
Stolpe 4 Hamar i middelalderen (Hamarkaupangen) 
Boka «Hamar i middelalderen», utgitt av Domkirkeodden i 2005, redaktør Tor 
Sæther, er en oversiktlig og spennende guide gjennom middelalderens Hamar og 
restene som er bevart av byen. Boka anbefales. Her gjengis innledningen i boka, 
under tittelen «Innlandsbyen som forsvant»: «Hamarkaupangen, vår eneste 
innlandsby i middelalderen, framstår i dag som svært lite bymessig. Kommer man 
veien fra Hamar sentrum gjennom villabebyggelsen, åpner landskapet seg og man 
ser utover Domkirkeodden der kaupangen lå. Ytterst ruver steinlåven på Storhamar 
gård, bygget over restene etter bispegården og bak den, domkirkeruinene. Mjøsa 
vasker dovent mot lange strender der det før var brygger og handel. Store 
gressplener og majestetiske løvtrær har tatt plassen til Olavsklosteret, katedralskolen 
og kanikkenes gårder. Det er vanskelig å forestille seg at det for 450 år siden lå et 
stort bispesete her ute med alle de bygningene som hørte til og en liten by med 
håndverkere og kjøpmenn. Hamar var den eneste av våre mer betydelige 
administrative sentra i middelalderen som gikk til grunne. Dette er et faktum som det 
er viktig å ha med seg når en ut fra det sparsomme kildematerialet skal forsøke å 
danne seg et bilde av hva slags by Hamarkaupangen var.» Opprettelsen av 
bispesetet i Hamar i 1152/53 var grunnlaget for Hamarkaupangen. Ved 
reformasjonen i 1536/37 ble de katolske biskopene fjernet fra sine stillinger. Etter 
dette mistet Hamar i løpet av relativt kort tid sin funksjon som sentrum for kirke og 
stat. De siste restene etter byen og handelen må så ha forsvunnet raskt. Etter det var 
det ingen Hamar by cirka de neste 300 år. Du kan finne mer informasjon om Hamar i 
middelalderen ved å besøke musèets utstillinger og instruktive infotavler rundt om på 
museumsområdet. 
 

Stolpe 5 Korskirken i Hamarkaupangen  

De sparsomme restene etter Korskirken er bevart inne i dagens boligområde. Ruinen 
ble utgravd i 1922. Det var en svært enkel kirke 14 meter lang og 7,5 meter bred. 
Kirken ble bygd som hospitalkirke på slutten av 1200-tallet. Det vil si at den lå i 
tilknytning til et hospital. Hospitalbygningene lå antakelig like ved. Funn av skjeletter 
nær kirken viser at det også lå en kirkegård her. I forbindelse med Hamar bispesetes 
850-års jubileum i 2003 ble det reist en klokke ved kirkeruinen, slik at den kan brukes 
til kirkelige handlinger. 
 

Stolpe 9 Kastellet  

På toppen av skrenten mot Mjøsa ligger en ruin av noe som kan ha vært et 
forsvarstårn i middelalderen i tilknytning til biskopens borganlegg lenger inn på 
Domkirkeodden. Ruinen viser restene av en stor steinbygning, cirka 28 x 17 meter,og 
med murvegger som var over 1,5 meter tykke. Det kan tyde på at anlegget ble bygd 
en gang på 1200-tallet, samtidig med mange andre store steinbygninger inne i 
bispegården. Det er lite dokumentasjon å finne om anlegget. 
 

Stolpe 10 Havnebyen Hamar, Skibladnerbrygga  

Før landet ble utbygd med jernbanelinjer og gode veger, var vannvegen den viktigste 
transportåren både langs kysten og i innlandet. Mjøsa har i alle tider spilt en viktig 
rolle for transport av varer og personer, både sommer og vinter. Dette har vært 
bestemmende for Hamars utforming. Båttrafikk på Mjøsa var viktig helt fram til på 
1950-tallet. Etter hvert har fritidsbåtene overtatt. Skibladnerbrygga er anløpssted for 
Skibladner, «Mjøsas hvite svane», som trafikkerer hele sommerhalvåret. Båten har 
gått i rutetrafikk på Mjøsa helt fra 1856, og var da Norges nest raskeste dampskip 



med 11,5 knops fart. Mer info om Skibladners historie finner du på oppslagstavla like 
i nærheten av brygga. Jernbanebrygga er nærmere beskrevet under stolpe 11. 
Skråbrygga som ligger like ved Skibladnebrygga er også et interessant kulturminne, 
som interesserte anbefales å studere nærmere, og kanskje finne ut hvorfor brygga 
skråner. 
 

