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Severdigheter i Åsnes

(Flisa Turistinformasjon kan gi deg kompletterende opplysninger.
Tlf. 62 95 66 00)

( )
Ca. 6 km øst for Flisa ligger en gammel storgård med 
historisk sus. Den er først nevnt i biskop Eysteins bok fra 
1394, "Rau-boka". Det vil si at gården var "kirkelig jordgods" 
i katolsk tid. Navnet Sønsterud betyr "den sydligste rydning i 
grenda".

"Sønsterud gård" se kart

Inne i hovedbygningen finner vi bl.a. det s.k. " -
rommet". 
Under slaget ved Trangen ble  såret etter å 
ha blitt truffet av 7 kuler. Han ble da ført til Sønsterud gård 
og døde i dette rommet. (Visning etter avtale med Flisa 
Turistinformasjon.)

Dreyer

kaptein Dreyer

I tilknytning til gården finner vi "Galleri Fjøset". I det gamle steinfjøset, som har blitt nydelig restaurert, har 
Åsnes Kunstforening sitt virke. Årlig holdes her flere kunstutstillin-ger. I tillegg brukes lokalet til konserter, 
visekvelder og lignende.

( )
er en fredet krigsminnesplass fra slaget mellom svensker og nordmenn i 1808. Slaget ble vunnet av 
nordmennene. (Skiltet vei fra Rv 20.)

"Trangen" se kart

( )
På Skansen, ca. 10 km fra Flisa sentrum langs Rv 206, ligger restene av et forsvarsverk fra 1600-tallet.
"Skansen" se kart

er en grav fra Vikingtiden, ca. 950 e.Kr. Den ligger ved Nordre Kjølen gård og ble funnet i 1900 under 
videreføring av Solørbanen fra Flisa til Elverum.

"Skjoldmøygrava"

Her kan man se en restaurert tømmerfløtingsplass ved elva -Kynna, som er vernet mot kraftutbygging. Elva 
er en del av -Flisavassdraget. Historisk sett det største fløtingsvassdraget i Hedmark fylke. Fløtingen i Kynna 
ble lagt ned i 1981.

"Kynndammen"

( )
Dette er en av de små grende-skolene på Åsnes Finnskog. Skolen ble bygget i 1901 og var i bruk helt fram til 
1947. Åsnes Finnskog Historielag har gjort en frem-ragende jobb med å samle inn gamle ting som ble brukt 
i undervisningen. (Skiltet vei fra Skal-bu-kilen, ca. 15 km langs Rv 206 fra Flisa mot -Sverige.)

"Faldaasen skolemuseum" se kart

Et naturreservat med "esker" = lange grusrygger, dannet av elver som rant under isbreen under istiden. 
"Kynneggen"

Sønsterud gård, foto: Gunnar Hall Skavoll
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"Eskene" kan bli flere km lange og opp til 50 meter høye.
Flisaelva renner like ved.

( )
Vi finner her en kjempemessig flytteblokk - en stor stein fra istiden med en stor jettegryte i. Trolig brukt til 
kirkelige handlinger, fordi det var veldig langt til kirken for folk på Finn-skogen. Det står et skilt ved veien og 
opplysningstavle ved steinen som ligger et lite stykke fra veien mellom Velta og Rundmyr. (Rv 202)

"Greinbergskjerka" se kart

( )
I perioden 1350-1450 fikk elva Glomma et annet leie. I Glommas gamle elveleie finner man Strandsjøen. 
Her er et våtmarksområde med et sydende fugleliv. Her finns også et utsikts-tårn. Muligheter for overnatting 
ved  som er et småbruk med overnatting, aktiviteter av forskjellige slag og gårdsutsalg. Her kan du 
få servert en hel del gammel historie. For at den som kommer som gjest skal føle et sus fra gammel tid, kan 
man få overnatte i et hus bygget av halm. Sommerstid kan besøkere også kose seg med forskjellige husdyr. 
(Tlf. 62953447)

"Strandsjøen" se kart

Strandsjø

er en gammel merket vei fra Baltebøl, øst for tettstedet Flisa, til grensen mot Sverige og videre inn i vårt 
naboland. Det var denne veien svenske tropper brukte under kampene ved Trangen i 1808. Den er en del av 
Finnskogen Turistforenings stinett.

"Veien over 12-milskogen"

ligger i Jammerdalen ved Arneberg. Dammen ble bygget i 1790 og nyrestaurert i 1992. Tidligere lå det her 
en stor mølle.

"Sagdammen"

( )
ble kåret til årets kulturminne i kulturminneåret 1997. Mølla 
som ligger ved Auståa, på Glommas vestsida, var i drift helt 
fram til 1987. Det er nå dannet en stiftelse som arbeider med 
å restaurere og bevare bygningen for ettertiden.

"Haugsmølla" se kart

Haugsmølla
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