
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedelplan for kulturminner 

og kulturmiljøer  

2017 - 2028  
PLANDEL 

Vedtatt i kommunestyret 8.11.2017 

  



 

2 

 

  



 

3 

 

FORORD

Gjeldende kulturminneplan ble vedtatt 2001. Flere verneverdige kulturminner har blitt fjernet eller har 

blitt mer eller mindre ombygget. I tillegg er nyere kulturminner kommet til, og blitt aktuelle som 

verneverdige objekter.  

Kommunedelplan for kulturminner og kulturminner vil gjelde for perioden 2017 til 2028. 

Det er lettest å forstå verdien av storslåtte og unike kulturminner. Dukkestuen som bestefar satte opp 

nede i hagen er ikke allment viktig på samme måte som middelalderkirken.  Den kan likevel ha stor 

verdi for oss selv, fordi den er med på å fortelle historien om oss. Disse aller nærmeste minnene må vi 

selv ta ansvar for. Andre kulturminner er viktige for nærmiljøer, eller kanskje hele kommunen. Da har 

vi et felles ansvar - enten gjennom det frivillige kulturvernet i regi av f.eks. historielag, eller på 

kommunenivå. Noen kulturminner er viktige for hele regionen, og ansvaret må da plasseres hos 

fylkeskommunen. 

Det kan være utfordrende å legge til rette for vekst og endring samtidig som vi skal ta vare på 

verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Men utviklingen kan også åpne nye muligheter for 

kulturminnevernet: med en voksende og stadig mer sammensatt befolkning blir det ekstra viktig med 

inkludering og tilgang til nye møteplasser for å bygge gode lokalsamfunn. Her kan kulturminner spille 

en rolle ved at de bidrar til tilhørighet, de styrker stedskarakteren, og de beriker opplevelser når vi er 

på tur i naturen eller i bebygde omgivelser. 

I handlingsprogrammet ønsker vi å gjenspeile et bredere og mer helhetlig kulturminnevern. Det 

innebærer blant annet større vekt på tilgjengelighet, formidling og verdiskapning knyttet til 

kulturminner. Vi ønsker å styrke samarbeidet med lokalsamfunnet, eierne og frivilligheten.    

Vi håper at planen vil bli et godt redskap i arbeidet for å ta vare på og bruke kulturarven vår.  
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PLANENS FORMÅL 

 

Kulturminneplan for Rælingen kommune er i første rekke ment som en rettesnor for den kommunale 

forvaltningen av bygdas kulturminner. I en kommunal hverdag der saker dukker opp mer eller mindre 

forutsigbart, er det nødvendig med en bevissthet om hvordan prioriteringer av verneverdige områder 

skal gjøres. Planens største del med inndeling i delområder er et verktøy som er utformet 

brukervennlig for saksbehandlere med slike saker. Vedlegg A med delområder er ikke uttømmende og 

tar først og fremst for seg områder med stor tetthet av kulturminner. Dette betyr at det kan være 

enkeltobjekter med høy verneverdi som ikke er omtalt i kapittelet. Slike områder er blant annet noen 

kulturminner i skogen, rester etter damanlegg, kverner og sager i vassdrag og enkeltstående 

bygninger som ikke er i et større miljø av kulturminner, og derfor faller utenfor delområdene. 

Planen tar kun for seg faste kulturminner. 

 

 

 

 

Det er et nasjonalt mål å redusere det årlige frafallet av kulturminner fra dagens nivå på 1 -3% og ned 

til under 0,5%. For at Rælingen kommune skal kunne bidra til en slik måloppnåelse er det viktig at 

ulike tiltak gjennomføres parallelt. Oppretting av hensynssoner rundt viktige kulturminner gir et tydelig 

signal til både eier og alle andre om at det sikrede kulturminne er en viktig del av vår felles historie. 

Men det er utopisk å tenke at alle verneverdige kulturminner skal reguleres gjennom plan- og 

bygningsloven. For å lykkes med å redusere frafallet av kulturminner er det eierne som må på banen. 

Den enkelte eier og forvalter av de mange små enkeltobjekter må se betydningen av å bevare. I 

tillegge må støtteapparatet rundt eieren være tilgjengelig. Dette handler både om ren økonomisk 

støtte, men også faglig og moralsk støtte der eiere av kulturminner får hjelp som er relevant for å klare 

å bevare. 

PLANENS OPPBYGNING OG VIRKEOMRÅDE 

Første del av planen er en generell redegjørelse for de ulike forutsetningene og føringene som har 

betydning for kulturminneforvaltningen i kommunen. Videre kommer vedlegg med en verdivurdering av 

de ulike verneverdige objektene og kulturmiljøene, og endelig en tiltaksdel der det er redegjort for ulike 

tiltak. 

Vurdering av verneverdi 

Vurderingen av de enkelte objektenes og kulturmiljøenes verneverdi er samlet i vedlegget med 

delområder. 

Vurderingene er basert på en befaring av hele kommunen og tidligere registreringer som SEFRAK, 

Bygdehistorie for Rælingen, Norske gårdsbruk, forrige kulturminneplan for Rælingen. I tillegg er 

vurderingene kvalitetssikret av representanter fra Rælingen historielag. 

Kriteriene som er benyttet for å komme fram til verneverdien til de ulike objektene og kulturmiljøene er 

flere, men de viktigste kriteriene er:   

PLANENS OVERORDNEDE MÅL 

Ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i Rælingen, og derigjennom 

bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. 
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 Alder – Høy alder har gjennom kulturminnevernets historie vært et av de viktigste kriteriene 

når verneverdi skal fastsettes. Dette gjenspeiles blant annet gjennom Kulturminneloven der 

blant annet bygninger fra før 1650 er automatisk fredet. 

 Historisk betydning – Objekter som har en viktig formidlingsrolle fordi de forteller en historie 

som belyser en historisk utvikling eller tendens. Objekter som styrker historieforståelsen til et 

område eller en hendelse.  

 Miljøverdi – Objekter som beriker opplevelsen av et større kulturmiljø. Dette kan for eksempel 

være en bygning i en husrekke eller beplantning og veier i et kulturlandskap. 

 Tilgjengelighet – Objekter som ligger godt eksponert eller lett tilgjengelig for mange bør 

prioriteres når utvelgelse av viktige kulturminnes skal foretas. Nærhet til skoler og synlighet fra 

offentlig vei bør vektlegges. 

 Sjeldenhet – Objekter som er sjeldne enten i nasjonal eller mer lokal målestokk bør sikres.   

 Representativitet – Det bør sikres et bredt utvalg av kulturminner fra ulike perioder, 

samfunnslag og type virksomheter for å gi et bredest mulig bilde av kommunens kulturhistorie. 

 Autentisitet -  Objektet er lite endret og fremstår som opprinnelig enten fra byggeåret eller en 

eldre ombygging. 

De verneverdige objektene og kulturmiljøene er verdivurdert i tallskala fra 1 til 4 der 1 gir høyest 

verneverdi. I tillegg kommer kategoriene F og H der F indikerer at objektet er fredet gjennom 

Kulturminneloven, og H viser at objektet eller kulturmiljøet er regulert gjennom Plan- og bygningsloven 

med hensynssone. 

F: Fredet kulturminne, automatisk fredet fornminne eldre enn 1537 og hus eldre enn 1650, 

eller kulturminne som er vedtaksfredet etter kulturminneloven. 

 

H: Hensynssone, regulert til bevaring gjennom Plan- og bygningsloven ved bruk av 

hensynssoner 

1: Kulturminne/landskapselement som er viktig i regional og delvis nasjonal sammenheng. Kan 

være fredningsverdig, og bør sikres gjennom regulering. 

2: Kulturminne/ landskapselement som er viktig i lokal og regional sammenheng. 

Bevaringsverdig, bør sikres gjennom regulering. 

3: Kulturminne/landskapselement av mer lokal karakter. Har verneverdi i 

bevaringssammenheng. Disse objektene bør sikres med formelt vern når det foretas 

områderegulering rundt objektene 

4: Kulturminne/landskapselement som er endret, men som del av et ellers verdifullt miljø, eller 

på annen måte har verneverdi.  

Disse verneverdige objektene er av en slik karakter at de ikke prioriteres gjennom formelt 

vern, men eiere av disse bør oppfordres til å bevare objektene og informeres om mulige 

økonomiske støtteordninger som kan delfinansiere vedlikehold/istandsetting. 

 

Vurderingene i delområdene er grunnlaget for planens handlingsdel. 

Denne planen har en handlingsdel der mål og tiltak for kommunens kulturminnevernarbeid er lagt. 

Handlingsdelen er tenkt revidert regelmessig, mens planens registreringsgrunnlag (delområdene) i 

vedlegg A, skal ha en varighet fram til 2028. 

Handlingsdelen inneholder både holdningsskapende tiltak og tiltak der man sikrer formelt vern 

gjennom Plan- og bygningsloven og delvis Kulturminneloven. 

Handlingsdelen gir en oversikt over delmål og tiltak. 
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ARBEID MED PLANEN 

Planprogrammet for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt våren 2013. 

Selve utarbeidelsen av planen er satt bort til innleid konsulent. Styringsgruppa for arbeidet har bestått 

av Rådmannsgruppa sammen med plan- og bygningssjef. Komité for kultur og nærmiljø har vært 

referansegruppe.  

Et arbeidsutvalg bestående av frivillige fra Rælingen historielag og en representant fra 

Utbyggingsservice og Kulturenheten har deltatt i et arbeidsutvalg som har gitt innspill til planens 

innhold og vurderinger. 

 

OPPFØLGING 

Kulturminneplanen er først og fremst et verktøy for kommuneadministrasjonen for å kunne drive en 

forsvarlig forvaltning av kommunens kulturminner. 

Vedlegg A inneholder en registrering av de aller fleste verneverdige kulturminnene i kommunen. I 

dokumentet er det gitt en vernevurdering og begrunnelse for vern for de enkelte objektene. Noen 

steder er det konkrete anbefalinger om å sikre objekter med formelt vern – regulering, mens andre 

objekter anbefales bevart uten at det brukes lovverk. Det er ikke et mål å regulere mest mulig til 

bevaring, men det er et mål å bevare så mye av kulturarven som mulig.  

Et viktig virkemiddel for å bevare kulturminner er å innhente tilstrekkelig kulturminnefaglig kompetanse 

i forbindelse med saksbehandling av slike saker. Saksbehandlere skal jobbe kunnskapsbasert og 

veilede eiere på en imøtekommende og positiv måte. Det vil være viktig med gode rutiner som sikrer 

en kvalitativ god saksbehandling. Eksempler på slike kan være,  

 Kontrollere kommunens kartlag for kulturminner for å avklare grad av verneverdi 

 Informere eier om objektets verneverdi 

 Informere om eventuelle økonomiske støtteordninger for objektet 

 Vurdere om det må innhentes mer kunnskap om det aktuelle objektet 

 Vurdere de planlagte tiltakene opp mot mål og tiltak i kulturminneplanen 

 Vurdere om det er ytterligere tiltak som bør iverksettes 

 Ta opp saken i kulturminnenettverket for drøfting 

I tilfeller der eier ikke ønsker en bevaringsretning, så må kommunen vurdere om det skal gi tillatelse til 

de omsøkte tiltakene. I en slik vurdering må man både se på objektets egenverdi, men også på 

bygningsmiljøet objektet ligger i og plasseringen i landskapet i forhold til fjernvirkning (siktlinjer, 

fondmotiv, vesentlig del av en helhet). Opplysninger som kan belyse saken, kan innhentes i Rælingen 

historielag og Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus og disse kan også uttale seg i saken.  

