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FORORD. 

Utarbeidelse av planer og styrking av kommunenes kulturminnearbeid er en pågående 

nasjonal satsning. Utarbeidelse av en egen kommunedelplan for kulturminner ble vedtatt i 

Kommunestyrets møte i Våler den 15. desember 2016 under sak; kommunens planstrategi 

for 2016 – 2022. 

Kommunedelplanen vil gjelde for planperioden 2021 – 2033. Kommunedelplanen skal være 

politisk forankret. Den vil ha et handlingsprogram som rulleres hvert fjerde år. 

Når det gjelder bakgrunn og utarbeidelse av planen så er den basert på en del kildemateriale 

som grunnlag. De 5 bygdebøkene med gårdshistorie fra Svinndal og Våler forfattet av Einar 

Pedersen er hovedkilden, dessuten har Våler og Svinndal Historielag en del skriftlig 

materiale/bøker. Vi har også fått info/bistand fra miljø og teknikk, Våler kommune. 

Arbeidsgruppen for planskrivingen har vært: Einar Pedersen; leder av Våler og Svinndal 

Historielag, Trygve Spjøter; medlem av Historielaget og lokalkjent i Vålers historie, samt 

leder for arbeidsgruppen Lillian Høstaker; kulturfaglig rådgiver; kommunalområdet oppvekst 

og kultur i Våler kommune.  
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INNLEDNING. 

VÅLER KOMMUNE ligger i Viken fylke, 15 min. fra Moss og 50 min. fra Oslo. Kommunen har 

over 5 900 innbyggere (pr. oktober2021) og er en av de sterkest voksende kommuner i 

landet. Kommunen har “gamle Østfold fylkes” yngste befolkning. Kommunen grenser til 8 

andre kommuner. Våler kommune har en spredt bebyggelse med tre tettsteder; 

Kirkebygden, Våk/Sperrebotn og Svinndal. Det er politisk bestemt at Kirkebygden skal være 

sentrum i Våler. Våler er en av de største kommunene i arealutstrekning i “gamle Østfold 

fylkeskommune”; med store arealer brukt til landbruk, natur og friluftsliv. 70 % av innsjøen 

Vannsjø ligger i Våler. Jordbruk og skogsdrift har tradisjonelt  vært hovednærings-

virksomhet. Største arbeidsbransjer i dag er landbruk, bygg og anlegg. I kommunen er det to 

kirker, tre barneskoler, én ungdomsskole, syv barnehager både kommunalt og privat drevet, 

Helse- og sosialsenter samt kommuneadministrasjon i «Herredshuset» ved Kirkebygden. 

Historisk bakgrunn 
Den første bosettingen i Våler er trolig fra siste del av steinalderen. De som bodde her da 
levde av jakt, fiske og samling av planter og røtter. I siste del av bronsealderen ble det startet 
opp med dyrkning av korn og drift med husdyr. Dyrkingsmåten var å hugge ned trær i et 
område og brenne opp kvist og kratt. Da var det lettere å hakke opp jorda med hakker av tre 
og så korn. Når ugresset tok over ble området brukt til dyrkning av gress og beite. Deretter 
brant de et nytt område for korn. Områdene som ble dyrket opp ved å brenne før en kunne 
så, ble kalt vål. Våler, som er et gårdsnavn, beskriver et sted med flere slike områder som ble 
dyrket opp på denne måten. Gården Våler lå trolig i området ved kirken. Gården ble delt opp 
i flere gårder og navnet Våler ble et navn for området, senere for hele kirkesognet. Med 
årene ble flere og flere nye gårder dyrket opp og de gamle gårdene delt opp i flere 
gårdsbruk. 
 
Den første samlingen til det som nå er Våler kommune kom da det ble opprettet kirkesogn. 
Våler ble hovedsognet og Svinndal ble annekssognet. Bygdenavnet Svinndal kommer av 
dalen som elva Svinna renner gjennom. I 1838 ble kommunene opprettet og kirkesognene 
Våler og Svinndal ble én kommune.  
 
Av spesielle historiske minner og begivenheter fra veldig lang tid tilbake kan nevnes: 
Grønsteinsbruddet på Kaabbel fra eldre steinalder, gravfeltet på Løken med 45 gravhauger, 
slaget på Stanger i 1168, Våler kirke bygd ca. 1180 samt bygdeborgen på Bergeråsen fra 
folkevandringstiden (400 – 600 e.Kr.) Dette blir beskrevet nærmere i planen. 
 

Adelsslekten Bolt 

Kolbein Haraldsen eide Fledsberg, Løken og Ven på 1300 tallet. Han var gift med en svensk 

dame som tilhørte adelsslekten Bolt. Deres sønn Berdor ble adlet og tok navnet Bolt. Fra 

ham stammer slekten og adelsfamilien Bolt i Norge. Familien eide helt eller delvis 29 gårder i 

Våler. Flere i familien ble riksråder i Norge. Amund Sigurdsen Bolt ledet et opprør mot 

danskene i 1436 og var nær ved å lykkes. På grunn av slektens opphav og sterke forbindelse 

til Våler, har riksarkiv og statsråd godkjent det gamle adelsvåpenet til Boltslekten som 

kommunevåpen i Våler. 
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Ordførerkjedet er lenket sammen med 20 lenker som har hvert sitt bumerke fra gårdene i 
Våler og Svinndal fra 1600- og 1700 tallet. 
 

Adelsslekten Fluga 

Ridder Einar Olavsen Fluga giftet seg med Gudrun Bolt. De bodde på Mosseros og Einar var 

riksråd. Han var sterk motstander av det danske styret og ble trolig myrdet av danske 

motstandere. 

 

                                          

 

 

 

Våler kommunes våpenskjold. 
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Slaget på Stanger 

Etter kong Sigurd Jordsalsfars død ble en lang fredelig tid i Norge slutt. Det var stridigheter 

og kongsemner som ville overta tronen og stadig lå i strid med hverandre. 

I 1168 møttes hærene til Olav Ugjeva og Erling Skakke på jordene på Stanger i Svinndal til et 
stort slag. Olav Ugjeva tapte slaget og måtte forlate landet. Han døde noen år senere i 
Danmark. Snorre skriver at det var et hardt slag. Vi må regne med at folk i Våler holdt med 
Olav og hans menn og det var stor sorg da han tapte. Trolig var det Vålerfolk med i slaget. 
Slaget er merket med en bauta på plassen Stanger.  
 

 
Minnetavle «Slaget på Stanger 1168». (Foto fra Våler kommunes foto arkiv.) 
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DEFINISJON AV VIKTIGE BEGREPER. 

Kulturminner 

I lov om kulturminner § 2 står det at: «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig 

virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro 

eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av 

en større helhet eller sammenheng».  

Det er snakk om både immaterielle kulturminner og fysiske kulturminner. Med immaterielle 

kulturminner/arv menes praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap og ferdigheter f.eks. tro, 

tradisjoner, sagn, stedsnavn og hendelser. Med «løse kulturminner» menes kulturminner 

som gjenstander, ting og redskaper som er flyttbare. Løse kulturminner er ofte å finne på 

museer. 

Funn av redskaper fra steinalderen. 

Det er gjort flere steinalderfunn i Våler, de fleste i nærheten av Vansjø. Foruten steinøkser er 
det funnet spinnehjul, søkker, skraper og fiskeredskaper. Gjenstander av flint er også funnet. 
Alle funn fra steinalderen er automatisk fredet og levert til museer. 
 

 
Steinøks funnet i Våler. (Foto fra E. Pedersen). 

 
 

I denne planen skal det først og fremst dreie seg om fysiske kulturminner. 

Fysiske kulturminner er delt inn etter fredede kulturminner og verneverdige kulturminner, 

lov-verk som omhandler kulturminner er først og fremst Kulturminneloven og Plan- og 

bygningsloven. Kulturminner av verdi blir automatisk fredet hvis de er fra før året 1537 

(reformasjonen). Når man skal se om noe er verneverdig er det da som regel kulturarv etter 

år 1537 det er snakk om. Presisering av begreper; (høringsuttalelse fra daværende Østfold 

fylkeskommune): «Nyere tids kulturminner (også kalt etter-reformatoriske kulturminner) 

regnes fra reformasjonen i 1537 og for erklærte stående byggverk fra 1649. Alle faste 

kulturminner før dette er automatisk fredet. Nyere tids kulturminner går frem til dags dato». 

 

 



                                           Kommunedelplan for kulturminner – Våler kommune i Viken 2021 - 2033 

side 8 

 

Det er bare Riksantikvaren som kan vedta fredning, enten på eget initiativ eller etter lokale 

prosesser. Ved et fredet objekt er det bare ordinært vedlikehold som er tillatt. Fredningen 

kan også gjelde hele kulturmiljøer som kan omfatte bygninger og områder mellom disse. 

Et kulturminne kan defineres som et konkret vitnesbyrd om menneskelig aktivitet i fortiden. 

Kulturminner blir en viktig del av vår felles kulturarv. En kilde til lokal og nasjonal historie, 

men også noe av det som gir samfunnet identitet. Det hjelper oss å forstå sammenheng og 

tid mellom gammelt og nytt. Kulturminner kan også ha sin egen estetiske verdi, bruksverdi 

samt også stimulere reiseliv/turisme og næringsliv. 

Med kommunens lange historie er det da naturlig at det finnes mye som klassifiseres som 

kulturminner i Våler kommune. 

 

Kulturlandskap 

Kulturlandskap er møtepunktet mellom natur og kultur. Kulturlandskapet er en viktig del av 

miljøet rundt oss. Jordbrukets kulturlandskap er f. eks i utgangspunktet et produksjons-

landskap, men har også mange andre verdier som natur, gammel kunnskap/kultur og 

estetikk. De kan være verdifulle for friluftsliv og landskaps- og naturopplevelser; deriblant 

beitemarker, veier, steingjerder, gravhauger, stier, naturverdier, biologisk mangfold, 

vegetasjon, flor og fauna etc.  

 

Kulturmiljøer 

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet 

eller sammenheng (Lov om Kulturminner §2). 

 

Hensynssoner  

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 

betydning for bruken av areal. Det skal fastsettes følgende hensynssoner; sone med særlige 

hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø 

eller kulturmiljø med angivelse av interesse. 
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FORMÅLET MED KULTURMINNEPLAN. 

Formålet med en kulturminneplan er ment å være et styringsredskap for sikring og vern av 

kulturminner/miljø samt synliggjøring/formidling. Et vern av kulturminner/miljø er 

dokumentasjon av fortiden og en ressurs for fremtiden. 

Nyetablering og planarbeid i kommunen kan komme i konflikt med kulturlandskap og 

kulturmiljø, fornminner, kulturminner og turveier. Det vil alltid være ulike meninger om 

kulturminners verdi ut fra øyet som ser. Utvelgelse av kulturminner og kulturmiljø vil være 

en prioriteringssak. 

 

Utfordringer i framtiden. 

Det trengs arealplass ved utbygging. Registrering av faste kulturminner kan være med på å gi 

godt grunnlag for videre arealplanlegging og utarbeidelse av reguleringsplaner. 

Befolkningsveksten i Våler kommune er sterkt voksende. Kulturlandskap endres fordi det 

ikke lenger blir benyttet slik det tradisjonelt har vært brukt, f.eks. beiteområder, gårdsdrift 

blir nedlagt etc. Landbruk og skogsdrift får nye behov. Utbygging og fortetting av bo-

områder skjer ofte i nærhet av allerede bebygde områder. Dette kan komme i konflikt med 

behov for friområder, vern av kulturområder etc. 

Riksantikvaren og departement har oppfordret til bruk av kulturminner og kulturmiljø som 

ressurs i utvikling av levende lokalsamfunn, ny næringsvirksomhet etc. Bruk fungerer ofte 

som vern for kulturminner. Et spørsmål blir; hvordan kan det tilrettelegges slik at minst 

mulig skade utføres på kulturminner og deres omgivelser. Kulturminnevern og andre 

samfunnsmessige interesser kan møte utfordringer når det gjelder spennet mellom vern og 

utvikling. 

Sikring og vern. 

Sikring og vern skjer ved å få en bedre oversikt over de kulturminnene som vi bør ta vare på 

og prioritere. Kulturminner/miljøer blir tatt med i en helhetsvurdering i kommunens 

samfunnsplanlegging/arealdel. Tema som utbygging, friluftsliv, folkehelse, uberørt natur osv. 

henger sammen og virker inn på hverandre. Det er derfor viktig å ha en god oversikt over de 

kvaliteter og egenskaper kulturarv i form av f. eks bygninger/område har, for å kunne ta 

riktige beslutninger i forhold til eventuelt vern. Planen skal altså fungere som et verktøy for 

saksbehandlere, men den har også en viktig intensjon om at innbyggerne skal kunne ha 

glede/nytte av den. 
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Kulturminner er ikke fornybare. Det innebærer at det som ikke bevares går tapt for alltid. 

Det vil være en prioritering hvilke kulturminner som skal tas vare på. Verneverdiene er ofte 

delt i tre hovedgrupper/vernekriterier: 

• Kunnskapsverdi. 

