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FORORD 
De kulturhistoriske undersøkelser på Hardangervidda i 1969 ble 
utført for en separat "bevilgning på kr. 54 000 fra Norges 
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (Statskraftverkene). Den aktuelle 
bakgrunn var NVE's plan av mars 1968 for reguleringsinngrep i 
forbindelse med Eidfjord-verkene. 
 
De områder som ble valgt ut til denne forberedende undersøkelse, 
ligger etter lov om fortidsminner, dels i mandatområdet til 
Universitetets Oldsaksamling, Oslo, dels i det område som hører inn 
under Historisk museum, Universitetet i Bergen. 
 
Etter vanlig praksis i saker vedrørende kulturhistoriske 
undersøkelser i forbindelse med vassdragsutbygging ble den praktiske 
utførelse overlatt De Arkeologiske Museers Registreringstjeneste 
(DAMR). Imidlertid ble arbeidet planlagt og utført mens 
Hardangerviddaprosjektet for Tverrvitenskapelig Kulturforskning 
(HTK) var under forberedelse. Det var derfor naturlig at 
undersøkelsene ble sett i nær sammenheng med dette prosjektets 
planer og at en la arbeidet opp slik at det kunne danne et best 
mulig arbeidsgrunnlag for de følgende års forskningsopplegg. 
 
Ut fra dette har en gitt hele feltundersøkelsen en videre geografisk 
og faglig/kronologisk ramme enn tilfellet vanligvis har vært under 
tidligere vassdragsundersøkelser. Således har en foretatt 
registrering både innenfor og utenfor de soner som fysisk vil bli 
berørt av en eventuell regulering. Dessuten har en registrert 
kulturminner både fra forhistorisk tid, middelalder og nyere tid, 
foruten muntlig tradisjon knyttet til de aktuelle fjellområder. 
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Både feltarbeid og etterarbeid er for en vesentlig del utført av 
personell som fra 1970 har en eller annen form for tilknytning til 
HTK. Etterarbeidet er i sin helhet utført i HTK's regi. 
 
Feltundersøkelsen i 1969 strakte seg over 5-6 uker fra begynnelsen 
av juli. Personalet bestod av 3 registreringsgrupper med 2 personer 
i hver: 
 
- I Hein-området ble arbeidet utført av Svein Indrelid, Bergen og 

Bjørn Aarseth, Karasjok med førstnevnte som ansvarlig leder. 
- I Veigdalen arbeidet Inger Marie Holm-Olsen, Bergen og Anne-

Camilla Finckenhagen, Bergen med den første som ansvarlig leder. 
- I Osa-området (særlig Austdalen) arbeidet Åsmund Eknes, Oslo og 

Bjørn Bjørlykke, Bergen med den første som ansvarlig. 
- Undertegnede var ansvarlig for hele undersøkelsen. 
 
I alt omfatter resultatene 374 registreringsnummer fordelt med 165 
på Hein, 158 på Veig og 51 på Osa. Ofte omfatter hvert nummer flere 
objekter. 
 
I tallene inngår bl. a. steinalderlokaliteter, gravhauger, 
dyregraver og andre fangstanlegg, hellere, tufter, buer, miler, 
stølsanlegg, steinbrudd og veifâr. 
 
Bildet en sitter igjen med etter årets undersøkelser, samsvarer 
stort sett med de forhåndsantagelser en gjorde: Hardangervidda 
gjemmer et meget stort antall kulturspor av en rekke forskjellige 
slag. Uten at de blir registrert, dokumentert og analysert på en 
best mulig måte, vil vår kulturhistorie bli vesentlig fattigere. 
 

Bergen i juni 1970 
 

Arne Johansen
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FORORD 
 
Bjørn Aarseth og Svein Indrelid har vært ansvarlige for arbeidet, 
med den sistnevnte som daglig leder. 
 
Bjørn Aarseth har skrevet  
- kap. 5. Hein nr: 
 
36, 69, 71, 82, 33, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 120, 121, 122, 
133, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 154, 159, 160, 161, 162 og 163. 
 
- kap. 5.2.2.1. Omkring reinbeitene i området Krækkja – Halne – 
Hein. 
 
Svein Indrelid har skrevet resten av innberetningen. 
 
Informantene J.T. og I.S. er intervjuet av Bjørn Aarseth alene, 
informantene O.S. og B.S. av Svein Indrelid. 
 
De øvrige er intervjuet av begge i fellesskap. 
Kap. 5.2., Muntlig tradisjon er redigert av Svein Indrelid etter 
notater av begge. 
 

Bergen, juni 1970 
 

Svein Indrelid 
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1. REFERANSEMATERIALE. 
 
I denne innberetningen blir det henvist til karter, litteratur og 
til informanter som har gitt opplysninger av betydning for arbeidet. 
For å unngå fotnoter eller lange parenteser i teksten, blir det 
henvist til disse kildene ved signaturer. Den følgende oversikt over 
referansematerialet forklarer signaturapparatet. 
 
1.1 Karter. 
 
Som oversiktskarter er benyttet: 
 
1. NGO's turistkart "Hardangervidda", målestokk 1:200 000, utgitt 

1936, ført á jour 1958. Referanse ved merket (Turistkartet). 
2. NGO's gradteigskart "Hardangerjøkulen", gradteig D33 Vest, 

oppmålt 1920-29, utgitt 1932, revidert 1955. 
3. NGO's gradteigskart "Hallingskarvet", gradteig D33 Øst, oppmålt 

1921-29, utgitt 1931, revidert 1955. Det blir referert til begge 
ved merket (Gradteigskartet). 

 
Som spesialkarter er benyttet: 
4. NVE's kart Eidfjordanleggene G2. SBP-13199, målestokk 1:10 000, 

ekv.: 10 m. 
5. NVE's kart Eidfjordanleggene G3. SBP-13200, målestokk 1:10 000, 

ekv.: 5 og 10 m. 
6. NVE's kart Dagali D5. SBP-8262, målestokk 1:10 000, ekv.: 5 m. 
7. NVE's kart Dagali D6. SBP-8263, målestokk 1:10 000, ekv.: 5 m. 
8. NVE's kart Dagali D7. SBP-8264, målestokk 1:10 000, ekv.: 5 m. 
9. NVE's kart Dagali E5. SBP-8266, målestokk 1:10 000, ekv.: 5 m. 
10. NVE's kart Dagali E6. SBP-8267, målestokk 1:10 000, ekv.: 5 m. 
11. NVE's kart Dagali E7. SBP-8268, målestokk 1:10 000, ekv.: 5 m. 
12. NVE's kart Dagali E8. SBP-8269, målestokk 1:10 000, ekv.: 5 m. 
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13. NVE's kart Dagali F 7. SBP - 11707, målestokk 1:10 000, ekv.: 5 

m. 
 
Samtlige NVE-karter er konstruert etter fotogrammer, opptatt i 
september 1964 for nr. 13200's vedkommende, de øvrige i september 
1961. Det blir henvist til kartene ved merket (Reguleringskartet). 
Samtlige registrerte objekter er tegnet inn på reguleringskartene. 
 
De fysiske kulturminnene er i innberetningen ordnet etter UTM-
systemet (Universal Transversal Mercator).  
Kartgrunnlaget er: 
 
1. AMS series M711, sheet 1415 I "BJOREIA", målestokk 1:50 000, 

ekv.: 30 m. 
2. AMS series M711, sheet 1515 IV "USTAOSET", målestokk 1:50 000, 

ekv.: 30 m. 
 
Begge disse er ufullstendige for søndre dels vedkommende. For denne 
delen har man brukt: 
 
3. En blåkopi av kartbladet HEIN, blad 1515 IV, målestokk 1:50 000, 
hvor man har tegnet inn rutenettet for hånd. 
 
Det refereres til disse kartene ved merket (AMS) 
 
1.2 Litteratur. 
 
BENDIXEN, B.E. (1891) Fornlevninger i Hardanger. (Foreningen til 

Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aarsberetning). 
Kristiania. 

BØE, JOHS. (1942) Til høyfjellets forhistorie. (Bergens Museums 
Skrifter nr. 21). Bergen. 

NEGAARD, HJ. (1911) Hardangerviddens ældste befolkning. (Bergens 
Museums Aarbok. 4.). Bergen. 

REINTON, LARS & REINTON, SIGURD S. (1938) Folk og fortid i Hol. I. 
Oslo. 

 

1.3 Muntlige opplysninger. 
 
En rekke personer har under registreringen gitt opplysninger som er 
sitert i innberetningen. Hvor en opplysning er sitert, eller hvor 
man har fått oppgitt stedsnavn som 
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ikke står på kartene, blir kilden oppgitt ved signatur. Hvor flere 
kilder har gitt samme opplysning, blir alle signaturer tatt med. 
 
Kapitel 8 inneholder en fortegnelse over samtlige informanter med 
deres personalia og signaturer. 
 
 
2. GENERELL OVERSIKT. 
 
2.1 Startgrunnlag. 
 
I anledning Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesens planlagte 
reguleringer på Hardangervidda i forbindelse med Eidfjordverkene, 
vil det i dette området i årene 1970 -1975 som et eget prosjekt bli 
utført en større Kulturhistorisk undersøkelse på tverrvitenskapelig 
basis, ledet fra Historisk museum, Universitetet i Bergen. 
 
Sommeren 1969 ble tre arbeidsgrupper, hver bestående av to 
studenter, sendt ut av De arkeologiske museers registreringstjeneste 
til tre avgrensede områder på Hardangervidda. Gruppens oppdrag var å 
foreta en arkeologisk og etnologisk registrering av de kulturminner 
som måtte finnes i områdene, samt å samle inn muntlig tradisjon om 
utnyttelsen av Vidda. Denne registrering skulle i første rekke ta 
sikte på å gi et grunnlag for de neste års mer omfattende 
undersøkelser. 
 
Denne innberetningen er resultatet av registreringen i Hein-området, 
hvor gruppe 2 har hatt sitt arbeidsfelt. Gruppen består av stud. 
mag. art. Bjørn Aarseth, Oslo og stud. mag. art. Svein Indrelid, 
Bergen. 
 
2.2 Utført arbeide. 
 
Kartet s. 4 viser ved signaturskraveringer fordelingen av 
prøvestikkingen i Hein-området. Ved innsamling av muntlig tradisjon 
ble 14 personer intervjuet. Feltarbeidet omfatter 568 timer effektiv 
arbeidstid. 
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2.3 Resultater. 
 
2.3.1 Det ble i alt registrert 165 objekter. De blir i innbe-
retningen benevnt "Hein" + et nummer. I de aller fleste tilfeller 
har hvert enkelt kulturminne fått sitt eget nummer, også i de 
tilfeller hvor noen av dem tilsammen utgjør et naturlig hele. 
Eksempelvis har hver enkelt dyregrav i et fangstsystem fått sitt 
eget nummer. I noen få tilfeller er to eller flere objekter slått 
sammen under ett nummer. Dette gjelder spesielt når de enkelte 
kulturminner er svært usikre. 
 
2.3.2 Av de registrerte kulturminnene er: 
- 24 lokaliteter av steinalderkarakter 
- 5 ikke daterbare lokaliteter med funn av trekull 
- 22 dyregraver 
- 1 melrakkfelle 
- 1 fangstsystem med varder og steingjerder 
- 4 bogastiller 
- 16 fastringer (oppbevaringsgroper for kjøtt) og forrådskammer. 
- 32 tufter 
- 3 teltringer 
- 14 "kryp-inn" -- enten små hellere med oppmuring, eller mindre, 

oppmurte lite forseggjorte ly, med plass til en eller to mann. 
- 30 steinbuer, hvor veggene helt eller i det vesentlige er bevart. 

Skillet mellom steinbuer, "kryp-inn" og tufter er ikke reelt, da 
det finnes mange overgangsformer. 

- 5 buer av tre, hvor både vegger og tak er bevart. 
- 2 stier av spesiell interesse (Nordmannsslepa).  
- 1 kunstig oppbygget haug med varder 
- 1 varderekke 
- 2 rektangulære steinsetninger 
- 1 steingjerde 
- 1 finnested for spydspiss 
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2.3.3 Ved innsamling av muntlig tradisjon gikk man ut fra pro-
blemstillingen: Hvilken betydning har Vidda generelt og Hein-området 
i særdeleshet hatt for de tilstøtende bygder? Man konsentrerte seg 
om jakt og fiske, tamreindrift, ferdsel over Vidda og driftehandel. 
Tradisjonsinnsamlingen er ikke på noen måte fullstendig. Man 
forsøkte kun å få en oversikt som kunne danne grunnlaget for en 
senere etnologisk undersøkelse. 
 
3. TERRENGBESKRIVELSE. 
 
3.1 Generell oversikt. 
 
3.1.1 Vannene i det undersøkte området ligger mellom 1074,4 og 
1150,5 m.o.h. i et grenseområde mellom flere vassdrag. Olavsbuvatn, 
2,5 km V for Halnefjorden, er det Ø-ligste bassenget i 
Måbødalsvassdraget som renner ut i Hardangerfjorden ved Eidfjord. 
Ørteren, 0,5 km N for Store Krækkja, har avløp til 
Hallingdalsvassdraget. 
 
Administrativt hører området til Buskerud fylke, herredene Hol og 
Nore og Uvdal. Ifølge gradteigskartet skjærer fylkesgrensen over 
Halnefjorden et par hundre m Ø for den NV-re enden, slik at en meget 
liten del av Heinvassdraget her hører til Hordaland fylke, Eidfjord 
herred. 
 
3.1.2 Berggrunn. 
Det undersøkte området ligger i sin helhet innenfor det Sør-Vest-
Norske grunnfjellsområdet. Rester av fyllitt finnes imidlertid 
bevart på toppen av enkelte høydedrag. Grensen mellom grunnfjell og 
fyllitt er spesielt lett synlig i Halnekollen, rett N for 
Halnefjorden, hvor det subkambriske peneplan trår tydelig fram som 
en nesten horisontal avsats langs hele fjellpartiet. Fyllitt ble 
observert i en høyde på 1227 m.o.h. på Halnetunga og på ca. 1230 
m.o.h. i Kjækkjahei. 
 
Grunnfjellet i området består vesentlig av grovkornet granitt. På S-
siden av Krækkjungen og i veiskjæringen NØ for Ørteren ble det sett 
større partier med øyegneis. 
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3.1.3 Løsavsetninger. 
 
Mektigheten av løsavsetningene i området veksler sterkt, men 
generelt kan man si at de er svært tynne. De største 
konsentrasjonene forekommer i forsenkninger i berggrunnen. 
Det meste av løsavsetningene består av blokkrik bunnmorene. Innenfor 
enkelte avgrensede områder er det en tydelig dominans av 
løsmateriale i form av hauger og rygger av sortert materiale, for 
det meste innenfor grus/sand-fraksjonene. Mellom haugene ligger det 
mengder med myrpytter og små tjern. Relieffet i disse områdene er 
sjelden over 1015 m. Slike områder finnes vanligvis i flate eller 
lett skrånende partier i høyereliggende områder mellom vannene. Jeg 
tolker avsetningene som dødisfenomener avsatt av en dynamisk lite 
aktiv bre. I disse områdene finnes det også eskere. Spesielt tydelig 
er dette mellom Skaupa og Sevra, 1-3 km SV for S-spissen av 
Halnefjorden, hvor man har to tydelige eskere, den ene ca. 0,5 og 
den andre omtrent 1 km lang. Avsetninger av glacifluvial og fluvial 
karakter forekommer også i lavere nivåer i tilknytning til de store 
vannene, gjerne ved innfallsoser for elver. Disse avsetningene har 
ofte terrasseform og materialet er tydelig lagdelt. 
Terrasseoverflatene ligger opptil 10 m over dagens vannstand. Dette 
tyder på at sedimentasjonen har funnet sted under et høyere vannivå 
som kan være betinget av isoppdemning. 
 
I samme nivå, 5-10 m over vannflaten finnes det enkelte steder, ofte 
omkring utløpsosene i vannene, ovale hauger med sortert 
løsmateriale. Disse kan være over 5 m høye og opptil 60-70 m lange. 
Jeg har tolket dem som erosjonsrester av glacifluviale, 
glacilakustrine eller fluviale avsetninger nedskåret av sterke 
vannstrømmer. 
 
De tydelig fluviale avsetningene er meget beskjedne og består av 
mindre bekkevifter. 
 
Man må anta at endel av løsavsetningene er forvitringsjord, men da 
man ikke foretok undersøkelser med tanke på dette, kan man ikke 
antyde omfanget og utbredelsen av slike jordarter. 
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Store deler av området har et myrjorddekke over bunnmorenen, 
spesielt omkring vannene og i liene opp fra disse. Myrene er ofte 
meget fuktige, og enkelte steder kan det være vanskelig å ta seg 
fram over dem. 
 
3.1.4 Topografi. 
 
Den undersøkte delen av Heinvassdraget kan topografisk og 
geomorfologisk karakteriseres som en ondulerende flate. Meget 
karakteristisk er de avrundete og utflatende overflateformene uten 
brå skiftninger i dype daler og bratte fjellsider. Dette er det 
typiske "viddenivået" som av Hans Reusch ble kalt "den paleiske 
overflate" og som vanlig tolkes som et tertiært peneplan som enkelte 
steder ligger meget nær det subkambriske peneplanet. Viddekarakteren 
opphører fra Nedre Hein og Ø-over, hvor dalføret tydelig skjærer seg 
ned i overflaten. Dreneringsløpet mot Ø har karakter av en glacialt 
utformet dal. 
 
Når man unntar Nedre Hein som ligger på 1074,4 m.o.h., ligger 
vannene i nivå 1111.75 til 1150,5. Nedre Hein er samlebassenget for 
dreneringen fra de andre vannene som sprer seg utover mot NV i 4 
grener. (Reguleringskartet). 
 
Den N-ligste og største grenen består av vannene Dragøyfjorden (som 
faller utenfor det undersøkte området), Store og Vesle Krækkja, 
Heinungen og Øvre Hein. Vannene ligger på en rekke i retning NV-SØ 
og er forbundet med korte elvestubber. Denne dreneringsgrenen har 
sitt opphav i noen små tjern i høydenivået 1451 m.o.h. ca. 3 km S 
for Bergensbanen ved Storurdi. Grenen har ingen større sidetilløp, 
bare mindre bekker. (Gradteigskartet). 
 
Den andre grenen ligger 2-5 km lenger S i samme hovedretning og 
består av Halnefjorden. Denne er skilt fra hovedgrenen av et 
fjellmassiv som lengst N topper seg i Halne-kollen (1358 m.o.h.). 
Fjellmassivet fortsetter mot SØ i Halnetunga og Vesletunga med 
største høyder mellom 1225 og 1288 m.o.h. Halnefjorden har to mindre 
tilløp i den 
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NV-lige delen. Kildene for begge tilløpene ligger bare ca. 200 m fra 
tilløpene til Kjeldåi som drenerer mot Eidfjord. Halnefjordgrenen 
løper sammen med hovedgrenen i S-dre del av Øvre Hein. 
(Gradteigskartet). 
 
Den tredje grenen ligger 3-4 km S for Halnefjorden og har stort sett 
hovedretning NNV-SSØ. Grenen består av Skaupsjøen og elven Skaupa 
som kommer fra tjern 1252 ved Larsbunut, ca. 1,5 km ØSØ for 
Tråstølen Fjellstove. Skaupsjøgrenen er skilt fra Halnefjorden ved 
Skaupsjøtunga, et forholdsvis jevnt fjellparti som topper seg i 
Storholmnut (1322 m.o.h.). Denne grenen løper sammen med Halnefjord-
grenen ved Kvamshytta i den S-ligste delen av Halnefjorden. Grenen 
faller utenfor det undersøkte området. (Gradteigskartet). 
 
Den fjerde og S-ligste grenen utgjøres av Sælstjørnbekken med 
Sælstjørnane som har sine kilder i Skyttarbudalen. Denne grenen er 
den korteste, vel 10 km lang, og har sitt utløp i V-enden av Nedre 
Hein. Sælstjørngrenen har hovedretning VSV-ØNØ og er skilt fra de 
tre andre ved et lavt fjellparti med to mer markerte høyder, 
Midtsæltjørnhøgda (1286 m.o.h.) og Skyttarbuhøgda (1266 m.o.h.) 3 og 
5 km S for elven mellom Halnefjorden og Øvre Hein. Lenger Ø, i kilen 
mellom Sælstjørnane og Øvre Hein, ligger Sælstjørnnutane (1257 
m.o.h.) (Turistkartet). 
 
3.1.5 Vegetasjonssoner. 
 
Det meste av det undersøkte området ligger innenfor den lavalpine 
vegetasjonssonen (vier-regionen) som domineres av dvergbusker som 
krekling, røsslyng, dvergbjørk, blåbærlyng og tyttebærlyng. Sonen 
har store områder med soligene myrer. Myrtuedannelsen forekommer 
vanlig. Det er særlig området nærmest de store vannene og liene opp 
fra disse som hører til den lavalpine vegetasjonssonen. 
 
Den lavestliggende delen av det undersøkte området, strekningen fra 
innfallsosen i Nedre Hein og Ø-over, ligger helt eller delvis i den 
subalpine vegetasjonssonen (fjellbjørk- 
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skogen) som domineres av fjellbjørk og forskjellige selje- og 
vierarter. 
 
De høyestliggende toppene i området ligger på grensen mot den 
mellomalpine vegetasjonssonen, hvor nedre grense markeres av at 
vieren, engsamfunnene og blåbærlyngen blir borte. Kreklingen er her 
sjeldnere, og innslaget av stivbladede gress- og halvgressarter, 
særlig starr, blir større. Stedvis dominerer musøre helt. 
 
 
3.2 Spesielle områder. 
 
3.2.1 Store Krækkja. 
 
Store Krækkja ligger i Heinvassdragets N-ligste gren, på NV-siden av 
riksvei 20, ca. 10 km SSV for Haugastøl. Vannet er tilnærmet ovalt, 
med lengderetning ØSØ-VNV. På N-siden er det innskåret av et par 
store bukter. Vannets største lengde er 4400 m, største bredde 2000 
m omtrent midt på vannet. 900 m fra den ØSØ-re enden har vannet en 
kraftig innsnevring i en lav, bred tange. Sundet mellom tangespissen 
og landet på S-siden er 170 m bredt, men det ligger flere holmer i 
sundet. Selv om vannet her er meget grundt, er det likevel for dypt 
til å vasse over. ØSØ for tangen vider vannet seg ut til en bredde 
opptil 550 m og en lengde på 750 m. Nivået er det samme som i Store 
Krækkja, og reguleringskartet har samme navn på det lille vannet, 
som ifølge lokalkjente folk heter Krækkjungen (LØ, MO). Store 
Krækkjas høyde over havet er 1150,5 m (reguleringskartet). 
 
I Ø-ligste del av vannet skiller en ca. 350 m bred fjellterskel 
Store Krækkja fra Dragøyfjorden. Fylkesgrensen mellom Hordaland og 
Buskerud følger terskelen N-S, slik at Dragøyfjorden ligger i 
Hordaland, St.Krækkja i Buskerud. Terskelhøyden er 25 m. Elven fra 
Dragøyfjorden er Store Krækkjas hovedtilløp. Vannet har dessuten 
tilløp fra noen små bekker med ubetydelig vannføring. Utløpsosen 
ligger i den Ø-ligste delen av Krækkjungen, hvor en knapt 250 m bred 
og 3,4 m høy terskel skiller vannet fra Vesle Krækkja. 
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Store Krækkja ligger i et typisk vidde-område med slakt terreng. De 
topografiske forhold legger få hindringer i veien, og når man unntar 
de fuktigste myrområdene, er det fremkommelig omtrent overalt i 
terrenget. En turiststi går på N-siden av vannet et stykke inne på 
land. Denne er avmerket på gradteigskartet. 
 
3.2.1.1 NØ-siden av Store Krækkja fra terskelen mot Vesle Krækkja og 
til den N-ligste delen av vannet har i de lavestliggende områdene en 
moderat skrånende landbrem som blir brattere mot skråningen av 
Øklenutan. Gradienten er likevel ikke større enn at det de aller 
fleste steder er lett å ta seg fram opp til toppene. Terrenget er 
stedvis oversådd av flytt-blokker. Bunnmorenen har enkelte steder 
meget liten mektighet, og fast fjell kan være synlig. Nærmest vannet 
er det forholdsvis fuktig med mindre myrområder og vassig i over-
flaten. 
 
Overflateformene har forholdsvis lavt relieff. Hele NØ-siden av 
vannet har stort sett jevn overflate og gir et rolig inntrykk, men i 
området ved Krækkjungen er terrenget noe mer undulerende. Tangen som 
skiller Store Krækkja fra Krækkjungen er lav og tørr og synes å 
bestå av løsmateriale. Toppflaten er meget jevn. 
 
Det NØ-lige området avgrenses i N av en ca. 1 km lang bukt som 
skyter inn i landmassivet mot N. Denne bukta heter Kristenvikje 
(LØ). Et vel 500 m bredt, lavt eid, Svoi (utt. Svøe) (LØ), skiller 
Store Krækkja fra Ørteren. Den N-lige delen av Svoi mangler helt 
jordsmonn, og fjelloverflaten er helt blankskurt. Her ble observert 
isskuringstriper i S-SV-lig retning. Svoi skiller Øklenuten med 
Kristennut lengst NV fra Svonut på N-siden av vannet. 
 
3.2.1.2 N-NØ-siden av Store Krækkja avgrenses i Ø av Kristenvikje og 
Svonut. Svonut løftes opp som et kuppel- til ryggformat massiv med 
høyder opptil 1236 m. V for nuten er terrenget flatere enn lenger Ø. 
Et forholdsvis stort område ligger i 
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nivået 1150 - 1180 m.o.h. Terrenget antar her flykarakter. Området 
strekker seg N-over til Nedre Trestiklan, ca. 2,5 km N for Store 
Krækkja. Mot N er løsmassedekket tynt, og fjellgrunnen stikker fram 
i små høyder og rygger som her gir terrenget en ondulerende 
overflate. Lenger S, i områdene nærmest Store Krækkja, er det 
jevnere. I dette området er overflaten fuktig. Dette gir seg utslag 
i mange småtjern og sammenhengende områder med soligene myrer. Det 
fuktige området avgrenses i V av Dragøynuten. 
 
Området mellom Svonut og Dragøynut er på grunn av fuktighet dårlig 
egnet til bosetning i dag. Unntatt er en lav, bred tange som stikker 
ut i vannet knapt 1 km fra V-enden av vannet. Her er det tørr 
bunnmorene over fast fjell og i forsenkningene mellom småhøyder i 
grunnfjellsoverflaten. Lengst NØ, hvor Krækkjahytta ligger, er det 
også et tørrere område. 
 
Dragøynuten er en smal fjellrygg som skiller Store Krækkja fra 
Dragøyfjorden. Høyden er opptil 1214 m.o.h. Fra toppen av 
Dragøynuten er det god utsikt til begge vann, til store deler av 
flyene omkring og til høydene som omgir vannene. 
V for nuten, ved SØ-bredden av Dragøyfjorden er det slette, tørre 
områder mellom nuten og vannet. 
 
3.2.1.3 S-siden av Store Krækkja skiller seg fra N-siden ved at ter-
renget er mindre kupert. Nærmest vannet er det en 400-1000 m bred 
brem med slakk stigning opp til et nivå på ca. 1200 m.o.h. S for 
dette strekker de flatere flyene seg et par km mot S og avgrenses 
her av fjelltoppene ved Halnekollen (1357,2 m.o.h.). På flyene 
ligger det spredt tallrike småtjern, mens de slakke liene nærmest 
vannet er gressgrodde og forholdsvis tørre. I strandbeltet og 
umiddelbart over dette er det mange tørrabber og småhauger. Store 
deler av området er velegnet for bosetning. Et par bekker kommer ned 
fra flyene i S. Ved utløpet av bekkene er strandsonen litt bredere 
enn andre steder. 
 
3.2.1.4 SØ-siden av Store Krækkja. Ca. 2 km V for Ø-enden av Store 
Krækkja forandrer terrenget delvis karakter. Bremmen fra vannet og 
oppover blir smalere og brattere og går i S over 
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i et par fjelltopper på 1237 og 1242 m.o.h. I dette området mangler 
flyene helt. I liene fra fjelltoppene og ned til vannet er det mer 
morene enn ellers i området. Her er også endel rasmateriale, og 
enkelte steder ligger det mindre urer. 
 
Ø for fjelltoppene, langs S-siden av Krækkjungen, er terrenget 
slakkere, men forholdsvis fuktig. Dette området er ikke så ideelt 
for bosetning som tilfellet er lenger V. 
 
3.2.2 Vesle Krækkja. 
 
Vesle Krækkja er forbundet med Krækkjungen og Store Krækkja med en 
ca. 250 m lang elvestubb. Nivåforskjellen er 3,4 m. Riksvei 20 
krysser denne terskelen, og det er bygget en betongbro over elven. 
Det er foretatt en del sprengningsarbeid i elven, og man kjenner 
ikke til om den var vadbar tidligere. Ved registreringen var det 
ikke mulig å vade over med støvler. Vannstanden var da normal. Vesle 
Krækkja er et halvmåneformet basseng. Den N-ligste delen er orien-
tert NNØ-SSV. Omtrent på midten bøyer bassenget av mot SØ. Vannets 
største lengde, målt etter en tenkt midtlinje, er 3100 m. Største 
bredde er ca. 1000 m, målt Ø-V omtrent midt på vannet. Den N-ligste 
fjerdeparten av vannet er delt i to store bukter mot N og NØ av et 
fremskytende triangelformet, lavt nes. Ifølge reguleringskartet er 
Vesle Krækkjas høyde over havet 1147,1 m. 
 
Vesle Krækkja har to tilløpselver. Lengst NV i den N-lige bukten 
faller hovedtilløpet inn fra Krækkjungen. 1200 m lenger SSV faller 
det inn en liten elv som kommer fra Båtstjern (1156,5 m.o.h.) 300 m 
lenger V. Båtstjern har tilløp av en rekke bekker. Elven fra 
Båtstjern til Vesle Krækkja heter Båtstjørnbekken (LØ). Den har 
mindre vannføring enn det andre hovedtilløpet og er lett vadbar. 
Vannet har dessuten tilløp fra et par bekker på V-siden. På Ø- og N-
siden finnes det ingen bakke- eller elvetilløp. Utløpsosen ligger 
lengst SØ i vannet. 
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Vesle Krækkja ligger i en forsankning i fjellgrunnen. På alle sider 
er løsmassedekket meget sparsomt, og fjellgrunnen blottes over store 
områder. Mindre forsenkninger i fjellgrunnen er oppfylt av 
bunnmorene og forvitringsjord. Vegetasjonsdekket er derfor ikke 
sammenhengende over større områder, men brytes av svaberg og 
småknauser. Flyttblokker opptrer hyppig. 
 
På alle sider av vannet stiger terrenget forholdsvis slakt oppover 
til en høyde av 1200-1225 m.o.h. hvor terrenget flater ut noe og går 
over i undulerende flater som brytes av enkelte oppstikkende 
knauser. I N stiger terrenget oppover mot Øklenutane, i Ø ligger 
viddeområdene ved Krækkjenut. I S og SV ligger et større platå, 
Halnetunga, som topper seg på 1286 m.o.h. (reguleringskartet). 
Halnetungemassivet omfatter også V-re del av vannet. En markert topp 
på 1911,5 m.o.h. (reguleringskartet) skiller Krækjungen og Båtstjern 
fra Vesle Krækkja i NV-re del. 
 
3.2.2.1 N-siden av Vesle Krækkja.  S for riksveien er terrenget 
svært steinet i det triangelformete området som skiller de to buk-
tene. Den S-ligste delen av tangen har kun et tynt mose- og lavdekke 
over steinene, som man antar er en utvasket morene. Steinene er av 
størrelser fra over mannsløft og ned til knyttnevestørrelse. Det 
finnes meget lite finkornet materiale i området. På grunn av den 
steinfylte marken er området lite egnet til bosetning. V for tangen 
er det fuktig lende med multemyrer. 
 
N for riksveien stiger terrenget bratt opp mot Øklenutan. Riksveien 
svinger her mot NØ og følger det korte dalføret mot Lægreidvatn 1300 
m NØ for Vesle Krækkja. I dette dalføret finnes det tørre hauger av 
løsmateriale. Slike hauger og mindre, terrasselignende flater finnes 
også i N-dre og Ø-re del av den NØ-re bukten. Dette er de eneste 
områder ved N-siden av vannet hvor man kunne vente å finne 
bosetningsspor av steinalderkarakter. 
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3.2.2.2 Ø-siden av Vesle Krækkja har meget tynt morenedekke over 
fjelloverflaten som stikker frem som svaberg over store områder. 
Vegetasjonen er stort sett sparsom og består av lav, mose, lyng, 
litt gress og halvgress, dvergbjørk og krekling. Enkelte steder i 
strandsonen er det fuktig med mindre myrpartier. Fuktigheten tiltar 
mot SØ hvor det også vokser vierkratt. 
 
Stranden er stort sett steinet og har ikke mange brukbare 
båtplasser. Omtrent midt på Ø-siden av vannet ligger en storsteinet 
ur av granittblokker på opptil 30-40 m3. 
 
Stigningen fra vannet og oppover er moderat og jevn, uten markerte 
trinn. Stigningen går gradvis over i det lett undulerende 
viddenivået i 1170-1200 meters høyde. 
 
3.2.2.3 S-dre del av vannet snevres inn til under 300 meters bredde. 
En lav, men markert ryggformet forhøyning snevrer inn dalføret og 
danner en terskel, hvor utløpsosen ligger. Her krysser den gamle 
ferdselsveien Nordmannslæpa elven. Det finnes ingen bro her i dag, 
men elven er vadbar ved liten vannføring. Med visse vanskeligheter 
lot det seg gjøre å vade over med støvler under registreringen. 
Vannføringen var da normal. Nærmest vannet er det fuktig og 
myrlendt. 
 
3.2.2.4 SV-siden av Vesle Krækkja, fra utløpsosen og til Båtstjørn-
bekken er den mest myrlendte delen og stort sett for fuktig for 
bosetning. Liene oppover mot viddenivået er slakke med tildels 
frodig vegetasjon på soligene myrer. Krattvegetasjonen består av 
endel vier, dvergbjørk og krekling. I området er det også 
moltemyrer, gress og halvgress, endel blåbærlyng og på tørrere 
steder tyttebærlyng. Bunnen består av mose og lav. 
 
3.2.2.5 NV-siden, fra Båtstjernbekken til innfallsosen i N, har 
bratt stigning mot reguleringskartets høyde 1191,5. Her finnes det 
nesten ikke vegetasjon, bare snaufjell som overalt stikker fram i 
dagen. Det ser ut som om snøen ligger lenge her, da 
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musøre dominerte vegetasjonen totalt. Ved registreringen (9/7) lå 
det bare noen mindre snøfonner igjen. Ellers fantes det ikke snø 
omkring Vesle Krækkja. 
 
Nærmest innfallsosen i N er terrenget noe slakkere, men på grunn av 
fuktighet og stort sett for bratt terreng kan bosetningsforholdene 
ikke sies å være ideelle. Vegetasjonen er bedre utviklet enn lenger 
S, bl. a. finnes her mye blåbærlyng og dvergbjørk. 
 
3.2.3 Heinungen. 
Det ble ikke foretatt prøvestikking eller befaring rundt Heinungen, 
da man på grunn av tidsnød utsatte dette til neste års 
undersøkelser. Terrengbeskrivelsen baseres derfor på kart- og 
flybildestudier og på det man så av området fra en befaring i 
høydene omkring S-enden av Vesle Krækkja. 
 
Heinungen ligger ca. 250 m ØSØ for Vesle Krækkja. Nivåforskjellen er 
8, og Heinungens høyde over havet er ifølge reguleringskartet 1139,1 
m. Vannet er ovalt med lengderetning SSØ-NNV. Største lengde er ca. 
1100 m. Bredden er jevnt over ca. 400 M. Mot S smalner vannet av til 
en spiss. 
 
Hovedtilløpet er elven fra Vesle Krækkja som faller inn i Heinungen 
i den NV-re enden. Vannet har også tilløp fra et par bekker som 
kommer fra områdene omkring Krækkjahei i N. Utløpsosen ligger i den 
S-ligste enden av vannet. 
 
Heinungen er omgitt av fjell med bratte dalsider i V, N, Ø og SØ. I 
S åpner massivet seg mot Øvre Hein. Strandsonen er forholdsvis flat 
og jevn, med myrområder i SØ, hvor den flatere strandsonen vider seg 
ut til knapt 0,5 km bredde. 
 
Fjellplatået NØ og Ø for vannet heter Krækkjahei. Det trigo-
nometriske punktet på 1334 m.o.h. (gradteigskartet) er den høyeste 
toppen i området. N og Ø for dette punktet drenerer bekker og elver 
mot Ustevassdraget. V og SV for Heinungen stiger terrenget mot 
Halnetunga. Høyeste punkt 2 km V for vannet ligger ifølge 
gradteigskartet på 1238 m.o.h. 
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3.2.4 Øvre Hein. 
Øvre Hein ligger S for Heinungen og er forbundet med denne med en 
ca. 750 m lang elvestump. Vannet er langt og forholdsvis smalt. Det 
er endel innskåret av viker og små tanger. Hovedlengderetningen er 
NV-SØ, men den N-ligste fjerdeparten bøyer av rett N-S. Største 
lengde, målt etter en tenkt midtlinje i vannet er ca. 6500 m. Vannet 
er bredest i S, hvor elven Sleipa faller inn. Bredden målt 
vinkelrett på hovedretningen er her 1800 m. Vannets 
gjennomsnittsbredde er omtrent 1000 m. Høyden over havet er ifølge 
reguleringskartet 1112,1 m. 
 
Øvre Hein har tilløp av to elver. I vannets N-ligste ende faller 
elven inn fra Heinungen. I den SSV-re enden renner elven Sleipa inn 
fra Halnefjorden. I vannets N-ligste tredjepart renner det dessuten 
inn tre større bekker. Den ene kommer fra noen tjern på Halnetunga 
og faller inn i N-ende, rett V for innfallsosen for elven fra 
Heinungen. På NØ-siden, et par km fra N-enden av vannet renner det 
inn to bekker fra Krækkjahei. Den Ø-ligste av disse er på 
gradteigskartet kallet Krækkjebekken. Utløpsosen ligger i vannets 
SØ-lige ende, hvor et smalt sund forbinder vannet med Heintjern som 
ifølge reguleringskartet ligget 35 cm lavere enn Øvre Hein. 
 
SV-siden av Øvre Hein avgrenses av Vesletunga, en SØ-lig 
fortsettelse av Halnetunga. En fjellrygg på Vesletunga når opp i 
1225 m.o.h. (gradteigskartet). Fjellryggen heter Melrakhøgda. NV-
siden av Øvre Hein avgrenses av Halnetunga med Tverhoggjet lengst Ø. 
Toppen av Tverhoggjet ligger 1233 og 1238 m.o.h. (gradteigskartet). 
Hele NØ og Ø-siden av vannet avgrenses av lier som stiger oppover 
mot Krækkjehei, med en markert topp på 1262 m omtrent midt på 
vannet. Lengst SØ stiger Heinbunut til 1224 m. Viddenivået i dette 
området ligger i høyden 1180-1220 m. I S stiger terrenget slakt mot 
Midtsælstjørnhøgda (1286) og Sælstjørnnutan (1257) (Turistkartet). 
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3.2.4.1 N-enden av Øvre Hein preges av løsavsetninger i sand-grus-
fraksjonen i form av terrasser og hauger. Man antar at disse er 
dannet i forbindelse med stagnerende breer. Området nærmest vannet 
er bosetningsmessig meget ideelt. N for strandsonen er det fuktigere 
med myrdannelser i det svakt stigende dalføret mot Heinungen. NV-re 
del av N-enden har en svakt stigende landbrem, opptil 400 m bred, 
før terrenget med en markert knekk stiger bratt opp mot Tverhoggjet. 
Overflaten på landbremmen er kupert med enkelte tørre hauger av 
sandig/grusig materiale spredt utover en overflate med mindre myr-
flekker. Ø for innfallsosen av elven fra Heinungen er knekken mellom 
landbremmen og skråningen mot Krækkjehei mindre markert. Terrenget 
er her jevnere og tørrere. 
 
Vegetasjonen omkring hele N-enden er frodig og består av gress, 
halvgress, lyng og mose, foruten dvergbjørk, litt vier og krekling. 
Rett Ø for innfallsosen står en hytte som tilhører Hol Sameie. Denne 
benyttes i sesongen av fiskere og reinsdyrjægere. 
 
3.2.4.2 Ø-siden av vannet. Hele Ø-siden preges av jevnt skrånende 
bakker mot Krækkjehei-området, uten markerte trinn eller ujevnheter 
i dalsiden. Vegetasjonen er frodig, og består av vierregionens 
vanlige planter. Stort sett er strandområdene på denne siden fuktige 
med mange mindre myrområder. To framstikkende nes, V-re og Ø-re 
Krækkjaodden, der fjellgrunnen enkelte steder stikker fram er 
tørrere og brukbare for bosetning. Ellers er forholdene stort sett 
dårlige på hele Ø-siden av Øvre Hein. Strandforholdene med hensyn 
til å legge til med båt er gode langs det meste av Ø-siden, men 
lengst SØ er farvannet urent og tildels farlig med betydelige meng-
der store blokker spredt utover på bunnen. Disse er ofte vanskelige 
å oppdage når det er litt sjø. 
 
3.2.4.3 S-siden av Øvre Hein er svært fuktig med myrer, sumper og 
små tjern. Enkelte steder stikker det opp mindre hauger og rygger. 
Disse er tørrere. I V er forholdsvis store områder med slikt 
terreng, tørre hauger med meget slette, tørre sand- 
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flater inn imellom. Disse områdene er meget ideelle med hensyn til 
bosetningsmuligheter. Stranden utenfor er, spesielt i Ø uren, med 
mye oppstikkende stein og blokker. Lenger V er bunnen bedre, men 
stranden har få gode båtplasser. 
 
Området på S-siden av vannet har en opptil 800 m bred, stort sett 
jevn landbrem, nesten uten stigning før terrenget stiger oppover mot 
høydene ved Sælstjørnnutan. 
 
3.2.4.4 V-siden av vannet har lengst S et svakt skrånende, slett 
område som er oppfylt av myrer med kraftig vegetasjon. Her er 
spesielt meget vier og dvergbjørk. Disse vokser i tette kratt, og 
mange steder kan det, selv om terrenget er jevnt og slett, være 
vanskelig å ta seg fram på grunn av de tette krattene og den fuktige 
grunnen. Bosetningsmessig er dette området i dag svært dårlig. 
 
Lenger N er landbremmen nærmest vannet smal, og bakkene stiger bratt 
opp mot Vesletunga. Terrenget er tørrere enn lenger S, men det er 
vassig i bakkene. Vegetasjonen er frodig. Vesletunga avgrenses i N 
og NV av et lavt, flatt område som for det meste ligger under 1150 
m.o.h. Området er fuktig og myrlendt med frodig vegetasjon. I N 
stiger terrenget meget bratt opp fra dette området mot Halnetunga 
med Tverrhoggjet. Det flate området strekker seg N-over på Ø-siden 
av Tverrhoggjet og ligger her som en opp til 300 m bred brem langs 
stranden av den NV-ligste delen av Øvre Hein. Foruten enkelte 
tørrabber er terrenget også her stort sett fuktig, og ikke særlig 
godt egnet for bosetning. 
 
3.2.5 Heintjern. 
Heintjern ligger ifølge reguleringskartet 1111,75 m.o.h. Vannet 
ligger rett SØ for Øvre Hein og er forbundet med dette ved et smalt 
sund. Nivåforskjellen på de to vannene er bare 35 cm, og under 
registreringen var det mulig å ro med båt fra Heintjern og opp til 
Øvre Hein. 
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Heintjern er rombeformet, med største lengde ØNØ-VSV 1550 m. Største 
bredde SSØ-VNV er ca. 950 m. Vannets hovedtilløp er sundet fra Øvre 
Hein. En større bekk som kommer fra viddeområdet ved Store Grønnut 4 
km NNØ for vannet faller inn i den NØ-re enden. Utløpsosen ligger i 
vannets Ø-re ende. 
 
Terrenget omkring vannet er forholdsvis flatt med svak stigning mot 
Store Grønnut i N og litt brattere lier mot Sælstjørnnutan i S. 
 
3.2.5.1 N-siden av Heintjern er fuktig og har kraftig utviklet vege-
tasjon med tette, opptil mannshøye eierkratt på slette myrområder. 
På grunn av kratt og myrer er terrenget her stedvis på det nærmeste 
ufremkommelig. I den Ø-lige delen ligger det endel markerte, 
løsmasseakkumulasjoner i form av ovale hauger og terrasser. Disse 
akkumulasjonene finnes også på Ø-siden av vannet og tenkes dannet i 
forbindelse med en dynamisk inaktiv bre. Det ble ikke tatt snitt i 
haugene med tanke på å finne en kvartærgeologisk tolkning av mate-
rialet. Haugene ligger som tørre "øyer" i et ellers fuktig 
myrlandskap. De er velegnete for bosetning, og karakteristisk nok 
ble det funnet lokaliteter av steinalderkarakter på de aller fleste. 
I den NV-re enden av vannet ligger en liten jakt- og fiskehytte som 
tilhører Magnus Halland, Dagali. Denne kalles Heinhytta. 
 
3.2.5.2 S-siden av vannet er svært oppfylt av myrer som også 
strekker seg oppover mot skråningene i S. Hele dette området er i 
dag uegnet for bosetning på grunn av fuktighet. De tette vier-
krattene og myrene gjør terrenget lite framkommelig. V-siden av 
vannet har det samme fuktige terreng, men en lav bergrygg i NØ-lig 
retning mellom Heintjern og Øvre Hein er tørrere i toppen og har mer 
sparsom vegetasjon. 
 
3.2.6 Halnefjorden.  
 
Halnefjorden ligger SV-V for Halnetunga og Vesletunga og strekker 
seg i SØ-lig retning fra Halnekollen, 3,5 km S for Dragøyfjorden og 
til bakkeskråningene mot Midtsælstjernhøgda. 
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Vannet er meget langt i forhold til bredden. Den N-lige halvparten 
har lengderetning NV-SØ. Videre bøyer det av mot ØSØ i ca. 3 km 
lengde. Lengderetningen er de neste 3 km NV-SØ, og lengst SØ bøyer 
en stor vik av mot NØ. Vannets totale lengde, målt etter en tenkt 
midtlinje er ca. 12000 m. Gjennomsnittlig bredde er mellom 1,0 og 
1,2 km, med et bredeste parti omtrent midt på vannet på knapt 2 km. 
 
Halnefjordens høyde over havet er i følge reguleringskartet 1129,4 
m. Vannet ble oppdemmet omkring 1940, da det ble bygget en 
tredemning ved utløpsosen. Denne er senere blitt ombygget, og en 
betongdemning gir idag ved fullt magasin en vannstand omtrent 2 m 
over det "normale". Gradteigskartet, oppmålt 1921-29 og utgitt 1931, 
oppgir Halnefjordens høyde over havet til 1127 m. 
 
Halnefjorden har tilløp av tre elver. Skulevikåi faller inn i 
Skuleviki, på V-siden av vannet, knapt 3 km S for N-enden. Denne 
elven kommer fra den Ø-lige av Dyratjørnane, 5 km V for Skuleviki. 
Den V-lige av Dyratjørnane drenerer mot Eidfjord. I Halnefjordens S-
ligste del faller det inn to elver, Skaupa i V og Sevra 0,5 km 
lenger Ø. Skaupa kommer fra Skaupsjøen som har sine hovedkilder ved 
Larsbunut, 14 km V for Halne-fjorden. Sevra kommer via Kolvetjørnan 
i S fra Holmetjørnan i Stigstuvdalen, ca. 11 km SV for Halnefjorden. 
Foruten elven har vannet tilløp fra flere mindre bekker. Utløpsosen 
i Halnefjorden ligger ved demningen i vannets Ø-ligste punkt. Den 
900 m lange elvestubben fra demningen og til innfallsosen i Øvre 
Hein heter Sleipe. 
 
Halnefjorden ligger i en U-formet forsenkning i grunnfjells-
overflaten. Fast fjell stikker mange steder gjennom det ofte tynne 
morenedekket. I N avgrenses vannet av Halnekollen (trig. pkt. 1358 
m.o.h.). Den N-lige halvdelen av Ø-siden avgrenses av Halnetunga med 
Midtnut (1288 m.o.h.) som høyeste punkt. Vesletunga strekker seg 
langs den S-lige delen av Ø-siden. I den Ø-ligste delen av vannet 
åpner dalføret seg mot Øvre Hein. I S danner Midtsælstjørnhøgda et 
stengsel mellom Halnefjorden i N og Sælstjørnane i Ø. Omkring den S-
ligste 
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delen av Halnefjorden er terrenget åpnere innover mot Skaupsjøen og 
Kolvetjørnane i V-SV. Mellom Skaupsjøen og Halnefjorden ligger 
Skaupsjøtunga med høyden opptil 1272 m. Storholmnut, omtrent midt på 
SV-siden av vannet når opp i 1322 m.o.h. Ca. 3,5 km NNV for denne 
ligger Skuleviknut (1230 m). Mellom de to nutene er terrenget 
flatere, og en vid dal åpner seg innover mot Dyraheiene og 
Steinbuheii i V og SV. Den NV-ligste delen av Halnefjorden har 
lavere høyder uten markerte topper eller koller, og dalføret mot V 
er åpent og bredt. 
 
N-siden av Halnefjorden. Fylkesgrensen mellom Hordaland og Buskerud 
går i rett linje fra Skuleviknuten mot N til Halnekollen. En liten 
del av Halnefjordens N-ende ligger derfor i Hordaland fylke. 
Halnebekken faller inn fra V gjennom dalføret hvor riksveien går til 
Eidfjord. Dalbunnen er fuktig, men preges i vesentlig grad av 
løsmasseakkumulasjoner i form av rygger og hauger. Disse finnes 
langs hele dalbunnen så langt Ø som til stranden av Halnefjorden. 
Det synes rimelig å tolke dem som erosjonsrester i en dalfylling. 
Terrenget imellom haugene er slett og fuktig, tildels med myr. Nær-
mest vannet har bekken avsatt finmateriale i en liten poll. Ovenfor 
denne har den tilløp til meandrerende løp. Et nordlig tilløp til 
bekken skjærer seg ned i en kløfteformet dal i den løse fyllitten V 
for Halnekollen. Ø-over langs N-enden av vannet er terrenget jevnt, 
enkelte steder med en bratt kant på 3-5 m ut mot vannet. Bunnen er 
stedvis fuktig med tørrere partier inn imellom. Vegetasjonen er 
frodig. Gressmark forekommer enkelte steder. Den gamle ferdselsveien 
Nordmannsslæpa krysser på N-siden av vannet hvor Halnelægeret ligger 
(se registreringen). Ved riksveien ligger Halne Fjellstue som drives 
av Endre Lisæth, Eidfjord. 
 
Det flatere området langs vannet er ikke mer enn 3-400 m bredt. Med 
en skarp knekk stiger terrenget tildels meget bratt oppover mot 
Halnekollen i N. 
 
NØ-siden av vannet har en slett landbrem som tiltar i bredde mot SØ. 
Terrenget innenfor stiger forholdsvis svakt mot høy- 
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dene ved Halnetunga. Stort sett er det fuktig med myr nær- 
mest vannet med enkelte tørrere partier inn imellom. Mot høydene 
blir det tørrere, men vegetasjonen er likevel frodig med gress, 
dvergbjørk, krekling og litt vier. Det er forholdsvis mye 
morenestein og blokker i området, men mengden avtar mot høyden. NV 
for Midtlægeret, 3 km SØ for N-enden av vannet er det et område med 
kraftige vierkratt. Ved Midtlægeret er det god beitemark med 
gressvoll. Midtlægeret ligger i sterkt skrånende terreng, rett S for 
Midtnut. Ø for Midtlægeret er terrenget noe slakkere, men fremdeles 
med markert stigning mot høydene. Terrenget er der fuktigere, men 
blir tørrere jo lenger opp man kommer. I ca. 1220 m høyde flater 
terrenget ut, og går over i platået på Halnetunga. Vegetasjonen er 
mer sparsom, med en økning av mose, lav og krekling og en minskning 
av gress og vier. I strandsonen er terrenget meget fuktig og tildels 
uframkommelig på grunn av bløtmyrer. Langs hele NØ-siden stikker 
korte, lave tanger ut i vannet. Disse er ofte tørrere, og de er i 
strandsonen de eneste stedene som kan sies å være brukbare for 
bosetning. 
 
5,8 km SSØ for N-enden av vannet ligger Storholmen, en lav, 500 m 
lang og opptil 200 m bred holme midt i vannet. Holmen består av 
fjell med et forholdsvis tykt dekke av løsmateriale. På holmen står 
en hytte som tilhører kaptein Arvid Johansen, Tollbodgt. 3, Oslo. 
 
Rett Ø for Storholmen vider Halnefjorden seg ut mot N i en bred 
bukt. Farvannet er urent og grunt nærmest land. Før oppdemmingen 
stakk det ut en tange i vannet NØ for Storholmen. Tangen er idag 
avsnørt og ligger som en lav, 350 m lang holme. Innenfor denne 
ligger Tverhogglægeret, hvor det idag står en ny hytte. Denne 
tilhører tannlege Per Rimeslåtten, Gol. 
 
Ø for Tverhogglægeret er det et 1-1,5 km bredt, lavtliggende område 
som dannet er markert skille mellom Halnetunga og Vesletunga. 
Terrenget er sumpig og myrlendt og lite egnet for bosetning. Det 
flate området kiler ut mot S i et bredt 
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nes som heter Høggjo. En stor, særpreget stein, flere meter høy, som 
ligger ute i vannet, kalles Bølasteinen. Den er grensemerke mellom 
herredene Hol og Nore/Uvdal. Hele det flate området er stort sett 
fuktig, men enkelte steder skyter det fram lave bergrygger med 
tørrere partier. 
 
Videre SØ-over blir strandsonen smalere, og terrenget stiger 
brattere opp mot Vesletunga. En tange skyter ut i vannet 18 km VNV 
for utløpsosen. Her er vannet knepet sammen til et vel 300 m bredt 
sund. Flere holmer ligger på en rekke tvers over sundet. Her går et 
reintrekk over vannet. Tangen kalles Lågetangen. (H.G.). Ved 
Vesletungas S-ende mangler den flate strandsonen helt, og terrenget 
stiger bratt opp 10-30 m og går så over i et svakt skrånende, 
forholdsvis slett område. 
 