Akershus fylkeskommune skal uttale seg i saker som gjelder objekter fra før 1850 og andre 

kulturminner med høy vernekategori som er omtalt i kommunens kulturminneplan. Dersom det 

omsøkte tiltaket gir vesentlig forringelse av et viktig kulturminne eller kulturmiljø må det vurderes å 

avslå søknaden. I saker som berører spesielt viktige objekter eller områder kan det nedlegges bygge- 

og deleforbud i påvente av en eventuell regulering til bevaring. 

Handlingsdelen i kulturminneplanen er bygget opp med en todeling der del A gjelder informasjon og 

holdningsskapende arbeid, og del B gjelder tiltak som fremmer formelt vern – regulering og fredning.  

I del B er det satt opp noen områder og enkeltobjekter som vurderes som ekstra viktige for 

kommunen. Dette er ment som en «plukkliste» for kommunen over kulturminner og kulturmiljøer som 

bør sikres med formelt vern. Rekkefølgen på hvilke objekter som skal sikres er anbefalt basert på grad 

av verneverdi og antatt fare for at det skal oppstå tiltak som kan true objektets eller kulturmiljøets 

kulturminneverdier. Det er anledning for å avvike den foreslåtte rekkefølgen dersom det oppstår 
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uforutsette situasjoner der andre viktige kulturminner kan bli berørt, eller der det er andre tiltak som 

krever en reguleringsplan og det er naturlig å sikre kulturminneverdier i forbindelse med dette. 

I forbindelse med oppfølging av planen vil det opprettes et kulturminnenettverk representert ved 

kulturenheten, utbyggingsservice og historielag. De vil få en sentral rolle og være en ressursgruppe for 

hverandre og i oppfølging av planen. Nettverket vil årlig utarbeide en tiltaksplan basert på temaer og 

tiltak i handlingsdelen. 
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LOVVERK 

Kulturminneloven (KML) er det ledende lovverket som styrer kulturminneforvaltningen i Norge. I 

Kulturminneloven gjøres det et skille mellom fornminner og nyere tids kulturminner. Med fornminner 

menes kulturminner fra middelalderen eller tidligere. Skillet mellom fornminner og nyere tids 

kulturminner er satt til reformasjonen i 1536. Fornminner er gjennom kulturminnelovens § 4 automatisk 

fredet. I tillegg til det fredete objektet gjelder fredningen en sikringssone rundt objektene. 

Sikringssonen går fem meter ut fra frednigsobjektets synlige avgrensning. Det betyr at det er straffbart 

å forårsake skade på fredete objekter eller å gjøre fysiske inngrep innenfor vernesonen rundt objektet. 

Det skal i tillegg vises ekstra varsomhet i forbindelse med tiltak utenfor sikringssonen der det er kjente 

fornminner. I tillegg til fornminner er bygninger bygget før 1650 og samiske kulturminner eldre enn 100 

år automatisk fredet.  

Det er Riksantikvaren som har det øverste ansvar for forvaltningen av de fredede kulturminnene. 

Kulturminneloven gir, gjennom vedtaksfredning (§ 15), også anledning til å frede nyere tids 

kulturminner. Dette kan være enkeltobjekter eller hele kulturmiljøer (§ 19 og 20) som et gårdstun eller 

et gateløp. Arbeidet med slik fredning er i hovedsak delegert til fylkeskommunen, men blir endelig 

vedtatt av Kongen i statsråd.  

I tillegg til kulturminneloven er plan- og bygningsloven (PBL) det viktigste virkemiddelet innen 

kulturminneforvaltningen. Loven åpner for at kommunen kan regulere spesielt viktige objekter og 

miljøer til hensynssoner med formål bevaring. Regulering med bestemmelser om bevaring er alltid 

kombinert med et annet formål som for eksempel bolig, næring, offentlig formål med mer. En slik 

regulering vil beskytte objektene mot uønskede endringer, og kan berøre både bygg, anlegg og 

beplantning. Hensynssoner med bevaringsformål gjelder hovedsakelig eksteriører, men kan også 

omhandle spesielt verneverdige interiører i bygninger av mer offentlig karakter.   

I tillegg til faste kulturminner har vi immaterielle kulturminner. Dette er steder uten synlige spor etter 

kulturminnet, men som har overlevd i folks bevissthet gjennom muntlig overlevering og eventuelle 

senere nedtegnelser. Immaterielle kulturminner kan være stedsnavn eller steder der det har vært 

knyttet spesiell overtro til. Eller steder som har vært scene for ulike aktiviteter som krigshandlinger 

eller religiøse handlinger. Immateriell kulturarv er også sang, håndverkstradisjoner og annen 

utrydningstruet kunnskap 

NASJONALE FØRINGER 

I ”Leve med kulturminner” (St.meld. nr. 16 2004–2005) og ”Framtid med fotfeste” (St.meld. nr 35 2012 

– 2013) legger regjeringen fram en handlingsplan for kulturminnepolitikken fram mot 2020. Målet er å 

stoppe forfallet og tapet av verdifulle kulturminner. Her konkluderes det med at det årlige tapet av 

kulturminner ikke skal overstige 0,5 % innen 2020. For Akershus ligger det årlige frafallet på ca 1,5 %, 

altså tre ganger høyere enn målet for 2020. Det er viktig at alle nivåer i forvaltningen gjør en innsats 

for å nå dette målet. Kommunen er forpliktet til å jobbe for å innfri statlige mål, og å ha dette med i 

betraktningene i den daglige kommuneforvaltningen. Et konkret område det pålegges kommunen å 

foreta grep er i kommuneplanarbeidet. I den nye plan- og bygningsloven pålegges kommunen å 

markere spesielt viktige kulturminner med hensynssoner på kommuneplankartet. 

REGIONALE FØRINGER 

”Spor for framtiden, fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 – 2018” er det 

førende dokumentet for fylkeskommunens kulturminnepolitikk. Planen er delt opp i fire 

innsatsområder: Bevaring, forvaltning, formidling og verdiskaping. Hvert område har egen strategi med 

mål og plan for gjennomføring med eventuelle samarbeidspartnere. 
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KOMMUNALE FØRINGER 

KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN 

I kommuneplanens arealdel 2014 – 2025 er det utarbeidet egne bestemmelser og retningslinjer for 

kulturminner. Disse er: 

 

Retningslinjer til § 7.1:  

Ved eventuelle byggetiltak på verneverdige bygninger skal det legges særlig vekt på å opprettholde 

husets karakter og særtrekk. Kulturhistoriske og arkitektoniske verdier som knytter seg til byggverkets 

ytre, skal bevares. Byggets form og volum, fasadenes proporsjoner, material- og fargebruk, dør- og 

vindusutforming skal bevares. Ved istandsetting av verneverdige bygninger skal det opprinnelige eller 

eldre eksteriørmessige detaljer som panel, listverk, vinduer, dører og taktekking bevares i så stor 

utstrekning som mulig. Opprinnelige bygningsdeler bør i størst mulig grad repareres fremfor hel 

utskiftning.  

Ved byggetiltak nær et kulturminne/kulturmiljø, skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med 

mål å ivareta kulturminnets/kulturmiljøets kvaliteter.  

Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes 

kulturminnet/kulturmiljøet. Avstand til kulturminnet skal vektlegges. Vegetasjon som gamle, markante 

trær skal søkes bevart. På de enkelte gårdstunene bør tunuttrykket ivaretas med tradisjonell 

utforming, fargesetting og plassering. De åpne områdene mellom gårdstunene skal opprettholdes som 

åpne. Eventuelle nye bygningsvolum i området bygges i tilknytning til, og underordner seg den 

eksisterende bygningsmassen, eller plasseres i randsoner på en måte som lar nybygget gli inn i 

landskapet.  

 

Kongevegen 

Kongevegen har en egen paragraf i kommuneplanen: 

§7.2 Kongeveien (pbl § 11-9, nr. 7)  

Kongeveien skal bevares sammenhengende gjennom kommunen. 

 

Estetikk 

I tillegg til Retningslinjer og bestemmelser for kulturminner og kulturmiljøer, gir Rælingen kommunens 

estetiske retningslinjer noen føringer som også berører kulturminnevernet: 

 

 

 

RETNINGSLINJER OG BESTEMMELSER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ  

§7.1 GENERELLE BESTEMMELSER (pbl § 11-9, nr.7) 

Kulturminneplanen for Rælingen kommune skal ved alle byggesaks- og planbehandlinger 

være retningsgivende for de kulturminner som omfattes av planen.  

Ved bygge- og anleggstiltak som berører bebyggelse som er SEFRAK-registrert og/eller som 

er omtalt i kulturminneplanen, skal bebyggelsens verdi som kulturminne vurderes av 

kommunen før vedtak fattes.    
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§6.1 Estetikk (pbl § 11-9, nr. 6) 

I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, 

både i forhold til seg selv, omgivelsene og tiltakets fjernvirkning. I større byggesaker skal det utføres 

en tomteanalyse.  

 

2. I enkeltsaker skal det beskrives hvordan nye bygg eller på-/tilbygg tilpasses eksisterende terreng, 

nabobebyggelse og eksisterende bygg.  

 

3. Særpregede enkeltbygninger, som er bygget i en spesiell stil eller som ligger på et gårdstun, skal 

underlegges spesiell vurdering ved søknad om endringer og ved til-/påbygg. Dette gjelder også ved 

søknad om fortetting i og inntil gårdstun eller ved særpregede enkeltbygg.  

 

4. Ved tiltak i områder med enhetlig bebyggelse skal hoveduttrykket og områdets karakter beholdes.  

 

5. Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn.  
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FORRIGE KULTURMINNEPLAN 

Den forrige kulturminneplanen for Rælingen ble vedtatt i 2001. Dette var en temaplan, og planen 

hadde ingen tiltaksdel eller mål for kommunens kulturminnevernarbeid. Etter 14 år har 

kulturminneplanen behov for en oppdatering og revidering. 

Flere verneverdige kulturminner har i forrige planperiode blitt fjernet eller mer eller mindre ombygget. I 

tillegg har nyere kulturminner kommet til og blitt aktuelle som verneverdige objekter. Ved en opptelling 

viser det seg at 16 av 180 verneverdige kulturminner og kulturmiljøene har blitt fjernet siden forrige 

plan ble laget. Dette utgjør ca. 9% av kommunens verneverdige objekter, og tilsvarer et årlig frafall på 

ca. 0,65%. I tillegg kommer de verneverdige objektene som har blitt vesentlig om- eller påbygd. Til 

sammen utgjør dette trolig ca. 1%. Stortinget har vedtatt at det årlige frafallet av kulturminner i Norge 

skal være under 0,5% innen 2020. 

VESENTLIGE ENDRINGER 

ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Det har kommet en ny plan- og bygningslov siden forrige kulturminneplan ble vedtatt. En vesentlig 

endring er at reguleringsformålet spesialområde – bevaring har blitt fjernet, og erstattet med 

hensynssoner med formål bevaring. Den reviderte planen har tatt disse endringene inn i planen, og 

tilpasset teksten til de eksisterende verneområdene til den nye loven.  

FJERDINGBYOMRÅDET OG NYE HENSYNSSONER 

Nye områder med formelt vern som området rundt Rælingen kirke og hensynssoner som er tatt inn i 

kommuneplanen for 2014 – 2025 er innarbeidet i kulturminneplanen. 

ENDRING AV PLANENS STATUS 

Kulturminneplanens status endres i forbindelse med revisjonen. Den nye planen har status som 

kommunedelplan og blir en del av kommunens planverk etter Plan- og bygningsloven, og blir et mer 

formelt dokument enn den gamle temaplanen. 