• Opplevelsesverdi. 

• Bruksverdi. 

Ved å synliggjøre/formidle og øke kunnskapen om vår historie og utvikling kan kulturminner 

bidra til å bevare og styrke kommunens identitet, steds- og miljøtilhørighet, verdiskapning 

og folkehelse. Ivaretagelse av vern kan gi innbyggere mulighet for økt forståelse/interesse 

for vernearbeid. 

Det finnes enda flere kriterier for vern og utvelgelser. Se kapittel «Prioriterte 

kulturminner/kulturmiljøer og mer om kriterier for vern» hvor temaet blir aktualisert i en 

handlingsdel. 

Synliggjøring og formidling. 

Holdningsskapende arbeid, opplysning og informasjon til lokalsamfunnet og grunneierne er 

et viktig virkemiddel for bevaring, likeledes engasjement fra befolkningen og bruk av 

kulturminner. Vern gjennom aktivt bruk; som f.eks. kultur-stier (Bergeråsen bygdeborg), 

kulturminnedager, merking av stier og husmannsplasser. Det er også viktig å forstå vern 

gjennom beskyttet bruk f. eks Bergtunet (bygdetunet); som er et museum. Det må ikke bli 

for stor slitasje gjennom for mye bruk/feil bruk. Dette temaet er også i fokus når det gjelder 

kulturminner og turisme. For stor slitasje av «masseturisme» kan ødelegge kulturminner. Nå 

er jo ikke dette en stor utfordring i lille Våler kommune. 

Lag og foreninger. 

Lag og foreninger, spesielt historielaget besitter stor lokal kunnskap og er en viktig ressurs i 

alt lokalt kulturminnearbeid. Kommunen har en viktig rolle når det gjelder tilrettelegging av 

samarbeid med alt det frivillige arbeide som har stor betydning. Et godt eksempel fra frivillig 

arbeid på dette feltet er historielagets registrering og merking av fornminner; deriblant 

husmannsplasser. 
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Den lokale kulturelle skolesekken. 

I plan for Den lokale Kulturelle skolesekken (3-årig plan 2020 – 2022) som innebefatter tilbud 

og samarbeid om diverse kulturuttrykk er kjennskap til kulturminner en del av planen. Et av 

målsetningspunktene lyder slik: «å skape en lokal kulturell tilhørighet gjennom å la elevene 

gjøre seg kjent med lokal kulturarv og delta aktivt i arbeidet med utvikling av lokale 

kulturminner». Det er bl. a tilbud til skoleklasser med prosjekter på Bergtunet, slik livet var i 

eldre dager, ulike tema innen lokalhistorie; f. eks eldre jordbruksaktivitet, gamle redskaper, 

eldre byggestil, fortellinger om liv og levemåte, historisk dans etc. 

Kulturminne markeringer. 

Kulturminnedag(er) gjennomføres årlig i september med ulike typer markeringer og 

arrangement. Dette er en nasjonal markering og et EU prosjekt med ulike tiltak i hele 

Europa. I Våler kommune har vi hatt ulike arrangementer ofte i samarbeid med lag- og 

foreninger; spesielt Historielaget. Det har også vært utstillinger på biblioteket. Det har vært 

arrangert gå-turer ute i naturen; kultur-minne/folkehelseturer. 

Det historiske teaterspillet om «Slaget på Stanger» skrevet av Inger Thinn, ble spilt utendørs 

i både 2008 og 2009. Det er mye som kan arrangeres i forhold til kulturminner og som før 

nevnt; aktivt bruk er bra.  

 

 

Teaterspillet «Slaget på Stanger», foran sees Inger Thinn som leser. (Foto Einar Pedersen). 
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Teaterspillet «Slaget på Stanger» - her er «Erling Skakke» alias Einar Pedersen, samt fire småprinser…. (Foto 

Einar Pedersen). 

 

Data-registreringer, museer og bibliotek. 

ASKELADDEN er navnet på en data-base med registrering (og kart) for fredede kulturminner, 

fredet automatisk etter 1537 eller etter vedtak fra Riksantikvaren. Denne nettsiden er under 

utarbeidelse/forbedring. Se www.riksantikvaren.no og www.kulturminnesok.no 

SEFRAK-REGISTER (for offentlig myndigheter) er et landsdekkende register for faste 

kulturminner og bygninger bygd før 1900. Navnet er forkortelse for SEkretariatet for 

registrering av faste kulturminner. Registreringen ble avsluttet tidlig på 1990-tallet. Sefrak-

registeret inneholder ingen vurdering av verneverdi, kun alder. 

KULA (i regi av Riksantikvaren) er en kulturhistorisk oversikt over landskap av nasjonal 

kulturhistorisk interesse samt med formål å bidra til økt kunnskap og bevissthet om landskap 

i kommuner og relevante sektorer. Les mer på Riksantikvarens nettsider og søk på Kula. 

Samlinger av arkiver, bøker, filmer, fotografier etc. gir viktig informasjon. Våler har et eget 

bygdetun; Bergtunet, som er et museum med verneverdige bygninger. På samme plass ligger 

også Hjemmefrontmuseet med utstilling av minner fra 2. verdenskrig. 

http://www.riksantikvaren.no/
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RAMMER OG FØRINGER FOR PLANEN. 

Myndighet og forvaltningsansvar i kulturminnevernet er fordelt mellom stat, fylkes-

kommunen og kommunen. Fylkeskommunen er det regionale forvaltningsinstansen og 

Riksantikvaren er det regionale forvaltningsorganet. Kommunen har ansvar for å sikre 

kulturminner gjennom Plan- og bygningsloven (se avsnitt under kommunale føringer). Andre 

lover og virkemidler i arbeid med kulturminner er Kulturminneloven, naturvernlover og 

kirkelover. 

 

Nasjonale føringer. 

Kulturminneloven er det sentrale lovverket for beskyttelse av fredede kulturminner og 

kulturmiljøer: 

Kulturminnelovens formål (§1) 

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

vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et 

nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig 

grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 

virksomhet. Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal 

det legges vekt på denne lovs formål. 

Stortingsmelding nr. 35 (2012 – 2013) «Framtid med fotfeste» beskriver nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging: Planleggingen bygger på oppdatert og 

tilgjengelig kunnskap om arealbruk og natur-, kulturminne-, kulturmiljø og landskapsverdier. 

Nødvendig kartlegging og vurdering av disse verdiene inngår i planleggingen. 

• Kommunen registrerer og verdi-setter kulturminner og kulturmiljø som har lokal 

verdi og innarbeider disse i planer etter Plan- og bygningsloven. 

• Hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell 

utforming legges til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse. Kulturminner og 

kulturmiljø tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. 

• Planlegging bidrar til å unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, 

kulturlandskap og dyrka mark, og inngripen i viktige kulturminner og kulturmiljø. 

Stortingsmelding nr. 16 (2004- 2005) «Leve med kulturminner» og Stortingsmelding nr. 26 

(2006-2007) «Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtiltak tar også opp tema 

kulturminner. 
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RIKSANTIVAREN; Direktoratet for kulturminneforvaltning, er et direktorat under Klima- og 

Miljødepartementet og har ansvaret for den offentlige kulturminneforvaltningen. 

Riksantikvaren skal sette i verk statens politikk på dette området. 

I Riksantikvarens satsning «Kunnskapsløft for kulturminneforvaltning» har det blitt gitt 

midler til kommunene med bl. a følgende vilkår. 

- Kulturminneplanen skal inneholde en liste over prioriterte kulturminner som 

kommunen vurderer som verneverdige, og som bør bevares og forvaltes særskilt. 

- Riksantikvaren gjør oppmerksom på at kulturminnefondet i framtiden fortrinnsvis vil 

støtte tiltak for bygninger/kulturminner som er prioritert i kommunale 

kulturminneplaner. 

- Det har også vært henvendelse fra Riksantikvar til alle landets kommuner med 

oppfordring om at minner fra 2. verdenskrig skal gis ekstra fokus ved registrering, 

dokumentasjon og bevaring. 

Riksantikvaren har også følgende viktige punkter som elementer i en kulturminneplan:  

- Beskrivelse av og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen 

- Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene. 

- Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal 

planlegging og virksomhet (bl. a gis juridisk vern etter Plan- og bygningsloven). 

Riksantikvaren har også opprettet register for utvalgte kulturhistoriske landskap av nasjonal 

interesse (KULA) – og ber om at denne typer områder i kommunen oppføres som forslag til 

hensynssoner med egne retningslinjer i endelig kulturminneplan. Områdene skal vises som 

hensynssonebevaring av landskap. 

 

Regionale føringer. 

FYLKESKOMMUNENE forvalter Statens ansvar for kulturminnevernet ved at visse funksjoner 

er delegert fra Riksantikvaren. 

Fylkesplan for Østfold: «Østfold mot 2050» (vedtatt i 2018). Ett av fylkesplanens hovedmål 

er: «Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap, og 

som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor. Videre legges flere av planens retningslinjer 

føringer for ivaretakelse av kulturminner og miljøer». 
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Fylkesplan for kulturminner i Østfold 2011 – 2022: Et delmål for kulturminnevernet i 

fylkesplanen: «Hensynet til kulturminner og kulturmiljøer vernes, med deres egenart og 

variasjon, vektlegges i samfunnsplanleggingen. Kulturminner og kulturmiljøer vernes, både 

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

ressursforvaltning. Nasjonal kulturminnepolitikk iverksettes på regionalt nivå og det legges til 

rette for at mangfoldet av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal stå sentralt i 

utviklingen av så vel fylket som for et levende lokalsamfunn». 

Nytt fra 2021: (Brev fra Viken fylkeskommune til alle kommuner i Viken, datert 01.12.2020). 

«Planen skal inneholde en liste over prioriterte kulturmiljø (!) som kommunen vurderer som 

kommunalt verneverdige, og som skal bevares og forvaltes på en god måte», jfr. kap. om 

Handlingsplaner. 

 

Kommunale føringer.   

Plan- og bygningsloven (Lov 2008 -0-27-71) er det viktigste kommunale virkemiddelet for 

bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Loven regulerer byggetiltak og stiller 

kvalitetskrav til sikker saksbehandling og arealplanlegging, deriblant bevaring av historiske 

og kulturelle verdier. Kommunen kan sikre vern av kulturminner og kulturmiljøer gjennom 

regulering av hensynssoner med bestemmelser om vern i kommuneplaner og 

reguleringsplaner. Gjennom samfunns- og arealplanlegging er Plan- og bygningsloven det 

viktigste virkemiddelet samt spiller en viktig rolle for bevaring av verneverdige bygninger og 

anlegg av regional og lokal betydning.  

Kommunestyret behandlet som nevnt i 2016 kommunal planstrategi 2016 – 2020. I 

planstrategien står det at kulturminneplan skal utarbeides med følgende begrunnelse: 

«Hensikten med en plan for kulturminner, er å forvalte kulturarven i tråd med nasjonale 

føringer og lokale prioriteringer. Kulturminneplan kan også angi retning for hvordan 

kommunen ønsker å synliggjøre og arbeide med kulturminnevern på kort og lang sikt». 

Oppsummert kan de kommunale målene vises slik: Kartlegge verdifulle kulturminner (og 

kulturmiljø/kulturlandskap), øke bevisstheten/synliggjøre gjennom formidling og 

informasjon, fremme tiltak for å sikre og forvalte, sikre at forslag i handlingsdelen følges opp 

samt tas hensyn til i kommuneplanens arealdel. 

Se også kapittelet: «Formålet med kulturminneplan». 
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AKTUELLE TEMA 

Kulturlandskap 

Våler kommune har store skogsområder. De fleste gårdene har både skogsområder og 

jordbruksareal. Jordbruksdrift og skogsdrift er avgjørende for landskapets karakter. 

Landskapet er generelt sårbart for utbygging av bolig og næringsarealer. 

 

Som kulturlandskap har Kirkebygden, Keiserdalen og området Fjellet i Svinndal spesielle 

verdier. Området omkring Våler kirke er et særeget kulturlandskap, som også inneholder 

flere fornminner. Det er et stort antall gravhauger, både på Løken, Kjos, Folkestad m.m. 

Kirker som er bygget etter 1537 og er eldre enn 90 år, er vernet etter kirkeloven av 1897 og 

rundskriv fra Kirke – og undervisningsdepartementet fra 1948. Alle planer som gjelder 

kirkene og deres omgivelser skal forelegges Riksantikvaren for uttalelse, dette gjelder også 

Svinndal kirke fra 1856. Miljøet rundt middelalderkirken, Herredshuset og hovedbygningen 

på prestegården er omkranset av mange gravhauger/fornminner og Prestegårdshavna som 

kulturbeiteområde har regional betydning. Se mer om dette i senere kapittel. 

 

 

 

Kulturlandskap – kulturmiljø. På foto over ser vi bl.a. Våler kirke, Fledsberg-huset til høyre og den gamle 

prestegården bakerst i bildet. (Foto tatt fra Våler Bygdebok, Gårdshistorie for Våler, del 3). 