Ved utløpsosen i vannet er det endel hauger og rygger av sand/grus. 
Disse stikker opp som tørre områder i et ellers myrfullt terreng. 
 
SØ-S-siden av Halnefjorden har store, slette områder som skråner 
svakt oppover mot Midtsælstjørnhøgda. Vegetasjonen er frodig med 
vier, dvergbjørk, lyng og gress. 
 
I den S-ligste delen av vannet hvor elvene Skaupa og Sevra faller 
inn er det store sandavsetninger i form av deltaer. Ved innfallsosen 
for Skaupa er det en betydelig terrasse. Disse områdene er tørre og 
er ideelle for bosetning. De lavestliggende deltaområdene er 
fuktigere. Sandavsetningene er så store at de ikke kan være avsatt 
av elvene med dagens vannføring. Man tror derfor at avsetningene er 
glacifluviale. En støtte for dette finnes i en lang ryggformat 
avsetning som med enkelte brudd strekker seg over en lengde av over 
2 km fra området SØ for Skaupsjøen og mot NØ. Avsetningen ble ikke 
undersøkt i terrenget, men den kommer klart fram på flybildene over 
området. Dette er en esker – en subglacial avsetning i en 
isbretunnel. Bakeren ligger omtrent midt mellom elvene Skaupa og 
Sevra. 



 
- 25 - 

 
I Sevras dal ligger det store mengder løsavsetninger som rygger og 
hauger på tvers av dalen fra et par km S for vannet og i flere kms 
lengde mot S. Også disse er kun studert på flybilder. Ryggene kan 
være glacifluviale erosjonsrester, eller det kan være rekker av 
endemorener. Slike avsetninger er tørre og skulle være vel egnet for 
bosetning. Mellom dem ligger det mange tjern og småmyrer. Elven 
meandrerer sterkt i dette området. 
 
Ved Kvamshytta, rett N for Skaugas innfallsos i Halnefjorden, er det 
et lavtliggende, stort sett flatt område på vel 1 kms utstrekning. 
Stedvis er dette området fuktig med myr, men store deler er tørr 
gressmark. Nærmest vannet er det fin sandstrand med langgrunn 
sandbunn. Et forholdsvis stort område ble her satt under vann ved 
reguleringen i 1940-årene. 
 
SV-siden av Halnefjorden. Hele SV-siden av vannet har en stort sett 
smal landbrem nærmest vannet før terrenget stiger brattere oppover 
mot fjellryggene i SV. Vegetasjonen er stort sett frodig med gress, 
lyng og busker i lave kratt. Jordsmonnet er stort sett 
sammenhengende, bare enkelte steder i brattskråninger eller nærmest 
vannet blir det brutt av berg som stikker fram i dagen. S for 
Storholmen ligger Storholmlægeret. Terrenget omkring er forholdsvis 
flatt med myrområder. Selve lægeret er derimot skåret inn i isolert 
sandhaug som ligger ut mot vannet. Området er ellers fattig på 
tørrhauger. 
 
Lenger NV, omtrent 3 km S for N-enden, vider vannet seg ut mot V i 
en smal vik – Skuleviki. Her faller Skulevikåi inn i vannet. 
Dalføret opp fra vannet er vidt og flatt med store mengder stein og 
blokker i dalbunnen. 3,5 km oppe i dalen ligger Steinbuheii med en 
markert topp på 1339 m.o.h. Ellers er terrenget forholdsvis jevnt, 
og dalen går gradvis over i viddenivået med sin ondulerende 
overflate. Ved vannet på N-siden av Skuleviki ligger sandterrasser, 
hauger og tørre rygger, ellers er terrenget for steinet og fuktig 
for bosetning. 
 
Skuleviknuten (1230 m) på N-siden av Skuleviki har bratte sider ut 
mot vannet, og landbremmen ved stranden er enkelte steder helt 
borte. Mot N-enden av vannet er terrenget igjen 
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flatere og jevnere, men forholdsvis fuktig. Stort sett kan man si at 
SV-siden av Halnefjorden har få steder som peker seg ut som ideelle, 
bosetningsmessig sett. 
 
3.2.7 Nedre Hein. 
 
Nedre Hein ligger 2800 m ØSØ for Heintjern. Ifølge reguleringskartet 
ligger Nedre Hein 1074,4 m.o.h. Vannet er langstrakt i lengderetning 
Ø-V, bredere i V enn i Ø. Den V-ligste delen er innskåret av viker 
og utskytende nes og tanger. Største lengde omtrent Ø-V er ca. 2900 
m. Vannet er bredest knapt 1 km fra den V-re enden, hvor bredden er 
ca. 850 m. Den Ø-lige halvparten av vannet er jevnt over mellom 300 
og 400 m bred. 
 
Nedre Hein har to hovedtilløp. Lengst NV faller elven inn fra 
Heintjern. Denne har forholdsvis stor vannføring og er ikke vadbar. 
550 m lenger SØ renner Sælstjørnbekken ut. Den har tilløp fra 
Sælstjørnane i SV. Nedre Hein har dessuten tilløp fra mange mindre 
bekker, både på S- og N-siden. Utløpsosen ligger lengst Ø i vannet. 
Elven herfra og Ø-over heter Heinelvi, og renner gjennom Øssjøen, 
forbi Dagali og er en sideelv til Numedalslågen. 
 
Dalføret fra Heintjern til Nedre Hein har hovedretningen NV-SØ. 
Dalen er tydelig U-formet med forholdsvis bratte dalsider mot 
Sælstjørnnutan (1257 m) i SV og Albrektnut (1252 m) i NØ. Dalbunnen 
på NØ-siden av elven er i den nedre delen svært oppfylt av stein. 
Enkelte steder ligger det mektige storsteinsurer. Stedvis er det 
myrområder, men i den øvre halvparten av dalen finnes det enkelte 
store løsmasseakkumulasjoner i sand/grus-fraksjonen. Et par steder 
ligger det store terrasselignende flater som skulle være ideelle for 
bosetning. 
 
SV-siden av dalføret har fuktigere terreng med mer myr og mindre 
tørre partier. Her er heller ikke så mye ur som på den andre siden. 
Elven renner i små stryk mellom rolige partier, hvor den flere 
steder vider seg ut til vide høler 
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med sandbanker og småholmer. Ved Reinseter Turisthytte, 1300 m NV 
for innfallsosen i Nedre Hein er der en solid hengebro. Det går sti 
på begge sider av elven. 
 
N-siden av Nedre Hein. Dalsidene skråner sterkt oppover mot 
viddeområdet Bleikehei som ligger i 1230-1300 m høyde. Liene på hele 
N-siden av vannet har jevn stigning og terrenget er stort sett likt 
over hele strekningen. Vegetasjonen er meget frodig, og fra midten 
av vannet av kommer man gradvis over i den subalpine 
vegetasjonssonen. Dette er det eneste området i den undersøkte delen 
av Reinvassdraget man finner fjellbjørk. Forekomstene tiltar mot Ø. 
og enkelte steder vokser den i klynger og kratt på 2-3 m høyde. Fra 
utløpsosen i vannet og Ø-over blir fjellbjørkskogen mer sammen-
hengende, slik at man der kan snakke om virkelig skogsterreng. 
 
Vegetasjonen på N-siden av vannet består ellers for en stor del av 
kraftige eierkratt på over mannshøyde. Vieren gjør terrenget nærmest 
vannet helt uframkommelig i den midtre delen, hvis man kommer utenom 
stien som her går et stykke opp i lia. Krattvegetasjonen avtar mot 
høyden hvor lyng, gress og lavere busker dominerer. Ved 
Albrektsteinlægeret, 450 m NNØ for innfallsosen, er det tett 
gressvoll med god beitemark. Gressvoller er det også omkring 
Heinoslægeret, vel 1 km Ø for utløpsosen. 
 
Nærmest innfallsosen i V renner elven rolig og vider seg ut i et par 
store høler med sandbanker og småholmer, slik at elveløpet flere 
steder er sterkt utgrenet. Lengst NV i vannet ligger en 400 m lang 
høl avgrenset i Ø av tanger fra N og S som kniper vannet sammen til 
et trangt sund i Ø. Tangene er tørre sandakkumulasjoner. Langs den 
V-re halvdelen av vannets N-side ligger det flere store sand- og 
grushauger, tørre i toppen. Enkelte av dem har liten toppflate og 
sterkt skrånende sider. Andre er flatere og skulle være vel egnet 
for bosetning. Ute i vannet ligger også flere sandhauger som holmer. 
Mellom haugene er terrenget stort sett 
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fuktig, men enkelte bergrabber med tynt jordsmonn stikker fram som 
tørrere partier. 
 
Den Ø-lige delen av N-siden mangler sandhauger og har jevn 
strandlinje uten større innskjæringer. Strandbeltet består av 
tildels meget steinfylt strand. Terrenget innenfor er fuktig. 
Viervegetasjonen er tett også nær stranden i hele N-sidens lengde. 
 
S-siden av Nedre Hein har mindre krattvegetasjon og mer myr enn N-
siden. Lengst V stikker en bred, lav tange ut i vannet mot Ø og 
deler det i to store viker mot V, en N-lig og en S-lig. Tangen har 
flere steder sparsomt jordsmonn over fjellgrunnen, og vegetasjonen 
består av lave busker av dvergbjørk og krekling, mose, lav, lyng og 
gress. Tangen er forholdsvis tørr. 
 
S-SV for den S-lige viken ligger en fjellknaus som når opp i 1129 
m.o.h. Terrenget skråner fra vannet bratt opp mot toppen. Ellers har 
hele S-siden av vannet en flat landbrem nærmest vannet. Bredden 
tiltar mot Ø fra ca. 200 til 800 m. Landbremmen blir gradvis 
brattere oppover mot S og går over i bakkene oppover mot Reinberget 
(1271 m.o.h) i S. Strandsonen langs S-siden er stort sett tørr. 
Innenfor ligger myrer med multeblomst, lyng, vier og dvergbjørk. S-
siden har lite fjellbjørk. I den V-re og midtre delen av vannets S-
side ligger tørre, flate partier med en 5-10 m høy brattkant ut mot 
vannet. Ellers er det meste av S-siden stort sett dårlig egnet for 
bosetning på grunn av fuktighet. 
 
I Ø-enden av vannet og nedover elven fra utløpsosen er dalbunnen og 
stranden svært steinfylt. Den flate dalbunnen er smal, og dalsidene 
skråner bratt oppover. Dalprofilet nærmer seg her V-form, og 
terrenget virker "yngre" og er ulikt viddeterrenget i resten av den 
undersøkte delen av Heinvassdraget. 
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4. GRUNNLAG FOR VURDERING AV REGISTRERINGSARBEIDET. 
 
4.1 Forhold til konvensjonen. 
Denne registreringen er av en annen karakter enn de konvensjonelle 
arkeologiske registreringene i forbindelse med 
vassdragsreguleringer. Man har som vanlig registrert de fysiske 
kulturminner fra forhistorisk tid, men i tillegg har man tatt med 
spor etter menneskelig aktivitet også fra senere perioder, f. eks. 
steinbuer og læger som må antas å være fra det 18de og 19de h.å., og 
som man i enkelte tilfeller positivt vet var i bruk for inntil 30-40 
år siden. 
 
Man har videre, i motsetning til tidligere, lagt stor vekt på 
innsamling av muntlig tradisjon omkring utnyttelsen av området i 
eldre tider, spesielt hva jakt, fiske og handel angår. Denne 
registreringen har altså en langt større spennvidde enn hva som har 
vært vanlig. Man kan si det har vært en arkeologisk-etnologisk 
registrering i motsetning til de konvensjonelle, rent arkeologiske 
registreringene. 
 
Registreringsteknisk har søkningen etter de fysiske kulturminnene 
vært konvensjonell i den forstand at man som vanlig har søkt etter 
steinalderlokaliteter ved prøvestikking, leting etter avslag, 
trekull og ildskjørnet stein i strandbelter, bekkefar, stier og 
tråkk og på overflaten hvor vegetasjonsdekket har vært sparsomt. 
 
Man har brutt med konvensjonen når det gjelder grundigheten av 
søkingen i terrenget. Området er omtrent 70 km2, derav er knapt 
halvparten vann. Store deler av landområdene har beboelig terreng, 
og en konvensjonell feltundersøkelse skulle tilsi en like grundig 
søkning overalt i det beboelige terrenget. På grunn av det store 
området kom tiden her inn som en sterkt avgrensende faktor, og det 
var straks klart at en konvensjonell feltundersøkelse ikke ville 
være gjennomførbar. 
 
Prinsipielt har man derfor valgt ut mindre felter med forskjellige 
terrengtyper og undersøkt disse grundig. Andre steder er enten kun 
overfladisk undersøkt, eller ikke under- 
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søkt i det hele tatt. Man har likevel ikke bundet seg for sterkt til 
denne undersøkelsesmetoden. I de gjensatte områdene som falt utenfor 
de feltene som ble grundig undersøkt har man derfor tatt stikkprøver 
på steder hvor topografiske forhold tradisjonelt skulle tilsi stor 
sannsynlighet for bosetning. 
 
Ved tidligere registreringer har undersøkelsesområdet stort sett 
vært identisk med reguleringssonen. Her har man valgt å stå fritt 
med hensyn til undersøkelser ovenfor reguleringssonen. Enkelte 
steder er terrenget gjennomsøkt helt opp til toppene. Flere viktige 
objekter ble funnet i slike områder, objekter som er av betydning 
for forståelsen av funn i reguleringssonen. 
 
Man har i stor grad benyttet lokalkjente folk til å peke ut på 
kartet kulturspor som er synlige på overflaten. Man har deretter 
oppsøkt lokalitetene og således spart tid. Det er også helt på det 
rene at enkelte av de registrerte objektene ikke ville blitt funnet 
uten at man hadde fått dem påvist på kartet på forhånd. I første 
rekker gjelder dette dyregraver, buer og tufter. Man gjorde her den 
erfaring at det er viktig å intervjue så mange som mulig om samme 
område, da iakttagelsesevnen er svært skiftende fra individ til in-
divid. For enkelte områders vedkommende ble 4-5 personer intervjuet. 
Det kunne synes som samtlige hver for seg var dyktige iakttagere og 
regnet seg som "lommekjent" i området. Likevel hadde hver enkelt som 
oftest gjort iakttagelser som de andre hadde oversett. Når man så 
etterpå gikk over området for å registrere de oppgitte objekter, 
fant man som oftest i tillegg lett synlige kulturspor som ingen av 
informantene hadde lagt merke til. 
 
Ved innsamling av muntlig tradisjon har man i størst mulig 
utstrekning latt informantene snakke fritt omkring de aktuelle 
emner. Når det har vært nødvendig har man ledet samtalen i "riktig" 
retning ved å stille konkrete spørsmål. Man har likevel vist en viss 
grad av forsiktighet med hensyn til å la intervjueren lede samtalen 
for meget. Derved mener man 
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i flere tilfeller å ha fått intervjuobjektet mer interessert, og man 
har fått opplysninger man lett ville gått glipp av ved konkrete 
spørsmål og svar. Man har i et tidlig stadium av intervjuene forsøkt 
å danne seg et bilde av på hvilke felter intervjuobjektet kan gi 
ønskede opplysninger, og man har avgrenset spørsmålsspekteret til 
dette. 
 
Man har gjort den erfaring at hvor det er mulig, er flere korte 
intervjuer med samme informant å foretrekke framfor ett langt. De 
fleste av informantene er eldre mennesker som fort blir trette og 
uinteresserte dersom intervjuene blir for lange. I de fleste 
tilfeller har begge registrantene vært sammen om et intervju. Den 
ene har da notert mens den andre har ført samtalen med informanten. 
Man har sterkt følt savnet av en enkel båndopptager. Det er klart at 
man ved vanlig notering ikke kan få med alle opplysninger slik man 
ville gjort ved lydbåndopptak. 
 
Under intervjuene har man lagt meget stor vekt på å skille mellom 
hva som er muntlig overlevert tradisjon og hva som er lest. Den 
økende mengden av bygdeboklitteratur nødvendiggjør at man har denne 
problemstillingen for øye under lignende intervjuer. Man har også 
gjort intervjuobjektene kjent med at man vil ha fatt i muntlig 
overlevert tradisjon eller selvopplevde ting – ikke litterært 
ervervet kunnskap, og man har i tvilstilfeller ofte stilt direkte 
spørsmål om på hvilken måte en tradisjon er kommet til informantenes 
kunnskap. Man har også i mange tilfeller forsøkt å få rede på rekken 
av tradisjonsbærere. Det viser seg at informanten sjelden kjenner 
mer enn to ledd – hvem han har mottatt en tradisjon fra og hvem 
denne i sin tur hadde den fra. Det vanlige er at kun ett ledd er 
kjent. 
 
4.2 Arbeidets omfang. 
 
4.2.1 Undersøkte områder. 
 
De undersøkte områdene omfatter terrenget omkring vannene Store og 
Vesle Krækkja, Heinungen, Halnefjorden, Øvre- og Nedre Hein og 
Sælstjørnane. Disse vannene ligger i den NØ-re 
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delen av Hardangervidda og utgjør den N-ligste grenen av 
Numedalslågens NV-re tilløp. I det følgende vil Heinvassdraget bli 
brukt som fellesnavn for hele området. 
 
4.2.2 Prøvestikk. 
 
Det er tatt ca. 2025 prøvestikk. Stikkene er fra 30x30 til 40x40 cm 
store. Hvor det er praktisk mulig ble de stukket ned til steril 
grunn. I de fleste tilfeller ble massen i stikkene gjennomgravet med 
graveskje. Kartet s. 4 gir et inntrykk av stikkenes fordeling. 
 
4.2.3 Innsamlet tradisjon. 
 
Tilsammen 15 personer er intervjuet eller har gitt mer tilfeldige 
opplysninger av betydning for registreringsarbeidet. For å samle inn 
muntlig tradisjon oppholdt man seg 3-4 dager i Ustaoset, Geilo, 
Dagali og Eidfjord. I tillegg ble flere kvelder benyttet til 
intervjuer med de informantene man kom i kontakt med på 
Hardangervidda. 
 
4.2.4 Fotografering. 
 
Det ble i alt tatt ca. 200 fotos under registreringen. Ca. en uke 
før feltarbeidets avslutning kilte framtrekksmekanismen i 
fotografiapparatet seg fast. Apparatet ble tatt med til fotograf på 
Geilo, men denne kunne ikke reparere det. Derfor er de sist 
registrerte objekter ikke dokumentert fotografisk. 
 
4.3 Diverse. 
 
4.3.1 De første tre ukene søkte man etter steinalderlokaliteter ved 
prøvestikking, leting etter avslag i bekker, strandkanter, stier 
osv. De siste to ukene forandret man metoden litt, idet man på 
lokaliteter som tradisjonelt skulle tilsi store muligheter for 
avslagsfunn (eks. tørre sandhauger), tok for seg avgrensede områder 
(1-2 m2) og gjennomsøkte overflaten uten bruk av graveskje eller 
spade. Man brukte opptil 10 minutter på 2 m2. På denne måten fant man 
avslag 
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på flere lokaliteter i området ved Heintjern og Øvre Hein. 
Prøvestikkingen ga her ingen funn, og lokalitetene ville ikke blitt 
oppdaget uten denne metoden. Da denne metoden ikke ble brukt i den 
NV-re delen av Hein-området, kan det tenkes at funnfordelingen ville 
vært en annen hvis samme metode hadde vært brukt overalt. 
 
4.3.2 Ved registreringen av de fysiske kulturminner har lokalitetene 
fått fortløpende nummer etter hvert som de ble funnet. Endel av 
lokalitetene ble opprinnelig samlet under ett hovednummer, og de 
enkelte objekter ble skilt med bokstaver. Dette forekom spesielt 
hvor flere objekter inngikk som deler av et større hele. Av 
praktiske grunner ble dette forandret under redigeringen av 
innberetningen etter at registreringsarbeidet var slutt. Bokstavene 
ble skiftet ut og lokalitetene fikk egne tallnummer. Dette er 
grunnen til at av to nærliggende lokaliteter kan den ene ha lavt og 
den andre høyt nummer. I praksis medfører dette likevel ingen 
vansker. Nummereringen er endelig og identifiserer den enkelte 
lokalitet. 
 
I innberetningen er lokalitetene redigert etter UTM-systemet. 
Området er delt inn i km2-ruter, og alle lokaliteter av samme 
karakter innenfor hver enkelt rute holdes samlet. Man begynner 
lengst NV, tar for seg rute for rute fra V mot Ø så langt man har 
registrerte lokaliteter, flytter så en rute mot S og fortsetter på 
samme måte fra V mot Ø og ender tilslutt lengst SØ. Kartgrunnlaget 
er AMS. 
 
Rutenes geografiske plassering angis ved et 4-sifret tall hvor de to 
første siffer for de her benyttete kartblader angir antall km over 
400 km Ø, og de to siste angir antall km over 6600 km N. Ruten 
benevnes etter sitt SV-re hjørne. (Eksempel: Rute 2881 ligger 428 km 
Ø og 6681 km N). 
 
4.3.3 Registreringsfunnene fra de fleste steinalderlokalitetene ble 
samlet inn og er inntil videre magasinert i Historisk museum, 
Bergen. Alle innsamlede funn er katalogisert og har fått 
museumsnummer. 
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5. REGISTRERINGER. 
 
5.1 Fysiske kulturminner. 
 
5.1.1 Lokaliteter av steinalderkarakter. 
 
RUTE 2902. 

Hein 51. 
 

Ca. 430 m ØSØ for innfallsosen i Store Krækkja ligger det en 
markert, 5-6 m høy haug av løsmateriale ut mot vannet. På Ø-siden av 
denne ligger en steinbu – Hein 50. 
I SØ-hellet av haugen er det en liten fordypning i terrenget, 
avgrenset av 4 steinblokker, som danner en tuftlignende flate (se 
Hein 50). Vegetasjonen i området består av krekling og lyng. 
 
I prøvestikk i fordypningen ble det funnet 2 avslag av flint. Et par 
m SSØ for lokaliteten ligger det en overgrodd beinhaug. Prøvestikk 
viste også beinhaug et par m NNØ for lokaliteten. 
 
Ved tidligere undersøkelser er det både i tuften av Hein 50 og i 
avfallshaugene funnet flint "... alltid nederst i lagene". (Negaard 
1911, s. 25). 
 
Funnene ble ikke samlet inn, men lagt tilbake hvor det ble funnet av 
hensyn til eventuelle senere undersøkelser. 
 
RUTE 2898. 

Hein 40. 
 

I den N-ligste enden av Halnefjorden, ca. 60 m ØNØ for Hein 38 – 
Halnelægeret, og ca. 40 m fra vannet ble det i et prøvestikk funnet 
et avslag av hvit kvartsitt. Avslaget ble funnet ca. 12 cm under 
torvetoppen i et lag av brun grusblandet sand. Over dette laget er 
det et 7-8 cm tykt mørkt lag av fuktig, finkornet jord, 
sannsynligvis et myrjordlag. Torven er ca. 3 cm tykk. Området 
omkring er fuktig, tildels med myr, men hvor avslaget ble funnet er 
det en tørrere flate på ca. 10 m. 
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Funn fra lokaliteten Hein 40. 
 
C 32731. 
 
a) 1 avslag av hvit kvartsitt, lengde 19 mm. 
 

Hein 164. 
 

Ca. 25 m N for det N-ligste punktet på Halnefjorden, rett S for den 
store svingen på riksveien ved Halne Fjellstue, ligger Halnelægeret. 
Dette er to tufter etter steinbuer, her registrert som Hein 38 og 
Hein 165. 
 
Buene ligger på en liten høyde i skrånende terreng. Rett Ø for buene 
er det et fuktig myrområde. På andre siden av myren, ca. 60 m borte, 
ligger Hein 40, lokalitet av steinalderkarakter. Fra buene skråner 
terrenget bratt ned mot vannet. 
 
I et prøvestikk 2 m ØNØ for det N-ligste hjørnet av bua Hein 164, 
ble det 5 cm under torvetoppen funnet 2 stykker flint. Snittet viste 
mørk, sandig jord uten lagdeling, og man antar det er 
utkastningsmasse fra utgravingen av tufta. 
 
Flintbitene kan være ildlagningsstein fra tufta og således ikke ha 
noe med steinalder å gjøre. Man har likevel valgt å registrere 
funnet som "lokalitet av steinalderkarakter". 
 
Funn fra lokaliteten Hein 164. 
 
C 32732. 
 
a) Et uregelmessigformet avslag av grå flint. Slagmerker i begge 

ender. Lengde 22 mm. 
b) Et avslag av grå flint. Lengde 13 mm. 
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RUTE 3496. 

Hein 114. 
 

På V-siden av innfallsosen i N-re ende av Øvre Hein er terrenget 
preget av slakke flater med terrasser av sand/grus. Et terrassenivå 
ligger 3-6 m over vannflaten. Kanten mot vannet er bratt, uten 
vegetasjon. En 2-3 m bred brem av nedrast materiale utgjør bratt-
skråningens avgrensning mot vannet, som her har skrånende 
sand/grusbunn og gode båtplasser. Mot N går terrassene over i 
fuktigere områder med flate gresskledte myrer, tildels med lav 
krattvegetasjon. Enkelte åpne myrpytter og små tjern finnes. Nærmest 
elven er terrasseformen mindre tydelig og løsmassene har her 
karakter av rygger og hauger. 
 
Ca. 50 m V for elveosen, nedenfor terrassekanten på 30 cm dyp ute i 
vannet ble ved strandsøkning funnet et stykke tilslått bergkrystall. 
På toppen av den høyeste ryggen, ca. 10 m lenger NØ ble på 
overflaten funnet et lite stykke flint. 8-10 prøvestikk i området, 
de fleste på terrassen, ga ingen funn. Området bør undersøkes 
nærmere. Funnlokaliteten ligger ca. 90 m NV for Hein 115 – lokalitet 
av steinalderkarakter. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 114. 
 
C 32733. 
 
a) Et stykke bergkrystall. St. lengde 25 mm, st. br. 16 mm. Stykket 

har 4 krystallflater og spor av en 5te, resten er slått bort med 
kløvning og senere uregelmessig tilslagning i begge ender. 

b) 1 avslag av grå, spettet flint. St. lengde 14 mm. 
 

Hein 115. 
40 m SØ for stedet hvor elven fra Heinungen renner ut i Øvre Hein og 
80 m SØ for Hein 114 ligger det en morene-høyde 3 m over vannflaten. 
På denne høyden står det en 
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hytte som tilhører Hol Sameie. På toppen av skråningen ned mot 
vannet, 10-15 m SV for hytta ble det i et prøvestikk funnet 
rødbrent, ildskjørnet stein. På overflaten ble det funnet to små 
avslag av grå flint. 
Vegetasjonen på høyden består av krekling, gress og litt reinlav. 
Det er meget god båtplass ved lokaliteten. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 115. 
 
C 32734. 
 
a) 2 avslag av grå flint. St. lengde 14 mm. 
 

RUTE 3093. 
Hein 33. 

 
På S-siden av Halnefjorden, 550 m VSV for det V-ligste punktet på 
Storeholmen ligger Storholmlægeret. En steinbu, Hein 34, er skåret 
inn i en sandhaug, som er opptil 5-6 m høy og ca. 40 m bred med 
skrånende sider mot Ø og V. Mot N – ut mot vannet – er skråningene 
utraset, slik at det enkelte steder står bratte raskanter. Andre 
steder har marken slått sprekker, og store torvflak er helt eller 
delvis utraset. Profilene er kvartærgeologisk interessante. I den V-
re og NV-re delen er det meget tydelig lagdeling av tynne lag, mest 
sand/finsand. Enkelte lag er mer finkornet og har et innslag av 
leire. I den NØ-re delen av ryggen er leirinnholdet betydelig, men 
lagdelingen er her diffus. 
 
I de utraste torvene og i profilkantens ble det funnet avslag av 
flint, kvartsitt og skifer. Flintavslag ble også funnet på toppen av 
haugen, i skråningen mot Ø og i stranden. Både i snittet, i 
rasskråningene og i stranden ble det funnet rødbrent og ildskjørnet 
stein. Deler av lokaliteten er ødelagt, først ved inngravningen av 
tufta, senere ved oppdemming av vannet som har forårsaket utrasning. 
Lokaliteten er likevel såpass interessant at her bør foretas en 
utgravning. I den N-ligste delen av 
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haugen ble det snittet i profilbanken. Det ble funnet avslag og 
beinfragmenter nedover til 60 cm dybde. Det vil også være av 
interesse å få en kvartærgeologisk undersøkelse på lokaliteten 
samtidig med utgravningen for å klarlegge sedimentasjonsforholdene. 
 
Sandhaugen er tørr på overflaten, og overgrodd av kort gress. S for 
lokaliteten er terrenget fuktigere med myrområder og vier- og 
dvergbjørkvegetasjon. På grunn av at vannet var oppdemmet 2 m ved 
registreringen, kan man ikke uttale seg om de tidligere havneforhold 
på stedet. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 33. 
 
C 32735. 
 
a) 2 fragmentariske pilespisser av grå skifer, begge med rombisk 

tverrsnitt. Den ene avbrukket i begge ender. Lengde nå 36 mm, 
bredde nederst 11 mm, øverst 8 mm. Den andre er et oddstykke. 
Ytterste del av spissen mangler. Lengde nå 27 mm, bredde nederst 
9 mm. Sidene skråner jevnt mot spissen. 

b) Flekkepil av lys brun flint. Bred tange, retusjert på begge sider 
fra undersiden. Litt av spissen er brukket. Lengde 45 mm, største 
bredde 15 mm. 

c) Flekkeskraper av flint med cortexrester. Brattretusjert i den 
utbuede enden. Lengde 25 mm. 

d) Skraper av flint. Inn- og ut-buet egg langs to sidekanter. 
Største lengde 59 mm, største bredde 39 mm. 

e) Rundkjerne av hvit kvartsitt. Største mål 33 mm. 
f) 1 avslag av bergkrystall med knusespor. Største mål 31 mm. 
g) 3 flekker og flekkefragmenter. 

- Flekke av flint med plant lengdesnitt. Slått av kjerne med 
tildanning på plattformen. Lengde 45 mm. 
- Flekkefragment av kvarts. Plant lengdesnitt. Største mål 23 mm. 
- Flekkefragment av hvit, grønnbåndet, gjennomskinnlig kvartsitt. 
Propellformet lengdesnitt. Største mål 30 mm. 
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h) 9 emner av skifer. De fleste er lange og tynne. Samtlige er 
tilslått, ingen viser sagespor. Et par stykker har slipemerker og 
kan være forarbeider til pilespisser. Lengder fra 133 til 39 mm. 

i) 3 avslag av flint med tilfeldig retusj. Største mål fra 37 til 21 
mm. 

j) 48 avslag, derav: 
- 26 av flint, største lengde 33 mm 
- 5 av bergkrystall, største lengde 16 mm 
- 5 av kvarts, største lengde 25 mm 
- 12 av hvit og grønn kvartsitt, største lengde 38 mm. 

 
Hein 35. 

 
40 m ØSØ for Hein 33 ble det i strandbeltet og ute i vannet funnet 
avslag av flint og kvartsitt over et område på 15-20 m. Prøvestikk 
innenfor stranda ga ikke funn. Bunnen i vannet nærmest stranda er 
her jevn og svakt skrånende. Før 2-meters-reguleringen i 1940-årene 
har det vært en slette her. Avslagene tyder på at det her har ligget 
en nå sannsynlig totalt utvasket steinalderlokalitet. Det kan tenkes 
at lokalitetene 33 og 35 utgjør et sammenhengende boplassområde. En 
annen mulighet er at funnene fra 35 er utvasket fra 33 og skyllet i 
land her. Da et 10-15 m bredt område mellom lokalitetene er 
funntomt, har man valgt å registrere området som to adskilte loka-
liteter. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 35. 
 
C 32736. 
 
a) 2 tverreggete pilespisser av flint. 

- Pilespiss av lys brun, fet flint. (Sml.: Bøe, 1942, fig. 32 k). 
Største lengde 23 mm. 
- Pilespiss av lys grå flint. Største lengde 23 mm. 
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b) Enegget pilespiss av hvit, gjennomskinnlig kvartsitt. Retusjert 

fra undersiden på begge sider av den korte, brede tangen. Ryggen 
er uretusjert og tildannet ved ett slag. Lengde 27 mm. 

c) 2 skrapere med utbuet egg. 
- Flekkeskraper av brun flint med cortexrester. Bratt, opptil 6 
mm høy, fin retusj i enden. Bruksspor lange begge sidekanter. 
Største lengde 33 mm. 
- Flekkeskraper av hvit kvartsitt. Grov, ujevn retusj langs en 
utbuet sidekant. Største lengde 28 mm. 

d) 1 flekkefragment av grå, spettet flint, retusjert langs deler av 
begge sidekanter. Største mål 23 mm. 

e) 4 avslag med tilfeldig retusj, derav 3 av flint, største mål fra 
40 til 16 mm og 1 av kvarts, største mål 19 mm. 

f) 1 mikroflekke av brun flint, plant lengdesnitt og triangulært 
tverrsnitt, største lengde 24 mm, største bredde 5 mm. 

g) 17 avslag, derav: 
- 3 av flint, største mål fra 28 til 21 mm 
- 8 av hvit og grønnlig kvartsitt, største mål fra 34 til 9 mm 
- 6 av klar kvarts av samme type som finnes på Hein 1, største 
mål fra 24 til 13 mm, 2 av hvit kvarts, største lengde 23 mm. 

 
RUTE 3492. 

Hein 63. 
 

1350 m NV for den SØ-re bredd av Halnefjorden smalner vannet sterkt 
inn i et 350 m bredt sund. I sundet ligger det noen holmer, og 
farvannet er urent, da flere grunner når nesten opp i vannskorpen. 
Før reguleringen i 1940 var sundet enda smalere, og holmene var 
større. På NØ-siden av sundet stikker en ca. 150 m lang S-formet 
tange ut. Den heter Lågetangen og hever seg ca. 3 m over vannflaten. 
Bredden er ca. 15 m. Lengst S på tangen er det en snaurabb med mose, 
reinlav, krekling og dvergbjørk. På toppen av denne ble det i mosen 
funnet fire flintstykker. 
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Et prøvestikk på toppen av rabben ga små trekullbiter i en dybde av 
5-6 cm under torvtoppen. På samme tangen, 30 m NØ for lokaliteten 
ble det i et prøvestikk funnet ildskjørnet, rødbrent stein. 
Langs stranda og opp for denne er det småkupert terreng, men 
sommerbeitet er dårlig. Vinterbeitet er noe bedre. Det ble på 
stranda sett ferske spor etter en reinsdyrflokk på minst 100 dyr, 
men det var ikke spor etter beiting. Det ser ut som om flokken har 
gått ned til stranden for å svømme over sundet. Den har gått utpå 
neset og vært nede i stranden flere steder, men det var ikke spor 
etter den på andre siden av sundet. Flokken kan ikke ha søkt til 
området på grunn av beitet. GM har tidligere flere ganger sett at 
rein har svømt over sundet her. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 63. 
 
C 32737. 
 
a) Enegget pilespiss av lys brun flint, retusjert fra undersiden 

langs en sidekant. Øverste del av eggen er skadet, og et fragment 
av spissen mangler. Sml.: Johs. Bøe: Til Høyfjellets Forhistorie. 
(Bergens Museums Skrifter nr. 21, Bergen 1942), fig. 31 e, men 
noe bredere i endene. Største lengde 31 mm. 

b) Fragmentarisk mikroflekke av hvit flint. Plant lengdesnitt. 
Største mål 11 mm. 

c) 2 avslag av flint. Største mål 11 mm. 
 
 
RUTE 3792. 

Hein 76. 
 

Lokaliteten ligger omtrent 380 m Ø for Sleipas innløpsos i Øvre 
Hein, på en tørrabb med jevn overflate 30 m opp fra vannet i en 
høyde av ca. 6 m over vannflaten. Lokaliteten ligger 150 m SSØ for 
en liten, lav holme i vannet. Humusdybden i området er meget liten. 
Bunnen består av forholdsvis grovt materiale med stor porøsitet, og 
overflaten er derfor tørr. Vegetasjonen består av reinlav, 
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krekling og dvergbjørk. Overflaten er steinet. 
3 av prøvestikkene ga funn av avslag av bergkrystall i en dybde av 
3-5 cm i overgangen mellom torv og podsollag. I et annet stikk ble 
funnet en del av en stor flekke av bergkrystall i en dybde av 4 cm. 
Denne ble tatt inn til Historisk museum i Bergen, og stikket ble 
markert med en steinopplegning av knyttnevestor stein. De andre 
avslagene lot man ligge i stikkene. De funnførende stikk ligger 
innenfor et område på ca. 30 m2. 
Stranden nedenfor lokaliteten er steinet men har brukbare 
båtplasser. 60 m SØ for lokaliteten er overflaten fuktigere, og der 
vokser opptil 2 m høye, tette kratt av vier. Terrenget omkring 
lokaliteten er preget av løsmasser i hauger og rygger nærmest vannet 
og myrer med viervegetasjon lenger SØ. I myrområdene ligger det noen 
mindre tjern. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 76. 
 
C 32738. 
 
a) Avbrukket flekke av bergkrystall, lengde 30 mm, bredde 23 mm. 

 
Hein 77. 

 
Lokaliteten ligger på en tørr haug 200 m SØ for Sleipas innfallsos i 
Øvre Hein. Avstanden til vannet er vel 100 m, og 
steinalderlokaliteten Hein 76 ligger 240 m lenger ØNØ. Haugens høyde 
over vannflaten er ca. 7 m, og mellom lokaliteten og vannet er det 
et mindre myrområde. Haugen skråner 3-4 m bratt ned mot N – ut mot 
vannet, men i S er relieffet kun knapt en meter. Herfra skråner 
terrenget svakt oppover mot liene S for vannet. Haugen er flat i 
toppen. Vegetasjonen er sparsom og består av mose, reinlav, krekling 
og litt dvergbjørk. 
I mosen, midt på den ca. 100 m2 store flaten på toppen av haugen ble 
det funnet et stykke flint. Av hensyn til eventuelle utgravninger 
unnlot man å ta prøvestikk etter 
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at flintstykket var funnet. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 77. 
 
C 32739. 
 
a) 1 flekkefragment av gråbrun flint, avbrukket i begge ender. 

Trapesformet tverrsnitt. Retusjert langs begge sidekanter. 
Største lengde 11 mm, bredde 13 mm. 
 

RUTE 4092. 
Hein 80. 

 
På N-siden av Reintjern, 370 til 450 m Ø for spissen av en 300 m 
lang Ø-V-gående tange ligger to markerte, runde hauger. Haugene er 
tørre med sparsom vegetasjon. Omkring dem er det fuktig og myrlendt 
terreng med kratt av vier og dvergbjørk. 
Den Ø-ligste haugen er oval i lengderetning NV-SØ. Toppflaten er 
jevn og svakt avrundet med en flate på vel 100 m2. Toppens relieff i 
forhold til terrenget omkring er 2 til 3 m. Vegetasjonen består av 
reinlav, bjørnemose, krekling og dvergbjørk. Avstanden til vannet er 
20 til 30 m. Det er brukbare båtplasser langs hele stranda. 
Prøvestikk på toppen av ryggen viste et podsolprofil med følgende 
lagdeling: 
- 0 - 1 cm.: torv. 
- 1 - 9 cm.: bleijordskikt. I øverste del av dette ble det funnet et 

avslag av flint og rødbrent, ildskjørnet stein. 
- 9 - nedover: anrikningslag. 
 
På og i torven ble det åpent i dagen funnet et par avslag av flint. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 80. 
 
C 32740. 
 
a) 4 avslag av grå flint av 3 forskjellige kvaliteter. Største mål 
fra 20 til 12 mm. 
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Hein 81. 
 

70 m VNV for Hein 80 ligger en oval haug i en avstand av 30 m fra 
vannet. Toppflaten er svakt avrundet med ca. 120 m2 overflate. 
Relieffet er 3-4 m i forhold til terrenget omkring. Høyden over 
vannet er 5 m. Vegetasjonen på toppen er sparsom og har samme 
sammensetning som på Hein 80. På toppen ble det tatt endel 
prøvestikk som viste et podsolprofil med følgende lagdeling: 
- 0 - 2 cm: Torv. 
- 2 -15 cm: Steinrikt bleikjordskikt med rødbrent og ildskjørnet 

stein. 
- 15 - nedover: Anrikningslag. 
Det ble ikke funnet avslag på lokaliteten. Man mener likevel, 
spesielt på grunn av terrengforholdene og den ildskjørnete steinen, 
at det er riktig å si at lokaliteten er av steinalderkarakter. Det 
er grunn til å tro at en utgravning på stedet ville gi avslagsfunn, 
men det funnførende området er sannsynligvis meget avgrenset. De 
ildskjørnete steinene ble funnet på toppen i SØ-hellet, nær en liten 
flyttblokk. 

Hein 84. 
 

På S-siden av utløpet i Heintjern, 160 m SV for spissen av tangen Ø-
ligst i vannet ligger det en flat, 20-30 m bred ØNØ-VNV-gående rygg 
med 1-3 m relieff i forhold til terrenget omkring. Toppens nivå 
ligger 4 m over vannflaten. Vegetasjonen består av reinlav, 
dvergbjørk og krekling. Vegetasjonsdekket er meget tynt. Avstanden 
til vannet er ca. 20 m, og det er brukbare båtplasser utenfor. 
 
På V-re del av ryggen, ble det på toppen funnet to flintavslag oppe 
på torven. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 84. 
 
C 32741. 
 
a) 2 avslag av lys grå flint av samme kvalitet. Største mål 19 og 13 

mm. 
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Hein 85. 
 

130 m S for Hein 84 strekker det seg en løsmasserygg i S-lig retning 
mot myrområdene S for Heintjern. Den N-lige delen av ryggen er tørr 
med sparsom vegetasjon som for det meste består av reinlav, 
dvergbjørk og litt gress. Toppen av ryggen er flat, og høyden over 
vannet er omtrent 8 m. 15-20 m NV for enden av ryggen er det en lun 
vik i vannet. Der er grunt, men brukbare båtplasser. 
 
På toppen av ryggen, NV for en markert flyttblokk ble det funnet 
avslag av kvarts og kvartsitt. Disse stakk flere steder opp av det 
tynne torvdekket. Av hensyn til eventuelle utgravningen ble det ikke 
tatt prøvestikk på lokaliteten. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 85. 
 
C 32742. 
 
a) 2 kjerner av klar kvarts. Begge er uregelmessige og er tilslått 

fra flere kanter. Største mål fra 63 til 43 mm. 
b) 1 mikroflekkefragment av klar kvarts av samme materiale som 

finnes på Hein 1. Plant lengdesnitt. Største mål 12 mm. 
c) 1 avslag av klar kvarts med tildanning langs en side- kant mot en 

spiss. Største mål 31 mm. 
d) 15 avslag, derav: 

- 9 av klar kvarts. Største mål fra 30 til 8 mm 
- 2 av hvit kvarts 
- 4 av grønn og hvit, båndet kvartsitt. Største mål fra 25 til 9 

mm. 
 

Hein 86. 
 

Mellom Hein 84 og 85 stikker det ut en ca. 100 m lang tange i 
vannet. Avstanden til de to lokalitetene er ca. 100-130 m. Tangen er 
en rygg av løsmateriale med ca. 5 m relieff i forhold til vannet. 
Toppen av ryggen er omtrent 
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flat, bredden 10-20 m, men den ender i en spiss mot SV. Vegetasjonen 
består av reinlav, dvergbjørk, krekling og litt gress. Stort sett er 
vegetasjonsdekket meget tynt. I spissen av tangen mangler det helt. 
Der stikker flere steder fram rødbrent og ildskjørnet stein av 
nevestørrelse eller mindre. 
Det ble tatt endel prøvestikk uten funn på lokaliteten. På 
overflaten i den SV-re enden ble det funnet et avslag av grønn 
kvartsitt. På begge sider av tangen er det brukbare båtplasser. 
Jordsmonnet på toppen av tangen er tørt, mens det er fuktigere langs 
stranda. Innerst i bukten Ø for lokaliteten ble det ved 
registreringen (30/7) sett ferske spor etter en større 
reinsdyrflokk. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 86. 
 
C 32743. 
 
a) et avslag av grønn kvartsitt. Retusjert i enden. Lengde 13 mm. 

 
Hein 89. 

 
På tangen som stikker ut Ø-ligst i Heintjern ligger det ca. 150 m 
ØNØ for tangespissen en 60 m lang og 10-15 m bred NØ-SV-gående rygg 
av løsmateriale med 3 m relieff i forhold til terrenget omkring. 
Ryggen avgrenses i NØ av et myrområde og i SV av et vier- og 
dvergbjørkkledt, flatt område ut mot spissen av tangen. 
Vegetasjonsdekket på ryggen er tynt og består av reinlav, mose, 
dvergbjørk og krekling. Ryggens toppflate ligger 4-5 m over vannet. 
På NV-siden av tangen er det gode båtplasser. Utløpsosen i vannet 
ligger S-SØ for tangen. Lengst SV, på toppen av ryggen ble det 
funnet flint i og oppe på torven. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 89. 
 
C 32744. 
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a) 5 hele og fragmentariske mikroflekker av grå flint av to 

forskjellige kvaliteter. Plant lengdesnitt. Stykkene er brede i 
forhold til lengden. Største mål fra 15 til 10 mm. 

b) 1 avslag av grå flint. Største mål 6 mm. 
 
RUTE 3591. 

Hein 59. 
 

Ved S-enden av Halnefjorden, 1 km SV for dammen, ligger to steinbuer 
(Hein 58 og 165) på stranden, fra 10 til 40 m ØSØ for buene ble det 
funnet flintstykker. Sannsynligvis har her ligget en nå utvasket 
steinalderlokalitet, men det er mulig at endel av denne er intakt, 
da det tidligere er funnet flint og skifer inne i buene (Negaard 
1911, s. 46-47). 
 
Fra vannet skråner terrenget svakt oppover. Lendet er fuktig og det 
er en meget frodig krattvegetasjon med vier og dvergbjørk. 
Havneforholdene før reguleringen har sannsynligvis vært brukbare, da 
Negaard nevner at det fantes rester av en båtstø nedenfor buene. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 59. 
 
C 32745. 
 
a) 1 flekkefragment av hvit, grov kvarts, avbrukket i begge ender. 

Største lengde 23 mm, bredde 22 mm. 
b) 3 avslag med tildanning, derav: 

- 1 av bergkrystall med en opprinnelig krystallflate, ujevnt 
retusjert fra denne langs en utbuet kant. Største mål 23 mm. 

- 2 avslag av flint med tilfeldig retusj. Største mål 25 mm. 
c) 3 avslag, derav: 

- 2 av flint, største mål 31 og 24 mm. 
- 1 av kvartsitt, største mål 13 mm. 
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Hein 1 og 2. 
 

Rett VNV for damstedet i Ø-enden av Halnefjorden er terrenget preget 
av løsmasseakkumulasjoner i form av hauger og rygger. Området har en 
utstrekning av ca. 130 m parallelt med stranden og strekker seg 40-
50 m innover land. Relieffet i forhold til vannflaten er i overkant 
av 5 m. I V og N avgrenses området av myr, i Ø, hvor elven Sleipa 
har sitt utløp, av vekslende fuktighet og tørt terreng. 
 
I V-re del av området er det bygget en brygge og et naust. Til 
planering ble det tatt grus i den SV-re del av den V-lige haugen, 
slik at der i dag står igjen en brattskråning uten humusdekke. På 
toppen av denne ligger en moderne tuft tildels med betongfundament. 
Noen m ØNØ for naustet ligger tuften av en smie. N og Ø for denne er 
det tatt ut grus i forbindelse med damstøpningen. Overflateformene 
er følgelig sterkt preget av inngrep av mennesker. 
 
I dette området har Hans Holthe, Geilo funnet flint. Funnene ble 
gitt som gave til Universitetets Oldsaksamling, Oslo, og er 
katalogisert under museumsnummer C 30871. 
 
Ved registreringen ble funnlokaliteten påvist av damvokter Gustav 
Maurset, Geilo. Maurset hadde ved flere anledninger funnet flint på 
stedet, og han forærte ved registreringen funnene til 
Oldsakssamlingen i Oslo, ved Historisk museum, Bergen. 
 
Prøvestikking i området viste to funnførende områder. Det Ø-ligste 
ligger omkring smietuften og ned til stranden i S og SØ. I 
strandkanten ble det her funnet avslag av flint og også et par 
konsentrasjoner av rødbrent og skjørbrent stein. 3-4 m Ø for 
smietuften ble det på overflaten funnet en konsentrasjon av små 
avslag av en klar, nesten bergkrystallaktig kvarts. Området omkring 
smietuften ble registrert som Hein 1. 
 
Det andre funnførende området ligger N for naustet, fra ytterst på 
brinken ved den nevnte brattskråningen hvor 
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det er tatt planeringsgrus og 3-4 m N-over til omkring tuften. Denne 
lokaliteten kalles her Hein 2. Maursets funn stammer fra begge 
lokaliteter, det samme må antas være tilfelle med Holthes funn. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 1. (Registreringsfunn). 
 
C 32746. 
 
a) Liten tangepil av klar kvarts. Retusjert på begge sider av tangen 

og langs det meste av den ene langsiden. Største lengde 18 mm. 
b) 4 fragmentariske mikroflekker, derav: 

- 1 av hvit kvartsitt, største lengde 19 mm. 
- 3 av klar kvarts, største lengde 15 mm. 

c) Knakkestein av hvit kvartsitt av tilnærmet kubisk form. 
Slagmerker og knusespor på de fleste av kantene. Største mål 60 
mm. 

d) 11 retusjerte avslag, derav: 
- 2 av flint, største mål 86 mm. 
- 1 av grågrønn kvartsitt, største mål 40 mm. 
- 8 av klar kvarts, største mål 21 mm. 

e) 159 avslag, derav: 
- 12 av flint, største mål 24 mm. Av disse er to ildskjørnet. 
- 10 av hvit kvartsitt, største mål 33 mm. 
- 136 av klar kvarts, største mål 42 mm. 
- 1 av grågrønn, gjennomskinnlig kvarts, største mål 23 mm. 

 
Funn fra lokalitetenen Hein 1 og Hein 2 (Hans Holthes innsamling). 
 
C 30871. 
 
a) Stor skiveskraper av kvartsitt. 
b) Liten skiveskraper av flint. 
c) Lite flintstykke med buet kantretusj. 



 
- 51 - 

RUTE 3691 
 
d) Flintavslag med en rett, retusjert skraperegg. 
e) Flekkeskraper av flint med buet enderetusj. 
f) Kraftig flekke av kvarts med enderetusj. 
g) 6 stykker avfallsflint. 
 
Funn fra lokalitetene Hein 1 og Hein 2 (Gustav Mausets innsamling) 
 
C 32747. 
 
a) 3 tangepiler av flint, derav: 

- 1 flekkepil av mørk grå flint, retusjert på begge sider av 
tangen og på den ene siden ved spissen, største lengde 28 mm. 
- 1 flekkepil av mørk grå flint med lite markert tange, 
retusjert på begge sider av denne. Største lengde 32 mm. 
- 1 flekkepil av lys grå flint, retusjert på begge sider av 
tangen. En del av spissen og noe av den ene siden er avbrukket. 
Største lengde 20 mm. 

b) Enegget pilespiss av lys grå flint. Den retusjerte siden er buet. 
Største lengde 20 mm. 

c) 2 tverreggede pilespisser av flint, derav: 
- 1 av mørk grå flint, retusjert langs begge sidekanter, 
avbrukket i begge ender. Største lengde 17 mm. 
- 1 av lys grå flint, retusjert langs en sidekant. Kløvet på 
langs. En del av spissen mangler. Største lengde 22 mm. 

d) 2 flekkeskrapere av flint, begge brattretusjert i en ende. Den 
ene er laget av en fragmentarisk flekke. Største lengder 22 og 15 
mm. 

e) Skiveskraper av hvit flint, brattretusjert i en ende. Største 
lengde 28 mm, største bredde 24 mm. 

f) Kjølskraper av flint med retusj langs to sidekanter og en ende. 
Største lengde 52 mm, største bredde 21 mm, største høyde 24 mm. 
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g) 11 avslagsskrapere, 10 av flint og 1 av blålig kvarts, derav: 
- 2 av flint, rett egg, største mål 43 mm. 
- 1 av blålig kvarts, tildanning i begge ender, største mål 37 
mm. 
4 av flint, utbuet egg, største mål 22 mm. 
2 av flint med skraperegg rundt et hjørne, største mål 25 mm. 
- 1 av flint med skraperegg rundt to hjørner, største mål 25 
mm. 
- 1 av flint med to innbuete egger på to motstående sider, 
største mål 18 mm. 

h) Flekkeredskap av lys grå flint, brukket på skrå mot en spiss i en 
ende og retusjert i bruddet. Den tilstøtende siden er skarp og 
har slitespor. Stykket kan tolkes som kniv. Største lengde 36 mm. 

i) Fragmentarisk retusjert flekke av lys grå flint. Trapesformet 
tverrsnitt. Slagbulen bevart. Største lengde 22 mm, største 
bredde 25 mm. 

j) Fragmentarisk flekke av flint med cortexrester. Slagbulen bevart. 
Største lengde 18 mm. 

k) 10 hele og fragmentariske mikroflekker av flint, lengder fra 31 
til 9 mm. 

l) 28 retusjerte avslag, derav: 
- 22 av flint. Av disse har 7 cortexrester. Største mål 51 mm. 
- 1 av grågrønn kvartsitt, største mål 43 mm. 
- 2 av hvit kvartsitt, største mål 28 mm. 
- 3 av lys grå, gjennomskinnlig kvarts, største mål 38 mm. 

m) 2 plattformkjerner, derav: 
- 1 av hvit kvartsitt. Tildanning på plattformen og knusespor i 
motstående ende som smalner av til en butt spiss. Største mål 
42 mm. 
- 1 av grå, dårlig flint, kort, sannsynligvis brukket. Største 
mål 28 mm. 

n) 128 avslag, derav: 
- 111 av flint, hvorav 33 har cortexrester. Største mål 35 mm. 
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- 1 av grågrønn kvartsitt, største mål 23 mm. 
- 11 av hvit kvartsitt, største mål 25 mm. 
- 2 av hvit kvarts, største mål 26 mm. 
- 2 av lys grå, gjennomskinnlig kvarts, største mål 22 mm. 
- 1 av kalifeltspat, største mål 10 mm. 