SAMORDNING MED ANDRE PLANER 

Kulturminneplanen er i størst mulig grad samkjørt med andre kommunedelplaner. Spesielt gjelder 

dette kommunedelplanen for landbruk og kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I 

disse planene er det flere fellesinteresser, og de ulike planenes tiltak er samkjørte. 
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KORT HISTORISK RISS 

For omtrent 10 000 år siden, etter hvert som isen trakk seg tilbake etter siste istid, begynte mennesker 

å bevege seg nordover fra Sentral-Europa. Vi har ingen kjente spor etter menneskelig aktivitet i 

Rælingen fra eldre steinalder, men det er sannsynlig at det var mennesker her. I omtrent 170 meters 

høyde over havet er det funnet en del flintavslag i et område som må ha vært strandkanten ved 

datidens havnivå. Vi har en rekke funn av steinredskap fra yngre steinalder (fra omtrent 4000 f Kr) fra 

Rælingen. Dette viser at det allerede da var jordbruksdrift i bygda.  

Når enkeltgården ble vanlig som bosetningsform i Rælingen, vet vi ikke med sikkerhet. Den tidligste 

faste gårdsbosetningen finner vi trolig i områdene rundt Nordby og Tomter i sør og Fjerdingby i nord, 

vi kan kanskje snakke om større samlegårder med eiendoms- og driftsfellesskap. By-betyr i seg selv 

et bosted for mennesker og regnes som en av de eldste navnetypene. Vi kan kanskje se for oss to 

små bygder ved inngangen til vår tidsregning, en i nord og en i sør, et skogsområde rundt Holt skilte 

disse bosetningsområdene fra hverandre. Gravhauger og løsfunn er konsentrert rundt disse to 

sentrale gårdsområdene, både redskap og våpen av jern. De fleste gravhaugene er i dag borte. 

Senere ble det ryddet gårder på høydedragene, fra Enebakk i sør til Skedsmo i nord, gårder med 

enkle naturnavn som Nes og Strøm regnes som svært gamle, også endelsene vin og heim tyder på 

høy alder, her finner vi Grini (Granvin) og den nedlagte gården Sannum. Rydningene Rud (egentlig 

Barnakallsrud) og Støtterud kom til i den siste store gardryddingsperioden som avsluttes med 

Svartedauden rundt 1350. Noen gårder forsvant for godt, bare navnet overlevde folketapet, her finner 

vi Sannum, og Opsal ovenfor Åmot oppsto som Øgarden etter å ha ligget øde i flere hundre år  

Folketallet i Rælingen begynte å ta seg opp igjen mot slutten av 1600-tallet og fortsatte utover 1700-

tallet. Med folkeøkning begynte en gjenrydding av ødegårder og deling av en rekke gårder i nye bruk, 

Støtterud og Smestad er eksempler på gjenrydding, Fjerdingby, Åmot og Strøm på oppdeling. 

Når det ikke lenger var forsvarlig å dele opp eiendommene i mindre gårder, ble det i stedet opprettet 

husmannsplasser og stuer (plasser uten jord) i ytterkant av de gamle gårdene. 

Parallelt med befolkningsveksten og opprettelse av husmannsvesenet i Rælingen oppsto den første 

industrien. Det ble utover 1500- og 1600-årene satt opp en rekke vannsager, såkalte oppgangssager, i 

de største vassdragene i kommunen. Størst var aktiviteten i Byåa og Nordbyåa i sør, men også i 

Gjellebekken og Sundbekken ble det bygget sager. I området rundt Nordbyåa ble det etter hvert 

bygget opp annen industri. Fra 1700-tallet ble det produsert teglstein ved Nes, og senere ble denne 

produksjonen flyttet til Nordby bruk. Utover 1800-tallet ble det satt opp dampsag nede ved Øyeren, og 

i 1914 ble Nordby Bruks elektrisitetsverk bygget. 

I 1866 ble Rælingens første offentlige skolebygning bygget i Nordbydalen på plassen Hesteløkka. I de 

påfølgende årene ble det satt opp tilsvarende skoler på Smestad og Katteberget. Skolen på Smestad 

ble senere flyttet til Nygård ved Marikollen, og skolen på Katteberget ble i 1912 erstattet av en ny 

skole på Rud. I 1912 sto også Holt skole ferdig, og i 1918 erstattet nye Nordby skole skolen på 

Hesteløkka. 

Etter at jernbanen kom i 1854, ble det etablert en rekke småindustri i området Strømmen -Øvre 

Rælingen – Lillestrøm. Dette ga mulighet for kapitalinntekter, og behovet for jordeiendom i tilknytning 

til bolig ble mindre viktig. Som følge av dette ble det bygget flere jordløse bosteder langs dagens Øvre 

Rælingsveg og i Rud-området. Fra omtrent 1950 ble større helhetlige områder regulert for større 

utbygging. Dette skjedde blant annet i Åmotområdet og på Vestre Strøm (Kardemommeby). Noen år 

senere kom den storstilte utbyggingen på Løvenstad, og senere også Blystadlia. Siden har det vært 

en kontinuerlig fortetting i områdene mellom Fjerdingby og Skedsmo. Lenger sør i kommunen var det 

fram til 1980 kun mindre områder som ble bebygget, men med Fjellstadfeltet og Enga startet en mer 

planmessig utbygging også i de sørlige områdene. 
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ULIKE GRUPPER KULTURMINNER I RÆLINGEN 

FORNMINNER (AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER) 

Fornminner er kulturminner eldre enn 1537. Disse er sikret gjennom automatisk fredning etter 

kulturminneloven §4. Fredningsloven sikrer både kjente og ukjente fornminner, det vil si at det må tas 

hensyn til mulige funn ved ulike tiltak. Løsfunn som steinøkser, smykker og lignende som er eldre enn 

1537 er ikke fredet men pliktes å bli rapportert og innlevert til Universitetets oldsakssamling.  Det 

foreligger en registrering av fornminner i Rælingen, men denne er meget «tynn» og muligheten for å 

finne flere fornminner er stor. De registrerte fornminnene i Rælingen er kartfestet på databasen 

Askeladden, og på kommunens digitale kartbase. Av faste fornminner i kommunens er det registrert to 

bekreftede gravhauger. På Tjuvstuåsen er det rester etter en eller flere konstruksjoner. I dag ser det 

mest ut som en steinhytte, men det antydes at det tidligere både har vært en bygdeborg og gravrøys 

på stedet.  

I forbindelse med ulike graveprosjekter er det blitt foretatt flateavdekkinger av flere områder. I 

forbindelse med dette har man funnet flere spor etter bosetting i form av kokegroper og 

dyrkningsflater. 

I tillegg er store deler av Kongevegen å betrakte som automatisk fredet 

Kongevegen er en mye benyttet benevnelse på det eldste veifaret i kommunen. De eldste veiene gikk 

gjerne korteste vei mellom de ulike gårdene, og ofte tvers gjennom tunene. Veier fra førkristen tid har 

ofte blitt benyttet også inn i nyere tid og standarden har blitt tilpasset behovene underveis. Det er 

derfor vanskelig å si hvor mye av den automatisk fredete veien som er bevart. Veier av «hulveitypen» 

er den eldste form for bevarte veier i kommunen og kjennetegnes ved sin karakteristiske fasong som 

en grøft i terrenget. Denne formen har veien fått gjennom århundrer med tråkk og slepetransport. Etter 

hvert som folk og dyr hadde tråkket opp grunnen, bidro vann med å vaske ut veien slik at den stadig 

ble en dypere kløft i terrenget. I dag er hulveiene for det meste ute av drift men finnes som 

gressgrodde grøfter i terrenget. 

Da Rælingsveien ble oppgradert til kongevei ble den i store trekk videreført i den gamle 

middelaldertraséen, men med noen unntak. Mellom Korsvegen ved Rælingen rådhus og Kurland i 

Lørenskog ble det bygget en ny vei over åsen, og tilsvarende ble gjort mellom Narvestad og Siljebøl i 

Enebakk.  Under folkevandringstiden og urolighetene rundt denne ble det bygget en rekke 

bygdeborger der bøndene kunne søke beskyttelse ved angrep fra andre stammer. Disse borgene lå 

på høyder gjerne med én eller flere bratte fjellsider for å vanskeliggjøre et eventuelt angrep. Rester 

etter en slik borg finner vi trolig på Tjuvstuåsen innenfor Myrdammen og Gryta. Det kan også ha vært 

en tilsvarende borg på Ramstadslottet. 

KULTURMINNER KNYTTET TIL LANDBRUK 

De eldste kulturminnene i bygda finner vi i hovedsak på gårdsbrukene. Dette gjelder både fornminner 

og nyere tids kulturminner. Gårdsbebyggelsen er blant de mest i øyenfallende kulturminnene i 

kommunen. Husene ligger gjerne på en høyde og er godt eksponert fra bygdeveiene.  

Etter reformasjonen ble gårdsbebyggelsen i stor grad bygget av laftet tømmer. Det forekom fjøs i 

oppmurt gråstein, men dette ble mer vanlig først på andre halvdel av1800-tallet. Det er ingen 

gråsteinsfjøs i Rælingen, men det ble bygget en rekke gjødselkjellere av naturstein i siste del av 1800-

tallet. De laftete husene var gjerne upanelte og veggene var ubehandlede. Fargesettingen var 

beskjeden, kun vinduer og inngangspartier var, helt fram til slutten av 1700-tallet, vanlige å male. 

Takene ble i stor grad tekket med tre, enten som spon- eller som rene bordtak. Torvtak kjenner man 

ikke til her i området, men never ble trolig benyttet men da med halvkløyvinger som overdekke i stedet 

for torv. Takstein av tegl ble vanlig utover 1700-årene men på mindre plasser var tretak vanlig langt ut 

på 1800-tallet. 
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Først fra 1600-årene har vi en viss kjennskap til gårdsbebyggelsen i på Romerike og i Rælingen. Det 

var én bygning til hvert formål; hovedbygning der gårdsfolket sov og oppholdt seg, 

drengestue/føderådsbygning der arbeidsfolk eller eldre familiemedlemmer bodde, nattstue, 

bryggerhus for koking, baking og klesvask, et eller flere stabbur (eller bu som man sa her), loft, stall, 

sauefjøs, kufjøs, hønsehus, grisehus og gjerne flere låver. I tillegg var det vanlig med smie og kjone. 

Disse husene lå gjerne noe unna den øvrige bebyggelsen på grunn av brannfaren. På eiendommer 

med større vassdrag var det fra 1500-tallet vanlig med kvern og sag. Bebyggelsen på plassene var 

hovedsakelig den samme som på gårdene, bare i mindre målestokk. 

Presten Rejer Giellebøl (1737 – 1803) lagde i 1771 en Naturlig og oeconomisk Beskrivelse over 

Hølands Prestegjeld i Aggershuus Stift i Norge. Boka ble skrevet mens han bodde i Danmark, og 

skulle være en drøftelse over fordeler og ulemper ved å bo i Høland i forhold til Danmark. Hensikten 

med boka var å komme med et bidrag til ”det norske landvæsens forbedring”. I tillegg til teksten fikk 

Giellebøl laget et kobberstikk i to deler som trolig viser gården Gjellebøl med bebyggelse og redskap 

anno ca 1750. Vi må anta at gårdstunene i Rælingen hadde de samme hovedtrekkene som i Høland. 

Kobberstikket viser at gården hadde følgende bebyggelse: 

 stue-huuset  

 brygger-huuset 

 stolpe-boden (bua / stabburet) 

 korn- og høeladerne (låven) 

 foerhuset (fjøs) 

 en skyte eller liden lade til halm (skyku) 

 broen til loen og laderne (låvebrua) 

 den anden skyte (skyku) 

 broen til høeloftet over hæste-stalden (bru til stall-loftet) 

 hæste-stalden 

 tørke-huuset (kjona) 

 smiden (smia) 

 sav-møllen (oppgangssag) 

 qvernebruget (bekkekvern) 

Dette er den beste dokumentasjonen vi kjenner over gårdsbebyggelse på Romerike fra midten av 

1700-tallet. 

