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Turkameratene Nittedal 
Turlag inviterer til  
vandring i et spesielt 
vakkert kulturlandskap 
førstkommende søndag. 
Turen går til Granavollen 
og Tingelstadhøgda, med 
spennende historier på 
kjøpet.

Av Milli Lilleeng

Etter en snau halvtimes kjø-
ring nord for kommunegrensa 
tar vi til venstre i bakken etter 
rundkjøringen ved Gran sen-
trum og følger skiltingen til 
Søsterkirkene. På Granavollen 
blir vi møtt av vår egen, loka-
le guide, Per Røssum. Per har 
hjemstedet sitt i området og 
har mye kunnskap om mennes-
ker og hendelser han vil dele 
med oss denne søndagen.

En sentral møteplass
Granavollen er mest kjent for 
søsterkirkene, Nikolaikirken 
og Mariakirken, som ligger 
side ved side øverst på vollen.  
Utenfor søsterkirkene finner 
vi minnesmerket etter dikte-
ren Aasmund Olavsson Vinje, 
som døde på Gran i 1870 og ble 
gravlagt her.
 Granavollen er, og har gjen-
nom tidene vært, en sentral 
møteplass og et viktig stop-
pested på pilegrimsleden til 
Nidaros. I det gamle kom-
munehuset fra 1847 er det nå 
etablert et pilegrimssenter som 
veileder og stimulerer til pile-
grimsvandring innen regionen.

60 bønder af Hadeland
Bautaen over Gregers Gra-
navollen er et kjent minnes-
merke som vi skal se på mens 
vi er på Granavollen. Mange 
av oss har også sett støtta ved 
Bjørgeseter hvor det står hug-
get i steinen: 
Gregers Granavolden og 
60 bønder af Hadeland 
kjæmpede her i 9 timer mod 
oberst Grev Axel Løwen og 
600 svenske ryttere 27. marts 
1716.
 Per gir oss historien om lens-

mannen fra Gran og slaget ved 
Harestuskogen, hvor en liten 
flokk bønder sloss mot en tall-
messig overmektig fiende, men 
likevel klarte å forsinke sven-
skekongen Karl den XIIs forsøk 
på å invadere landet vårt. Sla-
get fikk dermed stor betydning 
for kampen mot de svenske 
inntrengerne. Disse hendelsene 
henger også sammen med det 
som skjedde på Hakedal Verk 
kvelden før, 26. mars 1716. 
Spennende begivenheter som 
bidro til å forpurre svenskenes 
krigsplaner.
 Fra Hadeland dro oberst  
Løwen og svenskehæren vi-
dere til Norderhov, hvor de 
tok inn på prestegården. Her 
sørget prestefruen Anna Col-
bjørnsdatter for at svenske-
ne fikk servert mat og at de 
ble skjenket rikelig med både 

øl og brennevin. Vi får høre 
nærmere detaljer om hva 
som skjedde når vi besøker 
de historiske omgivelsene på  
Granavollen.

Vandretur med historie
Etter sightseeing på Granavol-
len kjører vi bil noen få kilome-
ter langs Den bergenske hoved-
vei, som også er en del av den 
gamle Olavsleden til Nidaros.
 Vi parkerer bilene ved St. 
Petri kirke (gamle Tingelstad 
kirke) ved Hadeland Folkemu-
seum. Nå begynner vandringen 
vår, en tur på ca. 7 km, og Per 
vil fortelle om menneskeskjeb-
ner og om steder vi passerer.
 Blant annet får vi historien 
om duellen som fant sted på 
Ramussletta for 300 år siden. 
Han som tapte duellen, Ole 

Ramus, sønn av Anna Col-
bjørnsdatter, ble stedt til hvile 
ved Grinaker Stavkirke. Kir-
ken ble revet for 150 år siden, 
og her ved tuftene av den gamle 
stavkirken passer det fint med 
en god rast. Etter spisepausen 
fortsetter vi mot nye Tingelstad 
kirke og kulturstien fører oss 
tilbake til St. Petri.

Topptur til Sølvsberget
For oss turfolk med en viss 
hang til toppturer er det ikke 
mulig å besøke Granavollen 
uten en tur opp til selveste 
kremtoppen Sølvsberget, 493 
m.o.h.
 Fra St. Petri kjører vi til 
p-plassen for turstien på 1,5 
km opp til toppen. En flott ut-
sikt over Randsfjorden og byg-
dene på Hadeland venter oss 

der oppe. Sølvsberget har også 
en interessant historie. En 
gammel vulkan som ligger som 
en stor pukkel midt i det flate 
kulturlandskapet. Vi kan finne 
restene av en gammel bygde-
borg, sannsynligvis fra jernal-
deren.
 I marsnettene 1716 sto flam-
mene høyt fra vardebålet på 
Sølvsberget og varslet bygde-
folket om de svenske soldate-
nes herjinger. Tankene våre er 
tilbake der vi startet historie-
fortellingen vår på Granavol-
len, mens vi tar fatt på hjemvei-
en og sier adjø til Per Røssum 
nede på p-plassen.
 Vi organiserer samkjøring til 
Granavollen fra den tidligere 
Shell-stasjonen nedenfor Døli. 
Se også annonse på fredag.

SØNDAGSTUR TIL HADELAND. Denne søndagen skal vi vandre i det vakre kulturlandskapet ved Granavollen og Tingelstadhøgda.   
(Foto: Hadeland Turlag)

Tur til vårt «naboland» i nord
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