
I

ti
:l

:.:.

', tl

Norsk'@ Kulturarv

Nr.94 ' desember 2022

Frivillighetens or

-:tj

. ril..

' t.

LJ-a

VERN GJENNOM BRUK

t-'rr

BYEN KUNNSKAP OPPLEVINGAR MENNESKET KYSTEN INNLANDET INSPIRÅSJON IDENTITET



usi
Alm Østre på Stange

i Hedmark er en biologisk-
dynamisk gård, og ble lagt
om fra konvensjonell drift
tidlig i 1,970-tua (foto 1).
Flere kornsorter og grØnnsa-

ker dyrkes på gården (foto 2,

foto 3). De har melkelqn,
sauer, gris og høns. Gården
produserer sitt eget dyre{6r,
og bruker gjødsel fra egne

dp. De fleste av gårdens pro-
dukter selges direkte gjennom
gårdsbutikk, grønnsaksabon-
nement og Reko-ring.Varer
leveres til uwalgte butikker
og restauranter.

I tidligere ticler krevde gårdsdrifca på

Alm at det var mange bygninger
med ulike funksjoner, og mange folk
bodde eller hadde sitt virke på går-

den. Dagens biodynamiske drift har

visse likhetstrekk med det førindus-
trielle landbruket. Det er bruk for
mange mennesker i gårdsarbeidet,

og det er mangfold og vekseldrift i
produksjonen. De gamle bygnin-
gene og uthusene er alle i bruk.

begrep som onråtter natur- og kul-
turarv; fornminner, historiske byg-
ninger, biologisk kulturarv, biologisk
mangfold, stedsnavn, tradisj oner mrn.
Den biokulturelle arven er bygd

opp gjennom rnange genelasjoners

bruk av landskapet, ved å dyrke
jorden, la buskapen beite i skogen,

slå enger, bygge hus, gravlegge sine

døde, jakte vi1t, fiske, 1'eiser utØve

religion og utveksle rradisjoner og

fortellinger. Gj ennom husdyrbeite

ble skogen åpen og artsrik, med en

blandet trebestand og en rik urte-
vekst.Åkerbruk, sryving av rrær og

engslått er andre kilder til uwiklin-
gen av en rik flora. At mennesker
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og Marte Bon:
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Eva Svensson
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Biokulturell arv
Virksomheten på Æm er et godt
eksempel på hvordan den biokultu-
relle arven kan ivaretas på en gård i
dag. Biokulturell arv er et helhetlig

Foto 2: Melfra ulike komsorter i produk-
sjon på Alm Østre. Foto: NIKU, 2022.

Foto 3: Grønnsaker i gådsbutikken på Alm
Østre. Foto : NIKU, 2021.
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Foto 4: Utsikt ttl Stange middelaldetkifue og almeallien i retning kirleen' sett fra tunet på Alnt

Østre. Foto: NIKU' 2022.

Både dette hr-rset og kårstua e'- ifølge

historiske kilder bygd opp etter en

brann i 1733 av bYggherre Anders

Engebretsen eller sønnen Jon

Andersen. BYgningen er Lltvendig

lappet med leire, slik mange trehus

ble på 17- og 1800-ta11et' Det ga el

inntrykk av at husene egentlig var

bygd av rnur, som fine bYgningel sør

i Europa. BYgningen val nær ved å

forfalle på det tidspunkt gården ble

lagt om til biodynamisk drift' Den

er satt i stand og blukes i dag me1-

lom annet sorn kjøkken, bakeri,

kontor, forsamlingslokale og som

boliger for praktikanter og 1ærlinger'

Huset øst lor våningshuset er en

kårstue (foto 6). Denne er også bygd

11l33,ettel den samme brannen'

Ved eierskifte av en gård er det van-

lig at de eldre eierne mottar kårytel-

ser. Kår{olket var ofte foreldrene til

de nye eielne, og mottok gjerne ved

og matvarer. Bygningen brukes som

bolig også i dag.

Huset vest for våningshuset el et

mindre tønrmerhus, antakelig oPP-

rinnelig et stabbur, og har hatt

benevnelsen Kornmagasin (foto 7)'

Huset er fra ca' 1800, og ble flyttet tii

holdel bier for honningens skYld

bidrar også til det biologiske mang-

foidet.

ryrbronseøks og en kulehaisring av

jern. Dette el gjenstander som vitner

om den eldste jordbruksetableringen

som fant sted under de to siste årtu-

sen før Kristi fødsel.

Flusene på Alm
Våningshuset er det største og mest

prangende huset På tunet (foto 5)'

Alm Østre som kulturmiljø

- hus i bruk
A.1m Østre ligger vakkert d i kultur-

landskapet i StangeVestbYgd' Fra

tunet et det vid utsikt mot Mjøsa'

Det er hager med frukttrær og bær,

blomsterenger, grønnsaksparseller og

åkre der det drives vekselbruk med

grønnsaker, poteter og korn Stange

middeialderkirke ligger nord for

gården (foto 4). I landskapet rundt er

det mektige gravhauger fra jernalde-

ren. Også på Alm var det tidlig boset-

ning. Fra en gravhaug som bie dyrket

bort i 1866 stanuner et vikingsverd

som 1å i en klebersteinsgryte med

aske sammen med sPYd, øks og to

skjoldbuler, to stigbøyler, hestebissel,

beinkam, spi.llebrikker og en liten

beinskulptur' I nærområdene er det

funnet steinØkser, flintdolker, løvkni-

ver av flint, rakekniv av bronse, arm-

bånd av bronse/gull, gullbarre, nrinia-

Foto 5: låningshusetJta 1733 med nyere inngøngsparti

merl ny grunnmur, nytt tdk' reparcrte uincluer etc' Husets

i suertserstil, Bygningen er istantlsatt

romstruktur med store væte[ser er

intakt. Foto NIKU,2022
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går'clen på sllrtten av 190O*tallet. Også

dette huset bn-rkes som bolig i dag.