Tunene var delt i inntun og uttun. Inntunet rommet beboelseshusene, bryggerhus, loft, eventuelt 

nattstue og bu. I uttunet var husdyrhusene og de ulike låvene samlet. Den klare to-delingen av tunet 

varte fram til midten av 1800-tallet da firkant-tunene ble dominerende med våningshus, sidebygning, 

bu og driftsbygning som hver sin vegg i en mer eller mindre firkantet tun-plan. Enkelte gårder som ble 

delt i flere mindre bruk kunne få flere gårdstun samlet i så kalte klyngetun.   

Våningshusene i tiden rundt reformasjonen var årestuer. Ildstedet (åren) var midt i rommet og røyken 

seg ut gjennom ljoren i taket. Vinduer var ikke vanlige og dørene brede og lave. På 1600-tallet ble 

pipestokken vanlig også her på bygdene. Dette muliggjorde en bedre utnyttelse av oppvarmingen av 

huset både ved å slippe det store varmetapet som gikk gjennom ljoren, men også ved at jernovner 

raskt ble vanlige som tilleggsfyring ved siden av grua.  På grunn av lystapet ved å ikke ha ljore i taket, 

og en større tilgang på glass, kom de første vinduene samtidig med pipa. Pipa gjorde det også mulig å 

føre røyken gjennom flere etasjer og fra flere rom. 

Tidlig på 1700-tallet var den ”Akershusiske stuetypen” mest vanlig i Rælingen. Denne hadde gjerne to 

rom, stue og kove, og svalgang på langsiden og, av og til, også på den ene gavlveggen. Fra slutten av 
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århundret ble mange av disse husene erstattet eller ombygd til så kalte midtkammershus. Som navnet 

sier, var dette et symmetrisk hus gjerne med kjøkken og kammers på den ene siden og storstue på 

den andre siden av midtkammerset og gangen. I siste del av 1800-årene kom sveitserstilen til 

Romerike, og forårsaket den største endringen i byggestil på flere hundre år. Sveitserstilen var, og er, 

en frodig og dekorativ stil med stor grad av snekkerglede. Disse blondehusene ble uhyre populære og 

inntok etter hvert de fleste gårdstunene.  

Med sveitserstilen kom også den nye driftsbygningen, enhetslåven. De mange små spesialhusene til 

husdyr og fôr ble erstattet av én låvebygning med både fjøs, stall og av og til grisehus/hønsehus 

integrert i samme bygning. Det er denne låven som oppleves som det viktigste landskapselementet i 

landbrukets kulturlandskap i dag. Nå er den røde låven truet på grunn av omlegging av driftsformer og 

sammenslåing av bruk. Dagens jordbruk er i stor grad ikke lenger avhengig av de store 

driftsbygningene. Med sine små dører og mange stolper er den upraktisk med dagens maskinpark, og 

mange bygger nye kombinerte vognskjul og korntørker som erstatning for låven.  

Grensen mellom kulturminner og kulturlandskap er svært flytende. En gammel vei, ei steinrøys eller ei 

husmannsstue er alle et kulturminne, men de er også viktige og klare kulturlandskapselementer. En 

gammel beitemark kan være et verneverdig kulturlandskap, men også et kulturminne over 

landbruksdrift i eldre tider. På bakgrunn av dette må kulturminnene sees i sammenheng med 

kulturlandskapet og motsatt. Uendret kulturlandskap knyttet til jordbruksproduksjon er det eldste 

menneskeskapte landskapet i kommunen. I verneverdige kulturlandskap finnes også ofte de viktigste 

forekomstene av biologisk mangfold.  

Fra ca. 1950 og fram til 1980-tallet gjennomførte Stortinget en kanaliseringspolitikk for landbruket i 

Norge. Dette resulterte i at husdyrholdet på det sentrale østlandsområdet ble kraftig redusert til fordel 

for ensidig kornproduksjon. I Rælingen ble det i denne perioden gjennomført store terrengendringer i 

form av bakkeplanering og bekkelukking. Husdyrproduksjonen holdt seg relativt lenge i bygda, men 

siden 1990-tallet har antall gårder med kyr blitt redusert. Husdyrenes bortfall medfører en utfordring 

knyttet til opprettholdelse av gamle beitemarker og kulturlandskapsverdier.   

KULTURMINNER I SKOGEN OG SKOGBRUKSRELATERTE KULTURMINNER 

Gjennom de siste århundrene har skogen vært en viktig næringsvei for kommunen. I tiden fram til den 

vanndrevne oppgangssaga ble utbredt, ble skogen hovedsakelig nyttet til å dekke lokale behov for ved 

og virke til hus og gjerder. Parallelt med vannsagenes framgang åpnet det seg et nytt marked for 

tømmer og trematerialer. Etter bybrannen i Oslo i 1624 trengtes det store mengder trematerialer til 

reisingen av den nye byen, Christiania. Samtidig oppstod det et eksportmarked til flere europeiske 

byer som etterspurte norske trematerialer. I de fleste elver og bekker med stor nok vannføring ble det 

bygget sager, og vannet kunne gi kraft til flere sager i ett og samme vassdrag. Oppgangssagene ble 

fra midten av 1800-tallet gradvis erstattet av sirkelsager. Vannkraften var fremdeles enerådende fram 

mot 1900-tallet. På slutten av 1800-årene kom damplokomobilen inn som erstatning for vannkraften. 

Nå kunne sagene flyttes opp fra de bratteste partiene i elvene og inn på flat mark. Dette gjorde 

logistikken mer effektiv med enklere transportforhold og større plass til lagring av bearbeidet virke. 

Etter 1900 ble elektrisitet den gjeldende kraftkilden, og er fremdeles rådende ved de få gårdssagene 

som fortsatt er i bruk. Rester etter vass-sager er fremdeles synlig flere steder i kommunen som i Byåa, 

Nordbyåa og Sørlibekken.  

Det kunne by på store utfordringer å bringe tømmeret fra skogen og fram til sagene. I eldre tid var det 

hest og håndkraft som var viktigste hjelpemiddel, men etter hvert ble vannet også her mer utnyttet. 

Fløting over større vannflater har vært vanlig i flere hundre år. Sagene i Byåa kjøpte i en periode 

tømmer helt fra Odalen som ble fløtet ned Glomma og til Rælingen. I Nordbyåa ble det laget 

vannrenner av tre som tømmeret fra skogen ble sendt i ned til sagene.  

I skogene var det en rekke skogshusvær for skogsarbeiderne. Disse har blitt drastisk færre de siste 

tiårene. Spesielt stallene på disse hvilestedene er i dag så å si fjernet over alt. Noen av 

skogshusværene har blitt modernisert og påbygd til hytter.  
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Finneboplasser har det vært flere av i skogområdene i kommunen. Plassene har fått betegnelsen 

finneplass fordi finske utvandrere slo seg ned her. Finnene som kom hadde flyttet fra dårlige 

leveforhold og politisk uro i Finland. Finneinnvandringen til Norge fant hovedsakelig sted på 1600-tallet 

I Rælingen har vi navn som Badstudalen og Holoa som skal skrive seg fra finsk bosetting i 

Rælingsskauen. Trolig var det et lite finsk samfunn her og innover Djupdalen mot Losby. 

Fram til ordningen med regelmessig melkeleveranse kom i stand mot slutten av 1800-tallet, var det 

vanlig å sende kuene til setre i skogen. Seterdrift har vært en viktig del av husdyrholdet i Norge helt fra 

sagatiden. I Rælingen har vi ikke kilder som kan stadfeste seterdrift så langt tilbake i tid, men tilbake til 

middelalderen kan vi med stor sikkerhet stadfeste at det har vært seterdrift i Rælingsskauen. Vi må til 

andre kommuner i fylket for å finne stående seterbebyggelse og kunne danne oss et bilde av hvordan 

setertunene så ut. Det kan se ut til å ha vært to bygninger som gikk igjen på de gamle setervollene; 

fjøs og hovedbygningen med beboelsesrom i den ene halvdelen og rom for melkehåndtreingen i den 

andre. Det er fremdeles mulig å finne steiner etter fundamentene til de gamle bygningene på de 

nedlagte setrene i bygda og brenneslen vokser fremdeles frodig der gjødseldyngen tidligere lå og 

setervollene er fremdeles grasgrodde flere steder i Rælingsskauen. Et annet kulturminne knyttet til 

seteringen er seterveiene fra bygda og inn til de ulike setervollene. Disse gamle farene ligger 

fremdeles bevart som skogstier flere steder, men opprinnelsen til de gamle veiene er lite kjent og 

farene er ikke registrert på kart.   

Det var en relativt stor aktivitet i Rælings- og Enebakkskogene under andre verdenskrig. Gutta på 

skauen hadde tilhold i begge kommunene. Det ble foretatt et flyslipp med våpen og utstyr på 

Kåterudmosen i Enebakk og flere motstandsfolk fra Rælingen var delaktige i denne operasjonen. 

Også krigshelten Max Manus hadde tilhold i skogene her.  

TEKNISKE KULTURMINNER 

Vannkraften var lenge avgjørende for etablering av ulik industri i kommunen. Allerede på 1500-tallet 

var kvernfall og vannsager vanlige i de største vassdragene (se 3.3!) På 1700-tallet ble det bygget 

teglverk helt nede ved Øyeren på gården Nes. I siste del av 1800-tallet ble det etablert en dampsag og 

senere også høvleri nede ved Nordby bruk. I 1900 ble et nytt teglverk bygget vedsiden av dampsaga, 

og i 1914 ble Nordby elektrisitetsverk bygget nederst i Nordbyåa. Dampsager var det også ved By. 

Sand og Sandbekken. Av annen teknisk produksjon har det vært relativt lite i Rælingen. Det var en del 

småindustri knyttet til lagging (produksjon av baljer og stamper etc.) og kurvfletting på 

husmannsplassene i Nordbydalen, og båtbyggere på blant annet Nordhagan og Nedre Holt. I 

Strømsalléen står et tidligere mekanisk verksted.  

TETTSTEDSRELATERTE KULTURMINNER 

Rælingen har aldri hatt et klart kommunesenter. Området rundt Rælingen kirke har vært et religiøst 

samlingspunkt i 1000 år, og et sted der bygdeting har blitt holt og statlige meldinger har blitt kunngjort, 

men vi kan ikke kalle kirkeområdet for et tettsted. Det første tettstedet i kommunen var i Nordbydalen. 

Som ringvirkning av sagbruksaktiviteten i området og etter hvert etableringen av Nordby bruk skulle 

området bli den tettest befolkede delen i kommunen. Etter at jernbanen ble anlagt mellom Christiania 

og Eidsvoll i 1854 vokste tettstedene Strømmen og Lillestrøm fram. Dette ga ringvirkninger også i 

Rælingen. Det ble bygget arbeiderboliger langs Gamleveien (Øvre Rælingsveg), og beboerne her 

arbeidet gjerne i industrien i Strømmen og Lillestrøm. Husene hadde gjerne romslige tomter, og det 

var ikke uvanlig med et visst husdyrhold. Gris og høner var nærmest obligatorisk, og i enkelte tilfeller 

forekom også en kalv eller ei ku. Flere av disse arbeiderboligene står fremdeles i dag, men svært få 

har fått stå uten større endringer. I området ved Rud skole, Sorenskrivervegen og Strømsalléen står 

det fremdeles en rekke villaer fra første kvartal av 1900-tallet. Dette er mer funksjonærboliger enn det 

vi kaller arbeiderboliger. Husene er større og har gjerne store frukt- og prydhager rundt. Det er også 

langt mer stilpreg på disse husene. Særlig elementer fra sveitserstilen og Jugendstilen går igjen.  
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I tiden videre og helt fram til vår tid har hele området nord for Fjerdingbykrysset fortsatt med å bli 

fortettet, og i de senere tiårene har de tettbebygde områdene også begynt å prege midtbygda og 

områdene rundt Nordby skole. På 1960 – og 70-tallet kom et nytt element inn i kommunens 

boligmønster, blokkene. Disse står som monumenter over den nyere tids boligpolitikk. 

