbød arbeidere små 
leiligheter. Bygningen skal opprinnelig ha kommet fra den 
tidligere ekserserplassen på Tofsrud der den fungerte som 
bolig for militære. Til Klevfos ble den flyttet i 1890-årene 
og ble da innredet med flere leiligheter for arbeidere ved 
fabrikken. Bygningen ble restaurert på begynnelsen av 
1980-tallet og er i dag museum.

Begrunnelse for lokaliteten
Klevfosboligen ligger fritt og åpent til, godt synlig fra 
fabrikken og veien. Lokaliteten ivaretar disse kvalitetene, 
samtidig som den tar høyde for at det senere kan bli 
aktuelt å gjenoppbygge hønsehus, grisehus og vedskjul, 
samt dyrke jordflekkene som en gang ga et viktig tilskudd 
til husholdningene her.

Klevfosboligen
KATEGORI: Industrihistorie/museum • ADRESSE: Klevbakken 50 • Lokalitet: 0008

Eiendommen ligger enslig til vest på Klevbak-
ken, litt tilbaketrukket fra FV. 161. Mot vest, 
nord og øst grenser eiendommen mot skogen.  

Kort historikk
Skjærdal ble oppført som funksjonærbolig for Klevfos i 
årene 1919-1920. Huset rommet tre leiligheter som ble 
tilbudt bedriftens formann og funksjonærer. Tegningene 
skal ha kommet fra Unionskonsernets arkitekt. Bygningen 
ble oppført i laftet tømmer med midtparti i to etasjer og 
valmet tak. Et stabbursliknende uthus, også i laftet 
tømmer, ble plassert i bakkant og nord for huset. 

Det var ikke innlagt vann i bygningen. Bygningen ble etter 
hvert stående til forfall, men restaurert på 1980-tallet. I 
dag benyttes Skjærdal til kontorer og er i skrivende stund 
under utvendig rehabilitering. 

Begrunnelse for lokaliteten
Lokaliteten omfatter bolighuset, uthuset og det 
karakteristiske hageanlegget med hekker som anlagt på 
begge sider av oppkjørselen. Avgrensingen sikrer at 
siktlinjen ned til fabrikken ikke forstyrres og at husets 
monumentale og frittliggende lokalisering bevares. 

Skjærdal
KATEGORI: Industrihistorie/museum • ADRESSE: Klevbakken 40 • Lokalitet: 0010
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Området Fløta er en elveslette som mot sør og 
vest avgrenses Svartelva, mot nord av bolig- 
områder og mot øst av gjengrodd eng og buskas. 
Enkleste tilkomst er Støperivegen. 

Kort historikk
Industrivirksomheten i området startet i 1842 da fire 
pengesterke jord- og skogbrukere kjøpte en ljåsmie som lå 
ved Svartelva. Dette la grunnlaget for det som senere ble det 
landskjente Aadals Brug Jernstøberi og Mekaniske Verksted. 
Lokaliseringen skyldtes vannkraften i Svartelva og i årene 
som fulgte ble det etablert en omfattende industriproduksjon 
som omfattet maskindeler, husholdningsutstyr, 
landbruksredskaper, ovner etc. Sammen med Klevfos 
Cellulose- og Papirfabrik la bedriften grunnlaget for 
industristedet Ådalsbruk. Industrieventyret varte til 
storbrannen i 1928 som ødela store deler av 
produksjonsanlegget. Bedriften ble aldri gjenreist. 
Papirfabrikken, som ikke var berørt av brannen, fortsatte 
virksomheten videre til nedleggelsen i 1976. 

Etter krigen, fra 1950-tallet til 1970 var Fløta en av de 
«hotteste» festplassene i distriktet der en rekke kjente band 
opptrådte i årenes løp. Grupper som Pussycats, Beatnicks og 
The Cool Cats besøkte alle Fløta og i 1966 skal Millie Small 
fra Jamaica ha trukket nesten 3000 betalende publikummere. 
Området preges i dag av gjengroing der enkelte fundamenter 
er synlige på Fløta, men ikke minst langs Svartelva der mye 
av produksjonen ved Aadals Brug Jernstøberi og Mekaniske 
Verksted var lokalisert. 

Begrunnelse for lokaliteten
Industrietableringen på Ådalsbruk innevarslet at nye tider var 
i anmars på Hedmarken. Den tidlige industrien var avhengig 
av vannkraften som energikilde og de fleste av landets større 
elver ble derfor gjenstand for utbygging og industrireising på 
1800-tallet. På selve Fløta er det i dag ikke mange synlige 
spor etter produksjonsanlegget som lå her frem til 1928, 
men her og der ser vi fremdeles rester etter 
betongfundamenter og murer. I tillegg er eiendommene 
Ådalen, Ålsvoll og Gammelbo bevart. Ikke minst er 
Gammelbo viktig fordi bygningen fungerer som et 
orienteringspunkt når vi studerer gamle bilder fra området. 

Langs elvekanten er det fremdeles sporene etter demninger, 
kanaler, brukar, murer og rørgater som vitner om elvas 
betydning som kraftkilde for den tidlige industrireisningen og 
brukets utrekning. Ruiner og fundamenter ser vi hele veien 
fra Fløta til Ålsvoll. I etterkrigstiden ble Fløta til en populær 
festplass som fremdeles står sterkt i folks minne. Heller ikke 
av denne er mye bevart, men noen fundamenter kan trolig 
tilskrives også denne epoken. Festplasser var det mange over 
Hedmarken i mellom- og etterkrigstiden, men de fleste av 
dem er i dag ute av bruk. Fløta var en av de viktigste med 
mange artister og tilreisende.

I dag preges området av gjengroing, men under torvlaget er 
trolig fundamenter bevart til tross for at branntomtene ble 
ryddet og revet etter brannen i 1928. Lokaliteten omfatter 
industriområdet, samt elveløpet (Ådalen) ned til 
Klevfosdammen, eiendommene Ålsvoll, Gammelbo og 
Ådalen, samt den bevarte delen av industrisporet som 
knyttet bedriften til Grundsetbanen. Vi har ikke registrert alle 
fundamentene enkeltvis, men målt inn enkelte synlige rester 
i terrenget. Både lokalt og regionalt er Fløta et viktig 
kulturminne i kraft av å være industrialismens vugge på 
Hedmarken og som et begrep i etterkrigstidens 
populærkultur. Området har egen reguleringsplan.

Industriområdet Fløta/Ådals Brug
KATEGORI: Industrihistorie • ADRESSE: Støperigutua • Lokalitet: 0001
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Eiendommen ligger nord for fv 161 og grenser 
mot sør inn til Ådalsbruk skole, mot vest Olaro-
vegen, mot nord og øst til boligeiendommer. 

Kort historikk
Jubilumsutstillingen på Frogner i 1914 ble en katalysator for 
den nasjonale begeistringen som kjennetegnet Norge i årene 
etter unionsoppløsningen. Kjente arkitekter som Henrik Bull,  
Adolf Jensen og Rudolf Jacobsen tegnet utstillingsbygninger, 
så vel som hageanlegg i et uttrykk som best kan beskrives 
som en blanding av senjugend, nyklassisme og nybarokk. 
Utstillingen hadde rundt 1,5 millioner besøkende de fem 
månedene den var åpen og store deler av norsk nærings- og 
samfunnsliv var representert. 

Det er derfor ikke overraskende at da direktørboligen for 
Aadals Brug Jernstøberi og Mekaniske Verksted skulle 
gjenreises etter brannen, valgte man et uttrykk som viste 
nasjonal begeistring og pekte fremover. Huset ble skodd over 
samme lest som utstillingsarkitekturen på Frogner. Boligen 
ble utstyrt med sentralvarme, innlagt bad og vannsisterne på 
loftet. Rundt bygningen ble det anlagt en moderne nytte- og 
prydhage i samme formspråk. 

Og om første verdenskrig var en høykonjunktur for norsk 
økonomi, var det også det også rasjonering på mat og dyrtid. 
Kjøkkenhager ble derfor både moderne og påkrevet. Under 
siste krig var eiendommen beslaglagt av Arbeidstjenesten 
(AT). 

Begrunnelse for lokaliteten
Eiendommen har ifølge eier tilnærmet samme omfang som 
da anlegget ble anlagt. Huset ligger tilbaketrukket bak store 
trær og signaliserer både representativitet i kraft av å være 
direktørbolig for en betydelig industriell virksomhet, men 
også en privatsfære. Den ligger klassisk til i utkanten 
industrisamfunnet, men med god utsikt ned til fabrikken og 
til arbeiderboligene som opprinnelig enten var leiligheter i 
leiekaserner eller småhus omgitt av større hager. 

På Ådalsbruk er det tidligere industrisamfunnets sosiale 
lagdeling fremdeles lesbart gjennom Maihaugen (direktør),  
Skjærdal (funksjonær), Rugsveen og Klevfosboligen 
(leiligheter). Eiendommenes ulike uttrykk signaliserer også 
deres plass i det sosiale hierarkiet og for Maihaugen er det 
viktig at utsikten mot fabrikkområdet (Fløta) i syd sikres, 
akkurat som forholdet til naboeiendommene som 
understreker eiendommens monumentale virkning i et 
boligområde som fremdeles domineres av lave trehus. 

Direktørboligen Maihaugen
KATEGORI: Tidligere direktørbolig • ADRESSE: Olarovegen 5 • Lokalitet: 0007

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2019-2025 | 35



Traseen til det tidligere industrisporet  
strekker seg fra Ådalsbruk stasjon, krysser  
fylkesvei 241 og fortsetter ned mot Klevbakken 
og Fløta med sidespor over fv 161 til Klevfos 
Cellulose & Papirfabrik. Deler av traseen  
benyttes i dag som turvei, mens den over de sen-
trale delene av Klevbakken ikke lenger er synlig 
i terrenget. 