Stolpe 11 Bryggene og havneområdet  

Hamar har lang tradisjon som havn. De gode havneforholdene var årsaken til at byen 
ble anlagt ved Gammelhusbukta, mellom Tjuvholmen og Høiensalodden. Den første 
brygga og havna lå nær dagens jernbanestasjon. Det var tverrgående (vest/øst) 
ferdsel over Mjøsa, med korn til kornsiloen og melk til melkefabrikken. Videre var det 
langsgående ferdsel (nord/sør) mellom Eidsvold og Hamar, spesielt etter at det ble 
bygd jernbane mellom Hamar og Elverum i 1862. Det var ingen jernbane mellom 
Eidsvoll og Hamar, og gods og personer måtte derfor fraktes med båt på strekningen. 
Jernbanebrygga, som ligger under bygningen like ved stolpe 11, er å se på gamle 
kart fra 1881. Da brygga ikke lenger hadde noen funksjon som brygge, ble det 
oppført en bygning med brygga som fundament. Bygningen som i dag brukes til 
treningssenter, var opprinnelig E. Volds konfeksjons- fabrikk, og deretter byens 
politistasjon i mange år. Du ser brygga tydelig fra flere kanter, bl.a. fra stolpe 11. 
Skibladnerbrygga vises på kart fra 1884. Skråbrygga, som ligger ved siden av, vises 
på kart fra 1904. 
 

Stolpe 12 Landbruksindustrien i Hamar  

Landbruket i innlandet var en viktig årsak til etableringen av Hamar by. Byens første 
store industrietablering var Hamar Bryggeri. Bryggeriet ble bygd 1856, på nordsiden 
av Storhamargata (nord for stolpe 12). Hamar Melkefabrikk (senere Nestlè) med den 
karakteristiske teglpipa, (øst for stolpe 12) ble etablert 1874. Fabrikken produserte 
bl.a. det berømte HamarPålegget. Her var det produksjon helt fram til 2008. Begge 
de nevnte bedriftene var basert på bearbeiding av råvarer fra landbruket i regionen. 
Senere kom Hamar slakteri, Ideal flatbrødfabrikk og flere andre landbruksbaserte 
fabrikker. 
 

Stolpe 14 Skappels gate 2, Abelsethgården  

Skappels gate 2 er mest kjent som hjemmet til forfatteren Rolf Jacobsen (1907-
1991). Han bodde her sammen med kona Petra i årene 1961-94. Hamar kommune 
eier gården i dag, Leiligheten disponeres av Rolf Jacobsens Venner. Huset ble i sin 
tid flyttet til byen fra Nes, da byen ble etablert i 1849. Byens første 
kommunestyremøte ble holdt i bygningen i 1849. Skappels gate 2 var et staselig hus 
i den nye byen - som forretningsgård og bolighus. 
 

Stolpe 15 Hamar opprettet som by 1848  
De fleste gamle norske byene vokste fram gradvis gjennom historien. Hamar derimot 
ble opprettet ved lov i 1848. Hensynet til landbruket i Innlandet var en viktig årsak til å 
byen ble etablert. Det var behov for en by i i innlandet som kunne betjene landbruket 
i distriktet med handel og offentlige tjenester. Da var det viktig med god forbindelse 
mellom Mjøsa og hovedstaden. Den nye Hamar by ble en havneby ved 
Gammelhusbukta, på grunn av de gode havneforholdene mellom Tjuvholmen og 
Høiensalodden. Det ble tidlig utarbeidet en byplan basert på kvadraturer. I byens 
første tiår var det forbindelse mellom havneområdet og Stortorvet via en kanal opp til 
torvets fot. Senere kom Basarbygningen med kjøttvekt og hygieniske løsninger for 



lagring og omsetning av kjøtt og andre matvarer (like nord for stolpe 15). 
Torvhandelen foregikk året rundt. 
 

