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TUR TIL HESTHAGEN
Det ble en flott ettermiddag selv om regnskyene samlet seg rundt oss. Vi var i
alt 27 mennesker som møtte opp på Lund Nedre.
Gerd Hortemo fortalte om kirken som sto på gården her i gammel tid. Lund
kirke er i følge ”Ullensaker – en bygdebok” bind 1, side 101, allerede nevnt 9.
januar 1312 og så seint som i 1591, men var da ikke lenger i bruk.
Kirken var en betydelig kirke med mye jordegods. Kirken hadde egen prest og
gården Lund Nedre var prestegård. Den har antakelig vært en slags hovedkirke
for Kisa, men sannsynligvis reist av bonden som eide kirkegrunnen.
Bjørg Vikne Dæhlie skriver i sin bok ”Kirken består” om kirken i Ullensaker at da
stavkirken skulle bygges i 1521, ble det seriøst vurdert å flytte kirkestedet til
Lund eller Borgen. Den nye kirken ble likevel bygd på dagens kirkested.
I følge biskop Eysteins jordebok 1393 var Lund kirke viet til helgenen St.
Margareta. Kirken hadde også et bilde av skytshelgenen sin. Etter riksråd Jon
Martinsøn på Sudrheim finnes et testamente som han utstedte 14. Juli 1400 og
hvor han bl.a. ga ”til Lunds Kircke i Kisa 1 lødig march til at farve med Ste.
Margarethe billede”.

Utsikt fra Kirkejordet på Lund Nedre over
mot Holt hvor det også skal ha stått en kirke.

Det er funnet mulige spor etter middelalderkirken på ”Kirkejordet” og steiner
som antas å stamme fra kirken er funnet på gården i nyere tid.
Så tok vi beina fatt mot Hesthagen. På veien passerte vi stedet som på
folkemunne ble kalt ”Marihølet” og som kan ha vært en ”Mariakilde” i katolsk
tid.
Mariakilder fantes det flere steder i landet. Mariakildene skal ha vært hellige
kilder med undergjørende vann som ble besøkt av pilgrimer. Dessverre finnes
det ingen dokumentasjon på at dette oppkommet er en ”Mariakilde”.

Marihølet
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Vi passerte også den gamle ekserserplassen, Lundsplassen. Gerd Hortemo
informerte om plassen. I følge ”Ullensaker bygdebok 1660-1840” hadde
Ullensaker dragonkompani brukt Ullensakermoen som lå på Prestegårdens
grunn mellom Bakke og Gamle Kløfta. Denne plassen ble overtatt av Ullensaker
infanterikompani i 1810. Infanterikompaniet kom fra Oppenplassen som var
ekserserplass fra midten av 1700-tallet, men som nå ble nedlagt fordi den var
blitt for liten.
Ullensaker dragonkompani flyttet derfor til Lundsplassen og den ble brukt fram
til 1818 da dragonkompaniet fikk ny ekserserplass på Bergermoen i Skedsmo.
Lundsplassen var for liten, ujamn og steinete. Nå er den gamle ekserserplassen
dyrket mark.

Lundsplassen

Til slutt havnet vi på Hesthagen (80/11), et gammelt småbruk som en gang var
husmannsplass under Flindrum. Seinere ble det fradelt gården. Småruket har
ikke vært bebodd på mange år og består nå av en stuebygning med ytre trekk
av sveitserstil og et lite uthus. Låven er revet. Husene ligger idyllisk til i
skogkanten.

Småbruket Hesthagen.