Kort historikk
Jernbanen ble en viktig lokaliseringsfaktor for den voksende 
industrien i siste halvdel av 1800-tallet. Da jernbanen 
mellom Hamar-Grundset åpnet i sankthansaften 1862, ble 
også stoppestedet Løken etablert. Sitt nåværende navn, 
Ådalsbruk stasjon, fikk stasjonen i 1881. Fra stasjonen ble det 
håndtert store mengder gods fra Aadals Brug Jernstøberi og 
Mekaniske Verksted og Klevfos Cellulose & Papirfabrik. I 1895 
ble et eget smalsporet industrispor anlagt mellom Aadals 
Brug og Ådalsbruk stasjon med et sidespor til Klevfos. 

Mellom 1917 og 1941 ble Rørosbanen bygget om til dagens 
sporvidde og industrisporet ble bygget om i 1919. Mellom 
1921 og 1953 ble godsvognene på industrisporet trukket av 
det legendariske damplokomotivet «Caroline» som lokalt ble 
kalt «Klevfossmerra». Dette hadde vært utrangert fra Norges 
Statsbaner siden 1920, men ble restaurert til 
hundreårsjubileet for NSB i 1954.

Fremdeles lever det mange som minnes transporten på 
industrisporet og lokomotivets fløyting. 

Begrunnelse for lokaliteten
Traseen er viktig et vitnesbyrd om virksomheten som en 
gang gjorde Ådalsbruk til det største industristedet mellom 
Oslo og Trondheim. Traseen er fremdeles godt synlig i 
terrenget og har enkelte steder også skinnegangen bevart. 
Bruene over fv 241 og fv 161 er i dag fjernet. Langs traseene 
er det bevart en rekke enkeltminner, slik som skinnelager, 
pens, stolper og spor i fjellet etter sprenging i forbindelse 
med anleggelsen av jernbanesporet. 

Over Klevbakken er det i dag ikke mulig å følge traseen i 
terrenget, men den dukker opp igjen ved gnr.215/bnr. 49 og 
kan følges helt til Fløta som var endestasjonen for det ene 
sidesporet. Lokaliteten omfatter selve traseene og de 
kulturminnene som fremdeles er bevart langs sporet. 

Industrisporet
KATEGORI: Ferdselsåre knyttet til industrihistorie • ADRESSE: Ådalsbruk • Lokalitet: 0004
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Klasseskillene i det gamle industriområdet 
Ådalsbruk vises i forskjellen på direktørbolig og 
arbeiderboliger. Som eksempler på arbeiderboli-
ger vises boligene Rugsveen og Nerby. 

Rugsveen ligger i et etablert boligområde mellom Sigurd 
Tomters veg og Klevbakken (FV. 
161) på Ådalsbruk. Lokaliteten omfatter våningshuset, to 
uthus, samt hagen og nærområdet som 
sikrer strøkskarakteren. Boligeiendom er fra siste halvdel av 
1800-tallet og er oppført i laft med reisverk i øvre del. Den 
består av bolighus, to uthus og hage og er svært autentisk og 
representativ for den boligbebyggelsen som en gang preget 
Ådalsbruk. Av de gamle halvannen etasje husene i dette 
området er de fleste enten revet, svært modernisert eller 
ombygget, mens Rugsveen har forblitt tilnærmet urørt av 
tidens tann og har alle sine uthus og hage i behold. 

Nerby ligger i et etablert boligområde inntil det gamle 
industrisporet der Malmvegen og Smiuvegen møtes.  Nerby 
er en sjeldent fint eksempel på de kvalitetene som trakk 
arbeidere til Ådalsbruk, nemlig muligheten for å holde seg 
med noen høner og kanskje en gris, samt dyrke egne 
grønnsaker og poteter. 

Anlegget har stor autentisitet og gjør historien om 
arbeidernes kår lesbar. jennomgående gjenbruk av 
bygningsmaterialer i uthuset er noe vi ofte ser på Ådalsbruk, 
men dette er særdeles fin vedlikeholdt og et forbilledlig 
eksempel. 

Rugsveen og Nerby
KATEGORI: Arbeiderboliger

ADRESSE: Sigurd Tomters veg • Lokalitet: 0006
Rugsveen

ADRESSE: Malmvegen 5 • Lokalitet: 0009
Nerby
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Klæpa
KATEGORI: Mølle • ADRESSE: Kvennvegen 17 og 19 • Lokalitet: 0024

Anlegget ligger ved Klæpa bru. Mot nord, vest 
og sør avgrenses Klæpa av FV. 220, mot øst av 
Svartelva.

Kort historikk
Klæpa bruk er et mølleanlegg fra 1867. Fra gammelt av lå 
kverner og møller tett i tett langs Svartelvas 14 vannfall, og 
Klæpakvenna er et godt bevart eksempel. I mølla er en 
Francisturbin fra 1912, konstruert og produsert ved Aadals 
Brug. Den ble belønnet med gullmedalje ved 
jubileumsutstillingen på Frogner i Oslo i 1914 og installert 
ved moderniseringen av mølla i 1924. Kverna har stor grad 
av autentisitet og viser videreutviklingen i kvernmiljøet fra 
1800-tallet og fram til etterkrigstiden. Mølla avviklet driften i 
1967. Bruket omfatter også en lagerbygning som opprinnelig 
sto på Aadals Brug, men solgt til nedrivining etter brannen i 
1928. Tilbygget en kontorfløy med leilighet som har beholdt 
sitt interiør fra 1950-tallet.

Begrunnelse for lokaliteten
Klæpakvenna er et helt inntakt mølleanlegg som står slik det 
ble forlatt i 1967. Anlegget omfatter mølle, lagerbygning, 
låve, våningshus, rester av et eldre hageanlegg og kanalen 
som fører vannet fra inntaksdammen i Svartelva. Den eldre 
traseen til Kvennvegen (FV. 220) går fremdeles over tunet og 
representerer et eldre stykke veghistorie da bygdevegene 

gikk innom gårdene, i stedet for rundt dem. Avgrensingen 
ivaretar helheten og sammenhengen mellom de ulike 
elementene i dette miljøet. 

Klæpa omfattes av egen reguleringsplan som sikrer 
ivaretagelse av bygninger og kulturmiljø.

Retningslinjer fra reguleringsplanen:

• Bygninger og anlegg på gardstunet bør, som nærmeste 
nabo til kvernhus og kvernanlegg, så langt det passer 
tilpasse sin arkitektur og utenomhusanlegg til disse.

• Området kan ikke fradeles til annet ennlandbruk.

• Eksisterende kvernanlegg med vannintak til kanal, 
kanaler, kvernhus og driftsbygning med lager, tørke og 
kontorer skal bevares etter Plan- og bygningsloven.

• Eksteritøret skal bevares slik det er i dag eller 
tilbakeføres til en tidligere periode dersom sikkert 
belegg for tilbakeføringen finnes. Dette vil si at 
bygningsdeler ikke skal skiftes ut med mindre 
tilstanden krever det. I så fall skal de erstattes med 
identiske kopier mht utforming og materialutvalg. Alle 
eksteritørmessige tiltak er søknadspliktige.

• Alle søknader skal forelegges for antikvarisk myndighet 
i fylkeskommunen før behandling.
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Området avgrenses av jernbanen i vest, FV. 166 i 
sør, Østre Bergsvei i nord og eiendomsgrensen til 
Tingberg i øst.

Kort historikk
Med etableringen av Hamar-Grundsetbanen i 1862 flyttet 
bygdas sentrum seg fra Løten kirke til den nye Berg stasjon. 
Enkle trebygninger i halvannen eller to etasjer reiste seg i 
den moderne sveitserstilen og dannet etter hvert et lite 
sentrum med bank, handel og kommuneadministrasjon. 

Gjennom det nye sentrum skar jernbanen seg. På østsiden 
sto nye kommunelokalet Tingberg ferdig i 1898 og 1913 
sikret Løiten Sparebank seg tomten rett overfor 
kommunelokalet til bygging av egen gård. Bygningen sto 
ferdig innflyttet i 1918. Etter brannen i 1958 ble det nye 
Tingberg åpnet i 1960. Området rommer også litt 
samferdselshistorie. Pakkhuset illustrerer jernbanens 
betydning for industriproduksjon og moderne varetransport, 
mens forutsetningen for den lille Widerøe-garasjen «Termo», 
minner oss om at da bilrasjoneringen i Norge ble opphevet 
1. oktober 1960, ble bilen ganske raskt et folkeie.  Og med 
bilen fulgte garasjen og «Termo» var ifølge produsenten, 
Widerøe Flyveselskap og Polarfly AS, «den ideelle løsning». 

Begrunnelse for lokaliteten
Lokaliteten sikrer at helheten i Løtens adminstrative og 
økonomiske sentrum bevares med sitt bygningsmiljø og 
parkmessige opparbeidelse. I mer enn 100 år har 
kommuneadminstrasjonen holdt til på Tingberg og i parken 
sør for dagens bygningsmasse ligger fremdeles en gravrøys 
fra førkristen tid som kan ha gitt eiendommen navn. 

Lokaliteten omfatter også eiendommen Kildeveien 8 som er 
en representativ boligeiendom i to fulle etasjer i sveitserstil, 
samt jobbetidens banklokale i mur med tilbygg av 
pinsemenighetens forsamlingslokale Arken fra årene rundt 
1970. Også dette oppført i mur. 