Med økt befolkning kom også behovet for tilrettelagt handelsvirksomhet. Opprinnelig var handel noe 

som var forbeholdt byene. Dette privilegiet ble frigjort i løpet av 1800-tallet, og etter hvert dukket det 

opp flere landhandlere i Rælingen. Et av de første var på gården Nes. Der var det også bakeri. Senere 

kom det landhandlere en rekke steder i kommunen, og flere av dem kunne ligge like vedsiden av 

hverandre. De best bevarte landhandleriene i kommunen finner vi på Karlstad, Tomter, Skjønberg, 

Østegården og Thorbjørnsenbutikken. 

KIRKER 

Rælingen kirke slik den står i dag er fra 1887. Deler av bygningen er den gamle kirken fra 1828. Før 

denne sto det en kirke på stedet som var bygget på slutten av 1500-tallet. Før denne igjen antar man 

at det sto en stavkirke på stedet. Rundt Rælingen kirke ligger en middelalderkirkegård med flere 

verneverdige gravminner. Gravkapellet ble bygget i 1926, og er oppført av byggmester Eklund.  

Øvre Rælingen kirke ble bygget i 1973, og er en modernistisk arbeidskirke bestående av rektangulære 

former i en ubehandlet betongkonstruksjon. Kirken er tegnet av Harald Hille. 

SKOLEBYGNINGER 

Gjennom 1700-tallet og fram til 1860-årene ble det meste av undervisning i Norge holdt i såkalte 

omgangsskoler. Skolene ble, som navnet sier, holdt på omgang på gårder med egnede stuer. Lærer 

og elever var gjerne noen uker på hver gård før de oppsøkte den neste. En av omgangsskolelærerne 

var bonden på gården Teien. Han ble trolig lei av å gå gardimellom for å undervise, og rundt 1830 

bygget han på huset sitt i Teien og laget en egen skolestue der. Her ble undervisningen i Ytre 

Rælingen holdt fram til Hesteløkka skole sto ferdig i 1866.  

Hesteløkka var den første ordinære faste skolen i bygda. I årene etter ble tilsvarende skoler bygget på 

Smestad og Katteberget nede ved Nitelva. I tiden rundt første verdenskrig ble det bygget en ny 

generasjon skolebygninger i bygda. Nordby skole ble bygget oppe ved Nordby gård og erstattet 

Hesteløkka. Smestad skole hadde allerede blitt flyttet til Nygård ved Marikollen, men ble senere 

erstattet av en ny skole ved Holt. Skolen på Katteberget ble erstattet av en ny skole ved Rud. 

I dag er også den andre skolen i Ytre Rælingen revet, og en nyere skole fra begynnelsen av 1980-

tallet står det i dag. Holt skole står fremdeles, men skolevirksomheten for kretsen er flyttet til 

Fjerdingby skole som ble bygget i 1966. Rud skole brant under krigen, og noen tyskerbrakker fungerte 

som skolerom frem til en ny, moderne korridorskole ble bygget i 1955 og påbygd med fløy mot øst i 

1962. Senere har det kommet skoler både på Blystadlia, Løvenstad. Sandbekken, Marikollen og 

Smestad.   

SENTRALE KULTURMINNER I RÆLINGEN  

Dette er en liste over enkeltobjekter og kulturmiljøer som skiller seg ut som ekstra viktige og sentrale i 

en bevaringssammenheng, og som det foreslås tiltak på i handlingsdelens pkt B. Felles for områdene 

er at de viser et godt bilde av deler av kommunens kulturhistorie, og /eller er viktige for 

opplevelsesverdien på området. 

NORDBYDALEN (DELOMRÅDE 6 OG 7) 

Nordbydalen er det området i kommunen som gir det beste bildet av bygdas kulturhistorie gjennom de 

siste 1000 år. Her finner man spor tilbake til vikingtiden, sagbruksvirksomheten på 1600-tallet, boliger 

og skole fra 1800-tallet og industri fra tidlig på 1900-tallet. 
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For å bevare kvalitetene til området er det viktig å tenke helhetlig, og se de ulike enkeltobjektene i 

sammenheng og forhold til hverandre. Dette innbefatter også siktlinjer og kulturlandskapet rundt 

objektene. Nordby bruk, Nordbyåa, området rundt Hesteløkka og Skjønberg landhandel er allerede 

sikret med hensynssone. Disse bør sys sammen til en større helhet i tråd med anbefalingene her. 

HEKTNERSLETTA (DELOMRÅDE 10 OG 12) 

Hektnersletta er rik på viktige kulturminner samtidig som landskapets karakter gjør de ulike objektene 

godt synlig fra offentlig vei. Området er viktig for opplevelsen til reisende som passerer området, og 

samtidig svært sårbart for konsekvenser av uheldige bygge- og anleggstiltak i området.  

Gårdstunene på gårdene i området bør sikres med retningslinjer som opprettholder den klare 

tunstrukturen med røde låver som én vegg i tunene. Spesielt tunene på Skovholt og Vestegården har 

høy verneverdi.  

FJERDINGBY (DELOMRÅDE 15 OG 16) 

Dette området må sees i sammenheng med det allerede sikrede området rundt kirken og Fjerdingby. 

Landskapet i området er lite endret, og noen av kommunens flotteste ravinelandskap ligger mellom 

Holt og Fjerdingby. Bebyggelsen på Nedre Holt og Fjerdingby-Haugen har høy verneverdi, og beriker 

det ellers verneverdige landskapet som viktige landskapselementer. 

HAUGER, TAJE, SAND, KORSVEGEN OG NYGÅRD (DELOMRÅDE 18) 

Dette området er viktig med sin sentrale plass ved ett av kommunens viktigste 

kommunikasjonsknutepunkt. Hauger har en meget godt eksponert plassering like ved rundkjøringen, 

og videre langs Øvre Rælingsveg ligger fremdeles flere av husene på de gamle bostedene bevart. 

Villaen I Asbjørn Dørumsgardsveg 4 har arkitektur med høy verneverdi. 

SUNDHAGEN OG ØVRE ÅMOT (DELOMRÅDE 19)  

Dette området henger delvis sammen med delområde 18. Kvalitetene her er først og fremst de gamle 

bostedene Sannum, Granås og Sannerud med sine gamle hus og hager. I tillegg har Grina og 

Sundhagen fremdeles igjen eldre bygningsmasse med verneverdi. 

LØVENSTAD (DELOMRÅDE 26) 

Dette området inneholder mange representative bygningstyper fra kommunens nyere tid. Både 

villabebyggelse i modernistisk formspråk, rekkehusbebyggelse og blokker. 

GAMLE FAR, VEIER OG KOMMUNIKASJONSÅRER I RÆLINGEN (DELOMRÅDE 27) 

Kongevegen er i dag skiltet og sikret fra Sandbekkstua via Fjerdingby og til Hektnersletta. 

Kongevegen i sin helhet er spesifikt nevnt i kommuneplanen som fastsetter at Kongevegen skal 

bevares gjennom hele kommunen. Deler av Kongevegen kan være automatisk fredet. Andre veifar og 

kommunikasjonsårer i bygda er uten formelt vern. 

ENKELTOBJEKTER MED SPESIELT HØY VERNEVERDI I RÆLINGEN KOMMUNE, MULIGE 

FREDNINGSOBJEKTER  

Objektene under er vurdert til å ha verneverdi utover det lokale plan. Det vil si at objektene er viktige i 

en regional sammenheng, og mulig også i nasjonal målestokk. Det betyr at en fredning av objektene 

gjennom Kulturminneloven kan vurderes. En fredning er et sterkere virkemiddel enn regulering med 

hensynssoner gjennom Plan- og bygningsloven. 

Kulturminner vurdert som mulige fredningsobjekter er:  

 Sagmurene i Byåa: Fundamenter etter oppgangssager som kan dokumenteres tilbake til 

slutten av 1500-tallet. Er innenfor hensynssone med formål bevaring 
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 Asbjørn Dørumsgards veg 4: Meget tidlig utgave av villa i etterkrigsmodernisme med 

arkitekttegnet interiør.  

 

ENKELTOBJEKTER MED HØY VERNEVERDI SOM BØR SIKRES MED FORMELT VERN 

GJENNOM HENSYNSSONER VED TILTAK ELLER REGULERINGSARBEID SOM BERØRER 

DISSE OBJEKTENE 

Objektene under er vurdert som svært viktige i lokal sammenheng, og bør sikres gjennom regulering 

og bruk av hensynssoner med formål bevaring. Det vil innebære at det legges begrensninger på hvilke 

endringer som kan gjøres på objektenes eksteriører og eventuelt i nærområdet til objektet. Samtidig 

åpner en slik regulering for muligheten for økonomisk støtte til vedlikehold og istandsetting av 

kulturminnene. En regulering til bevaring vil også i de fleste tilfeller gi fritak for eiendomsskatt dersom 

det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt i Rælingen.  

 Delområde 1: Våningshuset i Teien: Tømmerhus som består av to tømmerkjerner fra 

henholdsvis 1731 og 1746. 

 Delområde 4: Kulturlandskapet på Uller og Tomta: Godt bevart beitelandskap/ ravinelandskap 

med Kongevegen gående gjennom. 

 Delområde 7: Husmannsplassen Ner Haugen i Nordbydalen: Den best bevarte 

husmannsplassen i Nordbydalen som fremdeles ligger i et intakt kulturlandskap.  

 Delområde 12: Filadelfia: Bedehus fra 1920-tallet i flott sakral arkitektur med korsbygg, buede 

vinduer og tårn. Viktig landskapselement på Hektnersletta. 

 Delområde 12: Eldre bygningsmasse på Skovholt: Et meget godt bevart gårdstun bestående 

av en rekke verneverdige bygninger fra 17- og 1800-tallet. Rælingens best bevarte 

tømmerlåve. 

 Delområde 10: «Festningen» på Flatby: Salutteringsanlegg etter konsulen som bygget 

Huldreheim. Bestå av en miniatyrfestning med kanoner på. 

 Delområde 14: Gårdstunet på Nedre Holt: Et helhetlig og godt bevart gårdstun med 

våningshus, skjul og låve med tømmerfjøs som ligger i et godt bevart kulturlandskap. 

 Delområde 14: Våningshuset på Fjerdingbyhaugen: Et av kommunens eldste og best bevarte 

våningshus. Eldste del er trolig bygget i første halvdel av 1700-tallet. Påbygd på begynnelsen 

av 1800-tallet.  

 Delområde 19: Sannum, Øvre Rælingsveg 185: Godt bevart villa fra slutten av 1800-tallet 

 Delområde 19: Granås, Øvre Rælingsveg 171: Godt bevart villa fra tidlig på 1900-tallet med 

rester etter hage og stakittgjerde. 

 Delområde 21: Øvre Rælingsveg 106: Arkitekttegnet villa i etterkrigsmodernisme av høy 

klasse. 

 Delområde 23: Toppvegen 9: Kårbolig med bu til Lille Strøm gård. Trolig bygget på1860-tallet.  

 Delområde 23: Sorenskrivervegen 10: Villa og dukkestue i et helhetlig bygningsmiljø fra tidlig 

på 1900-tallet. 