 

  

Fledsberghuset Prestegården Våler kirke 
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Våler er en skogbrukskommune, 80 % av arealet er dekket av skog, først og fremst gran og 

furu. Det er også et rikt dyreliv; særlig elg og rådyr. 

 

Av friområder/friluftsområder i Våler kan nevnes Gudøya, Gressøya, Haratangen, området 

rundt Rødsundbrua, her er det etablert badeplass. Det gamle ferjeleiet over til Dillingøya 

med badeplass. Gudøya i Vansjø er det største offentlige sammenhengende friområde. Det 

er tursti rundt øya med utsiktstårn (bygget av Lions Club) over Storefjorden. Områder rundt 

Ravnsjøhytta, Ravnsjøholmen og hytta på Fjellet i Svinndal. Ved Roos er det tilrettelagt for å 

legge ut båter. Det er ellers etablert en del turstier i Våler (se egne kart på kommunens 

hjemmeside). 

 

Vansjø er den største sjøen i kommunen. Våler har den største andelen av Vansjø. Sjøen 

danner også grenser til Råde og Moss kommune. Sæbyvannet er den nest største innsjøen i 

Våler. På Engsand ved Sæbyvannet finnes det også badeplass. Av tjern kan nevnes 

Askerødtjern, Rusviktjernet (dikkevannskilde), Ravnsjøtjernet (reserve- drikkevannskilde), 

samt Bergsjø (tjern). 

 

Spesielle møtesteder/områder i forbindelse med kulturarv «fra gamle dager» er: 

Danseplassen på Onsaker skogen, danseplass ved Kølabråten, som ligger ved veien opp til 

Svinndal varde. En åpen plass hvor det bl.a. var trekkspill underholdning, senere også 

møteplasser ved Sæbyvannet. Se eget avsnitt om dette.  

 

 

Foreningslokaler. 

De første forsamlingshus var såkalte «bedehus». De ble bygd av kristne foreninger og ble 

brukt til møter, fester, jubiléer etc. Lokalene kunne også leies av andre. 

 

       I Våler sokn var Solvang det eneste forsamlingslokalet i mange år. I dag er det bolighus. (Foto fra Våler       

       kommunes foto arkiv). 
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I Svinndal var det tre tilsvarende lokaler. Det var Fredheim i Svinndal sentrum som fremdeles 

er i bruk. Lundheim var forsamlingslokale i Bråtebygde og Betel i Østbygda. 

 

   Fredheim i Svinndal. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

Bøndenes hus i Svinndal ble bygd i 1934 er og fremdeles i bruk til mange tilstelninger. Både 

Bøndenes hus og Fredheim ble beslaglagt av tyskerne under krigen. 

Danseplasser/møteplasser 

Før 1930 samlet ungdommene seg til dans og trekkspill-musikk på nedlagte plasser og andre 

egnede steder for å danse. Slike steder var det mange av i kommunen. Kjente steder er 

Onsakeråsen, i skogen nord for Onsakergårdene og Kølabråten som tidligere var en 

husmannsplass under Lunder i Svinndal. 
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   Her er ungdommer samlet på Kølabråten ca. 1920. Mannen til høyre koker kaffe på en bålplass og til venstre     

   ser vi spillemannen med trekkspill. (Foto fra E. Pedersen.) 

 

 

Senere ble dansefester arrangert på Bøndenes hus og om sommeren på fotballbanen i Svinndal, der det var 

laget et dansegulv. Her har leikarringen opptreden på denne danseplassen. (Foto fra E. Pedersen). 
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Som før nevnt var det ikke mye næringsvirksomhet (men naturalhusholdning og noe 

småindustri) i Våler foruten jordbruk, skogsdrift og husdyrhold som folk levde av. Men 

samferdsel og skyss-forbindelser må det alltid være. Samferdsel var ikke bare en måte å 

frakte folk og gods, den skapte også samlingspunkter.  

 

«I gamle dager» kom folk seg fram til fots/sykler og hester med egne skyss-stasjoner. Veiene 

ble forbedret. I noen av nabo-kommunene til Våler ble det etterhvert togforbindelser. I Våler 

var det ikke tog, men biler og bussforbindelser med eget buss-selskap i Svinndal. 
 

 

 
Sykkel som framkomstmiddel. (Foto tatt fra bygdebok Svinndal bind 2). 
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Veteranbil; eier Aspjøt, utstilt på bygdedagen i 2007. (Foto L. Høstaker.) 

 

 

 

 
Bil som framkomst-middel (Foto fra bygdeboka, Våler bind 3.) 
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Veteranbil utstilt på bygdedagen i 2017. (Foto L. Høstaker.) 

 

Ulike arbeidsplasser (Se også under andre tema i planen) 

 

Busselskap i Svinndal 

Ludvig Unum startet tidlig opp med bussruter fra Svinndal til Moss. 

Johan Juliussen tok over selskapet 1939 og bygde opp en større busstasjon i Svinndal 

sentrum. 

 



                                           Kommunedelplan for kulturminner – Våler kommune i Viken 2021 - 2033 

side 23 

 

Svinndalbussene fotografert under krigen. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv.) 

Flere sagbruk var i drift; bl. a Lundemsaga og Holmsaga. Ellers var det noe småindustri, bl. a 

snekkerverksteder og verksteder for landbruksmaskiner. 

Det var også mange små gårds-sager; bl. a på Spjøter. Les mer om kverner og sagbruk i egne 

kapitler. Det var snekkerier og naturalhusholdning; der bøndene dyrket sin egen mat. Melka 

som først ble produsert på gårdene ble for det meste brukt i husholdningen selv, men mot 

1900 tallet forandret dette seg. Da gikk nesten all melk til salg. 

 

De eldste butikkene i kommunen 

Svinndal Meieri.  

 

Svinndal Meieri ble etablert i 1870. Landhandel startet i samme hus ca. 1874. Ca. 1900 ble 

det bygget ny meieribygning syd for veien og den gamle bygningen ble da bare butikk. I 1969 

ble det bygget ny forretning der det nye meieriet tidligere sto. De gamle butikk-lokalene 

brukes i dag av Våler og Svinndal Frivilligsentral. 

 

 

Svinndal meieri til venstre, der det i dag er Joker nærbutikk samt frisørsalong. Landhandel til høyre, bygningen 

brukes i dag av Våler og Svinndal Frivilligsentral. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

Nordby Meieri og landhandel. 
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Nordby meieri og landhandel ble bygd i 1921. Meieriet ble nedlagt i 1940 og butikken ca. 

1997. 

Bjerkeli Landhandel. 

Andre eldre butikker i Svinndal var Bjerkeli landhandel fra 1900 til 1967. Først var butikken 

en del av bolighuset og i 1946 ble det bygd ny forretning. Torsheim landhandel i Våler sokn, 

ble åpnet i 1947 og ble drevet til 1971.  

Fledsberg poståpneri og landhandel.  

I 1873 ble det poståpneri på Fledsberg og noen år senere ble det bygd en liten landhandel på 

gården. Den ble trolig bygd i 1887 da det ble ansatt en landhandler. Butikken på Fledsberg 

ble nedlagt i 1972. 

 

 

Bjerkeli landhandel fotografert ca. 1910. (Foto tatt fra bygdeboka Svinndal, del 2). 

Bjerkeli landhandel. 

Bjerkeli Landhandel ble startet i 1900 og var i bruk til 1967. Først var butikken en del av 

bolighuset og i 1946 ble det bygd ny forretning. Det var også poståpneri og bensinstasjon 

her. 
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       Fledsberg Landhandel. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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Sperrebotn Handel, foto fra 1964. (Foto Våler kommunes foto arkiv). I bakgrunnen er det sti opp til Bergeråsen 

bygdeborg. 

Sperrebotn.  

Det ble åpnet et postkontor på Sperbund gård i 1905. Etter at Sperrebotn Handel ble bygd 

ble det postkontor der. 

 

Institusjon for eldre 

De fleste gamle ble satt på legd. Det vil si at de var et antall dager på en gård før de flyttet til 

neste. Slik ble de flyttet mellom 5 -7 gårder som utgjorde en legd. Noen ble satt bort fast til 

en gård mot betaling. Ble en husmann for gammel til å arbeide, måtte han flytte fra plassen. 

Det var ikke uvanlig at folk måtte ut å tigge for å få mat.  

 

Fattig-gårder/hus 

Etter hvert ble det 3 faste fattiggårder i Svinndal sogn og ett i Våler sogn. Fattighusene i 

Svinndal ble flyttet til nye steder, så det var ikke mer enn én om gangen. Svinndal fattigvesen 

kjøpte i 1857 ei stue på Bjerketvet som het Fjellstad. Det ble den første «fattigstua» i Våler 

kommune. Det bodde til vanlig to familier i huset.  

I 1881 solgte fattigvesenet stua på Fjellstad og kjøpte Tangen under Fløterneset. Det bodde også to 

familier i denne stua. Det var fattigstue her fram til 1890. I 1890 kjøpte fattigvesenet en tomt på 

Bøgle, nær Svinndal sentrum, og bygde en fattigstue som fikk navnet Sandbakken. Dette huset var i 
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bruk til aldershjemmet i Våler ble bygd.  Sandbakken lå litt øst for Fosseberget og i utkanten av 

nåværende boligfelt. 

Tidlig på 1900 tallet var det et hus helt syd på eiendommen Ven, som ble brukt som fattighus i Våler 

sogn 

Bank og kommune-forvaltning 

Våler kommune hadde ikke noen offentlig eller kommunale bygninger før i 1852. Før den tid 

hadde storstua i Prestegården vært et offentlig samlingssted. 

I 1896 ble det etablert en sparebank i kommunen – Vaaler Sparebank. «Skogly» ved Nordby i 

Våler ble bygd som legebolig i 1912. I 1929 ble huset solgt til Våler Sparebank med forbehold 

om at kommunen skulle leie arealer til kommunestyresal og kommunale kontorer. Skogly 

fungerte som kommunelokale fra 1929 til 1969 da Våler Herredshus ble bygd. Etter 1969 har 

Skogly vært i privat eie. 

Våler Sparebank hadde senere lokaler på Folkestad, banken ble flyttet til Moss i 2015 (den 

het da Sparebank 1 Østfold- Akershus). 
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Religiøse kulturminner - Kirker og kirkegårder/gravplasser. 

I Våler er det to kirker, Våler middelalderkirke bygd ca. 1175 - 1190 samt Svinndal kirke bygd 

i 1854. Kirkene har en spesiell status som kulturminner. Alle kirker oppført før 1649 er 

automatisk fredet. Inngrep kan ikke gjøres uten særskilt tillatelse. Fredet er også gravplasser 

og gravminner fra før 1537. 

Våler middelalderkirke  

Det er mange gamle middelalderkirker i Østfold. Våler kirke ble bygd ca. 1175-1190 og er en 

av de kirkene som er minst ombygd og endret.  Det er en steinkirke i romansk stil med 

rektangulært skip og smalere og lavere kor. Våler kirke er viet til Jomfru Maria. Den lave 

beliggenheten ved bekk eller liten elv, viser at det tidligere sto et gudehov her, som ble 

endret til trekirke da kristendommen ble innført.   

Våler kirke er derfor det eldste og fineste kulturminnet i kommunen vår. Det er bygdas 
historiske sentrum. Det er også kirken bygda har fått sitt navn etter, og dermed også sin 
identitet. 
 
Limoges-krusifikset fra 1100-tallet, altertavlen og talestolen fra 1636, døpefonten med 
himling og messing-fat fra 1697 er også unike kulturminner. Kirken har to kirkeklokker. Den 
ene klokken er fra 1100-tallet og kan være eldre enn kirken. Våler kirkes eldste orgel ble 
innkjøpt i 1791. Orgelet, som er et klenodium, står fremdeles i kirken og er spillbart. Det er 
kun to slike orgler i Norge i dag. 
 
Våler kirke var en såkalt «valg kirke» - i Våler kirke ble første runde av valgene til 
riksforsamlingen i 1814 gjennomført. Dette var Norges første nasjonale valg. 
 

 

Våler middelalderkirke i måneskinn. (Foto tatt fra Våler kommunes foto-arkiv.) 
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Våler kirke med gammelt steingjerde i forkant av foto. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 
 

 

Svinndal kirke. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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Svinndal kirke bygd 1855 -56. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

Svinndal kirke 

Svinndal kirke er en langkirke i nygotikk/sveitserstil, arkitekt er Christian Grosch. Christian 

Grosch var en norsk arkitekt. Han var Norges fremste og mest produktive arkitekt i første 

halvdel av 1800-tallet. Han tegnet flesteparten av de offentlige bygningene i den nye 

hovedstaden Chrisiania (kilde; Wikipedia).  