Det minste huset, der Eårdsbutik-

ken el i dag, står sørøst på tllnet (foto

8). Det var opprinnelig et brygger-
hus rned dlengestue, og ble antakelig

oppført tidlig på 1900-ta1let.

I tillegg tii bolighusene er det en

eldre dliftsbygning rned !øs og 1åve,

er nytt åpent talle!øs og flere drifts-
bygninger ti1 lagring av grønnsaker,

maling av korn, produksjonslokaler

for meieriprodukter, dlivhus, lokaler
for frøfirmaet Solløtt og annet.

E,n eldre bygning, noe ornbygd,

ligger ved loset. Den fine svcirscrs-

tilsdekoren i inngrngsparrier er sne-

kret ganske nylig, og i en gammel

stil (foto 9). Dette var boligen ti1

sveiseren før' i tiden. En sveiser- var

en f øsrøkter. Opprinnelsen til
denne tittelen er sveitsere som kom
til Norge på begynnelsen av

18O0-tallet og brakte med seg ny

kunnskrp. Etter hverr ble sveiser

Foto 6: Kårstua, Et lafta hus kledd med utuendig panel. Fasaden uar opprinnelig rappct

Senere rcstaureringer er.foretdtt i 1900 og 1975. Foto: NIKU, 2022.

Foto 9: Lykkelige brer og sueiserbygningen i
bakgn.m n en. Foto : N IKU, 2 0 2 2.

(uten t) en tittel selv om fiøsrøkte-
len var norsk.

Tidligere hørte det flele bygnin-
ger rii gården. I følge hrstoriske kil-
der: hadde Alm Østre to husmanns-

plasser og en rnnerstbolig i 1939. En
innerst var en albeider som leide

husrom, uten å eie eller leie jord,
rlren sonr hadde sitt eget hushold.

Antail husmannsplasser som en går'd

eide kunne variere over tid.

Gården hadde en seter tidligere.

Det varTorve sæter i Morskogen sør

r Stange. Det var vanlig at gårdene i
de ftuktbare Stangebygdene hadde

setervanger som kunne ligge langt

Landbruk og vern i et
fremtidsperspektiv
Dagens biodynamiske drift på Alm
Østre tal i brr-rk eksisterende byg-
ningel og sikrer på denne måten

kulturhistoriske verdier. Flusene

representerer gamrrel gårdshistorie,

byggeskikk og estetikk, og tas vare

på og rehabiliteres istedenfor å rive

og bygge nytt. Det er bruk for hus

og uthLrs lordi gårdeLr har en variert

produksjon og fordi mange mennes-

kel er tilknyttet driften.
Br-uk er det beste vern - har vi

bruk for en bygning holder vi den

gjerne vedlikel Moderne lettstelt

bygningsmasse ville vært mer effek-

tivt, men ville berydd større belast-

Foto 7 : Låningshus kalt Korntnagasinet, men
opprimelig antakelig et stabbur. Det skal uere

fra ca. 1800, og ble restaurert i 1986. Huset
ble på et tiilspunkt fyttet fra Arneberg i Åsnes
i Solør tilAhn Østrc. Foto: N!KU,2022.

Foto 8: Cårdsbutikken, opprinnelig bryger-
hus tned drcngestue. Byggeåret er ukjent,

nten luset er nokfra tidlig på '1900-tdll.

Foto: NIKU,2022.
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Foto 10: Felles måltid på Alm Østre, Foto: NIKIJ, 2022

ning på k1ima, ressursbruk og økte
kostnader. Og det ville berydd større

tap av kulturhistoliske verdier. Når
bygninger går Lrr av bruk, setrer

forfallet inn og vi mistet- noe av det
som fra gammelt av har preget flotte
jordbrukslandskap. På mange gårder

har de fleste garde bygningene gårt

ut av bruk, står tomme eller er revet.

Tiadisj onell lessursbruk handler

om Økonomisering med resslrrsene.

På AIm produseres kortreist og sunn

mat, og de er selvforsynt med f6r og

gødsel. Slik minnel dagens drift om
den gamle produksjonsmåten, men
dette er samtidig framtidsrettet i ei tid
hvor bærekraft blir stadig viktigere.

Gårdsdriften på Aim har gode

sosiale aspekter (foto 10). Praktikan-
ter, lærlinger og frivillige 1ærer gjen-
nom praktisk og variert arbeid.

Kunnskap formidles av de som har
mer edaring, og det skjer en sradig

kunnskapsutveksling.

Avslutning
I dagens sarnfunn rned klimakr.ise og

naturklise niå vi bli mer bær-ekraftige,

og vi må ta vare på landbruket og den
dyrkbare jorda. Dette er stor€ Lltfor-
dringer som adresseres globalt, men vi
må handle lokalt. Økologisk og bio-
dynamisk.lordbruk kan være ett av

svarene på disse store r-rtfordringene.

Det er matproduksjon som baserer

seg på gårdens ressurser, som står for
kortreist mat og som tar i bruk eldre

bygninger, og som samridig videreut-
viklel den biokulturelle arven. O),t
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