Stolpe 16 Jernbanebyen Hamar  

Jernbanen har preget Hamar nesten helt fra starten av. Trolig var forberedelsene til 
Hovedbanen Kristiania – Eidsvold medvirkende til vedtaket om å opprette byen i 
1848. (Banen Kristiania – Eidsvold ble åpnet 1854.) I kombinasjon med 
dampbåttrafikken på Mjøsa revolusjonerte banen samferdselen i innlandet. Den 
første banestrekningen som ble bygd etter den nevnte «hovedbanen», var banen 
mellom Hamar og Elverum, åpnet 1862. Togforbindelsen Hamar – Trondheim, over 
Røros, som kom i 1877, betydde mye for Hamar. Ennå var det ikke jernbane mellom 
Eidsvoll og Hamar; denne ble først åpnet 1880. Dovrebanen, fra Hamar og nordover 
Gudbrandsdalen, kom først mange år senere. Dagens stasjonsbygning, som er den 
tredje i rekken, ble oppført 1895 – 97. Arkitekt og professor Ragnar Pedersens 
forslag til Jernbaneparken, hvor stolpe 16 står, ble realisert 1924. 
 

Stolpe 19 Bygrensen 1878  

Etter at kjøpstaden/byen Hamar ble grunnlagt i 1849, mellom Tjuvholmen og 
Høiensalodden, var det i 1850-årene stor byggeaktivitet i og nær havneområdet. 
Byen var likevel begrenset i utstrekning. Hamar domkirke, som sto ferdig i 1866, lå 
utenfor daværende bygrense. Særlig jernbaneutbyggingen i 1860- og 1870-årene 
førte til at byen vokste raskt. I 1878 ble den første byutvidelsen vedtatt. Den omfattet 
det meste av Vestbyen, Sagatun, Ankerløkken, Holset og Østbyen. Reguleringen av 
de nye bydelene videreførte kvadraturen fra den første byplanen. Stolpe 19 står ved 
en grensestein som ble satt ned ved utvidelsen av byen 1878. Det viser at byen 
fortsatt var ganske begrenset i utstrekning, sammenlignet med Hamar i dag. 
 

Stolpe 22 Skolebyen Hamar  

Stortinget vedtok i 1866 å opprette Hamar Seminarium for å utdanne lærere. Året 
etter kunne skolen ta i mot de første 25 lærerstudentene. I 1877 flyttet skolen inn i 
egne lokaler her på Holset. Hamar Seminarium ble til Hamar offentlige lærerskole i i 
1902, til Hamar lærerhøgskole i 1981, til en avdeling i Høgskolen i Hedmark i 1994, 
og en avdeling under Høgskolen i Innlandet fra 2017. De 25 lærerstudentene i 1867 
var blitt til 3 000 studenter i 2017, for utdanning innen musikk, spill, bioteknologi, 
pedagogikk, realfag, språkfag, litteratur og kommunikasjon, i tillegg til utdanning av 
førskolelærere, grunnskolelærere og lektorer. Landets første folkehøyskole ble 
etablert på Sagatun i Hamar i 1864. Som en kuriositet kan nevnes at Hamar 
katedralskole ble grunnlagt i middelalderbyen Hamar allerede i 1153 for å utdanne 
prester. Skolen ble lagt ned i 1602. I 1876 fikk fikk byen gymnas med navnet Hamar 
offentlige skole for høyere allmenndannelse. Skolen fikk det gamle navnet Hamar 
katedralskole i 1936. Grunnskolen Midtbyen skole ble bygd i 1881 og plassert 
sentralt på byens høyeste punkt. Det sier mye om vektleggingen av skole og 
utdanning på den tiden. 
 

Stolpe 24 Kirkegata 11, Strandstua  

Kirkegata 11, eller Strandstua, er en av Hamars eldste bygninger. Huset er en bevart 
husmannsplass, som ble flyttet fra strandsonen til Kirkebakken. Operasangeren 
Kirsten Flagstad (1895-62) ble født her, og det var besteforeldrene hennes som eide 
huset på den tiden. Kirsten Flagstad bodde aldri i Strandstua, men i dag er det 
Kirsten Flagstad museum som holder til her. 