Området inkluderer også en garasje, jernbanens pakkhus og 
en paviljong i parken nordøst før kommunehuset. 

Tingberg/Løiten Sparebank
KATEGORI: Næringsliv • ADRESSE: Kildevegen 1, 8 og 10A • Lokalitet: 0025
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Løiten Brænderi
Løiten Brænderi ligger ved elven Fura, der RV. 25 
krysser FV. 153. Mot øst avgrensesområdet av 
Fura, mot vest Brennerivegen (FV. 153), mot sør 
av Løten Mølle og mot nord av RV. 25.

Kort historikk
Interessantselskapet Løiten Brænderi ble grunnlagt i 1855 og 
anlegget ble reist ved elven Fura. Virksomheten gikk bra og i 
1871 ekspanderte selskapet med egen destillasjon på 
Vaterland i Oslo. Mest kjent er Løiten Brænderi for sprit- og 
akevittproduksjon, men fra 1930-årene og frem til 1989 drev 
firmaet også med en omfattende saft og syltetøiproduksjon.  
Spritproduskjonen opphørte på 1990-tallet og anlegget er 
senere kjent for firmaet Løiten Lys og forestillingen «En 
akevisitt» som i 2018 feiret sitt 25-årsjubileum.

Fabrikkanlegget er utvendig fremdeles intakt og 
bygningsmassen har mange autentiske bygningsdetaljer. 

Begrunnelse for lokalitet
Lokaliteten ivaretar sammenhengen mellom fabrikkanlegget, 
elven Fura og kjemiker- og disponentboligen. 

Løiten Brænderi omfattes av egen reguleringsplan som sikrer 
hovedbygning og fyrhus (mursteinsbygningen) gjennom 
spesialområde for bevaring.

KATEGORI: Brenneri • ADRESSE: Brennerivegen 10 • Lokalitet: 0040
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Torvindustri 
Som en følge av høye priser på stenkull og brenselskrise 
under første verdenskrig vokste brenntorv-industrien fram. 
De første små torvmaskiner ble satt i gang i 1870-årene på 
Hedmarken. Gjennom å brenne tov kunne man spare skogen. 
Torvindustrien vokste fram med brenntorvfabrikk på 
Ullermyra i Løten med produksjon fra 1909. Investeringene 
før oppstart beløp seg til 35.000 kroner, som inkluderte 
oppkjøp av myra og maskin for en årsproduksjon på 1200 
tonn. Virksomheten ble en suksess og i flere tiår leverte 
Ullermyra det meste av brunntorven som ble solgt i 
Kristiania. Ullermyra var ikke den eneste torvfabrikken i 
Løten. Løiten Almenning hadde fabrikk på Ebrumyra fra 1893 
og i 1914 fikk denne sølvmedalje under Norges 
Jubilæumsutstilling i Kristiania. Ullermyra fikk bare hederlig 
omtale og torvmesteren var så skuffet over dette at han 
nektet å ta imot hederen. Almenninga hadde også anlegg på 
Sagåbakkmyra, Sandbekkmyra og Grasbakkmyra. I tillegg var 
det en privat fabrikk; Englougs Torvfabrik på Grimsetmyra. 
Virksomheten ved Ullermyra varte fram til 1923. 

Teglverk 
I uminnelige tider har soltørket leire blitt brukt som 
byggemateriale i nedbørsfattige strøk. Så oppdaget man at 
brent leire nesten ble som stein og ikke gikk i oppløsning 

ved nedbør. Spor etter teglbrenning i Norge finnes helt 
tilbake til 1200-tallet. Sporene fra Hedmarken stammer fra 
1700-tallet. Byggeskikkene endret seg og det ble 
oppmuntret til å bygge fjøs av stein i stedet for tre. 
Teglprodukter ble brukt til tak, piper, brannmurer, bakerovner 
og ikke minst til solide kjellere under våningshusene hvor 
potetene kunne få en frostfri lagringsplass. På bygdene ble 
taksteinen det viktigste tegl-produktet. Den var 
trebesparende, krevde mindre vedlikehold, var mindre 
brannfarlig og den var pen å se på. Tegltekte hus ga status 
etter hvert som embetsgårdene gikk foran og bondegårdene 
fulgte etter. I Løten var det teglverk ved Dyri, Tofsrud og ved 
gamle Brovold skole. Produksjonsprosessen foregikk manuelt 
med opptak og elting av leire, forming av takstein i former 
av tre og tørking og brenning av disse. 

Løten Cementvarefabrikk
Løten cementvarefabrikk ble tatt i bruk fra 1958. Historien 
starter med Åsbygda Takstenfabrikk fra 1946, som etter hvert 
endret navn til Åsbygda Cementstøperi. Da etterspørselen ble 
større enn produksjonskapasiteten ble det utvidelse gjennom 
ny fabrikk i Løten sentrum. Fabrikken produserte grøfterør, 
kumringer, lokk og kulvertrør. På det meste var det 15 mann 
ansatt og tre lastebiler i drift i Løten og Åsbygda 
Cementstøperi. Fabrikken fikk drahjelp av Almenningene som 
ga tilskudd til trebesparende materialer til grøfting. De med 
allmenningsrett kunne bare gå til almenningskontoret å 
bestille de sementvarene de trengte. Klevfos AS kjøpte 
fabrikkanlegget i 1972 og solgte videre til entreprenørfirmaet 
Backe i 1976. Produksjonen ble avviklet i 1981. 

Løiten Frørenseri
Fra 1915 starter salg av aksjer med tanke på å starte opp et 
frørenseri ved Hørsand stasjon i Løten. Frørenseri går ut på at 
engfrø ble samlet i hamsmatter etter innhøstinga. 
Hamsmattene ble kjørt til frørenseri hvor frøene renses og 
gårdbrukerne får igjen egne frø ferdig renset og sortert. De 

første tilgjengelige regnskapstallene er fra 1928-1929 og 
viser at 18.568 kilo frø har blitt renset ved Løiten frørenseri. 
Tallene øker og ligger opp mot 50 tonn i året. Kundekretsen 
kommer ikke bare fra Løten, men fra andre nærliggende 
områder i Hedmark. Frørenseriet ble avviklet rundt 1958-
1959. Anlegget ble deretter brukt til korntørke for andelseiere 
i noen år. 

Småindustri på By gård
På by gård har det vært både sagbruk, ben – og valsemølle 
og halmlutingsanlegg. Halmlutingsanlegget kom i drift i siste 
halvdel av 1950-årene og var den gangen Nord-Europas 
største anlegg. På grunn av andre konserveringsmetoder fikk 
anlegget en kort levetid. Kornmølla på By var i drift lenge før 
dette, den ble blant annet modernisert på 1920-tallet. 
Mølledrifta varte til 1960. Ben-mølla var en egen avdeling 
adskilt fra kornmølla. Bena som ble malt kom fra slakting. 
For å utnytte kvennvatnet maksimalt ble benmølla kjørt om 
natta. Bena skulle være kokte og uten marg, men folk syndet 
mot dette og benmalingen ble derfor en illeluktende affære. 
Av bena ble det bengryn og benmel. Virksomheten opphørte 
på slutten av 1950-tallet. 

Industriminner fra Løten

Kilde: Lautin

     Brenntorvhus på Sandbekkmyra

     Løten Cementvarefabrikk
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EDVARD MUNCHS FØDESTED: Englaug Østre, Ådalsbruk
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Fortellingen om Løten handler om menneskene som 
har levd og virket her til alle tider, og om hvordan 
naturlige forutsetninger og impulser utenfra har 
formet miljøene vi fremdeles lever i. Jo mer synlig 
kulturminnene er for oss, jo mer tilstedeværende blir 
historien i hverdagen. Å skape et hjemsted betyr at vi 
som bor her opplever en kontinuitet og en samklang 
med omgivelsene. 

De eldste sporene i Løten finner vi langs sjøene der folk i 
eldre steinalder drev jakt og fiske. I dag kreves det et trenet 
øye for å se boplasslevningene, men som de eneste kildene 
vi har, er de verdifulle når historien om de eldste tider skal 
skrives. Gjennom de senere periodene, de vi gjerne 
benevner som bronsealder, jernalder, middelalder og 
sekkeposten «nyere tid» blir sporene flere og synligere, og 
historien lettere tilgjengelig, ikke minst når den kan 
suppleres med skriftlige kilder. Gravfeltet på By, steinringen 
på Ven, Løten kirke og kirkeruinen på Rokoberget vitner om 
religiøst liv, om kontakt med omverdenen og økonomi, men 
først når vi supplerer med de øvrige arkeologiske 
registreringene fra innmark og utmark, blir historien 
utfyllende og meningsfull. 

Munch 
Edvard Munch ble født på gården Englaug Østre, 12. 
desember 1863, der foreldrene leide husrom. Selv om 
familien flyttet videre til Christiania allerede i 1864, beholdt 
maleren hele sitt liv et nært forhold til Englaug, Ådalsbruk og 
menneskene der. Gjennom barndom, oppvekst og i voksen 
alder vendte Munch tilbake til Løten på besøk. Flere av 
lokalitetene som er registrert i forbindelse med denne 
kommunedelplanen, kan relateres direkte til Munch-familiens 
opphold i Løten. Det gjelder Kvithuset (trolig) på By der 

familien en periode leide «3 Værelser og et lidet Kjøkken 
med Comfur, samt et rom derved, som kan benyttes til 
Fadebur», tunet på Engelaug Østre hvor de også bodde, 
Englaugsgutua som han gikk når han kom med toget til 
Ådalsbruk stasjon og skulle videre ned til Englaug, samt 
arbeiderboligen på Klevfos. Den hadde opprinnelig vært 
militærkaserne på ekserserplassen Tofsrud lenger vest i 
bygda, der faren Christian Munch hadde vært korpslege.