Kirken sto ferdig bygd i 1856 og innviet samme år, etter at den gamle kirken brant ned i 1854 

etter et lynnedslag. Den gamle kirken sto nede på den eldste delen av kirkegården der det 

står en minnestein. Denne kirken sto også lavt i terrenget og nær en bekk, noe som tyder på 

at det har stått et gudehov der tidligere. Nabogården Onsaker, som opprinnelig het 

Odinsaker, understreker denne teorien. Da kirken brant ned ønsket presten i bygda at kirken 

skulle flyttes opp i terrenget slik at den kunne sees og kirkeklokken høres i bygda. På tomta 

der den gamle kirken sto, ble det i 1909 bygd et gravkapell som var i bruk til 1977. Svinndal 

kirke er viet til St. Mikael. 
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De eldste kirkegårdene 

Ved begge kirkegårdene er det en eldre kirkegård som har mange eldre gravminner. Disse 

inneholder historie både om tidligere slekter og om utformingen av gravstøtter. Det er 

derfor viktig at disse tas vare på og ikke fjernes selv om det ikke lenger er noen 

etterkommere i kommunen som steller med gravstedene. Gamle kirkegårder, steingjerder 

og gravminner må sees på som et helhetlig kulturminne sammen med selve kirkene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            To smijernskors ved Våler kirke. På det ene korset står årstallet 1789. (Foto L. Høstaker.) 

 

Gravminner 

Et gravminne er en minnegjenstand i stein eller jern som settes opp ved en grav. På den er 

det vanligvis skrevet avdødes navn, fødsel og dødsår. Mange av de eldste gravminnene har 

titler på gravminnene. Gravminner har en lang historie også fra før kristen tid. Først i 

middelalderen ble det anlagt kirkegårder rundt kirkene og det ble vanligere med gravminner. 

De tidligste gravminnene var av stein og lå nede i gresset på kirkegården. Dette var vanlig til 

1700 årene. Først på 1900 tallet ble gravminner vanlig blant folk flest. Smijern og støpejerns-

monumenter var vanlig. Fra eldre tider står to smijerns-kors og et jernkrusifiks i Våler og tre 

jernkrusifiks i Svinndal. 
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Boplasser/husmannsplasser 

Ordningen med husmannsplasser går langt tilbake i tid. På 1600 – 1800 tallet var det en stor 

økning i folketallet, og det ble stor etterspørsel etter steder der folk kunne bo og livnære 

seg. Husmannsplasser var i bruk fra ca. 1650 til ca. 1920 og mest utbredt i Sør-Norge og på 

Østlandet. I 1664 var det 33 husmannsplasser i Våler. Flest plasser var det på slutten av 

1800-tallet. I 1865 var det 172 husmannsplasser i Våler. Mange ble ryddet langt inne i 

skogen der det var litt dyrkbar jord. 

 

En husmannsplass var ikke selveierbruk, men en mulighet for personer som jobbet på gårder 

å kunne få tildelt en plass i skogen, der han kunne bygge seg et hus og stifte familie. De fikk 

leie et lite jordstykke hvor de hadde en liten stuebygning, noen husdyr og mulighet til å 

dyrke litt korn og poteter. 

 

Disse plassene ble aldri fraskilt gården de kom fra, men ble regnet som en driftsenhet til 

hovedbruket. Husmennene måtte som regel jobbe på gården som betaling for leia. 

Ordningen med husmenn ble avsluttet ca. år 1900 – 1930. I Våler kommune er det ca. 300 – 

350 nedlagte husmannsplasser/boplasser. De fleste husmannsplasser er igjengrodd, men 

mange steder finnes rester av grunnmurer. 

Våler og Svinndal Historielag holder på å merke et stort antall av disse plassene med 

aluminiumskilter med beskrivelse av litt av boplassens historie. Det er trykt 275 skilt og pr. 

april 2021 er 143 skilt satt opp. 

 

 
Ildsjeler fra historielaget setter ut skilt ved gamle husmannsplasser. (Foto fra T. Spjøter.) 
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Rester av fjøsmur på husmannsplass ved Haukelia. (Foto fra T. Spjøter.) 

 

 

 
Skilt for husmannsplass Kremmerdalen. (Foto fra T. Spjøter.) 
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Bernt Evensen fra historielaget med ett av skiltene til husmannsplass. (Foto fra E. Pedersen). 

 

Bernt Evensen startet prosjektet med merking av boplasser i Våler. Han har skrevet teksten 

til alle skiltene. 

Krigsminner 

Krigsminner kan være bygninger og anlegg som ble oppført under krigen eller eksisterende 

bygninger og anlegg som fikk spesielle funksjoner under krigen. Det kan også være spor i 

landskapet eller steder som kan knyttes til hendelser under krigen. 

 

I Våler og Svinndal finnes det en del steder, der det var aktivitet under krigen. Det er to 

hjemmefronthytter, der «Gutta på skauen» holdt til. Dette var unge karer som fikk 

spesialopplæring i sabotasje og krigføring, og de skulle holde seg skjult uten kontakt med 

omverdenen. De skulle også ta imot flyslipp fra England med våpen, ammunisjon og 

sprengstoff. Hyttene lå strategisk til for flyslippene fra England. Når flyslippene var mottatt 

ble de kjørt bort med hest og slede. Et spesielt viktig flyslippområde var på Breimosan i 

Svinndal. 

 

Hyttene hadde hemmelige navn. Den i Svinndal lå i Unum-skogen og ble kalt «Lund». Den 

andre lå i Vestland-skogen og ble kalt «Gøteborg».  Matforsyninger til hyttene var blant 

annet poteter og melk som ble kjørt fram like til en gård, deretter ble maten båret til hyttene 

av skiløpere.    

 

På begge disse stedene er hyttene for lengst borte, og man kan bare finne rester av disse. 

Våler Forsvarsforening har merket stedene med aluminiumskilter. På Bogen v/ 

Bjørnerød/Vansjø holdt Hjemmefronten til. Her var det en liten hytte (i dag privat eid), som 

opprinnelig var en husmannsplass. Det var Milorg (militær motstandsorganisasjon) i Distrikts 
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staben i D-11, som hadde kommandoplass og hovedkvarter for hele Østfold her. 

Motstandsarbeid ble ledet herfra fra 1943 til freden kom i 1945. 

 

Hjemmefronten fikk også våpenopplæring, og var med og tok imot flyslipp, samt drev 

sabotasje. Folkene i hjemmefronten bodde stort sett hjemme og hadde sitt daglige virke der, 

og drev med militære aktiviteter om kveldene og nettene.  

 

På Svinndal varde ble det satt opp en liten hytte; standard modell bygget av Forsvaret før 

krigen i 1938/39. Hytta ble brukt som sted for nøytralitetsvakt før krigen og som utsiktspost 

under 2. verdenskrig. Det var også stasjonert tyske soldater der en liten periode av krigen.  

Hytta er i dag i privat eie. Svinndal varde er merket med skilt. (Det er flere turstier opp, bl.a.  

tur til Breimosan over Ekornmyr, Vasstvedt 1, 5 km, traktorvei).   

 

 

 
Minneplate fra Lund hytta i Svinndal. (Foto fra Trygve Spjøter). 

 

 

Bernstøtten. 

 

I skogen ved Grav gård er det satt opp en minnebauta over Erik Bern, en milorg soldat som 

ble skutt her i skogen av tyske soldater den 21. juli 1944, mens han var i ferd med å sende 

radiomeldinger for de allierte om tysk skipstrafikk på Oslofjorden. Det er tradisjon å minnes 

Frigjøringsdagen 8. mai her ved minnesbautaen hvert år i regi av Våler Forsvarsforening. 

Området rundt Bernstøtten holdes i hevd av Forsvarsforeningen, NROF (Norske reserve 

offiserers forbund) samt DNT Vansjø. DNT Vansjø har satt opp benker i området. 
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Gruver 

I Våler kommune er det fire gamle nikkelfeltspalt gruver. Alle ligger i Svinndal. De var i drift 

ca. år 1865 – 1870. Gruva på Spjøter er den største, ellers er det gruver på Frøland, Røstad 

og ved Nordre Haugen. Til nikkelgruva v/ Nordre Haugen er det laget en blåmerket sti i regi 

av DNT Vansjø, løypa starter ved gamle Skjønnerød skole. 

 

På Ånnerød finnes det flere feltspaltgruver. Gruvene var i drift 1880 – 1925. Gruvene var 

dagbrudd og noen av dem er dype og fylt med vann, to av gruvene er fylt igjen. 

 

Glimmergruver; det har vært funn av glimmergruver på flere steder i kommunen, men de 

fleste forekomstene var små og bare i drift i korte perioder. En av de større var glimmer-

gruva på Femtegjeld som var i drift like før krigen. 

 

På Nordre Kaabbel er det et gammelt grønnsteinsbrudd. Dette bruddet er unikt i Østfold. Se 

mer om grønnsteinbruddet under i annet kapittel.  

 

Tømmerfløting, sagbruk og kverner 

I gamle dager var det stor aktivitet med fløting av tømmer i Vansjø og tilstøtende vassdrag. 

For å få ut tømmeret fra skogene rundt innsjøen og alle øyene, var man avhengig av å frakte 

det på isen, eller å fløte det på vannet. Tømmeret ble slept etter båter, til Moss eller Råde, 

der det fantes sagbruk. Det fantes også noen sagbruk i Våler. 

Det har også vært noe tømmer-fløting i Nordby-elva og Hobøl-elva samt noen få andre 

steder. 
 

 

 
Tømmerfløting (Foto tatt fra bygdeboka Våler bind 2.) 
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Hobølelva har vært gjenstand for aktivitet fra lang tid tilbake gjennom blant annet kverner, 

sagbruk og møller. Alle gårder som hadde en liten foss på eiendommen, satte opp et 

kvernhus. I 1723 var det 35 kvernhus i Våler. Mange kvernhus og sagbruk ble drevet med 

vannkraft i kommunen, men alle er for lengst borte. Det finnes ennå steinpilarer og 

demninger som er synlige og bør bevares. 

Går en langs Svinna fra Vansjø til Sæbyvannet vil en se minner etter travel virksomhet. Her lå 
flere sagbruk og kverner. Det ble bygget tømmer-renner som ble boltet fast i fjellet for 
tømmerfløting. 
 
Våler kommune har store skogsområder og det var i eldre tid vanlig med gårdssager og 
enkelte drev noe større enn til eget forbruk. Mange av disse er ikke i bruk lenger, men noen 
steder er det fortsatt drift. Grunnen til at disse sagene forsvinner, er at den generasjonen 
som kunne dette faget er borte. De sagene som fortsatt brukes, skjærer stort sett materialer 
til vedlikehold av hus og/eller til salg. 
 
Lundem sag i Svinndal og Holm sag i Våler. 
Lundem sag i Svinndal og Holm sag i Våler var større sager som drev trelasthandel. 
På Holmsaga var det aktivitet i mange år, med kjøp av tømmer, skjæring og salg av 
materialer. Holm sag er i drift i dag på samme sted, men er nå gått over til å bli en ren 
byggevare-butikk. 
Lundemsaga var også et moderne sagbruk i 50 og 60 årene til eieren døde i 1963. Familien 
drev videre i noen få år, men så ble den nedlagt og det ble bilopphoggeri der i stedet. I dag 
er denne virksomheten også slutt. På Brokhaug-saga har det også vært skåret en del tre. Det 
skjæres fortsatt litt tømmer der, men i veldig liten målestokk. 
 
De eldste sagene og kvernhus ble drevet med vannkraft og det er ennå synlige steinpilarer 
og rester etter demninger flere steder ved større bekker og elver. 
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Sagbruksarbeide (Foto fra Våler kommunes foto arkiv.) 

 

 

 

        Kure mølle. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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Kure mølle og sag lå ved Hobølelva og var i bruk i fra 1700-tallet. I 1878 ble det bygd en stor 
mølle som malte korn for mange gårdbrukere i Våler. Mølla var i bruk til den brant ned ca. 
1950. 
 
Langs Svinndalelva var det sagbruk og to større møller. Ved Neset nederst i elva var det både 

sagbruk og kværnhus. I 1845 ble det bygd ei større mølle der som var i bruk til den brant opp 

tidlig på 1900 tallet. Lenger opp i elva hadde gården Frøland sagbruk og mølle. I 1879 ble 

det malt 470 tønner korn på denne mølla. Her er det synlige rester etter sag og kvernhus. 

 

 

Akvarell - Frøland sagbruk og mølle. Av Einar Pedersen. 

Ved Fosseberget, under Sæby var det både sagbruk og kvernhus i eldre tider. Kvernhuset er 
nevnt alt i 1664. Det ble satt opp sagbruk tidlig på 1800 tallet.  Den siste saga sto der til etter 
1970. 
 
På Grøtvet var det kvernhus fra 1700 tallet. Den siste mølla var i bruk til 1920 årene og var 
kjent for å male fint mel. På Tveter i Svinndal, sydvest for tunet, er det høye steinpilarer 
etter en vanndrevet sag. I vassdraget vest for gården Lunder i Svinndal er det steinpilarer 
etter sag og rester etter demning for sag og kvernhus. Det var også sag og kvernhus på 
Ertnes, men usikkert om det finnes rester etter disse. 
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Steingjerder 

Steingjerder ble bygd for markering av vei og eiendom. På 1700-tallet var det mangel på 

treverk og det var forbudt med hogst i skogene. Steingjerder ble reist som erstatning for 

skigarder. Endring og effektivisering av landbruket og krav om større veier har ført til at 

mange steingjerder har blitt borte. Steingjerdene er verdifulle kulturminner som gir 

landskapet karakter. Steingjerder er ikke vanlig i Våler kommune, men det finnes 

steingjerder også her ved Flakstad og Arnestua. Her er det fine lange steingjerder som bør 

tas vare på. Ved Belgen (småbruk) og Myrås (nedlagt plass) er det også et langt og fint 

steingjerde som bør tas vare på. 