 Delområde 24: Urdal under Østre Strøm: Husmannsstue/arbeiderbolig med uthus under Østre 

Strøm. Trolig bygget i siste halvdel av 1800-tallet og meget lite endret i nyere tid.  
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KULTURMINNER SOM EN FREMTIDIG RESSURS  

Endringene i samfunnet rundt oss går stadig fortere og moderniseringskreftene har ofte stor innflytelse 

over forvaltningsapparatet i kommunen. Kulturminnene blir ofte skadelidende i slike situasjoner og må 

vike for utvikling og vekst. En kulturminneplan er en nødvendighet for å gi kommunen en helhetlig 

oversikt over kulturminnefloraen, og over hvilke verneverdige objekter og områder som er spesielt 

utsatte. Ved å føre en offensiv forvaltning av bygdas kulturminner kan kommunen markere seg som et 

interessant sted både i rekreasjonsøyemed og for etablering av ulik næringsaktivitet. I deler av den 

norske befolkningen er det en voksende lengt etter det gode liv på landet. Rælingen er et meget egnet 

sted for å imøtekomme disse behovene. Bygdas beliggenhet nær Oslo kombinert med mye natur og 

kulturminner er typiske kriterier som verdsettes av folk som vil ut av byen. 

I stortingsmeldingen ”Leve med kulturminner” påpekes det hvor stor betydningen kulturarven kan ha 

for utviklingen av gode, attraktive og levende lokalsamfunn og som grunnlag for næringsliv.  

Et stadig sterkere effektiviseringskrav innen landbruket har gjort økonomien dårligere for mange 

gårdbrukere. De tradisjonelle ressursene på gården som skog og jord har kastet stadig mindre av seg 

samtidig som vedlikeholdskostnader på hus og redskap har økt kraftig. Denne utviklingen har fått flere 

gårdbrukere til å se etter andre ressursgrunnlag på eiendommene sine. Kulturminner er én slik verdi 

som det finnes mange av i kommunen, og som kan gi god avkastning ved riktig bruk. Ulike former for 

bygdeturisme med kulturminner som ramme har vist seg å være godt salgbart kombinert med 

aktiviteter eller bespisning. Det er av stor betydning at kulturminnene ikke overrestaureres, men 

oppleves som ekte med naturlig slitasje. Den største feilen som gjerne gjøres er forsøk på å gjøre et 

kulturminne ”eldre” enn det det er.  

Kommuneadministrasjonen bør legge til rette for å utvikle bygda til et reisemål for turister fra både inn- 

og utland. Eksempler på et slik tiltak kan være å videreutvikle et turveinett der kulturminner blir 

tilgjengeliggjort. Det kan tilrettelegges for sykkelturer med overnatting og bespisning på gårder eller 

andre interessante steder underveis. Gamle bryggerhus og stabbur kan ofte være egnede 

overnattingssteder til slik bruk. I tillegg kan skiltede kulturstier til ulike natur- og kulturminner være et 

tilbud som kan brukes i en kommersiell sammenheng. 

Det øvrige næringslivet kan profilere firmaet sitt gjennom skjøtsel og aktiv bruk av kulturminner.  

KULTURMINNER I KOMMUNEFORVALTNINGEN 

Å være kommunal saksbehandler i kulturminnespørsmål kan være svært utfordrende. Kombinasjonen 

av mangelfullt lovverk og et svakt lokalt kulturminnevern er vanlige utfordringer i landets kommuner.   

Det lokale kulturminnevernet drives i stor grad av idealister på fritiden mens kreftene som truer 

kulturarven ofte er profesjonelle og har økonomiske motiver. Dette gjør ofte kulturminnene til den 

tapende part i plansaker. Kulturminneloven gir gode føringer for de fredede kulturminnene og skjøtsel 

av disse, men for andre verneverdige objekter er mye overlatt til kommunen og bruk av skjønn. De 

fleste kommunene har som praksis å sende kulturvernsaker til fylkeskommunen og lokale historielag 

og verneforeninger. Kulturminneseksjonene hos fylket kan overprøve kommunene ved å bruke 

innsigelser og eventuelt midlertidig fredning. Allikevel er det kommunen som ofte har det siste ordet 

og, dessverre for kulturminnenes del, så går kommunen ved politikerne ofte imot fylkeskommunens 

tilråding.   

En kulturminneplan som denne er et godt hjelpemiddel for den kommunale saksbehandlingen. De 

aller fleste av kommunens verneverdige kulturminner er omtalt i planen og gitt en vurdering i form av 

en verdisetting. Alle objekter som er verdsatt i en skala fra 1 til 4 (der 1 er høyeste verneverdi) må 

ansees som viktige kulturminner i kommunen. Objekter med vurdering til 1 og 2 er av så høy verdi 

både i lokal og regional sammenheng at riving eller annen form for utvendig endring ikke bør tillates. 

Objekter med vurdering til 3 og 4 er også verneverdige, men ofte sett som del av et større miljø. 

Verneverdige enkeltobjekter med vurdering 3 og 4 kan også være hus som har blitt ombygd i nyere 
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tid, men som ikke er mer endret enn at en tilbakeføring er mulig å gjennomføre. Kommunen bør prøve 

å stimulere eiere av objekter med verneverdi 3 og 4 til å ta vare på kulturminnene sine. 

Kulturminner og estetikk sees ofte i sammenheng. Gamle verneverdige bygninger og landskap blir 

gjerne sett som estetisk vakre. Utfordringen ligger ofte i å kombinere vern med tilføring av nye 

bygningsvolumer og anlegg. På et gårdsbruk er det ofte en definert gårdsplass der bygningene danner 

”vegger” i tunet. Hvis det største bygningsvolumet, låven, tas vekk vil tunet oppleves som mangelfullt 

og kaldt og åpent. Mange slike låver står for fall på gårdene i bygda da de ikke lenger er funksjonelle i 

den daglige driften. Nye stolpeløse vognskjul, korntørker og fjøs dekker gårdsdriftens behov. Når det 

ikke er vilje eller økonomi til å bevare de gamle låvene bør nye driftsbygninger fylle tomrommet etter 

disse i tunet. Riktig materialvalg og takvinkel er andre viktige elementer som det bør tas hensyn til. 

Kårboliger har lenge vært vanlige på norske gårder. Disse ble i eldre tid enten bygget på samme tunet 

som resten av gårdsbebyggelsen eller så var boligen i den ene etasjen i hovedhuset mens den nye 

bonden bodde i resten. I de senere årene har kårboligene hatt en tendens til å bli bygget utenfor selve 

tunet, enten langs gårdsveien eller rett og slett ute på jordet. Dette er sjelden en heldig løsning sett fra 

et verneståsted. Gården som et landskapselement blir underbygd da bebyggelsesgrensene blir uklare, 

og de nye kårboligene blir lett oppfattet som fremmedelementer i landskapet. 

I mer urbane deler av kommunen har man den samme problemstillingen som på gårdsbrukene. Det er 

fult mulig å få nye bygg mellom eksisterende eldre villabebyggelse til å berike en vei. For å lykkes med 

dette må det tas hensyn til form og materialvalg på den eksisterende bebyggelsen. 

Et annet viktig satsningsområde bør være estetikk langs kommunens ferdselsårer. Opplevelsen av et 

sted blir ofte dannet gjennom et bilvindu. De mange som reiser gjennom kommunen tar seg sjelden tid 

til å stoppe og oppleve bygdas kvaliteter. For denne gruppen er det inntrykket fra bilturen som blir 

stående for vurderingen av kommunens estetiske kvaliteter. Det er derfor viktig at det tas hensyn til 

dette i arealplanleggingen i kommunen. Dette handler om alt fra mikro tiltak som gatelys og 

bussleskur, og til opplevelsen av større landskapsrom. Siktlinjer er et moment man skal ha i minne ved 

planlegging av nye bygg og anlegg. Hvilke fondmotiver har man fra veien? Hvilke horisontlinjer har 

landskapet? Dette er to vesentlige spørsmål som bør stilles. I Rælingen er det spesielt de røde 

driftsbygningene i landbruket som oppleves som fondmotiver – noe som blikket fanges av når man 

skuer utover landskapet. Andre typiske fondmotiver er for eksempel kirkene, Marikollen ungdomsskole 

og bedehuset Filadelfia. 
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PLANENS TEMAOMRÅDER MED MÅL OG TILTAK 
 

En god kulturminneforvaltning vil ligge innenfor en av eller flere av disse områdene: Bevaring, 

forvaltning, formidling og verdiskapning. Disse områdene er de samme som går igjen i Akershus 

fylkeskommunes Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer.  

 

Det må skilles mellom viktige kulturminner og kulturmiljøer som bør sikres gjennom bruk av 

hensynssoner, og andre verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Det er ikke et mål å regulere mest 

mulig til bevaring, men det er et mål å bevare så mye av kulturarven som mulig. Tiltaksdelen for 

kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Rælingen er delt i to. 

Informasjons- og holdningsskapende arbeid innenfor viktige temaer. 

Sentrale temaer med mål og tiltak som kan fremme en bedre forståelse og vilje til bevaring av våre 

mange små og store kulturminner. 

A 1: Kulturminners sårbarhet knyttet til vekst, arealpress og klimaendringer.  

A 2: Strukturendringer i landbruket  

A 3: Kulturminner som identitetsskapende element. Tilhørighet.  

A 4: Kulturminner i pedagogisk sammenheng og knyttet til folkehelse. 

Områder/objekter som bør vernes. 

Oversikt over hvilke områder og objekter som bør vernes innenfor hver vernekategori. 

B 1: Sikring av områder med stor kulturminnetetthet.  

B 2: Enkeltobjekter med spesiell høy verneverdi i Rælingen kommune, mulige fredningsobjekter 

B 3: Enkeltobjekter med høy verneverdi som bør sikres med formelt vern gjennom hensynssoner 

og/eller regulering.   

 

  

PLANENS OVERORDNEDE MÅL 

Ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i 

Rælingen, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, 

trivsel og verdiskaping. 

A: Informasjon og holdningsskapende arbeid som fremmer bedre forståelse av 

kommunens    kulturarv. 

B: Sikring av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer gjennom formelt vern. 
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Kulturminner i Rælingen er under et sterkt press på grunn av arealknapphet og et sterkt 

utbyggingspress. Nærmere 1% av kommunens kulturminner blir årlig enten revet eller kraftig 

ombygget. Stortinget har vedtatt et mål om at det årlige frafallet av kulturminner skal være under 0,5%. 

A.1.1: Kompetansebygging innen kulturminnevern i kommuneadministrasjonen 

Rælingen kommune bør ha nødvendig kompetanse for å kunne gi god rådgivning når det kommer inn 

henvendelser som berører verneverdige kulturminner. Kompetansen kan enten skaffes ved å kurse 

kommunens administrasjon innenfor fagfeltet, eller ved å knytte til seg kompetansen ved ansettelse 

eller kjøp av tjenester. At kommunen har kulturminnekompetanse behøver ikke å bety at kommunen 

kan gi svar på alle spørsmål, men like viktig, å kunne henvise videre til andre kompetansemiljøer. 

A. 1.2: Kommunal støtteordning for ivaretakelse av kulturminner 

Ofte kan små tilskuddsmidler være utslagsgivende for å vekke interessen for vern hos eiere av 

kulturminner. Et kommunalt kulturminnefond der eiere og forvaltere av kulturminner i Rælingen kan 

søke om økonomisk støtte vil trolig ha en god effekt, og gi en verdiskaping som er mange ganger 

større enn det ordningen vil koste. 

TILTAK: 

 Sikre kulturminnekompetanse i saksbehandlingen.  

 Utarbeide rutiner for behandling av kulturminner i plan- og byggesaker 

 Utarbeide forslag til en kommunal støtteordning for kulturminner 

 

Landbruket har gjennom de siste 50 årene gått igjennom en kraftig strukturendring. I perioden 1950 – 

1990 var det en storstilt omlegging fra husdyrproduksjon til ren kornproduksjon i kommunen. I samme 

periode ble en rekke småbruk enten tatt ut av bruk, eller lagt innunder en større nabogård. I de siste 

20 årene har også større bruk lagt ned virksomheten sin og leid ut jorda til andre. Dette har ført til en 

rekke gårder uten drift, og en stor bygningsmasse som står mer eller mindre ubenyttet.  