Stolpe 25 Hamar domkirke  

Domkirkeodden med ruinene forteller historien om katolsk middelalder med 
bispesete, kirke, borganlegg og katedralskole. Denne epoken tok slutt etter 
reformasjonen i 1537. Da Hamar igjen ble stiftsstad med bispesete i 1864, var det en 
stor begivenhet. Domkirken ble reist her på høyden over Stortorget; utenfor det som 
var bygrensen den gang. Etter den gamle byplanen skulle kirken egentlig bygges 
mer sentralt i byen, på Vestre torg. Fra kirketrappa kan en nyte utsikten over Mjøsa 
og bygdene rundt. Inntil Hamar domkirke sto ferdig i 1866, var nærmeste kirke i 
Vang. 
 

Stolpe 27 Sagatun  

Her på Sagatun, nær Ankerskogen, ble landets første folkehøgskole etablert i 1864. 
Der skolen ble bygd lå tidligere Hamarlyst, et større forlystelsessted med kjeglebaner 
og dansesal. Hamarlyst ble i sin tid bygd utenfor bygrensen for å omgå 
politimesterens forbud mot dansefester i byen. Sveitserstilen kom til Hamar på 1860-
tallet. Skolebygningene på Sagatun ble oppført i sveitserstil. Den nye stilen slo fort 
igjennom og kom til å prege de nye bydelene, særlig Østbyen og Vestbyen, og langs 
Storhamargata. Etter noen år ble folkehøyskolen flyttet til naboeiendommen Ny-
Sagatun. Skolen ble lagt ned i 1891. Bygningene er fredet. Katti Anker Møller ble født 
og vokste opp i folkehøgskolemiljøet på Sagatun. Henne er det verdt å lese mer om. 
 

Post 31 Stabburene på Åker gård  

Stabburene er fredet av riksantikvaren i 2004 som en del av en større fredning på 
Åker gård. De er ifølge riksantikvaren datert tilbake til 1753 og opprinnelig funksjon er 
oppgitt å være forsvar. Det må sees i sammenheng med hele Åker gårds rolle på den 
tida. 
 

Stolpe 32 Åker gård  

Ca. 8000 f. Kr. – Veidefolk. Funn av redskap og våpen. Ca. 1500 f. Kr. – Bosetting. 
Funn av rester. Ca. 600 e. Kr. – Høvdingsete. Sentrum for religiøs kult. Stevnested 
for handel og samkvem. Åkertinget, tingsted for distriktet. Ca. 1000 – Kongsgård. 
1046 – Kong Magnus den gode og hans farbror Harald Hardråde møttes til forlik, og 
de delte riksmakten mellom seg. 1100-tallet – Åkertinget ble flyttet til Eidsvoll og ble 
Eidsivatinget. 1237-1536 – Kirkegods eller Hammergods fram til reformasjonen. 
1536-1647 – I Kongens eie. 1647-1751 – I privat eie. Bl.a. flere danske offiserer 
gjorde garden til et mønsterbruk, og den fikk betegnelsen adelig sedegård. Adelige 
sedegårdsrettigheter gikk ut i 1931. 1751-1946 – I norske bondeslekters eie, bl.a. 
Todderudslekta. 1946 – Vang kommune kjøpte garden. Mesteparten av jorda ble lagt 
ut til boligbygging. Distriktskommando Oppland leide bygninger og park. 1955 – 
Staten v/Forsvarsdepartementet kjøpte bygningene og parken til hovedkvarter for 
Hærens overkommando Østlandet, DKØ, til 2002. 2005 – Statsbygg overtok 
bygningene og parken.  
Les mer om Åker i Minner ifrå Vang  
◾1990 s.64  
◾1992 s.103  
◾1999 s.16 
 

 
 



Stolpe 33 Badstuhaugen  

Tre gravhauger fra jernalderen registrert her i 1972. Haugens tverrmål 8-15 meter, 
høyde 1-1,5 meter. Badstua til Vang prestegard sto på denne haugen. Badstuene var 
gardens tørkerom for korn, materialer, skinn o.a. Tilberedning av lin foregikk også i 
badstuene. Badstuene hadde ett rom med ildsted midt på golvet. På grunn av 
brannfaren lå badstuene et stykke unna de andre husene på garden. Våren 1940 
beslagla tyske Wahrmacht denne haugen og gravla ca. 350 av sine falne soldater 
her. På folkemunne ble haugen deretter kalt «Tyskerhaugen». Høsten 1943 lot 
tyskerne russiske fanger grave soldatene opp igjen. Levningene ble overført til tysk 
æreskirkegård på Ekeberg i Oslo, men i 1952/53 ble de flyttet til Alfaset gravlund i 
Oslo. Badstuhaugen er fredet. 
 