 

   
Steingjerde ved Myrås. (Foto fra E. Pedersen.) 

 
 

   
Steingjerde ved Arnestua. (Foto fra E. Pedersen.) 
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Steinrøys – «Høyde 146»; er en gammel grensevarde fra Våler mot Råde kommune. Ligger 
på en høyde ikke langt fra Ravnsjø eller Missingmyrveien. Fra Sæbybunn er det en halv times 
gange opp til toppen. 
 

Kullmiler 

I jernverkstiden i Moss fra 1704 til 1870 ble alle gårdeiere i distriktet pålagt å brenne kull til 

jernverket. Våler kommune var den nærmeste kommunen til Moss Jernverk med størst 

skoger og ble pålagt å brenne store menger kull. Det finnes derfor rester etter kullmiler på 

alle gårder i kommunen. Mange er ikke lenger synlig, men noe er godt synlige som en stor 

jord-ring i skogen.  Jord-ringen er rester etter jorda som dekket milene når kullet ble laget. 

Kullet ble til ved at stokkene i mila ikke brant, men glødet og forvandlet seg til kull. 

 

For å få til dette måtte veden dekkes med granbar, torv og jord og oksygen tilføres gjennom 

små åpninger i kanten og toppen av mila. Åpningene langs kanten ble åpnet og lukket etter 

hvert som kullet ble ferdig brent. Det tok fra én til to uker før kullet var ferdig avhengig av 

størrelsen på mila. Store miler og miler som ble brukt i lengre tid, dannet store ringer. I 

midten av milene finnes alltid rester etter kull nede i jorda. Noen store kullmiler, som er lett 

synlige i terrenget, f. eks ved Kølabråten, bør kunne merkes med skilt for ettertiden uten at 

det blir til hinder for skogeierne. 

 

Veier/ferdselsårer 

Det var ingen ordinær kjørevei mellom Moss og Våler «i gammel tid», det gikk å komme seg 

over isen i Vansjø når isen var trygg på vinterstid og båt med seil på; etter hvert snekker og 

robåter på sommerstid. Vansjø ble brukt som hoved-ferdselsåre. De eldste veiene er 

sannsynligvis dannet slik ferdsel var naturlig i landskapet. Det var også noen ride-stier som 

ble brukt. Etter hvert ble stier/småveier utbedret for kjøretøy. Vedlikehold av veiene var fra 

gammelt av bøndenes ansvar. Nedlagte veier er fremdeles synlig i terrenget. Før 1888 gikk 

veien fra Svinndal mot Moss innom mange gårdstun. Fra Fosseberget i Svinndal til Bjerke 

forbi Skovdal, Kappelstua og til Skjønnerøtoppen, den gamle bygdeveien er fortsatt synlig 

mange steder. 
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Gammel vei (Foto fra kommunens Instagram-konkurranse «Ville Vakre Våler». Fotograf Andreas Hennum). 

 

Nedlagte veier. 

Bygdeveier har gjennom tidene blitt flyttet for å få en raskere og mer effektiv vei. Noen av 

de nedlagte veistrekningene er ennå mulig å se i skogene. Ved en enkel rydding og bruk som 

turveier kan disse kulturminnene hindres fra å forsvinne. Slike prosjekter må være et 

samarbeid med grunneiere og en må unngå at overdreven rydding ødelegger for 

skogsdriften. 

 

Kalverød. 

Den gamle bygdeveien fra Moss mot Våler og Svinndal gikk tidligere gjennom skogen fra 

Kolsrød mot Kalverød. Kanskje er det mulig å inngå en avtale om beskjeden rydding av denne 

veitraséen. 

 

Strøm. På østsiden av jordene på Søndre og Nordre Strøm er det synlig at bygdeveien gikk 

inne i skogen. Kanskje er det mulig å lage en gangsti her. Denne veien var i bruk helt fram til 

ca. 1910. 

 

Skjønnerød. I eldre tid gikk bygdeveien over jordene i Våler fra gård til gård litt syd for der 

veien går i dag. Fra Bjerke mot Skjønnerød er denne veien fremdeles synlig som en 

skogssti/skogsvei. Veien gikk opp til Skjønnerød skole på sydsiden av skolen og videre til 

Haugen-gårdene. Der gikk den igjen fra tun til tun over jordene, men fra Bjerke til Nordre 

Haugen-gårdene er veitraséen synlig i skogen. Det samme er veien fra Kjærnsrød til Frøland. 
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Fjellveien. Denne veien gikk fra Svinndal kirke og sydover på østsiden av Ravnsjø-tjernet og 

videre sydover mot Råde/Tune, eventuelt videre helt til Sarpsborg. Dette var bygdeveien og 

hovedveien til Råde og Tune til det ble bygget ny vei fra Sæbyvannet til Råde ca. 1910. 

Fjellveien er brukt gjennom årene som turvei/ sykkelvei slik at det ikke er nødvendig med 

rydding. 

 

 

»Gammel» bro (Foto fra kommunens Instagram-konkurranse «Ville Vakre Våler». Fotograf Anita Blomberg). 

Dette er broen over Engsbekken ved Engsand i Svinndal. Den er bygget ca. 1990 så i denne sammenhengen er 

den kanskje ikke så gammel…... 

 

Broer og brokar 

Det finnes flere gamle broer og brokar bygd opp av stein, som kan tas vare på for ettertiden.  

De best bevarte er der veien er bygd om og ny bro bygd. Slike brokar har vi ved Krosseng-

brua, Kaabbelbrua, Nordbybrua, Fosseberget, Vastvedtbrua, Løkkebergbrua (fredet) og 

Rødsund. Den første broen over Rødsund ble bygget i 1864. På 60- og 70 tallet, ble det bygd 

en del nye broer på fylkesveiene i Våler. Rødsund bro over Vansjø er den største av disse. 

Fortsatt ligger steinfundamentene til den gamle broa der. Løkkebergbroa er fortsatt i bruk, 

men det er planer om utskiftning av denne når det blir bevilget penger. Den gamle broa blir 

da fredet (? ….). 
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Bro-overgang over Nordbyelva bygd på de gamle brokarene. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

 

 

 
Gamle Rødsund bro. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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Rester etter bro ved Nordby. (Foto fra Trygve Spjøter.) 

 

 

 

 Våler varde 

Varden ligger på Søndre Kaabbels eiendom, syd for gården. Varden er 117 m over havet og 

har et tårn som er bygget av Lions Club. Varder er et forsvarsverk fra før dansketiden, da vi 

hadde våre egne konger. 

Steinen ved tårnet på Våler varde er en liten granitt-søyle. På den står det årstallet 1886 og 

DEG som står for Den Europeiske Gradsmålingskommisjon. Steinen er én av 49 stk. i Sør 

Norge som ble brukt for oppmåling for å lage kartverk. 

Våler varde ble i sin tid etablert som vaktpost og varslingspost i tilfelle krigsutbrudd og 

ulykker. Det ble tent bål på varden for varsling, også varsling av branner. Siste gang varden 

var i bruk som vaktpost i forsvarssammenheng, var under nøytralitetsvakten i 1939 – 1940, 

da var det lagt opp en felttelefonlinje til toppen. Etter 1945 har Våler varde bare hatt tur-

messig betydning og interesse. 
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Våler varde. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

 

Svinndal varde 

Svinndal varde har trolig den samme bakgrunn og opprinnelse som Våler varde. Svinndal 

varde er høyere med sine 180 m over havet. Her er det også utsiktstårn på toppen, det er en 

fantastisk utsikt, sikten er noe videre enn Våler varde. Svinndal varde ble også brukt som 

varslingspost før 2. verdenskrig og da var det «kontinuerlig folk på post». Varden fungerte på 

samme måte som Våler varde, det ble tent bål for varsling av ulykker, branner etc. Det ligger 

også en liten hytte her (privat eie). Svinndal varde er i likhet med Våler varde i dag et tur-

messig mål, det går mange stier opp til varden fra ulike områder. 
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Svinndal varde og hytte som ble brukt som varslingspost (nøytralitetsvakthytte) under 2. verdenskrig. (Foto fra 

T. Spjøter). 
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FREDEDE KULTURMINNER - FORNMINNER. 

Automatisk fredede kulturminner er som før nevnt alle faste kulturminner fra før 1537. Det 
vil si alle gravrøyser, gravhauger, bygdeborger, steinalder redskaper og andre 
gjenstander/bygninger fra før 1537. For Våler kommune gjelder dette også for grønsteins-
bruddet på Kaabbel og Våler kirke. 
 
Mange grunneiere i Våler kommune har slike fredede kulturminner på sin eiendom. Noen 
opplever kanskje at dette er et minus som til dels kan hindre skogsdrift og eventuelt 
utbygging. Ser en det fra en annen side så er jo disse flere tusen år gamle kulturminnene 
uerstattelige klenodier som ikke kan erstattes. Noe å være stolt av som ikke alle har. Alle 
grunneiere bør vite hvor disse fornminnene er og ta hensyn til dem. Skogene kan vokse og 
tømmer hugges, men det er viktig at grunneiere merker fornminner slik at de som kjører 
hogstmaskiner kan unngå å ødelegge fornminner. Det hender at grunneiere ødelegger 
fornminner fordi de ikke vet hvor de er. Det er trist fordi det ødelegger uerstattelige minner 
om fortiden vår og fordi de etter norsk lov kan få straff.  For å unngå dette er det viktig at 
alle grunneiere vet hvor fornminner er og at de ønsker at fornminnene kan ligge urørt slik at 
de kommende generasjoner kan oppleve det samme som vi kan. Fornminner er en viktig del 
av vår historie.  
 

Grønnsteinsbrudd 

 

 

Grønnsteinsbrudd ved Nordre Kaabbel. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 
Grønsteinsbruddet ved Nordre Kaabbel er kommunens eldste og mest spesielle fornminne. 
Bruddet stammer fra eldre steinalder, 6000-4000 år før Kr. Grønstein ble brukt til å forme 
økser og redskaper. Det var få slike steinbrudd i Norge. Det mest kjente er på Bømlo på 
Vestlandet. Det er ellers mange funn av steinalder redskaper i kommunen. 
 



                                           Kommunedelplan for kulturminner – Våler kommune i Viken 2021 - 2033 

side 49 

 

Bygdeborger 

Bygdeborgene stammer fra folkevandringstiden år 400 - 600 e. Kr. Dette var en urolig tid 

med mange omstreifende folkegrupper som var ute etter å finne et sted å bo eller å plyndre 

folk for mat, husdyr og verdisaker. For å forsvare seg mot slike grupper bygde de fastboende 

borger eller forsvarsverk. Når fiendtlige stammer kom, kunne befolkningen ta med seg 

husdyr og verdisaker til nærmeste borg. I Våler kommune er det rester etter 6 bygdeborger. 

Bygdeborgene er bygd på steder med bratte fjellskrenter slik at det var vanskelig å komme 

fram dit.  

 

Bergeråsen Bygdeborg 

Bergeråsen bygdeborg, er i dag lett tilgjengelig og ligger på åsen nord for Sperrebotn handel. 

Bygdeborgen utgjør et 450 m langt forsvarsverk. Det er fjell med bratte skrenter på alle 

kanter, slik at det er vanskelig å komme opp foruten turstien som utgjør inngangsporten. 

Grunnen til at det er lite stein i murene kommer av at det ikke var ordentlige murer, men 

steinene ble benyttet til støtte for palisader av trestokker. Trolig var det en brønn til vann 

samt hus av tre og torv oppe på borgen, slik at innbyggerne kunne tåle en lang beleiring. 

Navnet Bergerås skal være gammelt og bety stedet der en kunne «berge seg» fra fienden. 

Det er merket kultursti oppe rundt bygdeborgen og området brukes i dag som tur og 

fritidsområde. 

Rester etter andre bygdeborger i Våler er: én i Tveterskogen i Våler, én i Navestadskogen, to 
i Stangerskogen (én på en ås i skogen sør for gården Stanger; kalt Munke Kirkås) og én i 
Kirkerødskogen. På Slottsholmen i Vansjø var det en bygdeborg. Den lå tidligere i Våler, men 
kommunegrensen ble flyttet etter at Burumøya ble solgt til en gård i Råde. 
 

 
Bygdeborgen Bergerås sett fra øst. (Foto fra E. Pedersen). 
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Slik kan en bygdeborg ha sett ut. (Tatt fra heftet «Bygda Vår – kortfattet historie om Våler kommune». Av Einar 
Pedersen). 

 

Jettegryter 

Våler har flere jettegryter fra siste istid. Grytene oppsto ved at stein lå og surret i 
smeltevannet og som dermed gravde hull. Noen steder er jettegryta flere meter dyp, den 
dypeste ligger i Svinndal ved Spjøter. 
 