 
Funn fra lokaliteten Hein 2.(Registreringsfunn). 
 
C 32748. 
 
a) 2 tverreggete pilespisser av flint, derav: 
- 1 av lys grå flint, retusjert langs begge sidekanter, største 

lengde 24 mm. 
- 1 av mørk grå flint, retusjert langs en sidekant, 

svakt skrånende tverregg. Største lengde 19 mm. 
b) 4 hele og fragmentariske mikroflekker av flint, største lengde 29 

mm. 
c) Skivebor av grå flint med cortexrester, retusjert fra undersiden 

på begge sider av en 19 mm lang spiss. Største lengde 24 mm, 
største bredde 18 mm. 

d) Retusjert avslag av flint. Største mål 18 mm. 
e) 16 avslag, derav: 

- 14 av flint, største mål 29 mm. 
- 2 av kvartsitt, største mål 25 mm. 

 
RUTE 3490. 

Hein 61. 
 

250 m NNØ for Skaupas utløp i Halnefjorden ligger en steinbu – 
Kvamshytta, Hein 60. Ved reguleringen i 1940-årene steg vannstanden 
i Halnefjorden slik at vannet ved høyeste vannstand nå står såvidt 
over gulvet i Kvamshytta. I det grunne vannet utenfor ble det funnet 
flint sammen med bein, jernnagler, spikere o.l. Et par av 
flintstykkene har tildanning, og det ser ut som Kvamshytta er reist 
på en nå utvasket steinalderlokalitet. Avslagene ble samlet inn over 
et område på ca. 10 m2. Alle ble funnet i vannet på opptil 0,5 m dyp. 
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På stedet går vannet idag inn i en liten, ca. 20 m bred bukt. Før 
reguleringen har det meste av denne vært tørrlagt, og NØ for 
lokaliteten har et over 300 m bredt nes stukket ut i vannet. Ved 
registreringen (28/7) var magasinet fullt, det vil si at vannet sto 
2 m høyere enn normalnivå før reguleringen. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 61. 
 
C 32749. 
 
a) 1 mikroflekkefragment av gråhvit, ildskjørnet flint. Triangulært 

tverrsnitt. Største mål 8 mm. 
b) 1 skraper av grå kvartsitt, med inn- og utbuet egg. Største mål 

30 mm. 
c) 2 avslag av flint med tilfeldig retusj, største lengde 28 mm. 
d) 4 avslag av flint av flere kvaliteter. Største mål fra 21 til 16 

mm. 
 
RUTE 3590. 

Hein 67. 
 

Mellom innfallsosene for elvene Sevra og Skaupa i Halnefjorden 
ligger en bred odde. Fra denne skråner terrenget meget svakt oppover 
mot SV. Vegetasjonen består av vier, krekling og gress. 
400 m Ø for Skaupas innfallsos ble det i stranden oppdaget fire 
konsentrasjoner med skjørbrent og rødbrent stein. Konsentrasjonene 
fantes på den ca. 1 m brede stranden eller ute i vannet. De er fra 
3/4 m til vel 1 m brede, og steinene er av knyttnevestørrelse eller 
litt mindre. Utenom konsentrasjonene besto bunnen av nesten steinfri 
sand. Tre avslag av grønn, båndet kvartsitt ble funnet i vannet mel-
lom to av konsentrasjonene. Man antar at de fire forekomstene av 
skjørbrent stein er ildsteder på en nå utvasket lokalitet av 
steinalderkarakter. Steinene lå tett sammen, og det ser ikke ut som 
utvaskingen her har forstyrret dem nevneverdig. 
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Funn fra lokaliteten Hein 67. 
 
C 32759. 
 
a) 4 avslag av grønn og hvit, båndet kvartsitt. Ett stykke er slått 

av en kjerne med tildanning på plattformen. Største mål fra 45 
til 14 mm. 
 

RUTE 4590. 
Hein 100. 

 
Lokaliteten ligger på stranden, ca. 500 m VSV for utløpsosen i Nedre 
Hein. Strandbeltet er her ca. 10 m bredt og skråner svakt oppover. 
Nærmest vannet er stranden steinfylt. Innenfor steinstranden er det 
et 2-3 m bredt belte som i 30 m lengde parallelt med stranden består 
av utvasket hvit sand. Innenfor utvaskingsbeltet er det fuktig, 
småundulerende, gresskledt mark med krattvegetasjon av vier, 
dvergbjørk og einer. Stedvis stikker det fram morenestein og 
blokker. Området ville tradisjonelt blitt betegnet som "ikke egnet 
for bosetning". 
 
I den utvaskete sanden ble det funnet 6 stykker flint over en 
utstrekning på ca. 10 m. Høyden over vannflaten er 0,5 - 1 m. Ett 
stykke ble funnet helt inntil torvkanten, og man anser det som 
sannsynlig at det flintførende området også strekker seg inn over 
det vegetasjonskledte, urørte området. Av hensyn til eventuelle 
utgravninger ble det ikke tatt prøvestikk her. Lokaliteten ble 
oppdaget ved overflatefunn. 
 
Selv om stranden utenfor var steinfylt, er det brukbare båtplasser 
flere steder. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 100. 
 
C 32751. 
 
a) Flekkepil av grå flint med mørkere årer, retusjert fra undersiden 

på begge sider av tangen og spissen. 
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(Sml.: A.W. Brøgger: Stenalderbostedet ved Garnes. BMÅ 1913, nr. 
2, fig. 21 m.) Lengde 31 mm, største bredde 13 mm. 

b) Flekke av grå flint med mørkere årer, sannsynligvis slått av 
samme kjerne som a. Lengde 35 mm, største bredde 15 mm. 

c) Flekkelignende avslag av grå flint, lengde 43 mm. 
d) 3 avslag av grå flint av to forskjellige kvaliteter. Lengder fra 

32 til 15 mm. 
 
RUTE 4089. 

Hein 109. 
 

I Ø-enden av Stortjern, ca. 12 m fra stranden ligger en steinbu, 
Hein 108. På begge sider av bua og ned mot vannet er det vierkratt. 
NNØ for bua er det en tørr rabb med utsyn til både Stortjern og 
Sælstjern og til åsene omkring. Det ble tatt to prøvestikk ved bua 
(se denne). 
Prøvestikk B ga funn av en flintbit. 
 
Stratigrafi: 
0 - 4 cm: Tett gresstorv. 
4 -12 cm: Mørk kulturjord med flintbiter, skjørbrent stein, 

krittbiter, reinsdyrbein og trekull. 
Fra 12 cm og nedover: Lys sand. 
 
Bua har god beliggenhet for jakt og fiske. K.B. sier at bua er den 
eldste i området. 
 
Funn fra lokaliteten Hein 109. 
 
C 32752. 
 
a) Avslag av hvit flint, lengde 

 
RUTE 3888. 

Hein 107. 
 

Bergkrystallavslag funnet på lav, rund kolle, høyde 1140 på kart SBP 
11947, i NV-hjørnet av Stortjønn, ca. 150 m SV av hytte tilhørende 
"fiskeriet" (grunneierne), ca. 30 m fra vannet. Kollen er flat og 
jevn oppå, sandholdig grunn, bevokst med mose, lav, krekling og litt 
dvergbjørk. Godt utsyn mot Ø-S-V. 
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Flere koller av samme type rundt Smalåstjønn som er skilt fra 
Stortjønn med et smalt sund ca. 250 m S av funnstedet. 
 
Bergkrystallavslaget lå øverst i sandlaget, i et frostsår i 
jordoverflaten. 
 
5.1.2 Helleristninger. 
Det ble ikke funnet helleristninger, skålgroper eller bergmaling i 
det undersøkte området. 
 
5.1.3 Gravhauger. 
Det ble ikke funnet gravhauger i det undersøkte området. 
 
5.1.4 Hustufter, steinbuer, hellere, lægre, oppmurte "kryp-inn", 
teltringer. 
 
RUTE 3103. 
 

STEINBU. Hein 45. 
 
70 m ØNØ for tjernet på Svoi inntil en ca. 5 m3 stor stein ligger en 
oppmuret steinbu på NV-re side av steinen. Bua er orientert VSV-ØNØ, 
har tilnærmet rektangulær gulvflate og måler innvendig ca. 1,5 x 
0,75 m. Bua er oppført i tørrmur. Høyden er innvendig ca. 0,75 m. 
Den er muret av flate steinheller, 30-70 cm store og 5-10 cm tykke. 
Det ser ut som bua har vært overbygget av steinheller. I den VSV-re 
enden står det igjen en liten rest av taket. Det er muret skrånende 
innover som en fortsettelse av murtoppen. På toppen av steinen står 
en T-merket varde. Det er mulig det er benyttet stein fra bua til 
varden. 
 

TUFT. Hein 127. 
 
Inntil bua Hein 45 er det i SV merke etter en tuft. Tufta måler 2,5 
x 1,5 - 2 m, lengderetning NØ-SV. Den er bredest i NØ. Tufta er uten 
stein og sees kun på grunn av forskjell mellom vegetasjonen i den og 
på utsiden. I tufta består vegetasjonen av bjørnemose og gress, 
utenfor er det lyng, reinlav og mose. 
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Steinbua 45 virker forholdsvis ung. Man anser det for sannsynlig at 
den er bygget av materialene fra tufta 127. Den sparsomme 
vegetasjonen i tufta tyder på at det er relativt kort tid siden det 
sto en bu der. Avstanden til fangstanlegget Hein 46 er ca. 100 m. 
Man kan ikke utelukke en forbindelse mellom tufta 127 og anlegget. 
 
RUTE 2802. 
 

TUFT AV MULIG BU. Hein 16. 
 
30m N for utløpsosen i Dragøyfjorden er det en rund haug, ca. 4 m 
høy. På Ø-siden av haugen er det en oval oppmuring av 30-70 cm stor 
morenestein. Oppmuringen måler innvendig ca. 1,70 m, største bredde 
ca. 1,40 m. Orienteringen er N-S. Oppmuringen avgrenses i NV av en 
flyttblokk, ca. 0,70 m høy. Oppmuringen er omtrent en halv meter 
høy. Innvendig er det gressvegetasjon. Et prøvestikk i sentrum ga 
trekull ved 10 cm dybde. Kullene lå i toppen av bleikjordskiktet og 
opp i det overliggende mørke jordlaget. Man tror oppmuringen har 
vært en bu, men det kan også tenkes at det er et stort bogastille. 
Det er utsikt over området mellom vannet og berget, men terrenget 
skråner svakt oppover fra lokaliteten. 
 

TUFT AV STEINBU. Hein 47. 
 
På Dragøynuten på en bergpynt i skråningen mot elven, 50 m SSV for 
reguleringskartets høyde 1210, ligger restene av en steinbu. Høyden 
over vann-nivået i Dragøyfjorden er ca. 25 m. Bua måler innvendig 
2,50 x 1,75 m, lengderetning N-S. I N og Ø er den inngravet i 
bakken, og det er ikke merker etter oppmuring der. V- og S-veggen er 
oppført i tørrmur av morenestein på 30-70 cm. Høyden på disse to 
veggene er nå 20-30 cm, bredden er 70 cm til 1 m. Veggene er meget 
sammenraste. Vegetasjonen i bua består av dvergbjørk, krekling, lav 
og lyng. Et prøvestikk i tufta ga trekull 5 cm under torvtoppen. 
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Fra bua er det utsikt til osen i Dragøyfjorden og til dalføret ned 
til Store Krækkja. Man mener det er naturlig å sette bua i 
forbindelse med dyregravene Hein 13, 14 og 15. Man kan ikke se 13 og 
15 fra bua, men man kan se dem hvis man går noen få meter ut mot 
pynten. Herfra har man ypperlig utsikt over dalføret. Hvis man 
godtar at det er forbindelse mellom bua og gravene, er det også 
naturlig å tro at dyregravene har vært i bruk samtidig. 
 

Hein 48 og 128. 
 

70 m ØSØ for utløpsosen i Dragøyfjorden, 15 m fra elven på en høyde 
6 m over elvenivået ligger en flyttblokk. På NØ-siden av blokken er 
det oppmuret en steinbu. 
 

 
STEINBU Hein 48. 

 
Innvendige mål: 2,15 x 1,80 m, lengderetning NV-SØ. Den er oppført i 
tørrmur av morenestein. Murhøyden er 1,20 m i NV og NØ. SØ-veggen er 
40 cm høy. SV-veggen utgjøres av flyttblokken som er 2 m høy. 
Inngangen er ca. 80 cm bred og ligger inntil flyttblokken i SØ-re 
vegg. Muren er ca. 0,5 m tykk. Bua mangler tak. I NV-veggen er det 
innmuret to hyller. Den ene 20 cm bred, 30 cm høy og 25 cm dyp. Den 
andre har bredde 50 cm, høyde 35 cm og dybde 30 cm. Inne i bua er 
det gressdekket jordgulv. 
 

TUFT. Hein 128. 
 
På V-siden av steinen synes det å være merker etter en tuft. Noen få 
steiner markerer veggene, men det er mulig tufta kan være usikker. 
Den måler 2,60 x 2,15 m, lengderetning NNØ-SSV. Inni vokser det 
krekling og reinlav. 
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RUTE 2902. 
 

STEINBU OG BEINHAUGER ("NORDRE BOPLADS") 
Hein 50. 

 
450 m ØSØ for innfallsosen i Store Krækkja ligger en stor steinbu 
med beinhauger omkring. Bua er tidligere besøkt og beskrevet av 
skolebestyrer Bendixen som var på stedet i 1891, Dr. Yngvar Nielsen 
i 1908 og kaptein Negaard i 1909 og 1910. Skissen er hentet fra 
Negaards publikasjon som i tillegg har 4 fotos og 2 detaljtegninger. 
(Han skriver om lokaliteten; som han kaller "Nordre boplads": 
Negaard 1911, s. 20-25): 
 

"Bopladsen ligger like ovenfor turisthytten og hører til de 
betydeligste forekomster. Huset B er det som vises tydeligst 
paa fotografierne, ti her staar murene igjen i over meterhøide, 
men av C vises kun lave murrester og de øvrige er meget 
utydelige og uanseelige. B, C og D har engang utgjort en 
enkelt, stor bod, ca. 7 x 4 m. Dette kan man skjønne derav at 
de ældste (dypeste) kulturlag kan følges under den tvermur som 
nu adskiller B og C. At denne tvermur er opført bakefter kan 
man ogsaa se av sammenføiningen mellem den og langvæggen. 
Den store bod har hat ildsted omtrent midt paa gulvet. Dette 
fandtes ved at grave ved den nuværende indgang til B. 
I sydøstre hjørne af B findes det ildsted, som sidst har været 
i bruk. Over hellerne laa et lag af kul og aske. Hellerne var 
brændt paa oversiden. Da hellerne blev tatt væk viste det sig, 
at de laa paa et ældre kulturlag av ca. 1 dm's tykkelse. Dette 
lag indeholdt benrester, 1 stykke flint m.v. og hytten har 
altsaa været brukt en tid før der blev anlagt ildsted paa dette 
sted. 
Vi ser saaledes, at der først har været en større bod med 
ildstedet midt paa gulvet og indgangen paa den ene gavlvæg og 
at denne senere er ombygget til en mindre bod (B) med indgang i 
det hjørne og ildsted i det andet hjørne paa samme gavlvæg. 
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Omkring ruinerne, især paa syd- og nordsiden findes store 
avfaldsdynger. (Skraveret paa kartskissen). De er dypest paa 
sydsiden af huset, hvor lagene har en tykkelse av 70 cm. Inde i 
husene B og C har kulturlaget en tykkelse af ca. 25 cm. 
De smaa firkanter ved F er hellesatte fordypninger (nu ca. 60 x 
60 x 60 cm), der antagelig har tjent til opbevaringssted for 
kjøt af de fældede dyr. Ved E og A er utydelige rester af 
gammel bebyggelse med kulturlag. Nede ved vandet vises paa to 
steder spor efter baatstø. 
Der blev gravet paa følgende steder: 
I sydvestre og nordøstre hjørne av C. (Paa sidste sted kun for 
at blotlægge foten av tvermuren). 
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Ved indgangen til B samt i bodens sydøstre hjørne. Paa begge 
steder nærmest for ildstedets skyld. I avfaldsdyngen syd for C. 
Ved A og E blev der kun gravet saa meget at kulturlagene 
paavistes. 
 
Af jernsaker fandtes: 
1 12 cm lang treegget pilespids fra vikingetiden (fig. 17, kfr. 
Rygh pg. 546). Den var godt vedlikeholdt og fandtes i C like 
under torvlaget. Like i nærheten fandtes: 
1 nål ca. 7 cm lang. 
16 klinkenagler. 
7 spiker fandtes dels inde i husene og dels i avfaldsdyngen. 
I nordøstre hjørne af C fandtes 3 brudstykker av beslag samt 
endel mindre stykker av ukjendt bruk. 
 
Flintestykker (fliser, avfaldssporer) fandtes saavel inde i 
husene som i avfaldsdyngen, altid nederst i lagene. De viser 
dog ikke egentlig karakteristiske former. Ialt fandtes 18 
stykker, hvorav dog 2 muligens kan ha været brukt til at slaa 
ild med. 
I avfaldsdyngen fandtes endvidere 2 stykker brynesten og 
diverse stykker avsagede horn, hvorav 1 medtoges". 

 
Funnene har museumsnummer B 6461 a-g. 
 
Om mulighetene for en utgravning på lokaliteten skriver Negaard, op. 
cit., s. 25: 

"En ordentlig utgravning af hele bopladsen vil ta lang tid, men 
adkomsten hit er jo let og jeg tror det vil lønne sig godt. 
Inde i boderne er der tidligere gravet noksaa meget og lagene 
er forstyrret, men særlig i avfaldsdyngen syd for C er det 
meste endda urørt og her kan man vente at gjøre interessante 
fund". 
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Bendixen skriver om lokaliteten (Bendixen 1891, s. 34-35) : 
"Den anden tomt, længere oppe ved vandet og omtrent lige 
ovenfor turisthytten, har meget mindre rum, der er byggede i 
et. Det største ligger inderst, er 3 m lg. og 3,20 m bredt, og 
har døraabning mod syd, ind til landet, og i nord-vestre 
hjørne, samt til et indre rum mod nord. Dette sidste er 
ligeledes 3 m lgt., men kun 1,75 m bredt, og parallelt med 
dette i vest og i samme bredde atter et rum, hvori dog ingen 
tydelig døraabning var at se; veggen var imidlertid her ganske 
sammensunken og synes at have været lav. Paa vestsiden og lige 
i kanten af bygningene viser sig tydelig spor efter slæb; man 
har rimeligvis trukket baaden op her ad den ikke meget bratte 
og ganske korte bakke. 2 store stene, i kort afstand fra 
hindanden, nede ved vandet, og for enden af slæbet, har dannet 
baadestøet. I vest, omtrent 15 skridt fra det sammenfaldne rum, 
er der 2 smaa brøndlignende, firkantede fordybninger, sat af en 
høi helle paa hver side, og nogle faa skridt syd for disse to 
andre, men uden stene. De to første er henholdsvis 32 cm paa 
den ene kant, 27 paa den anden og 50 og 41 cm 
Endelig, 13 skr. i sydvest, strækker sig en lang stendynge, i 
hvis ende stene er sammenlagte til en fastring. Sandsynligvis 
maa disse fordybninger have tjent til gjemmesteder, maaske for 
fisk. Men at jagten har været det væsentlige for beboerne, 
viser ogsaa her de svære masser af rensdyrben, og især den 
mengde tildannede horn, ofte store stykker, dels spikkede med 
kniv og dels sagede, hvoraf enkelte syntes bestemte til 
knivskafter, andre saa nærmest ud som hakker, en enkelt som 
haandtaget i en naver osv. Nogle faa karakteristiske stykker 
blev medtaget. Forresten fandtes hverken her eller paa det 
første stedx) noget redskab eller kar; paa det sidste sted saaes 
heller ikke spor af are, men rummene var i det hele stærkt 
sammenfaldne og ødelagte". 
 
x) Hein 54. 
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Yngvar Nielsen har i sin publikasjon et foto av lokaliteten. Han 
skriver (Nielsen 1909 s. 589 - 591): 

"Boplads No. 1, som først blev undersøgt, ligger ret imod 
Turiststationen. Her fandtes et Hus, opført af retkløvede 
Heller, indvendig med en Længde af 3,20 Meter og med en Bredde 
af 1,80 Meter. Murene havde nu en Høide af omtrent 1,20 Meter 
og var i Bunden 1 Meter brede, medens de opover skraanede af og 
øverst kun havde en Bredde af 0,50 Meter. Indgangen var paa den 
fra Vandet bortvendte Sydside, i det sydvestre Hjørne, ganske 
som det skal være almindeligt paa nyere Bygninger. Foran Døren 
saaes Levninger af et Stengjærde omkring en bredere Forgaard. 
Peisen var anbragt i det andet Hjørne mod Syd. Ved Gravning 
fandtes Næver over hele Gulvet, og dette maa være Levninger 
efter det indstyrtede Tag. Endelig maa anføres, at der paa 
Vestsiden var gravet en Række Huller, hvori var nedsat Heller. 
Maaske disse har været benyttet til Opbevaring af Kjød. 
…… 
Saa hurtig, det kunde skje, gik jeg igang med at undersøge i og 
omkring Ruinerne, først ved Boplads No. 1. Her laa der talrige 
Rensdyrhorn, som alle var afsagede i en ret og skarp Linie og 
som Regel godt bevarede. Mellem dem laa ogsaa en liden 
Benplade, som oprindelig maa have været firkantet, med et Hul i 
hvert hjørne. Af disse var kun et levnet, med Antydning af et 
andet. Inde i denne Ruin blev der mellem stenene omkring Peisen 
fundet en Pilespids af Jern. 
…… 
Senere har Ole Akers Søn Lars Akerx) i Ruinerne fundet en Del 
Kramper, Stifter og Søm, som hans Fader har indsendt til mig. 
Dermed har han fortsat i 1909 og bragt for Dagen en Del 
forarbeidede Benstykker, en 
 
x) Lars Aker er identisk ned Lars Ødegaard, se kap. 8, 
informant nr. 1., LØ. 
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Del Baadnagler samt to Knivblade af Jern. Endelig har Lars Aker 
i Nordenden af Krækjavandet fundet et Lanse- eller Spydblad af 
Jern, 36 cm langt, forholdsvis vel bevaret. Det laa nedstukket 
i Jorden..." 
 

Disse funnene har museumsnummer B 6401 a - i. Som B 6401 d er 
katalogisert "Spydspids, med en profilert knop mellem blad og fal, i 
det hele 25,5 cm lang. Sikkert ogsaa fra nyere tid." 
 
Dette må, til tross for de forskjellige oppgitte mål, være den 
spydspissen som ble funnet av Lars Aker (se Hein 117). 
 
Ved registreringen (25/7) ble tuftene ikke målt opp. Såvidt man 
kunne se var det ingen særlig forandring i bevaringstilstanden siden 
Yngvar Nielsens undersøkelse på stedet. Beinhaugene N og S for bua 
var delvis blottlagte, det samme var tilfelle med beinhaugen Ø for 
A. Beinhaugen N for A ble lokalisert ved et prøvestikk. Både gropene 
V for bua og steingjerde var intakte. Båtstøene ble også funnet. A 
på kartskissen er registrert som Hein 51. 
 

TUFT. Hein 52. 
 
200 m Ø-ØSØ for Hein 50 er et 10-15 m bredt søkk mellom to hauger 
ovenfor en vik i vannet. I dette søkket, 10 m fra vannet ligger 
restene av en liten tuft, ca. 2 x 2 m, innvendig målt. Tufta er 
meget dårlig bevart, men det NØ-re hjørnet kan tydelig sees. Veggene 
er helt sammenraste, og tufta er overgrodd av gress, lyng og mose – 
samme vegetasjon som utenfor. Veggene har sannsynligvis vært av 
tørrmur. De steinene som sees er omkring 50 cm stor morenestein. 
Veggene har omtrent ingen høyde over bakken. 
 
Et prøvestikk i sentrum av tufta viste mørk jord under torven. Det 
var ikke bleikjordskikt. I det mørke laget ble det funnet et par 
biter trekull. Rett nedenfor tufta 
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er det meget god båtplass. 
 
Tufta er ikke beskrevet tidligere. 
 
RUTE 3102. 
 

KRISTENBUA. Hein 44. 
 
På Ø-siden av Kristenbukta som går inn til Svoi på N-siden av Store 
Krækkja ligger restene av en bu. Avstanden til tjernet på Svoi er 
ca. 530 m, og bua ligger 10 m fra vannet i en høyde av 1 m over 
vannflata. 
 
Vegetasjonen omkring lokaliteten består av vierkratt, dvergbjørk og 
krekling. På tørrere steder finnes reinlav og mose. Stedvis er 
terrenget fuktigere, tildels med myr. Bunnmorenen er forholdsvis 
tynn i området. Enkelte steder stikker det fram skuret fjell. Det 
finnes endel morenestein og enkelte flyttblokker i området. I 
stranda nedenfor lokaliteten er det brukbar båtplass. 
 
Tufta er orientert NV-SØ og måler innvendig 4,8 x 4,5 m. Veggene er 
helt sammenraste og de er de fleste steder under 0,5 m høye, Midt på 
den SØ-re kortveggen er de svært utydelige. Veggene har vært bygget 
av mur med betydelig jordfyll. I den NØ-re langveggen er det mer 
jord enn stein. Midt på denne veggen er det en 0,75 m bred åpning 
som sannsynligvis har vært inngang i bua. Veggene er knapt 1 m 
brede. NV-veggen er bygget inntil en stor flyttblokk som inngår som 
en del av veggen. 
 
Inntil NV-veggen er det inne i tufta en sekundært oppmurt bu (A på 
skissen, s. 67). Den har flatt helletak, dekket av torv og mose. Den 
lille bua er orientert NØ-SV og måler innvendig 1,5 x 0,7 m. Murene 
består av 50-80 cm store og 10-15 cm tykke heller. Det er ikke 
benyttet jordfyll. Veggene er omtrent 0,5 m tykke. Høyden under 
taket innvendig er 1 m. SV-veggen er åpen. 
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I det S-dre hjørnet av tufta er det en oppmuring av store steiner på 
tre kanter. (B på skissen). Mellom den er det et steinfritt rom på 
1,2 x 0,6 m, lengderetning NV-SØ, åpent mot SØ. Oppmuringen er ca. 
0,5 m høy. Et prøvestikk i sentrum ga ingen funn. Man vet ikke 
hvilken funksjon oppmuringen har hatt. Det ble ikke funnet trekull. 
B virker sekundær i forhold til tufta. 
 
Midt i den store tufta vokser det et kraftig vierkratt. Gulvet er 
ellers dekket av gress, dvergbjørk, lyng og mose. 
 
LØ kaller bua Kristenbua. Den var bebodd av en mann fra Hol – 
Kristen Luten. Han lå her og fisket og drev jakt. LØ mener dette var 
før århundreskiftet. Bukta blir til vanlig kalt Kristenvikje etter 
samme mann (LØ). 
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MULIG TUFT. Hein 124. 

 
15-20 m NØ for Kristenbua ligger det en usikker tuft. Det finnes 
meget utydelige rester av vegglignende voller. Disse er lave, neppe 
mer enn 10-20 cm høye. Den mulige tufta er kvadratisk, med 
innvendige mål 3,5 x 3,5 m. Det ser ut som om den steinfrie 
gulvflaten er omgitt av steinblandet jordvoll. Vegetasjonen på 
stedet består av gress, mose, dvergbjørk og krekling. 
 
Rett NØ for Hein 124 ligger et steingjerde, Hein 125 (se kap. 5.1.7) 
og en melrakkfelle, Hein 126 (se kap. 5.1.5). 
 
RUTE 3001.  
 

TUFT AV STEINBU ("MIDTRE BOPLADS") Hein 53. 
 
1700 m ØSØ for innfallsosen i Store Krækkja ligger det en lang, smal 
tuft 10-15 m opp fra vannet i en høyde av 3-4 m over vannflaten. 
Tufta er inngravet i en morenehaug med vegetasjon av gress, reinlav, 
dvergbjørk og krekling. Innvendig er det lagt opp mur av morenestein 
og flate, tykke heller. Tufta er orientert NNØ-SSV og måler 
innvendig 4,5 x 1,2 m. Høyden er i NNØ 0,5 m, i SSV 0,7 m. Gulvet i 
tufta er overgrodd av gress. 
 
Lokaliteten er tidligere besøkt av B.E. Bendixen som tar den for en 
dyregrav" …… der er helt sammensunken, men som maa have været meget 
stor ……” (Bendixen 1891, s. 32). 
 
Lokaliteten er beskrevet av kaptein Negaard (Negaard 1911, s. 26-
28). Skissen er hentet fra denne publikasjonen. Negaard henviser til 
Bendixen og avviser påstanden om dyregrav: "..... For det første er 
den for stor, og dessuten peker fordypningens længderetning mot 
vandet, hvilket her vilde være meningsløst for en rengrav. Da kunde 
det hellere være et gammelt nøst. 
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Nogen spadestik bragte imidlertid løsningen, vi støtte nemlig paa de 
sedvanlige kulturlag av sort jord med kul- og benrester og dermed 
var saken klar, forekomsten var liten og mager, men egte nok." 
 

 
Negaard oppgir målene til "ca. 5 m lang og 2 à 3 m bred". Dette er 
sannsynligvis utvendige mål. 
 
Om kulturlagene skriver Negaard: "Kulturlagene, som især findes paa 
vestsiden er hverken dype eller vidtstrakte. De er noksaa 
sandholdige. I nærheten av boden findes flere steder, hvor jorden er 
sort av kulrester. Undersøkelsen varte ½ times tid. Der gjordes 
ingen fund." 
 
Negaard kaller lokaliteten "Midtre boplads". Hans publikasjon har to 
fotos av tufta, fra N og S. 
 
Man er tilbøyelig til å holde fast ved teorien om nausttuft. Man kan 
ikke se noen hensikt med den usedvanlige smale formen hvis tufta 
skal oppfattes som en bu, bygget primært som oppholdssted for 
mennesker. Formen er derimot ideell for en tolkning som naust. 
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Avstanden til de to store buene Hein 50 og Hein 54 er ca. 1 km. 
Fangstanlegget på Svoi, Hein 46, ligger rett ovenfor lokaliteten på 
andre siden av vannet. Det er vanskelig å bevise at det er 
forbindelse mellom disse fire lokalitetene, men man mener det er en 
viss sannsynlighet for det. Det er god mulighet for at arkeologiske 
undersøkelser ville gi interessante resultater her. 
 
STEINBUER OG BEINHAUGER. Hein 54 og 131.  
("SØNDRE BOPLADS") 
 
1850 m ØSØ for Hein 50 og 1300 m V for tangen mellom Storekrækkja og 
Krækkjungen ligger to steinbuer med beinhauger, 10-12 m fra vannet. 
Terrenget på lokaliteten er slett og jevnt. Steinbuene ligger på en 
flat, liten høyde med gressvegetasjon. Lenger S er det et fuktigere 
område som skråner oppover mot Båtstjørnnuten. 
 
Buene og beinhaugene er tidligere besøkt og beskrevet av 
skolebestyrer Bendixen 1891, Dr. Yngvar Nielsen 1908 og kaptein Hj. 
Negaard 1909 og 1910. Skissen er etter Negaard (Negaard 1911, s. 28) 
 

 



 
- 71 - 

RUTE 3001 
 

Yngvar Nielsen skriver om lokaliteten som han kaller "Boplads No. 
2". (Nielsen 1909, s. 590-91): 
 

"Boplads No. 2 ligger paa en videre og bredere Plads, hvor der 
rundt om Hytten kan have været samlet mange Folk. Her var der 
Levninger af to Huse. Det største havde en Længde af 5,70 Meter 
og en Bredde af 4,75, med en oprindelig Murtykkelse af 0,80 
Meter. Indgangen vender ogsaa her mod Syd. Arnestedet var her 
ikke i en Krog, men midt paa Gulvet, hvor der endnu kunde 
paavises Spor af Kul. Omkring Murene var der oplagt Jord, og 
paa den østlige Side var der for at holde denne oppe, bygget en 
særegen Vold. Paa Nordsiden, hvor Bakken falder brattere af mod 
Krækjavandet, var der kastet Ben udover. Den Jord, som var lagt 
op om Murene, maa have havt til Hensigt at gjøre Bygningen mere 
varm og dermed tjenlig til Beboelse ogsaa om Vinteren. Ruinerne 
som Helhed var stærkt medtagne og gav Indtryk af at være meget 
gamle. Af Tagnæveren saaes ikke Spor. 
 
Ved Siden var der Levninger af en anden mindre Bygning, med 
Længde 3,40 og Bredde 1,50 Meter, samt Murtykkelse af 0,80 
Meter. Ogsaa her var Indgangen paa Sydsiden. Men i et mindre 
Rum, som var bygget op til dette Hus, var den mod Nord; nogen 
Aabning mellem dette mindre og det større Rum var ikke at 
finde. Udenfor denne Bygning saaes nogle stensatte Huller i 
Jorden, lignende dem, som var fundne paa Boplads No. 1. x) Der 
var Spor at se af Bendixens Gravninger. Men det viste sig 
snart, at de Fund, som her kunde gjøres, ikke dermed var 
udtømt. De fordums Beboere af begge Steder har efterladt mange 
Levninger fra sin Virksomhed. 
 
Saa hurtig, det kunde ske, gik jeg igang med at undersøge i og 
omkring Ruinerne …… 

 
x) Hein 50. 
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Ved Boplads No. 2 blev der mellem de Ben, som laa paa nordre 
Skraaning, fundet en ganske liden Brynesten. Ved denne Ruin kom 
der ogsaa frem et Stykke Ben, som var bearbeidet med Kniv". 
 

Bendixen oppgir endel mål som mangler hos Nielsen. Han har også 
tildels andre mål på tuftenes hoveddimensjoner. Lengdemålet på den 
østlige tufta er sannsynligvis utvendig mål. Han skriver om 
lokaliteten (Bendixen 1891, s. 33- 34): 
 

”…… bestaar af 2 huse, hvoraf det østligste og største er 8 m 
lg., 4,5 m i indre bredde; veggen, der er sammensat af svære 
stene, er omtr. 1 m tyk, og nu omtrent lige høi. I søndre 
kortside, ind mod landet, er en døraabning, 1,02 m bred. 2 m 
vestenfor ligger et andet hus, bestaaende af to rum; det 
største er 3 1/4 m lg., 2 m br., med dør i det sydøstre hjørne, 
det andet, i vest, er kun 2,32 m lg. og 1 ½ m br. med 
døraabning mod nord, eller mod vandet. Døren i det større rum 
er dannet af 3 eller 4 flade stene, en paa hver side, og 1 
eller 2 som overligger. Døraabningens høide synes kun at have 
været 1,12 m; de to overliggere holder 1,45 og 1,30 m i længde. 
Mod syd og vest ligger 4 stabler af nogle faa, men store stene, 
gjemmesteder for fældede dyr, fastringer (af fastra, at 
nedgrave eller gjemme i jorden). De to mindre rum maa have 
tjent som foraadsboder, det største som opholdssted for jægere; 
paa gulvet ligger her store heller, sagtens rester af aaren. 
Rundt omkring, tildels inde i rummene, men især paa bakken ned 
mod vandet, er der uhyre mængder af rensdyrben, dækkede af 
mose, alle kløvede for margens skyld; jeg lod opspade jorden 
paa et par steder, men fandt ved den korte undersøgelse – det 
var sent paa aftenen – kun kløvede ben og et og andet stykke af 
horn, alt i tykke lag. Ved stranden ligger nogle stene ordnede 
som til baadestø. 
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Negaard har 4 fotos og en kartskisse fra lokaliteten. Han skriver 
(Negaard 1911, s. 28-31): 
 

"Bopladsen, der ligger omtrent ved midten av Store Krækjavand, 
bestaar av en større bod (ca. 7 x 5 m) og vest for denne 2 smaa 
sammenbyggede boder. Av den store bod findes kun ubetydelige 
murrester igjen. 
Ved de 2 smaa boder er murene høiere. Over den nordlige indgang 
ligger saaledes endda – rigtignok paa skraa – den solide 
døroverligger. 
Vestre bod bestaar av 2 helt adskilte rum. Det ene, der har 
indgang mot syd er forsynet med ildsted i det ene hjørne og har 
øiensynlig været beboet. Det andet ser ut til at ha tjent som 
foraadskammer. Her findes antydning til en indgang mot nord. 
Boden har neppe fra først av hat det utseende den nu har, men 
jeg rak ikke at faa dette forhold nærmere undersøgt. 
Syd for husene findes store hauger av rullesten antagelig 
fastringer, hvor kjødet av de fældede dyr blev lagt ned for at 
bevare det for rovdyr. 
Vest for husene findes 3 av de samme brøndligende fordypninger, 
som er beskrevet under nordre boplads. Ved stranden vistes 
rester av baatstø. 
Saavel inde som utenfor boderne findes kulturlag av det 
sædvanlige indhold, men lagene er hverken dype eller rike paa 
forekomster. 
Der blev gravet i den store bods nordøstre hjørne samt paa 
midten, hvor ildstedet hadde ligget. Der fandtes 2 klinknagler, 
2 spiker, 1 stykke jernbaand samt 1 stykke flint. 
Ved kort tids gravning i det nærmeste rum av vestre bod fandtes 
1 stykke flint. 
Bodernes størrelse i forbindelse med det tynde og fattige 
kulturlag tyder paa forholdsvis kortvarig beboelse". 
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Ved registreringen (25/7) ble tuftene ikke målt opp. Såvidt man 
kunne se var det ingen særlig forandring i bevaringstilstanden siden 
kaptein Negaards undersøkelse på stedet. Skissen er derfor 
representativ også for tuftenes nåværende tilstand. Beinhaugen N for 
den Ø-lige tufta er der fortsatt. Det ble også funnet bein ved det 
SØ-re hjørne av samme tuft. Man unnlot av hensyn til eventuelle 
utgravninger å ta prøvestikk i tuftene. 
 
Den V-lige tufta registreres som Hein 54 og den Ø-lige som 131. 
 
RUTE 3201. 
 

TUFT. Hein 26. 
 
NØ-ligst på tangen mellom Store Krækkja og Krækkjungen 25 m SV for 
en liten bukt og 15 m fra vannet i en høyde av 2 m over vannflaten 
finnes det en tuft. Lokaliteten er i NV skjermet av skråningen fra 
tangen. Mellom lokaliteten og vannet er det en ca. 1 m høy rygg. 
Lokaliteten ligger i et 
naturlig søkk i 
terrenget. 
Noen steiner på 1-2 m3 er 
utnyttet i kon-
struksjonen. Mellom dem 
finnes det rester av 
murer (se skisse) av 
morenestein 20-40 cm 
store. Murene er helt 
sammenraste og har 
omtrent ingen høyde over 
bakken. Det er tildels 
sterk overgroing av lyng 
og gress, og tufta gir 
inntrykk av å være 
gammel. Lengderetningen 
er NØ-SV, innvendige mål 
2 ¾ x 1 ½ - 1 ¾ m. Formen er vanskelig å se tydelig på grunn av 
sterk overgroing, men synes å være tilnærmet rektangulær. Et prøve-
stikk inne i tufta ga trekull i bleikjordskiktet fra 5 til 10 cm 
under torvtoppen. Bleikjordskiktet var naturlig dannet om kullet og 
viste ingen tegn på [tekst mangler] 
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I viken NØ for lokaliteten er det småsteinet strand men brådypt, og 
brukbare båtplasser finnes. Lokaliteten ble funnet ved en befaring. 
Den var ikke kjent av informantene. 
 

OPPMURING. Hein 41. 
 
NØ for tangen mellom Store Krækkja og Krækkjungen er det endel 
mindre morenehauger med mange flyttblokker på og omkring. 
Vegetasjonen består av mose, lyng, krekling og dvergbjørk. 
Ca. 90 m NØ for roten av tangen ligger det tre store flyttblokker, 
hver på 3-8 m3 
vinkelrett på 
hverandre i heste-
skoform. Det er åpning 
mot Ø. Rommet mellom 
dem er ca. 3 x 3 m. I 
dette rommet er det en 
halvmåneformet ½ m høy 
oppmuring mot Ø, slik 
at det blir et ly på 
ca. x x 1 ½ m med den 
V-re blokken som den 
ene veggen (se 
skissen). Muren er de 
fleste steder enkel. 
Steinene er 
morenestein på 30-60 
cm. 
 
 
Man tror oppmuringen er et enkelt nattely tillaget for tilfeldige 
besøk. 
 
Lokaliteten ble funnet ved en befaring i området. Den var ikke kjent 
av informantene. 
 

OPPMURING MELLOM FLYTTBLOKKER. Hein 42. 
 
NØ for tangen mellom Store Krækkja og Krækkjungen, ca. 20 m V for 
Hein 41 er det et rom begrenset av 3 flyttblokker og 2 smale 
oppmuringer i Ø og SV. Rommet måler innvendig ca. 1 x ½ m, orientert 
Ø-V. Murhøyden i SV er 70 cm, i Ø 60 cm. 
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Murene består av morenestein som er meget overgrodd. Endel stein er 
rast ut. De tre flyttblokkene ligger tett inntil hverandre og er fra 
120 til 170 cm høye. 
 
Terrenget omkring er preget av små morenehauger. Det er mye 
flyttblokker og morenestein i området. Begrenset utsyn gjør det 
usannsynlig at det kan være bogastille. Mest sannsynlig er det at 
det har tjent som et "kryp-inn" for tilfeldige besøk. 
 
Lokaliteten ble funnet ved en befaring i området. Den var ikke kjent 
av informantene. 
 
RUTE 3301. 
 

TUFT. Hein 22. 
 
Tufta ligger i N-enden av Vesle Krækkja, ca 100 m NØ for 
innfallsosen for elva fra Krækkjungen i en bakkeskråning 10 m fra 
vannet. Der er god båtplass. Tufta måler innvendig 3,50 x 2-2,30 m, 
lengderetning VNV-ØSØ. Den er bredest i Ø. NV-re ende er gravet ca. 
½ m ned i bakken og det er lagt opp mur inntil bakken. Resten av 
tufta består av ren tørrmur av morenestein på 30-70 cm. Muren i Ø 
når ikke over bakkehøyde, ellers er den opptil vel ½ m høy. Murene 
er ca. ½ m brede og tilgrodde, delvis også overgrodde av mose, lyng 
og musøre. 
På NØ-re langvegg går det ut en 
lav oppmuring som ender i en 
stein (A). I N-re hjørne går det 
en oppmuring (B) på skrå inn i 
tufta. Denne virker ny og 
tydelig sekundær i forhold til 
resten av tufta. C er en 
vinkelformet lav oppmuring på 
SV-re langvegg. Her ble det 
funnet trekull rett under 
torven. 
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Dette er sikkert et ildsted. Trekull ble det også funnet i S-re 
hjørne. På grunn av at tufta ligger ved god båtplass og ikke langt 
fra osen, tror man den har vært brukt under fiske. 
 

NAUST. Hein 129. 
 
25 m S for tufta ligger restene av et nedramlet naust med 
bølgeblikktak. Dette ble ikke oppmålt. 
 
RUTE 3401. 
 

STEINOPPMURING. Hein 62. 
 
Lokaliteten ligger i Øklenutane, nær Lappesteinen. Den ble funnet 
ved gjennomsøkning av terrenget mellom N-enden av Veslekrækkja og 
fjellet. Lokaliteten ligger ca. 250 m NNØ for den NØ-re bukta i 
Veslekrækkja, ca. 150 m fra riksvei 20. Ved grustaket i veisvingen V 
for Lappestein stiger åsen bratt opp N for riksveien. På en rygg her 
er det en steinvarde omtrent på reguleringskartets 1200-m-kote. Lo-
kaliteten ligger 12 m Ø for varden. 
 
Oppmuringen er av tilnærmet flat stein, 40-60 cm og 20-30 cm tykke, 
er ca. 0,6 m høy på det høyeste. Formen er tilnærmet firkantet. 
Utvendige mål 2,5 x 2 m, lengderetning NØ-SV. SV-re ende begrenses 
av en 1,5 m stor blokk. Endel stein er rast ned. De er overgrodde av 
mose i likhet med steinene i oppmuringen forøvrig. 
 
Nær oppmuringen er det steinur med kreklingvegetasjon enkelte 
steder. Det er godt utsyn i sektoren NØ-SØ. Lokaliteten ligger lunt 
til, men kan være utsatt for vind fra NØ. På akslen ved varden 12 m 
borte, er det godt utsyn i sektoren Ø-S-V – til eidet mellom 
Lægreidvatn og Veslekrækkja og til deler av disse vannene. 
Oppmuringen er sannsynligvis rester av en utkikkshytte som man på 
grunn av beliggenheten finner naturlig å sette i forbindelse med 
reinsdyrgjeting eller reinsjakt. 
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STEINOPPMURING. Hein 68. 

 
Ca. 400 m V for Lappesteinen og 200 m N for riksvei 20 i lia opp mot 
Øklenutane er det en oval oppmuring i øvre delen av et urparti. De 
benyttete steinene er flate, gjennomsnittlig ca. 70 x 40 cm. 
Tykkelsen er omtrent 20 cm. 
 
Oppmuringen er orientert NØ-SV med tverrmål ca. 4 m. Midtmål NV-SØ 
er ca. 3 m. Endel stein er nedrast og ligger i skråningen mot SV. 
Høyden på oppmuringen er 40-60 cm. 
 
Stedet ligger lunt til og er i ly for vind fra N og V. 
Det er meget god utsikt i sektoren Ø-S-SV – mot Krækkjahei og 
Krækkjenutane, likeens til Lægreidvatn og Veslekrækkja. 
 
Det er sannsynlig at oppmuringen har vært en utkikkshytte for 
reinjegere eller reingjetere. Det er ingen tradisjon om den. 
 
RUTE 3200. 
 

TUFT AV JORDHYTTE. Hein 10. 
 
Båtstjern, Veslekrækkja og Krækkjungen er skilt av en knapt 1 km 
bred landbrem. En bergrygg stikker opp midt på landbremmen. Toppen 
på denne når 1191,5 m.o.h. På toppen av ryggen med godt utsyn i alle 
himmelretninger ligger tufta etter en jordhytte. Den ble funnet av 
registrantene på en streiftur over høyden. Tufta var ikke kjent av 
de hjemmelsmenn som skulle være best kjent i området (L.Ø. og M.O.). 
 
Tufta er oval med innvendige maksimumsmål 3 x 1,5 m, lengderetning 
NV-SØ. Den er åpen i NV. Innvendig vegghøyde er ca. 40 cm. 
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Byggematerialet er myrjord og torv. Tufta skråner jevnt utover mot 
sidene (se skisse), men kantene som danner de indre veggene er 
bratte. Innvendig er det fuktig jordbunn med vegetasjon av lyng, 
dvergbjørk, gress, starr og myrull. På toppen av ytterveggene finnes 
samme vegetasjon, men utenfor er det overalt nakent berg, enkelte 
steder med et tynt dekke av mose og lav. 
 
Man antar at hytta har vært utkikkspost til områdene omkring, dette 
på grunn av beliggenheten. Materialet kan være båret dit, eller det 
kan ha vært dannet på stedet som en såkalt "fuglehaug" – hekkeplass 
for snøugle. På grunn av de store mengdene av myrjord er det lite 
sannsynlig at det er en ren fuglehaug som er utnyttet. Det kan 
derfor være enten en konstruksjon av oppbåret materiale, eller en 
påbygget fuglehaug. 12 m SV for tufta står det en ¾ m høy murt 
varde. 
 
Man er tilbøyelig til å sette hytta i forbindelse med reinsjakt. Det 
kan også være en utkikkshytte for reingjetere, men G.L. kjente ikke 
til den. En kan heller ikke se bort fra dem mulighet at det er et 
minne om falkefangst, selv om det ikke har lykkes å finne muntlig 
tradisjon om at slik fangst har funnet sted i området. Det er 
kanskje en forbindelse mellom tufta og Hein 21, en tuft av samme 
konstruksjon. Denne ligger 1450 m lenger SSV (rute 3298). 
 
Det er ikke mulig å uttale seg om hyttens alder. 
 
RUTE 3300. 
 

TELTRING. Hein 24. 
 
Ca. 250 m SSV for innfallsosen i Veslekrækkja og 60 m fra vannet i 
en høyde av 8 m over vannflaten ligger det en teltring på en åpen 
flate inn mot en liten bergknaus. Steinene i teltringen er 20-40 cm 
store. De ligger i klynger på 2 til 4 i en sirkel med indre diameter 
3 m. Steinene er ikke nevneverdig overgrodde, og ringen virker ikke 
gammel. 
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RESTER AV OPPMURINGER. Hein 25 og 130. 
 
Ca. 200 m SSV for stedet hvor elven fra Krækkjungen løper ut i 
Veslekrækkja, 20 m fra vannet, ligger et langstrakt 2-3 m høyt 
svaberg i NNØ-SSV-lig retning med brattkant mot vannet. Ø for 
brattkanten er det jevnt terreng som skråner svakt mot vannet. På 
flaten stikker det enkelte steder opp toppflatete svarygger. 
Vegetasjonen er ytterst sparsom og består for det meste av musøre. 
Inntil brattkanten er det rester av to steinopplegninger. 
 

Hein 25. 
 
Oppført av enkel morenesteinrekke i tilnærmet halvsirkelform med 
brattkanten på svaberget som V-re avgrensning. Innvendig diameter 
1,5 m. Et prøvestikk i sentrum ga trekullbiter i et mørkt, fuktig 
jordlag 2 cm under torvtoppen. 
 

 
Hein 130. 

 
Oppmuringen ligger 2 m lenger NV. Den har sirkelform med ytre 
diameter 2,5 m. Sirkelen er fylt av morenestein unntatt nærmest 
brattkanten hvor ca. 1 m2 er steinfri. Steinansamlingen har kun en 
steins høyde over bakken. Steinene er 30-70 cm store. Et prøvestikk 
i det steinfrie området ga trekullbiter 3-5 cm under torvtoppen i et 
mørkt, fuktig jordlag. 
Man antar disse steinansamlingene er rester av oppmurte, simple 
nattely. 
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RUTE 3400. 
 

TELTRING. Hein 17. 
 
Ytterst i den Ø-lige bukta i Veslekrækkjas N-ende ligger på S-siden 
en vel 100 m bred bukt, avgrenset i V av en lav tange. I buktens SØ-
re del skyter to lave bergrabber ut i vannet. Mellom dem er det en 
lun, liten vik med god båtplass. 10 m fra vannet ligger en teltring. 
En sti langs Ø-siden av Veslekrækkja går et par meter fra 
teltringen. Teltringen ligger på en liten slette med gress og lyng-
vegetasjon mellom snaue bergrygger og sva. 
 
Teltringen er rund med indre diameter 3 m. Steiner på 40-70 cm i 
enkel rekke former ringen. Mellom de større ligger det endel mindre 
steiner, ned til 10-15 cm, så ringen er tett. Steinene er tildels 
overgrodd av mose og gress, ligger dypt i vegetasjonsdekket og 
sitter svært fast. Det ser ut som det er en åpning i ringen i SV. 
 
Et prøvestikk inne i ringen viste en typisk podsollprofil. I den 
øverste centimeteren av bleikjordskiktet fantes biter av trekull. 
Trekullets dybde under torvtoppen er 5-6 cm. Det var ikke spor etter 
nedgravning, steinsetning e.l. I torven var det ikke trekull. Andre 
funn ble ikke gjort. 
 
Ca. 100 m V for teltringen ligger et bogastille (Hein 18), men man 
har ikke grunnlag for å antyde noen sammenheng. 
 
Teltringen virker "gammel" på grunn av kull-lagets dybde og på grunn 
av at steinene var så festnet i jordsmonnet. 
 
STEINBU. Hein 23. 
 
750 m rett Ø for innfallsosen i N-enden av Veslekrækkja ender den Ø-
re bukten. Ca. 30 m NV for enden av bukta ligger en morenehaug med 
et par flyttblokker på. I SØ-hellet av morenehaugen er det delvis 
inngravet en tuft 
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for en murbu. Bua er oppmurt av heller og morenestein med jordfyll 
mellom. Muringen er forseggjort, og bua er bra bevart når det unntas 
at taket mangler. 
Bua er orientert NV-SØ. Innvendige mål 3,20 x 2,70-3 m. Den er 
bredest i SØ. 
 
 
NV-re gavlvegg er ca. 2 m høy 
i mønet og skråner nedover 
mot begge sider til ca. 1,4 
m. Veggen er i sin helhet 
inngravet i bakken og bakken 
skråner jevnt med muringen 
ned til sidene. De andre 
veggene er fra 1-1,4 m høye, 
består av mur med jordfyll og 
er bare gravet inn i bakken 
hvor de støter mot NV-re 
gavlvegg. Murene er 50-70 cm 
brede. Inngangen er midt på 
SØ-re gavlvegg. Denne veggen 
er endel nedfalt, og høyden 
er 1,2-1,3 m. Ut fra 
inngangen er det bygget til 
et vindfang av mur med 
jordfyll. Vindfanget har 
samme orientering som bua 
forøvrig og måler innvendig 
1,8 x 0,8 m. Høyden veksler 
fra 1,3 m i NV til 0,8 m i 
SØ. 
Innvendig er tufta overgrodd av gress. Midt på gulvet ligger to 
heller ca. 70x50 cm på et underlag av mindre stein, slik at det er 
et åpent rom under dem. Man kunne ikke finne spor av kull under dem 
eller spor av ildpåvirkning og det antas derfor at de har fungert 
som bord. Det er tvilsomt om de hører til det opprinnelige utstyret 
i bua, da de ikke bærer preg av særlig høy alder. 
I N-re og S-re hjørne av bua er det sittepaller av heller. Heller 
ikke disse synes å være primære. I Ø-re hjørne ligger det trekull 
åpent i dagen. Dette må være ungt og 
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stamme fra et besøk i senere tid. 
Ved NV-re gavlvegg ble det i et prøvestikk funnet trekull i 
underkant av torvlaget. Et prøvestikk midt på gulvet ved hellene 
viste at bleikjordskiktet var omrotet. Steril aur ble funnet i 20 cm 
dybde. Et prøvestikk 3 m utenfor inngangen viste trekull under 
torven ned til 5 cm. Flere prøvestikk Ø, NØ og SØ for tufta ga flere 
steder kull i samme dybde. 
 

MULIG TUFT. Hein 118. 
 