Stolpe 34 Vang Prestegård 

 

Hanna Winsnes  
Hanna Winsnes (født Hanna Olava Strøm 23.august 1789 i Drammen) kom til Vang i 
1845 sammen med sin mann Paul som hadde fått sognekall her. Hanna var liten av 
vekst, skjev i ryggen og arret i ansiktet etter barnekopper. Men hun var en meget 
sterk kvinne, hadde en utpreget sosial samvittighet og skrev en rekke bøker for 
kvinner, dessuten underholdningslitteratur og bøker for barn. Hun var også svært 
musikalsk. 1831 – «Chatechismi i fem Parter, utsatte i vers» for barn. Hennes første 
offentlige arbeid. Utgitt anonymt. 1841-1844 – Under Psevdonymet Hugo Schwartz: 
«Grevens datter og «Det første Skridt», samt en rekke fortellinger publisert i «Nat og 
Dag» Noen av hennes bøker under eget navn: 1845 – Lærebok i de forskjellige 
grene af huusholdningen. 1846 – Bibelhistorien udsat paa vers. (for barn) 1850 – 
Væver-bog eller undervisning i dreiels- og mønstervævning med simple væverstole. 
1852 – Aftnerne på Egelund. Kom i seks opplag og ble oversatt til engelsk og tysk. 
1857 – For fattige husmødre. (opplag 20 000) 1862 – Husholdningsbog for tarvelige 
familier i by og bygd. 1867 – Børnesange og børnelege 1869 – Til Juul. To 
smaastykker. Vang prestegard var på denne tida bygdas største gard og hadde 
mange tjenestefolk. Hanna Winsnes sto for mye av det praktiske arbeidet både ute 
og inne. På prestegarden var det stor selskapelighet, og flere av gjestene kunne 
være der i mange dager. 1872 – Hanna Winsnes ble rammet av slag og døde 9. 
september. Om hennes gravferd er det skrevet: Det var det største følget som er seet 
ved Vangs Kirke.  
 
Etter hennes død:  

• 1877 – «Om husjomfruer», etterlatt manuskript. Utgitt av datteren Maren 
Vinsnes.  

• 1897 – «Gamle visestubber fra barnekammeret», av Hanna Winsnes, m.fl. 
samlet av barnebarnet Sina Ring. 

 

Stolpe 35 Felt av Gravhauger på Vidarshov 
PÅ Vidarshov er det bevart 2 felter med gravhauger fra jernalderen (ca. 500 f. Kr. – 
ca. 1050 e. Kr.). På kalkryggen N til NØ for gardstunet ligger det et stort gravfelt med 
ca. 25 velbevarte gravhauger og røyser med diameter 5 – 20m og høyde 0,5-2,5m. 
SØ for gardstunet ligger et gravfelt med 6 store gravhauger og røyser med diameter 
5 – 20m og høyde 0,5 – 2,5m. 
 



Post 36 Visjun  

"I denne bakken kunne det hoppes lenge utover ettervinteren selv om marssola 
skinte varmt. For bakken lå nordvendt på høyden ovenfor Vidarshov, garden som har 
gitt navn til bakken. "Visjun" ble mye brukt til renn, også til skolens skjoldrenn. Størst 
var virksomheten der på 60-tallet, men det stilnet av der som i de andre bakkene 
utover 70-tallet da alle VSF's krefter ble satt inn på utbyggingen av Lier" 
 

Stolpe 37 Drivhuset på Dystingbo 
Drivhuset må sees i sammenheng med historien til Maren Karoline Henriette 
Schønberg som ble født i Kristiania i 1866. Hun interesserte seg ganske tidlig for stell 
av mat og hus, håndarbeid og andre typisk kvinnelige gjøremål.I 1894 begynte hun 
på «Statens kurs til utdannelse av lærerinner for folkeskolekjøkken». Senere tok hun 
videreutdanning i Edinburgh og foretok mange studiereiser til Danmark, Finland, 
Belgia og Tyskland. Hun giftet seg med rittmester Albert Leonard Erken, og i 1908 
kjøpte de Dystingbo. Året etter startet hun husholdningsskole for husstellærerinner, 
den første i sitt slag i landet. Dystingbo hadde eget gartneri med drivhus. (Det er 
restaurert og er antagelig landets eldste bevarte drivhus.) Dessuten hadde de alle 
slags husdyr. Undervisningen holdt hun gående til 1928. Fra da av trappet hun opp 
sin reisevirksomhet og holdt stadig foredrag og demonstrasjoner over hele landet. 
 