Gravrøyser 

Gravrøyser de eldste gravminner og er fra bronsealderen 1700-500 f. Kr. Med bronsealderen 
kom det nye gravskikker. De døde ble gravlagt i store hauger av stein. Steinrøysene ble 
plassert på utsiktpunkter i terrenget. Det er 49 gravrøyser i Våler. De fleste gravrøyser i vår 
kommune finner vi langs Vansjø. De er fra tiden da menneskene levde av fangst og fiske og 
ikke jordbruk. 
 

Gravhauger 

Gravhauger som er laget av jord er fra jernalderen og vikingetiden 500 f.Kr. til 1050 e.Kr.  
I Våler er det 138 gravhauger. 90% av gravhaugene i Våler er i området rundt Våler kirke. De 
fleste gravhaugene og det mest spesielle feltet ligger i skogen sør for gården Løken der 45 
gravhauger ligger i rad og rekke. Dette er et av de største gravfeltene i Østfold. Det er 45 
hauger på Kjos (ved Prestegården), 21 hauger på Folkestad og 7 hauger på Berg.  
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Gravhauger på Løken, 45 stykker i alt. (Foto fra E. Pedersen). 

 

Bergtunet 

Hovedhuset på bygdetunet (Bergtunet), tidligere vestre Berg ble bygd i 1833 i empirestil. 

Gården og tilhørende områder ble gitt som et legat, gave til Våler kommune i 1919 av 

brødrene Laurits og Martin Berg.  

Det står en minnestøtte over brødrene Berg like ved stabburet på gården. Bygningen og 

tunet ble av politikere bestemt til å være et bygdetun og museum i 1976. 

 

Hovedbygningen på Bergtunet. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv.) 
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Hovedbygningen på Bergtunet består av flere rom, hvorav to rom brukes som møterom og 

rom lånes ut til lag- og foreninger. Bergtunet, som man ofte omtaler bygdetunet brukes ved 

kultur-arrangementer som bygdedager o.l.  I 2013 fikk Våler besøk av Kong Harald og det ble 

plantet en eik på tunet; «Konge-eika». 

 

 

Kongebesøk til Våler kommune i 2013. Her ved Bergtunet (Foto fra E. Pedersen). 
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I september 2013 var Kong Harald på besøk i Våler; etter besøk på Bergtunet og planting av «Konge-eika» var 

det tur med åpen veteranbil i Svinndal. I baksetet Kong Harald samt ordfører Reidar Kaabbel. (Veteranbil utlånt 

fra Aspjøt i Svinndal - Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

 

      Husmannsplassen på bygdetunet. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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Av andre eldre hus på tunet er: Stabbur bygd i 1833, stabbur var et av de viktigste husene på 

gården. Her ble maten oppbevart, både mel, korn og spekemat. For at det ikke skulle komme 

mus til maten, ble husene satt på stabber eller stolper. 

Gammel skolestue (omgjort fra tidligere hønsehus) med pulter, tavler og kart. Her har 

arrangement for barn «Skole i gamle dager» ofte blitt holdt på bygdedager. 

På Bergtunet ligger også en husmannsstue flyttet fra plassen Bjørnstad under Østre Berg, 

liten tømmerlåve som er flyttet fra Nordbyødegården samt kjone som opprinnelig kom fra 

Tveiter i Svinndal. En kjone ble brukt til å tørke korn og lin. Kjona lå ofte et stykke fra de 

andre husene på grunn av brannfaren. Det er nå bare tre kjoner igjen i kommunen. Før i 

tiden var det smie på mange gårder. På større gårder var det ofte slik at en av husmennene 

var smed. Smien som ligger på bygdetunet, er flyttet hit fra Ringvold. 

 

 

Låvebygning tilhørende Bjørnstad stua – står på bygdetunet (Foto fra T. Spjøter.) 
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Stabbur på Bergtunet og minnetavle over brødrene Berg som ga gården og tunet til Våler kommune. (Foto fra 

bygdedagen i 2019 L. Høstaker). 
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Kjone – på Bergtunet. (Foto fra bygdedagen 2013, T. Spjøter). 

På bygdetunets område i 1. etg. i den store låven ligger også Hjemmefrontmuseet (åpnet i 

1995) som Våler Forsvarsforening har ansvar for. På Hjemmefrontmuseet finnes en mengde 

kultur-historiske gjenstander fra 2. verdenskrig som bl. a våpen, uniformer, sabotasjeutstyr, 

fortellinger og bøker. 

 

     Fra Hjemmefrontmuseet på Bergtunet. (Foto Trygve Spjøter). 
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Skolebygninger 

Skolene ble organisert som omgangsskoler rundt omkring på ulike gårder fra rundt ca. 1730 

årene. Det har vært 10 grendeskoler i kommunen. Syv er solgt som privatboliger og de 

resterende tre bygninger er i kommunens eie; Kirkebygden gamle skole, Ingulstad kalt 

«Klokkergården» i Svinndal samt Skjønnerød gamle skole som ble overtatt av Skjønnerød vel. 

Det står skrevet i gammel dokumentasjon fra Østfold fylkeskommune (1985) at den gamle 

Kirkebygden skole representerer den første generasjon av faste skoler på landsbygda. Et 

annet sted står; skolebygningen er ikke bare kommunens eldste offentlige hus og 

kommunelokale, men også et av de eldste skolebygg i fylket. Bygningen er i hovedtrekkene 

bevart slik den var da den ble bygget og den har en klar antikvarisk verdi. Fylkeskultursjefen 

gir råd om at kommunen bør søke bevaring for denne bygningen. 

Det ble da også laget en politisk sak på dette, ett av punktene var: «Den eldste skole-

bygningen ved Kirkebygden skole vernes for ettertiden». Vedtatt enstemmig av Kulturstyret  i 

Våler i 1985. 

 

Kirkebygden skole ble bygd i 1852 og er den eldste skolebygningen/offentlig bygning i kommunen. Her hadde 

formannskapet, kommunestyret, skolestyret og «fattigstyret» sine møter. Bygningen ble også brukt som 

lærerbolig. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv.) 
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Kirkebygden skole foto fra 1959. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

 

   Kirkebygden skole, foto fra 1964. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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«Klokkergården» i Svinndal. Bygningen ble bygd i 1857 og er kommunens nest eldste 

skolebygning. Også denne bygningen ble brukt som skolelokale og lærerbolig.  

 

Ingulstad skole «Klokkergården». Huset vi ser best foran i foto er revet for lenge siden. Det huset vi ser litt av, 
er Klokkergården som har vært benyttet som vevstue og møtelokale i mange år.  (Foto fra Våler kommunes 
foto arkiv). 

 

 
Klokkergården i Svinndal foto tatt i 2021. (Foto L. Høstaker). 
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   Skjønnerød skole ble bygd i 1865. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

Skolebygningen har vært brukt som møtelokale for en vel-forening, men har stått ubrukt i 

flere år. Bygningen er ikke så godt vedlikeholdt og trenger restaurering. 

Våk skolehjem ble opprettet på gården Våk på Sperrebotn i 1909. Våk skolehjem skulle være 
et sted der en kunne plassere gutter som ikke klarte å tilpasse seg vanlig skole. Gutter som 
ble tatt i å stjele eller ha dårlig oppførsel ble ofte henvist til slike skolehjem. Guttene kom 
ofte fra fattige og ressurssvake hjem, står det i protokollen. Skolehjemmet hadde plass til 30 
- 35 gutter. I 1952 ble «skolehjem» endret til «skole for barn med tilpasningsvansker»; Varna 
skole. Skolen ble nedlagt i 1992. Tunet med husene ble solgt og tilhører i dag Varna 
Evangeliesenter. 
 
 
 
 
 



                                           Kommunedelplan for kulturminner – Våler kommune i Viken 2021 - 2033 

side 61 

 

 
Våk skolehjem for gutter, foto fra 1949. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 
 

Eldre våningshus og gårder 

 

 
  Snart ser vi slike hus bare på museer. I «gamle dager» så også gårdene i Våler slik ut. 

  (Tatt fra heftet «Bygda Vår». Kortfattet historie om Våler kommune av Einar Pedersen). 
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Hovedbygningene var oppført av laftetømmer i en eller to etasjer med stue og kjøkken i 

første etasje og soverom i annen. Til gårdene hørte også uthus, låve og fjøs. Etter hvert som 

de gamle bygningene forfalt, ble de erstattet med flere værelser, større vinduer og dører.  

Låvene ble også bygget større, med låvebru og oftest malt i rødt, noen få ble malt gule. 

Det er beskrevet om gårdene i folketellinger, om gamle gårdstun etc. og det er en del foto-

materiale. Store, røde låver er karakteristisk for landskapet i hele Østfold. I dag er det ikke så 

mange tradisjonelle gårder igjen i Våler.  I den senere tid er mange låver tatt i bruk til ny 

næringsvirksomhet. 

 

 
Tradisjonelt gårdsbruk med rød låve, Vestre Bjerke. (Foto Våler kommunes foto arkiv.) 

 

Mange gårder har lange historiske røtter og i bygningsmiljøene er våningshus og 

driftsbygninger fra mange hundre år tilbake. I 1647 var det 133 gårder i bygda. Av disse var 

det bare 17 gårder som ble eid helt eller delvis av bonden selv. Kirken eide helt eller delvis 

44 gårder, Værne Kloster eide parter i 35 gårder og Tomb-godset i Råde eide parter i 19 

gårder. Byborgere eller andre utenbygds folk eide parter i 62 gårder. Det var ofte flere eiere 

av én gård. Bønder som brukte gårder de ikke eide, ble kalt leilendinger. De måtte betale leie 

for gården.  
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Samtlige hus i Våler som ble bygget før 1900 ble registrert i et prosjekt i 1989 og 90 (SEFRAK 

registrering av gamle hus). 

 

Nordre Fledsberg, Vålers eldste husbygning. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

Hovedbygning på Nordre Fledsberg som ligger vis a vis Herredshuset i Våler og godt synlig 

fra hovedveien. Bygningen er bygd i 1650 - 52. Alderen er fastslått ved en kronologisk 

undersøkelse i 2003. Bygningen er den eldste i kommunen bortsett fra middelalderkirken. 

Det er spesielt at bygninger lå høyere enn kirken. At bygningen ruver over kirken kan 

forklares med at sognepresten eide gården da huset ble bygd. Huset er privat, men trenger 

restaurering. Bygningen som synes i forgrunnen på foto er gamle Fledsberg landhandel. 
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Våningshuset på Østre Veidal. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

Våningshus på Østre Veidal. Våningshuset er gammelt og den vestre delen kan være bygd 

på 1600-tallet. Her er annen etasje bygd slik at den rager litt utenfor underetasjen. 

Våningshuset brukes i dag av eieren av gården, som våningshus. Huset er godt vedlikeholdt. 
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Hovedbygningen på Nordby er trolig bygd omkring 1850. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

Hovedbygningen på Navestad ble bygd i 1792 og påbygd i 1855. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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Hovedbygningen på Brårød er bygd ca. 1800. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

 

Hovedbygningen på Kjos (tidligere prestegård) bygd i 1796. Hovedbygningen fungerte som kommunal 

møteplass og forsamlingslokaler før egne lokaler for dette var tilgjengelig. (Foto fra Våler kommunes foto 

arkiv). 
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Den gamle prestegården ligger i hensynssone for bevaring av kulturmiljø; se siste kapittel. 

Hovedbygningen er fra 1796 og stabbur fra 1800 tallet. Hovedbygning og stabbur har stor 

verneverdi og var foreslått vernet i skriv fra Riksantikvaren (1985). Det ble skrevet en politisk 

sak. Innstilling ble vedtatt enstemmig av både Kulturstyret og Formannskapet i 1985. 

Innstilling: «Våler kulturstyre har ingen innvendinger til at hovedbygningen og stabburet ved 

Våler prestegård er foreslått fredet». 

 

Andre eldre bygninger: 

Hovedbygningen på Kjesebotn ble bygd tidlig på 1800 tallet. 

Hovedbygning på Østre Texnes fra ca. 1820. (Bygningen er ikke i bruk.) 

Hovedbygningen på Vestre Mosseros, trolig bygd på 1700-tallet. 

Hovedbygningen på Guthus, trolig bygd tidlig på 1700-tallet og hadde opprinnelig svalgang. 

Hovedbygningen på Østre Lødeng er bygd i 1764. I 1912 ble bygningen restaurert og påbygd 

én etasje. 

Hovedbygningen på Nordre Bjørnerød er trolig bygd på 1700 tallet eller noe tidligere.  

Hovedbygningen på Fjell har et innskåret årstall 1805, men kan være eldre. 

Hovedbygningen på Lunder i Våler har en del som er bygd på 1700 tallet og senere påbygd. 

Hovedbygningen på Østre Bjerke er trolig bygd i 1830. 

Hovedbygningen på Nordby i Våler sogn er trolig bygd omkring 1850.     

Hovedbygningen på Navestad ble bygd i 1792 og påbygd i 1855. 

Hovedbygningen på Kjos (tidligere prestegård) ble bygd i 1796. 