Religiøst liv 
Forhistoriske gravhauger er de eldste vitnesbyrd vi har etter 
religiøst liv. Fedrekulten sto sterkt i førkristen tid og ved 
kristningen ble mange av kirkene plassert i nærheten av 
gravfeltene, trolig for å sikre troskontinuitet. Dette er også 
tilfelle for Løten kirke (middelalder) der historikeren Gerhard 
Schøning forteller om mange gravhauger på platået rundt 
kirken fremdeles var bevart da han reiste gjennom 
Hedmarken i 1770-årene. Fra katolsk tid stammer også 
ruinen etter Mikaelskapellet på Roko og vi må anta at det på 
noen av de eldste veiene som gikk gjennom bygda vandret 
pilegrimer på vei mot Nidaros. Fra nyere tid har vi i 
kommunedelplanen tatt med Oset kapell og 
pinsemenighetens «Arken» i Løten sentrum. Folkelig 
religiøsitet i betydning av tro og tradisjon ligger utenfor 
denne planen, men vi har likevel tatt med Evenstein i 
Rokoberget som et eksempel på folkelige forestillinger 
knyttet til naturfenomener. 

Skolevesen
Den gamle omgangsskolen ble etter hvert avløst av 
undervisning i faste rodestuer. I Løten skjedde overgangen i 
1857, men en egen skole på Lund hadde startet allerede i 
1827. Til å begynne med ble de faste skolelokalene lagt til 
gårder som Stor-Løken, Sveen østre, Rokoskogen og Enge 

nordre. Men behovet for egne bygninger meldte seg raskt og 
førte til bygging i egne skolebygninger i hver skolekrets. Egne 
hus reiste seg derfor på Løken, Brovold, Østvang, Jønsrud, 
Lund, Ringnes, Oset, Oppegård, Solbakken og Ådalsbruk. 
Mange av dem ble utført i den nye, moderne sveitserstilen, 
slik som Brovold og Lund, eller med mer nasjonale anslag, 
slik som på Oset og Oppegård. 

Norsk skolevesen har vært en av de viktigste 
kulturformidlerne i nasjonsbyggingen. Den felles skolen 
bygde ned sosiale klasseskiller og ga etter hvert jenter og 
gutter likere muligheter senere livet. Nordahl Rolfsens 
fembindsverk, Lesebok for Folkeskolen, ble en felles 
referanse for mange skolebarn og utkom i perioden 1892 til 
1950-tallet i mer enn åtte millioner eksemplarer. For mange 
den det første møtet med litteratur og boklig lærdom i 
alminnelighet. 

I denne planen har vi tatt med skolebyggene på Ringnes, 
Oset og på Lund, dels er de reist som rene skolebygg, dels 
har de også tjent andre hensikter, slik som kapellet på Oset.

Forsamlingslokalene
Forsamlingslokalene spiller og har spilt en viktig rolle i Løtens 
sosiale og politiske liv. Få andre steder i Norge kommer en så 
tett på mellomkrigstidens politiske og kulturelle turbulens 
som nettopp her. Derfor har vi registrert med 
forsamlingslokalene Skjold, Ådalsbruk Arbeidersamfunn og 
Bøndernes Hus som alle er fragmenter av den samme 
politiske historien. Det religiøse liv er representert med 
kapellene i Oset og pinsemenighetens tidstypiske lokale 
Arken. Forsamlingslokaler er et eget tema i Hedmark 
fylkesdelplanen for kulturminner fra 2005.
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AT-leieren på Ådalsbruk (1941) 

Festplassene
I forlengelsen av forsamlingslokalene kommer festplassene, 
eller danseplassene, slik som  Brandsrudsletta, Furanær, 
Birkelymoen eller Skøienlunden. Åge Hermansen skriver i 
Lautin 2000 at «de fleste av dem hadde en salgsbod der 
man kunne få kjøpt kaffe og kaker, varme pølser med lompe 
og leskedrikker. En sykkelparkering hørte også med». 
Danseplassene oppsto i etterkrigsårene og hadde en sterk 
stilling som sosiale møteplasser, ikke minst for ungdom, opp 
til 1980-årene. 

Krigens spor
Det er ikke mange fysiske spor etter den tyske okkupasjonen 
bevart i Løten. Først og fremst handler det i dag om folks 
minner om krigens handlinger og opplevelser. Én 
«tyskerbrakke» har vi imidlertid bevart i Løten sentrum. 
Tyskerbrakker er bygninger som ble reist av de tyske 
okkupasjonsstyrkene som forlegninger og lager- og 
kontorbygninger. Det var enkle, panelte trebygninger som ble 
oppført etter standardtegninger, og noen ble satt opp med 
prefabrikkerte elementer. Den kunne bygges svært raskt med 
minimal bruk av materialer. Brakkene var gjerne dårlig 
isolert, men ellers nokså holdbare. Andre minner som er tatt 
med i denne planen er potetbua på Løten prestegård som 
skal ha blitt reist under krigen, samt eiendommen 
Maihaugen og Ådalsbruk Arbeidersamfunn som sammen 
med Parken ble beslaglagt til bruk for Nasjonal Samlings 
Arbeidstjeneste. 

Helsevesen
Det offentlige helsevesenet i Hedmark startet med de 
militære feltskjærere, en type kirurger, som var knyttet til de 
militære anleggene Fredriksten i Kongsvinger og 
Christianfjeld i Elverum. Det første «sykehuset» ble opprettet 
i Øvrebyen, Kongsvinger, i 1792. Først i 1803 ble det  
kongebrev på opprettelse av et sykehus på gården Sanderud 
i Stange, mens Hamar sykehus startet virksomheten i 1850. 
Typisk nok var det som militærlege tilknyttet ekserserplassen 
Tofsrud at ChristIan Munch, Edvard Munchs far en periode 
oppholdt seg i Løten. I denne planen har vi registrert et 
anlegg, Rosenlund, som representant for helsesektoren.

Løten prestegård

Tyskerbrakka i Løten sentrum

44



Tovsrud gård, Ådalsbruk (1948-1949)

Budor skikapell 

Folkeparken Fløta, Ådalsbruk (Midt 60-tallet)

AT-leieren på Ådalsbruk (1941) 



Løten kirke og prestegård
KATEGORI: Religiøst liv • ADRESSE: Kirkevegen 10 • Lokalitet: 0020

Området avgrenses av RV. 25 i nord, av FV. 166 
mot vest og sør. Mot øst markerer prestegårdens 
eiendomsgrense og FV. 155 avgrensningen av 
området. 

Området ligger på et høydedrag i landskapet og domineres i 
dag av middelalderkirken i stein fra 1200-tallet. Nord for 
kirken ligger prestegården som har vært prestebol siden 
middelalderen. I katolsk tid var kirken viet til apostlene Peter 
og Paulus og den nevnes første gang i skriftlige kilder i 1323. 
Kirken var hovedkirke i Løten og valgkirke i 1814. På 1870- 
tallet ble kirken utvidet og fikk langt på vei sitt nåværende 
utseende. Kirkegården rommer en rekke lokalhistorisk viktige 
graver, hvorav den henrettede Kristoffer Svartbekkens 
gravsted på kirkens nordside må tillegges nasjonal verdi. 
Historien inspirerte maleren Henrik Sørsensen til å male 
«Svartbekken» (1909), som regnes som Norges første, 
ekspresjonistiske maleri. Med henvisning til gårdsnavnene 
Lund (hellig lund) og Norderhov (Njardarhov) tilskrives 
kirkeplatået en religiøs betydning også i førkristen tid. 

Historikeren Gerhard Schønings reisebekrivelse herfra i 1773 
forteller om et landskap med mange og store gravhauger. I 
dag er disse forsvunnet, men gravfeltets beliggenhet med 
sin vide utsikt mot sør, øst og vest, nærheten til vann (elven 
Fura og et tidligere tjern mellom kirken og Norderhov), samt 
lokaliseringen inntil en ferdelseåre (dagens fv 166) indikerer 
at vi står overfor et område med en religiøs kontinuitet fra 
førkristen tid til våre dager. Løten var i senere tid regnet et 
såkalt «fett prestekall», noe både prestegårdedens størrelse 
og påkostede bygninger signaliserer. I 1867 skal 
prestegården ha omfattet 1000 mål, hvorav halvparten 
innmark. Området var sentrum i bygda før dette flyttet seg 
lenger øst til dagens sentrum der Hamar-Grundsetbanen kom 
i 1862. Et minne fra den 2. verdenskrig er potetlageret på 
prestegården som i dag fungerer som garasje. Dette skal i 
henhold til muntlige kilder være reist i 1941 etter den tyske 
okkupasjonsmaktens ønske. Løten prestegård omfattes av 
hensynssone for kulturminner i kommuneplanens arealdel, 
og er båndlagt etter annet lovverk. Løten kirke og området 
rundt er regulert til område for bevaring.

Munchs fødested, Englaug
KATEGORI: Kulturhistorie • ADRESSE: Englaugsgutua 35 • Lokalitet: 0038

Gårdstunene ligger samlet i enden av Englaugs-
gutua. Mot øst avgrenses eiendommene av 
Ådalsbrukvegen (FV. 241), mot sør av Haukstad-
vegen (FV. 116), mot vest og nord av jorder.