Utenfor NØ-re langvegg av Hein 23 går i NØ-SV-lig retning et 2-3 m 
langt, 1,5 m bredt og knapt 0,5 m dypt søkk. Vollen omkring er 
steinblandet. Man antar at dette er rester av en eldre bu. Et stikk 
i Ø-re del av vollen viste at det fantes kulturjord ned til 40 cm. I 
stikket var det lite stein og mye mørk finsand. I hele dybden fantes 
spredte trekullbiter. Ved 25 cm ble det funnet et 1 cm langt 
beinfragment som smuldret opp ved berøring. 
 
2-3 m N for Hein 118 er en mulig fastring eller grop til oppbevaring 
av fisk, Hein 119, se kap. 5.1.5. 
 
I bukta nedenfor lokaliteten er det meget god naturlig båtplass. 
Området omkring er småtuet, tørt, litt tilvokst med lyng, men 
nærmest tuftene er det frodig gressvegetasjon. Moreneryggen NV for 
tufta gir god ly. Høyden over vannet er ca. 4 m. 
En anser for sannsynlig at det er en forbindelse mellom lokaliteten 
Hein 23, 118 og 119, på grunn av at de ligger så nær hverandre. Det 
er rimelig å tenke seg at en gammel bu, Hein 118 har forfalt og at 
steinene er blitt benyttet til å sette opp en ny ved siden av – Hein 
23. Hvis tolkningen av gropen Hein 119 er riktig kan den ikke 
forståes isolert, men må settes i direkte forbindelse med en eller 
begge tuftene. 
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RUTE 2799 
 

TUFT. Hein 39. 
 
Ca 250 m V for Halne fjellstue, 20 m N for reikvegen ligger en tuft. 
Terrenget omkring er småkupert gressmark. En 4-5 m høy Ø-V-gående 
rygg gir ly for vind fra N. Denne ligger omtrent 10 m N for tufta. 
 
Tufta er orientert NNØ-SSV og 
måler innvendig 3 x 2 m. Muren er 
bygget av kantet stein, opptil 1 m 
i tverrmål. Enkelte steiner virker 
tilhogget. N-veggen er 1,10 m høy, 
de andre knapt ½ m. 
Murbredden er ca. 3/4 m. Jordfyll 
finnes ikke. Innvendig er tufta 
overgrodd av gress. 
 
 
I et prøvestikk 2 m rett S for tufta ble et par cm under torvtoppen 
funnet en halv hestesko. Inne i tufta fant man åpent i gresset en 
komagsåle med skobesparere og biter av en lærstøvel. 
 
E.L.L. opplyser at dette har vært et felæger som har vært benyttet 
av vestlendinger. Han kaller det "Vestmannlægeret". G.L. forteller 
at tufta er rester av en bu som ble bygget av reinsdyrgjetere i 
slutten av forrige århundre. 
 
RUTE 3299 
 

TELTSTEINER. Hein 6. 
 
Rett N for Båtstjernbekkens utløp i Veslekrækkja ligger i en avstand 
av 5-120 m fra bekken tre morenehauger. Toppene ligger ca. 5-7 m 
over vannflaten, og avstanden til vannet er 10-20 m. 
I NØ-skråningen av den N-ligste haugen er det en firkantet 
steinsetning, ca. 2,5 x 2 m innvendig mål, lengderetning N-S. 
Steinene er 20-35 cm og ligger i enkel rekke. N-veggen er åpen. Inne 
i steinsetningen består vegetasjonen hovedsaklig av krekling, 
utenfor av reinlav og krekling. 
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Avstanden til vannet er 10 m. Høyde over vannflaten ca. 4 m. Det er 
forholdsvis tørt på lokaliteten. 
 
Man tolker steinsetningen som teltsteiner, på grunnlag av formen. 
Steinene når ikke gjennom torvdekket, og man mener derfor at 
steinsetningen ikke er særlig gammel. 
 
20 m NØ for ringen står en 3/4 m høy oppmurt varde. 
 

OPPMURING. Hein 6.[8?] 
 
20 m V for Båtstjernbekkens utløp i Veslekrækkja stikker det fram et 
ca. 1 m høyt svaberg. Berget ligger 
tørt, mellom to grener av bekken. 
Inntil svaberget er det en 
vinkelformet oppmuring i Ø og S. 
Lengderetningen er NS, og innvendig 
måler oppmuringen ca. 1 ¾ x 1 m. I N 
er det ingen mur. Ø-veggen består av 
en enkel steinrekke av 40-70 cm stor 
stein. S-veggen er ca. ½ m høy. 
Endel stein er nedrast og ligger dels inne i, dels utenfor det åpne 
rommet. Midt i rommet ligger noen forråtnete trerester. 
 
 
Man antar oppmuringen har vært et skjul eller "kryp-inn". På grunn 
av beliggenheten ved osen er det nærliggende å sette det i 
forbindelse med fiske. 
 
RUTE 3399. 
 

OPPMURING UNDER STEIN. Hein 19. 
 
Midt på Veslekrækkjas Ø-side stikker det ut en knapt 100 m lang 
tange rett NV for noen holmer. Terrenget innenfor tangen er oppfylt 
av oppsprukket og forvitret berg. Området er dessuten rikt på store 
flyttblokker, slik at terrenget best kan beskrives som storsteinur. 
Vel 100 m ØNØ for tangespissen, ca. 20 m Ø for en liten bukt ligger 
nederst i uren en blokk på 6-7 m3 oppe på 
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en mindre slik at det er et hulrom under. Det er naturlig åpning i 
V-N. I N er det lagt opp en mur av opptil 110 cm stor stein slik at 
det nå kun er en smal åpning mot NV – ut mot vannet. Rommet under 
blokken er ca. 2 x 1,5 m, takhøyde opptil ¾ m. Gulvet er dekket av 
stein, og det ser ikke ut som det er planert nevneverdig. Rommet har 
såvidt plass til en mann. 
Oppmuringen virker gammel på grunn av kartlavvegetasjon på den siden 
av steinene som vender mot lyset. 
 
Det er naturlig å tolke oppmuringen som en heller beregnet på 
tilfeldige overnattinger for en mann. Det kan også være en 
utkikkspost mot et eventuelt reinsdyrtrekk langs stranda. 
 

STEINOPPMURING I KRÆKKJENUTANE. Hein 69. 
 
Lokaliteten ligger i Krækkjenutane, 200 m S for reguleringskartets 
høyde 1296,5 og 70 m N for høyde 1294, på Ø-siden av en N-S-gående 
rabbe. Oppmuringen er to vegger, ca. 2 m lange i retning N og Ø. De 
står vinkelrett på hverandre. I V er det rester av en oppmuring hvor 
rabben skråner oppover. Murene er meget lave og er opplagt av 
morenestein av vekslende størrelse. 
 
Terrenget omkring er tørt, bevokst med storr, krekling og litt 
reinlav. Lokaliteten har utsyn mot Ø hvor det er noe myrlendt. 
Funksjonen er uviss. Det er mulig det kan ha vært en vindskjerm. Den 
kan har vært benyttet i forbindelse med reinsjakt. 
 
RUTE 2798. 
 

TUFTER. Hein 37 og 123. 
 
150 m SØ for Halne fjellstue, 5-6 m fra vannet, ligger en 30 m vid 
flate utpå en rabb som styrter bratt ned mot sjøen. Flaten ligger i 
en høyde av 6-7 m over vannet. Vegetasjonen består av høyt, tett 
gress. Terrenget omkring er fuktig, tuet og tilvokst med vier og 
dvergbjørk. På denne flaten ligger det to tufter. 
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Hein 37. 

 
Tufta virker forholdsvis ny. Murene er ca. ½ m brede og består av 
tilhugget stein. Muroverflaten er plan og har trolig vært fundament 
for en trekonstruksjon. En treflate ligger midt i tufta. Tufta er 
orientert NØ-SV, innvendige mål 5,5 x 4 m. 
 

Hein 123. 
 

Tufta ligger en meter V for 37. Denne tufta er sterkt overgrodd og 
det er umulig å ta noen mål her. Det kan også være to tufter. Den 
virker eldre enn 37, men i et prøvestikk rett utenfor tufta ble det 
3 cm under torvtoppen i underkant av tolvlaget, funnet trerester av 
pløyde bord. 
 
RUTE 2898. 
 

HALNELÆGERET. Hein 38 og 165. 
 
Ca. 50 m N for det N-ligste punktet på Halnefjorden, rett S for den 
store svingen på riksveien ved Halne Fjellstue, ligger Halnelægeret. 
Dette er to tufter av steinalderbuer. Den N-ligste er registrert som 
Hein 38, den S-ligste som Hein 165. 
 
Buene ligger på en liten høyde i skrånende terreng. Rett Ø for buene 
er det et fuktig myrområde. I terrenget omkring består vegetasjonen 
av gress og vier. Fra buene skråner terrenget bratt ned mot vannet. 
 

TUFT AV STEINBU. Hein 38. 
 
Tufta er orientert ØNØ-VSV og mål er utvendig ca. 8 x 6,20 - 7,20 m. 
Den er bredest i VSV. Inngangen er midt på den ØNØ-re kortveggen, 
men murmarkeringen er her så diffus at inngangsbredden ikke lar seg 
bestemme. Bua er bygget av morenestein. 
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Tufta er delt i to rom. På grunn av innrast stein er formen så 
uregelmessig at eksakte mål ikke kan gis. Det Ø-lige kan anslåes til 
ca. 4,5 x 2 m, det V-lige til ca. 3,5 x 2. Det V-lige rommet er delt 
av en sekundært oppført, buet mur som gir en gulvflate lengst V på 
vel 1,5 m2. Det kan også tenkes at delingen av tufta i to rom er et 
sekundært trekk. Murhøyden varierer og er opptil vel 1 m. Det ser ut 
som om denne rom-oppdelingen skyldes at den gamle bua ikke ble 
reparert og at man istedet reparerte stadig mindre deler av den. Bua 
må opprinnelig ha vært svært stor. Oppdelingen, spesielt med den 
bueformete muren, tyder på at funksjonen enten har skiftet, eller at 
behovet for ei bu på stedet har blitt mindre. 
 
Et prøvestikk inne i tufta ved det SØ-re hjørnet viste kullblandet 
jord, aske og bein rett under torven. Stikket ble ikke gravet til 
aur av hensyn til eventuelle senere undersøkelser. 
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TUFT AV STEINBU. Hein 165. 
 
Tufta ligger 2-3 m SØ for Hein 38. Den er orientert NØ-SV og måler 
utvendig ca. 4,70 x 3,70 - 4,50 m, med største bredde i SV. 
Inngangen er ca. 80 cm bred og ligger midt på den SV-re kortveggen. 
Tufta er delt i to av en murvegg som parallelt med langveggene løper 
ut fra midten på den NØ-re kortveggen. Muren er ca. 2,3 m lang. De 
to rommene er lange og svært smale. (Se skisse). Det er vanskelig å 
si om delingsmurene er et opprinnelig trekk. Hvis den ikke er det, 
kan det tenkes at funksjonene er forandret fra oppholdssted til f. 
eks. stall, en tolkning som er sannsynlig ut fra formen. Murhøyden 
er skiftende, stort sett i overkant av 1 m, og bredden varierer fra 
0,4 til 1,0 m. Den er oppført av morenestein. 
 
Et prøvestikk 2 m ØNØ for tufta ga funn av flint (se steinalder-
lokalitet Hein 164) 
 
Halnelægeret var kjent av de fleste informanter, og de skiftende 
opplysningene tyder også på skiftende funksjon. G.L sier at buene er 
svært gamle, og at de ble brukt av fiskere. L.Ø. forteller at 
Halnelægeret var det vanlige overnattingsstedet på sommerveien 
mellom Hallingdal og Eidfjord. Fra Øvre Hallingdal til Halne var det 
en dagsreise, og neste dag gikk man fra Halne til Maurset. E.L. sier 
at Halnelægeret var driftelæger, hvor driftekarer fra flere kanter 
møttes. J.T. kaller det markedsplass. 
 
Halnelægeret er nevnt av Hj. Negaard som besøkte stedet i 1910: 
 

"Ved nordenden av Halnevand, syd for Halnekollen og like ved 
Normandsslæpet findes, nedgravet i en liten sandhaug, 2 smaa 
stenboder (ca. 3 x 4 m). 
Kun lave sammenfaldne murer staar igjen og boderne synes at 
være meget forandret (formindsket) i senere tider, antagelig av 
jægere eller gjætere. De ligger ca. 50 m fra vandet og ca. 8 m 
over vandflaten. 
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Boderne, der kun blev undersøkt ganske kort tid, var omgit av 
kulturlag av det sedvanlige indhold. I den ene av dem fandtes 
adskillige ben som var tildannet, antagelig med kniv."
 (Negaard, 1911). 
 

RUTE 3298. 
 

JORDHYTTE PÅ HØYDE 1222 
VED VESLEKRÆKKJA Hein 21. 

 
1450 m SSV for Hein 10, med minste avstand til Veslekrækkja 700 m i 
retning NØ, ligger en snau bergrygg med toppunkt 1222 m.o.h. 
(Reguleringskartet). På toppen, med godt utsyn mot Båtstjern i NNV, 
Veslekrækkja i NNØ-Ø og med fritt utsyn til Hein 10 ligger restene 
av ei jordhytte. Den ble funnet av registrantens på en streiftur 
over høyden og var ikke kjent av hjemmelsmennene. 
 
Hytta synes være omtrent sirkelformat, 2-3 m i innvendig tverrmål og 
vel ½ m høy innvendig. På grunn av sterk sammenrasning er det 
vanskelig å få fatt på konstruksjonen og å gi eksakte mål, men den 
synes å være bygget på samme måte som Hein 10 av myrjord og torv. 
Materialet synes i Hein 21 å være fuktigere, da vegetasjonen i og på 
hytta hovedsakelig består av myrull og multeplanter. Omkring hytta 
stikker nakent fjell fram overalt, enkelte steder med et tynt dekke 
av mose og lav. Myrjord finnes ikke ellers på høyden. 
 
Diskusjonen for Hein 10 er også gyldig for Hein 21. På grunn av 
likhet i konstruksjon og at det er visuell kontakt mellom dem, er 
det mulig at det er en funksjonsforbindelse mellom dem. Man vil her 
peke på at de ligger på hver sin side av dalføret mellom 
Veslekrækkja og Båtstjern. Hjemmelsmennene L.Ø. og M.O. vet ikke av 
at det har gått fast villreintrekk her i den senere tid, men det har 
vært tamreindrift i området. Halvøya ved utløpsosen i Båtstjern var, 
særlig etter veien over Hardangervidda kom, samleplass for tamrein.
 (L.Ø.) 
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Omtrent midt på vollen 1 steinbu (Hein 71) i god stand, 1 nedrast bu 
(Hein 133) 35 m lenger nede 1 oppmuret rom ved stor stein (Hein 
134). 
Samtlige orientert i retning NNØ-SSV. 
 

STEINBU. Hein 71. 
 
Bua har utvendig avrundet form med rett vegg på dørsiden. Oppmuret 
av solide steiner, delvis tilhugde, kompakt mur delvis forsterket 
med oppkastet jord fra grøft på langsidene. Ingen tegn til 
nedrasing. Peis i SV hjørne på steinhylle 30 cm over jordgulvet. 
Skorstein av naturstein uten sementfuging, rager ½ m over taket. 
Taket er utført av 1 ¼ " uhøvla bord, dekket utvendig av tjærepapp, 
torv og stein. Taket bæres oppe av mønsåser og 1 ås omtrent midt på 
hver takside av 5" furustokker. Ingen vinduer. Utvendig mål på 
veggene ca. 6 x 6 m, innvendig mål 2,30 x 2,30. Døråpning 60 cm. 
Ingen dør. Muren er 180 cm tykk ved døråpningen. Høyde under taket 
(innvendig) 2,0 m under mønsås, 1,7 m ved raftene. 
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RUTE 3498. 
 

TUFT AV STEINBU  
VED VESLEKRÆKKJAS UTLØPSOS. Hein 20. 

 
ØNØ for Veslekrækkjas utløpsos er det en ca. 3 m høy bergrygg som i 
40 m lengde strekker seg parallelt med enden av vannet i NNØ-SSV-lig 
retning. 40 m fra osen ligger det rester av ei steinbu inntil denne 
bergryggen med utsikt mot vannet. 
Tufta måler innvendig 2 x 1,7 m. Den er orientert NNV-SSØ og er åpen 
i NNV – ut mot vannet. Bergryggen utgjør SSØ-re vegg. De to andre 
veggene er oppført i tørrmur av morenestein på 30-80 cm størrelse. 
Murbredden er ca. 0,5 m. Murene er meget sammenraste, og største 
høyde er omtrent 0,5 m. Det ligger endel stein både i og utenfor 
tufta, og midt i den vokser det et kraftig vierkratt. Vegetasjonen i 
tufta består ellers av gress, litt lyng og musøre. Et prøvestikk i 
SSØ-re hjørne ga trekull og halvbrent tre rett under torva. I bunnen 
av stikket, ca. 10 cm dypt, kom man på et par heller. Det 
overliggende laget må betegnes som kulturjord. Selv om det ikke kan 
sees slik tufta ligger i dag, kan det godt tenkes at gulvet er 
hellelagt. 
 
Omkring tufta vokser det mye musøre, noe som tyder på sen 
snøsmelting i området. Et prøvestikk 5 m V for tufta ga trekull 
under et mørkt jordlag i en dybde av fra 5 til 10 cm. Beliggenheten 
kan antyde at bua har vært brukt av fiskere, men man kan heller ikke 
se bort fra den mulighet at det kan ha vært et overnattingsted for 
reisende. Nordmannsslepa krysser elva ved osen, 40-50 m fra tufta. 
(Se Hein 11). 
 
RUTE 3598. 
 

NORDLÆGERET. Hein 71, 133 og 134. 
 
Avmerket på NGO's kart 1214 m.o.h., Ø av Heinungen. Frodig grasvoll 
i skråning hallende mot SV. Ca. 8 dekar. En del steinet. Ikke mulige 
merker etter inngjerding. 
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Det var sauer i bua da jeg kom. Ser ut som den brukes som uværsskur 
for sauer som går fritt på beite i området. 
Helt umøblert. 
Påsketurister har risset navn og dato i takåsene, påsken 1953 og 
1955. 
Bua gir inntrykk av solid og fagmessig oppmuring. Er i god stand og 
godt brukbar som for mennesker om den rengjøres for sauemøkk og dør 
settes inn. 
 

TUFT. Hein 133. 
 
Tufta ligger parallelt med Hein 71, 3 m lenger mot Ø. Er rester av 
ei steinbu, ingen spor av takmateriale, veggene delvis nedraste. 
Inngang fra SSV (som Hein 71), lengde (innvendig mål) 4,5 m i 
retning NNØ, bredde 2,5 m. Nord-veggen 1,40 m høy, NV hjørne består 
av en flyttblokk, langveggene 1 m skrånende ned til ½ m ved 
dørveggen. Veggene ca. 1 m tykke. Oppmuret av stein gj. snittlig 60 
x 40 x 30 cm (flataktige). En del nedrast stein inne i bua. Forøvrig 
gressgrodd med store tuer. 
Inngangen er midt på S-veggen. Steinene er mosegrodde, men ellers er 
bua av ubestemmelig alder. 
 

TUFT. Hein 134. 
 
Tufta ligger 36 m SV av Hein 71 og 133, på Ø-siden av en stor 
flyttblokk i nærheten av vollen. 
Oppmuring slik at flyttblokken utgjør V-veggen, mens S og Ø veggene 
utgjøres av runde og flate steiner av varierende størrelse. Stor 
stein i SØ hjørne. Lengderetning SSV-NNØ. Inngang mot NNØ. 
Lengde 2,5 m, bredde 1,5 m (innvendig mål). Oppmuringen ½ m høy. 
Gressgrodd innvendig og noe nedrast stein. Ubestemmelig alder. Ikke 
spor etter ildsted. 
 
Gjengrodd sti (Hein 70) sannsynligvis Nordmannsslepa, går fra Hein 
71 og mot Ø. 
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 STEINBU. Hein 55. 
 
1650 m SØ for det N-ligste punkt i Halnefjorden i enden av en 100 m 
lang dal, vel 100 m fra vannet ligger det rester av ei steinbu. 
Området er et uoversiktlig, hauget landskap med 5-6 m relieff. 
Steinbua er muret opp inntil en bakke. Den er nesten kvadratisk og 
måler ca. 2,3 x 2,2 m innvendig. Veggene er av stor morenestein, 50-
80 cm. På murtoppen, delvis også på utsidene, er det jordfyll. Endel 
stein er rast inn i tufta. Det ligger også nedrast stein på utsiden. 
Ø-veggen er ca. 80 cm tykk og ca. 1 m høy. N-veggen har samme 
tykkelse, men er ca. 1,1 m høy. S-veggen er 1,3 m tykk. Veggen 
består av stein med litt jordfyll på utsiden. Høyden veksler fra 1 
til 1,5 m. Inngangen ligger litt til siden for midten av V-veggen. 
Døråpningens bredde er 75 cm. Gulvet i tufta er tilvokst med gress 
og bregner. Et prøvestikk her viste tilsynelatende steril grus på 15 
cm dybde. Bleikjordskiktet var omrotet og hadde striper av mørkere 
jord. Ingen funn. Et stikk 2 m V for tufta viste følgende lagdeling: 
 
0 - 1 cm: Torv. 
1 - 13 cm: Mørk, feit jord. I dette laget ble det funnet en liten 

bit forkullet tre og et beinfragment. 
13 - 17 cm: Bleikjordskikt. 
17 - ": Anrikningslag. 
 
Bua virker gammel, men kan på grunn av god bevaringstilstand ikke 
være forhistorisk. Ingen av de hjemmelsmenn som er kjent i området 
visste om bua. 
5 m V for bua er det en ca. 0,7 m høy og vel 1 m lang, rett 
oppmuring av morenestein. Han har ingen formening om oppmuringens 
funksjon, men all sannsynlighet taler for at den har forbindelse med 
bruken av bua. 
15 m V er det en liten oppmuret varde på en stein. Varden virker 
gammel, og man antar den er samtidig med bua og at den har tjent som 
veiviser dit. Området er så uoversiktlig at man må være meget godt 
kjent i terrenget for å kunne finne bua. 
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HELLER. Hein 56. 

 
Lokaliteten ligger på N-siden av Halnefjorden, 50 m NNØ for steinbua 
Hein 55. Hein 56 er en heller med oppmuring under en flyttblokk. 
Blokken har en utoverhengende flate på ca. 4 x 2,5 m som utgjør 
taket i helleren. Største takhøyde er 1,5 m, skrånende nedover til 
0. Under ytterdelen av det utoverhengende taket ligger det en mindre 
blokk. Fra denne er det lagt opp to murer av morenestein, vel 0,5 m 
høye, som avgrenser gulvflaten til 1,5 - 2 x 1 m, lengderetning NV-
SØ. Gulvet er steinet og ujevnt. 
 
På grunn av det lite forseggjorte ved oppmuringen i helleren, har 
den neppe hatt funksjon som permanent oppholdssted. Sannsynligvis er 
den bygget for tilfeldige, kortvarige opphold. Den er neppe samtidig 
med steinbua Hein 55, da denne har vært langt bedre egnet som over-
nattingssted. Man er ikke sikker på det kronologiske forholdet 
mellom de to lokalitetene, men helleren virker ikke særlig gammel. 
 
RUTE 3097. 
 
 STEINBU. (MIDTLÆGERET). Hein 27. 
 
3050 m NNV-N for den V-ligste spissen av Storeholmen og 770 m SV for 
reguleringskartets høyde 1286 ligger Midtlægeret. Lægeret er ei 
steinbu med til dels godt bevarte murvegger. Bua ligger 40 m NØ for 
et lett kjennelig 70 m langt og 10-15 m bredt tjern. Avstanden fra 
Halnefjorden er på det nærmeste 550 m. Høyden over vannet er ca. 30 
m. 60 m Ø for lægeret er det en liten bekk. 
 
Midtlægeret ligger i lia opp mot Halnetunga, hvor terrenget skråner 
jevnt oppover mot toppen. Vegetasjonen i området består av 
vierkratt, og terrenget kan riktigst beskrives som vierlier. Omkring 
lægeret er det gressvoller med gode beiter. Av beiteplanter ble 
observert marikåpe, engsoleie og syrestilk. Bua ligger i 
kvelvformet, bratt 
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dal, ca. 15 m bred og med 2-3 m relieff i forhold til terrenget på 
sidene. Bua ligger godt i ly for vind fra alle kanter unntatt fra S. 
Det er meget god utsikt mot S – mot vannet og mot de slakke liene og 
myrslettene Ø for lægeret. Mot V er utsikten dårligere. Det er meget 
lett å komme seg opp på platået på toppen av Halnetunga, hvor 
Nordmannsslepa krysser (se gradteigskartet). Beitene i området er 
fremdeles meget gode. På avstand er bua vanskelig å oppdage, men 
vollen kan lett skilles ut på grunn av den friskt grønne fargen. 
 
Bua er oppført med jordfylte murer, bygget av morenestein og heller, 
opptil 80 cm store. Orienteringen i terrenget er NNØ-SSV, innvendige 
mål 3 x 2,2 m. NNØ-gavlen er inngravet i bakken. Høyden på denne 
veggen er 1,7 m i gavlen. Rafthøyde 1,3 m. SSV-veggen er litt 
sammenrast. Høyden er nå knapt 1 m. Inngangen er på denne veggen. 
Bredden på døråpningen er 1 m øverst og 0,9 m nederst. Murbredden på 
langveggene er omtrent 1 m. Kortveggene er noe smalere. 
 
Taket er falt ned, men på toppen av langveggene finnes det rester 
som viser at det har bestått av planker og stokker. På dem har det 
ligget skiferheller, never og torv. Inne i tufta ligger det rester 
av skiferheller, never og torv fra taket. Det er derfor ikke mulig å 
si hvordan gulvet har vært. 
 
I V-veggen, nær NNØ-gavlen er det i veggen murt inn to hyller, 50 x 
40 og 30 x 30 cm. Begge er 40 cm dype. På en stein i NNØ-gavlen er 
bokstavene "N T V" hugget inn. 
 
L.M. og L.Ø. opplyser at bua har vært driftelæger for fehandlere fra 
Hallingdal. Ingen av dem kan huske det i bruk. L.Ø. har hørt at 
lægeret var kjent for å ha usedvanlige gode beiter. 
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OPPMURING. Hein 31. 
 
95 m N for Hein 27, Midtlægeret, ligger en 4 m høy flyttblokk. 
Inntil V-enden av denne er det lagt en ½ m høy, bueformet oppmuring 
av stor morenestein på 50-100 cm. Murlengden er 3 ½ m, og den dekker 
sektoren S-V. Mellom muren og flyttblokken er det et rom med en 
gulvflate på ca. 5 m2. Blokken utgjør Ø-veggen. Inntil blokken i N er 
det antydning til oppmuring, ellers er det en 1 ¾ m bred åpning i N. 
Både på gulvflaten og utenfor oppmuringen er det gressvoll. 
 
Oppmuringen har sannsynligvis vært et kryp-inn for tilfeldige besøk. 
I så fall finner man ingen grunn til å sette det i forbindelse med 
Midtlægeret, Hein 27, da bua har gitt langt bedre 
innkvarteringsforhold. En annen mulighet er at det har vært en liten 
nattinnhegning for dyr. I så fall er det helt på det rene at det 
bruksmessig må stå i forbindelse med lægeret. Den lille gulvflaten 
gir ikke plass til mer enn et par dyr. Hvis denne tolkningen er 
riktig, må det ha vært brukt til dyr som man til tider hadde 
spesielt behov for å holde inne eller skilt fra resten av driften. I 
muren ble det funnet en halv hestesko av jern av forholdsvis moderne 
type. 
 

LITEN TUFT.  Hein 32. 
 
35 m N for Hein 27, Midtlægeret, ligger ei lita rettvinklet tuft, 
orientert NNØ-SSV. Den måler innvendig 1,1 x 1 m, og veggene består 
av morenestein på 40-80 cm størrelse. Vegghøyden er opptil 0,5 m. 
Vegetasjonen i og omkring tufta er gress. Det er ingen synlig 
inngang til tufta, og murene er tette. Murbredden er under 0,5 m. 
Man kan ikke se hvilken funksjon tufta har hatt, men det synes 
rimelig å sette den i forbindelse med lægeret. Den kan ha vært 
benyttet til å stenge inne ett enkelt dyr, og da mest sannsynlig 
småfe eller ungdyr, på grunn av størrelsen på tufta. 
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RUTE 3496. 
 
 STEINBU. Hein 116. 
 
I N-enden av Øvre Hein, på Ø-siden av innfallsosen, ca. 20 m fra 
elva som kommer fra Heinungen og ca. 30 m fra Øvre Heins nordlige 
strandbredde ligger ei steinbu. Bua er gravd inn i Ø-skråningen av 
en haug på Ø-siden av elveosen ca. 10 m fra trehytta som eies av 
Halne Sameie. God båtstø. 
 
Bua har form av et skjevvinklet rektangel, langveggene henholdsvis 
3,20 m (innvendig mål) mot V og 2,50 m mot Ø, tverrveggene 1,90 m 
mot N og 1,80 mot S. Lengderetningen er N-S. Døra er i S-re ende av 
Ø-veggen og måler 0,50 x 1,10 m. Døroverliggeren (lang, flat stein) 
er på plass. Høyden under taket ser ut til å ha vært 1,60 - 1,70 m 
ved raftene. I S-veggen like ved døra er det felt inn en peis av 
naturstein i veggen, 0,70 m brei og 0,60 m dyp nederst, smalnende 
noe oppover. Innvendig høyde fra ildsted til tak 1,20 m. 
 
Veggene er solid muret med 2-3 lag stein utenpå hverandre på N-Ø-S-
veggene. Ø-veggen er tykkest og måler ved døra 1,60 m nederst og 
0,70 m øverst (1,6 m over bakken). V-veggen er inngravd i bakken, 
innvendig 1,60 m høy, utvendig 0,20 - 0,30 m over bakken. N- og S-
veggene er utvendig ca. 1,0 m høye og skråner inn i bakken. Halve 
nordveggen er rast ut og likeså Ø-veggen fra døroverligger og opp. 
 
Veggene er oppmurte av kantet stein, ikke tilhogd, og lange heller 
på opptil 1,50 m x 0,40 x 0,15 m. Kantene oppå veggene er bevokst 
med lav, mose og gress. I V-veggen er det i muren arrangert 3 
hyller, 0,5 m over golvet 2 hyller, hver ca, 0,5 m brede, 0,4 m dype 
og 0,25 høye. Over disse er en lignende hylle som er 0,65 m brei. 
 
NV-hjørne av bua ligger mot en flyttblokk som går videre 4 m NØ av 
bua. På N-siden av denne er det murt opp et do (for den nyere 
trehytta) av steiner som øyensynlig er tatt av N-veggen på bua. 
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Bua er i de senere år benyttet som søppelplass for trehytta. 
Forøvrig gressvokst jordgulv. Utenfor er det frodig gressvekst og 
gammel husdyrgjødsel. Lendet forøvrig er bevokst med lav, mose, 
krekling, dvergbjørk og vier. 
 
Trehytta eies av Hol Sameie, v/formann Olaf Vindegg – steinbua har 
visstnok også tilhørt de fiskeberettigede grunneierne. Dens alder er 
ubestemmelig. Det har ikke vært ovn, tregolv eller vinduer i den. 
 
RUTE 3195.  
 

OPPMURING UNDER STEIN. Hein 30. 
 
1 km VNV for Tverrhogglægeret (Hein 29) på N-siden av Halnefjorden 
ligger det et par store flyttblokker, 3-4 m høye omtrent 200 m opp 
fra vannet i en høyde av 20 m over vannflata. Blokkene ligger i en 
markert morenehaug i sterkt skrånende terreng. S for den største 
blokken er det en liten flate på 
knapt 10 m2 i morenehaugen. På 
denne siden er det lagt opp en 
3,5 m lang og knapt ½ m høy 
oppmuring i bueform inntil 
blokken (Se skisse). 
Steinene i oppmuringen er mo-
renestein på 30-70 cm. Oppmu-
ringen har en åpning nå ca. 40 
cm bredde i NV, ellers danner 
den en fullstendig frontvegg med 
blokken som bakvegg. Blokken er 
utoverhengende og utgjør taket. 
Gulvet skråner innover, og 
største takhøyde er ca. 1 m. 
Effektiv gulvflate er knapt 3 
m2. 
 
 
I skråningen ned fra flaten foran blokken vokser det tette 
einerkratt. Mellom morenehaugen og vannet er det blautmyr. 
Myrområdet strekker seg V-over, men i NV er det store morenerygger 
med markerte relieffer. 
 
Oppmuringen er trolig et nattely bygget for tilfeldige besøk. 
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STEINBU. (TVERRHOGGLÆGERET) Hein 29. 
 
Midt på N-siden av Halnefjorden, 2150 m NØ for V-spissen av 
Storeholmen ligger Tverrhogglægeret. Lægeret består av ei steinbu i 
to rom. Bua ligger ca. 40 m fra vannet, innerst i ei vik med en stor 
holme utenfor. Stranden er steinfri sandstrand med gode båtplasser. 
 
Terrenget Ø for tufta er flatt og myrlendt. I V er det tørrere med 
gress, krekling og vier. N for lægeret stiger gresskledte bakker 
oppover mot fjellet. 
 
Bua er orientert NV-SØ og måler innvendig totalt 6,5 m. Rom A er 
omtrent kvadratisk og måler 
ca. 2 ½ x 2 ½ m. Rom B 
måler omtrent 3 ½ x 3 ½ m. 
Bua er oppført av mur med 
jordfyll. Murene er 60-90 
cm brede. De er godt 
bevarte og fra 1 m høye i 
Ø-veggen i rom B til nesten 
2 m i NV- og NØ-veggen i A. 
NV-veggen i A er helt 
inngravet i bakken. NØ-
veggen er nedgravet ca. 1 
m. 
 
 
På SV-veggen i A er det 
merker i muren etter et 
vindu. Rester av betong 
viser at rommet enten er 
bygget forholdsvis sent, 
eller har vært reparert i 
nyere tid. 
I NØ-veggen i samme rom er 
det muret inn to hyller som 
står over hverandre i 
veggen. De måler 50 x 25 cm og dybden er 40 cm. 
Mellom A og B er det en ¾ m bred inngang i B er det inngang midt på 
SV-veggen. 
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B er tydelig eldre enn A. Dette kan sees ved overgangen mellom de to 
rommene, hvor steinene i veggen i A i skjøten overalt ligger over 
steinene i B. Formen på rommene tyder også på det samme. Murbredden 
i A er også en tanke mindre enn i B (se skisse). 
 
Fra S-hjørnet i B går på utsiden en ca. 4 m lang mur i en steins 
høyde utover i retning SV. 
 
Tverrhogglægeret var driftelæger for Hallingdøler (G.L., L.Ø.). Det 
var helst sauedrifter de lå med her (G.L.) Lægeret har også vært 
benyttet av fiskere. En som ble kalt Fiske-Helleik lå her 3 uker 
hver vinter og fisket. Han hadde tre reinsdyrskrotter til kjøttmat. 
(L.Ø.) Han kan ikke si noe om når dette var. 
 
RUTE 3093. 
 

TUFT. (STORHOLMLÆGRET) Hein 34. 
 
På S-siden av Halnefjorden, 550 m VSV for det V-ligste punktet på 
Storeholmen ved fulle magasin ligger Storholmlægeret. Det gamle 
lægeret ble ødelagt ved reguleringen, og av dette er det i dag bare 
helt nedfalte og utjevnede murer igjen. Murene ligger delvis ute i 
vannet. 
 
Den gamle tufta er gravet delvis inn i en sandhaug på ca. 4 m høyde. 
Som følge av utrasing står det i dag tildels skarpe profiler igjen i 
sandhaugen ut mot vannet. Snittene viser fin lagdeling. Toppen av 
sandhaugen er gressgrodd, og det er bygget to buer på toppen – Hein 
36 og Hein 120. 
 
Hein 34 er meget utvasket og er konstruksjonsmessig av liten 
interesse. I vannet omkring ligger jernbiter, spikere, nagler, biter 
av en ovn osv. Tufta ser ut til å ha vært orientert NNØ-SSV. 
Steinene er kantede blokker og enkelte flate heller. Vanlig 
størrelse på steinene er 30-40 cm. Murene måler utvendig ca. 6 x 5 m 
og ser ut som et steinfylt rektangel. En rest av en ½ m høy og 
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1 m bred mur ligger 7 m SØ for tufta. Muren går fra foten av 
sandhaugen og 6-7 m utover i N-lig retning hvor det nå er vann. 
Steinene er av samme form og størrelse som i tufta, og man antar at 
det er samtidighet her. 
 
Storholmlægeret er et gammelt driftelæger som skal ha vært brukt av 
nummedøler (L.M.) 
 

BUER VED STORHOLMLÆGERET.  
 Hein 36, 120, 121 og 122. 

 
I toppen av sandhaugen ved Storholmlægeret er det inngravet to buer. 
 

BU. Hein 36. 
 
Bua ligger 10 m fra vannet i en høyde av 5 m over vannflata. Bua har 
karakter av "simpel fjelebod", og er spikret sammen av rett 
oppstående fjøler. Gulvet er av smale gulvbord. Bua er gravet inn i 
haugen, delvis med torviling på inngangssiden, (mot NØ) som er fri 
og har 1 vindu, ca. 40 cm høyt og 80 cm bredt. 
Taket er over bakkens nivå fra raftene og til mønsåsen. Taket er av 
fjøler dekket med tjærepapp og torv. Våningen er ca. 4 x 3 m, 
lengderetning N-S, bislag ca. 2 x 2,5 m på Ø-siden av inngangssiden. 
Bua har nødtørftig innbo av sammenspikrede fjøler. Den har komfyr 
med ovnsrør. Bua var ved registreringen låst med hengelås for 
bislagdøra. Den antas å være i brukbar stand. 
 

BU. Hein 120. 
 
Bua ligger 3 m lenger S i samme sandhaug. Våningsrommet er innvendig 
ca. 3 x 3 m N-S og bygget av oppmuret stein og jord. På tverrveggene 
mot N og S er det 1 m brede paller i høyde med raftene, ca. 1,5 m 
over gulvets nivå. Taket har mønsås ca. 1 m over raftehøyde. 
Mønsåsen er en rundtømmerstokk. Det er også rundtømmerstokker på 
raftene og 1 på hver side mellom raft og mønsås. Veggflatene raft – 
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mønsås på tverrsidene er dekket av liggende fjøler med utvendig 
torviling som delvis er rast ned. På S-re raftevegg er det et lite 
vindu. 
Taket består av fjøler med papp. Gulvet er dekket av enkle bord som 
nå er helt råtne og som knekkes når man går på dem. Rommet har en 
toroms båtovn. Ovnsrøret er falt ned. 
På Ø-siden er det et bislag 3,5 x 2,5 m, utført i liggende panel med 
bølgeblikktak. Både våning og bislag er uryddige, skitne og fuktige 
og uegnet som bolig i dag. 
 

UTHUS. Hein 121. 
 
Uthuset er lite og ligger ca. 10 m Ø for 36. Dette ble ikke målt 
opp. 
 

NAUSTTUFT. Hein 122. 
 
Beliggenhet 20 m Ø for sandhaugen. Tufta måler 6 x 3 m innvendig, 
lengderetning N-S. Jordgulv. Ved ytterkantene i torvhøyde er det 
rester av veggene. Disse tyder på at naustet har vært konstruert med 
spiss røsting (triangulære gavler). Rester tyder på at det har vært 
pløyde bord, dekket med seilduk og papp. Spiker og jernstreng er 
benyttet til sammenføyningen. Naustet er revet – ikke falt ned, og 
råtnet. 
 
Selv om den nåværende bevaringstilstand for buene og tufta er 
dårlig, tror man ikke byggene er særlig gamle. 
 
RUTE 3692. 
 

LITEN, OPPMURET BU. Hein 87. 
 
På NV-siden av Sleipa, 400 m nedenfor dammen, er det ei lita steinbu 
20 m fra elva. Bua måler innvendig ca. 1 ½ x 1 ¼ m, lengderetning 
NNV-SSØ. 
Veggene er oppført i tørrmur av avlange, flate steiner 30-70 cm. Ø-
veggen er 90 cm høy. De andre er lavere, og 
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mye stein er falt inn i bua. På steinene inne i bua ligger det 
torvrester, og den har sannsynligvis hatt torvtak. 
Terrenget omkring er fuktig med lyng- og vierbevokste tuer. Enkelte 
steder er det myrpytter. Bua ligger bare 1 m fra stien mellom 
Halnefjorden og Øvre Hein. 
 
RUTE 3792.  
 

OPPMURT "KRYP-INN"  
UNDER FLYTTBLOKK. Hein 73. 

 
Vel 300 m ØSØ for Sleipas innfallsos i Øvre Hein ligger en ca. 70 m 
lang NØ-SV-gående rygg av kantrundet stein fra hodestørrelse og 
oppover til blokker på flere m3. Det finnes ikke jord mellom 
steinene, og der er ingen vegetasjon bortsett fra kartlav og litt 
mose på selve steinene. Ryggens bredde er 7 - 10 m, og relieffet i 
forhold til terrenget omkring er i S ca. 5 m, i N 1-2 m. Mellom 
ryggen og vannet ligger flere større vegetasjonsdekkede hauger av 
løsmateriale. S for ryggen er det frodig gressvoll, lenger borte er 
det myrer og vierlier. 
 
Omtrent midt på ryggens lengdeutstrekning ligger en flyttblokk på et 
par m3 delvis ovenpå en mindre. Mellom dem er det et åpent rom, ca. 1 
m høyt. Rommet har den største blokken som tak og den mindre som 
vegg. Det er lagt en oppmuring av morenestein rundt, slik at 
gulvflaten er 1 ¾ x 1 m, lengdretning VSV-ØNØ. Gulvet er den natur-
lige steinmorenen som omgir lokaliteten på alle kanter. Det finnes 
ikke antydning til vegetasjon på eller de nærmeste metrene omkring 
lokaliteten. 
 
Man er tilbøyelig til å tolke oppmuringen som et "kryp-inn" for 
jegere. Det går et reinsdyrtrekk bare et par hundre m fra stedet. 
Oppmuringen gir ikke inntrykk av særlig høy alder. 
 
Lokaliteten ligger 4 m NV for Hein 75 og 3 m SØ for Hein 74. Den ble 
funnet ved registreringen i området og er ikke nevnt av 
informantene. 
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LITEN STEINBU. Hein 74. 
 
På steinmoreneryggen vel 300 m ØSØ for Sleipas innfallsos i Øvre 
Hein, 3 m NV for Hein 73 ligger ei lita oppmuret bu med innvendig 
mål 1 ¾ x ¾ - 1 ¼ m, lengdeutstrekning NNV-SSØ. Bua er bredest i 
SSØ. Gavlveggene er dannet av to flyttblokker. Langveggene er 
oppmuret av morenestein på 30-80 cm størrelse. Enkelte av dem er i 
overkant av mannsløft. Muren i Ø er enkel og ca. ½ m tykk. V-muren 
er opptil ¾ m tykk. Murhøyden er jevnt over ca. 1 m. Man kunne ikke 
se spor etter tak. Gulvet er dekket av morenestein, uten jord 
imellom. Bua ble funnet ved registreringen i området og er ikke 
nevnt av informantene. 
 

STEINBU. Hein 75. 
 
Lokaliteten ligger vel 300 m ØSØ for Sleipas innfallsos i Øvre Hein 
i overgangen mellom den steinete moreneryggen og gressvollen S for 
den. Avstanden til Hein 73 er ca. 4 m og til Hein 74 ca. 7 m, begge 
i NV-lig retning. Bua måler innvendig 2,40 x 2,10 m, lengderetning 
NV-SØ. Den er bygget av tørrmur med gjennomsnittstykkelse 60 cm. 
Både morenestein og tykke heller er benyttet. Ved det S-lige hjørnet 
er det på kortveggen en 70 cm bred døråpning. 
SV-re vegg veg er 1,30 m høy, SØ-re 1,30, NV-re 1,90 og NØ-re fra 
1,30 til 1,90 m høy. I det N-lige hjørnet innvendig er det oppmurt 
en skorstein. Oppmuringen og skorsteinen er helt identisk med den i 
Hein 60, rute 3491. Oppmuringen begynner omtrent ¾ m oppe i veggen. 
Total høyde fra skorsteinstoppen til gulvet er 2,15 m. Under skor-
steinen er det på gulvet en 20 cm høy oppmuring med trekull mellom 
steinene. 
Hver av langveggene har på midten en innmuret hylle av kasseform. 
Hyllebunnen ligger omtrent ½ m oppe i muren, og åpningen ut mot 
rommet er i flukt med veggen. Gulvet er av jord og har frodig 
gressvegetasjon. En ca. 
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1 x 1 m stor helle står oppreist mot NV-re vegg. Dette er kanskje en 
bordplate. Bua mangler tak. 
S for bua ligger en slette på ca. 5 da. med svært frodig 
gressvegetasjon. Den bærer tydelig preg av beiting og minner om en 
setervoll. Sletta er omgitt av einer- og vierkratt. 
På sletta er det rester av flere teltringer fra ny tid. Det var 
gulnet gress under enkelte av steinene, og de kan neppe ha ligget 
slik mer enn et par år. Disse ble ikke registrert under eget nr. 
I steinmorenen tett inntil bua finnes flere hull med opplagde 
steiner. Disse tolkes som forrådskammer, og man setter dem i 
forbindelse med benyttelsen av bua, da de ligger nærmere og mer 
naturlig til denne enn til lokalitetene Hein 73 og 74. 
5-6 m NV for bua står en ¾ m høy muret varde på toppen av 
rullesteinsryggen. 
 
RUTE 3992.  
 

Hein 82, 151 og 88. 
 
Lokalitet: N-siden av Heintjern, på brei, Haltange mellom Heintjern 
og Øvre Hein. 
Frodig gressvoll med klynger av seljekratt. Lett adkomst til både 
Øvre Hein og Heintjern. Noe myrlendt, store steiner og noe ulendt 
langs stranden. 
 

LAFTET TØMMERHYTTE.  (HEINSBU). Hein 82. 
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Hytta er oppført av 8" x 4" planker. Takåsene er av 5" rundtømmer. 
Taket er av 6 ¼ " x 1 ¾ " høvla bord, tekket med never og torv samt 
en del flate stein. Lav tørrmur. Jordgulv. 
6 planker til raftene og 3 planker derfra til mønet. Taket går 1,10 
m foran (over) dørveggen og danner en sval foran inngangen. 
Utvendig høyde: 1,20 m til raftet, 2,20 m til mønet. Innvendige mål 
er 3,4 x 3,3 m. Dør 1,25 x 0,75 m. Vindu mot NNØ: 0,8 x 0,3 m. 
Brystningshøyde 1,00 m. Oppmuring for peis 0,4 m over gulvet, 0,35 m 
ut fra hjørnet. Smalner oppover. Det er satt inn vedovn i peisen. 
Skorstein av naturstein m/leirfuging. Veggfast hylle med 2 rom. Av 
inventar må nevnes en benk 1,50 x 0,40 m brei, m/ innlappede føtter 
ca. 0,50 m lange. Ellers brukes hytta til lagring av materialer og 
forskjellig rask. Hytta er nærmest falleferdig og haller sterkt 
framover mot dørveggen (SSV). (Ca. 20° ute av stilling). En av 
plankene er helt råtnet og seget ned over peismuren. Skorsteinen går 
ca. ½ m over taket. Ovnsrør i skorsteinen rekker i høyde med mønet. 
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Over døra (utvendig) er skåret inn: 
K O K G H A 1896 27. juni (9-tallet minner litt om et 2-tall). På 
plankeveggene innvendig sees omrisset av 4 ørreter 50-60 cm lange. 
En del navn og initialer sees, det eldste Nils Aasberg, 1903 8/11. 
 
K.B. kjenner ikke navnet Heinsbu. Han kaller lægeret Øvre Hein. 
 

HYTTE AV BINDINGSVERK. Hein 151. 
 
Lokalitet: 10 m NØ av 82, orientert N-S med inngang fra S. Utvendige 
mål: 5,30 m lang, 3,30 m brei. 1,80 m fra grunnmur til raft, 3,00 m 
til møne. Utført i bindingsverk med inn- og utvendig paneling. 
Stående vekselpanel utvendig. 
Taket kledt med never og torv. Inndelt i 2 rom: Forgang m/kjøkken og 
hovedrom. 1 vindu i hvert rom. 
 
Hytta er vedlikeholdt og i god stand. Var bebodd av en Oslo-familie 
som leiet den av grunneierne i Dagali. 
 

STEINBU. (HEINSBU). Hein 88 
 
50 m SV av 82 på slett gressvoll, ca. 0,50 m nedgravd i bakken. 
 
Innvendige mål: 
- Lengde: 2,5 m 
- Bredde: 2,5 m 
- Høyde (gj.snitt): 
Nordvegg 1,65 m 
Øst 1,40 m 
Sør 1,35 m 
Vest 1,50 m 
- Døråpning: 0,90 m brei 
- Veggenes tykkelse: 
ca. 1,00 m nederst 
ca. 0,50 m øverst. 
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Det er ved oppmuringen konstruert 5 steinhyller i murveggene. Dim. 
0,3 - 0,4 m breie, 0,2 m høye, 0,3 m dype. Bua er solid oppmuret av 
flataktige steiner (Øyensynlig fra stranda). Ytterveggene er 
forsterket av rundere stein. Noe nedrast stein omkring og inni bua. 
Noen flate heller på jordgulvet. Jordvoll kastet inntil bua, unntatt 
S-veggen. Bakken utfor S-veggen – sterkt gressvokst forhøyning i 
terrenget. 
Prøvestikk 3,0 m S av inngangen: 
0 - 8 cm gresstorv 
8 - 30 cm mørk humusholdig kulturjord med trekullbiter, enkelte 
skjørbrente stein, halvråtne trerester og bein. (Beinene virker ikke 
så gamle som ved Hein 50). 
30 - 35 cm lysgrått humusfattig podsollag. 
På 35 cm dyp var det stein. Kom ikke dypere med spaden. 
 
K.B.: Øvre Heinlægeret (Heinsbu) har vært noe brukt som feleger. 
Dagali-folk har fra gammelt hatt hevd på stedet og fiskeretten. 
Driftekarer måtte ha tillatelse fra dem. Bua (ene) mye benyttet i 
forbindelse med fiske. 
 
P.G.: En engelskmann, Mr. Duncan, pleide årlig å fiske her. Leide 
fiskeretten. Av hensyn til ham ble den nye trehytta oppført. 
 
RUTE 4092.  
 

STEINBU.  Hein 83. 
 
Steinbua ligger på den største holmen i Heintjern, på en morenerygg 
(ØSØ-VNV) som danner øyas høyeste punkt. Morenen består vesentlig av 
avrundede steiner, grå og mosegrodde. Steinbua er utført av stein 
fra morenen i varierende størrelse samt en del avlange heller. 
Store, stasjonære stein nederst i veggene. 
 
Bua er nærmest sirkelformet med døråpning mot SSV. Innvendig 2 m i 
diameter, høyde 1,20 - 1,40 m, veggene er gjennomsnittlig 0,5 m 
tykke. Døråpningen 0,7 m brei. 
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En del nedrast stein inni og utenfor bua. 
 
V for bua ligger minst 5 groper i morenen, sannsynligvis fastringer 
(se Hein 159-163, kap. 5.1.5). Disse må funksjonelt sees i 
sammenheng med bua Hein 23. 
 
Holmen er bevokst med vier og einer ned mot stranda. Lenger opp 
reinlav, krekling og vier. Høyderyggen som bua og gropene er 
lokalisert til, består av mosegrodde steiner, hovedsaklig runde i 
formen. 
 
Fra moreneryggen er det godt utsyn til alle kanter. Derfra kan en ha 
oversikt over tråkkstiene under åsene på N- og S-siden av Heintjern 
og til landtungene på Ø- og V-siden av tjernet. På Ø-siden ligger 
det dyregraver i forbindelse med vadesteder for rein (se. kap. 
5.1.5). 
 
Bua med gropene ligger laglig til både for fiske og reinsdyrjakt. 
 

TUFT AV STEINBU. Hein 95. 
 
Ved SØ-spissen av morenerabb, ca. 200 m NV av Kløvsteinlone, i 
nærheten av rabben mot elva. Utsyn mot Ø-S-V. Rabben går fra N til 
S. 
 
Innvendig ca. 1 x 1 m, 0,7 m høy oppmuring, rektangulær. Noe 
sammenrast. Til oppmuring er brukt kantet morenestein, 
gjennomsnittlig 0,5 x 0,3 x 0,2 m. Steinene er mosegrodde. 
 
Inni bua er marka bevokst med gress og løvetann. Omkringliggende 
vegetasjon domineres av blåbærlyng, lav og einer. 
 
I samme rabben spor etter "fastringer", men ikke helt sikre 
indikasjoner. 
 
Fra steinbua er det godt utsyn til tråkkstiene på begge sider av 
Heinelva og til fangstanlegget (Hein 94) på Ø-siden av 
Kløvsteinlonene. 
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RUTE 3491.  
 

KVAMSHYTTA. Hein 60. 
 
I SV-enden av Halnefjorden, ved ei 20 m brei bukt ligger ei murbu, 
som av flere informanter blir kalt Kvamshytta. (K. B. , G. L.) . Bua 
ligger i vannkanten, og ved fulle magasin står vannet inn over 
gulvet. 
 
Terrenget omkring er stort sett flatt og myrfullt, med gress- og 
lyngvegetasjon. Vannet utenfor er langgrunnet, og et større område 
her har vært tørr mark før oppdemmingen i 1940-årene. 
 
Bua måler innvendig 3,20 x 3 m og er orientert NV-SØ. Veggene er 
oppført av heller, morenestein og rettkløvd stein av vekslende 
størrelse – opptil 70 cm store. Murene er ca. 90 cm tykke. På 
utsiden er de påfylt med jord og torv helt opp, slik at total 
veggbredde nederst er over 1,5 m. NV-re og NØ-re vegg er stort sett 
uskadde, mens de andre er endel utvasket av vannet. Murene er meget 
forseggjort. Endel av steinene i muren er ildskjørnet, også enkelte 
høyt oppe i veggene. De er tydelig brent før de er lagt inn i muren. 
Taket mangler. 
 