Henriette Schønberg Erken (Hele Norges Matmor)  
Maren Karoline Henriette Schønberg ble født i Kristiania i 1866. Hun interesserte seg 
ganske tidlig for stell av mat og hus, håndarbeid og andre typisk kvinnelige gjøremål. 
I 1894 begynte hun på «Statens kurs til utdannelse av lærerinner for 
folkeskolekjøkken». Senere tok hun videreutdanning i Edinburgh og foretok mange 
studiereiser til Danmark, Finland, Belgia og Tyskland. Hun giftet seg med rittmester 
Albert Leonard Erken, og i 1908 kjøpte de Dystingbo. Året etter startet hun 
husholdningsskole for husstellærerinner, den første i sitt slag i landet. Dystingbo 
hadde eget gartneri med drivhus. (Det er restaurert og er antagelig landets eldste 
bevarte drivhus.) Dessuten hadde de alle slags husdyr. Undervisningen holdt hun 
gående til 1928. Fra da av trappet hun opp sin reisevirksomhet og holdt stadig 
foredrag og demonstrasjoner over hele landet. Henriette Schønberg Erken skrev en 
rekke bøker og mindre skrifter. Allerede i 1895 kom «Kogebog for skole og hjem». 
Den ble tatt i bruk som lærebok ved husstellskoler og ble også oversatt til finsk og 
dansk. I 1905 kom ««Levningernes anvendelse», ei bok som viser hvordan en tar 
vare på rester. Senere kom bøker på løpende bånd. Hennes hovedverk, «Stor 
kokebok» på 700 sider, kom ut første gang i 1914. Boka kom ut i stadig nye større og 
forbedrede utgaver, siste gang i 1951. Opplaget var da på 200 000. I årene 136-40 
gav hun ut «Kjøkkenalmanakken» sammen med sin datter Lillemor. Hun samarbeidet 
med flere matvareorganisasjoner og gav ut en rekke spesielle oppskrifter. Hele tiden 
fortsatte hun med sine foredrags- og demonstrasjonsturneer, samtidig som hun stiftet 
svært mange husmorforeninger. Allerede i 1916 fikk hun kongens fortjenestemedalje 
i gull for sin innsats, som Norges matmor! Hun fikk Norges Husmorforbunds høyeste 
utmerkelse og navnet «Hele Norges Husmor». På hennes 85-års dag ble Henriette 
Schønberg Erkens æresstipend opprettet. Hun sovnet stille inn i sin himmelseng på 
Dystingbo den 22. oktober 1953. 
 
 
 
 



Stolpe 38 Vang kirke 
Vang kirke er en åttekantet kirke fra 1810 i Hamar kommune. Kirken ble oppført etter 
brann i 1804, DVs at den er oppført på et gammelt kirkested Vang kirke er fredet. 
Den omtales også som «Hedmarkskatedralen» på grunn av sin størrelse og 
«Abrahams minde» etter presten Abraham Pihl som tegnet og fikk den oppført. 
 
Abraham Phil  
1756 – Født på Gausdal Prestegard. 1783 – Teologisk kandidat. Han hadde også 
studert matematikk, mekanikk og astronomi. 1784 – Giftet seg med Anna Cathrine 
Neumann. Paret fikk 11 barn i løpet av 16 år, hvorav 3 døde som spedbarn. 1785 – 
Utnevnt av kong Christian 7. til astronomisk observatør i Norge. Astronomien ble 
hans største interesse. 1789 – Sogneprest i Vang. Satte i gang mange praktiske 
foretak, som forbedring av jordbruksredskap, teglverkbygging og opplæring av 
ungdom i ulike slag handverk. 1792 – 1794 – Bøndene sendte klage på ham til det 
danske Cancelli, men klagen ble avvist. 1803 – Utnevnt til prost i Hedemarken 
Prostie 1804 – Vang kirker brant. Phil stod for gjenoppbyggingen, som var ferdig 
seks år senere. 1807 – Kjøpte garden Heggvin-Opsahl, som han endret navnet på til 
Alderslyst. 1808 – Phil utformet klokketårnet og konstruerte urverket på fjøset på 
Torshov gard. 1809 – Utnevnt til Ridder av Danebrogsordenen. 1812 – Makeskiftet 
Alderslyst mot garden Arnkværn. Phil var svært opptatt av at Norge skulle bli 
selvstendig og uavhengig, og at landet skulle få eget universitet, -lagt til Brumunddal. 
Han gikk imot forbudet mot brennevinsbrenning, fordi han mente det ville føre til 
lovovertredelser pga. sedvane med drikking 1821 – Abraham Phil døde etter 32 års 
virke i Vang 
 