Englaug Østre er Edvard Munchs (1863-1944) fødested. Om 
Munch ikke ble boende lenge her i Løten, kom han likevel 
hele livet til å beholde kontakten med folkene på Englaug. 
Tunet er vel bevart og langt på vei det samme som i Munchs 
tid. Bygningene på Englaug Østre ligger tett på nabogården, 

Englaug Vestre, og sammen utgjør de et verdifullt 
bygningsmiljø. Det gamle veisystemet er inntakt på gården 
og sprer seg herfra mot øst og vest. Sammen med 
Englaugsgutua (nordover mot Ådalsbruk), naboskapet til 
Ådalsbruk og Byhagan med By, hvor familien Munch en 
periode leide seg husrom representerer gårdstunene og det 
omkringliggende landskapet et landskapsrom med stor 
autentisitet.Området ivaretar bygningsmiljøet og dets 
frittliggende lokalisering i det landskapsrommet vi må anta 
at Munch lot seg fascinere av når han besøkte Englaug i 
voksen alder.
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Kapellet ligger mellom Rokosjøvegen og Roko-
sjøen og er mot sør, øst og vest omgitt av Roko-
sjøen Camping. Et gjerde avgrenser tomten mot 
vegen og campingplassen. Kapellet er  
frittliggende med god sikt til sjøen.

Oset kapell skal ha blitt flyttet til sitt nåværende sted i 1875 
og ble påbygget koret ti år senere, i 1885. Bygningen ble 
benyttet som skole frem til 1918. Til kapellet hører også en 
brønn som ligger noen meter sør for bygningen. Mot sørvest 
er tomten beplantet med en trerekke. Bygningen er reist i en 
enkel sveitserstil som tidligere var ganske vanlig for 
periodens forsamlingslokaler og skolestuer. Bygningen 
benyttes fremdeles til kirkelige tjenester. Oset kapell er et 
lokalt landemerke som ligger karakteristisk til der hvor 

veiene fra Østre og Vestre Skogbygd møter Rokosjøvegen. Fra 
sjøen (60 meter) er kapellet godt synlig og det er viktig at 
siktlinjene mot øst, sør og vest opprettholdes og sikres. 

Lokaliteten omfatter derfor både den inngjerdete tomten og 
campingplassen. Mot nord avgrenses den av Rokosjøvegen, 
mot vest, sør og øst av campingplassens utstrekning. Et 
uthus sørøst for kapellet stammer fra den nå revne 
folkeskolebygningen som tidligere lå her. Denne er ikke 
registrert, men er et viktig fortellende element om Oset som 
skolested for generasjoner av barn i området.

Oset kapell
KATEGORI: Religiøst liv • ADRESSE: Rokosjøvegen 825 • Lokalitet: 0012

Roko kirkeruin
KATEGORI: Religiøst liv • ADRESSE: Rokovegen • Lokalitet: 0013 

Kirkeruinen ligger godt synlig og inngjerdet 
nordvest på Rokobergplatået. Mot nord, øst og 
vest heller skogsterrenget, mens gammel beite-
mark strekker seg sørover platået mot tunet på 
Roko.

Kirken på Roko er første gang nevnt i et pavebrev i 1254. 
Vanligvis finner vi middelalderens steinkirker i de beste 
jordbruksområdene, slik som Nes, Stange, Romedal, 
Ringsaker, Vang og Hamar. Dette er ikke tilfellet med kirken 
på Roko, som er lagt på en høyde i utmarka. At den vesle 
kirken også er oppført i stein, tyder på at den i middelalderen 

hadde en spesiell funksjon som forsvarte det ekstraordinære 
byggematerialet. Kirken var viet til erkeengelen Mikael, han 
som skal ha ledet israelittene gjennom ødemarken. Ruinen 
var tidligere innebygd i fjøset på Roko, men ble frilagt 
gjennom arkeologiske undersøkelser da tunet ble flyttet 
lenger sør på platået ved begynnelsen av 1900-tallet. 
Lokaliteten omfatter hele platået og ikke bare det området 
som i dag er inngjerdet. Lokaliteten skal sikre at ruinens 
siktlinjer ikke brytes i noen av himmelretningene og at 
områdets tidløse og ubebygde karakter opprettholdes.
Kirkeruinene og området rundt er regulert til spesialområde 
for bevaring av anlegg, landskap og vegetasjon.
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Løten har mange forsamlingslokaler og dette var 
og er viktige møteplasser for løtensokningene. 
Vi har tatt med to eksempler: Ådalsbruk Arbei-
dersamfund og Skjold. Begge forsamlingshusene 
representerer også en viktig politisk historie.

Ådalsbruk Arbeidersamfund ligger i Gudbrand Akers veg, 
sentralt på Ådalsbruk, hundre meter nord for Klevbakken. 
Anlegget omfatter Ådalsbruk Arbeidersamfund med 
tilliggende gårdsplass.  Anlegget ble reist som 
forsamlingslokale for Aadalsbrug Arbeidersamfund på 
eiendommen Folkhjem i 1891-1892 og er Løtens eldste 
forsamlingslokale. Bygningen ble offisielt åpnet 17. juli 1892. 
Arbeidersamfunnet selv ble etablert i 1871 med 22 
medlemmer, men allerede året etter skal foreningen ha hatt 
70 medlemmer. I 1884 meldte foreningen seg inn i Det 
Norske Arbeidersamfund som hadde nær tilknytning til 
partiet Venstre, men i 1923 ble samfunnet formelt medlem 
av Det Norske Arbeiderparti og et arbeiderlag under Løten 
Arbeiderparti. Bygningen er i nyere tid tilbakeført med sine 
opprinnelige verandaer, samt betydelig oppgradert og 
utvidet. Arbeidersamfunnet benyttes fremdeles som 
forsamlingslokale. Arbeidersamfunnet ligger fritt og godt 
synlig plassert som et fondmotiv i Gudbrand Akers veg med 
en stor gårdsplass foran seg. Plassen forsterker 
Arbeidersamfunnets monumentale virkning. Rundt bygningen 
finner vi et boligområde der mange av husene går tilbake til 
industristedets dager. Bolighusene er stort sett i halvannen 
etasje og ligger spredt, omgitt av til dels store og frodige 
hager som gir området et grønt preg. Størrelsen og 
lokaliseringen understreker Arbeidersamfunnets politiske og 
historiske betydning og det er viktig at dette inntrykket ikke 
undergraves gjennom fortetting og høyere utnyttelse. 

Skjold ligger åpent og fritt til i Nordbygda, langs 
Brandsrudvegen (FV. 157) med noen boligeiendommer som 

nærmeste nabo. Området omfatter forsamlingslokalet Skjold 
og to uthus med gårdsplass. Skjold ble reist av Løten Nordre 
Arbeiderforening. Bygningen skal ha stått ferdig i 1903 og er 
uløselig knyttet til skogsarbeideren og politikeren Emil 
Løvlien. I Cowis rapport om anlegget fra 2008 heter det blant 
annet: «Løten Nordre Arbeiderforenings ungdomsparti, Skjold 
Kommunistiske Ungdomslag, ble stiftet i 1919. På landsmøtet 
i 1923 ble Arbeiderpartiet splittet, og Norges Kommunistiske 
Parti ble dannet. Etter partisplittelsen ble Arbeiderpartiets 
eiendommer fordelt mellom grupperingene etter partienes 
størrelse. Skjold tilfalt kommunistene. Her stod NKP sterkt 
bl.a. på grunn av Emil Løvliens innflytelse.» Skjold benyttes 
fremdeles som forsamlingslokale. 
Bygningsmiljøet har fremdeles en høy grad av autentisitet og 
formidlingsverdi og lokaliteten følger eiendomsgrensen. 
Forsamlingslokalet Skjold er regulert til spesialområde for 
bevaring. 

Forsamlingslokaler
ADRESSE: Gudbrand Akers veg 9 • Lokalitet: 0003
Ådalsbruk Arbeidersamfund

ADRESSE: Brandsrudvegen 216 • Lokalitet: 0021

Skjold
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Brandsrudsletta
KATEGORI: Festplass • ADRESSE: Brandsrudvegen 240 • Lokalitet: 0011

Bradsrudsletta eller Nordbygda festplass som 
den også kalles, ligger i enden av en stikkvei 150 
meter vestover fra FV. 157 (Brandsrudvegen).  
Mot vest avgrenses området av elven Fura, mot 
nord, syd og øst av skog. 

Festplassene eller dansegulvene oppsto i etterkrigsårene og 
var en viktig del av det sosiale livet i bygdene. Kjente plasser 
i Løten er blant annet Fløta, Skøienlunden, Furanær, 
Birkelymoen og altså Brandsrudsletta i Nordbygda. 
Tilreisende og lokale band spilte til dans og som arrangør sto 
gjerne lag og foreninger som på denne måten skaffet seg 
inntekter. Brandsrudsletta var en av de større festplassene 
som appellerte til ungdom utenfor Løten. 

Anlegget fremstår fremdeles som autentisk med alle sine 
elementer (dansesgulv, utedo, sykkelparkering, gjerde etc) i 
behold. Anlegget benyttes i dag til hundetrening.
Festplassene hadde sin gullalder i tidlig etterkrigstid frem til 
1980-årene. 

Lokaliteten ivaretar Brandsrudsletta med atkomst fra fv. 157, 
samt hele anlegget med bygningsmasse.

Parken er et ubebygget grøntområde som ligger 
på sørsiden av FV. 161. Mot øst og vest avgrenses 
lokaliteten av boligeiendommer, mot nord av FV. 
161 og mot sør av krattskog og en boligeiendom.