NV-re vegg er 1,70 m høy, NØ-re 2,10, SØ-re 1,50 og SV-re er åpen. 
Ø-re hjørne har innvendig en skorstein, oppført av tørrmur av heller 
og rettkløvd Hein. Øverst fuget sammen med sement. Skorsteinen er 
åpen nederst og begynner ca. 70 cm fra gulvet. 
Total høyde fra gulvet til skorsteinstoppen er 3,10 m. Høyde over 
muren 1,20 m. Skorsteinens murte høyde 2,40 m. 
 
I NØ-veggen er det innmurt to kasseformete hyller, i N-re hjørne en 
og i NV-re vegg en. Den i hjørnet står knapt ½ m over gulvet, de 
andre er i gulvhøyde eller noen få cm over. I NØ-re vegg 
vegg er det muret inn 3 hestesko. Fra S-re hjørne går en enkel 
hellelegning et par m mot SØ, nå ut i vannet. I vannet utenfor tufta 
ligger spredt bein, kitt- eller kritt-biter, spiker, reinsdyrhorn og 
flintbiter. (Se steinalderlokalitet Hein 61). 
K.B. og G.L. opplyser at bua ble brukt av nummedøler. 
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TUFT. Hein 64. 

 
Ved Kvamshytta, i den SV-re enden av Halnefjorden, vel 100 m SV for 
Hein 60, ca. 20 m V for ei lita bukt, ligger ei tuft av 
brakkelignende konstruksjon. Den virker ikke gammel, men det er 
ingen trerester å se i eller omkring. 
Utvendige mål 10 x 6 m, lengderetning N-S. Murene består av kantet 
stein, ikke over ½ m høyde og bredde. Vegetasjonen inni tufta virker 
yngre og er mer sparsom enn utenfor. Midt på Ø-re vegg er det inni 
tufta en ½ m høy muret plattform 4 x 2 m, lengderetning N-S. Tufta 
ble ikke nevnt av informantene, men det er sannsynligvis at det fin-
nes tradisjon om den. 
 

STEINBU. Hein 66. 
 
Ved Kvamshytta i den SV-re enden av Halnefjorden, ca. 25 m VNV for 
Hein 60 ligger ei lita steinbu inntil en bergknaus. 
 
Formen er tilnærmet rektangulær, orienteringen er VSV-ØNØ, og de 
innvendige mål er 1,90 x 1,10 m. S-re vegg utgjøres av en 1,70 cm 
høy bergknaus med en 30 cm høy oppmuring på toppen. V-re og N-re 
vegg er oppmuret av kantete steiner, gjennomsnittlig over 60 cm 
store. V-re vegg er 160 cm høy, N-re 120 cm. Ved Ø-re vegg ligger 
det endel nedraste stein. Hvis det har vært vegg her, må den ha vært 
meget lav. Sannsynligvis har det her vært en døråpning og de 
nedraste steinene kommer kanskje fra N-veggen. På murtoppene kan man 
spore rester av taket som har bestått av trebord med tjærepapp og 
torv. 
Konstruksjonen tyder på at taket har skrånet ned fra S-re til N-re 
vegg. 
 
RUTE 3591.  
 

STEINBUER OG BEINHAUG. Hein 58 og 132. 
 
Ved S-enden av Halnefjorden, 1 km SV for dammen, ligger tuftene av 
to steinbuer. De er tidligere beskrevet av kap- 
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tein Negaard (Negaard 1911, s. 44-47,) og skissen er hentet fra 
denne publikasjonen. Negaard skriver bl. a.: 
 

"De ligger paa en lav grusryg, og er litet synlige, men er 
særlig paa nordsiden omgit av ikke ubetydelige kulturlag. 
 
Den østre bod har hat indgang mot syd, og det har muligens den 
vestre ogsaa hat fra begyndelsen. Nu har denne sidste 
imidlertid en slags utgang mot nord, men denne er vistnok 
anbrakt bakefter i forbindelse med den tvermur, som her findes 
opført. Denne tvermur hviler paa et tyndt kulturlag. Bodernes 
indre er opfyldt av sten og vidjekrat, saa de er meget vankelig 
at grave i, men kulturlaget er dypt og tilsyneladende urørt. 
Øst for boderne findes, likesom ved Store Krækjavand, hel-
lesatte firkantede fordypninger (diam. ca. 60 x 60 x 60 cm). 
 
I den vestre bod fandtes rester av ildsted like ved midten av 
tvermuren. Her 
blev gravet 
endel. Kultur-
laget hadde 
samme dybde som 
ved søndre bod 
ved Finsevand 
og lignet dette 
meget i ut-
seende og 
indhold. Her 
fandtes 2 stkr. 
flint samt 6 
jernstykker. I 
avfaldsdyngen 
paa nordsiden 
av denne bod 
fandtes: 
1 stk flint. 
1 stk av en 
gjenstand av 
slepet skifer. 
1 stk tildannet 
ben. 
Nederst ved vandet var benene her usedvanligt godt bevaret, da 
de laa indpakket i sandblandet lere. Nede ved vandet er rester 
av baatstø...." 
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Siden kaptein Negaards besøk på stedet er Halnefjorden blitt 
regulert. Under registreringen (28/7) var magasinet fullt (2 m over 
tidligere vannstand), og sjøen sto omtrent som inntegnet på skissen. 
Beinhaugen NV for Hein 58 er sannsynligvis fullstendig utvasket. Det 
ble funnet bein i strandsonen og utover i sjøen i ca. 100 m utstrek-
ning mot ØSØ. I samme område ble det funnet endel flintbiter som er 
registrert under eget nummer (Hein 59) som steinalderlokalitet. NØ 
for Hein 132 ble det funnet endel bein som stakk ut av torvkanten 
mot vannet. Et prøvestikk et par m oppe på land her ga funn av bein. 
Området er bevokst med et meget tett og kraftig vierkratt, og det 
var meget vanskelig å få oversikt, men man antar at det her ligger 
en urørt beinhaug ("X" på skissen). 
 
Buene er meget overgrodde av gress, torv og vier. Hein 132 er så og 
si fylt av tette vierkratt. Dette vanskeliggjør i høy grad 
oppmålingen, og de oppgitte mål er derfor meget omtrentlige. 
 
Hein 58 måler innvendig 4,2 x 3,5 m, lengderetning N-S. Veggene er 
av jordblandet mur. De er meget lave og overgrodde. Bredden er 
vanskelig å måle, men sannsynligvis bredde er mellom 1 og 2 m. Tufta 
er vel ½ m dyp. 
 
Hein 132 måler innvendig 4,3 x 3 m, lengderetning NNV-SSØ. Veggene 
er ca. 2 m brede og består av jordfylt mur som nå er sterkt 
overgrodd. Dybde ca. ½ m. 
 
De tre steinsatte gropene Ø for Hein 132 ble funnet. Det er mulig at 
det også ligger to V for 
 
Den V-ligste av buene er registrert som Hein 58 og den Ø-ligste som 
Hein 132. 
 

TUFT. Hein 78. 
 
530 m V for damhytta ved Halnefjorden ligger ei tuft ca. 20 m fra 
vannet i en høyde av 3 m over vannflata. 
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Tufta er kvadratisk med innvendige mål 2 x 2 m. Veggene er knapt ½ m 
høye og består av kantet og kantrundet stein på 30-60 cm. 
Veggbredden er i underkant av ½ m. Inngangen ser ut til å ha vært 
midt på Ø-re vegg. Inne i tufta består vegetasjonen av gress og 
lyng. Mellom tufta og vannet er det en lav haug av løsmateriale, og 
rett NV ligger en ca. 2 m høy oppsprukket bergsva. Området nærmest 
omkring tufta er forholdsvis tørt, men det er stort sett fuktig i 
området ellers. Både i V og Ø er det tette og høye vierkratt så det 
stedvis kan være vanskelig å ta seg fram. N for tufta skråner 
terrenget bratt oppover 3-4 m og har så videre jevnt slakk stigning 
oppover mot toppen av Lågetunga. Tufta gir inntrykk av å være gammel 
på grunn av den tette vegetasjonen i den. Steinen ligger også dypt 
og fast i jordsmonnet. Man finner likevel ingen grunn til å tro at 
den er forhistorisk. 
Tufta ble funnet på en tilfeldig kveldstur etter at arbeidsdagen var 
slutt. 
 
RUTE 4291.  
 

TUFT AV STEINBU. (GAMMELLÆGERET). Hein 93. 
 
På N-siden av Heinelva ca. 100 m nedenfor brua ved Heinsvann. Synlig 
fra husene. Bekkesig ned mot elva, gresslette med seljekratt. 

 
Murene gjennomsnittlig 0,5 m tykke 
og 0,4 - 0,6 m høye. 
Oppført av ubearbeidet morenestein, 
kantet. Muringen virker impro-
visert. 
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Ca. 15 m S av bua er en liten oppmurt steinbu, ca. 1 x 1 m og 0,3 m 
høye steinvegger. 0,4 m brei døråpning mot NØ. 
 
Knut Brække sier stedet kalles Gammellægeret og har antagelig vært 
brukt i forbindelse med driftebeiting. Han sier det lenger oppe (N) 
på sletta skal være rester av en annen steinbu hvor bare en enkel 
steinrekke står igjen. Denne fant jeg ikke, men p.g.a. mørke og 
knapp tid var synfaringen mindre effektiv (lørdag 2/8). 
 
RUTE 4391.  
 

ALBREKTSTEINLÆGERET. Hein 92, 148, 149 og 150. 
 
Ved øvre (V) ende av Nedre Hein, ca. ½ km N av Kristofferhølen 
(NGO), i sørvendt li med jevn skråning ned mot vannet. 1108 m.o.h. 
(36 m høyere enn Nedre Hein). 
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Steinbuene 92 og 148 ligger omtrent midt på en meget frodig, 
uinngjerdet voll 8-10 dekar stor, bevokst med enggress, torhjelm, 
geiterams, engsoleie og fjellsyre. Gresset står opp i ¾ m høyde. 
Vollen er steinet, øyensynlig noe ryddet. Omkring vollen er det 
vierkjerr m/storkenebb, dvergbjørk, blåbær og krekling. 
 
I vollen ovenfor 92-148 er det flere groper etter "oller" som nå er 
uten vann og gressvokste. Bekkefar fra disse ned mellom buene. 
 

Hein 149. 
 
Bua ligger i utkanten av vollen 90 m ØSØ av Bu 92. Den er 
rektangulær med lengderetning N-S og døråpning midt på S-veggen. 
Langveggene er 5,1 m (V-veggen) og 5,3 m (Ø). Tverrveggene er 4,0 m 
(N-veggen) og 5,1 m (S). Døråpningen på S-veggen er ca. 0,7 m brei. 
Veggenes høyde innvendig er gjennomsnittlig 0,8 m. Tykkelsen 
varierer fra 0,6 - 1,0 m. Veggene er svært uregelmessige p.g.a. 
utrasing. Det er noe jordfyll i dem. De er utført av kantet og noe 
rundslipt stein (ingen tilhogd) som passer dårlig inn i hverandre. 
Dårlig muring, utrasing til alle kanter, mest mot S. Jordgulvet er 
dekket av nedrast stein og av frodig vegetasjon av kvanne, torhjelm, 
geiterams, engsoleie og enggress. Opptil 3/4 m høy vegetasjon. 
Prøvestikk 3 m S av døråpningen viste: 
 
0 - 3 cm: torv. 3 - 20 cm: mørk jord med trekull. Fra 20 cm: 
grønnaktig fin sand. På 10 cm ble funnet en hesteskosøm. Bak bua (N-
siden) er en 5-6 m høy bergknaus. 8 m Ø av bua er bekkefar etter en 
kilde som nå er uten vann. Vegetasjonen omkring bua er som for 92 og 
148. 
 

Hein 150. 
 
Hein 150 er en hyttetomt som ligger 90 m SV av 92 og 148 på en 
gressgrodd "aksle" med noe stein utenfor hovedvollen. 
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Her er spor etter en hytte 6,6 x 3,7 m med lengderetning Ø-V. 
 
En del forbrent blikk og rester etter en ovn ligger strødd omkring. 
 
Mellom 92 og 148 og 150 renner en bekk fra kilde høyere oppe i lia. 
Har liten vannføring og er enkelte steder helt under jorden. 60 m 
fra 92 og 148 på nærmeste punkt og 10 m fra 150. 
 
RUTE 4090. 
 

STEINBU. (Nyere utførelse) Hein 110. 
 
Steinbua ligger i lia på N-siden av Serstjern, ca. 200 m N av 
tjernets østre ende. Tydelig sti går forbi bua mot N. 
 

 
Bua ligger i bratt terreng som skråner opp mot N. Bakre del (mot N) 
er inngravd i bakken. Ingen torvtekking på frittstående del. Solid 
muring, delvis av tilhugde stein. Det er dekket mose i sprekkene. 
Ikke utvendig eller innvendig paneling. 
Tak av 1" bord kledd med tjærepapp og blikkforsterkning langs 
kantene. 
Døra var låst. Gjennom vinduet såes at bua er i god stand og klar 
til bruk. Inventaret er på plass. 
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Lia omkring har vegetasjon av vier, einer, krekling og gress. En del 
stein og ur. K.B. sier at hytta tilhører "fiskeriet" (grunneierne). 
Var allerede velbrukt da han kom til stedet i 1928. K.B. mener at H. 
Kjønnås, Dagali vet når hytta ble bygd. 
 

STEINBU. (ALMENNINGSHYTTA). Hein 112. 
 
Ligger på N-siden av Serstjernbekken ved utfallsosen i Ø-enden av 
Serstjern, delvis inngravd i morenerygg. 
 
Bolighytte 8 - 10 m fra bekken, 4 m over vannet. 

 
Hytta består av 
dobbel bordkledning 
med høyfylling. 
Trematr. delvis 
mørkere. Delvis 
tregulv, ellers 
steinheller. Taket er 
av bord og bølgeblikk 
med torvkledning 
(delvis). Sørveggen 
m/dør og vindu er i 
høyde med terrenget 
og mangler 
stein/jordkledning. 
Ellers er hytta 
delvis gravd inn i 
bakken og dekket med 
jord og stein. Dårlig 
vedlikeholdt 
innvendig. Sparsom 
møblering bl. a. 2 
brede køyer av tre. 
Merke etter åpent 
ildsted der ovnen 
står. Sotete takbord 
over hele takflaten. 
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Fjøl over døra (innv.) merket K.B. 1928. Ellers navn og yngre data 
skrevet flere steder på veggene. 
På baksiden av hytta en gressvokst voll. Det virker som den har vært 
brukt som beitehage. Tynt jordlag, steinet. Vanskelig å få spaden 
ned. 
 
K.B. opplyser at dette er stedet for den gamle allmenningshytta. Den 
har tilhørt Uvdals allmue og har stått der "fra gammel tid". Ble 
brukt også av driftekarer. Bua ble restaurert i 1898 av Torsrud 
Reinkompagni som brukte den til 1905. Det sto også et treskur ved 
siden av, men det ble revet og materialene flyttet til Kvamshytta 
ved Halnefjorden "en gang etter 1905". Grunneierne fra Dagali 
restaurerte hytta og panelte den i 1930-årene. Det faste inventar 
ble da laget av K.B. 
 
M.O. reingjeter fra 1924 på Vidda. Har flere ganger overnattet i 
bua, også i forbindelse med oksedrift til Geitvassdalen for Buskerud 
Landbruksselskap. Også overnatting i forbindelse med sauedrift. 
Engang før krigen overnattet 14 mann i hytta, bl. a. danske 
turister. 
 

STEINBU (FJØS). Hein 154. 
 
 

Steinbua ligger 4 m fra 
bekken 1 m.o. vannet. 
Delvis inngravd i bakken. 
Murene er gjennomsnittlig 
90 cm tykke. Varierende 
innv. høyde fra 50 til 
120 cm. Utvendig høyde: 
90 cm forrest (mot SØ) 
til 20 cm bakerst (mot 
NV). Innv. lengde 290 - 
270 cm, bredde 220 cm. 
Solid muring av 
hovedsakelig stor stein. 
Delvis tilklint med torv 

og sandjord. En del nedrast stein. Golvet bevokst med gress, også 
fjellsyre. Ripsbusk og selje. 
Foran bua (på SØ-siden mot bekken) ca. 10 cm tykt jordlag med fet 
mold. Ellers skrinn jord omkring. Bua brukes nå som søppelplass og 
W.C av folk som bor i hytta (112 A). 
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K.B. forteller at bua ble bygd som geitefjøs i 1929. K.B. og 
magister Jakob D. Sømme bodde denne sommeren i allmenningshytta 
(112). Sistnevnte drev med fiskeundersøkelser. K.B. var gjeter. Noen 
geitekillinger sprang stadig opp på hyttetaket (bølgeblikk) og 
forstyrret natteroen. K.B. og Sømme bygde da steinbua og stengte 
geitekillingene inne om natta. 
 

TUFT AV LITEN STEINBU.  Hein 111. 
 
I lia ca. 250 m rett N av utfallsosen i Serstjern. Terrenget skråner 
oppover mot N. Bua ligger i kanten av en steinet gressvoll, delvis 
bevokst med einer. 
 

 
Oppmuringen virker improvisert. Det er brukt stein av variabel 
størrelse, ikke tilhogd. Steinene er noe mosegrodde, men anlegget 
gir ikke inntrykk av høy alder. Ikke spor av tak. Jordgulvet er 
bevokst med enggress, blåbærlyng og en 
 



 
- 120 - 

RUTE 4090 
4390 

 
liten vierbusk. 
Ikke spor av ildsted. 
Bua har sannsynligvis vært brukt til nattelæger for småfe. K.B. sier 
han ikke har sett denne bua og kjenner ikke noe til den. 
 
RUTE 4390. 
 

STEINBU NÆR SELSTJØNNBEKKOSEN 
VED NEDRE HEIN. Hein 98. 

 
Steinbua ligger rett S av bukta utenfor osen fra Serstjønnbekken i 
SV-enden av Nedre Hein der to små bekker flyter sammen ca. 100 m fra 
vannet. 
Lendet omkring er bevokst med einer, dvergbjørk, blåbær og krekling, 
lav og nabbesiv. Steinet. Ved bekken 5-6 m lenger S er det 
vierkratt. 
 
Store stein nederst i muren, opptil 0,5 x 0,5 m. Mindre stein og 
hellere øverst. 

 
 
Veggene er gj. 
snittlig 0,9 m 
tykke øverst og 
inntil 1,5 m 
nederst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inni bua ligger mye stein som må skyldes sekundær oppmuring i nyere 
tid eller at folk har rotet i bua. Det ser ut som det er gravet i 
jordgulvet, og steinene er flyttet på. Skjørbrent stein kastet 
omkring. Ellers er jordgulvet bevokst med vier og gress. 
Murveggene er mosegrodde, tildels vokser krekling og tyttebær, på 
østre vegg også reinlav. 
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Prøvestikk i jordgulvet viste: 
 
Brente bein og rester av trekull til 15 cm dyp. Under. 15 cm 
humusfattig, finkornet jordlag. 
 
Ca. 30 m N og like langt NV av steinbua ligger 2 dyregaver. 
"Fastring" 25 m Ø av bua. (Se Hein 99). 
 
RUTE 4590.  
 

TUFT AV STEINBU. Hein 102. 
 
Inngravd i enden av en rabbe, ca. 10 m fra strandlinjen på SV-siden 
av utfallsosen fra Nedre Hein. Bare synlig på meget kloss hold fra 
N. Rabben ovenfor (SV) er tørr med stein og flyttblokker, bevokst 
med lav og krekling. Et lite dalsøkk på Ø-siden har frodig og 
urterik vegetasjon med mannshøyt seljekratt. Bakken ned mot stranda 
er gresskledt med en del kort vier. 
Kantene på steinbua er dekket av lav, mose og lyng samt noe 
dvergbjørk. Inne på jordgulvet og inni steinmuringen vokser vier 
opptil mannshøyde. Et par av buskene har 20 cm omkrets på nedre del 
av stammen. 
Torv og flate stein på gulvet, antagelig nedramlet tak. Ikke sotet 
eller skjørbrent stein i veggene. Pen og solid muring av småvorren, 
flataktig stein, gjennomsnittlig 0,3 x 0,2 x 0,1 m. 

 
 
Innvendig høyde 
0,8 - 1 m. 
Nedrasing ved 
døren og ned til 
0,65 m der. 
 
S-veggen og ca. 
halvdelen av 
langveggene går i 
ett med bakken. N-
veggen har samme 
høyde inn- og 
utvendig. 
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Bua virker svært gammel, har trolig hatt ildsted midt på gulvet. 
Det er gravet noe omtrent midt på gulvet. Merker etter bålplass av 
ny dato. 
God båtplass. 
 
Prøvestikk 3,5 m N av døra viste: 
0 - 5 cm: Torv. 
5 - 16 cm: Humusaktig, mørkt kulturlag, kullbiter på 1 cm, ett 
margkløvd bein av rein. 
16 - 26 cm: Lyst, grått lag av sterkt sandholdig, humusfattig jord. 
Inneholder striper av mørkere jord. 
26 - Rødbrunt sandlag. 
Bua kan muligens settes i forbindelse med fangstgravsystemet på N-
siden av utfallsosen, ca. 300 m N for bua. Se Hein 106. 
 
Tradisjon. 
Ingen av våre hjemmelsmenn har kunnet gi nærmere opplysninger om 
denne bua. K.B. som har ferdes i området årlig siden 1928, har ikke 
sett den. 
M.H. som er medeier i Heinvannene oppdaget den ved et tilfelle da 
han nærmest ramlet nedi den. 
 

HELLER. Hein 104. 
 
Ligger på spissen av tangen nedfor 1. leie i utfallsosen for Nedre 
Hein, S-siden av elvens hovedløp. Under en stor markert flyttblokk 
er et "kryp-inn" ca. 2 m dypt, 1,5 m bredt – smalnende til 1 m 
lenger inn. Ca. 1 m høyt midt inne, høyere utover, lavere innover. 
Åpningen er mot N. Underlaget består av brun mose, virker noe 
fuktig. Rester av tørr lyng og trekullbiter tyder på at helleren har 
vært brukt for 1-2 år siden. 
Ikke egnet som oppholdsrom over lengere tid. 
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RUTE 4790.  
 

HEINOSLÆGERET. Hein 105 og 153. 
 
På N-siden av Heinelva ved 4. lonen nedenfor utfallsosen fra Nedre 
Hein. Turiststien går over vollen mellom steinbuene. Ca 5 dekar voll 
hallende mot S. Steinbuene i nærenden. Vollen tørr og steinet, 
bevokst med vollgress, bl.a. timotei, gullris, engsoleie, blåklokke 
og geiterams. Spredte klynger av selje og einer. Bjørkeskogen 
begynner om lag her, noe kroket fjellbjørk i øvre ende av vollen.  
 

STEINBU. Hein 105. 
  
 
Innvendige mål: 4,5 m 
x 5,50 (til 5,30) 
Indre rom: 4,5 m x3,0 
m 
Ytre rom: 4,5 m x 1,5 
m 
Høyde: Jevnt over 1 
m, bortsett 1,5 på Ø-
siden av døren og 0,7 
Ø-veggen i indre rom. 
Murene 1-1,2 m tykke. 
Innvendige skillevegg 
noe lavere enn 
ytterveggen, svært 
ujevn. 
Gj. sn. ½ m tykk. 
 
Døråpning til ytre 
rom midt på veggen, 
1,5 m brei. Dør til 
indre rom har 

antagelig vært lengst til høyre (ved Ø-re langvegg). Vanskelig å se 
p.g.a. nedrasing. Ikke jordkasting i gjenstående vegger. Tufta er 
innvendig bevokst med gress og engplanter, frodig, opptil 1,2 m 
høyt. I ytre rom merker etter 3 ildsteder av nyere dato (etter at 
bua raste sammen). 
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STEINBU. Hein 153. 
 
SØ av Hein 105, ca. 40 m fra elva, steinbu inntil flyttblokk, mindre 
forseggjort enn 105. 
 

 
 
Innvendig mål: Største lengde 2,8 m 

" bredde 1,5 m 
Høyde 0,5 - 1 m. 
 

En del nedrast stein inni og utenfor. Jordgulvet har tett 
gressvekst. 
 
K.B. Heinoslægeret har vært benyttet av Uvdøler og folk fra Dagali. 
Ligger i tregrensa. Ikke så gode beiter som lenger oppe. 
Driftekarene sluttet å bruke lægeret forholdsvis tidlig. Seterdrifta 
begynner nedenfor Heinoslægeret med Bjordalsbekken som øverste 
seter. (Brukt av Dagali-folk til etter krigen). 
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Takåsen fra bu 105 A Heinoslægeret er nå takås i steinbua (uthus) på 
Heinseter. Flyttet den i 19xx da taket i Heinoslægeret var ramla 
ned. 
 
RUTE 4089.  
 

TUFT AV STEINBU. Hein 108. 
 
Ø-enden av Stortjern, 12 m fra stranden hvor der er brukbar 
båtplass. Vierkratt ned mot vannet og på begge sider av bua. Bak bua 
i NNØ en tørr rabbe med utsyn til begge tjern og omkringliggende 
åser. "Tørr vegetasjon". "Fuglatue". 

 
 
Utført av 
rektangulære 
steiner. 
Solid 
murings-
arbeid, men 
det er for 
1-2 år siden 
rotet i 
tufta og 
stein er 
fjernet fra 
veggene. To 
steinstabler 
på N-siden 
er hentet 
fra bua, ser 
det ut til. 
Gulvet i bua 
forøvrig 
bevokst med 

gress og torhjelm. 
 
Prøvestikk A:  Prøvestikk B: 
0 - 4 cm tett gresstorv

  
0 - 4 cm tett gresstorv 

4 - 25 cm mørk 
kulturjord 

4 - 12 cm mørk kulturjord 

25 cm begynner lysebrun 
sand 

12 cm beg. lys morenesand 

På 4 cm en krittbit På 4 cm en krittbit 
På 6 cm en krittbit På 6 cm flere små krittbiter 
På 17 cm leggbein av 

rein 
På 6 cm en flintbit (Hein 109) 

På 20 cm skjørbrent 
stein 

På 6 cm skjørbrent stein 

 På 6 cm bein av rein og trekull 
 På 8 cm bein av rein og trekull 
 På 10 cm bein av rein og trekull 
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Bua har en høvelig beliggenhet både for fiske og reinjakt. K.B. sier 
at bua har tilhørt grunneierne og mener den er den eldste i området. 
Hans Holte, Geilo har gravd i tufta og delvis revet ned 
steinmuringen med henblikk på å restaurere den til bruk igjen. 
 
5.1.5 Jakt- og fangstminner (dyregraver, bogastille, fastringer 
o.l.) 
 
RUTE 3103.  
 

FANGSTANLEGG. Hein 46. 
 
Omtrent midt på N-stranda av Store Krækkja skiller et lavt, ca. 400 
m bredt eid vannet fra Ørteren. Eidet heter Svåi (utt.: Svøe) og her 
finnes det rester av et eiendommelig 
fangstsystem for reinsdyr. 
 
Anlegget sees som flere parallelle rekker 
av varder og oppmurte steingjerder som 
strekker seg i NNØ-SSV-lig retning fra et 
tjern på Svåi og til vannet i Ørteren. 
Anlegget er tidligere beskrevet av kaptein 
Hj. Negaard: Hardangerviddene ældste 
befolkning. Bergens Museums Aarbok 1911 
nr. 4, p. 60-61. Skissen er etter denne 
publikasjonen, men man mener den i enkelte 
deler er unøyaktig. Anlegget er såpass 
interessant at det bør oppmåles og 
kartlegges. Dette hadde man ikke anledning 
til under registreringen på grunn av at 
området er såvidt stort. Anleggets 
funksjon og benyttelse er beskrevet i Lars 
Reinton og Sigurd S Reinton: Folk og 
fortid i Hol. I. 
Oslo 1938, p. 86-87: 
"...Det fortelst at på Svoet, eidet millom 
Ørteren og Krøkjavatnet, gjekk jakta for 
seg på den måten, at det vart hengd ei 
line på 
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vardar tvert over svoet. På lina var hengd bjeller som skrangla, so 
snart noko rørde ved ho. Det skræmde reinen som straks la på sprang 
langsmed lina og uti vatnet. Men i vatnet var lina lagd slik at ho 
stengde reinen inne. På ein fjellhaug like ved hadde jegeren sin 
plass, når han høyrde bjelleskrammelen, kom han til, i båt rodde han 
ut og tok reinen på sum, og felde han med spjot, boge og pil, eller 
hoggvåpen. Like ved denne staden er funne fleire pilspissar og ein 
spjotspiss. Restene av vardane viser enno. Sume segjer at det var 
fleire liner ved sida av kvarandre, so reinen kom til å springe i ei 
gutu til vatnet". 
 
Reinton oppgir bl. a. Ola L. Åker som kilde. L.Ø., som er sønn av 
Ola L. Åker, har hørt fortalt om denne fangstmetoden på Svåi. Han 
kan ikke huske noen bestemt som fortalte om det, men han var sikker 
på at ingen av dem visste noe om når anlegget var i bruk sist. 
Anlegget er også nevnt i B.E. Bendixen: Fornlevninger i Hardanger. 
Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring. Aarsberetning 
for 1891, p. 35. Han gjengir her den kjente fortellingen om 
odelsgutten som valgte jaktretten fremfor gården: 
 

"Der fortælles, at en mand i Strønd ved Strandefjord i Hol 
havde jagtretten ved Krækjevand, og ved arven valgte hans 
ældste søn denne istedenfor gaarden..." 

 
L.Ø. fortalte det samme, men festet jaktretten konkret til 
fangstanlegget på Svåi. 
 
RUTE 2802.  
 

DYREGRAV. Hein 13. 
 
400 m V for Krækkjahytta (DNT) går turiststien gjennom et ca. 40 m 
bredt dalføre med bratte høyder på begge sider. 90 m SSØ for 
reguleringskartets høyde 1210 ligger det en dyregrav rett ved stien. 
Graven er orientert i dalens retning, Ø-V, innvendige mål er 1,75 x 
1 m. Den er gravet ned i bakken og oppmuret av morenestein 
innvendig. Muringen er endel sammenraset, slik at største dybde i 
dag kun er ca. 
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70 cm. Graven er 
rektangulær og pent muret. 
I V-re ende er det oppreist 
en stein, men det er 
vanskelig å avgjøre om det 
er et primært trekk, eller 
om det skal oppfattes som 
en varde for turiststien. 
 
 
Korte ledegjerder av 
morenestein i en steins 
høyde går ut fra alle fire 
hjørner av graven. I N 
ender de ved en stor ur som 
lenger N avgrenses av 
fjellet. I S avgrenses 
gjerdene av en bratt bakke 
som avgrenser dalen på 
denne siden. 
 
Graven virker som en meget effektiv felle slik den er lagt i 
terrenget. Dalen er den naturlige adkomsten til Storekrækkja fra 
Dragøyfjorden, og graven med ledegjerdene sperrer dalen totalt. 
Sannsynligheten taler for at graven må sees i forbindelse med 
dyregraven Hein 14 og utkikshytten Hein 47. Det kan også være 
forbindelse med Hein 15 og 16. 
 

DYREGRAV. Hein 14. 
 
130 m NV for Hein 13 ligger en dyregrav nedenfor et bratt berg 
(høyde 1210) ved Dragøyfjordens SØ-re ende. Den er nedgravet i 
bakken, og det er lagt opp mur innvendig. Graven er orientert NØ-SV 
og måler innvendig 2 x 1 m. Den er meget godt bevart, og lite stein 
er falt inn. Dybden er 1,30 m. 
Det går ledegjerder av morenestein i enkel rekke og en steins høyde 
ut fra tre hjørner. I det V-re hjørnet mangler det gjerde. Det er 
derfor tydelig at man har ventet reinen i et trekk fra Ø-siden av 
Dragøyfjorden og mot utløpsosen i vannet. Ved registreringen så man 
tydelig en rekke dyretråkk som passerte forbi dyregraven (se 
skisse), i alt kunne det dreie seg om 
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8 - 10 parallelle tråkk i 
retning NØ-SV. Man så ikke 
nye klauvspor i tråkkene. 
Tråkkene viste som smale 
stier, litt nedsunket i 
vegetasjonen. I området som 
ligger nærmest graven var 
vegetasjonen ved re-
gistreringen (25/7) meget 
sparsom. Den besto nesten 
utelukkende av musøre. Dette 
indikerer sen snøsmelting i 
området. 15 - 20 meter V for 
graven (nærmere vannet) var 
det gressvegetasjon. Ingen 
av ledegjerdene strakte seg 
inn i gressområdet. Det har vært usedvanlig lite snø i fjellet 
sommeren 1969. At vegetasjonen likevel er så sparsom ved dyregraven 
skulle tyde på at den har vært benyttet meget sent på sommeren eller 
om høsten. Dyregraven sperrer kun av et forholdsvis smalt område 
nærmest fjellet. Nedover mot vannet kunne man ikke finne antydning 
til ledegjerder eller andre fangstmidler. Hvis det har vært gjerder 
her, må de ha vært av et ikke-bestandig materiale, som man i dag 
ikke kan finne spor av. Terrenget mellom graven og sjøen er jevnt og 
slett, avstanden er ca. 100 m, og det virker merkelig at det i dette 
området ikke finnes flere dyregraver eller lengre ledegjerder. 
Stedet er meget godt egnet for et langt større fangstanlegg enn det 
som finnes. Hein 14 er tidligere nevnt og avbildet, bl.a. i Hj. 
Negaard: Hardangerviddene ældste befolkning. Bergens Museums Aarbok 
1911, nr. 4, s. 54 og 57, i Lars Reinton og Sigurd S. Reinton: Folk 
og fortid i Hol I, Oslo 1938, s. 87, og i B.E. Bendixen: 
Fornlevninger i Hardanger. Foreningen til norske 
fortidsmindesmerkers bevaring. Aarsberetning 1891, s. 32. Bendixen 
skriver bl. a.: 

”…I den modsatte ende, den søndre, var der lagt en helle et 
stykke udover graven; naar reinen da faldt ned, blev den paa 
grund af gravens korthed tvunget til at holde hovedet under 
denne helle, hvad der yderligere hindrede den i at komme op. 
Jeg kunde ikke bemærke denne sidste indretning ved de andre 
grave jeg saa, og har heller ikke seet den omtalt..." Denne 
hellen lå ikke på plass under registreringen. 
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DYREGRAV. Hein 15. 

 
30 m N for utløpsosen i Dragøyfjorden er det en rund haug, ca. 4 m 
høy. På NV-siden av denne ligger det en dyregrav 4 m fra vannkanten. 
Graven er helt gjenfylt og ser i dag kvadratisk ut, størrelse ca. 2 
x 2 m, men det er umulig å bestemme de opprinnelige mål. Det går 
ledegjerder av morenestein ut fra tre hjørner. Hjørnet som vender 
mot elveosen er uten gjerde. Dette tyder på at reinen er ventet fra 
samme retning som ved Hein 14 – strendene av Dragøyfjorden. Gjerdene 
sperrer området fra haugen og til vannet. 
 
På den andre siden av haugen ligger Hein 16, rester av ei bu eller 
et bogastille. 
 
RUTE 3102.  
 

MELRAKKFELLE. Hein 126. 
 
På en stein 3 m NØ for den NØ-re enden av steingjerdet, Hein 125, 
ligger det to store heller oppå hverandre. Under hellene ble det 
funnet to pinner av en pinnefelle av 4-tallstype. De to hellene er 
ca. 60 x 60 og 30 x 50 cm. Vekten ble anslått til ca. 80 kg. På 
grunn av at den minste hellen var lagt oppå den største, har man 
åpenbart funnet at ca. 50 kg vekt var for lett for den type vilt man 
ventet å få. L.Ø. forteller at det i området har vært drevet fangst 
av melrakk, (Hvitrev) og man mener vekten på belastningen indikerer 
denne vilttype og ikke røyskatt. Pinnene stakk delvis fram under 
hellene, men var forholdsvis godt bevart. 
 
Noen m SV for fella ligger Hein 44, Kristenbua. Det er vanskelig å 
si om der er noen forbindelse eller samtidighet. 
 
RUTE 3300.  
 

BOGASTILLE. Hein 3. 
 
350 m SSV for innfallsosen i Vesle Krækkja stikker det opp en 15 - 
20 m høy lyngkledt bergrygg. 25 m V for toppen ligger to 
flyttblokker, omtrent 2 m høye og med en vel ½ m 
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bred åpning mellom. Ytterst i sprekken (i V) er det lagt opp en ¾ m 
høy, enkel tørrmur av 40-40 cm stor morenestein. Bunnen av sprekken 
er dekket av mindre stein, 15 - 30 cm. Terrenget omkring er litt 
fuktig. Vegetasjonen er gress, lyng og dvergbjørk. Mot V løfter det 
seg ett slakt bakkedrag som flater ut 50 - 60 m lenger V og 
avgrenser synsvidden fra steinene. I området finnes det ellers flere 
store flyttblokker. 
 
Man tolker oppmuringen som bogastille på grunn av utseendet. Det er 
ellers umulig å forklare det som noen form for ly, da det er for 
trangt og ubekvemt til leie. 
 
Man er ikke kjent med at det går noe fast reintrekk her i dag, men 
området ligger i den naturlige overgangen på V-siden av Vesle 
Krækkja. 
25 m SV for Hein 3 ligger en fastring – Hein 4. Hverken bogastillet 
eller fastringen er kjent av de hjemmelsmennene som skulle være best 
kjent i området – L.Ø. og M.O. 
 

MULIG FASTRING. Hein 4. 
 
Ca. 25 m SV for bogastillet Hein 3, SSV for innfallsosen i Vesle 
Krækkja, skyter der fram et lavt sva med tre lave, 1 - 1 ½ m brede, 
flyttblokker tett inntil. Mellom svaet og blokkene er det en 
naturlig grop ¾ m bred. Det er lagt opp stor stein, 40 - 70 cm, på 
blokkene og svaet i en bue V-SØ. Noen steiner er rast inn i gropen, 
som har en total, indre dybde på 60 cm. Oppå, utenfor ligger det 
stein. Bredde i toppen av de opplagte steinene er ca. 1 m, innvendig 
mål. Steinene er tilgrodd av mose. 
 
Man tolker gropen som en mulig fastring – et gjemmested for 
dyrekjøtt. De fleste hjemmelsmenn som har kjennskap til jakt 
forteller at den vanlige fastringsmetoden var å utnytte et naturlig 
søkk og fylle på med større steiner i toppen. (Se ellers under 
registrering av muntlig tradisjon, reinsjakt.) 
 
10 m S for Hein 4 ligger en usikker fastring. Det er naturlig å se 
en sammenheng mellom Hein 3 og 4. 
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MULIG BOGASTILLE. Hein 18. 

 
På S-dre side av den Ø-re bukten i Vesle Krækkjas N-ende ligger en 
lav, bred tange. Ca. 40 m SØ for spissen av tangen ligger tre 
flyttblokker, ¾ - 2 m høye, tett sammen i en halvsirkel. Den 
midterste av dem er lavest. På den midterste og den Ø-re er det lagt 
opp en enkel tørrmur av kantrundete 30 - 50 cm store steiner. Murens 
største høyde er knapt ½ m og total høyde fra bakken til murtoppen 
er omtrent 1 m. Noen få steiner er falt ned. Området omkring er 
småtuet og fuktig enkelte steder. 100 m i SØ ligger en langstrakt, 
avrundet, 5 - 10 m høy bergrygg i lengderetning, NØ-SV. 
 
Man tolker oppmuringen som bogastille på grunn av halvsirkelformen 
og plasseringen i terrenget. Speidesektoren er NØ-Ø-S og dekker 
passasjen mellom bergryggen og vannet hvor det er spor etter en sti. 
100 m Ø for bogastillet ligger en teltring - Hein 27. 
 
RUTE 3400.  
 

MULIG FASTRING. Hein 119. 
 
I NØ-enden av Vesle Krækkja, ca. 750 m Ø for innfallsosen, 2 - 3 m N 
for tufta Hein 118 er det ei grop, ca. 1 m i diameter, med en 
halvsirkelformet steinsetning av 40 - 60 cm stor morenestein. Den er 
åpen ut mot sjøen. Noen større steiner 50 - 70 cm, ligger i og 
utenfor gropa. En meter NØ for gropa er det merker etter et 
inntørket bekkefar. Man vært har gropa har vært et slags 
forrådskammer, enten en fastring eller et kammer til oppbevaring av 
fisk. Det er sannsynligvis en forbindelse mellom Hein 23, 118 og 
119. 
 
RUTE 3599. 
 

FASTRINGER. Hein 70. 
 
Ca. 200 m SV for reguleringskartets høyde 1294 i Krækkjenutane 
ligger det to fastringer, omtrent 2 m fra hverandre. De ligger i en 
steinur under nuten ved utløpet av dalen mellom høydene 1294 og 
1275. 
Fastringene er groper i ura, innvendige mål, ca. 60 x 30. Dybder ca. 
30 cm. Steinene er mosegrodde og ser ut til å ha ligget urørte i 
lang tid. 
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RUTE 2997.  
 

BOGASTILLE. Hein 57. 
 
Vel 1650 m SØ for det N-ligste punktet på Halnefjorden, 130 m SSØ 
for steinbua Hein 55 ligger det et oppmuret bogastille ca. 150 m fra 
vannet. Mellom lokaliteten er det et lite dalsøkk med en bekk. 
Vegetasjonen er frodig. Fra bogastillet er det utsikt i alle 
retninger. Bogastillet er oppmuret av 30 - 60 cm stor morenestein 
inntil en 2 m lang og knapt meterhøy blokk. Oppmuringen er i 
underkant av 90 cm høy. Noen steiner har falt ned. 
 
RUTE 3892.  
 

MULIG FASTRING. Hein 97. 
 
Ligger rett S av utfallsosen i Øvre Hein der strømmen begynner, ca. 
300 m fra vannet i en steinur som går i retning Ø-V på N-siden av en 
lyngkledd rabb som går i samme retning. 50 m fra Ø-spissen av 
steinura. 
Lengderetningen på det oppmurte rom er N-S, lengde 1,5 m, br. 1,0 m. 
0,6 - 1,0 m dyp. Laget av morenestein av varierende størrelse, den 
største er ca. 0,8 x 0,4 x 0,3 m. Steinene mosegrodde. Ser ut til å 
ha ligget urørt i lengre tid. Det vokser reinlav mellom 
bunnsteinene. En del lang, urørt reinlav flekkevis i ura. 
Vegetasjonen omkring domineres av vier, dvergbjørk, multer, krekling 
og blåbær med noe islett av reinlav. Fra oppmuringen er det godt 
utsyn over vinkelen SV-N-SØ (mot Øvre Hein og utfallsosen). 
Sannsynligvis "fastring". 
 
RUTE 3992. 
 
På den største holmen i Heintjern ligger det en morenerygg i retning 
ØSØ-VNV. Denne består vesentlig av rundede steiner. I morenen ligger 
ei steinbu, Hein 83 (se kap. 5.1.4) og flere runde groper som ble 
tolket som fastringer. 
 

FASTRING Hein 159. 
 
På V-siden av bua, Hein 83, et par m fra veggen er en 1 m 
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dyp muret grop i steinura, 1 m lang mot NNØ og ½ m brei. 
 

FASTRING. Hein 160. 
 
10 m N for bua er ryddet en grop i morenen, ca. ½ m dyp, oval 2 x 1 
m. 
 

FASTRING. Hein 161. 
 
20 m V for bua øverst på moreneryggen er en lignende grop ½ - 1 m 
dyp. 
 

FASTRING. Hein 162. 
 
30 m V for bua en mindre grop i rullesteinsmorenen. 
 

FASTRING. Hein 163. 
 
37 m V for bua er en lignende grop som 162. Begge disse er mindre 
markerte enn de øvrige og er sannsynligvis noe sammenraste. 
 
Steinene i alle gropene er mosegrodde. 
 
RUTE 4092.  
 

DYREGRAV. Hein 90. 
 
I Ø-enden av Heintjern, rett N for utfallsosen, stikker det ut en 
ca. 250 m lang tange i vannet. 
I S-skråningen i roten av tangen ligger det en dyregrav, omgitt av 
einerkratt og dvergbjørk. Graven er uten ledemurer. Avstanden til 
vannet er ca. 15 m, og det er god passasje på begge sider av graven. 
Den kan ikke forståes å være noe effektivt fangstmiddel uten en 
eller annen form for ledegjerder. Hvis slike har eksistert, må de ha 
vært av et ikke-bestandig materiale, siden en i dag ikke kan finne 
spor av dem. 
 
Dyregraven er nedgravet i bakken og støttet opp av murer. Den er 
endel innrast, så det er vanskelig å få nøyaktige 
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mål. Disse ble likevel anslått til 1,3 x 0,8 m, innvendig målt, 
lengdretning NØ-SV, parallelt med tangen. Dybden er nå ca. ½ m, men 
man ser tydelig huller nedover mellom de innraste steinene, så 
dybden er nok betydelig større. 
 
Dyregraven ligger sentralt i et område som er rikt på 
steinalderlokaliteter. Steinalderlokaliteten Hein 89 ligger 40 m V 
for graven. Under registreringen ble det i området sett ferske 
dyrespor, og det er tydelig at det fremdeles går reinsdyrtrekk her. 
 

FANGSTGRAVSYSTEM AV DYREGRAVER.  
Hein 94, 140, 141, 142, 143, 144 og 145. 

 
Fangstgropene går i en rekke over en rabbe på N-siden av Heinelva i 
Ø-kanten av Kløvsteinlonen. Systemet går i retning Ø-V og gropene er 
orientert med lengderetning omtrent N-S. 6 – muligens 7 groper. 
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Flatt, oversiktelig terreng på S-siden av elva. Bortsett fra D og E 
er gropene sammenraste og av ubestemmelig bredde. Lengden er 
tydeligst markert ved oppmuring. 
 
Grop 94: ca. 170 cm lang, 50 cm dyp, nedrast, ubestemmelig bredde. 
Grop 140: ca. 170 cm lang, 70 cm dyp, nedrast, ubestemmelig bredde. 
Grop 141: ca. 170 cm lang, 50 cm dyp, nedrast, ubestemmelig bredde. 
Grop 142: ca. 150 cm lang, 120 cm dyp, 80 cm brei, godt bevart. 
Grop 143: ca. 140 cm lang, 140 cm dyp, 70 cm brei, meget godt 

bevart. 
Grop 144: Ubestemmelig lengde og bredde. 70 cm dyp. Nedrast. 
Grop 145: Usikker. Steiner omgitt av einer og blåbærlyng. 
 
Grunnen består av morenegrus og sand med en del større steiner. Noen 
flyttblokker utover i terrenget. 
Samtlige groper har innvendig muring av stein, sannsynligvis hentet 
fra elva. Antydning til jordvoll på Vestre langside (laveste side) 
av 140, 141 og 142. Gropene 94 og 140 er omgitt av tett vierkratt. 
Grop 145 er overvokset med dvergbjørk. På rabben mellom grop 142 og 
143 lå 20 morkne pinner av vier, uten bark, spisset og avskåret med 
kniv, ca. 20 cm lange og 1 cm i tverrmål. Dessuten en del kortere og 
tynnere trepinner, tydeligvis forarbeidet med kniv. Ubestemmelig 
alder. 
 
Omkring rabben er det myrlendt med vierkratt og myrgress, noe einer 
(brisk) på Ø-siden. Mot elva er det åpent og jevnt skrånende lende. 
Det samme på S-siden av elva. 
 
Oppå rabben ble observert reinhår (avrøyting) og sommerekskrementer 
av rein, sannsynligvis fra siste forsommer. 
 
Ingen spor av ledemurer til gropene. Vierkrattet i nærheten har 
imidlertid store nok busker til gjerdemateriale. Fangstgravsystemet 
ligger i en naturlig trekkvei for reinen. Både fra N og S-siden vil 
det høve for reinen å krysse 
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elva under rabben, og den kan da vanskelig unngå å komme inn i 
gravsystemet dersom det er et kort ledegjerde i forbindelse med 
dette. Rabben er godt synlig på lang avstand. 
 
Hein 143 er det best bevarte dyregrav vi fant under sommerens 
registrering på Hardangervidda. 
 

STOR FASTRINGSGROP. Hein 96. 
 
Ca. 300 m N av Heintjerns Ø-ende ved bekk som faller ut i Heintjern. 
Bekken deler seg i 2 løp, hvorav de Ø-re var omtrent uttørket. Gropa 
mellom bekkefarene like nedenfor der stien krysser bekken. Gropas 
lengderetning NØ-SV. 1,5 m lang, 1 m brei og 1 m på det dypeste. 
Dannet ved at stein er kastet til side. Steinene i bunnen vasket av 
flomvann. 
 
Lite sannsynlig at fisk er lagret så langt fra tjernet. Mer 
sannsynlig benyttet i samband med villreinjakten. 
Ubestemmelig alder. 
 
RUTE 3491.  
 

FORRÅDSKAMMER. Hein 65. 
 
60 m SV for Hein 60 (Kvamshytta) i SV-enden av Halnefjorden ligger 
en overdekket oppmuring. 
Det er gravet en grunn grop i bakken. Rundt ytterkantene er det en 
steinoppmuring i ca. 70 cm høyde over terrengnivå. Formen er 
avrundet kvadratisk. En jernstang er lagt tvers over murtoppen. På 
denne er det lagt store, flate steiner som tak. Over det hele er det 
fylt på litt jord som nå er delvis tilvokst med gress og mose. 
Rommet inni oppmuringen er ca. 130 x 130, dybde 60 cm. Utvendige mål 
er ca. 2,20 x 2,20. Mot N er det en åpning i muren stor nok til at 
en mann såvidt kan krype inn. Gulvet er av jord – overgrodd med 
kildemose. Det er meget tvilsomt om konstruksjonen kan ha vært 
benyttet som leie. Til det ville det være altfor trangt og ubekvemt. 
Man tror derfor at det har vært et forrådskammer for fisk eller 
kjøtt. Konstruksjonen virker ikke særlig gammel. Det er naturlig 
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å sette den i forbindelse med bruken av Kvamshytta - Hein 60. 
 
RUTE 4191.  
 

SANNSYNLIG FANGSTSYSTEM AV DYREGRAVER.  
Hein 113, 146 og 147. 

 
Funnet ved søking i terrenget på N-siden av Heinelva 300 m N av 
Heinsvann ved 4 markante koller ved elva. NNV av en holme i elva. 
Godt vadested. Ca. 50 m V av turiststien som her bøyer N og bort fra 
elva. 
Indikasjonene på dyregraver er ikke helt overbevisende, det er ikke 
tydelige steingjerder, og gravene er noe diffuse i formen. 1 - 2 m. 
o. vannstanden i elva og dammen. 
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Flatt, steinet terreng på N-siden av elv med områder av steinur og 
vierkratt. På de tørre striper lyngvegetasjon og dvergbjørk. Kollene 
er steinete og tørre med lyngvegetasjon og reinlav. Også blåbærlyng 
langs kantene og omkring fangstgropene. 
 
Det er en mulighet for at disse steingropene kan være dannet av vann 
og frostsprengning. Men det er også rimelig at dyregravene på dette 
sted vil bli ødelagt i forbindelse med snø,, flom, frost og varme. 
Vegetasjonen under kollene tyder på tykt snødekke om vinteren. 
 
Fra N vil området ved disse kollene være et meget sannsynlig 
trekksted for rein som skal over elva, og gropene ligger i de mest 
naturlige gangstier. Ledegjerder vil lett kunne lages av vier som 
vokser i mannshøyde i oller. 
 
Konklusjon: Registreres som sannsynlige fangstgravsystem. 
 

FANGSTSYSTEM AV DYREGRAVER 
OG FASTRINGER. Hein 91, 155, 156, 157 og 158. 

 
På Ø-siden av Heinelva, 250 m ØNØ for Heinseter ligger det et 
fangstanlegg som består av to dyregraver, minst tre fastringer og en 
grop som man tolker som vaktbu. NØ for elva er terrenget her 
steinete og tildels dekket av ur. Ca. 100 m NØ for elva går et 
brattere høydedrag, slik at den naturlige passasjen langs elva her 
må gå i det steinete terrenget. Dyregravene ligger i forholdsvis 
framkommelig terreng med ur i NØ og med ur mellom. Ledegjerder på 
opptil 15 m lengde sperrer av det mindre steinrike terrenget, se 
skisse. Stien langs elva passerer tett forbi dyregrav, Hein 91. 
 

DYREGRAV. Hein 91. 
 
Måler innvendig 140 x 110 cm, lengderetning NV-SØ. Grava er 
gjenkastet, men oppmuringen kan tydelig sees. To ledegjerder av 
stein fører fra det V-re og S-re hjørnet til elva. 
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DYREGRAV. Hein 155. 

 
Måler innvendig 160 X 100 cm, dybde 120 cm, lengderetning NNV-SSØ. 
Den er litt sammenrast, og dybdemålet angir største målbare dybde. 
Det går ledegjerder av stein ut fra alle fire hjørner. Ledegjerdene 
har kun en steins høyde. Mellom de to dyregravene ligger der en 
fastring, Hein 156. 
 

FASTRING. Hein 156. 
 
Mellom de to dyregravene 91 og 155 ligger en fastring. Den framtrer 
som en grop i ura. Dybden er ca. ½ m og bredden ½ - ¾ m. 
 

GROP. Hein 157. 
 
18 m NØ for dyregrav 155 er det en kraterlignende grop i ura. Den er 
helt rund. Bunnen er ca. 90 cm i diameter, toppen 2 m. Dybde 1,80 m. 
Gropa består kun av morenestein 
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uten jordfyll. Fra toppen skråner den jevnt utover på alle kanter. 
Gropa er altfor stor og for regelmessig til å være fastring. Man 
tror derfor det er en form for bu eller utkikssted, selv om det ikke 
finnes spor av tak. Beliggenheten ved dyregravene gjør det naturlig 
å sette den i sammenheng med disse. Den går i ett med terrenget 
(ura) omkring, og det er derfor rimelig å tro at det er en utkiksbu 
til reinsdyrsjakt. 
 

FASTRINGER. Hein 158. 
 
I ura NV for dyregravene er det minst to fastringer. De er ca. ½ m 
dype og knapt 1 m i diameter i toppen. Det er mulig at det kan 
finnes flere fastringer her, men på grunn av det steinete terrenget 
kunne man ikke klart skille ut mer enn tre. 
 
RUTE 4390.  
 

FANGSTSYSTEM AV DYREGRAVER 
OG FASTRING.  

Hein 99,135 og 136. 
 