Hovedbygningen på Brårød bygd ca. 1800. 

Hovedbygningen på Veli er gammel. Den ble ombygd til sveitserstil i 1877. 
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Eldre bygninger i Svinndal. 

Hovedbygningen på Søndre Haugen. Den eldste delen er trolig bygd ca. 1820. Huset ble 

senere påbygd omkring 1850. 

Hovedbygningen på Helgedal bygd ca. 1815. 

Hovedbygningen på Aspjøt bygd ca. 1800. 

Hovedbygningen på Flesjø bygd 1836. 

Hovedbygningen på Unum. Eldste del bygd ca. 1650 og påbygd ca. 1800. 

Hovedbygningen på Østre Ingulstad ca. 1848. 

Hovedbygningen på Øvre Vastvet er bygd ca. 1840. 

Hovedbygningen på Nordby kan være fra tidlig 1800-tallet. 

Hovedbygningen på Kjernsbekk er fra 1700-tallet og ble flyttet dit i 1980 fra Vestre 

Bjerkedal. 
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Sagbruk og kvernhus 

Våler kommune har store skogsområder og det var i eldre tid vanlig med gårdssager og 
enkelte drev noe større enn til eget forbruk. 
Lundem sag i Svinndal og Holm sag i Våler var større sager som drev trelasthandel. De eldste 
sagene og kvernhus ble drevet med vannkraft og det er ennå synlige steinpilarer og rester 
etter demninger flere steder ved større bekker og elver. 
 
 

 

  Spjøter gårdssag fotografert ca. 1930. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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  Kure mølle (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

Kure mølle og sag lå ved Hobølelva og var i bruk i fra 1700 -tallet. I 1878 ble det bygd en stor 
mølle som malte korn for mange gårdbrukere i Våler. Mølla var i bruk til den brant ned ca. 
1950. Langs Svinndalelva var det sagbruk og to større møller. Ved Neset nederst i elva var 
det både sagbruk og kvernhus. I 1845 ble det byd ei større mølle der som var i bruk til den 
brant opp tidlig på 1900 tallet. Lenger opp i elva var Frøland sagbruk og mølle. I 1879 ble det 
malt 470 tønner korn på denne mølla. 
 
Ved Fosseberget, under Sæby var det både sagbruk og kvernhus i eldre tider. Kvernhuset er 
nevnt alt i 1664. Det ble satt opp sagbruk tidlig på 1800 tallet.  Den siste saga sto der til etter 
1970. På Grøtvet var det kvernhus fra 1700 tallet. Den siste mølla var i bruk til 1920 årene og 
var kjent for å male fint mel.  
 
På Tveter i Svinndal, sydvest for tunet, er det høye steinpilarer etter en vanndrevet sag. 
I vassdraget vest for gården Lunder i Svinndal er det steinpilarer etter sag og rester etter 
demning for sag og kvernhus. 
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PRIORITERTE KULTURMINNER - KULTURMILJØER OG MER OM 
KRITERIER FOR VERN. 

Kulturminner/kulturmiljøer sikres oppfølging gjennom planverk og tiltak. Hvilke kriterier for 

verdifulle kulturminner skal gjelde for utvelgelse når det gjelder vern? Verneverdig betyr at 

kommunen ønsker at bygningen/kulturmiljøet skal bli tatt vare på. De fleste av de eldre, 

eventuelt verneverdige bygninger er privat eid. Det er først når man vil utføre endringer som 

krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven, som påbygg eller rivning, at kommunen vil 

kunne komme til å stille særskilte krav til tiltaket, eventuelt nekte rivning.  

 

Riksantikvaren har satt opp en del kriterier som definerer hva som er verdifulle 

kulturminner: 

Identitet og symbol; kan være kulturminner som virker samlende og identitetsskapende for 

befolkningen; f. eks spesielt gamle, knyttet til særlige hendelser eller til tradisjon om bruk av 

stedet. 

 

Representativitet; ofte vil man finne flere kulturminner som forteller samme slags historie, 

da gjelder det å finne frem til det eller de som fremstår som mest komplette, best 

vedlikeholdte, lettest tilgjengelige osv., dvs. mest representativt for sin kategori. 

 

Sammenheng og miljø; kulturminner er ofte assosiert med det miljøet de ligger i. Ved å ta 

vare på sammenhengen mellom kulturminne og kulturlandskap vil begge disse aspektene 

forsterke hverandre og bevaringsverdien vil samlet øke. Dette momentet vil særlig være 

gjeldende for å vektlegge hele kulturmiljø- og landskap. 

 

Autentisitet; graden av verneverdi avhenger av på hvilken måte kulturminnet står frem på. 

En bygning fra 1800 tallet med opprinnelig fasade, vinduer, panel osv. vil være mer 

autentisk, og derfor lettere kunne settes inn i en historisk kontekst enn en bygning som er 

helt ombygd og endret.  

 

Arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet; det rent estetiske inntrykket vil alltid spille inn når man 

vurderer et kulturminne. 

 

Fysisk tilstand; når man vurderer kulturminner av omtrent lik kategori vil dette kriteriet veie 

tungt. Dersom man f. eks har to like gamle og like representative bygninger, det ene er 

velholdt, det andre falleferdig, vil det være nærliggende å satse på det velholdte. Men likevel 

kan en dårlig vedlikeholdt bygning som scorer høyt på representativitet settes høyt i 

verneverdi. 
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Økonomi, bruksverdi, økologi; kulturminner kan mange ganger ha en ikke ubetydelig 

bruksverdi. I diskusjon om vern kontra nyanlegg kan gjerne vektlegges de økonomiske 

fordelene ved å benytte eksisterende bygninger fremfor å bygge nytt. Undersøkelser har vist 

at bevaring av eldre bygninger kan gi mye mindre forurensning, avfall og energibruk enn å 

rive og bygge nytt. Dermed er det å styrke bygningsvern et viktig bidrag til en såkalt 

bærekraftig utvikling. 

 

Diverse støtteordninger.    

Riksantikvaren; det kan søkes om statlige midler gjennom Riksantikvaren. Bare private eiere 

av vedtaksfestede kulturminner kan søke. 

Kulturminnefondet; som kan gi bl. a økonomisk bidrag til vern, vil i framtiden fortrinnsvis 

støtte tiltak for bygninger/kulturminner som er prioritert i kommunale kulturminneplaner 

(handlingsplan). Se www.kulturminnefondet.no 

 

Rådgivning /veiledning til eiere av fredede og verneverdige bygninger kan også få støtte og 

informasjon fra Sparebankstiftelsen, Uni-stiftelsen, SMIL-midler (spesielle miljøtiltak i 

landbruket, disponeres av kommunene). SMIL gir støtte til planlegging og gjennomføring av 

éngangstiltak knyttet til bl. a istandsetting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og 

kulturlandskap.  

 

Landbruksforvaltningen i kommunene (beitebruk, kulturlandskap, skogsdrift), Viken 

fylkeskommune, Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturråd samt Direktoratet for 

Naturforvaltning (tilskudd til bevaring av biologisk mangfold, div. skjøtsel av kulturlandskap). 

  



                                           Kommunedelplan for kulturminner – Våler kommune i Viken 2021 - 2033 

side 73 

 

Noe kildemateriale og oppfordring til mer lesning: 

• Vålers 5 bygdebøker, av Einar Pedersen. 

Våler gårdshistorie 1, Våler gårdshistorie 2, Våler gårdshistorie 3, Svinndal 

gårdshistorie 1, samt Svinndal gårdshistorie 2. 

 

• Bygdeboka «Se Våler» av Ivar J. Hauge. 

 

• Div. historiske småhefter. Ivar H. Hauge. 

 

• ”Bygda Vår. Kortfattet historie om Våler kommune”. Av Einar Pedersen. (Utgitt av 

Våler kommune 1992.)  

 

• Våler og Svinndal Historielags årbøker. 

 

• Bygdefilmen (DVD).  «Våler og Svinndal i helg og hverdag i årene 1959 – 63.»             

 

 

Vålers fem bygdebøker, den nyere bygdeboka «Se Våler» samt bygdefilmen (DVD) 

«Våler og Svinndal i helg og hverdag i årene 1959 - 63» er til salgs (kontakt Oppvekst og 

kultur, Herredshuset). Kontakt eventuelt også Historielaget (årbøkene) eller Våler bibliotek 

for mer litteratur. 

 

 

• St. melding nr. 16 (2004 - 2005)  Leve med kulturminner. 

• Østfold fylkeskommune.    Kulturminneplan for Østfold 2010 – 2022. 
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OVERSIKT OG HANDLINGSPLANER (4 års planer). 

Etter Plan- og bygningsloven er kommunen pålagt å søke å ivareta kulturminner, 

kulturmiljøer og kulturlandskap gjennom kommuneplaner, kommunedelplaner og 

reguleringsplaner ved bl. a etablering av hensynssoner. 

Tiltaksdelen kan synliggjøre iverksetting for eventuelle tiltak. Det er private eiere og bl. a 

frivillige organisasjoner som forvalter størsteparten av de verneverdige kulturminner (for det 

meste gamle bygninger) i landet. Handlingsplaner kan involvere grunneiere og andre som 

kan bli direkte berørt av vern. Dette gjelder også f. eks når det gjelder tema som kan ha 

betydning for veier som Statens vegvesen forvalter og de ønsker kanskje å kunne gi 

innspill/synspunkter. Det kan bli konflikt mellom mål om bevaring og mål om fortetting og at 

det gjelder å finne gode strategier for å kombinere videreutvikling av Vålers senterstruktur 

med tettstedsutvikling. 

Ivaretagelse av kulturminner deles opp i automatisk fredet dvs. fra før 1537 og nyere tid 

etter dette. Kulturminneloven § 4 sier: Automatisk fredede kulturminner; Kulturminner fra 

oldtid og middelalder (inntil år 1537) er fredet. Automatisk fredet er de til enhver tid 

erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537 – 1649, dersom ikke annet er 

bestemt av vedkommende myndighet. 

 

Vedtaksfredning; for kulturminner yngre enn reformasjonen gis anledning til å frede dem 

etter særskilt vedtak. Kulturmiljøer kan også fredes. Det er bare Riksantikvaren som kan 

vedta fredning, enten etter eget initiativ eller etter lokale prosesser. Ved et fredet objekt er 

det bare ordinært vedlikehold som er tillat. Endringer er i utgangspunktet forbudt. 

I handlingsplan og oversikt er det her snakk om nyere tid; dvs. etter år 1537. En oversikt kan 

deles opp slik: 

• Tidstypiske bygninger og gårder (mye er privat-eid) / opprettholdelse av 

kulturlandskapet. 

• SEFRAK – registrerte bygninger. 

• Kulturminner knyttet til samferdsel, veier, stier, broer etc. 

• Kulturminner knyttet til industrielle kulturminner, gruver/brennerier etc. 

• Kulturminner knyttet til krigsminner. 

• Kulturminner knyttet til institusjoner, skoler etc.  

• Diverse kulturminner. 

 
Kirker som er bygget etter 1537 og er eldre enn 90 år, er vernet etter kirkeloven av 1897 og 
rundskriv fra Kirke- og undervisningsdepartementet fra 1948. Alle planer som berører 
kirkene og deres omgivelser skal forelegges Riksantikvaren til uttalelse. Dette gjelder da også 
Svinndal kirke fra 1856. 
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Vern av fornminner. 

Alle fornminner i Våler kommune er registrert. Prosjekt med arkeologisk registrering av alle 
fornminner fant sted i 1968 og 69. Se også under kapitel Fredede kulturminner – 
fornminner; som beskrevet før; ikke alle grunneiere vet at de har fornminner på 
eiendommen sin.  
 
Mange grunneiere i Våler kommune har ett eller flere fornminner på sin eiendom. Det kan 

være gravrøyser, gravhauger eller bygdeborg. Mange er kjent med disse klenodiene og er 

stolte av dem. Noen synes disse er til bry og andre vet ikke hvor de er. Det kan føre til at 

fornminner blir ødelagt av skogsmaskiner, bygging av veier og lignende. 

 

Det er derfor viktig at grunneiere blir minnet om at de har 3000 år gammel historie på sin 

eiendom og fremheve verdien og opplevelsesaspektet ved dette. Det er også lovpålagt at 

disse fornminnene ikke ødelegges. Grunneiere bør minnes på at gravminner bør merkes når 

det er hogst slik at de som kjører hogstmaskiner blir oppmerksomme og ikke får ødelagt 

gravminner og andre fornminner. Å ta hensyn til fornminner behøver ikke gå ut over 

skogsdriften eller gjøre skogsdriften vanskeligere. Å ødelegge fornminner kan derimot 

medføre en større bot fra staten. Grunneiere bør ta hensyn til andre kulturminner f. eks 

grunnmurer etter husmannsplasser, store synlige kull-miler o.l. 