Stolpe 41 Finsal  
1906 Vang herredsstyre vedtok i møte den 13. desember å kjøpte garden Finsal for å 
behandle “almindelige syge og tuberkuløse patienter, der trenger behandling utenfor 
hjemmet”. 1907 Finsal gards hovedbygning ble ombygget til sykehjem, og åpnet den 
18. november. Den 19.november ble første pasient innlagt for behandling av 
tuberkulose. Sykehjemmet ble organisert med to avdelinger, hhv. Medisinsk/kirurgisk 
avdeling inkl. operasjonsstue (i 1.etg.) og tuberkuloseavdeling (i 2.etg.) 1. året ble det 
utført 4 operasjoner, året etter 42 operasjoner. Ei sykestue på medisinsk avdeling ble 
også brukt til fødestue. Drengestuen (“Villaen”) ble brukt til personalbolig helt fram til 
1942/43, senere også til pasienter. Malteribygningen (Mørbo) ble innredet til likhus og 
rom for begravelsesseremoni. Fra 1943 ble den personalbolig. Fra 1971 – 83 ble den 
brukt som aldersbolig. 1914 Under 1. verdenskrig ble sykehjemmet stilt til disposisjon 
for behandling avsårede. 1918 Igangsatt utbedringsarbeid måtte avbrytes på høsten 
fordi stedet måtte tas i bruk som lasarett under spanskesyken. På 3 år hadde Finsal 
sykehjem 49 dødsfall. 1919 Finsal sykehjem fikk bygget 2 kurhaller, en nederst i 
parken og en i tilknytning til stabburet på tunet. 1939 Egen fødeavdeling (Klinikken) 
ble satt i drift. 1. året var det 651 fødsler. 1951 Ved årsskiftet ble stedet avviklet som 
sykehjem og tatt i bruk som Finsal gamlehjem fram til 1970. 1964 Ny 2.etg. 
sykehjemsfløy med egen underetg. tatt i bruk (A-fløyen). 1970 Finsal gamlehjem fikk 
igjen status som sykehjem. 1975 Ny sykehjemsfløy (B-fløyen) i 3 etg. med kjeller tatt 
i bruk. Svømmebasseng og bårerom i kjeller 1992 Ny sykehjemsfløy (C-fløyen) og 
egen adm.fløy tatt i bruk. Stedet ble omgjort fra sykehjem til pleie -og omsorgssenter 
for distrikt Vang i Hamar kommune. Stedet fikk navnet Finsalsenteret. Hjemmebasert 
omsorg, dagsenter, ergo og fysioterapitjenester, eget vaskeri, eget hovedkjøkken 
med kafeteria og all administrasjon av pleie- og omsorgstjenestene i distriktet ble lagt 



til senteret. Deler av underetg. i B-fløyen ble utleid til fysikalsk institutt. 2007 
Igangsatt modernisering av den eldste sykehjemsfløy (A-fløyen 
 

Stolpe 42 Teahaugen og Vidarshov 
Teahaugen ligger nordvest for gardstunet. Det er en av de største gravhauger på 
Hedmarken med en diameter på ca. 30m og en høyde på ca. 5m. Rester etter et 
langhus fra yngre romersk jernalder (200 – 400 e. Kr.) ble gravd ut i 1991. Langhuset 
hadde ei grunnflate på 31 x 7m. Sporene er ikke synlige i dag, men det lå i åkeren på 
høydedraget mellom Teahaugen og det store gravfeltet. 
 

Post 45 Ljørkoie 
Tekst kommer 
 

Post 48 Knuseverk 
Tekst kommer 
 
 