To dyregraver ligger i bakkeskråning i en forsenkning mellom to 
berglendte koller ca. 250 m SØ for Sælstjødnbekkens innfallsos i 
Nedre Hein. Vegetasjon av spredt vier, dvergbjørk, blåbær, krekling 
og litt lav. Dyretråkk i gravenes lengderetning. Terrenget virker 
samlende på reinsdyr, spesielt fra N og V på nedover langs Hein. 
 

DYREGRAV. Hein 99. 
 
Ligger i bakkeskråning ned mot N. Lengderetning N-S. Lengde 
innvendig 1,40 m. Bredde (nå) 0,4 - 0,5 m (noe sammenrast). Dybden 
er nå 1,0 m. I vannet mellom bunnsteinene ble målt ytterligere 0,4 m 
ned. På langsidene går steinsettingen (mot V og Ø) ca. 0,5 m over 
terrengets nivå. På tverrsidene (N og S) faller gropkanten naturlig 
sammen med terrenget. 
En del stein på Ø- og V-siden kan tyde på ledemurer, men 
indikasjonene er usikre. 
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DYREGRAV. Hein 135. 
 
Ligger 30 m SV av 99. Samme vegetasjon omkring, men noe mer lav. Mer 
steinet (fl. blokker). Lengderetning NNØ-SSV. 1,50 m lang, 0,8 m 
brei. Dybde 0,5 - 0,9 m. Stor stein i botn. Stein kastet til side 
slik at graven øverst er utvidet til ca. 1,5 m i bredderetningene. 
Brun mose på bunnsteinene. Til muringen er brukt kantet morenestein, 
noe avrundet. Noe diffus i formen, men oppmuring i tverrendene 
indikerer dyregrav. 
På N-siden en forhøyning i terrenget (aksle) i retning Ø-V. Her 
skimtes steinrekker 5 m i Ø-lig og 6 m i V-lig retning til 
flyttblokker (V) og liten steinur (Ø) som danner naturlige 
stengsler. 
Det vil falle naturlig for rein å gå der graven ligger. Tydelige 
dyretråkk (som også kan skyldes sau som beiter i området). 
 

FASTRING. Hein 136. 
 
"Kammer" i en steinur, antakelig såkalt "fastring". Ligger 25 m Ø av 
Hein 98 og 25 m SØ av 99. Ca. 1 x 1 m, ½ m dyp. 1,5 m N for dette 
kammer er det en mindre muret åpning i steinura, ca. 0,35 x 0,25 og 
0,5 m dyp. 
5 m S av disse to kamre er det en liten varde av nyere dato. 
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Det er vanskelig å fastslå om bua (Hein 98) står i forbindelse med 
dyregravene og fastringsgropa. Det er rimelig å anta at alle står i 
forbindelse med reinsjakten, men ikke umulig at bua og fastringene 
har vært knyttet til fisket. 
 
RUTE 4590.  
 

FANGSTSYSTEM AV DYREGRAVER OG FASTRING. 
Hein 106. 
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N-siden av Nedre Hein, like ved utfallsosen, 4 fangstgroper murt ned 
i bakken. Alle sammenraste og noe diffuse i formen. Lengderetning Ø-
V. 
 
Hein 106: 1 x 0,7 m, 1 m dyp. Steinmuring litt over bakkens nivå. Den best bevarte. 

 
Hein 137: 1,40 x 0,8. 1,1 m dyp. 
 
Hein 138: 1,20 - bredden diffus. 0,8 dyp. 
 
Hein 139: 1,5 x 0,7. 0,9 dyp. 
 
Storsteinet terreng med flyttblokker. Vegetasjonen domineres av 
kruslav, reinlav, krekling og blåbær. En del dvergbjørk og 
vierkratt. Skoggrensen for fjellbjørk går i lia like ovenfor. Visse 
antydninger til ledemurer ved gropene, men ikke sikre indikasjoner. 
Store stein spredt omkring. Steinur på nordsiden. 
 

FASTRING. Hein 152. 
 
I steinur ca. 30 m NNØ av grop 106 er en "fastring", 1,30 x 0,8 m, 
0,6 - 0,8 m dyp. 
Naturlig trekkvei for villrein i forbindelse med vadestedet ved 
utfallsosen av Nedre Hein. Synes høveligst å fange rein i 
gropsystemet når den kommer N og V fra og skal over på S-siden av 
vassdraget. 
Ingen tradisjoner er registrert om dette fangstanlegg. Folk som i 
årevis har ferdes i området, har ikke observert det til tross for at 
turiststien går over feltet. 
 
RUTE 4389.  
 

BOGASTILLE. Hein 103. 
 
Ca. 300 m fra stranden rett S av Gjelltangen ved Nedre Hein. Sees 
tydelig fra N mellom 3 kantete flyttblokker, oppmuring av flataktige 
steiner, gjennomsnittlig 0,3 x 0,25 x 0,1 m. Oppmuringen ligger 
skrått ned mot V. På øversiden (S-siden) 0,8 m høy muring, på 
nersiden (N-siden) 1,5 m høy. Gjennomsnittlig 0,6 m brei og 0,5 m 
dyp. Alle stein sterkt tilgrodd med mørk steinlav. Virker 
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urørt gjennom lengre tid. Meget godt utsyn ned mot vannet (mot N) og 
også mot Ø og V. 
Flere dyretråkk parallelt Ø-V på N-siden og like inntil 
flyttblokkene på denne side. Mye tråkk av sau i den senere tid, men 
også merker etter rein som har naturlig trekkvei nedenfor (N-siden). 
Lendet kan karakteriseres som blåbærli med noe krekling og lav på 
tørre steder. Forøvrig einer og dvergbjerk samt vier på fuktig jord. 
 

 
5.1.6 Miler og blåstere 
 
Det ble ikke funnet miler, blåstere eller andre minner om 
jernutvinning i det undersøkte området. 
 
5.1.7 Andre kulturrelevante indikasjoner 
 
RUTE 2903.  
 

FUNNSTED FOR SPYDSPISS AV JERN. Hein 117. 
 
Under museumsnummer B 6401 d er katalogisert "Spydspiss med en 
profilert knop mellem blad og fal, i det hele 25,5 cm lang. Sikkert 
ogsaa fra nyere tid". Nummeret omfatter ellers "Fund fra de gamle 
bosteder ved Krækjavand. Hardangervidden", og er etter katalogen 
"fundet ved hr. professor dr. Yngvar Nielsens undersøkelser ved 
Krækjevand og er av professoren skjænket til museet". (Bergens 
Museums Aarbok 1910, tilvekstkatalogen). 
 
Eieren av Fagerheim fjellstue, Lars Ødegaard (informanten L.Ø.) 
opplyste under registreringen 1969 at han som liten 
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gutt fant en stor spydspiss på N-siden av Store Krækkja. Denne ble 
av hans far, Ole Aaker, sendt til Yngvar Nielsen. Etter Ødegaards 
beskrivelse er det temmelig sikkert at dette er B 6401 d. 
 
Funnstedet ligger ca. 50 m SV for stedet hvor turiststien krysser 
bekken fra reguleringskartets tjern 1165, ca. 1350 m NØ for 
innfallsosen i Store Krækkja. Ødegaard forteller at han gikk med en 
kjepp og slo etter lemen, da han så litt av spydspissen stikke opp 
av mosen på et sva, 3-4 m N for turiststien. 
 
Stedet ble funnet. Svaet er nesten flatt og tilvokst med torv, mose 
og lyng. Rett N for svaet er et lite tjern. Det ble prøvestukket 
over hele svaet, men ingenting ble funnet. 
 
Terrenget omkring er slett og svakt stigende opp fra vannet. Området 
er stort sett fuktig, tildels med myr. 
 
RUTE 2802.  
 
FUNN AV TREKULL I PRØVESTIKK. Hein 49. 
 
150 m SSØ for innfallsosen i Store Krækkja, ligger en rund naturlig 
haug av løsmateriale. Toppen er flat og ca. 7 m i tverrmål. 
Lokaliteten er tørr, og vegetasjonen består for det meste av 
reinlav. Avstanden til vannet er 8 - 10 m og høyden over vannflata 
ca. 3 m. 
 
Et prøvestikk på toppen av haugen ga funn av trekullbiter fra 5 til 
10 cm under torvetoppen. Det ble ikke observert konstruksjoner eller 
noen former for indikasjoner på menneskelig aktivitet på lokaliteten 
bortsett fra trekullet. 
 
Avstanden til steinbua Hein 50 med beinhaugene er ca. 150 m, men man 
kan ikke peke på andre forhold enn den korte avstand som indisium på 
en eventuell forbindelse mellom de to lokalitetene. 
 
Det er gode båtplasser nedenfor lokaliteten, og det er brukbare 
fiskeplasser ved osen. 
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RUTE 2902.  
 

REKTANGULÆR STEINSETNING. Hein 12. 
 
På en tange, 120 m SØ for Krækkjahytta (DNT) ligger en liten, 
rektangulær steinsetning. Den ligger 10 m NØ for spissen av tangen i 
en høyde av ca. 1,5 m over vannflata. Terrenget i området er 
småtuet, forholdsvis tørt, og vegetasjonene er mose, reinlav, 
krekling og dvergbjørk. 
 
Steinsetningen er bygget av en enkel rekke, kantstilte 20 - 40 cm 
store heller som står tett sammen. Høyden over bakken er ingen 
steder over 25 cm. Innvendige mål: 1,5 x 0,75, lengderetning NNØ-
SSV. I bunnen innvendig er det lagt nevestor stein. 
 
Steinsetningen virker, på grunn av sparsom vegetasjon på hellene, 
ikke særlig gammel. Man har ingen forklaring på steinsetningens 
funksjon. Steinsetningen er meget lik Hein 72. 
 
RUTE 3202.  
 

FUNN AV TREKULL I PRØVESTIKK. Hein 43. 
 
3 km Ø for innfallsosen i Store Krækkja går det en bukt mot N. Den 
avgrenses i N av Svoi-eidet mellom Store Krækkja og Ørteren. 600 m 
SSØ for buktens N-ende ligger det en lav, vid tørrakk 10 m fra 
vannet i en høyde av 2 m over vannflata. Rakken er 10 m bred og er 
overgrodd av krekling, reinlav og einer. Utenfor er det god 
båtplass. Prøvestikk på bakken ga flere steder trekull i en dybde av 
3-5 cm under torvtoppen. Kullene lå i overgangen torvlag/blekjord-
skikt. I ett stikk ble det 4 cm dypt funnet en liten bit glass eller 
bergkrystall. 
 
RUTE 3102.  
 
STEINGJERDE.  Hein 125. 
 
5 m NØ for det N-re hjørnet av Hein 124, Kristenbua, i Kristenvika, 
Store Krækkja, begynner et ½ m høyt og ½ - 1 m bredt steingjerde som 
strekker seg 11-12 m i NØ-lig retning. Gjerdet er bygget av 
morenestein av vekslende størrelse. 
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RUTE 3102, 3300  
3299 

 
Man antar gjerdet har direkte forbindelse med Hein 124 eller med 
Hein 44, Kristenbua, men man kan ikke si noe om den funksjonelle 
betydning. 
 
RUTE 3300.  
 
FUNN AV TREKULL I PRØVESTIKK. Hein 5. 
 
300 m NNØ for Båtstjernbekkens utløp i Vesle Krækkja ligger to 
morenehauger 10-15 m fra vannet. Toppene når ca. 7 m over 
vannflaten. Bak kollene skråner terrenget bratt oppover i en 
storsteinet ur. Vegetasjonen i området er sparsom på grunn av at 
snøen ligger lenge her. 
 
Den SV-lige av morenehaugene har en nesten plan toppflate med 
tverrmål 10-15 m. Et prøvestikk midt på flaten ga følgende 
lagdeling: 
 
0 - 1 cm: Torv med musørevegetasjon. 
1 - 7 cm: Lys brun forvitringsjord av sand/finsandfraksjonen. 
7 - 9 cm: Trekull i samme lag. 
9 - 12 cm: Brunrød jord. Ved 12 cm. 
 
Det var ingen konstruksjoner å se. Heller ikke var det spor etter 
nedgravning eller steinsetning i stikket. Vegetasjonen over 
prøvestikket var den samme som ellers på flaten. 
 
RUTE 3299.  
 

FUNN AV TREKULL I PRØVESTIKK. Hein 7. 
 
På morenehaugen nærmest Båtstjørnbekkens utløp i Vesle Krekkja, ca. 
70 m S for Hein 6 og 40 m NV for bekkens utløp, er det en 8 m vid 
flate i haugens V-skråning. I et prøvestikk ble det her 5 cm under 
torvetoppen funnet trekull. Kullene lå i et brunt, fuktig jordlag. 
Vegetasjonen over består av mose, reinlav og krekling. Man fant ikke 
spor av konstruksjoner av noen art. Heller ikke fant man merker 
etter nedgravning. 
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RUTE 3298, 3299, 
3498, 3698 

 
RUTE 3298 OG 3299.  
 

VARDEREKKE. Hein 9. 
 
På fjellet V for Vesle Krekkja finnes det fra reguleringskartets 
høyde 1218,0 og 1 km i N- til NNV-lig retning en rekke på minst 18 
varder. De ble oppdaget ved en tilfeldig rekognoseringstur. Vardene 
består av enten en enkel oppreist stein eller to til tre oppå 
hverandre med den øverste reist på kant. Avstanden mellom vardene er 
fra 40 til 100 m. 
Det N-lige endepunktet for varderekken ligger 400 m SSV for 
Båtstjernbekkens utløp i Vesle Krekkja. Varderekken følger stort 
sett høydedraget men går i skråningene ved de høyeste toppene. 
L.Ø. forteller at det er han som har bygget vardene for mange år 
siden for å finne fram i terrenget i dårlig vær. 
 
RUTE 3498.  
 

STI (NORDMANNSSLEPA) Hein 11. 
 
I SØ-enden av Vesle Krekkja, fra utløpsosen og et par hundre m mot V 
går en sti med flere parallelle tråkk ved siden av hverandre, opptil 
4-5 bredder. Etter gradteigskartet skal Nordmannsslepa krysse elva i 
dette området. Stiene kan også være reinsdyrtråkk. De enkelte spo-
rene er 20 - 30 cm brede og opptil 10 - 15 cm dype. V for utløpsosen 
bøyer stiene av oppover mot bakkene i S ved noen bergskrenter. Her 
blir sporene stadig mer utydelige og kan ikke gjenfinnes lenger S. 
På NV-siden av osen, på den andre siden av elva, er stien svært 
utydelig. 
 
RUTE 3698.  
 

STI (NORDMANNSSLEPA) Hein 79. 
 
Fra stølsvollene omkring Hein 71 Nordlægeret følger 1 km sti i NØ 
retning mot Krekkjehei. Stien har enkelte steder 2 spor, er 
gjengrodd med mose og krekling. Etter søkkene i terrenget må den 
tidligere ha vært mye brukt. 
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RUTE 3698  
3196 

 
Ved en myr ca. 600 m NØ av Nordlægeret krysser den en nyere og 
vardet sti som her går i retning NV-SØ. Den nye stien virker 
forholdsvis beferdet. Hein 79 fortsetter mot NØ og ser ikke ut til å 
være brukt på mange år. 
 
På gradteigskartet er Nordmannsslepa inntegnet på N-siden av 
Krekkjenutane i retning Ø og NØ. Her ble tross grundig befaring ikke 
funnet noen sti, og terrenget gjør det også usannsynlig at slepa 
gikk her. Ifølge flere hjemmelsmenn (M.O., L.Ø., E.L.) går 
Nordmannsslepa på S-siden av Krekkjenutane. Den eneste sikre 
indikasjon på eldre ferdselsveg her er Hein 79. 
 
RUTE 3196.  
 

VARDEHAUG. Hein 28. 
 
På N-siden av Halnefjorden, 1730 m NNØ for neset N for Storeholmen, 
på toppen av reguleringskartets høyde 1247, på Halnetunga ligger en 
jordhaug med tre varder. Haugen ligger på høydens høyeste punkt med 
fritt utsyn over Halnefjorden og området på S-siden i sektoren Ø-S-
SV. Mot N setter terrenget ned utsikten til 5-600 m. Terrenget er 
snautt og forblåst. Toppene av den undulerende fjelloverflaten har 
kun enkelte steder mose og lavvegetasjon, mens søkkene mellom dem er 
oppfylt av tynne løsmassedekker med halvgress og 
dvergbjørkvegetasjon. Enkelte steder er grunnen fuktig og har 
myrvegetasjon. Berggrunnen består av skifrig fyllitt. Man er her 
kommet over grunnfjellsområdet og opp i kambrosilurbergartene. 
 
Haugen er ca. 5 m i tverrmål. Høyden er 1 m. Formen er sirkelrund. 
Alle sider skråner jevnt. Haugen er av myrjord. Det ble ikke funnet 
spor av fotkjede eller grøft. Toppen er utflatet og litt nedsunket. 
Fra toppen er det trolig fjernet endel torv som er blitt kastet ut 
mot V. Der ligger endel løse torver. I Ø-skråningen er haugen 
uskadet. Den er der fast, virker massiv, og er overgrodd av tett 
gresstorv. Midt i haugen vokser det krekling. Ellers består 
vegetasjonen av myrull og multeblomst. 
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RUTE 3196 
3692 

 
På haugen er det oppreist tre 
varder av skifrige fyllitt-
heller (se skissen). Hver 
varde er ca. ¾ m høy og 
består av en stein. En helle 
ligger løst på haugen hvor 
torv er kastet ut. Under 
hella er det kompakt myrjord. 
En oppmuret, ny varde står 
noen m V for haugen. M.O. 
kjente haugen og mente det 
var en gravhaug. Det var 
etter hans anvisning den ble 
funnet. Beliggenheten gjør 
det lite sannsynlig at dette 
er en gravhaug. Den kan 
heller ikke godt tolkes som 
jordhytte, da søkket i midten 
er for lite. Den er for kompakt og hård til å være fuglestue 
(hekkeplass for snøugle) . Man kan ikke tolke haugen på noen måte, 
men antar den er bygget av mennesker, da myrjord ikke finnes på 
dette stedet. 70-80 m NØ for haugen er det myr. 
 
RUTE 3692.  
 

REKTANGULÆR STEINSETNING. Hein 72. 
 
Steinsetningen ligger ca. 130 m NØ for damhytta i Ø-ende av 
Halnefjorden, ca. 250 m NV for dammen. Høyden over vannet er ca. 15 
m. Lokaliteten ligger 20-30 m SØ for en 20 meters høyde. Fra 
lokaliteten er det god utsikt over området mellom Halnefjorden og 
Hein. Terrenget omkring er småkupert, skråner ned mot vannet, og 
vegetasjonen består av mose, lyng og dvergbjørk. 
Steinsetningen består av en enkel rektangulær konstruksjon av 30 - 
60 cm stor morenestein som ligger tett sammen. Det er ingen 
oppmuring. Steinene ligger ned i jordsmonnet, sitter meget fast i 
jorden og er litt overgrodd, men oversidene er godt synlig. 
Steinsetningen er orientert NNV-SSØ, innvendig mål 1 ¾ x 1 m. 
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RUTE 3692 
4590 

 
Et stikk i sentrum ga ingen funn. Lagdeling: 
 
0 - 2 cm: Torv. 
2 - 12 cm: Bleikjord. 
12 - : Anrikningsjord. 
 
Man har ingen forklaring på steinsetningens funksjon. Den ligner 
meget på Hein 12, men Hein 72 virker betydelig eldre. 
 
RUTE 4590. 
 

LOKALITET MED SKJØRBRENT STEIN. Hein 101. 
 
Ca. 400 m VSV for Nedre Heins Ø-ende er det en liten vik. 
Strandbeltet er her kun 4 - 5 m bredt. Innenfor er terrenget bratt, 
småkupert og bevokst med vier og dvergbjørk. SV for viken er lendet 
noe slakkere. 
 
I strandbeltet er det litt utvasket sand. Over 10 m utstrekning ble 
det i sanden funnet rødbrent, ildskjørnet stein av nevestørrelse 
eller litt mindre. Tross omhyggelig leting ble det ikke funnet 
avslag her. Det ble heller ikke funnet antydning til trekull. 
Stranda har flere steder brukbare båtplasser. 
 
De skjørbrente steinene lå i et par konsentrasjoner. På grunn av 
beliggenhet og utseende mener man meget taler for at det er en 
steinalderlokalitet her. Konsentrasjonen ga absolutt ikke inntrykk 
av å være av "kaffebål-typen". Derimot har man ved flere 
steinalderlokaliteter med daterbare funn sett lignende 
konsentrasjoner av ildskjørnet stein. 
 
Lokaliteten ligger ca. 150 m Ø for steinalderlokaliteten Hein 100. 
 



 
- 153 - 

 
5.2 Muntlig tradisjon. 
Hvor det er benyttet direkte tale har man forsøkt å gjengi dialekten 
uten bruk av lydskrift. Tegnet ' markerer en eller flere utelatte 
bokstaver. 
 
5.2.1 Primærnæringer. 
5.2.1.1 Gårdsdrift. 
Man gjorde ikke forsøk på å foreta etnologiske registreringer eller 
tradisjonsinnsamlinger med hensyn til gårdsdrift. Gårder finnes ikke 
i området. En analyse av gårdsdriften i de tilstøtende bygdene 
faller derfor utenfor dette registreringsarbeidet. 
Under tradisjonsinnsamlingen i bygdene fikk man noen få opplysninger 
om de nå nedlagte fjellgårdene Fjellberg og Nygård ved Haugastøl. 
Dette blir tatt med her, men ved en systematisk tradisjonsinnsamling 
vil man kunne få et langt mer fullstendig bilde av disse gårdene. 
 
Fjellberg og Nygård. 
På Fjellberg hadde de 3-4 kuer, 2-3 sauer og 1 hest. På Nygård var 
det 4-5 kuer, noen sauer og 1 hest. På grunn av fôrvansker kunne 
ikke bestanden være større. Begge gårdene hadde en liten potetåker. 
Det ble drevet mye jakt og fiske. Om vinteren ble det drevet 
snarefangst etter rype og hare. Det ble plukket mye multer, men ikke 
særlig mye av andre bær. (G.L.) 
 
På Nygård hentet de varer fra Eidfjord – ikke fra Hallingdal. Varene 
ble hentet om sommeren og skulle vare ett år. Informantens far var 
født på Nygård. (G.L.) 
 
Fjellberg og Nygård var de høyestliggende gårdene i Hallingdal. 
(G.L.). 
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5.2.1.1.1 Jordbruk. 
Ingen tradisjon er innsamlet. 
 
5.2.1.1.2 Februk. 
Ingen tradisjon er innsamlet. Se stølsdrift og driftehandel. 
 
5.2.1.1.3 Stølsdrift. 
 
Hallingdal. 
De fleste stølene for Øvre Hallingdal ligger NØ for Hein-området. 
Viktigste stølstraktene for Hol var området ved Hallingskarvet. Ved 
Ustevatn ligger endel Geilostøler, men de når ikke så langt V som 
til Krækkja. (L.Ø.) 
 
NØ for Øvre Hein ligger stølen Søre Krækjahallidn. Den tilhører 
gården Haugen, Ustaoset, men ble nedlagt for ca. 30 år siden. Nå er 
det bygget en hytte der, men den ligger litt lenger Ø. (E.S.) 
 
Hallingdølene hadde tre slags støler, vårstøl, sommerstøl og 
høststøl, men dette var ikke tilfelle for alle gårder. Sommerstølen 
ble kallet "langstøl". Jevnt over lå hallingdølenes langstøler 
nærmere gården enn de gjorde på Vestlandet. I Hallingdal brukes 
ordet "støl" - ikke "seter". (L.Ø.) 
 
I eldre tid hadde man ikke fjøs på stølene. Var det uvær, ble kuene 
melket inne i selet. (L.Ø.) 
 
"I far si ti' va' de' både skrubb å bjødn på stølane her, men ette 
1900 ha me kje sett noke te' skrubben. Der de' va' bjødn, brende dai 
på stølsvøllen um notte." (L.Ø.) 
 
Det var god slått på stølene. Stølsvollen ble gjødslet ved at dyrene 
gikk der. Det siste arbeidet til gjætergutten om høsten var "å slå 
møkje". Han gikk da omkring på vollen med ei "møkjaklubbe" – en 
stokk med krok i enden – og slo møkka utover. (L.Ø.) 
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Til ystingen gikk det store mengder ved. Til dette brukte man helst 
bjørkeved, men også einer og dvergbjørk. Dvergbjørk kalles "rabb". 
Einer kalles "brisk". Torv til brensel ble lite brukt. (L.Ø.) 
 
På Hallingdalsstølene hadde man mest sau og kuer, men enkelte hadde 
også endel geiter. (L.Ø.) 
 
På Søre Krækjahallidn leide bøndene kuer av driftekarene. 
Driftekarene betalte for beitingen av ungdyr og okser. Bøndene fikk 
som regel avdråtten av melkekuene. I alt kunne man ha opptil 40 
leiekuer. Dette ble kallet en "driftestøl". (E.S.) 
 
Numedal. 
Seterdriften fra Dagali nådde V til Bjordalsbekken. (M.H.) 
 
Fra Uvdal nådde seterdriften til Lågliberget (slutt ca. 1950) og til 
Fagerskard (slutt før). I forrige århundre var det også seterdrift 
til Kosadalen. (K.B.) 
Uvdalssetrene lå ikke over bjørkeskoggrensen. (K.B.) 
 
Ved Haranatten, i V-enden av Ossjøen er det en gammel seterplass. 
Her har vært i alt 5 setre som alle ligger ved Heinelva. Opprinnelig 
tilhørte de gården Tjønnås i Dagali. I 1805 ble Hagen skilt ut fra 
hovedbruket som egen gård. Setrene fulgte med i overdragelsen. 
(Informanten vet ikke sikkert om alle 5 var ryddet da). Haranatten 
var hovedseter og den øverste i dalen. De andre er Bekken, Hølet, 
Mogen og Hegnun. Det var vanlig å flytte mellom setrene, slik at man 
var 1 år på hvert sted. Setervollene ble gjødslet ved at feet beitet 
der. Gresset ble slått om høsten og kjørt hjem til gården om 
vinteren. (G.H.) 
 
På Haranatten kunne det om sommeren være 30-40 stykker storfe. Av 
dette var ca. 20 melkekuer. Man hadde mindre med småfe (sau og 
geit), kanskje 15-20 stykker. Buskapen besto av både egne dyr og 
leiefe. (G.H.) 
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Den som hadde leiekuene om sommeren fikk avdråtten (eller betalte 
litt for den). For ungdyr og okser måtte eieren betale for 
gjetingen. Både kuer og småfe måtte gjetes. Dette var det ungene som 
gjorde. De måtte gjete fra 8-års alderen og til de var såpass voksne 
at de kunne arbeide hjemme på gården. (G.H.) 
 
På Uvdalssetrene hadde man både kuer, sauer og geiter. Leiekuene ble 
kallet "forsakt-kryttur". Eieren måtte betale for kviger og kalver. 
Leieren måtte betale litt for avdråtten. Hvis eieren skaffet salt og 
holdt mel, fikk han hele avdråtten. (K.B.) 
 
Hardanger. 
Stølsdriften fra Hardanger gikk så langt Ø som til Bjoreidalshytta. 
Her hadde Aga støl. De kom med feet om Eidfjord. (J.T.) 
 
5.2.1.1.4 Hus og klær. 
Det er ikke gjort forsøk på systematisk innsamling av tradisjon om 
hus, da det ville være for tidkrevende for denne registreringen. 
Dette utsettes derfor til en mer omfattende etnologisk registrering 
senere. De opplysninger man har fått om buer og lægere er tatt med 
under kap. 5.1.4 for hvert enkelt registrert objekt og også under 
kap. 5.2.1.2.5. Læger. Opplysningene om klær og sko er også 
tilfeldig innsamlet. 
 
I fjellet brukte man før i tiden "fetasko", laget av reinskinn. Det 
var også strikkede sokker med påsydd vadmelsovertrekk. (L.Ø.) 
 
Informantens far var reingjetar. Han brukte fetasko både sommer og 
vinter. Han hadde sennegress i skoene. Denne typen fottøy må være 
kommet inn med de samiske reingjeterne. (I.S.) 
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Fetasko uten tupp er den eldste skotypen informanten har hørt om i 
Hardangerbygdene. Han mener den er eldre enn fra den tid de samiske 
reinsgjeterne var på Hardangervidda. Fetasko ble laget av skinnet på 
reinsdyrfoten (derav navnet) . Det ble en sko av hver fot. Den som 
laget skoene, garvet og barket skinnet selv. Bruk av sennegress kom 
med samene. I senere tid brukte hardingene gummisko om sommeren. Det 
ble brukt sennegress også i dem. Før den tid ble det brukt 
"pluggasko". (J.T.) 
 
Informanten har vært reingjeter på Hardangervidda. Han brukte lærsko 
med ladder. Laddene var laget av vadmel med flere lag utenpå 
hverandre. (M.O.) 
 
Informanten begynte som reinsdyrgjeter på Hardangervidda i 1897. 
Fottøyet var "finnesko" med sennegress. Sennegresset skar man med 
kniv og banket det ut med treklubber. Reinsgjeterne brukte mye klær 
av reinsdyrskinn. (G.L.) 
 
5.2.1.2 Fiske og fangst. 
 
5.2.1.2.1 Fiske. 
 
Hallingdal. 
Gårdene Tufte og Sekshus på Geilo eide Lægereidvatnet. I gytetider 
(september måned) lå oppsitterne i 14 dager til 3 uker og fisket i 
vannet. Informantens far, Ola O. Sekshus, f. ca. 1860 (d. 1923, 63 
år gammel) og før ham, hans far, Ola Nerål, lå i fiskebua oppe i lia 
på S-siden av Lægereidvatnet. De lystret i bekkene og på grunner i 
vannet. De brukte også garn som de selv hadde bundet av bomullstråd. 
Fisken ble lagt ned som rakørret og båret til Ørterdalen. Endel av 
fisken ble brukt på gården, men mye ble solgt i Drammen. (E.S.) 
 
Hallingene fisket mye i Halnefjorden og Krækkja. Utstrakt fiske ble 
helst drevet av folk fra fattige eller store familier. (L.Ø.) 
Reinsdyrgjeterne fisket lite (G.L.) 
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Nygårdsvatn tilhørte gården Nygård. (G.L.) 
 
Båtstjern var et godt fiskevann, men Halnefjorden var likevel uten 
sammenligning best. (L.Ø.) 
 
Endel av V-enden av Halnefjorden hørte og hører fremdeles til 
Eidfjord. (G.L.) 
 
Numedal. 
Alle de eldste gårdene i bygda skaffet seg tidlig private fiskevann. 
Fisket var en biinntekt som virkelig betydde noe for gårdene i 
Dagali. (G.H.) 
 
Ossjøen har alltid vært bygdealmenning for Dagali. (G.H.) Store Hein 
var godt fiskevann og ble brukt av nummedøler. (G.L.) Skaupsjøen 
tilhører en numedalsgård, antagelig Fønnebø. Endel av V-enden 
tilhører Eidfjord. (G.L.) Seletjern og Heinvannene hører til 
Dagaligårder. (G.H.) 
 
Dagalibøndene fisket i fjellvannene på seinsommeren (au-
gust/september) og på førjulsvinteren etter at isen hadde lagt seg. 
Om høsten drev de lysterfiske med fakkel, men informanten kan ikke 
huske å ha sett dette. Det ble også fisket med garn fra båt. Fisken 
ble lagt ned som rakørret og kløvjet til gårds. (G.H.) 
 
Om vinteren fisket de under isen med garn som de trakk fra hull til 
hull. Denne fisken ble frosset, og dratt til gårds på slede. (G.H.) 
Om sommer og høst ble det også fisket med stang og snøre. Han 
"Gamle-Sjugurd" (Sjugurd Hallandshaugen, d. 1930) fortalte at til 
fiskesnøre brukte de hestetagl som ble tvinnet til snøre. "Gamle-
Sjugurd" fortalte om en storfisk han hadde vært i batalje med ved 
Nedre Hein: "Trur du kje satan' sleit tå eit tretåtta taglesnøre før 
me!" Snøret ble kallet et "vø" eller "fiskevø". (G.H.) 
 
Under fisket i fjellet lå de i steinbuer. Han "Gamle-Sjugurd" 
fortalte ofte om hvor fælt de frøs i de utette buene om vinteren. 
(G.H.) 
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Endel av fisken ble brukt i kostholdet på gårdene. Rakørret var 
vanlig julemat i Dagali. Både rakefisk og frossenfisk ble solgt på 
Kongsberg. (G.H.) 
 
5.2.1.2.2 Reinsdyrjakt. 
 
Hallingdal. 
En som het Kristen Luten lå ved N-enden av Store Krækkja og drev 
jakt og fiske. Han bodde i en steinbu som ennå kalles "Kristenbue" 
(Hein 44). Vika der, Kristenvika, er oppkalt etter ham. Kristen 
Luten brukte de gamle dyregravene ved Krækkja til reinsdyrfangst. 
(G.L., L.Ø.) 
 
Fra gårdene Fjellberg og Nygård ble det drevet svært mye 
reinsdyrjakt. Dette var av avgjørende betydning for eksistensen på 
disse fjellgårdene. (G.L.) 
 
Om vinteren drev de reinsdyrjakt på ski (L.Ø.) 
 
Informantens far, Ole Aaker, var den første bestyreren på 
Krækkjahytta. De første årene var hytta dårlig besøkt, og han levde 
vesentlig av reinsdyrjakt og fiske. (L.Ø.) 
 
"Eldste son på Strand i Ål hadde valfje myljo gar’n å dessa 
fangstgreiudn innmæ Krækkja. Han valde fangsten". (L.Ø.) (Se Hein 
46). 
 
"Han far dreiv mykje jakt. De' va' ekstra godt mæ dyr her rundt 
Krækkja". (L.Ø.) 
 
Når et dyr var skutt, ble det ofte røyset ned til senere avhenting. 
Hallingdølene hadde ikke noe spesielt navn for dette, men 
Eidfjordingene kallet det "å fastra", og røysene ble kallet 
"fastringer". Informanten har selv vært med på dette: "Dai fann se' 
ai passele grop å la ai hu' ne' i. So la dai skrøtten uppå å breidde 
ai hu' over. Te slutt la dai lause staina over. Dai laut ha mykje 
stain. 
Kvitreven va' lei te å ta kjøte'." (L.Ø.) 
 
Ved Andersbunuten i tangen S i Dragøyfjorden ligger ei tuft. Omkring 
midten av forrige århundre bodde det her 
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en som het Anders. "Den ti' ho farmor (Anbjørg Slettemoen) va gjente 
å va' på stølen i Lauvikje, va ho ai' gøng inne hjå o' Anders. Då 
hadd' an latt rainsdyrkjøt inni bue, so dæ låg so ait vea-la frå 
gølve' å like i takje.' Detta må ha vøre rundt 1840, før 'an far va 
fødd i 1851". (L.Ø.) 
 
"Dæ budde ain gamal mann i bue myljo Krækkja å Svøe. So hadd'n fått 
se rainsdyrkjøt, å då tykt' n 'an hadde dæ bra. Då' n kokte suppe på 
rainsdyrbaine tridje gøngen sa' n: "Å, d' æ utrule' ko'n kan stelle 
se i fjelle". (L. Ø.) 
 
Omkring 1900 var villreinstammen liten, og reinsdyrjakten hadde da 
ikke særlig stor betydning. (I.S.) 
 
Numedal. 
Villreinstammen har skiftet sterkt gjennom tidene. I perioder med 
stor tamreindrift var det lite villrein og omvendt. (G.H., G.L.) 
 
I Dagali var det alment å gå på reinsdyrjakt. Vanligvis dro 2-3 mann 
sammen i høstjakten. Det var vanlig å "ure" ned kjøttet. Informanten 
kjenner ikke uttrykkene "fastring" og "fastre". Kjøttet ble kløvjet 
ned til bygda. (G.H.) 
 
Fra Dagali drev de jakt helt inne på statsalmenningen. Beste 
jaktområdet var Bleikhei - Situnuten. (G.H) 
 
I gammel tid drakk jegerne blodet straks et dyr var felt. Han 
"Gamle-Sjugurd" fortalte om en vinter da de lå med snarefangst inne 
ved Haranatten. De kom over en reinsdyrflokk og fikk skutt ett dyr. 
Han Svein Vestreheim drakk blodet så det rant nedover skjegget hans. 
Reinsdyrblod var styrkende og nærende". (G.H.) 
 
Hardanger. 
Tidligere var det i mange år helt tomt for rein på Vidda. Den drog 
nordover. I en kort periode, (1903-08 ?) var den fredet, og stammen 
øket da fort, men ble etterhvert blandet med tamreinen. Det ble 
drevet intens jakt, og i 1918 
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var den nesten utryddet igjen. I 1920-30-åra var villreinstammen 
svært liten. (J. T.) 
 
I eldre tid ble det drevet jakt fra alle gårder i Eidfjord. Jakten 
var fri til 1910, da det ble innført jaktkort. (J.T.) 
 
Fjellet med sine ressurser i form av reinsdyr, småvilt og fisk ble 
utnyttet som støttenæring når behovet meldte seg. Bebyggelsen i 
Sysendalen er grunnlagt på jakten, og disse gårdene kunne neppe 
eksistere i eldre tid uten den innkomst som reinsdyrjakten gav. 
(J.T.) 
 
"Dæ va' ain vestlending so aitte Endre Lund. Han draiv mykje mæ 
dyregraver. So va dæ ain dag han hadde berre fått ain kælv. Dette 
tykt' n va ergerle, å' n flådde kælven levande. Men mæa han heldt på 
mæ dette, høyrd' n noko so sa: "Du Endre ifrå Lund, du æ verre ’ell 
ain hund. Men i mørgo ska' du få dyr nøk". Dajen ette vart' n trakka 
ihæl tå ain dyrefløkk". (L.Ø.) 
 
Det var en reinsdyrjeger fra Eidfjord som ble kallet "Skrubben". Han 
hadde vært i fjellet på jakt, men brakk foten og ble liggende i en 
heller i mange dager. Mat hadde han ikke, og på slutten måtte han 
slå ihjel hunden sin og ete den. Etter mange dager ble han funnet av 
sønnen. Denne trodde at faren var død, men da leet gamlingen på seg: 
"Å nai, du fær no heftast mæ meg litt te. Da æ no liv i me endao". 
Sønnen fikk han med seg til Bjoreidalen, der de fikk mat. Skrubben 
åt så fælt at de ble redde for at han skulle ete seg ihjel, og de 
måtte ta maten fra ham. "Å nai, å nai, teke dai maten ifra meg å 
no", sa Skrubben. (L.Ø) 
 
Villreintrekket. 
I slutten av 1800-tallet var det vanlig at bukkene sto oppe ved 
Hardangerjøkulen om sommeren. Simlene sto lenger sør. I slutten av 
august og i september dro de sørover. Det gikk trekk på begge sider 
av Store Krækkja mot sørøst. (L.Ø.) 
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Om sommeren sto det mye villrein, særlig bukker, ved 
Hardangerjøkulen og Hallingskarvet, men hovedflokken, og da særlig 
simlene, sto lenger sør, ved Geitvassdalen, Nordmannslågen og 
Hårteigen. Hovedflokken trakk om høsten nordover, og bukkene trakk 
sørover fra Jøkulen og Skarvet. På seinhøsten var det mest rein i 
Halne/Krækkja-området. Viktige trekksteder var Sleipa ved overgangen 
mellom Halnefjorden og Øvre Hein, området sør for Reinseter, eidet 
mellom Øvre Hein og Reinungen. Faste trekk gikk også over 
Halnetunga, over Svoi, ved Lappsteinen i N-enden av Vesle Krækkja og 
over Skaupsjøtunga. Om høsten sto det mye villrein ved Sælstjernane. 
(M.O.) 
 
Om sommeren sto det spredte flokker over det meste av Vidda, men det 
var særlig mye ved Hardangerjøkulen. Kalvingsplassene lå lenger sør, 
ved Kvenna og i Telemarksfjellene. (J.T.) 
 
Villreinen hadde kalvingsplasser på Vest-Vidda, nord for Dyranut. 
Der er det fremdeles kalvingsplasser. (G.L.) 
 
Kalvingsplassene er sør på Telemarksvidda. Om sommeren står flokkene 
lenger vest. Om høsten er det mye rein ved Nedre Hein. Om vinteren 
kan det forekomme at reinen går ned i skogbeltet. (K.B.) 
 
På S-siden av Skaupsjøen går det et stort reinsdyrtrekk. (G.L.) 
 
I de senere årene har det gått et villreintrekk fra Låglitunga, over 
Reinelva ved Haranatten og på nordsiden av Os-sjøen til Bjordalen, 
videre nord-vestover til Vesle Krækkja. (M.O.) 
 
Villreintrekket har skiftet flere ganger, som følge av veibygging, 
jernbane og tamreindrift. (L.Ø., G.L., J.T.) 
 
I varmt vær går reinen raskt. Den står da høyt, gjerne på snøfonner 
og breer. Er det kjølig om sommeren, holder den seg mer i ro. (M.O.) 
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Under tamreintiden holdt villreinen seg lenger sør på Vidda, ved 
Geitsjøen og Bjornesfjorden. Det var lite villrein ved Jøkulen da. 
(M.O). 
 
Det er lett å se forskjell på tamrein og villrein. Villreinen er mer 
sky, har en blåere farge og går med hodet løftet, i motsetning til 
tamreinen som senker hodet mer. Idag er fargen lysere, på grunn av 
oppblanding med tamrein. (M.O.) 
 
Villreinen bærer hodet høyt, og går høyere oppe i fjellet. Ellers er 
der ingen vesentlig forskjell. (G.L.) 
 
5.2.1.2.3 Rypejakt. 
 
Hallingdal. 
På Nygaard og Fjellberg drev de mye rypefangst om vinteren. Der var 
både lirype og fjellrype, og de ble for det meste tatt i snarer. 
(G.L.) 
 
Rypefangst med snarer var meget utbredt i Hol. Det var særlig voksne 
folk fra de øverste gårdene som drev snarefangst. Til snarer ble det 
brukt hestetagl. Messingtråd kom i bruk omkring 1910. Informanten 
drev mye snarefangst på rype da han var ung. Han kunne få 8-10 ryper 
om dagen om han var heldig. Omkring århundreskiftet ble rypene le-
vert til handelsmannen som solgte videre til byene. Fangsten ble 
drevet i områdene omkring skoggrensen. Det ble også fanget orre og 
hare i snarer. Før første verdenskrig ble det betalt 50-65 øre for 
rype og 80 øre for hare. (L.Ø.) 
 
I området ved Skuleviknuten var det spesielt god rypejakt. (L.Ø.) 
 
Numedal. 
Fra Dagali ble det drevet snarefangst etter rype og litt hare 
innover Sæterdalen så langt bjørkeskogen nådde. Fangsten gikk for 
det meste for seg på førjulsvinteren, og det var ungkarer og yngre 
folk som drev med dette. Rypene ble solgt på Kongsberg. Som regel 
var det et par mann som kjøpte opp og dro til byen med fangstene. 
(G.H.) 
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5.2.1.2.4 Annen fangst. 
 
På Albrektsteinlægeret ble det drevet falkefangst den tid det var 
fastboende der. (K.B.) 
 
Informantens far fanget mye kvitrev (melrakk) i feller. Fellene var 
vanlige 4-talls pinnefeller. Til vekt ble det brukt en stor helle. 
Kvitreven er svært nysgjerrig og er lett å fange. Rødreven gikk 
aldri i slike feller. 
(L.Ø.) 
 
Eidfjordingene grov opp kvitrevhiene og fanget ungene. Det var 
skuddpremie på kvitreven. (L.Ø.) 
 
5.2.1.2.5 Læger. 
 
Når folk var på jakt eller fiske i fjellet, overnattet de i de 
steinbuer og læger som måtte finnes i området. Det er ikke mange 
opplysninger man har om eiendomsforhold og bruksforhold, men av de 
registrerte fysiske kulturminnene er mange av en slik art at de må 
være laget for anledningen og brukt som overnattingssted en eller 
noen få ganger. Dette gjelder særlig simple oppmuringer under 
steiner og hellere. Det er all grunn til å tro at disse blant annet 
har vært brukt i forbindelse med jakt og fiske. De forskjellige 
informantene oppgir ofte forskjellig funksjon (jakt/fiske, 
driftelæger) for samme læger. Dette tyder på at driftelægrene også 
har vært brukt som jakt- og fiskebuer. 
 
I Numedals interesseområde ser det ut som om det har vært noe 
fastere regler. Hver gård hadde ett eller flere private fiskevann 
med tilhørende buer, og G.H. skiller mellom fiskebuer og 
driftelægere. Som fiskebuer regner han Storholmlægeret (Hein 34) og 
ei bu i Skulevika, på N-siden av bekken. Den ble fra gammelt av 
brukt av Eidfjordinger, men ble senere overtatt av Numedølen. 
H.G. forteller at Knut Gauteplass fra Skardal fisket mye i 
Halnefjorden omkring århundreskiftet. Han bodde da i 
Storholmlægeret. K.B. sier også at Storholmlægeret kun ble brukt til 
jakt- og fiskebu. En tid bodde det her en 
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eneboer som het Bendiksen. Både K.B. og L.Ø. husker ham godt. K.B. 
tror det er denne Bendiksen som har bygget de to buene (Hein xx og 
Hein xx). Bendiksen levde av jakt og fiske. Han var nærmest folkesky 
og var svært overtroisk. Han påsto at han hadde sett underjordiske 
på Storholmlægeret og lå med ladet gevær i tilfelle de skulle dukke 
opp. 
(L.Ø.) 
 
K.B. mener Tverrhogglægeret (Hein xx) er bygget for jakt og fiske. 
Det ble brukt av hallingdøler. I Sælstjern ligger ei fiskebu omtrent 
midt på vannet. Den tilhører gårdene Tjønnås og Håvardsmo. (K.B.) 
 
5.2.2 Annen produksjon. 
5.2.2.1 Reinbeitene i området. 
 
Meteorologiske forhold. 
Reinen er et helårig beitedyr og må, enten den er tam eller vill, 
dekke hele sitt årsbehov av næring gjennom utebeiting. Den er derfor 
særlig avhengig av en del meteorologiske faktorer som ikke griper så 
sterkt inn i bufeets liv. Det gjelder framherskende vindretninger, 
nedbør og temperaturvekslinger med de følger dette har for isdannel-
ser og snøtykkelse under den lange vintersesongen. 
Jotunheimen og Hardangervidda med dens utløpere er Sør-Norges "tak". 
Her er det liten direkte levirkning. Vinder kan komme inn fra alle 
himmelretninger, men Hardangervidda er noe skjermet mot nordlig vær. 
 
Middeltemperaturen på Vidda synker til O°C fra midten av oktober i 
1.000 m høyde. I SV holder varmegradene ut noe lenger. Deretter går 
det raskt mot full vinter. Midtvinter-temperaturen er 7 – 8 °C i 
skrånende terreng, i dalsøkkene er det gjerne 3 – 5° kaldere. 
Laveste temperatur kan bli – 30°C. I 1500 m høyde må en regne med et 
par grader lavere middeltemperatur. 
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I april/mai går middeltemperaturen over 0-punktet igjen. I juli er 
middeltemp. ca. + 10°C. Høyeste sommertemp. er + 25° i 1000 - 1200 m 
høyde. 
 
Haugastøl (988 m.o.h.) og Slirå (1300 m.o.h.) er de meteorologiske 
stasjoner som ligger nærmest vårt område som er 1100 - 1300 m.o.h. 
Haugastøl har årlig gj.snittstemp. på - 0,1°C, Slira - 2.0. Begge 
stasjoner mid.temp. under 0 i 6 av årets måneder og i ytterligere 2 
mndr. (mai/okt), er den bare like over 0. En kan si at det er vinter 
2/3 av året. Haugastøl har snødekket mark 206 dager i året, Slirå 
261 d. (Til sammenligning: Kautokeino (306 m.o.h) 207 dager, 
Tryvasshøgda (512 m.o.h) 165 d. Indre Matre i Hardanger (24 m.o.h.) 
59 dager). 
 
Nedbøren er moderat på Hardangervidda, men oppsamlingstiden er lang 
slik at marka for det meste er snødekt fra oktober til uti mai/juni. 
Men det er stor forskjell mellom den østlige og vestlige del. 
Maksimalområdene finner en i vest og sørvest hvor det på jevn mark 
ligger over 2 m sammenpakket snø, mens i nordøst der Vidda ligger i 
regnskyggen kan ½ m snødybde være normalt. Her kan det bli bar mark 
i mai, mens snøen ligger dyp et par mndr. lenger i vestlige strøk. 
 
Midlere snødybde på Vidda kan anslås til 1 - 1,5 m, men det er 
veksler med avblåste rygger og dalsøkk hvor det er meterdyp snø. 
Denne variasjon i snødybden har avgjørende innflytelse på 
reinbeitene både sommer og vinter. 
 
Den årlige nedbør er 699 mm på Haugastøl, 1006 mm i Slirå. Til 
sammenligning; Kautokeino har 317, Tryvasshøgda 1002, Indre Matre 
2.846 mm. 
 
Nedbøren er rikeligere om sommeren og størst i sørlige og vestlige 
strøk. Ved sterke vinder fra NV er sludd og snø noe en må regne med, 
også om sommeren. 
 
Reinen kan finne beite i opptil 1 m dyp snø, men da må snøen være 
løs og uten mellomlag av hålke. Slike snøforhold finnes vanligvis 
bare i skogterreng med stille vær og jevn vinterkulde. Ellers 
spiller temperaturen i forbindelse med 
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nedbør en avgjørende rolle. Regn på snøen, spesielt på høstsnøen, 
kan gjøre beitene utilgjengelige for hele vinteren. Sterkt snøfall 
omkring 0° gir seigt snølag, og reinen må gi opp å grave selv om 
dekket er forholdsvis tynt. Avblåste rabber og flyer kan gi 
vinterbeite for en tid, men helst er det snøfattige og stille strøk 
i nedbørskyggen som tiltrekker reinen om vinteren. 
 
Også for sommerbeitene har snødekket stor betydning. I nordvendte 
skråninger og søkk der snøen ligger lenge (snøleier), vil det på 
ettersommeren og høsten komme opp frisk vegetasjon, særlig av 
blåbærlyng og fjellmo, som på lang avstand sees som grønne remser i 
terrenget. Reinen er stadig på utkikk etter nye spirer og søker 
slike beitefelter. 
 
Vindforholdene er også preget av Viddas vestlige beliggenhet og den 
store høyden over havet. De storstilte lufttransporter har en 
overvekt av vestlige vinder året rundt. Men i blant forekommer vind 
fra andre retninger fordi de midlere forhold forstyrres av ulike 
faktorer. 
 
Om vinteren merkes ofte en drenering av kald luft fra kuldekildene 
på høyfjellsplatåene til lavere strøk. Mens der mer storstilte 
vindsystemer dominerer på fjelltoppene, vil i litt lavere, skrånende 
terreng merkes sig av kald vind nedover. For dalene på østsiden av 
Vidda vil terrengets skråning falle sammen med den framherskende 
vindretning fra vest, idet den kalde luften strømmer ned fra Vidda. 
 
På vestsiden blir det noe annerledes. I åpent terreng vil rimeligvis 
vestavinden dominere, men i dalene vil kaldluftsdreneringen gå 
nedover dalene og mot den midlere vestlige vind. Også i andre strøk 
av Vidda vil den hyppigste vindretning om vinteren gå fra høyere til 
lavere terreng, uansett vindretning i høyden. 
 
Kulingsfrekvensen er ganske stor på Vidda, anslagsvis 20 %, men 
mindre i Jotunheimen. Det er ikke sjelden storm som medfører 
avblåsing på rygger og topper og dyp sammenpakket snø i groper og 
dalsøkk. De sterkeste vindene kommer fra SV - V - NV. 
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Sommervindene er i alminnelighet preget av to effekter: For det 
første den midlere lufttransport fra vest, og for det andre 
tendensene til vind innover dalene og oppover langs fjellsidene. 
Sommerstid er fjellet en varmekilde, og vind opp fra dalene 
(dalvind) er vanlig i rolig vær. Fjellvind den omvendte vei kan 
merkes ved natt og tidlig morgen, men betyr lite i vanlig sommervær. 
Utover høsten blir fjellvinden sterkere og senhøstes dominerer den 
døgnet rundt under stabile værforhold. 
 
Over hele Vidda vil vestlig til sørvestlig vind være framherskende i 
sommermånedene, mens i dalførene vil vindretningen være sterkt 
avhengig av dalens orientering. Vindene går her opp mot Vidda. 
Vindstyrke fra liten kuling og oppover forekommer i 5 - 10 % av 
sommertiden. 
 
Reinen er, spesielt om sommeren, sterkt påvirket av vindretningene. 
Den går gjerne mot vinden, og i varmt vær søker den vindbare topper 
og flyer, men blir vinden for sterk, bøyer den av. Trangen til å gå 
mot vinden har sammenheng med at den søker avkjøling og lindring mot 
insektsplagen. Luktesansen er meget vel utviklet, mens den stoler 
mindre på synet. Det er rimelig at den derfor også om vinteren 
følger seg tryggest når den "ligger på vinden". Muligens kan 
luktesansen også gi den et klarere billede av beitelandskapet under 
beiting i motvind. 
 
Under sterk vind og nedbør føler også reinen behov for ly mot været. 
Dette gjelder særlig de drektige simlene under kalvingstiden i mai. 
Den søker da også snøbare flekker som fortrinnsvis finnes i 
nedbørskyggen og i ly for den dominerende vindretning. 
 
Fjellgrunn og løsavleiringer. 
I den nordlige del av vårt område (N og V av riksveien) består 
grunnen av harde og sterkt sure bergarter som granitt og 
granittgneis. På små og spredte lokaliteter kan finnes en del 
kalkkjære planter. Noe lenger sør i området har bløtere og mindre 
sure bergarter en større utbredelse. 



 
- 169 - 

 
Overflateformene er her sterkt preget av fyllitten, mest som 
leirskifer. 
 
Også sør og vest for Halnefjorden er granitt og gneis dominerende. 
Men silurbergarter som glimmerskifer og leirskifer er det såvidt mye 
av at de i hvert fall setter et preg på de fleste myrsamfunn. 
 
Mesteparten av løsmaterialet er bregrus av granittfisk opprinnelse, 
men materialet varierer i tykkelse og finhet fra sted til sted. Det 
er stort sett bregrusen som gjør skråningene forholdsvis slakke og 
gir viddeterrenget det avrundede preg. 
 