A. 2.1: Informere eiere av landbrukseiendommer om tilgjengelige støtteordninger 

A. 2.2: Kompetansesenter for bygningsvern.  

Det er opprettet et kompetansesenter for bygningsvern i Akershus. Dette er et offentlig støttet prosjekt 

som har som mål å hjelpe eiere av eldre bygninger med råd om hvordan bebyggelsen kan tas vare på 

og eventuelt fylles med ny bruk.  

DELMÅL 

A.1 REDUSERE KULTURMINNERS SÅRBARHET KNYTTET TIL VEKST, AREALPRESS OG KLIMAENDRINGER. 

 

DELMÅL 

A.2 IVARETA VIKTIGE KULTURMINNER I LANDBRUKET. 
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A. 2.3: Bevaring av de røde låvene som landskapselementer i kommunens kulturlandskap 

Det bør jobbes målrettet med løsninger som kan bidra til å bevare låvene som landskapselementer i 

kommunen. Mange av låvene er i dag uten tradisjonell bruk, og utgjør en vesentlig 

vedlikeholdskostnad for eierne. Det er derfor viktig å jobbe for å kunne fylle denne store 

bygningsmassen med et innhold som kan gi en avkastning for de som skal holde låvene vedlike. Ny 

bruk av låvene kan komme i konflikt med gjeldende bestemmelser i kommuneplanen da det er strenge 

regler for hvilke type aktivitet som godkjennes på en landbrukseiendom. Det bør derfor utarbeides 

egne retningslinjer for disse bygningene som åpner for at låvene kan omdisponeres og bevares som 

landskapselementer for ettertiden.    

TILTAK: 

 Regelmessig orientere eiere av landbrukseiendommer om ulike støtteordninger for 

kulturminner. 

 Informere eiere av landbrukseiendommer om kompetansesenteret for bygningsvern og 

benytte senteret som samarbeidspartner i saker som berører landbruksbygninger. 

 Gjøre det enklere å fylle gamle driftsbygninger med ny bruk slik at verdiskapningen øker og 

låvene som landskapselementer opprettholdes.  

 

Rælingen er en kommune med stor tilflytting, og det er stadig en mindre andel av innbyggerne som 

har røtter langt til bake i kommunen. Interessen for kommunens historie og særpreg er trolig stor blant 

mange av innbyggerne, men de færreste vet hvor man finner informasjon om temaet. 

A. 3.1: Lokale møter / seminarer med fokus på lokalmiljøet og kulturminnevern 

Kommunen kan ta initiativ til å arrangere grendemøter, gjerne i samarbeid med velforeninger, 

historielaget og Fortidsminneforeningen. Det er utfordrende å føre en helhetlig vernepolitikk for ei 

grend eller et tettsted. Det er ofte mange grunneiere innenfor et lite areal, og alle vil gjerne gjøre ting 

på sin måte. Et virkemiddel for å styre utviklingen i riktig retning, sett med verneøyne, er å trekke inn 

lokale krefter som historielag, velforeninger og næringsforum (der det finnes) og arrangere 

tettstedsseminarer. Kommunen bør ha en samordnende og forpliktende funksjon i en slik gruppe, og 

arbeidet bør ende opp i en tettstedsplan der estetikk og kulturminnevern får spesiell fokus. Konkrete 

resultater av en slik plan kan være et system for å samordne fasadeutforming og fargesetting av 

bygninger langs en vei, eller opparbeiding av turveier der kulturminner blir ryddet og skiltet. Parallelt 

med gjennomføring av slike samlinger bør det sikres tilgang til god veiledning i etterkant for eiere som 

ønsker å gjøre tiltak på egen eiendom.  

TILTAK: 

 Kommunen tar initiativ til grendemøter i viktige kulturmiljøer som Rudområdet og Nordbydalen 

 Det utarbeides temakart med en helhetlig analyse og plan for utforming av utvalgte 

kulturmiljøer i Nordbydalen, Rudområdet og rundt Chr. Tomtersveg. 

DELMÅL 

A.3 BRUKE KULTURMINNER SOM IDENTITETSSKAPENDE ELEMENT SOM GIR TILHØRIGHET. 

. 

 



 

35 

 

 

 

Rælingen har mange og spennende kulturminner, men utfordringen ligger i å gjøre de ulike 

severdighetene synlige og tilgjengelig for kommunens innbyggere og andre interesserte. Med unntak 

av Kongevegen og planene rundt Fjerdingby, er det gjort lite for å te fram kulturminnekvalitetene i 

kommunen. 

 

A. 4.1: Bruke kulturminner i skolenes nærmiljø aktivt i undervisningen 

Alle skolene i kommunen har kulturminner i sin umiddelbare nærhet. Det bør gjøres en innsats for å 

bevisstgjøre skolelederne om mulighetene dette gir for undervisningen. Det er en rekke gode effekter 

av å bruke den lokale kulturarven i undervisningen. For det første får elevene en direkte kontakt med 

sin lokale kulturarv, og følgelig en bedre forståelse av hvorfor kommunen har blitt slik den er. I tillegg 

er det bra å komme seg ut av klasserommet og gå tur og lære seg å se etter spor fra fortiden. 

Kulturminner kan fint kombineres med andre fagområder i tillegg til samfunnsfag og historie. Det kan 

for eksempel være forming, norsk eller matte.  

A. 4. 2: Bruk av kulturminner i «Den kulturelle skolesekken» 

”Den kulturelle skolesekken” er et program for kultur i grunnskolen. Den kulturelle skolesekken dekker 

et bredt spekter av kulturaktiviteter der elevene skal få kjennskap til både billedkunst, dans, musikk, 

arkitektur, skulptur med mer. Kulturminner er godt egnet som integrert del i et slikt arbeid der elevene 

kan lære om bygdas arkitekturhistorie, tegne eller male motiver av kulturminner og kulturmiljøer, eller 

dramatisere historiske hendelser eller på annen måte bruke det lokale ressursgrunnlaget i 

undervisningen.  

A.4. 3: Adopsjon av kulturminner 

I nærområdene til kommunens skoler kan det lages prosjekter der elevene aktiviseres til å foreta 

registrerings- og skjøtselsarbeid på et eller flere utvalgte kulturminner. Prosjektet kan gjerne kalles en 

adopsjon der årskullene arver ansvaret for et kulturmiljø etter klassen foran.  Et slikt tiltak må skje i 

nært samarbeid med grunneiere og vernemyndigheter på fylkesnivå for å kvalitetssikre arbeidene som 

gjøres. Tiltaket kan gå på tvers av flere fagfelt som norsk, historie, forming, naturfag, geografi med 

mer. Stiftelsen Norsk kulturarv har i flere år gitt økonomisk støtte til slike tiltak gjennom prosjektet 

«Rydd et kulturminne». 

A. 4.4: Kulturarven som en integrert del av undervisningen 

Det kan inngås et samarbeid mellom kulturenheten og skolene om å integrere kulturarven i ulike fag 

tilpasset de ulike alderstrinnene knyttet til kompetansemålene. Målet må være å skape eierskap, 

engasjement og økt forståelse for kulturminner blant ungdom. 

A. 4.5: «Mulighetenes arena» 

Rælingen har inngått et samarbeid med nabokommunene Fet, Sørum og Skedsmo der målet for 

prosjektet er å se på Nordre Øyeren som en felles ressurs både som naturområde og fra et 

kulturminneståsted. 

DELMÅL 

A .4 GJØRE KULTURMINNER MER ATTRAKTIVE FOR ALLE 
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For Rælingens del handler dette om å registrere og gjøre tilgjengelig kulturminner som kan knyttes til 

aktiviteter på vassdraget. Nordhagakafeen, bruken av øyene, Nordby bruk, Nordbyåa, Byåa og de 

gamle anløpsstedene for dampbåttrafikk har vært områder som er trukket frem. 

Tiltak i forbindelse med dette prosjektet må sees i en stor sammenheng der formidling, bevaring, 

verdiskapning og forvaltning sees sammen med aktiviteten ved Fetsund lenser og andre 

vassdragsrelaterte områder i samarbeidskommunene. 

Konkret for Rælingen er det ønskelig å få registrert de gjenværende sporene etter sagbruksmiljøet ved 

Byåa. Det er innledet samtaler med Akershus fylkeskommune om økonomisk og faglig bistand til 

dette. Dette arbeidet bør følges opp videre, og utvides til også å innbefatte Nordby bruk og Nordbyåa. 

I neste rekke kan det eventuelt tilrettelegges med turstier og skilting. 

A. 4.7: Infotavler, elektronisk informasjon og artikler på nettsidene til kommunen 

Ved et utvalg kulturminner kan det settes opp infotavler med kort historikk og forklaring på hvorfor 

nettopp dette kulturminnet har blitt til, og på akkurat denne plassen. Slike tavler vil gjøre turområder 

mer interessante for brukerne, og samtidig skape større interesse for kulturminner og vern om disse. 

Den samme teksten og bildene som brukes på tavlene kan enkelt legges ut som applikasjoner (apper) 

og på kommunens hjemmesider som interessante historiske artikler og turtips  

TILTAK: 

 I samarbeid med skoler utarbeide undervisningsopplegg for de enkelte skolenes nærområder 

der kulturminner brukes aktivt i pedagogisk sammenheng. 

 Videreføre bruk av Rælingen bygdetun og Kongevegen i den «Kulturelle skolesekken» 

 Adoptere et kulturminne i nærheten av en skole. Søke om økonomisk støtte fra Norsk 

Kulturarv til et prøveprosjekt. 

 Kulturarven som en integrert del av undervisningen. 

 Videreføre samarbeidet med nabokommunene om «Mulighetenes arena» 

 Videreutvikle et ensartet skiltprogram for kulturminner, og knytte dette opp mot digitale 

hjelpemidler som kommunens hjemmeside og applikasjoner for mobil og nettbrett. 
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Rælingen kommune var relativt tidlig ute med å regulere viktige kulturminner til Spesialområde med 

formål bevaring. Det er i dag i underkant av 30 objekter i kommunen som er sikret med formelt vern. 

Ved revidering av Plan- og bygningsloven for få år siden, ble Reguleringsformålet Spesialområde 

fjernet og erstattet med Hensynssoner med formål bevaring.  

Det er ingen bygninger i Rælingen som er fredet gjennom kulturminneloven. 

 

 

Under vil det bli pekt på konkrete områder med stor kulturminnetetthet og verdifulle objekter som bør 

sikres med vern gjennom reguleringsbestemmelser i henhold til plan og bygningsloven. Det er ikke 

aktuelt å regulere hele delområder, men listen er ment som en oversikt over delområder der det er 

spesielt viktige kulturminneverdier som kan være aktuelle å sikre gjennom formelt vern. Listen under 

er ordnet i henhold til den rekkefølgen delområdene har i kapittelet med delområder, og er ikke 

prioritert i forhold til sårbarhet. 

Områdene er inndelt i henhold til vedlegget med delområder i kulturminneplanen 

B1.1: Delområde 6 og 7, Nordby, Tomter og Nordbydalen med Nordbyåa og bruket:  

Nordbydalen er det området i kommunen som gir det beste bildet av bygdas kulturhistorie gjennom de 

siste 1000 år. Her finner man spor tilbake til vikingtiden, sagbruksvirksomheten på 1600-tallet, boliger 

og skole fra 1800-tallet og industri fra tidlig på 1900-tallet. 

For å bevare kvalitetene til området er det viktig å tenke helhetlig, og se de ulike enkeltobjektene i 

sammenheng og forhold til hverandre. Dette innbefatter også siktlinjer og kulturlandskapet rundt 

objektene. Nordby bruk, Nordbyåa, området rundt Hesteløkka og Skjønberg landhandel er allerede 

sikret med hensynssone. Disse bør sys sammen til en større helhet i tråd med anbefalingene her. 

