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TUR TIL TRONDSHAUGEN
Utgangspunkt for turen var Vettal Lille eller Øgarden (Ødegarden). Gunnar
Øvrum var turleder mot Trondshaugen. Han startet med å fortelle at det var 7
Vettalsgårder: Øgarden (V. Lille), Søgarden (V. Søndre), Oppigarden (V.
Søndre), Teie (V. Søndre), Norgarden (V. Store) og 2 andre bruk av Vettal
Store. Omkringliggende bruk er Sønstegård, Aamot og Kauserud.

Setra under Kauserud lå på det som i dag er Vettal Lilles grunn og var
opprinnelig 2 setrer eller husmannsplasser. Jacob Setra (Kauserudsetra) eller
Jacob Larsen Ihler som var hans egentlige navn, var den siste gode
skigardsbyggeren i Ullensaker. Han var også skinnfellmaker. Han bodde på
Kauserudsetra tidlig på 1900-tallet.
Plassene Braaten og Kleven lå også under Vettal Lille (Øgarden). Bebodd i
1865.
Hansstua lå under Vettal Søndre og var bebodd til rundt 1920. I 1865 eksisterte
Haugen (Vettalshaugen) under Vettal Store og i 1875 fantes også
Indgjerdingen under Vettal Søndre og Sørstuen. Vettalskolen ble nedlagt 1906.
Den lå på Vettal Søndres grunn. Skolebygningen ble flyttet til Dromsrud og er
nå hovedbygning der.
Lørdagsrud og Hestehagan var opprinnelig husmannsplasser under et av
brukene til Vettal Store, men Lørdagsrud ble utskilt 1789. Hestehagan ble
seinere en del av Vettal Søndre. Plassen Tjennsdalen lå under Vettal Søndre og
var en bedre husmannsplass enn Trondshaugen. Vedskåla på Teie var låve på
Tjennsdalen.
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Vi gikk deretter opp til Trondshaugen som lå under Vettal Lille. Selve haugen
var liten og uten tydelige spor etter bebyggelse. Det var nok en flott utsikt til
Hvamsetertjern derfra tidligere. Nærliggende plasser var Sørlia i Nes,
Hvamsetra, Templet og Holtsetra. Under krigen ble Trondshaugen brukt til
dansefester.
Jfr. Folketellingen 1865 var det på Trondshaugen 1 husholdning med 1 ku, 1/8
tønne bygg og 1 tønne poteter. Beboere var Ole Halvorsen, en enkemann på 74
år som ble hjulpet med husholdningen av datteren Christine. Det har
sannsynligvis vært 3 eller 4 små bygninger på Trondshaugen.
Reidar Andersen fortalte oss litt om bestemoren sin som ble født på
Trondshaugen i 1851.