Parken ble anlagt til forskjønnelse og glede for arbeidere ved 
bedriftene på Ådalsbruk. Området ble tidligere flittig brukt til 
ulike typer foreningsvirksomhet, slik som folkemøter, av 
Ådalsbruk Musikkforening, grunnlagt 1870, til konserter, av 
Frelsesarmeen og kvinneforeninger etc. Under krigen ble 
Parken benyttet av Arbeidstjenesten (AT), som også 
disponerte Maihaugen, Murgården (nå revet) og Ådalsbruk 
Arbeidersamfund. Fra denne perioden stammet badstuen 

som senere er fjernet. Etter krigen ble Parken overtatt 
Ådalsbruk Velforening og Klevbakken Velforening som gjerdet 
inn området  og satte ut benker. Parken oppleves fremdeles 
som et grøntområde i et område preget av lave eneboliger. 
Steinfundamentet og furulunden er godt synlige og 
karakteristiske elementer som kan knyttes til aktivitetene i 
parken. 

Området har i dag et uformelt preg uten singelganger, 
rabatter og andre parkelementer som tradisjonelt har preget 
offentlige parkområder. Avgrensningen har til hensikt å 
ivareta dette preget.

Parken, Ådalsbruk
KATEGORI: Park • ADRESSE: Klevbakken • Lokalitet: 0026
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Ringnes skole
KATEGORI: Skolehistorie • ADRESSE: Budorvegen 500 • Lokalitet: 0027

Ringnes ligger i Nordbygda, i et åpent jordbruks-
landskap, vest for FV. 153 (Budorvegen) og nord 
for FV. 115 (Alderslystvegen).

Ringnes skole ble åpnet i nybygde lokaler i 1895. Til å 
begynne med var skolen oppført i en etasje i  laftet tømmer,  
men ganske raskt meldte behovet seg for utvidelse. I første 
omgang skjedde det ved at det ble bygget på en etasje til, 
men et økende barnetall førte til at et nytt bygg ble reist på 
sydsiden av tunet kort tid etter. Ringnes skole ble 

opprettholdt frem til 1960. Ved siden av skolebyggene, 
rommet hagen parsellhager for lærere og vaktmester, samt 
skolehage for elevene. Dessuten et uthus med utedoer og et 
bryggerhus. Eiendommen ble solgt til private i 1961. Siden 
1990-tallet har Jorund Ringnes drevet skolemuseum i den 
ene bygningen på eiendommen. Lokaliteten ivaretar 
helheten i skoleanlegget med bygninger og tidligere areal for 
hageparseller og skolegård. Anlegget opphørte som skole i 
1960 og anlegget bærer fremdeles preg av den bruken det 
har hatt. Mange originale bygningsdetaljer og bygningene er 
godt tilpasset museumsdriften. 

Anlegget ligger langs Ådalsbrukvegen (FV. 162) i 
et åpent jordbrukslandskap. Området domineres 
av en stor eplehage mot sør og vest, samt grav-
haugen som ligger nordøst for hovedbygningen. 
Mot øst er eiendommen avgrenset av Ådals-
brukvegen, mot nord, sør og vest av dyrket mark. 

Anlegget Rosenlund sto ferdig i 1915. Som følge av at 
legdeordningen opphørte i 1900, fungerte institusjonen til å 
begynne med både som fattighus, dårekiste, hjem for enslige 
ubemidlete mødre og gamlehjem. Eiendommen var 
opprinnelig på sju mål og inkluderer en av områdets største 
forhistoriske gravhauger. Samlokaliseringen med gravhaugen 
kan ha hatt betydning i en tid der nasjonsbygging sto høyt på 
den politiske dagsorden. Hjemmet ble regionalt et forbilde 
for den tidlige sosialomsorgen, men også i den nasjonale 
presse ble «Løiten gamlehjem» lagt merke til. Etter datidens 
standard var bygningen svært moderne, og kunne skilte med 
fasiliteter som sentralfyringsanlegg, elektrisk lys, vareheis fra 
kjeller til loft og en automatisk pumpe som besørget vann 
over hele huset via cisterner på loftet. Bygningen avspeiler 
ikke bare samtidens idealer for hvordan slike institusjoner 

skulle bygges, men også den kompetanse som Løten 
gjennom industrimiljøet på Ådalsbruk rådet over. 
Gamlehjemsdriften på Rosenlund vedvarte til 1984, da det 
nye Løten Helsetun sto ferdig. Bygningen hadde langt på vei 
unngått store bygningsmessige endringer. Da Stiftelsen 
Kvinneuniversitetet overtok i 1984 ble bygningen innendørs 
tilpasset nye behov, mens en utvendig knapt foretok noen 
endringer. Med etableringen startet utviklingen av 
utdanningstilbud med kjønnsperspektiv, innenfor et bredt 
spekter av fagområder. Virksomheten på Rosenlund varte til 
høsten 2006. De senere årene er stedet drevet som et 
overnattingssted. Rosenlund representerer betydelige 
kulturhistoriske verdier lokalt og nasjonalt, både i kraft av sin 
funksjon som et banebrytende gamlehjem og nasjonalt som 
det sted der ideen om et eget kvinneuniversitet ble 
virkeliggjort. Utendørs er få endringer gjort, mens en 
innvendig har oppgradert bygningen med henblikk på fortsatt 
undervisnings- og overnattingsvirksomhet. Rosenlund er i 
kraft av sin størrelse og funksjon et viktig kulturminne i Løten 
og er av Hedmark fylkeskommune vurdert til å ha «meget 
høy verneverdi». Lokaliteten ivaretar sammenhengen mellom 
bygning og hagebruket som en gang var viktig for driften. 
Gravhaugen er ivaretatt innfor lokaliteten. 

Rosenlund
KATEGORI: Helse • ADRESSE: Ådalsbrukvegen 181 • Lokalitet: 0023
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De eldste sporene etter mennesker finner vi rundt Rokosjøen. 
Her er det spor etter steinalder-boplasser. Rundt 20 boplasser 
er registrert i vannkanten eller under vannoverflaten. Det er 
også registrert boplasser ved gamle Brovold skole. Om lag 
2500 år før Kristus ble klimaet varmere og en ny 
næringsform, jordbruket, kom til landet. Med jordbruket kom 
nye redskaper. Det er funnet spor etter landbruksredskaper 
fra steinalderen på By, Engesletten, Bjørke nordre, Myki, ved 
Randkleiva langs militærvegen og i Haverbekkvika. De første 
jordbrukerne har trolig vandret langs Svartelva og slått seg 
ned i områder ved Brovold skole og By. 

Fra Bronsealderen er det et oldfunn i Løten, et sverd funnet 
på Hølingstad. 

Løten har flere gårdsnavn med endelsen –vin, dette tyder på 
at de går tilbake til eldre jernalder. Rundt år 550, når yngre 
jernalder startet, antas det å ha vært om lag 25 gårder i 
Løten. Ved slutten av vikingetiden er det oppe i 100. 

Byfeltet
Gården By er den eldste i Løten, og bosettingen der skriver 
seg fra tida omkring Kr.f. Arkeologiske utgravinger på By og 
nabogården Engelaug har resultert i et rikt materiale av 
fornminner. Ingen gård i Hedmark kan oppvise så mange 
gravfunn som By. Funnmaterialet stammer fra tre 
arkeologiske perioder, romertid (50 – 400 e. kr.), 
merovingertid (550 – 800 e. kr.) og vikingtid (800 – 1050 e. 
kr.). Funnene vitner om at By var et høvdingsete. Funn av 
gjenstander som øks, sverd, skjoldbuler, stigbøyler og spyd 
tyder på at de gravlagte hørte til samfunnets høyeste sjikt, 
og funn av smedredskaper samt mange dekorerte våpen 
stammer trolig fra en mestersmed knyttet til de 
velståendeslektene på By/Engelaug. De fl este gjenstandene 
befinner seg i Universitetets oldsaksamling og noen få på 
Hedmarksmuseet.

Løtens eldste hus
Løtens eldste hus er Finstadhaugen fra 1500-tallet. 

Steinringen på Veen
Steinringen på gården Veen består av sju store flyttblokker 
stilt i sirkel. Ringen stammer trolig fra folkevandringstiden 
400-600 år etter Kristus. Steinringer markerer graver fra eldre 
jernalder. Dette er en av to registrerte steinringer i Hedmark. 
Steinringer kan ha vært et sted der man ba til tidens guder 
og gjennomførte seremonier eller en form for rettersted der 
det ble avsagt dommer. 

Kristoffer Svartbekkens rettersted 
Norges siste offentlige henrettelse i fredstid fant sted på 
Ekromstormyra i 1876. Kristoffer Svartbekken ble halshogd 
for å ha ranet og drept en ung mann, Even Nilsen Dæhlien, 
som han fikk skyss med fra Grundsetmarten i Elverum i 
1875. Skafottet ble satt opp på Stormyra nær stedet
for forbrytelsen. Der ble Svartbekken halshugget foran 3000 
skuelystne. Liket ble fraktet til Løten kirke hvor det ble 
gravlagt utenfor kirkemuren. Edvard Munch var på 
retterstedet under et besøk i Løten i 1933, og et av Henrik 
Sørensens malerier er inspirert av hendelsen. På stedet er 
det også reist en minnestein over Dæhlien.