TILTAK: 

 Ved revisjon av kommuneplanens arealdel gjøres en vurdering av utvidelse av eksisterende 

hensynssone 

 La viktige kulturminner være premissgivere for den videre utviklingen av området 

 Opprettholde siktlinjer mellom de viktige kulturminnene og kulturmiljøene. 

  

 

B.   SIKRING AV VERNEVERDIGE KULTURMINNER OG KULTURMILJØER GJENNOM FORMELT VERN 

 

 

 

B. 1 SIKRING AV OMRÅDER MED STOR KULTURMINNETETTHET 

 

 



 

38 

 

B. 1. 2: Delområde 10 og 12, Vestegården, Østegården, Solli, Flatby, Hektner og Skovholt: 

Hektnersletta er rik på viktige kulturminner samtidig som landskapets karakter gjør de ulike objektene 

godt synlig fra offentlig vei. Området er viktig for opplevelsen til reisende som passerer området, og 

samtidig svært sårbart for konsekvenser av uheldige bygge- og anleggstiltak i området.  

Det er viktig at gårdstunene opprettholder den klare tunstrukturen med røde låver som én vegg i 

tunene. Spesielt tunene på Skovholt, Solli og Vestegården har høy verneverdi. Hektnereika, Filadelfia, 

«festningen» på Flatby og bebyggelsen på Solli er viktige landskapselementer i et åpent 

jordbrukslandskap. Dette er LNF område.  

TILTAK:  

 Ved revisjon av kommuneplanens arealdel gjøres en vurdering av utvidelse av eksisterende 

hensynssone 

 Opprettholde siktlinjene i området  

 Skilte og tilrettelegge viktige kulturminner i området i forbindelse med turveier 

B.1.3: Delområde 14, Holt, Haugen og Hammeren: 

Dette området må sees i sammenheng med det allerede sikrede området rundt kirken og Fjerdingby. 

Landskapet i området er lite endret, og noen av kommunens flotteste ravinelandskap ligger mellom 

Holt og Fjerdingby. Bebyggelsen på Nedre Holt og Fjerdingby-Haugen har høy verneverdi, og beriker 

det ellers verneverdige landskapet som viktige landskapselementer. Området er sikret med 

hensynssone. 

TILTAK: 

 Ved revisjon av kommuneplanens arealdel gjøres en vurdering av utvidelse av eksisterende 

henssynsone  

 Skilte og tilrettelegge viktige kulturminner i området i forbindelse med turveier 

 Åpne og ta i bruk kulturlandskapet mellom Fylkesveg 120 og Fjerdingby-Haugen som beite. 

B. 1.4: Delområde 18, Hauger, Taje, Sand, Korsvegen og Nygård: 

Dette området er viktig med sin sentrale plass ved ett av kommunens viktigste 

kommunikasjonsknutepunkt. Hauger har en meget godt eksponert plassering like ved rundkjøringen, 

og videre langs Øvre Rælingsveg ligger fremdeles flere av husene på de gamle bostedene bevart. 

Villaen I Asbjørn Dørumsgardsveg 4 har arkitektur med høy verneverdi. 

TILTAK: 

 Kulturminner og kulturlandskapet rundt Fjerdingbykrysset bør bevares.  

B.1.5: Delområde 19, Sundhagen og Øvre Åmot 

Dette området henger delvis sammen med delområde 18. Kvalitetene her er først og fremst de gamle 

bostedene Sannum, Granås og Sannerud med sine gamle hus og hager. I tillegg har Grina og 

Sundhagen fremdeles igjen eldre bygningsmasse med verneverdi. 

TILTAK: 

 De gamle, verneverdige husene på eiendommene Sannum, Granås, Sannerud, Grina og 

Sundhagen bør bevares. 
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 Sikre hus og hager på eiendommene Sannum, Granås, Sannerud og Grina gjennom bruk av 

hensynssoner. 

 

B.1.6: Delområde 26, Løvenstad 

Dette området inneholder mange representative bygningstyper fra kommunens nyere tid. Både 

villabebyggelse i modernistisk formspråk, rekkehusbebyggelse og blokker. 

 

TILTAK: 

 Gjøre en grundig vurdering av bebyggelsen i området som leder ut i en oversikt over 

tidstypiske boliger som bør vies spesielt hensyn. 

B1.7: Delområde 27: Gamle far, veier og kommunikasjonsårer i Rælingen: 

Kongevegen er i dag skiltet og sikret fra Sandbekkstua via Fjerdingby og til Hektnersletta. 

Kongevegen i sin helhet er spesifikt nevnt i kommuneplanen som fastsetter at Kongevegen skal 

bevares gjennom hele kommunen. Deler av Kongevegen kan være automatisk fredet. Andre veifar og 

kommunikasjonsårer i bygda er uten formelt vern. 

TILTAK: 

 Kongevegen skal bevares sammenhengende gjennom hele kommunen.  

 Kartlegge andre tilganger til Kongevegen for å vurdere vern.   

 Tilgjengeliggjøre Kongevegen som turvei gjennom hele kommunen 

 Knytte Gamleveien fra Narvestad til Enebakk til Kongevegen som turvei. 

 Skilte seterveiene i skogen fra bygda og inn til de gamle setervangene. 

 

Av enkeltobjekter med høy verneverdi har kommunen flere som bør vurderes som fredningsverdige 

gjennom kulturminneloven. Enkeltobjektene som er listet opp bør sikres i en rekkefølge der objektenes 

sårbarhet er avgjørende for tidspunktet for tiltaket. Disse objektene er: 

 Sagmurene i Byåa: Fundamenter etter oppgangssager som kan dokumenteres tilbake til 

slutten av 1500-tallet. Er innenfor hensynssone med formål bevaring 

 Asbjørn Dørumsgards veg 4: Meget tidlig utgave av villa i etterkrigsmodernisme med 

arkitekttegnet interiør.  

TILTAK: 

 Samarbeid og dialog med grunneiere 

 Utrede om noen av de foreslåtte objektene faller innenfor fredningsinstituttet. 

 Samarbeide med Akershus fylkeskommune for å utrede eventuell fredning av de nevnte 

objektene.  

B.2 ENKELTOBJEKTER MED SPESIELT HØY VERNEVERDI I RÆLINGEN KOMMUNE, MULIGE FREDNINGSOBJEKTER 
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I tillegg til de to eiendommene over er det noen viktige enkeltobjekter som bør ha spesiell 

oppmerksomhet og vern: 

 Delområde 1: Våningshuset i Teien: Tømmerhus som består av to tømmerkjerner fra 

henholdsvis 1731 og 1746. 

 Delområde 4: Kulturlandskapet på Uller og Tomta: Godt bevart ravinelandskap med 

Kongevegen gående gjennom. 

 Delområde 7: Kraftstasjonen ved Nordby bruk: Flott industriarkitektur fra 1914. Er innenfor 

hensynssone med formål bevaring 

 Delområde 7: Teglverket ved Nordby bruk: Industribygg som er viktig som landemerke i tillegg 

til de kulturhistoriske kvalitetene. Er innenfor hensynssone med formål bevaring 

 Delområde 7: Husmannsplassen Ner Haugen i Nordbydalen: Den best bevarte 

husmannsplassen i Nordbydalen som fremdeles ligger i et intakt kulturlandskap.  

 Delområde 12: Filadelfia: Bedehus fra 1920-tallet i flott sakral arkitektur med korsbygg, buede 

vinduer og tårn.  

 Delområde 12: Eldre bygningsmasse på Skovholt: Et meget godt bevart gårdstun bestående 

av en rekke verneverdige bygninger. 

 Delområde 10: «Festningen» på Flatby: Salutteringsanlegg etter konsulen som bygget 

Huldreheim. Bestå av en miniatyrfestning med kanoner på. 

 Delområde 14: Gårdstunet på Nedre Holt: Et helhetlig og godt bevart gårdstun med 

våningshus, skjul og låve med tømmerfjøs som ligger i et godt bevart kulturlandskap. 

 Delområde 14: Våningshuset på Fjerdingbyhaugen: Et av kommunens eldste og best bevarte 

våningshus. Eldste del er trolig bygget i første halvdel av 1700-tallet. Påbygd på begynnelsen 

av 1800-tallet.  

 Delområde 19: Sannum, Øvre Rælingsveg 185: Godt bevart villa fra slutten av 1800-tallet 

 Delområde 19: Granås, Øvre Rælingsveg 171: Godt bevart villa fra tidlig på 1900-tallet med 

rester etter hage og stakittgjerde. 

 Delområde 21: Øvre Rælingsveg 106: Arkitekttegnet villa i etterkrigsmodernisme av høy 

klasse. 

 Delområde 23: Toppvegen 9: Kårbolig med bu til Lille Strøm gård. Trolig bygget på1860-tallet.  

 Delområde 23: Sorenskrivervegen 10: Villa og dukkestue i et helhetlig bygningsmiljø fra tidlig 

på 1900-tallet. 

 Delområde 24: Urdal under Østre Strøm: Husmannsstue/arbeiderbolig med uthus under Østre 

Strøm. Trolig bygget i siste halvdel av 1800-tallet og meget lite endret i nyere tid.  

TILTAK:  

Sikre enkeltobjekter fra lista over med hensynssoner med formål bevaring når det skal utarbeides en 

reguleringsplan for området de ligger i.  

. 

B.3 ENKELTOBJEKTER MED HØY VERNEVERDI SOM BØR SIKRES MED FORMELT VERN GJENNOM HENSYNSSONER OG/ELLER REGULERING 
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.11.2017  
Behandling:  
(AP) fremmet følgende endringsforslag som tillegg til kommuneplanutvalgets innstilling: Se 
vedtak:  
Per Kristian Solbak (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til kommuneplanutvalgets 
innstilling: Planen forutsettes å ikke danne selvstendige grunnlag for inngripende tiltak 
overfor grunneier.  
Votering: Innstilling fra kommuneplanutvalget falt enstemmig. Forslag fra Solbak ble 
enstemmig vedtatt. forslag fra Finstad ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
I henhold til plan og bygningslovens §§5-2 og 11-14 vedtas kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028 med tilhørende vedlegg, med følgende 
endringsforslag som vedtatt i møtet.  
Planen forutsettes å ikke danne selvstendige grunnlag for inngripende tiltak overfor 
grunneier.  

 Handlingsdelen i kulturminneplanen, del A gjelder informasjon og holdningsskapende 
arbeid. Tekst i tekstboks på side 33 omhandlende A skal følge opp dette med følgende tekst: 
Informasjon og holdningsskapende arbeid som fremmer bedre forståelse av kommunens 
kulturarv.  

 

Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide følgende punkter i planens handlingsdel: (fra kunnskapsbasen 

i vedlegg A).  

 Tekst fra protokollen 

1. s. 108 Forslag til tiltak 

- Det bør lages en egen plan som sørger for ønsket utvikling av bygningsmiljøene i området.  

2. S 111 Delområde 22 

Rud skole skal ikke formelt vernes (kat 3) 

3. s. 114 Forslag til tiltak endres til: 

Det bør utarbeides en helhetlig plan for området fra Lille Strøm gård og opp til Øvre Rælingen 
kirke som hensynstar områdets kvaliteter.  

4. s.119 Forslag til tiltak endres til:  

Det bør utarbeides en helhetlig plan som dekker Eikelivegen, Sorenskrivervegen, og Chr. 
Tomters veg som viser hvordan områdets kvaliteter kan ivaretas. 

For Kardmomme by skal gjeldene reguleringsplan legges til grunn. 

5. s. 124 Forslag til tiltak endres til: 

Øvre Rælingen kirke bør bevares. 

 

 

For Sleppenvegen, Vangensteinvegen og Stormyrvegen skal gjeldene reguleringsplan legges 
til grunn. 

 

 
 