 

  



                                           Kommunedelplan for kulturminner – Våler kommune i Viken 2021 - 2033 

side 76 

 

Fornminner i Våler kommune   

Løken  45 gravhauger. 
Folkestad 6 gravrøyser og 16 gravhauger. 
Sperbund           Bygdeborg. 
Ånnerød             2 gravrøyser. 
Kjersund 1 gravrøys. 
  2 gravrøyser. 
Bliksøya 3 gravrøyser.  
Tømmerøya 2 gravrøyser. 
Gudøya  1 gravrøys. 
Bjørnerød 1 gravrøys. 
Bratterød            1 gravrøys. 
Gjertebråten      1 gravrøys. 
Bjerke  7 gravhauger. 
Skovdahl 1 gravrøys. 
Navestad Bygdeborg. 
Stanger  2 bygdeborger og 1 gravrøys. 
Vestre Berg 4 gravhauger. 
Kjos  38 gravhauger. 
Tveiter  Bygdeborg. 
Brårød                 1 gravhaug. 
Haugen  1 gravrøys og 2 gravhauger. 
Sæby  3 gravrøyser 
Frøland  4 gravrøyser og 11 gravhauger 
Mellegården      3 gravhauger 
Rødse                  1 gravrøys 
Skotvet  1 gravhaug.  
Nordby  1 gravhaug 
Kirkerød 1 gravrøys og bygdeborg 
Vang  2 gravrøyser 
Sukke  1 gravhaug 
Lundem 1 gravhaug 
Lunder  3 gravhauger 
 

Til sammen er det identifisert 34 gravrøyser, 133 gravhauger og 6 bygdeborger. I tillegg til 
disse finnes noen usikre gravhauger som kanskje er delvis ødelagte. 
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Skjematisk oversikt over kulturminner. 

 

 Objekt/Eiendom Vernestatus 
 
 
 

Grønnsteinsbrudd på Kaabbel. 
 
Våler middelalderkirke. 
 
Svinndal kirke. 
 
Bergeråsen bygdeborg (og 
rester etter andre 
bygdeborger). 
 
Gravfelt, bl. a på Løkenfeltet. 
 
Gravrøyser, jettegryter, 
kullmiler, gamle steingjerder  
m. m. 

Automatisk fredet. 
 
Automatisk fredet. 
 
Automatisk fredet. 
 
Automatisk fredet. 
 
 
 
Automatisk fredet. 
 
Automatisk fredet. 
 

 Gamle gårdstun og bygninger. 
 
Ravnsjøholmen – «Slottet» er 
Østfolds første DNT`s 
fritidshytte. 

Noen av disse bygningene er 
verneverdig. 
 
 
 

 Boplasser /husmannsplasser.  

 Bergtunet bygdetun/museum.  

 Krigsminner.  

 Gruver, rester etter; sagbruk, 
kverner, møller, steingjerder, 
kullmiler. 

 

 Gamle nedlagte veier, stier, 
ferdselsårer.  
 
Broer og brokar. 
 
Demninger. 

 

 Våler varde og Svinndal varde. 
 

 

 
 
 

Kulturlandskap/kulturmiljø  

 

Kommentar: Skjøtsel, vern og vedlikeholdsavtaler eksisterer allerede når det gjelder kirkene, 

Bergeråsen bygdeborg samt Bergtunet bygdetun/museum. 
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FORSLAG TIL TILTAK:  
 
Lage brosjyre over kulturarv/kulturminner i Våler; både papirformat og digital versjon. 
 
Kommunen sender ut informasjonsbrev til grunneierne om fornminnene; slik at de får 
informasjon om ansvaret for vedlikehold, rehabilitering mm, for blant annet gravhauger og 
gravfelt, gravrøyser og eventuelt bygdeborger. 
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe for å vurdere om det skal  

- settes opp skilt ved flere av kommunens kulturminner 
- settes opp skilt på de tre eldste skole-bygningene. Gamle Kirkebygden skole, 

Klokkergården og gamle Skjønnerød skole.  
- iverksettes tiltak på Bygdetun og museum, blant annet markere med gjerde hvor 

hovedinngang til bygdetunet er, samt skilting av bygningene, rehabilitering  
- ryddes flere turstier. Aktuelle strekninger: Kalverød og Fjellveien. Veien fra Svinndal, 

forbi Ravnsjøhytta og til Skivdal. Bjerke til Skjønnerød. Skjønnerød til Haugen. 
Tjernsrød til Frøland. Tursti til Løkenfeltet. Tursti inn til Nordre Haugen (nikkel 
gruven).  

 
Forslag til hensynssoner av kulturlandskap. Se egen oversikt under. 
 
Det er trykket opp 275 skilt med merking av gamle husmanns-plasser. I regi av Våler og 
Svinndal Historielag blir disse skiltene satt opp. 
 
Gamle Kirkebygden skole samt de eldre bygningene på Bergtunet; stabbur, kjone, smie og 

husmannsplass er viktige forslag for vernetiltak. Gamle Kirkebygden skole p.g.a autensitet og 

representativ skolebygning fra daværende tid. En skole representerer også sterk symbol- og  

verdi for identitet fordi hele befolkningen har et forhold til skolebygninger. Bygningene på 

Bergtunet har sterk verneverdi fordi de representerer bygninger som har en historisk verdi 

og speiler et samfunn som var basert på naturalhusholdning. Bygningene har ingen praktisk 

verdi i våre dager. 

Noen utvalgte steinpilarer og rester etter kverner, møller, vannsager og kullmiler kan 

eventuelt merkes med skilt på samme måte som boplasser. Gamle veier og turstier kan også 

merkes med skilting der det er mulig/nyttig. En skiltplan kan lages; ved samarbeid mellom 

kommunen, Historielaget, andre lag- og foreninger f. eks DNT Vansjø (når de gjelder gamle 

veier/turstier). Krigsminner kan ivaretas ved at det settes opp skilt f. eks hytta v/ Svinndal 

varde (privat) og eventuelt andre steder. Ved fly-utslippsplassen på Breimosan står det 

allerede et skilt.   
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Forslag til prioriteringsliste generelt kulturminner: 

 

1. Ny oppgradering av skilting på Bergeråsen bygdeborg, både sti-skiltene og de to 

oversiktskartene/informasjonstavlene. 

2. Bergtunet bygdemuseum. Div. tiltak/oppgradering av verneverdige bygninger samt  

skilting på bygningene. 

3. Se på tiltak/skilting ved de tre eldste skolene; Kirkebygden, Klokkergården og 

Skjønnerød. Jfr. politisk bestemmelse med vern av Kirkebygden gamle skole. 

4. Skrive brev til private grunneiere om kulturminner på eiendommen.  

5. Befaring og undersøke/oppgradere gamle ferdselsveier og skilting. Finne ut om det er 

kulturminner i nærheten som f. eks gamle husmannsplasser etc. 

6. Undersøke og sette skilter ved noen utvalgte kvalifiserte/representative kulturminner 

som f. eks Løkenfeltet m/det største gravfeltet. Skilt ved Nordre Haugen gruve fordi 

det går fin turvei inn og gruven derfor er lett tilgjengelig. Se på mulighet for flere 

historiske naturstier. Andre kulturminner som steingjerde som eksempel, én utvalgt 

kullmile etc.  

7. Skilting av husmannsplasser er allerede et pågående prosjekt i regi av Historielaget. 

8. Det bør ellers være et pågående prosjekt å synligjøre/informere innbyggere om 

kulturminner/arv i kommunen og ellers fortsette med kulturminnedager og andre 

prosjekter/tema om kulturarv i den lokale kulturelle skolesekken m.m. 

 

Eventuell iverksetting av ulike tiltak vil innebære; hvem skal utføre tiltak/aktiviteter samt at 

det vil være spørsmål om økonomiske bevilgninger. 
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Kulturmiljø og landskap - hensynssoner. 

Østfold Fylkeskommune (ØFK) ber om (i tilbakemelding fra høringsuttalelse «Forslag til 

Planprogram for kommunedelplan kulturminner i Våler, vedtatt politisk i juli 2019) at «viste 

regionalt verdifulle kulturmiljøer og kulturlandskap; som er vedlegg i Fylkesplan vedtatt i 

2018, tas med i arbeidet med kulturminneplanen. At hensynssoner for bevaring av landskap 

og kulturmiljø konkretiseres og oppføres som forslag til egne hensynssoner». 

Temakartene det henvises til her, ligger som interaktive vedlegg til fylkesplanen. Se 

Temakart fylkesplan. I menyen til venstre (klikk på temakart) ligger valgmuligheter for 

kulturlandskap og kulturmiljøer. Områdene ligger i all hovedsak allerede med som soner i 

Våler kommunes (overordnede) kommuneplan. 

Riksantikvaren har opprettet register for utvalgte kulturhistoriske landskap av nasjonal 

interesse (KULA) – og ber også om at denne typer områder i kommunen oppføres som 

forslag til hensynssoner med egne retningslinjer i endelig kulturminneplan. Områdene skal 

vises som hensynssonebevaring av landskap. 

Under ses en del foto av kulturlandskap i Våler kommune. Det er variert landskap som ikke 

alle steder er knyttet til hensynssoner eller er landskap av nasjonal interesse. Det er viktig å 

huske at kulturlandskap kan komme i konflikt med ulike interesser som utbygging eller vern 

av fritids/friluftsliv interesser. 

 

Kulturlandskap fra Kirkebygden, Våler samt kulturlandskap ved Rødsund bro. (Foto fra Våler kommunes foto 

arkiv). 
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Kulturlandskap, Fledsbergveien gård. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

 

Kulturlandskap, Middagsåsen i bakgrunnen. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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Kulturlandskap – rapsåker på Skjønnerød. (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

 

 

Kulturlandskap fra Vansjø  (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 
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Kulturlandskap fra Vansjø (Foto fra Våler kommunes foto arkiv). 

 

Kart: 

• Kulturminnesøk. 

• Kommuneplanens arealdel. 
 

  

Særlige hensynssoner i kulturlandskapet er rundt Vansjø og øyene i Vansjø, rundt alle 

fornminner; gravfeltene, bl. a Løkenfeltet, Bergeråsen bygdeborg, Våler varde, Svinndal 

varde, krigsminner-områder. 

 

Forslag til egne hensynssoner med særlig hensyn til kulturmiljø. 

Innenfor hensynssone for kulturmiljø skal det tas særlige hensyn til kulturminner og 
kulturmiljø. Det skal legges vekt på bevaring og vern av eldre gårdsbebyggelse og andre 
historiske spor i landskapet. Kommunens kulturminneplan skal være retningsgivende for alle 
tiltak, med sikte på å bevare viktige historiske trekk i landskap og bebyggelse ved tiltak 
innenfor sonen.  

Kartene nedenfor med rød ring markerer selve området uten noen konkret funksjon. De 
andre kartene er kommuneplankart markert med hensynssoner. 
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Kirkebygden – middelalderkirken og området rundt Kjos. 

Viktige elementer som bør være førende for utviklingen i Kirkebygden er miljøet rundt 
Våler middelalderkirke, Herredshuset og de fredede bygningene, både hovedgård og 
stabbur på prestegården Kjos som er omkranset av mange gravhauger/fornminner 
samt Prestegårdshavna som er et kulturbeiteområde med regional betydning. I 
beiteområdene nordvest for kirken ligger det til sammen 13 gravfelt eller 
enkelthauger. Hvis vi tar med Vålers eldste bygning Fledsberghuset samt bygdetunet 
og Helse- og sosialsenteret så utgjør hele dette området et knutepunkt så vel historisk 
som i nåtid. Tiltak eller aktivitet som direkte eller gjennom fjernvirkning påvirker de 
ønskede verdier negativt skal unngås. Det som forringer de historiske, arkitektoniske 
eller andre kulturhistoriske verdier som knytter seg til hensynssonen er ikke tillatt. 

Den nåværende hovedbygningen – den gamle presteboligen på Kjos var ferdig i 1797. 
Bygningen er i dag privat eid. 
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Kartutsnittet viser området ved Våler kirke og Kjos. Disse er angitt med hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø samt båndlegging etter lov om kulturminner. Ved kirken viser også faresone for flom. 
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Keiserdalen.  

Som et kulturlandskapsområde med regional betydning bør nye tekniske inngrep unngås; 
inngrep som endrer terreng- eller vegetasjonstype i området bør også unngås. Elementer i 
Keiserdalen som åpne bekker, steingjerder, spesielle trær eller andre kulturlandskaps-
elementer skal i størst mulig grad bevares. I Keiserdalen finnes en rekke edelløvtrær. 
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Kartutsnittet viser området ved Keiserdalen/ Kastet. Området er angitt med hensynssone for 

bevaring av kulturmiljø. Faresone for flom er også angitt. 
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Området rundt Ravnsjø og Fjellet i Svinndal. 

Fjellet er navnet på en privat fritidshytte som egentlig er et nedlagt småbruk. Hytta ligger vis 

á vis Ravnsjøhytta, hele området blir kalt Fjellet. Som et kulturlandskapsområde med 

regional betydning bør nye tekniske inngrep unngås. Ravnsjøen er drikkevannskilde. 

Det går en tursti rundt hele Ravnsjø. Veien fra Fjellet på østsiden av Ravnsjø og videre 
sydover var den gamle hovedferdselsåren som gikk helt til Sarpsborg, Råde og Tune. 

 