Eldre kulturminner i Løten

Finstadhaugen - Løten eldste hus

Kristoffer Svartbekkens rettersted Stenringen på Veen

Kilde: Lautin
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Tiltak Tidspunkt Ansvar Mulige samarbeidspartnere

Legge registreringene inn i Askeladden (Landsdekkende register for over eldre 
bygninger og andre kulturminner)

2019 Teknisk forvaltning Fylkeskommunen

Gjøre planen og kart tilgjengelig på kommunens nettside 2019 Teknisk forvaltning/ kommunikasjon

Tiltak Tidspunkt Ansvar Mulige samarbeidspartnere

Bruke planens anbefalinger aktivt i plan- og byggesaksarbeid Løpende Teknisk forvaltning

Legge ny kunnskap til grunn og vurdere innarbeiding av hensynssoner og 
bestemmelser/ retningslinjer ved revisjon eller utarbeiding av nye arealplaner

Løpende og ved revisjon 
av kommuneplanen

Teknisk forvaltning Grunneiere, utbyggere

Bruke kunnskapsgrunnlaget fra  kulturminneplanen inn i arbeidet med ny 
sentrumsplan

2019 - 2020 Teknisk forvaltning

Hensynta kulturminnevernet og legge kulturminneplanen til grunn i 
forvaltning av kommunal bygningsmasse

Løpende Eiendom 

1. Etablere en oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Løten kommune

2. Planen skal være et verktøy for håndtering av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og annen kommunal forvaltning

Tiltaksplan i tråd med hovedmålene 
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Tiltak Tidspunkt Ansvar Mulige samarbeidspartnere

Bidra til fysisk tilrettelegging av kulturminner gjennom å støtte opp om tiltak 
for bevaring

Løpende Kultur og kommunikasjon og 
Hedmarken Landbrukskontor 

Historielag, velforeninger, grunneiere, 
HHT, m. fl. 

Informere om muligheter for  tilskudd innen kulturminnevern (eks SMIL-
ordningen)

Løpende Kultur og kommunikasjon og 
Hedmarken landbrukskontor

Andre offentlige aktører innen 
tilskuddsforvaltning 

Kulturminnepris - Vurdere innføring av kulturminnepris for å stimulerer eiere til 
å bevare og videreutvikle

2019-2020 Kultur og kommunikasjon og 
Hedmarken landbrukskontor

Vurdere tiltak for å bevare «Kvithuset» på By for å ta vare på en viktig del av 
Munch sin historie i Løten

Løpende Teknisk forvaltning, Kultur og 
kommunikasjon og Hedmarken 
landbrukskontor

Grunneier, Anno museum/Anno 
Klevfos industrimuseum, Hedmark 
fylkeskommune

Tiltak Tidspunkt Ansvar Mulige samarbeidspartnere

Revidere kulturminneguide for Løten 2019-2020 Kultur og kommunikasjon Historielaget

Formidlingstiltak, f.eks. historiske vandringer, kulturminnesti, korte filmsnutter 
o.l.

Løpende Kultur og kommunikasjon Historielaget

Innføre «månedens kulturminne» på Facebook Løpende Kultur og kommunikasjon

Formidlingsmateriell: «Historiene om Løten» - Planen har ikke fått en form 
som egner seg for formidling til alle målgrupper. Det bør derfor vurderes 
enklere formidlingsmateriell som trekker ut essensen av Løten/historiene om 
Løten.

2019-2020 Kultur og kommunikasjon Historielaget

3. Kulturminner skal gi grunnlag for næringsutvikling og verdiskapning

4. Planen skal egne seg til formidling
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5.1 Begreper og definisjoner 
Anlegg: Brukes innen kulturminneforvaltningen om en 
gruppe bygninger med tilhørende areal, for eksempel 
gårdsanlegg, byanlegg eller fabrikkanlegg. Det brukes også 
om byggverk og konstruksjoner som ikke nødvendigvis 
inkluderer bygninger, for eksempel vei, bro eller grøntanlegg. 
Når det gjelder arkeologiske kulturminner ligger anlegg ofte 
under markoverflaten. 

Automatisk fredete kulturminner: Omfatter synlige og 
ikke-synlige kulturminner fra før 1537 (arkeologiske 
lokaliteter), stående bygninger fra før 1649 samt skipsfunn 
og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Det er viktig å 
være klar over at også kulturminner av denne typen som 
enda ikke er registrert, også er automatisk fredet. 

Fredet: Ofte bruke en bare betegnelsen fredet uten å 
nyansere på om et kulturminne er automatisk eller 
vedtaksfredet. En fredning er det sterkeste juridiske 
virkemiddelet i kulturminnevernet og brukes for å sikre 
kulturminner av nasjonal verdi. Fredning er hjemlet i 
kulturminneloven, og omfatter både fornminner/automatisk 
fredete kulturminner og yngre vedtaks- eller forskriftsfredete 
bygg og anlegg. Kun Riksantikvaren har myndighet til å fatte 
vedtak om fredning, og til å frigi fredete kulturminner. 

Hensynssone bevaring: Avgrenset område i 
kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplaner der det 
skal tas spesielle hensyn, angitt i bestemmelser og/eller 
retningslinjer. Plan- og bygningslovens § 11-8 c gir mulighet 
til å avsette slike områder for å sikre bevaring av 
kulturminner av regional og/eller lokal verdi. 

Istandsetting: Istandsetting er et reparasjonsarbeid for å 
bringe en bygning eller et anlegg opp på ordinært 
vedlikeholdsnivå, slik at bare løpende vedlikehold er 
nødvendig etterpå. En antikvarisk istandsetting innebærer at 
reparasjonen baseres på bruk av materialer og teknikker 
tilpasset byggets/anleggets egenart.

Kulturlandskap: I en større sammenheng inngår 
kulturminner og kulturmiljø som del av landskapets karakter. 
Det kan for eksempel være jordbrukslandskap, tradisjonell 
landbruksbebyggelse, boligområder, flyplassområde eller 
militært skytebanekompleks. Slike landskap hvor 
påvirkningene og endringene er forårsaket av menneskenes 
virksomhet, kalles kulturlandskap. 

Kulturmiljø: Områder hvor kulturminner inngår som del av 
en større helhet eller sammenheng. Endring av 
Kulturminneloven i 1992 innførte begrepet kulturmiljø fordi 
utviklingen i vernearbeidet har gått i retning av å tenke større 
helheter der fokuset er flyttet fra enkeltobjekter til større 
miljø. Kulturmiljø kan for eksempel være bygningsmiljø i 
tettsteder eller byer og kan også omfatte forskjellige typer 
kulturminner som står i tematisk eller funksjonell 
sammenheng med hverandre. 

Kulturminner: Med kulturminner menes alle spor etter 
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til 

Listeført: Et listeført kulturminne er et vernet eller 
verneverdig kulturminne som er oppført på en liste over 
objekter som skal forvaltes på en nærmere definert måte. 

Materiell og immateriell kulturarv: Begrepet kulturarv 
favner et bredt spekter av materiell og immateriell arv. Med 
immateriell kulturarv menes for eksempel muntlige 
tradisjoner og uttrykk, dans, ritualer og tradisjonelle 
håndverksferdigheter, mens materiell kulturarv omfatter faste 
kulturminner i det fysiske miljøet og løse kulturminner i form 
av gjenstander. 

Meldeplikt: Kulturminneloven pålegger alle som finner hittil 
ukjente automatisk fredete kulturminner, både anlegg og 
gjenstander, å melde fra til fylkeskommunen. Innlevering av 
gjenstander eller melding om anlegg utløser ikke 
undersøkelsesplikt/arkeologisk utgravning med mindre 
funnet er gjort under gravearbeid/bygging eller liknende. 

SEFRAK-registrerte bygninger: Bygninger som ble 
registrert i regi av SEFRAK (Sekretariatet for registrering av 
faste kulturminner) i årene 1975-1995. Omfatter i prinsippet 
alle bygninger bygget før 1900, samt enkelte nyere anlegg. 
Det eneste kriteriet for registrering var antatt alder på 
bygningen. SEFRAK-registrering er derfor ikke nødvendigvis 
synonymt med vern. 

Vedtaksfredet: Et vedtaksfredet kulturminne fredes 
gjennom enkeltvedtak etter kulturminneloven eller 
svalbardmiljøloven. Vedtaksfredninger etter kulturminneloven 
kan omfatte alle faste kulturminner yngre enn 1537 og 
fartøy. Større løst inventar kan fredes sammen med byggverk 
eller anlegg. 

Vernet: Kulturminner/kulturmiljø som er vernet ved lov eller 
andre virkemidler, som plan- og bygningsloven, kirkeloven, 
naturmangfoldloven, statlige verneplaner, avtaler og 
listeføring etter kirkerundskrivet. Slike anlegg har et formelt 
og juridisk bindende vern.

Oppslagsdel 
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Verneverdi: Verdier som tillegges et kulturminne. Verdiene 
deles gjerne inn i kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og 
bruksverdi. Lokal, regional og nasjonal verdi er også faktorer 
som vurderes. Grensene er ikke absolutte – for eksempel kan 
et kulturminne med nasjonal verdi også tillegges regional og 
lokal verdi. Verdivurderingen kan også endres over tid. 

Verneverdig/bevaringsverdig: Begrepene betyr det 
samme. Betegner anlegg som kommunen vurderer som 
verneverdige, men som ikke har noe formelt vern. 
Verneverdien er normalt begrenset til bygningens eksteriør 
som tak, vinduer, dører, kledning, trapper o.s.v. 

5.2 Aktører i kulturminnevernet
Riksantikvaren sorterer under Klima- og 
Miljøverndepartementet og er det direktoratet som har det 
nasjonale faglige ansvaret for kulturminnevernet. 
Riksantikvaren har ansvar for å gripe inn dersom 
kulturminner av nasjonal betydning er truet. 

Innlandet fylkeskommune er regional styresmakt og 
forvalter statlig ansvar gjennom delegerte oppgaver fra 
Riksantikvaren. Fylkeskommunen fører tilsyn med fredete 
kulturminner og er avgjørelsesmyndighet i flere saker som 
angår kulturminner i Løten. Fylkeskommunen kan foreta 
midlertidig fredning. 