Flere steder er overflata oversådd med store granittblokker. 
Slettskurt berggrunn med flyttblokker finnes også, av og til i slike 
mengder at lendet er uframkommelig for dyr. Andre steder er det bare 
en og annen steinblokk som stikker opp og bryter monotonien på de 
slakke heiene. 
 
Stort sett er terrenget ufarlig og lett framkommelig for beitedyr. 
Det er innsjøene som danner naturlige stengsler, men eidene mellom 
disse er som regel slakke og har tillokkende beitemark. Bekkene byr 
vanligvis ikke på hindringer for storfe og rein, men muligens for 
sau. Terrengformene må i det hele sies å være gunstige for 
dyretrekk, og landformasjoner som avgrenses av vassdrag, vadesteder 
eller smale landbremmer mellom vassdrag og steinur/svaberg har bydd 
på mange muligheter for fangst både med fallgraver og primitive 
skyte/kastevåpen. 
 
For bufe- og tamreinhold byr også Vidda på gode muligheter. Men 
mangelen på naturlige stengsler, bortsett fra innsjøene, er en 
ulempe. For reindriften må dette være særlig problematisk når 
vannene er tilfrosne. Leforholdene er bra for rein, stort sett også 
for sau, men for hest og storfe er de jevnt dårlige, og mange steder 
vil det være for værhardt til beite for storfe og hest, bortsett fra 
de beste sommerukene. 
 
Vegetasjon og beiteverdi, 
influeres av at området ligger temmelig høyt, også som 
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fjellbeite betraktet. Det meste av beitelandet ligger mellom 1150 og 
1300 m.o.h. og hele Krækkja-Halne-Hein-området som vi gikk over, 
ligger innefor den lågalpine vegetasjonssonen. Den går opp til ca. 
1380 m og alt beitet må sies å ligge i det lågalpine kratt- og 
risheibeltet. 
 
Vegetasjonen veksler ganske mye og er etter høydeforholdene 
overraskende rik på arter. 25 plantesamfunn i samme beiteområde er 
ikke uvanlig. 
 
For viddepartiene nord for Halnefjorden (Halnetunga, Øklenutan, 
Krækkjehei, Grønnut) er disse plantesamfunn best representert (nevnt 
etter utbredelsesgraden): 
- Lågalpine blåbærrisheier. 
- Rappesivheier. 
- Einer-dvergbjørkkratt av blåbærtypen. 
- Fjellmosnøleier. 
- Dvergbjørk-kreklingheier. 
- Greplyngheier. 
- Vierkratt av sølvbunketypen og av storkenebb-typen. 
- Alpine smyleheier. 
 
Grasmyrene som utgjør ca. 10 % av terrenget, har overvekt av 
blankstarrmyrer og eierkratt av småstarrtypen. Rismyrer er det svært 
lite av, og de som er, har overvekt av fjellkrekling og litt av 
reinlavrismyrtypen. 
 
I området sør for Halnefjorden finner en stort sett de samme 
plantesamfunn, men med en noe annen fordeling. Det er her et noe 
sterkere innslag av: 
Lågalpine blåbærrisheier og 
Fjellmosnøleier. 
 
Her finnes også et vesentlig innslag alpine sausvingelheier og 
alpine finnskjeggheier som er meget beskjedent representert på 
nordsiden av Halne. 
 
På vestsiden av Halne (Eidfjord statsalmenning) er det sterkere 
innslag av 
Alpine smyleheier og 
Stivstarrheier. 
Ellers kommer her inn betydelige innslag av engsnøleier og 
subarktiske småstarr-gråstarrmyrer. 
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Om de forskjellige hoveddeler av området bemerkes: 
 
Halnetunga utgjør et avgrenset område med til dels meget gode 
beiter. I hellinga mot sørvest (mot Halnefjorden) er det forholdsvis 
sammenhengende smyleheier og sølvbunke/soleieenger. Omtrent hele 
hellinga er rik på plantesamfunn som egner seg til beite. Omkring 
Tverrhogglægeret og særlig Midtlægeret er det flere sekundære 
grasbakker som må være oppstått i samband med driftebeiting. 
 
Hellinga mot nordøst utgjør om lag 2/3 av Halnetunga, og her er 
vegetasjonen mer ensidig og mager. Beitene her er uskikket til 
storfe og hest, mindre gode også for sau, men for reinen er de 
brukbare, særlig for høst- og vinterbeiting. Fjellmovegetasjonen på 
seine snøleier gir også stedvis gode muligheter for 
seinsommerbeiter. 
 
Øklenutan har nye naken berggrunn og ur, ca. 1/3 er impediment. Det 
lågalpine blåbærriset dominerer, og det er en del innslag av 
fjellmosnøleier og finnskjeggleier, men magrere enn vanlig. 
Sørhellinga mot Krækkjevannene er noe bedre, men beitelandet består 
av så smale remser at det neppe er beite som monner for annet enn 
sau og mindre reinflokker. Flere langstrakte, tørre rygger og tanger 
ved Krækkjevann blir øyensynlig tidlig snøbare (avblåst) og gir 
vinter og vårbeite for rein. Her er sterkt avbeitet lavvegetasjon på 
dvergbjørk-kreklinghei. 
 
Lave odder og holmer (med landfast forbindelse) i Krækkjevannene og 
Båtstjern hadde forholdsvis frodig vegetasjon av gras og urter. De 
må ha vært brukt som samlingsplasser for tamrein. Rester av 
improviserte gjerder bekreftet dette. 
 
Krækkjehei har jevnere belegg av beitevegetasjon. Vierkratt av 
sølvbunketypen er utbredt i lavere strøk. Ellers gir rabbesivheier 
og fjellmosnøleier gode og artsrike beitesamfunn, Nordøsthellinga 
utgjør 1/3 av viddepartiet og har mindre godt eller dårlig beite for 
bufe, men ganske bra for rein. Sørvesthellinga mot Vesle-Krækkja, 
Heinungen og Hein gir jevnt svært godt fjellbeite både for bufe og 
rein (sommerbeite). Frodige sekundære grasbakker ved Nordlægeret, 
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Sørlægeret og Krækkehallseter. 
 
Grønnutområdet ble bare såvidt befart. Blåbærrisheier og vierkratt 
har stor utbredelse. Alpine smyleheier er det også. Sommerbeitene må 
karakteriseres som mer enn alminnelig gode. 
 
Sør og vest for Halnefjorden er beitene mer ujevne og er flere 
steder sterkt medtatt av rein- og sauebeiting. Lavmarkene bærer preg 
av både sterk vinterbeiting og tråkk på bar mark. Dvergbjørk-
krekling-heiene med lavdekke kan stort sett bare brukes av rein, men 
som vinterbeiter må de likevel sies å være utilstrekkelige. 
 
De lågalpine blåbærrisheiene virker glisne og bare omkring snøleiene 
kan en si at beitet er godt. Et unntak danner heiene omkring 
Sælstjønnan hvor sommerbeitene er gode. 
 
Beitet i denne sektor må sies å være dårligere enn nord for 
Halnefjorden. Det ligger værhardt til og er på grensen av det som er 
hensiktsmessig for storfe. Som beite for sau og rein (sommerbeite) 
er det bra, stykkevis meget bra. 
 
Som helhet betraktet byr vårt område på jevnere beiteforhold for 
rein enn for andre drøvtyggere. Av bufeet er det først og fremst 
sauen som kan finne gode beitevilkår på Vidda, men ikke mer enn 3 
mndr. av året. For reinen er beiteforholdene ganske varierte, men 
vinter- og vårbeite er minimumsfaktoren. Som sommer- og høstbeite er 
denne sektor av Vidda ypperlig, i hvert fall sammenlignet med 
forholdene i Finnmark. Om vinteren vil trolig den hardpakkede snøen 
gjøre det vanskelig for større flokker å holde seg lenge i området. 
 
Reinen og lendet. 
Det ble i juli observert ferske spor av rein på Halnetunga, 
antakelig en flokk på et par tusen dyr. Den snudde tilbake sørover 
over Sleipa og Sælstjønnutan. Streifdyr ble sett på Halnetunga. 
 
Ellers var det merker av vinterbeiting de fleste steder i området, 
kanskje særlig nær Fagerheim fjellstue og mellom 
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Heintjern og Nedre Hein. 
 
Tre naturlig felte reinhorn funnet på Halnetunga var av ungbukker, 
felt seinhøstes. Simlehorn (felles etter kalvinga i mai/juni) ble 
ikke funnet i området. Det ble lett en del på striper som har hatt 
tidlig barmark. 
 
De tallrike snøleier med frodig blåbærlyng og med matter av fjellmo, 
kommer i en særstilling. Her vil reinen finne friske og næringsrike 
skudd på ettersommeren og høsten. 
Det er grunn til å tro at høsten (før springtiden i oktober) har 
vært storsesongen for reinsdyrjakten, og det er rimelig å søke 
strategiske punkter for jakten i terreng som beitemessig er 
tiltrekkende for reinen på denne årstid. Der denne beitefaktor 
faller sammen med steder som på samisk kalles "suoppasj", bør en 
være særlig på utkikk etter fangstminner. (Suoppas - fl.tall 
suoppazat, er et overgangsted, passasje der reinen pleier å trekke, 
eks. eide mellom vann, tørr landstripe over en myr eller mellom 
myrer, snevre passasjer langs elver og vann, særlig der passasjen 
innsnevres mellom strand og bergvegg samt vannskille.) 
 
5.2.2.2. Tamreindrift. 
 
Om tamreindrift skriver Reinton m. a. (Reinton 1938 s. 299): 

"I slutten av 18. hundreåret vart det for fyrste gong byrja med 
tamreindrift i Hol. Eirik Halvorsen Uren var den fyrste. Og 
etter han kom Eivin Eivinson Mehus. Dei fekk i 1786 Det danske 
landhusholdningsselskaps premi på 40 og 30 rdlr. for dette 
nyttige tiltaket". 

 
Informanten G.L. begynte som tamreingjeter på Hardangervidda i 1897 
og holdt på med dette i 40 år. I hans tid var det 10-12 reinskompani 
på Vidda. Det var for det meste bønder fra bygdene omkring som eide 
dyrene. De leide gjetere som passet flokkene året rundt, og fikk på 
denne måten en god ekstrainntekt, foruten at de hadde kjøtt nok året 
rundt. Gjeterne kunne ha endel dyr som de selv eide. Mange av 
gjeterne var samer, fra Rørostraktene og fra Sverige, men det var 
også gjetere fra Hallingdal og Vestlandet. 
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Samene var hyggelige folk å være sammen med, og det var sjelden 
eller aldri gnisninger mellom dem og gjeterne fra Hallingdal. I de 
fleste reinsdyrkompaniene var det både samiske og norske gjetere. 
Samene snakket samisk seg imellom, men de fleste kunne endel norsk. 
 
Reinen kom fra Sverige og gjeterne hentet flokkene på Røros. G.L. 
har selv vært med og hentet dyr der. Den første tiden var 
innkjøpsprisen pr. dyr 9 kroner. Senere steg prisene opp til 20 
kroner. Dyrene ble hentet på Røros om vinteren, og de ble drevet 
over fjellet. Turen fra Røros til Hardangervidda tok 5 uker, og man 
kom frem tidlig på våren. Underveis stoppet man og hvilte noen få 
dager. I en slik flokk kunne det være 3-400 dyr. I den første tiden 
etter de var kommet frem hadde de flokkene på Lysthusfjellet ved 
Haugastøl. Det var vanskelig å gjete den første tiden med en ny 
flokk, for simlene vil alltid trekke mot det stedet de fikk den 
første kalven. Men når de hadde fått en kalv på det nye stedet, var 
det lettere å gjete dem. 
 
Den første tiden G.L. var gjeter var det 6-7 gjetere i hans kompani. 
Senere ble det redusert til 4. To og to gjette sammen. I mai-juni 
måtte de gjete døgnet rundt, men ellers på året var det ikke 
nattgjeting. Arbeidslønnen de første årene var kr. 500 pr. år. I 
tillegg fikk de litt kjøtt. Kjøttet ble tørket – ikke røkt. Proviant 
ble hentet på Geilo og kjørt frem med rein. Ellers var det ikke mye 
kjøring med rein. Når det skjedde brukte man slede – ikke pulk. 
 
Gjeterne bodde i buer, ikke i telt. De brukte gamle buer, men G.L. 
mener at enkelte gjetere også bygget buer selv. I Monsbu lå de mye. 
 
Tamreinen ble drevet mellom Finse og Skurdalen. Om sommeren beitet 
flokkene ved Halne og Hein, om vinteren mot Skurdalen og Dagali. Ved 
Krækkjahytta og i nord-enden av Halne var det faste plasser hvor 
dyrene ble merket. I slutten av mai ble bukkene kastrert. Samene sa 
at dyrene 
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måtte kastreres før de fikk smake nytt gress om våren. De kastrerte 
bukkene ved biting. Slaktetiden var tidlig på vinteren, før jul. 
Utenom den faste slaktetiden kunne gjeterne slakte dyr til eget 
forbruk. 
 
Simlene veide oftest 35 - 38 kg. Ett-års okser veide omtrent 40 kg, 
men de ble helst ikke slaktet før de var 3 - 4 år. Da kunne de veie 
opptil 70-80 kg. Kjøttprisene de første årene var 25 øre pr. kg. for 
hals og bryst. 80 øre til 1 kr. for bog og rygg. (G.L.) 
 
Informanten L.M. var reinsgjeter ved Båtstjern sommeren 1933. De var 
4 gjetere som nattgjette fra kl. 1700 til 0500. De hadde 15-1600 
dyr. Det var for det meste folk fra Hallingdal og Valdres som eide 
dyrene. 
 
Tamreineierne var som regel storbønder. Gjeterne var ofte småbrukere 
og ungdommer fra store eller fattige familier. (I.S.) 
 
Informanten J.T. gjette rein fra 1928 til 1940 for Hardanger 
Reinskompani. De hadde fra 1000 til 1500 dyr. I to somre, 1944 og 45 
var dette kompaniet slått sammen med tamreinlag i Skurdal og Dagali. 
På det meste hadde de 3500 dyr. Under gjetingen bodde de i 
steinbuer, lægere og seterbuer. Om vinteren beitet dyrene ved Finse, 
men enkelte år også andre steder. Kalvingsplassene var i Krossdalen. 
Om sommeren var de i området Halne-Stigstu og mot Tinnhølen. Om 
høsten som regel ved Halne. I de senere år strøk tamreinen sørover 
og ble for en stor del oppblandet med villrein. Det meste av 
villreinen på Vidda idag stammer fra tamrein. (J.T.) 
 
Informanten M.O. begynte som reinsdyrgjeter i 1924. Ved 
Låglibergtunga var det kalvingsplasser. Om sommeren trakk simlene 
etter vinden og holdt seg gjerne i området Halne/Krækkja. Bukkene 
ble skilt ut, trakk gjerne i retning Raudhelleren. Om høsten hadde 
man ikke faste beiteplasser. Vinterbeitet lå i området mot Skurdal 
og Ål. Så langt vest som til Finse kom de aldri. Om våren trakk 
dyrene mot vest. 
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Halvøya som deler Vesle Krækkja i to bukter ble brukt til 
slakteplass for tamrein. (L.Ø.) 
 
Informantens far fortalte at på gården Fjellberg hadde man en stor 
hegne hvor de hadde reinen om natta. Skrubben var så lei. Men i den 
tiden G.L. gjette rein, så de ikke skrubb. 
(G.L.) 
 
Det var aldri noe større vansker å holde tamreinen skilt fra 
villreinen. Kom villreinflokkene for nær, satte de hundene på dem, 
eller de skjøt et par skudd. (G.L.) 
 
"Den gamle måten å gjelde rain på va' att’an bait dai, men dæ æ de 
no slutt på. Eg ha' sett på det. Ser fælt ut. ’An bi so hårut i 
kjaften". (L.Ø.) 
 
5.2.2.3 Farging. 
 
Det forekom at det ble sanket inn mose mens de var på stølen. Mosen 
ble skrapt av steiner og brukt til farging av tøy. Mosen ga brun 
farge. Orelauv og bjørkelauv ble også brukt. Bjørkelauv ga gul 
farge. (L.Ø.) 
 
5.2.2.4 Bærplukking. 
 
På Fjellberg og Nygård ble det plukket mye multer, men ikke noe 
særlig av andre bær. (G.L.) 
 
I Dagali ble det plukket både multer og andre bær (blåbær, tyttebær) 
til husbruks, men ikke for salg. Multene var ikke årviss. Det kinne 
gå 5-6 år mellom hvert godt multeår. (G.H.) 
 
5.2.2.5 Saltbrenning. 
 
Det var en periode da salt var mangelvare. Sjur Sæd i Eidfjord 
begynte å brenne salt i store panner ved fjorden, og han forsynte 
bygdene både i Hardanger og i Hallingdal med salt. Dette ble kjent 
av myndighetene, og han fikk et sølvstøp av kongen i premie. Sjur 
Sæd levde for omtrent 200 år siden. (E.L.) 
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5.2.2.6 Smedarbeide. 
 
På Geilo var det flinke ljåsmeder. De lagde både stuttorv og langorv 
og solgte mye i Eidfjord. Omkring første verdenskrig kostet en 
langorv kr. 1,25 og en stuttorv kr. 1.- (L.Ø.) 
 
I Tinn i Telemark var det ljåsmeder så å si på hver gård. 
Driftekarene kjøpte mye ljå der når de for med drifter. Enkelte dro 
også over om vinteren etter drag og dro lasset over Vidda på sleder. 
(O.S.) 
 
Informantens tippoldefar, Gregar Magnussen Åsberg, var i årene 1790 
til 1805 fastboende på Haranatten ved Ossjøen. Han hadde smie der, 
og smiingen var hans viktigste inntektskilde. Han lagde ljå og 
bjeller som han solgte bl. a. i Eidfjord. Det finnes fremdeles gamle 
bjeller i Dagali som kalles Haranattbjeller. Disse skal være laget 
av Gregar Åsberg. (G.H.) 
 
5.2.3 Handel og samferdsel. 
 
5.2.3.1 Ferdselsveier. 
 
Hallingdal - Vestlandet. 
Den vanlige sommervegen mellom Øvre Hallingdal og Eidfjord, var 
Nordmannsslæpa. Til Eidfjord tok det fra Hallingdalsbygden tre 
dager. Første dag dro de fra Hallingdal til Halne og overnattet der. 
Andre dagen kom de om kvelden til Maurset, der de overnattet, og 
tredje dagen nådde de Eidfjord. Når de kom Nordmannsslæpa fra vest, 
kom de ned på Slåtto etter Tufte. 
(L.Ø.) 
 
Om vinteren brukte de en annen veg. Første dag gikk de fra 
Hallingdal til Nygård. Andre dag fra Nygaard til Maurset og tredje 
dag fra Maurset til Eidfjord. Denne veien ble ikke brukt sommers 
tid. Det gikk en gammel varderekke fra Nygaard og til Maurset, men 
den nådde ikke helt fram til gårdene. Det var en tid da det var 
forbudt å reise over fjellet om vinteren. (L.Ø.) 
Det gikk en vardet vintervei (store varder) fra Maurset, 
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over Ryhuven til Instestølen, videre forbi Leirvatn og opp elva til 
Istjønnreet, Krokahalsen, Svartavatnet og forbi Bergsmulen på S-
siden til Bergsmulvatn, Nygaardsvatn og Nygaard. (J.T.) 
 
Vinterslæpa ble helst brukt av folk som reiste over til Vestlandet 
tidlig på våren for å søke arbeide. (G.L.) Nordmannsslæpa var i bruk 
til Bergensbanen kom i gang. (L.Ø.) 
 
Øvre Numedal - Vestlandet. 
Fra Dagali og opp på fjellet går vegen på N-siden av dalføret. Ved 
Heinseter er det et vad, og her bøyer den mot SV. Ved Kolvetjørnane 
går den sammen med Nordmannsslæpa. (H.H.) (Dette er en annen 
Nordmannsslæpe enn den som går til Hallingdal). På vinterføre og på 
godt vårføre gikk man på en dag fra Haranatten ved Ossjøen og til 
Maurset. (G.H.) 
 
Fra Uvdal går Store Nordmannsslæpa vestover til Eidfjord. Dette var 
den vanligste vegen mellom Østland og Vestland. (G.H.) Store 
Nordmannsslæpa er inntegnet på turistkartet. Den kommer ned 
Jønndalen til Uvdal. 
 
"Han Ola Garden gjikk frao Uvdal te Eidfjord pao ain dag. Dao an kom 
haim, va da samla ungdomar pao garden. Dai skulde ha dansemoro. Å 
han Ola Garden dansa haila natte". (E.L.) 
 
Kongsberg var "byen" for numedølene. Vegen dit fra Dagali gikk 
nedover dalføret gjennom Uvdal. (G.H.) 
 
Eidfjord - Telemark - Kongsberg. 
Nordmannsslæpa (dette er den tredje av dem) gikk forbi Hadlaskard, 
der Gardatun hadde støl, over Turreidet, forbi Besso, nedover 
Bessmyrane og over Langebuflotane, der det viser gamle "upplogo" i 
terrenget etter Slæpa, og til Tessungdalen. Denne Slæpa kom ned i 
Tinn i Telemark, og her kom man videre til Kongsberg. (E.L.) (Se 
ellers kap. 5.2.3.4 Driftehandel). 
Til Kongsberg gikk en vanlig drifteveg fra Eidfjord slik: 
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Fra Maurset eller Hol til Fet, over vesle Algarden og ned 
Bjoreidalen forbi Drølstølen til Stigstuv, videre til Holmetjørnane 
og Raudhelleren. Ved Skrykjen krysset den Lågen. Videre til 
Kåsadalen, Mår og videre nedover Tessungdalen til Kongsberg. Det var 
overnattinger ved Stigstuv, Raudhelleren og Kåsadalen. (J.T.) 
 
5.2.3.2 Øst- og vest-gående varer. 
 
Hallingdal til Vestlandet. 
Ljå (E.L.)(L.Ø.) 
Never til taktekking (G.L.) 
Jern (G.L.) 
Skinn (L.Ø.) 
 
Numedal til Vestlandet. 
Ljå og bjeller (fra Haranatten) (G.H.) 
 
Telemark til Vestlandet. 
Ljå (O.S.) 
 
Vestlandet (Eidfjord) til Østlandet (Hallingdal, Numedal, Telemark). 
Salt. (O.S.) (E.L.) (L.Ø.) 
Humle (L.Ø.) 
Reveskinn (til Kongsberg) (K.B.) 
Talg (til Kongsberg) (K.B.) 
Vadmel (E.L.) (O.S.) 
 
Torstein Endresen Sæd var i midten av forrige århundre med sin far 
og kløvjet salt fra Eidfjord til Skurdal. De gikk fra Simadalen til 
Halne og fulgte derifra Nordmannsslæpa til Skurdalen. De byttet salt 
i never, trekjøreler og kar. De hadde også med ljå tilbake. (J.T.) 
 
5.2.3.3 Oppkjøpshandel. 
 
Bygdefolk som hadde hest kjøpte opp gårds- og stølsprodukter 
Hallingdal og dro til Drammen og solgte det der. Bøndene fikk 
oppgjør i penger, eller de fikk i oppdrag å kjøpe varer 
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i Drammen. Kjøperen var da forpliktet til å bringe med tilbake 
fraktfritt så tungt lass som han hadde tatt mot. All handel av dette 
slaget gikk østover. (L.Ø.) 
 
I Dagali var det vanlig at et par mann kjøpte opp fisk og kjøtt og 
kjørte til Kongsberg hvor det ble omsatt. (G.H.) 
 
Endel numedøler drev som skreppekarer på Vestlandet. De kjøpte inn 
varer i Bergen. På veien tilbake kjøpte de ofte opp krøtter som de 
drev over Vidda, ofte fra Indre Sogn. (K.B.) 
 
5.2.3.4 Driftehandel. 
 
Hallingdal. 
Hallingdølene drev helst med sauer. De ble drevet nedover dalen og 
solgt i Drammen. (G.L.) 
 
Noen hallingdøler dro over til Vestlandet om våren og kjøpte 
krøtter. Det var gjerne flere karer som slo seg sammen. Ved St. Hans 
samlet de dyrene og hadde dem i beite i fjellet til utpå høsten, da 
de var i godt hold. I siste halvdel av august dro de ned i dalen. 
Det ble litt handel nedover hele Hallingdalen, men det meste ble 
solgt på bredbygdene og i Drammen. Driftene var igang til litt etter 
1900. Det var Bergensbanen som gjorde slutt på dem (L.Ø.). 
 
Enkelte Eidfjordinger solgte fe i Hallingdal. Feet ble fraktet med 
båt til Simadalen. Videre opp på fjellet, forbi Svålnosvatnet og 
Leirhalsen. Nedenfor Leirvatnet var det bro som de gikk over. Derfra 
gikk de opp Kjeldedalen og til Halne, hvor de kom inn på 
Nordmannsslæpa og fulgte den til Hallingdal. (J.T.) 
De kunne også gå fra Eidfjord. Før veien kom, måtte de ro feet over 
Eidfjordvatnet. Fra Øvre Eidfjord gikk de den bratte trappeveien opp 
berget til Maurset. Videre fulgte de Nordmannsslæpa. (J.T.) 
 
Numedal. 
Numedølene kjøpte opp fe i fjordbygdene på Vestlandet og lå i 
lægrene på Vidda om sommeren. Informanten husker ikke 



 
- 181 - 

 
personlig denne Vestlandstrafikken. Mot slutten ble det vanlig at 
man kjøpte opp fe i Numedal som også beitet på Vidda om sommeren. 
Feet ble solgt i Kongsberg og i Drammen. Folk fra Dagali kjøpte ofte 
fe i Eidfjord. Det ble slutt på driftehandelen i Dagali for omtrent 
50 år siden. (G.H.) 
 
Sogn. 
I Indre Sogn, særlig i Aurland, var det mange som drev med 
hestehandel. Dette var velstående folk som også lånte ut penger til 
Hallingdølene. Om våren, ofte i mars måned, kom de og krevde inn lån 
og renter. I vårknipa var det gjerne smått med kontanter, og 
hestekarene tok da dyr istedet, eller de byttet ungdyr mot 
brukshester. De var harde forretningsfolk og viste ingen 
barmhjertighet. Hestehandlerne bodde fritt hos dem de hadde penger 
tilgode hos. Sogningen handlet med fjordinger og en blandingshest 
som ble kalt "sognahest". Denne hestetypen ser ut som en liten 
dølahest. Sogningene var dyktige hesteoppdrettere. (L.Ø.) 
 
Den vanlige veien fra Indre Sogn gikk gjennom Aurlandsdalen, 
Stemberdalen, over Geiteryggen, forbi Urvassdraget og Strandafjorden 
og gjennom Sudndalen til Hovet i Hol. (L.Ø.) 
 
Informanten G.L. husker godt driftekarene fra Aurland. Mange av dem 
hadde storfedrifter (kuer og hester). (G.L.) 
 
Hardanger. 
Informanten O.S. er en av de siste gjenlevende av driftekarene fra 
Hardanger. I 1907 var han første gang med på drifting over 
Hardangervidda. Han var da 13 år gammel. Det året gikk det 6-7 
drifter fra Eidfjord. Som regel slo to mann seg sammen om en drift, 
men det var også dem som reiste alene. Under ferden østover 
overnattet de i faste lægere eller på støler. Før avreisen avtalte 
de seg imellom hvem som skulle reise først og sist, og hvilke dager 
de forskjellige skulle reise. Dette var for å unngå vanskeligheter 
på overnattingstedene ved overfylte læger og sammenblanding av 
driftene. Målet for reisen var markedet på Kongsberg. Reisen tok 
vanligvis 16 dager. 
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Dyrene var innkjøpt om vinteren, for det meste i Granvin, Ulvik og 
Eidfjord. Tidligere ble det også kjøpt dyr i Sunnhordland, f. eks. i 
Etne og Ølen. Selgerne fikk noen kroner i håndpenger ved kjøpet og 
forpliktet seg til å fore dyrene vinteren over. Resten ble betalt 
omkring St. Hans, da feet ble samlet. Selgerne leverte dyrene på 
"dampen", hvor driftekarene tok mot dem. 
 
Informanten O.S. husker vel driften i 1907. Han reiste sammen med 
Halstein Gardatun. De hadde med seg mellom 80 og 90 stykker storfe, 
både kviger, okser, melkekuer og slaktefe. Dessuten hadde de ca. 20 
hester. Dyrene kom med dampen til Eidfjord og ble samlet på gården. 
Dagen etter samlingen drev de opp Måbødalen til Nuten-stølen i 
Bjoreidalen. Dette var Gardatunstøl, og her ble driften overlatt til 
de 2-3 budeiene som leide dyrene om sommeren. Driftekarene dro hjem 
til gården og slåttonna. 
 
De første dagene i september startet drivingen over Hardangervidda. 
 
Første dag drev de fra Nuten-stølen, der de overnattet i Hansbu. 

Dette var egentlig en fiskerbu. 
Andre dag, om kvelden, kom de til Kosadalen. Der var det gode 

beiter, og de lå over den tredje dagen her.  
Fjerde dag kom de til Uppnesberget, der de overnattet på stølen. 

Stølen tilhørte bønder i Tinn i Telemark, men stølsfolket 
var på den tid dratt hjem fra fjellet. Så vidt 
informanten mener å huske var det ingen avtale om bruken 
av stølen til overnatting. Det ble ikke betalt leie, men 
det er heller ikke kjent at det noen gang kom til 
stridigheter mellom Tinn-bøndene og driftekarene. 

Femte dag overnattet de på stølen Snarkos som tilhører Tinn. 
Sjette dag kom de til Ånerud i Tessungdalen. Her måtte de leie havn 

av bøndene, og for første gang på reisen måtte de ut med 
kontante penger. På Ånerud begynte også den første 
handelen. Her lå de over en dag og solgte fe. 
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Åttende dag overnattet de på gården Dale i Tessungdalen. 
Niende dag tok de opp fra Tinnsjøen. Denne veien var svært bratt og 

tung. Om kvelden kom de ned til Amdalen og overnattet på 
gården. 

Tiende dag kom de ned til Tinnsjøen igjen og gikk over til Bakka i 
Hovin, hvor de lå over et par dager og handlet. 

Tolvte dag kom de til Sandaroe, hvor de overnattet på gjestgiveriet. 
Trettende dag kom de til Bolkesjø. 
Fjortende dag kom de til Lofthus i Jondalen. Her lå de over en dag. 

Hallstein Gardatun dro inn tilbyen for å ordne med havn 
og husrom, men O.S. passet feet. 

Sekstende dag kom de til Kongsberg. 
 
På Kongsberg var det en mengde krøtter i store innhegninger, og 
salget startet med det samme. Markedet varte en uke. 
 
Enkelte av kjøperne betalte kontant, men de fleste måtte borge. De 
skrev da under på et gjeldsbevis, og betalte på markedet året etter. 
Det var aldri vansker med å få inndrevet fordringene. Men 
driftekarene måtte ha store kontantbeløp for å greie oppkjøpet om 
vinteren igjen. "Dan so sku' driva handel laut ha to aors painga, 
han, før han laut kjøpa kontant å selja pao borg". (O.S.) I 1907 var 
salgsprisen på en voksen melkeku 250 kroner, og de regnet med å 
tjene netto 20-30 kroner på en god ku. 
 
Når Kongsbergmarkedet var over, hadde de igjen 20-30 dyr som ikke 
var solgt. Dette var vanlig, og driftekarene dro videre til 
Tønsberg. På overnattingsstedene ble det handlet, og det ble 
bekjentgjort ved annonser og oppslag når de forskjellige 
driftekarene kom. 
 
Den første dagen overnattet de på Sumarstad. 
Den andre dagen kom de til Hvittingfoss. 
Den tredje dagen til Vivestad. 
Den fjerde dagen til Andebu. 
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Den femte dagen kom de til Tønsberg, hvor de ble kvitt resten av 
feet, og kunne starte på hjemreisen. 
 
Enkelte reiste tilbake sammen veien de var kommet, eller de gikk 
over Haukeli. Andre reiste rundt kysten med båt. O.S. og Hallstein 
Gardatun reiste med jernbanen til Krøderen. Bergensbanen var ennå 
ikke åpnet, så de tok båt over Krøderen. Fra Gulsvik fikk de sitte 
på materialvogner til Ustaoset. Derfra kom de til Finse på et 
lokomotiv, og videre langs banen til Myrdal og Voss. Fra Voss til 
Granvin kjørte de med hest, og fra Granvin til Eidfjord reiste de 
med båt. Hjemturen fra Tønsberg tok "vel aotta daga'". 
 
O.S. holdt på med ku-drifter til 1910. Da ble det stort sett slutt 
på grunn av åpningen av Bergensbanen. De andre sluttet i 1911. 
Senere hadde både han og andre hestedrifter over Vidda. Den siste 
turen O.S. hadde med hester var i 1929. 
Dette var den siste driften som gikk over Hardangervidda. (O.S.) 
 
Tidligere var det enkelte som drev bare med sauer. Dette holdt på 
til ca. 1905. I 1907 var det slutt på sauedriftene. I en slik drift 
kunne det være opptil 500 sauer foruten endel hester til å kløvje 
proviant. Ofte var det far og sønn som slo seg sammen om 
sauedriftene, og de lå hele sommeren i fjellet med dem. De lå da 
alltid i faste læger, aldri på støler. (O.S.) 
 
Kjente driftekarer fra Eidfjord var Lars Høl og Tomas Varberg. De 
drev bare med sau. Lars Sæbø, Jon Myklatun og Lars Bærenuten drev 
med storfe. (O.S.) 
 
5.2.3.4.1 Driftelægere. 
 
Hallingdal. 
Halnelægeret (Hein 38) skal ha vært benyttet som driftelæger av 

hallingdøler. (J.T.) J.T. forteller at Aamund Bu trodde 
det hadde vært en slags markedsplass, hvor det ble drevet 
byttehandel med fe. L.Ø. har hørt fortalt at det i N-
enden av Halnefjorden skal ha vært en markedsplass i 
gammel tid. 
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Midtlægeret (Hein 27) var brukt av hallingdøler. (J.T.) Både hester 

og kuer. Lægeret var i bruk til Bergensbanen kom. (K.B.) 
Tverrhogglægeret (Hein 29) tilhørte hallingdøler. (J.T.) K.B tror 

det kun har vært en jakt- og fiskebu, tilhørende 
hallinger. 

Nordlægeret (Hein xx) ble brukt av folk fra Ustedalen (H.G.) Her var 
hestedrifter de siste årene. 

Lægeret var i bruk til ca. 1930. (K.B.) G.L. sier det er brukt av 
Skurdølinger. 

Krækkjehalli ble brukt av folk fra Kvisla i Hol. (H.G.) Brukt som 
støl av gården Løvås, Geilo, men det søndre lægeret skal 
være et gammelt driftelæger, brukt av hallingdøler. 
(K.B.) 

 
Eidfjord. 
Stigstuv. Brukt av Eidfjordinger. (J.T.) 
Halne (Lægeret V for Halne Fjellstue). Dette må være Hein 39, som 

G.L. mener er bygget av reinsdyrgjetere i 1890-årene. 
J.T. sier det er et driftelæger, brukt av Eidfjordinger. 

Dalbor-lægeret ved Dalbortjørn. Brukt av eidfjordinger. Der skal 
være tuft etter en liten hytte. (J.T.) 

Olavsbulægeret skal være oppkalt etter den som først bygde bu der. 
Brukt av eidfjordinger. 

Skaupsjøen. Her er det 4 lægere. V-siden ble brukt av eidfjordinger, 
NØ-siden av numedøler. 

Trettelægeret. Dette var et grenselæger, hvor både hallingdøler, 
eidfjordinger og numedøler kom. L.Ø. mener at også 
sogningene var her. Navnet kommer av at det var mye 
krangel og tretting her. Den som kom først, skulle bruke 
lægeret, men det ble ikke alltid respektert. (L.Ø.) 
(J.T.) (K.B.) (C.L.). Brukt av Garden og Maurset som 
jakt- og fiskebu. (H.G.) 

Skytterbulægeret. Var mye i bruk i gamle dager. Brukt enten av 
eidfjordinger eller numedøler. Her står murene ennå 
igjen. Lægeret har ikke vært brukt på minst 100 år. 
(H.G.) 
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Numedal. 
Numedølane brukte de læger som lå innenfor Uvdals grenser. (G.H.) 
Dette synes også stort sett å stemme med de opplysninger man har om 
hvert enkelt læger. 
 
Heinoslægeret ble brukt av folk fra Dagali og Uvdal. (M.H.) 
Albrektsteinlægeret (Hein 92). Brukt antagelig av Uvdalinger. (M.H.) 

Her skal ha vært fastboende folk i gamle dager. (G.S.) 
Her ble drevet falkefangst. De solgte jaktfalker til adel 
og kongelige (K.B.). 

Numedalslæger. 
Selstjørnlægeret. 
Geitsjølægeret. Det er 2 lægere i V-enden av vannet. (G.H.) 
 
5.2.4 Sosiale forhold. 
Tidligere var det mye inngifte i Dagali. Hele bygda var i slekt. Det 
var godt samhold mellom de forskjellige gårdene i bygda. (G.H.) 
 
Det var mye trafikk og mye gifting over fjellet. Mellom Hol og 
Aurland i Sogn var det mange familieforbindelser. Det vanlige var at 
menn fra Hol ble gift med kvinner fra Aurland, mindre omvendt. 
(L.Ø.) 
 
Mellom Skurdal og Dagali er det et dialektskille. Det er skille på 
andre områder også, f. eks. i bunad. Skurdal har hallingdalsbunad, 
mens Dagali har numedalsbunad. (G.H.) 
 
Dagali og Uvdal ble betraktet som ett bygdelag. Skurdal er mer delt. 
N-dre del har mer forbindelse med Hallingdal, mens S-dre del er nær 
knyttet til Numedal. (G.H.) 
 
Eldfjordingene var dyktige fjellfolk som rekte mye i fjellet. Men de 
var ofte voldsomme av seg og uforsiktige, og mange omkom i fjellet 
eller slet seg ut så de døde tidlig. (L.Ø.) 
 
Det var ikke alment å være fjellvandt. Det var bestemte folk omkring 
i bygdene som ble "fjellfolk". I alle bygder som grenser opp mot 
Vidda fantes det slike mennesker. De likte seg bedre på fjellet enn 
i dalen. De dyktigste jakt- 
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folkene kom fra fjordbygdene i Indre Hardanger og Indre Sogn. Ikke 
så utpreget i Hallingdal og Numedal. (L.Ø.) 
 
Fjellfolkene var individualister. Ofte var de fra fattige hjem. 
Odelsbønder ble aldri gode fjellfolk (I.S.) 
 
Fra Hallingdal og Numedal dro det mye arbeidssøkende ungdom over 
Vidda om våren, i mars måned. De tok seg jordarbeide på gårder i 
Hardanger om våren og sommeren, men de dro tilbake så de kunne være 
med på slåtten hjemme. (L.Ø.) 
 
Når hallingdølene kom ned til fjorden i Eidfjord, gjemte de ofte 
klær og forskjellige andre ting som de ikke ville dra på videre i 
fjæra. Når det senere kom for å hente det, var det ofte borte, og 
det ble svare bråk med påstand om tyveri og slikt. Men det var sjøen 
som var tyven. Hallingdølene kjente ikke til flo og fjære. (H.G.) 
 
Det var ofte gifte ungdommer som dro over til Hardanger på arbeide. 
(I.S.) 
 
Reinsdyrgjetere var ofte småkårsfolk. (I.S.) 
 
5.2.5 Sed og rettsoppfatning 
Beitegrensene fulgte kommunegrensene. Det forekom stridigheter 
mellom folk fra Dagali og folk fra Hol om ulovlig beiting. 
Hallingdølene hadde støler på snaufjellet. Rett som det var kom de 
ned i bjørkeliene på Numedalssiden og hogde ved ulovlig. Ved 
Haranatten stjal de ofte ved. (G.H.) 
 
De tvister som forekom i Dagali gjaldt skogteiger, fiskerettigheter 
og beiterettigheter på fjellet. (G.H.) 
 
Eidfjordinger og hallingdøler kom godt overens. Med numedølene kunne 
det forekomme stridigheter, særlig om beite og fiske. (J.T.). 
 
Det var aldri alvorlige tvister mellom numedøler og hallingdøler, 
men det var ofte strid mellom numedøler og eidfjordinger. 
Eidfjordingen ville strekke sine rettighetsområder stadig lenger 
østover. (K.B.) 
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Ved Nordmannslågen var det ofte krangel. En som hette Tuterud, han 
var fra Telemark, men var gift i Øvre Eidfjord, kom i krangel med to 
numedølen her. Han kastet dem begge to på vannet. Dette var i 
slutten av forrige århundre. (J.T.) 
 
Dagalis interesseområde var Heinvassdraget med sidevassdrag. Uvdals 
fjellområder lå litt lenger sør og nådde også lenger vestover, men 
de hadde også områder felles med Dagali. (K.B.) 
 
Reinsdyrgjeterne fisket av og til i privateide fiskevann etter 
avtale med grunneieren. Det var lignende regler for rypejakten. 
(I.S.) 
 
"Han oldefar (Sander Larsen Slettemoen) va ain stri'bar kar. Han 
gjikk alltid mæ håndøks i belte' te førsvarsvåpen. So kom han i 
krangel mæ ain so haitte Hamarsbøen um fiskje i Ørteren. Dai va' i 
slekt, dessa to, å kjæringadn tykte dæ va' ilt att dæ skulde væra 
slik strid i slekte'. Kjæringadn avtalte å møtast te ai praike i 
kyrkja å gå te alters før å få slutt på detta. Men so møttast dai to 
karadn i fjelle', å 'an oldefar slo Hamarsbøen i hæl. Detta må ha 
vøre kring 1800". (L.Ø.) 
 
Ved Sløtfjorden, i vika der Ørterelva kommer ned, var det for lenge 
siden fastboende folk. De siste som bodde der var en mann og en kone 
og deres datter. Det var mye krangel mellom ektefolkene, og en 
vinter drepte mannen kona. Han holdt hodet hennes under vannet til 
hun druknet, og stakk så liket under isen. Våren etter ble liket 
funnet. Det hadde da drevet i land på tangen ved Lysthussetra. 
Tangen heter fremdeles Gunhildtangen etter denne kona. 
 
Den lille datteren hadde sett på drapet, men faren truet henne til å 
tie med det hun hadde sett. Hun sa ingenting, men var i mange år 
plaget av denne fæle opplevelsen. Da hun gikk for presten og skulle 
konfirmeres, greidde hun ikke bære på dette lenger, og hun fortalte 
presten hva hun hadde sett. Faren ble henrettet. (L.Ø.) 
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5.2.6 Folketro og sagn. 
5.2.6.1 Friskyttere. 
I gamle dager hadde de noen som ble kalt "friskyttere". Dette var 
ryggesløse mennesker uten skrupler, som inngikk forbund med Den 
Vonde. De forhekset børsa med svartekunst så de kunne treffe alt de 
siktet på. Dyrene sto stille ved gjentatte skudd. Friskytterne var 
fryktet, men ikke aktet. 
 
Den som skulle bli friskytter gikk til alters. Når han fikk brødet 
av presten svelget han det ikke, men gjemte det. Senere satte han 
det opp til blink og skjøt tre skudd mot det. Ved tredje skuddet 
dryppet det blod av brødet. Dette skulle bety at han skjøt mot den 
treenige Gud, og tredje skuddet var et skudd mot Kristus. 
 
Informanten har hørt om en friskytter. Han kom over en 
reinsdyrflokk, men avstanden var altfor stor. Han skjøt likevel tre 
skudd, og felte tre dyr. 
Friskytteriet holdt seg til 1860-70-årene. (L.Ø.) 
 
5.2.6.2 Blodstemming. 
 
Det var enkelte som kunne stemme blodet. De leste da faste 
formularer stille inne i seg, og blodet stoppet. Det var flere 
formularer og flere styrkegrader. Enkelte formularer gikk lengre enn 
andre og hadde kraftigere virkning. Blodstemmingsformularene måtte 
ikke læres bort til folk som var yngre enn den som kunne dem. Gjorde 
han det, mistet han selv noe av styrken. Den som ville bli kvitt 
evnen, kunne altså gi formularen til en yngre person. (L.Ø.) 
 
Informanten kjente personer, som nå er døde, som kunne stemme blod, 
og som brukte disse formularene, men han kunne ikke selv noen av 
dem. (L.Ø.) 
 
I et gjestebud et sted i Hallingdal kom det til slagsmål. En av de 
som sloss fikk et knivstikk i armen og begynte å blø voldsomt. Han 
tok en stol og slo to ganger, men da han skulle slå tredje gangen, 
seg armen ned av blodtapet. Det var en tilstede i gjestebudet som 
kunne 
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stemme blod. Han leste et formular, og i det samme kjente den 
knivstukne som et jerngrep om armen, og blodet stoppet. Informanten 
har hørt dette fortalt av en vederheftig mann som hadde sett på. 
(L.Ø.) 
 
Det var mye svartekunst i Hallingdal før i tiden. På enkelte gårder 
hadde de Svarteboka. (L.Ø.) 
 
5.2.6.3 Underjordiske. 
 
I ei bu i Ørterdalen bodde det underjordiske. (G.L.) 
 
Informantens bestemor (Annbjørg Slettemoen) var budeie i Lauvika ved 
Ustevatn. En gang kom det et sort lam til dem. Det slo seg sammen 
med deres egne sauer, men de hadde det som sitt eget senere. Dette 
var et huldrelam. (L.Ø.) 
 
Under en stall på Hagen i Dagali bodde nissen. Men når hesten gjorde 
fra seg, falt det ned på bordet til de underjordiske. Nissen ba 
mannen flytte stallen, og det gjorde han. Etter dette var det alltid 
et godt forhold mellom nissen og bonden på Hagen. 
 
Denne stallen står fremdeles, men skal nå flyttes til Dagali Museum. 
(G.H) 
 
5.2.6.4 Fredløse. 
 
En numedøl som hette Tjue-Bottolv var stortyv og var dømt fredløs. I 
mange år holdt han til på Vidda. Han grov ned tyvekostene sine i en 
ur ved Kløvsteinhøgda. Flere har lett, men ingen har funnet skatten 
til Tjue-Bottolv (K.B.). 
 
6. DISKUSJON. 
I dette kapitlet vil en forsøke å summere opp hovedinntrykkene etter 
første års registrering i Heinområdet, samt å antyde 
problemstillinger som kan tas opp ved de senere års registreringer 
og utgravninger. 
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De registrerte lokalitetene av steinalderkarakter faller innenfor to 
klart adskilte grupper. Den første representeres av flintfunn i 
eller i nær tilknytning til steinbuer med beinhauger. Den andre 
gruppen er de åpne lokalitetene uten synlige merker etter 
konstruksjoner på overflaten. 
 
Den første gruppen er tidligere kjent fra Sumtangen ved Finsberg-
vatn, 7 km NV for Store Krækkjas V-ende. Lokaliteten ble undersøkt 
av Johs. Bøe i årene 1939-40. Hans resultater er publisert i Johs. 
Bøe: Til høgfjellets forhistorie. (Bergens Museums Skrifter nr. 21. 
Bergen 1942). 
 
Den andre gruppen – de åpne lokalitetene – er, etter at 
Vassdragsundersøkelsene kom i gang i slutten av 1950-årene, kjent i 
et antall av flere hundre fra forskjellige steder i det sentrale 
Sør-Norges høyfjellsområder. 
Fra tidligere undersøkelser i de registrerte og andre lignende 
steinbuer i området har man funn som spenner over et tidsrom på 
mange tusen år, fra ren mesoliticum og frem til historisk tid. 
Et sentralt spørsmål i de kommende års undersøkelser må være å 
konstatere enten kontinuitet eller brudd i benyttelsen av disse 
buene. Det burde også være mulig å konstatere om buene er bygget 
over eldre lokaliteter, eller om det over hele den lange brukstiden 
har vært en eller annen form for bygningskonstruksjon på stedet. De 
store beinhaugene som finnes i tilknytning til buene kan gi svar på 
spørsmål om bl. a. hvilke dyrearter som har vært de mest 
ettertraktede jaktobjekter, dyrestammens størrelse og deres alder-
sammensetning. Her vil man også kunne finne svar på hvilken tid av 
året jakten har vært drevet, dermed får man også indikasjonen på 
buenes brukstid i årssyklusen. Det vil være av stor betydning å 
undersøke om det er generell mangel på enkelte knokler, eller om det 
er lik representasjon av alle knokler i dyreskjelettene. Dette vil 
gi svar på om buene er fangststasjoner eller slakteplasser for et 
marked som ligger utenfor Vidda, eller om buene representerer en 
fast bosetningsform i seg selv. 
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De fleste av de åpne lokalitetene gir inntrykk å være av en 
beskjeden størrelse. Registreringsformene fra de fleste er få og 
ligger innenfor et svært avgrenset areal på hver enkelt lokalitet. 
Med unntagelse av lokaliteten Hein 33 er det en generell mangel på 
stratigrafi. Det vil her være av stor interesse å konstatere om 
lokalitetene er "rene", om de stammer fra ett eller noen få besøk, 
eller om funnene representerer materielle levninger etter en 
bosetning over et lengre tidsrom. 
 
Lokalitetene omkring Heintjern synes være spesielt interessante. De 
er alle små i omfang, så vidt man kan se. Selv om 
registreringsformene ikke på noen måte kan sies å være 
representative for den totale funnmengde, mener man å ha konstatert 
visse forskjeller mellom lokalitetene, både når det gjelder 
typesammensetning og materialvalg. Funnene fra de fleste består kun 
av flint, mens det på en lokalitet kun er funnet lokal bergart. En 
lokalitet har ingen avslagsfunn , men mengder av kokstein og 
ildskjørnet stein. Man aner her muligheten av problemstillinger som 
aktivitetsforskjeller, råmaterialets kronologiske eller artefakts-
messige betydning og lokalitetenes kronologiske, eventuelt også 
etniske/kulturelle plassering i forhold til steinaldersamfunn fra 
andre områder i Sør-Norges høyfjell. 
 
Lokaliteten Hein 33 synes ha en vertikalstratigrafi på ca. 60 cm. I 
en utrasningsprofil ble det bl. a. funnet bein, som er nokså uvanlig 
på åpne steinalderlokaliteter i høyfjellet. Hvis beinene virkelig 
ligger i en steinalderlokalitet og ikke er en senere innblanding vil 
de kunne gi et mer nyansert bilde av disse lokalitetene enn man har 
hatt tidligere. 
 
De mange dyregravene og fangstsystemene som ble funnet synes å ligge 
på steder hvor reinsdyrene har sine faste trekksteder og overganger. 
I et par tilfeller ligger de nær gamle tufter. I de kommende år bør 
man foreta undersøkelser med sikte på å konstatere kronologiske og 
bruksmessige forbindelser mellom gravene og buene. Fangstsystemene 
gir opp- 
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lysninger om trekksteder for reinsdyrflokkene. Flere informanter har 
understreket at trekkene er forandret flere ganger i de siste par 
hundre år. Hvis det lar seg gjøre å datere gravene, vil man derved 
også ha muligheter til å rekonstruere fortidige reinsdyrtrekk. 
 
Fra de senere tiders utnyttelse av Vidda har innsamlingen av muntlig 
tradisjon gitt et bilde av de forskjellige omkringliggende bygdenes 
interesseområder. Det viser seg at Indre Hardanger, særlig Eidfjord, 
har strukket sine interesseområder svært langt mot øst, mens 
Hallingdal kun har utnyttet et mindre område i nordøst. Numedal har 
også brukt forholdsvis store området mot vest, og det er 
karakteristisk at informanter fra begge sider av Vidda nevner 
konflikter mellom Eidfjordinger og numedøler, mens hallingdølenes 
interesser ikke har vært så sterke at det har vært større 
stridigheter, hverken med eidfjordinger eller numedøler. 
 
Når det gjelder Numedal har man også fått ett tydelig bilde av et 
skifte i utnyttelsesformen jo høyere opp mot Vidda man kommer. 
Gårdsbebyggelsen avgrenser seg stort sett til hoveddalføret Numedal, 
men med enkelte utløpere oppover Sæterdalen for Dagalis vedkommende 
og Jønndalen for Uvdal. De høyestliggende gårdene markerer 
overgangen til seterregionen i de to sidedalførene. 
 
Setrene finnes så langt opp som bjørkeskogen når. Inne på 
snaufjellet drev numedølene ikke setring. I snaufjellsområdet er 
interessene andre. Her ligger de private fiskevann med tilknytning 
til bestemte gårder, og i disse områdene ble reinsdyrjakten drevet. 
I de samme områdene, og tildels enda høyere oppe ligger 
driftelægrene. De som ble benyttet av numedøler ligger stort sett 
innenfor de nåværende kommunegrensene, som altså synes å 
representere gamle rettighetsgrenser. Lengst vest, ved Skaupsjøen, 
Tinnhølen og Nordmannslågen, møtes Numedals og Eidfjords 
interesseområder, og rettighetskravene fra begge sider har her ført 
til konflikter. 
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I Sæterdalen finnes det mange minner om jernutvinning (se kap. 7), 
og i Uvdals sidedal, tyder selve navnet, Jønndalen, på at her har 
foregått jernutvinning. Registreringen av de fysiske kulturminnene 
omfatter ikke disse to sidedalene, de vil først komme med neste år. 
Tradisjonsinnsamlingen har gitt opplysninger om fast bebyggelse i 
disse områdene i tidligere tider. Det kan være muligheter for at det 
i disse sidedalene finnes spor av bebyggelse i forhistorisk tid. 
 
Hallingdølenes interesser i registreringsområdet er som nevnt mindre 
markerte. Etter de opplysninger man har fått fra informantene 
avgrenser det seg til noen få setre nord for det registrerte 
området, samt endel tilfeldig jakt, fiske og driftehandel. Til 
forskjell fra numedølene drev hallingdølene setring ovenfor 
bjørkeskoggrensene. Gårdsbebyggelsen gikk også høyere opp. Nygård og 
Fjellberg skal være av de høyestliggende gårdene i landet. 
 
Eidfjordingenes interesser i det registrerte området er få, men rett 
vest for området, som i det vesentlige ligger i Buskerud fylke, ble 
jaktrettigheter, beite- og drifterettigheter hevdet med stor styrke. 
Setringen fra Eidfjord strekker seg ikke så langt østover. 
 