Museene har ansvar for innsamling, restaurering og 
formidling av gjenstander og for dokumentasjon av 
immateriell kulturarv.

Statlige etater slik som Statens vegvesen og Bane NOR er 
pålagt å utarbeide landsverneplaner for sine kulturhistoriske 
eiendommer.

Løten kommune har en nøkkelrolle når det gjelder å sikre 
kulturminner i egen kommune. Gjennom samfunns- og 
arealplanlegging er Plan og bygningsloven det viktigste 
virkemiddelet. Kommunene har et spesielt ansvar for 
kulturminner av lokal verdi, og kan selv velge å sikre 

kulturminner som er viktige for lokalsamfunnet, selv om de 
ikke vurderes å ha regional eller nasjonal verdi. Ved at viktige 
kulturminner «settes på kartet» skal kommunen kontrollere 
at verneverdige og fredede kulturminner ikke blir revet eller 
forandret uten at fagmyndighetene har hatt mulighetene til å 
uttale seg. Kommunen skal også passe på at ikke 
kulturminnenes omgivelser blir ødelagt- at man ikke bygger 
for nær et (automatisk) fredet kulturminne og at ny 
bebyggelse harmonerer med eldre verneverdige 
bygningsmiljøer. En av de viktigste oppgavene kommunen 
har er å formidle og legge til rette for opplevelser av 
kulturminner. Kommunen har også ansvar for forvaltning av 
nyere tids kulturminner som ikke er fredet og for eventuelle 
fredete og verneverdige bygg i kommunens eie.

Eieres ansvar: De fleste kulturminner er i privat eie. Eiernes 
vilje, kompetanse, økonomi og erfaring er avgjørende for at 
kulturminnet og kulturmiljøet skal bli ivaretatt og brukt på en 
bærekraftig måte. Det er offentlige og private støtteordninger 
som kan bidra faglig og økonomisk i dette arbeidet, men 
ansvaret for bevaring, riktig restaurering og 
hovedfinansieringen ligger på de som eier kulturminnene. 

Frivillige organisasjoner og velforeninger,
eksempelvis Fortidsminneforeningen Hedmark og Løten 
Historielag tar ansvar for kulturminner ved å øve press i 
kulturminnesaker, og engasjere seg for bevaring i 
enkeltsaker. Flere organisasjoner tar også på seg skjøtsel, 
skilting, dokumentasjon eller andre formidlings-, innsamlings- 
og sikringstiltak. Lokalmiljøets medvirkning og de frivillige 
organisasjonenes aktiviteter er viktig for å kunne ivareta og 
bruke kulturarven.

5.3 Tilskuddsordninger
Det finnes en rekke tilskuddsordninger som retter seg mot 
private eiere av bevaringsverdige bygninger og miljøer. Listen 
under er ikke uttømmende. Det anbefales å gå inn på 
nettsidene til de ulike støtteordningene for å få utfyllende 
informasjon om begrensinger og muligheter. 

Norsk kulturminnefond gir støtte til antikvarisk 
istandsetting av bygninger. Kommunen kan gi en uttalelse 
angående objektet det søkes om. Kulturminnefondet støtter 
med inntil 50 % av totalkostnaden på prosjektet. Søknadsfrist 
er 1. november hvert år, søknadskjema finnes på: www.
kulturminnefondet.no

Norsk kulturminnefond gir støtte til straks- og sikringstiltak 
med formål om å redde kulturminner som ellers ville gått 
tapt. Det gis inntil 50 000 kr. Fortløpende søknadsfrist. www.
kulturminnefondet.no 

Norsk kulturminnefond gir støtte til fag- og 
håndverksseminarer. Fortløpende søknadsfrist. www.
kulturminnefondet.no 

Rydd et kulturminne er en aksjon som arrangeres av Norsk 
Kulturarv. Prosjektet har som mål å aktivisere barn og unge 
gjennom rydding eller skjøtsel av kulturminner. Rydd et 
kulturminne annonseres på Norsk Kulturarv sine 
hjemmesider: www.kulturarv.no 
Ta et tak er en aksjon som arrangeres av Norsk Kulturarv. 
Bygninger det søkes støtte til må være av kulturhistorisk 
verdi og det anbefales å legge ved uttalelse fra antikvarisk 
myndighet. Det har i tillegg til støtte til tak blitt gitt støtte til 
sikring av el-anlegg. Ta et tak annonseres på Norsk Kulturarv 
sine hjemmesider: www.kulturarv.no

Kulturminner for alle er en tilskuddsordning fra 
Fortidsminneforeningen. Det gis støtte til antikvarisk 
istandsetting av bygninger med fokus på kompetanse-
overføring av eldre håndverksteknikker. Objektene som 
omsøkes bør være tilgjengelig for allmennheten. Søknadsfrist 
er 1. mars. Søknadsskjema: www.fortidsminneforeningen.no 

Innlandet fylkeskommune har midler til bevaringsverdige 
bygninger og bygningsmiljøer. 
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Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er 
lokalt forankret miljøtilskudd som skal fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere 
forurensing fra jordbruket. Du kan søke støtte dersom du eier 
eller driver landbrukseiendom. Tilskuddet gis til enkelttiltak, 
blant annet til ivaretakelse av gammel kulturmark, 
kulturminner og kulturmiljøer gjennom skjøtsel, vedlikehold 
og istandsetting. Det kan også gis støtte til planleggings og 
tilretteleggingsprosjekter. Prosjektene og tiltakene prioriteres 
ut i fra en kommunal tiltaksstrategi. Søknadsfrist 10. april. 

Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av 
miljøinnsatsen i jordbruket. Det gis årlig tilskudd til 
gårdbrukere som er berettiget produksjonstilskudd og som 
gjør konkrete miljøtiltak innenfor blant annet kulturlandskap, 
biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, og 
friluftsliv og tilgjengelighet. Søknadsfrist er 20. oktober.

5.4 Kilder og referanser 
Det finnes mange ulike steder å oppsøke informasjon om 
istandsetting av eldre bygninger. Her er noen av dem: 

www.byggogbevar.no 
Byggenæringens landsforenings egen nettside for 
bygningsvern. Informasjon om isolering, vinduer, tak, 
materialkvalitet og mye mer. 

www.fortidsminneforeningen.no
Fortidsminneforeningen er en landsdekkende frivillig 
organisasjon som driver med formidling og forvaltning av 
bygninger og bygningstradisjoner. Ulike lokallag rundt i 
landet. Foreningen arrangerer blant annet praktiske kurs i 
gamle håndverksteknikker, og har en serie hefter som heter 
«Gode råd serien» om hvordan ta vare på eldre bygninger.

Løten historielag/Lautin
Løtens historiske årbok Lautin er en god kilde for historie og 
kulturminner. 

Anbefalinger til eierne og  
kommunale saksbehandlere:

• Når eldre bygninger skal istandsettes eller 
vedlikeholdes anbefaler vi at dette skjer etter 
antikvariske prinsipper. 

• Freda og verneverdige bygninger og anlegg bør 
bevares og behandles etter antikvariske prinsipper. Å 
reparere fremfor å bytte ut bygningsdeler bør være et 
prinsipp å jobbe etter ved istandsetting

• Ved istandsettelse bør eldre bygningsdeler benyttes i 
den grad det lar seg gjøre. Dette gjelder ytterpanel, 
dører vinduer, tradisjonell taktekkingsmaterialer etc.

• Tenk også utemiljø og siktsoner. Vurder om trær, alleer 
og beplantning er viktige elementer i et helhetlig 
kulturmiljø. 

• Nye byggetiltak i områder med viktige kulturminner 
bør så sant det er mulig tilpasses eksisterende 
bebyggelse og strukturer. 

• Viktige elementer med betydning for miljøet, slik som 
de gamle skiltene til Løiten Handelsforening og Løiten 
Meieri i bør bevares som viktige stedssignaturer.

• Kvitbygningen på By representerer en ukjent del av 
Munchs historie og bør vurderes ivaretatt på grunn av 
denne kulturhistorien. 

Tingberg. Oppført 1898 og brant 1958.
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Savalsæter turisthytte

Ådalsbruk arbeidersamfunn. Foran til høyre ligger Akers Kafé.

Ambulerende sagbruk, Bjørkvolla seter

Tingberg. Oppført 1898 og brant 1958.
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JERNALDER 
Gravhaug utenfor Tingberg

1150
MIDDELALDEREN
Rokoruinen

Mellom 1500-1600
SENMIDDELALDER 
Løtens eldste bevarte hus 
(Finstadhaugen)

Før 1200
HØYMIDDELALDER
Løten kirke

1600
ETTERREFORMATORISK TID 
Stenkjeller Ven

1790
NYERE TID 
Hovedbygningen Ommang 
Søndre

1820-1830
NYERE TID 
Kvitbygningen på By

1850-1860
NYERE TID 
Klæpa kverna

1870-1880
NYERE TID 
Løten stasjon 

1897
NYERE TID 
Løiten meieri

1000 1300 1500 1800

1100 1700

1900

1200 1400 1600
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1900
SVEITSERSTIL
Apotekerbygget

1915
1. VERDENSKRIG 
Maihaugen

1920
NYBAROKK 
Villa Steen

30-åra
FUNKSJONALISMEN 
Skrenten

40-åra
KRIGEN 
Tyskerbrakka

50-åra
GJENREISNINGS-
ARKITEKTUR 
Englaugsgutua

60-tallet
SKANDINAVISK 
FUNKSJONALISME 
Urmakerbutikken

90-tallet
NYERE TID 
Megabygget

70-TALLET
SKANDINAVISK 
FUNKSJONALISME 
Løten Sparebank (Arken)

80-tallet
NYERE TID 
Banken
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