De faste slæpene over Hardangervidda synes å ha lang tradisjon. 
Disse gamle ferdselsveiene indikerer at Hardangervidda har vært et 
bindeledd mellom de tilstøtende bygdene både på øst- og vestsiden, 
mer enn en naturhindring. At mange av disse veiene kalles 
Nordmannsslæpa tyder rent etymologisk på en dominans fra vest, idet 
vestlendingene, og særlig hardingene ble kalt "nordmenn" på 
Østlandet i eldre tid. 
 
Det var neppe uventet at registreringen i Hein-området skulle gi så 
mange funn av fysiske kulturminner som tilfellet ble. Det store 
funnantallet, også utenfor reguleringssonen, gjør det klart at man 
med stor sannsynlighet kan regne med å finne mer ved den supplerende 
og utvidede registrering i 
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samme område som må finne sted i kommende år. Det som hittil er 
gjort skulle likevel kunne gi et brukbart startgrunnlag for de 
første års undersøkelser. 
 
7. LISTE OVER IKKE UNDERSØKTE FYSISKE KULTURMINNER. 
Den følgende oversikt omfatter kulturminner som dels ligger utenfor, 
men nær opp til det området som ble undersøkt i 1969, dels objekter 
som det ble søkt etter, men som ikke ble funnet. Oversikten er 
fremkommet både ved opplysninger fra informanter og ved opplysninger 
fra litterære kilder som man mer tilfeldig er kommet over. 
Opplysningene blir signert på vanlig måte. En fortegnelse over de 
litterære kilder som er benyttet finnes til slutt i kapitlet. 
 
7.1 Lokaliteter av steinalderkarakter. 
I V-enden av Ossjøen, på en tange, ble det for noen år siden funnet 
en pilespiss. Den ble innsendt til Oldsaksamlingen i Oslo, og der 
ble der sagt at den var ca. 4000 år gammel. (G.H.) 
 
I Bjordalsbekken skal det være funnet en steinøks. Den ble innsendt 
til Oldsaksamlingen i Oslo. (G.H.) 
 
7.2 Helleristninger. 
Ingen opplysninger. 
 
7.3 Gravhauger. 
Under Svartedauen flyktet en familie for pesten fra Vestlandet og 
mot Numedal. Da de kom til Ossjøen, døde den ene og ble begravet 
mellom Kolsfet og Grotbekken. Ved Fekjamogen døde den andre og ble 
begravet der. Den tredje dro tilbake til Vestlandet. (G.H.) 
 
Den første graven er ikke funnet. 
 
Graven ved Fekjamogen ligger ca. 250 m Ø for Ossjøen, like ved 
veien. Den ble for mange år siden utgravet av lærer Steensen 
(informanten G.S.). Han fant menneskebein inn- 
 



 
- 196 - 

 
pakket i never, ellers ingenting. Beina ble innsendt til Oslo. Her 
ble det opplyst at det var bein av en kvinne i 20-års alderen. Beina 
ble sendt tilbake til lærer Steensen som la dem tilbake på samme 
sted og reiste et kors på graven. (G.H.) 
 
I katalogen på Dagali Museum er som museumsnummer 471 oppført 
"Hjerteformet bringering" fra Fekjamogen. "Fra stedet hvor grav for 
den sorte død 1349". "Gave fra Gothard Larsen". 
 
Ved Bjordalsbekken på Ø-siden, rett ovenfor stedet hvor en sidebekk 
kommer ned, var det en grav. Den ble for ca. 60 år siden utgravet av 
informantens far og lærer Steensen. Det ble funnet en bronsering og 
en glassperle som ble innsendt til Oldsaksamlingen i Oslo. (G.H.) 
 
I samme område var det en annen grav. Det fortelles at en mann fra 
Sætahaugen i Skurdalen hadde vært i Eidfjord på arbeide. På 
hjemveien omkom han. Om våren ble han funnet av folk fra Skurdalen 
som begravde ham på stedet. Graven ble funnet av lærer Steensen. Det 
var en steinrekke omkring graven, og selve graven var endel 
nedsunket i midten. Steensen fant bein, beinknapper og tøyrester. 
Han tok kraniet med seg hjem, men la det senere tilbake i graven 
etter påtrykk fra sin familie. (G.H.) 
 
7.4 Hustufter, steinbuer, hellere, setre. 
Numedalsområdet. 
"Haranatten i Dagalid var bebodd en menneskealder, men er nå anvendt 
som fjeldstøl". (Fjeldbeitekomiteen 1911 s. 17). 
 
"Breiset og Kollset i Dagalid i nærheten av Os-sjøen prøvet man 
ogsaa aa bebo for en menneskealder siden, men opgav det igjen efter 
faa aar". (Fjeldbeitekomiteen 1911 s. 17). 
 
Stryken, "Her skal ... nevnes vannet Stryken, om hvilket der finnes 
3 diplomer (DN IX 316, 364, 367) fra årene 1462 til 1474, som viser 
oss at fiskeretten var gått over til enkelte 
 



 
- 197 - 

 
menn og delt opp i lodder, som solgtes. Likeledes sees det at der 
var opført fiskerbuer". (Olafsen 1925 s. 14). 
 
Holmsbu er nevnt i en grensedom av 1563. (Olafsen 1925 s.34) 
 
Grønnutseter var i bruk som seter til 1950-årene. Sist ble den brukt 
av Knut Sveinunggård, Skurdal. (K.B.) 
 
Kalven. Her er ei bu, brukt både som driftelæger og som fiskebu. 
Tilhørte Kjønnerud i Dagali. (K.B.) 
 
Holmetjørndalen. Buer tilhørende Numedal. (K.B.) 
 
Lågliberget. Øverste Uvdalsstøl. Var i bruk til 1950- årene. (K.B.) 
For over hundre år siden bodde det folk her hele året. De var fra 
Uvdal. (H.G.) 
 
Bjørdalsnuten. I gamle dager bodde her en samefamilie i en hule oppe 
i høyeste nuten, på sørsiden. De hadde sin egen reinsdyrflokk. Hulen 
er lett å finne. (H.G.) 
 
Kaggelibua, ligger ved Bjornesfjorden i V-enden, like ved 
fylkesgrensen. Den var bebodd hele året fra Uvdal. De hette Kaggeli. 
De levde av fiske og jakt, og de hadde noen geiter som de hadde 
slåttemark til under fjellet. Det står fremdeles noen steinbuer. 
(H.G.) 
 
Ossjøen. (Se under seterdrift.) 
 
Geitsjølægeret. Den spanske eventyrer og amatørgeolog, grev E.R. 
Vargas-Bedemar dro i 1811 over Hardangervidda. Han overnattet på 
Geitsjølægeret. I hans reiseberetning fortelles det at her var det 
16 mennesker av begge kjønn og av alle aldre som levde patriarkalsk 
sammen i hytta. De overlot ham den beste sengen med skinnfellen. 
(Munthe 1929 s. 72). 
 
Bjørnesfjorden. Her skal være steinbuer med beinhauger. (Brøgger 
1929 s. 48). 
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Hallingdalsområdet. 
 
Halnetunga., med utsikt mot Øvre Hein, Krækkjehalli og Tverrhogget 
er ei bu. (L.Ø.) 
 
Hardangerområdet. (Ø-re del). 
 
Stigstuv. I 1811 fant grev Vargras-Bedemar her ei bu uten tak 
oppunder en bergvegg, hvor han forgjeves søkte ly for regnet. 
(Munthe 1929 s. 72). 
 
Trettelægeret, ved Skaupsjøen. (L.Ø.) (G.H.) (J.T.) o. fl. 
 
Olavsbulægeret, V-siden av Olavsbuvatnet. (J.T.) (L.Ø.) 
 
Dalborlægeret ved Dalbortjørn. Her er ei lita tuft. (J.T.) 
 
Skaupsjøen i NØ-enden er ei steinbu. I V-enden flere buer. I alt 
skal det være 4 lægere ved Skaupsjøen. (J.T.) 
 
Langevatn ovenfor Sysendalen. Her skal være steinbu med beinhauger. 
(Brøgger 1929 s. 48). 
 
Tinnhølen i Bjoreidalen. Tuft med beinhaug. (Brøgger 1929 S. 48). 
 
Isdalen. Tuft med beinhaug. (Brøgger 1929 s. 48). 
 
Nordmannslågen. Tufter med beinhauger. (Brøgger 1929 s. 48. I et 
dokument av 1768 om fisket i Nordmannslågen er det nevnt 6 buer: 
Bessebu, Nesbu, Lakebu, Norebu, Holsbu og Aaremotbu. Lakebu er 
antagelig det samme som Sandhaug. Den skulle være oppført over 50 år 
tidligere av Hans Aarekol. Nesbu var oppført av Jakob Rogdo omkring 
1738, da han lå der og fisket. Bessebu var oppført av folk fra 
Sørfjorden. Holsbu tilhørte folk fra Ringøy i Sørfjorden og var ei 
veidebu. Det ble uttalt at eidfjordingene aldri hadde hatt egne buer 
ved Nordmannslågen. Alle var brukt av sørfjordinger på jakt og 
fiske. (Olafsen 1910 s. 59). 
 
Sandhaug. Gammelt læger. Etter at stedet ble turiststasjon ble det 
også brukt som støl. (Olafsen 1910 s. 59). 
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"Biskopsbua". Reinton 1938 s. 109 - 110: 

"I 1120-åra vart Stavanger bispedøme skilt ut or Selja, og 
Hallingdal vart lagd til Stavanger. Like til 1631 sokna Hallingdal 
dit……Ein bisp den tid var litt av ein småkonge. Han hadde etter 
lova høve til å ha ei hird på 40 mann, som ein verdsleg 
hovding.... På fjellet millom Hardanger og Hol er Biskopsvarden 
avmerkt (på et kart fra biskop Scavenius' dager, ca. 1625). Peder 
Claussøn skreiv i 1613 at bispen for upp i Eidfjord og hadde då 
"14 Mile offuer Halnefield eller Hardangerfield til Hallingdal; oc 
ere der Boder på Fieldet som Folck kand blifue i om Natten, aff 
hvilke den ene kaldis Biscopsbod". Jonas Ramus nemnde og denne 
biskops-bua i 1715, medan sorenskriver Palludan skreiv i 1744: 
"Den Boe som bemeldte Jone Ramie melder om (i sin Norges 
Beskrivelse) at skulle stå midt på Fieldet, ved Nafn Biskobs Boden 
findes ikke, men der står endnu en Varde av Steen oprettet, de 
kaldes Biskopsvarde, og går udi Åls gield endnu det Sagn, at når 
Biskopen reiste ifra Stavanger til Ål, hvilede han ved samme 
varde". Bua heiter på Scavenius' kart Halninboe. Ho låg norda 
Halnevatnet. Der er enno levninger etter ei gamal steinbu ved 
Olavsbuvatnet. Her var det då bispane overnatta. Vidare gjekk 
vegen over "tre svært fårefulle elvar", heiter det i ei innskrift 
på kartet. Det var vel då Bjoreia, Krækjaelva og Grøne, som er 
avteikna på kartet. Dei fylgde so Nordmannsslæpa til Tuftebrua". 

 
(Flere informanter bl. a. J.T. antyder at Biskopsbua helst må være 
Halnelægeret). 
 
Olafsen 1925, s. 18: 

"Vi har.... et verk av Hohannes Svaning: Kristian den annens 
regjering (på latin) og her beskrives omstendelig Eirik 
Valkendorfs reise over Vidda til Bergen for å forberede kongens 
komme. (1509). "Han forteller at der ikke var menneskelige boliger 
på veien, men alene et øde, ubebodd hus midt på fjellet opført av 
de "gavmilde 
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gamle konger", hvor de reisende kunde finde herberge. Ved var der 
i overflod, men ild måtte man selv føre med sig. At det var veien 
over Vidda Erik Valkendorf er reist, er klart, men om det var over 
Haukeli eller en annen vei er uvisst". 

 
7.5 Jaktminner og fangstminner. 
 
Numedalsområdet. 
 
Bjordalsnuten. Rett SV for Bjordalsnuten ligger det minst 5-6 
dyregraver. Der er noen tjern. Mellom dem og nuten ligger 
dyregraver. I SØ-enden av nuten, i en ur, er det flere bogastille. 
(G.H.) 
 
Lågliberget. Her skal det være 5-6 dyregraver. De er endel 
sammenrast. (G.H.) 
 
Heinberget. Ved Nedre Hein, nær berget skal det være dyregraver. 
(K.B.) 
 
Bjordalen, i nærheten av Tuva, er ei dyregrav. Midt på Bjordalsnuten 
og i hallet ned mot Dagali er det også dyregraver. (G.L.) 
 
Skaupsjøtunga, mellom Skaupsjøen og Halne, nær noen tjern, er det 
mange dyregraver. (G.L.) 
 
Dagali. I skogen ovenfor Dagali er det dyregraver flere steder. Det 
er uvisst hvilke dyr som ble fanget her. Det finnes endel elg i 
Dagali. (M.H.) 
 
Mellom Skrykjen og Skarvsvatn skal det være 99 dyregraver av Nord-
Norsk type. Dette er groper i bakken, ikke oppmurte graver. 
(Opplysning innhentet av Bjørn Årseth). 
 
Hallingdalsområdet. 
 
I Tverrhogglia, ca. 300 m Ø for Tverrhogglægeret, i en steinur nær 
en stor flyttblokk skal det være en stor fastring. (L. Ø.) 
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Halnekollen, i skardet N for Halne fjellstue, skal det være en 
dyregrav. (E.L.L.) På Halnekollen, ca. 200 m N for en stølsruin er 
en dyregrav. (E.L.L.) "Like op under toppen av Halnekollen ligger 
saaledes to graver". (Fjeldbeitekomiteen 1911 s. 63). 
 
Hardangerområdet. Ø-re del. 
 
Graveskardet er et "trangt, vildt dalføre mellem Helvedesnuten og 
Helvedeshorjet", V for Nordmannslågen. Her skal det være mange 
dyregraver. Endel av dem er oppmuret over bakken. 
(Fjeldbeitekomiteen 1911 s. 62-63). 
 
Langevatn. Ved den øvre enden skal være en mannsdyp, oppmuret 
dyregrav. (Fjeldbeitekomiteen 1911 s. 62) 
 
Heisantjørnane. "...hvor overgangen er, ligger der grav i grav over 
hver eneste tange". (Fjeldbeitekomiteen 1911 s. 63). 
 
Skiftesjøen, S for Vesle Skiftesjøen, mot Bjoreidalen er det 
oppmuringer, antagelig bogastille. (J.T.) 
 
Olavsbuvatn. Her skal det være isolerte dyregraver. 
 
7.6 Miler og blåstere. Andre minner om jernvinna. 
Fra nedre ende av Ossjøen og oppover mot Haranatten finnes det mange 
jernblåstere. Langs hele Ossjøen er det mye jernslagg å finne. 
(G.H.) (M.H.) På Haranatten er det mange jernblestere. (G.H.) 
 
På Geilo er det flere steder jernblestere. På gården Luten er det 
mange slike. (G.L.) 
 
7.7 Andre kulturrelevante indikasjoner. 
 
Numedalsområdet. 
 
L.M. har funnet pilespisser av jern flere steder på Østvidda. Noen 
av disse har han fremdeles. 
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Olaf Tjønntveit, fant for noen år siden en pilespiss av jern i en 
sandbanke på S-siden av Nedre Hein, litt opp fra vannet. (G.H.) 
 
Dagali Museum nr. 143: "Pilespiss av jern. 18 cm lang, 3 cm bred". 
Funnet i en kreaturslæpe på fjellet. Gave fra Ole Bakke, Uvdal. 
 
Dagali Museum nr. 344: "Pilespiss av jern. 13 ½ cm lang, 3 cm bred". 
Hans Holthe, Geilo fant pilen i strandkanten ved Fjellberg gård, 
Haugastøl. 
 
Dagali Museum nr. 412: "Pilespiss av jern". Funnet i nærheten av 
Lappestein, Krækkja. Gave fra O. Edvardsen. Funnet 1945. "Muligens 
en spydspiss". 
 
Dagali Museum nr. 101: "Pilespiss av jern, 14 cm lang og 1 ½ cm 
bred". Funnet av Guttorm Aastveit på en moserabbe på Stangemyrene. 
 
Dagali Museum nr. 102: "Pilespiss av jern . 13 ½ cm lang og 3 cm 
bred. Selve tangen bortrustet. Guttorm Aastveit fant den ved 
jordarbeida ved fjøset i Kleiven, ca. 1 ½ cm dypt. 
 
Ved Haranatten ble det funnet en pilespiss av jern for endel år 
siden. Den ble stjålet av turister. (G.H.) 
 
Hardangerområdet (Ø-re del). 
 
På N-siden av Dyranut fant en reinsdyrgjeter for mange år siden en 
spydspiss eller pilespiss med holk. Den var omtrent 30 cm lang. 
Jakob Viveli tok den med seg, og informanten vet ikke hvor den er 
nå. (J.T.) 
 
I en grensedom av 1563 nevnes endel varder på Hardangervidda. Dette 
omtales s. 34 Olafsen 1925: "Denne dom skal ha vært opbevart på 
gården Skålebø i Tin. Originalen er forsvunnet for lenge siden, men 
der finnes en avskrift fra 1720 tatt av en G.A. Tiesemarken, som er 
avskrevet av sakfører Værenskjold. Der er tydeligvis en mengde feil 
i avskriften..." I dokumentet heter det bl. a.: ".. Kunde vi da ei 
andet 
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efter vores Samvittighed end at fornævnte Holmelangen og Bu 
(Holmsbu) laag til Tindalen og ikke til Norland, faar i saa maade 
fra først nævnt Vand og Bu stod opreist nogle store Varder Spessi 
(?), nordom Bismervandet stod en Varde saa lig som en Karl til 
Akslerne og Hul under og i fornævnte Hul stod er stor Sten i, og 
derfra og vesten Langereide paa et Hovde var en Varde som et mellem 
Hus og derefter paa en stor Varde, som er oven den, saa og østen o 
Langereide, der saa vi og Klevshovden...." 
 
Hallingdalsområdet. 
 
I Skjerpenuten ved Skjerpetjørn, Ø for Vesle Krækkja ble det tatt ut 
skjerp etter metall, men det ble ingen drift. På S-siden av nuten 
skal det være rester av en hyttemur. (K.B.) 
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Hardangerviddens utnyttelse. (Landbruksdepartementet) 
(Kristiania 1911). 
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1. REFERANSEMATERIALE 
 
1.1 Kart. 
Ved registreringsarbeidet er brukt NGO's kart blad 1415 IV, 
Eidfjord, målestokk 1:50 000, serie M711 (militærutgaven), utgitt 
1968. I de tilfellene da de registrerte lokalitetene finnes avmerket 
på dette kartet, er det angitt under stedfestelsen. 
 
Vi har også benyttet følgende av NVE's kart:  
SB - 8591a, målestokk 1: 5 000  
SB - 8604 , målestokk 1:10 000  
SB - 8605a,  målestokk 1:10 000  
SB - 8606a, målestokk 1:10 000 
 
Disse er det i innberetningen henvist til under navnet 
"reguleringskartet". På disse kartene er alle de registrerte 
lokalitetene, bortsett fra Veig 98 - 131, avmerket. Disse 
lokalitetene kommer ikke med på de kartene vi har hatt. 
 
1.2 Flyfotografier. 
Følgende flyfotografier er benyttet: (Serie 1230, Widerøe). J17 - 18 
- 19 - 20 - 21 - 22 - 23. 
 
1.3 Informanter. Se pkt. 8. 
 
1.4 Litteratur. 
Fett, Per (1956) Førhistoriske minne i Hardanger. 
Ulvik Prestegjeld. Bergen. 
 
 
2.  GENERELL OVERSIKT. 
 
 
2.1 STARTGRUNNLAG. 
Foranledningen til registreringen på Hardangervidda sommeren 1969 
var Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesens planlagte reguleringer 
i dette området i forbindelse med Eidfjordverkene. For å redde en 
del av de kulturverdier som eventuelt vil gå 
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tapt ved en slik regulering, er det planlagt en tverrvitenskapelig 
kulturhistorisk utforskning av Hardangervidda. De arkeologiske 
museers registreringstjeneste sendte i sommer ut tre grupper, hver 
bestående av to studenter, til tre avgrensede områder på 
Hardangervidda. Hver gruppe skulle innen sitt område foreta en 
kombinert arkeologisk og etnologisk registrering. Resultatene fra 
denne første sommerens registrering vil inngå som materiale for den 
planlagte videre kulturhistoriske utforskningen av Hardangervidda. 
 
2.2 Utført arbeide. 
Denne innberetningen gjelder registrering i Veigdalen og enkelte 
tilstøtende områder. Det som er registrert er strekningene på begge 
sider av Veig fra Valurfossen til og med Hedlo og Sandvad. Fra Hedlo 
til og med Rjoto er bare området Ø for Veig dekket av 
registreringen. I tillegg har vi registrert N og V for Vivo fram til 
og med Vivheller, hovedsaklig langs de T-merkede stiene fra Viveli 
til Vivheller og fra Sandvad til Vivheller. Vi har dessuten foretatt 
innsamling av muntlig tradisjon nede i Øvre Eidfjord, men verken der 
eller i Hjølmodalen er det foretatt registrering av fysiske 
kulturminner. Hele det registrerte området ligger i Ullensvang 
kommune. 
 
2.3 RESULTATER. 
Registreringen av fysiske kulturminner har gitt følgende resultat: 
Ingen lokaliteter av steinalderkarakter. Ingen helleristninger. 
1 gravhaug. 12 seteranlegg, disse omfatter 54 buer og 22 tufter. 
39 andre tufter. Ingen jakt- og fangstminner. 32 kullgroper (miler). 
3 slaggforekomster. 3 innhegninger. 2 steinbrudd. 2 groper av uviss 
bestemmelse. I alt er det registrert 158 lokaliteter. 
 
3.  TERRENGBESKRIVELSE. 
 
3.1 TOPOGRAFI. 
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3.1.1 Veigdalen. 
Veigdalen strekker seg fra Hadlaskard til Valurfossen. Dette er en 
strekning på ca. 12 km. Dalens hovedretning er N/S. S-enden av dalen 
ligger på ca. 1 000 m.o.h., N-enden på ca. 900 m.o.h. Langs bunnen 
av dalen renner elven Veig. Den kommer fra noen tjern Ø og SØ for 
Hårteigen og munner ut i Eidfjordvatnet. Litt lenger mot S ligger 
vannskillet mot Kvennovassdraget som fører ned til Møsvatn. Gjennom 
hele Veigdalen renner elven forholdsvis rolig, den har her bare 
enkelte mindre stryk. Veigdalen virker åpen, liene på begge sider av 
den er de fleste steder slakke. Fjellene som begrenser dalen mot Ø 
og V går jevnt over opp i en høyde av 1 000 m.o.h. Bergarten er 
hovedsakelig granitt. Vegetasjonen i dalen er frodig. Bjerkelier 
strekker seg flere steder et godt stykke opp langs dalsidene. Inntil 
for få år siden gikk bjerkene ikke lenger inn i dalen enn til 
Sandvad. Nå begynner det å vokse opp bjerkelier helt inne ved 
Hadlaskard og også ellers i dalen tar bjerken seg opp. Vieren har 
også tatt seg opp de siste årene. Mange av myrene og bekkene i dalen 
er sterkt jernholdige. 
 
3.1.2 Områdene N og V for Vivo og omkring Vivevannene. 
Terrenget her skiller seg noe fra Veigdalen. Det er mer kupert og 
mindre frodig. Området omkring Vivevannene er de fleste steder 
myrlendt. 
 
3.2 STEDSNAVN. 
 
3.2.1  Navn som ikke står på kartblad 1415 IV, Eidfjord. 
 
Sutarebrekko. Stedfesting: se Veig 72 og 73. Navnet er alment brukt 
av folk på stedet. Jon Myklatun mener det kan ha sammenheng med 
"sut" og komme av at dette er den siste tunge oppstigningen på veien 
fra Veigdalen til Eidfjord. (L.V., J.M.) 
 
Lomatjødn: Dette er navnet på det lille tjernet som ligger 
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på Ø-siden av Veig mellom øyne (Gunnarsstølen) Veig 86-89, 
Tosteinssetet mm. Veig 92-94- og Storrlie Veig 24-27. Navnet skal 
komme av at det for en del år siden holdt til et lommepar her. 
(L.V.) 
 
Bråto: Området langs Ø-bredden av Veig fra foten av Sutarebrekko til 
Vivos utløp i Veig. (L.V.) 
 
Fljotebare: Stedfesting: se Veig 1. (L.V.) 
 
Ormsdalen: Stedfesting: se Veig 53-54. Lars Vivelid mener opphavet 
til navnet må være mannsnavnet Orm da det ikke finnes orm i 
Eidfjordfjellet. (L.V.) 
 
3.2.2  Navn som på kartblad 1415 IV, Eidfjord, er galt skrevet. 
 
Fljotdalssete: Blant folk i området kalles stølen "Fljodal". Dette 
navnet er brukt i innberetningen. 
 
Vasslivatnet: Dette er det navnet som er vanlig blant folk fra 
Sørfjorden. Eidfjordingene kaller vannet "Store Vivevatn". 
 
Vivetjernene: Disse har blant Eidfjordingene egne navn. Det 
østligste kalles "Vivetjødn", det midterste "Andre Vivevatnet" og 
det vestligste "Nyestølsvatnet". 
 
4. GRUNNLAG FOR VURDERING AV DET UTFØRTE ARBEIDET. 
 
 
4.1    FORHOLD TIL KONVENSJONEN. 
 
Ved de registreringene som tidligere er utført i forbindelse med 
vassdragsreguleringer har en bare i liten utstrekning kunnet ta med 
fysiske kulturminner som er yngre enn forhistorisk tid og 
middelalder, og det er gjort lite for å samle inne muntlig 
tradisjon. Det har heller ikke vært anledning til å utføre 
registrering utenfor neddemningssonene. Ved arbeidet på 
Hardangervidda sommeren 1969 har vi ikke vært bundet av disse 
begrensningene. 
Under registreringen har vi gått over så store deler av det området 
vi fikk tildelt som tiden tillot, uten noe hen- 
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syn til hva som vil bli neddemt ved en eventuell regulering. 
 
Registreringen har omfattet alle spor av menneskelig aktivitet fra 
forhistorisk tid fram til idag. Enkelte av de seteranleggene som er 
registrert er fortsatt i drift. Bare kulturelementer som helt 
tilhører moderne tid er utelatt, for eksempel hyttebygging og 
sportsfiske. 
En god del tid er brukt til å intervjue folk som er kjent i området. 
Av disse har vi fått opplysninger både om synlige kulturspor og mer 
generelt om utnyttelsen av fjellet. 
 
4.2 ARBEIDETS OMFANG. 
Registreringen i Veigdalen foregikk i tiden 1/8 - 31/8 1969. De som 
deltok var cand. mag. Anne-Camilla Finckenhagen, Bergen og stud. 
mag. art. Inger Marie Holm-Olsen, Bergen. Ialt ble det utført 54 
dagsverk. Det ble registrert 158 lokaliteter og tatt 28 prøvestikk. 
8 personer ble intervjuet. Tilsammen ble det tatt 153 fotografier. 
 
4.3 DIVERSE. 
 
4.3.1 Metode ved oppmåling. 
Alle avstander mellom lokaliteter og alle lengde- og breddemål for 
buer og tufter er skrittet opp. Alle øvrige mål som er tatt på hver 
enkelt lokalitet, slik som veggbredde, vegghøyde, dørbredde o.s.v., 
er tatt med tommestokk, men ingen av disse målene har større 
nøyaktighet enn til nærmeste 5 cm. Store avstander mellom punkter 
som finnes avmerket på kartene eller er synlige på flyfotografier er 
utmålt på disse. 
 
4.3.2 Intervjuteknikk. 
Vi var alltid begge med ved intervjuene, den ene førte samtalen med 
informanten mens den andre noterte. Umiddelbart etter intervjuet 
leste vi så sammen gjennom det som var blitt notert. Vår oppfatning 
er at vi på denne måten fikk med så godt som alt det som ble sagt. 
Vi mener derfor 
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at bruk av lydbåndopptaker ikke byr på noen særlige fordeler i 
forhold til den metoden vi brukte. Derimot kan bruk av 
lydbåndopptaker ha flere ulemper, spesielt mener vi det vil virke 
hemmende på informantene. I de tilfellene der flere informanter har 
gitt likelydende opplysninger er alle disses signaturer oppført. I 
ett tilfelle der tre informanter ga forskjellige opplysninger om 
samme emne, er bare den enes uttalelser tatt med. Dette gjelder Lars 
Myklatuns rute over fjellet med driftene. Her har vi ført opp det 
Lars Myklatun selv sa, ikke opplysningene fra Kari Myklatun og Jon 
Myklatun. De to sistes opplysninger avvek både innbyrdes og fra det 
Lars Myklatun sa. 
 
4.3.3 Definisjoner. 
Ved registreringen fant vi alle mellomstadier fra tufter som såvidt 
er synlige i terrenget til helt intakte buer. Vi kjenner ikke til at 
det finnes klare definisjoner som skiller kategoriene bu og tuft fra 
hverandre, og for at våre betegnelser på de registrerte lokalitetene 
ikke skulle bli helt tilfeldige har vi valgt selv å lage to 
definisjoner. Disse er brukt i innberetningen. 
Bu: Hus eller rest av hus der noe av minst én av gavltrekantene er 
bevart. 
Tuft: Rest av hus der intet av gavltrekantene er bevart. 
 
4.3.4 Værforhold. 
I Veigdalen var det i sommer mye mer regn og tåke enn det som er 
vanlig. Dette hemmet ikke registreringen i særlig stor grad, derimot 
var det en del til hinder for fotograferingen. Både snemengden i 
fjellet og vannføringen i elvene var i år mindre enn det normale og 
skapte ingen problemer for registreringen. 
 
5. REGISTRERING. 
 
5.1 FYSISKE KULTURMINNER. 
 
 
5.1.1 LOKALITETER AV STEINALDERKARAKTER. 
Det ble ikke funnet lokaliteter av steinalderkarakter. 
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RUTE 9097, 9098 
9099 

 
 
RUTE 9097 OG 9098  

PRØVESTIKK 
Veig 23. 

1. Stedfesting. 
 
Området for prøvestikkene er en flate som i SØ begrenses av Fljoto, 
i V av Veig og i NØ av SV-skråningene ned fra Kvasshovden. Flaten er 
oppfylt av en myr med små tjern. På kartet (Blad 1415 IV, utg. 
1968), er det ikke oppgitt noe navn på dette stedet, men ifølge Lars 
Viveli kalles hele flaten Fljotebare. 
På Fljotebare langs Veig går noen tørrere drag der grunnen utgjøres 
av fjell og hvor det vokser vier, dvergbjerk og einer. Det var her 
prøvestikkene ble tatt, fra munningen av Fljoto og N-over. 
 
2. Beskrivelse. 
Det ble tatt 28 prøvestikk med 5-10 m mellomrom. Alle var negative. 
 
5.1.2 HELLERISTNINGER. 
Det ble ikke funnet helleristninger. 
 
5.1.3 GRAVHAUGER. 
 
 
RUTE 9099.  
 

Veig 22. 
1. Stedfesting. 
På den T-merkede stien mellom Berastøl og Fljodal, der de bratte 
bakkene ned mot Fljodal begynner og hvor en første gang ser ned til 
stølshusene på Fljodal. Ca. 900 m i luftlinje NNØ for og ca. 200 m 
høyere enn Fljodal, 1 130 m.o.h. Røysen ble funnet etter anvisning 
av Lars Vivelid, den er også nevnt hos Fett. (Førhistoriske minne i 
Hardanger. Ulvik prestegjeld, s. 5, W. Bergen 1956). 
 
2. Beskrivelse. 
Lav, tilnærmet sirkelrund røys av stein med største mål 10-30 cm. 
Røysen er 6 m i diameter og opptil 0,5 m høy. 
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RUTE 9099, 9298 
 
 
På N-lige del av røysen er det bygd en 1,5 m høy T-merket varde. 
Røysen ligger i en gress- og mosekledd helning. V-lige halvdel av 
røysen er overgrodd av gress, lyng og dvergbjerk, Ø-lige halvdel er 
mindre overgrodd. 
 
Diskusjon. 
Ifølge L.V. kalles røysen "Skjelmarøyso". Navnet kommer av at en 
"skjelm", en tyv eller røver, skal være begravet der. Røysen er 
tydelig lagt opp av mennesker. Den kan ikke være rydningsrøys, da 
det ikke kan ha vært drevet dyrkning i området omkring den, den 
ligger omgitt av ur og fjellknauser. Det er heller ikke rimelig at 
den er lagt opp som veimerke, da den ikke er synlig på særlig lang 
avstand. Det er derfor sannsynlig at den virkelig er en gravrøys 
slik tradisjonen sier. 
 
5.1.4 SETERANLEGG, BUER OG HUSTUFTER.  
 
5.1.4.1 SETERANLEGG. 
 
 
RUTE 9298.  

SUTAREBREKKO. 
Veig 73. 

1. Stedfesting og funnmåte. 
Ca. 1 km NNØ for Viveli gjør Veig en skarp sving mot V. Herfra går 
et myrdrag innover mot NNØ, og fra myrdraget går et skar videre 
oppover mot NNØ. Gjennom dette skaret går kraft- og telefonlinjen 
til Viveli og den T-merkede stien fra Viveli til Hjølmoberget. 
Nederst i skaret, ca. 10 m ovenfor overgangen til myra, 5-10 m SØ 
for telefonlinjen, ca. 30 m NV for kraftlinjen og ca. 10 m V for den 
T-merkede stien ligger stølen Sutarebrekko. Den er godt synlig fra 
stien. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker 
med største mål fra ca. 0,3 til ca. 1 m. Murtykkelsen er ca. 1 m. 
Alle veggene og begge gavlene er 
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RUTE 9298 
9196 

 
intakte. Indre vegghøyde er ca. 1,5 m. Bua er inngravd i bakken mot 
NØ. Gavlhøyden i NØ er ca. 2 m på innsiden, ca. 1,2 m på utsiden. 
Midt i SV-gavlen har bua en ca. 1 m bred og ca. 1,5 m høy døråpning. 
Den har ikke hatt vinduer. I S-hjørnet har bua et ildsted med 
oppmurt pipe. Ingen rester av taket er bevart. Orientering: NØ/SV. 
Ytre mål: 6 x 6 m. 
 
Tradisjon. 
Bua ble satt opp som sel av Jon Myklatun, far til Lars Myklatun, og 
Knut A. Litlatun. Knut Litlatun stølte her en sommer. 
Jon Myklatun stølte på Hedlo og Knut Litlatun hadde stølspart på 
Fljodal. De hadde ikke rett til å sette opp en ny støl i dette 
området, men gjorde det for å presse fram en avgjørelse i en sak de 
hadde gående mot Torstin Litlatun, Gunnar Myklatun og Hallstein 
Gardatun. Dette endte med en dom der Jon Myklatun og Knut Litlatun 
fikk eiendomsrett til skogen og rett til oppdyrkning, men ikke 
beiterett. (J.M.) 
 
RUTE 9196  

TORBJØRNSTØLEN. 
Veig 97. 

1. Stedfesting og funnmåte. 
Stølen ligger på ca. 1 000 m.o.h., på N-siden av Vivo, ca. 10 m NV 
for stien mellom Viveli og Vivheller. Den ligger ved foten av det 
første høydedraget en går over når en følger denne stien fra Viveli, 
i NØ-enden av en slette som i N og NØ begrenses av Vivhalsane og i 
SV av Brandanuten. Denne sletten er nå helt tilgrodd med tett 
bjerkekratt. Stien skal tidligere ha vært T-merket, men er nå lite 
brukt og svært vanskelig å finne. 
Opplysninger om stølen og hvor den ligger fikk vi av Lars Vivelid. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål ca. 0,3-1 m. De er nå svært nedraste. Mur- 
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bredden er 1-1,5 m. Indre vegghøyde varierer mellom 1,2 og 1,6 m. 
Tufta er inngravd i bakken mot NV. Midt i SV-veggen er en ca. 1 m 
bred døråpning. Det er muligens spor etter ildsted i Ø-hjørnet. 
Taket er det ikke bevart rester av. Tufta er innvendig oppfylt av 
nedraste stein, disse og veggmurene er nå overgrodd av mose. Både i 
og utenfor tufta vokser tett bjerkekratt. Tufta er orientert NV-SØ, 
indre mål ca. 4 x 3 m. 
 
Tradisjon. 
Torbjørnstølen tilhører br.nr. 1 på Viveli, dette bruket eies nå av 
Lars Vivelid. Stølen ble bygd av Torbjørn Knudsen på Viveli i første 
del av 1800-tallet, og har fått navn etter ham. Han brukte den bare 
kort tid, de som stølte på Vivheller, Veig 110-115 og 118-130, skal 
ha ment han kom for nær dem og de skal nærmest ha jagd ham bort. 
Torbjørn Knudsen flyttet senere fra Viveli. (L.V.) 
 
 
RUTE 9197  

TORSTEINSSELET, TORSTEINSFLOREN MM. 
Veig 92-94 

1. Stedfesting. 
Rett Ø for husene til Endre Vivelid, på Ø-siden av Veig, ligger en 
gress-slette langs elven. På denne sletten, ca. 150 m SV for tjernet 
i myra S for Øyne (Gunnarstølen), ligger en intakt steinbu, et skur 
med steinvegger og en steinbu uten tak. 
 

Veig 92. 
1. Stedfesting.  
Ca. 150 m SV for tjernet i myra S for Øyne (Gunnarstølen, veig 86-
89) og ca. 90 m Ø av Veig. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er omhyggelig oppført i tørrmur av 
granittblokker med største mål 0,5-1,5 m. Veggene er kalket 
innvendig. Murene er ca. 0,9 m brede. Utvendig høyde på langveggene 
er ca. 1,5 m. Bua har døråpning i 
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V-veggen, bredde 0,9 m, høyde 1,8 m, dybde 0,9 m. Taket er intakt og 
båret av 1 midtås og 4 sideåser som hviler på ca. 3 m høye 
steingavler. Taket er tekket med bord som ligger på tvers av åsene; 
bordene har vært dekket av tjærepapp, never og torv. På S-siden av 
taket er bordene blåst bare. Det er ikke pipe på huset, men det står 
en gammel jernkomfyr i det SØ-hjørnet, og det er skåret et hull i 
bordlaget over, antagelig for ovnsrør. Vindu med mål 0,7 x 0,85 m i 
Ø halvdel av S langvegg. Bua er orientert Ø-V, ytre mål 5 x 6 m. 
 

Veig 93. 
1. Stedfesting.  
Ca. 3 m SV for Veig 92. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet rektangulært skur. S-veggen dannes av en stor stein (høyde 
18 m, bredde 2,7 m) og tørrmur i SV-hjørnet. Ø- og V-veggen er 
tilfeldig lagt opp i tørrmur. Mot N er skuret åpent. Veggen er 
høyest i SV-hjørnet, ca. 2 m. Herfra skråner taket mot Ø-veggen som 
er ca. 1,6 m høy. De tre veggene er intakte. I SV-hjørnet en nisje, 
ca. 1 m lang og 0,5 m bred - muligens plass for ildsted. Taket er av 
bølgeblikk som hviler på 3 åser og en stokk over åpningen mot N. 
Skuret er orientert N-S, ytre mål: ca. 1,7 x 3 m. 
 

Veig 94. 
1. Stedfesting.  
Ca. 50 m NV for Veig 92 og ca. 25 m Ø for Veig 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. En stor stein 1,55 m høy og 3,5 m lang danner 
nesten hele S langvegg. De andre veggene er oppført i tørrmur av en 
dobbelt rekke granittstein med største mål 0,5-1 m. Steinen bærer 
ikke merker etter å være sprengt ut. Murbredde opptil 1,3 m. 
Utvendig vegghøyde ca. 0,8 m. Ytre gavlhøyde i Ø ca. 1,6 m, ytre 
gavlhøyde i V ca. 3 m. Muren er noe innrast i SØ-hjørnet. Bua har 
ikke tak eller spor av ildsted. Døråpningen som ligger midt på 
kortveggen mot 
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SV er 1,1 m bred, 1,5 m høy og 1,1 m dyp. Inne i bua og på murene 
vokser gress. 
Bua er orientert NØ-SV, ytre mål: 4,5 x 6 m.  
 
Tradisjon. 
Lars Vivelid forteller at bua Veig 92 ble brukt som sel. Den var 
satt opp av Torstein Litlatun, far til Gunnar Litlatun som nå driver 
Hadlaskard, og kalles derfor Torsteinsselet. Bua Veig 94 ble brukt 
som fjøs og kalles Torsteinsfloren. Den er antagelig murt av Lars 
Vivelids bestefar (født 1840). Stølen var fra først av vårstøl for 
Hadlaskard. Senere brukte bror til Gunnar Litlatun stølen som 
geitestøl. Sommeren 1940 ble stølen bortleid, og skuret Veig 93 ble 
da brukt som ystehus. 
 
 
RUTE 9198  

ØYNE (GUNNARSTØLEN) 
Veig 86-89. 

1. Stedfesting. 
Gunnarstølen ligger på Ø-siden av Veig, ca. 650 m NØ for Viveli. 
Stølen er avmerket på kartblad (1415 IV, Eidfjord), den kalles her 
Øyni, men ifølge Lars Viveli er det vanlige navnet på den 
Gunnarstølen. 
 

Veig 86. 
1. Stedfesting.  
Ca. 100 m Ø for Veig, ca. 650 m NV for Viveli. 
 
2. Beskrivelse. Rektangulært trehus. 
Huset står på grunnmur oppført i tørrmur og har kjeller med inngang 
utenfra i Ø. Mot Ø har huset dør med et vindu på hver side. Det er 
kledd med vestlandspanel og har torvtekket tak. Huset har to rom, 
ytterdøren fører inn til det S-ligste. 
Det er orientert N-S, ytre mål: l. ca. 7 m, b. ca. 4 m. Det var 
låst, så vi kom ikke inn i det. 
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Veig 87. 
1.Stedfesting.  
Ca. 2 m S for Veig 86. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av stein med 
største mål fra ca. 0,2 til ca. 0,75 m. Ytre vegghøyde ca. 1,3 m. I 
SØ-hjørnet har bua et utbygg oppført i tørrmur, det stikker ca. 0,75 
m ut fra langveggen mot S, er ca. 3,5 m i utstrekning Ø-V og er 
avrundet mot SØ. I Ø har bua et tilbygg av tre, dette er kledd med 
vestlandspanel og har dør mot N. Langs Ø-gavlen og S-lige langvegg 
til og med utbygget er det lagt opp en mur av stein med største mål 
fra ca. 0,2 til ca. 0,5 m. Muren er ca. 0,5 m høy, ca. 1 m bred mot 
Ø og ca. 0,65 m bred langs utbygget. Bua har bølgeblikktak. Dette 
hviler på en midtås og 4 sideåser. På S-siden oppe ved mønet er et 
vindu. Bua er orientert Ø-V, totale ytre mål: l. ca. 9 m, b. ca. 5 
m. Den var låst, så vi kom ikke inn i den. 
 

Veig 88. 
1. Stedfesting.  
Ca. 25 m SV for Veig 87. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av tildels svære 
stein med største mål opptil ca. 2 m. Murbredden er ca. 1 m. 
Vegghøyden innvendig er ca. 1 m, gavlhøyden innvendig ca. 1,5 m. Mot 
SV har bua en ca. 0,5 m bred og ca. 1 m høy døråpning med dørkarm av 
tre. Taket er båret av en midtås og to sideåser, det er torvtekket 
og nå delvis innrast. Bua har ikke hatt vinduer eller ildsted. Den 
er orientert NØ-SV, ytre mål: l. ca. 3,5 m, b. ca. 3 m. 
 

Veig 89. 
1. Stedfesting.  
Ca. 13 m SV for Veig 88. 
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2. Beskrivelse. 
Tilnærmet kvadratisk tuft. Veggene har vært oppført i tørrmur av 
stein med største mål fra ca. 0,5 til ca. 1 m. V-veggen står nå i en 
høyde av ca. 0,75 m. S-veggen dannes av en stor stein som er ca. 1,5 
m høy. Mot N og Ø er veggene helt nedraste, de ligger som 0,1-0,2 m 
høye voller overgrodde av gress. Murbredde: ca. 0,8 m. Muligens har 
tufta en ca. 0,5 m bred åpning mot N. Den har ingen spor av ildsted 
eller vinduer og ingen rester av taket er bevart. 
Tufta er orientert N-S, ytre mål: ca. 3 x 3 m.  
 
Tradisjon. 
Gunnarstølen var fra først av vårstøl for Hadlaskard. Den første som 
slo seg ned her for hele sommeren var Gunnar Myklatun. Hans sønn og 
sønnesønn het også Gunnar. Den første Gunnar Myklatun ble kalt 
Nilsa-Gunnar fordi faren hans het Nils, sønnen ble kalt Litla-Gunnar 
og sønnen hans igjen Små-Gunnar. Det er "Små-Gunnar" Myklatun som 
eier stølen nå. Han stølte her til for 8-10 år siden. Nå har Gunnar 
Myklatun bare dyrene sine her og Lars og Kari Vivelid melker dem. 
(L.V.) 
 
Husene: 
Bua Veig 87 er oppført som sel og sto der i hvert fall i Nilsa-
Gunnars tid, muligens er det eldre. Den nye stua, Veig 86 ble 
oppsatt som sel en del år før siste krig. De gikk da over til å 
bruke det gamle selet som ystehus og de hadde også høy der. 
Bua Veig 88 og tufta Veig 89, skal ha vært grisehus. (L.V.) Slått: 
Det ble slått en del høy på Gunnarstølen. Noe av dette ble kjøpt av 
Lars V, resten ble kjørt til bygda om vinteren. 
 
Brendsel: 
De brukte ikke torv på Gunnarstølen. (L.V.) 
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STORRLIE 
Veig 24-27. 

1. Stedfesting og funnmåte. 
NØ-over fra Viveli, på Ø-siden av Veig, ligger en myrflate med et 
lite tjern midt i. Myrflaten begrenses i V av et steinet, tørrere 
drag som går langs Veig, i N, S og Ø begrenses den av fjellskrenter. 
I SØ-enden av denne myrflaten, ca. 300 m Ø for Veig, ligger stølen 
Storrlie. Den er avmerket på reguleringskartet Sima-Veig SB-8605a. 
 
2. Beskrivelse. 
Bebyggelsen på Storrlie består av to nedfalne steinbuer og to 
tufter. Stølen er inngjerdet av en steingard, det inngjerdede 
området er ca. 120 m i utstrekning NNØ-SSV, ca. 80 m VNV-ØSØ. 
Innenfor dette området ligger noen få rydningsrøyser. 
 

Veig 24. 
1. Stedfesting.  
Lengst i SØ. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av stein med 
største mål fra ca. 0,5 m til ca. 1 m. Murbredden er ca. 1 m. Mot 
SV, NV og NØ er veggene intakte, SØ-gavlen er svært innrast. 
Vegghøyden er på innsiden ca. 1,5 m, indre gavlhøyde mot N ca. 2,2 
m. Bua er inngravd i bakkene mot S. Midt i N-gavlen har den en ca. 1 
m bred og ca. 1,4 m høy døråpning. Den har ikke spor av ildsted, det 
har ikke vært vinduer i de tre veggene som ennå står. Ingen rester 
av taket er bevart. Inne i bua vokser gress. Den er orientert NV-SØ, 
ytre mål: ca. 5 x 5m. 
 

Veig 25. 
1. Stedfesting.  
Ca. 2 m NV for Veig 24. 
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2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Tufta har form som en platting. Mot SV går den i 
ett med markoverflaten, mot NØ er den ca. 0,5 m høy. Den er oppmurt 
av stein med største mål ca. 0,5 m -1 m. På den vokser gress. Tufta 
er orientert NØ-SV, ytre mål: l. ca. 3,5 m, b. ca. 3 m. 
 

Veig 26. 
1. Stedfesting.  
Inntil V-hjørnet av Veig 24. 
 
2. Beskrivelse.  
Kvadratisk tuft. 
Tufta er inngravd i bakken mot SV, indre vegghøyde er her 0,8 m. Fra 
SV mot NØ skråner toppen av veggene nedover, slik at de i NØ går i 
ett med gulvflaten i tufta. Mot NØ er tufta åpen. Veggene er oppført 
i tørrmur av stein med største mål ca. 0,5 m, på utsiden går toppen 
av veggene overalt i ett med markoverflaten. 
Tufta har ikke spor etter ildsted og rester av taket er ikke bevart. 
Den er nå overgrodd av gress.  
Tufta er orientert NØ-SV, indre mål: ca. 2 x 2 m. 
 

Veig 27. 
1. Stedfesting.  
Ca. 7 m NV for Veig 24. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av forholdsvis 
flate stein med lengde fra ca. 0,5 m til ca. 0,75 m. Murbredden er 
ca. 1 m. Mot NV, SV og SØ står veggene intakte, gavlen mot NØ er 
svært nedrast. Vegghøyden er innvendig ca. 2,5 m. Bua er inngravd i 
bakken mot SV, gavlhøyden er her innvendig ca. 3 m, utvendig ca. 1,5 
m. Midt på N-veggen har bua et vindu. Det er ca. 1,7 m høyt og 
toppen av vindusåpningen går i ett med toppen av veggene. Det er ca. 
1,6 m bredt på innsiden, ca. 1,1 m bredt på utsiden. Innbygd i SV-
gavlen er en pipe, ellers har tufta ingen klare spor etter ildsted. 
Midt i NØ-gavlen er en ca. 1 m bred døråpning, gavlveggen over døren 
er nedrast så dørhøyden 
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kan ikke fastslåes. Inne i bua vokser gress, her ligger en del 
trebjelker. 
Bua er orientert NØ-SV, ytre mål: l. ca. 7 m, b. ca. 6,5 m.  
 
Tradisjon. 
Stølen eies nå av Torbjørn Garatun som bor i Oslo. Den første Lars 
V. vet om som stølte her var Hallstein Garatun, far til han som eier 
stedet nå. Stølen var fra først av vårstøl for Hadlaskard, men 
Hallstein Garatun gikk over til å bruke den hele sommeren. 
I tiden fra ca. 1900 til ca. 1910 bodde samekonen Sigrid Brottli her 
med familie. Lars Vivelid husker at da han var 2 1/2 år gammel dro 
folkene fra Viveli med hest og slede og dombjeller i julegilde til 
Brottlifolkene. De bodde her fast hele året og hadde en stor 
tamreinflokk og dessuten en ku og en hest. Fra Storlie flyttet de 
til Setesdal. Senere leide Martin Hjølmo Storrlie og hadde geiter 
der mange somre. Kari Vivelid var budeie for ham. 
Etter dette var stølen nedlagt i flere år til Lars Viveli var der 
med geiter en sommer under krigen. 
Siden har Storrlie ikke vært brukt. (L.V.) 
Både Veig 24 og Veig 27 har vært sel. Tuftene Veig 25 og 26 vet L.V. 
ikke noe om, men han mener det er rimelig at det på dem har stått 
melkebuer. (L.V.) 
Selet Veig 24 er det eldste, det ble satt opp før Hallstein Garatuns 
tid. Veig 27 ble bygd ved begynnelsen av 1900-tallet. (L.V.) 
 
 
RUTE 9093  

VIVHELLER 
 

Veig 110-115 
og 118-130. 

1. Stedfesting. 
Vasslivannet (Store Vivevann) har i Ø-enden en arm som strekker seg 
oppover mot NV. Fra denne armen går et dalsøkk videre oppover mot 
NV. Dalen begrenses mot NØ og SV av fjellskråninger bestående av 
skifrig, sterkt oppsprukket fjell. Langs bunnen av dalen renner en 
liten jernholdig 
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bekk, på begge sider av denne ligger ca. 10 m høye terrasser. 
Dalbunnen er dekket av gress, oppover i liene på begge sider vokser 
lyng og dvergbjerk. I denne dalen, på og ovenfor terrassen på NØ-
siden av bekken, ligger stølen Vivheller. Den er avmerket på 
kartblad 1415 IV, Eidfjord og ligger ca. 1060 m.o.h. 
 

Veig 110. 
1. Stedfesting.  
Lengst i SV. Ca. 10 m NØ for bekken. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulært trehus. Huset står på sementert grunnmur og er kledd 
med vestlandspanel. Taket hviler på sperrer og er tekket med 
bølgeblikk. Huset er delt i to. Den sørøstre delen har dør midt i 
gavlen og har innvendig 8 båser langs hver langvegg. Utenfor døren 
ligger en overgrodd gjødselhaug. Den nordvestre delen har også dør 
midt i gavlen. Over døren og på hver side av den er vinduer. Opp 
gjennom taket stikker en jernrørspipe. 
Orientering: NV/SØ. Ytre mål: l. ca. 12 m, b. ca. 5,5 m. 
 

Veig 111. 
1. Stedfesting.  
Ca. 8 m N for Veig 110. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulært trehus. Huset står på sementert grunnmur. Sørøstre del 
av huset er kledd med vestlandspanel, nordvestre med liggende panel. 
Taket er tekket med bølgeblikk. Midt på NØ-veggen er dør, midt på 
SØ- og NV-gavlene er vinduer. Huset har jernrørspipe. 
Orientering: NV/SØ. Ytre mål: l. ca. 8 m, b. ca. 4 m. 
 

Veig 112. 
1. Stedfesting.  
Ca. 58 m N for Veig 111, ca. 20 m NØ for bekken. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær trebu. Bua står på grunnmur av sement og er 
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kledd med liggende panel. Taket er tekket med bølgeblikk. Bua har 
dør midt i NØ-gavlen og vindu i SV-gavlen. Den har ikke pipe. 
Orientering: NØ/SV. Ytre mål: l. ca. 3,5 m, b. ca. 3 m. 
 

Veig 113. 
1. Stedfesting.  
Ca. 10 m N for Veig 112. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær trebu. Bua står på grunnmur av sement og er kledd med 
vestlandspanel. Taket er tekket med bølgeblikk og synes å være båret 
av sperrer. Bua har dør i SØ-veggen. Den har ingen vinduer og ikke 
pipe. 
Orientering: NØ/SV. Ytre mål: l. ca. 7 m, b. ca. 3 m. 
 

Veig 114. 
1. Stedfesting.  
Ca. 85 m NØ for Veig 113. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulært trehus. Veggene mot SØ, SV og NV er kledd med 
vestlandspanel. NV-enden av NØ-veggen er ukledd, resten er kledd med 
stående panel av uregelmessige ca. 35 cm brede bord. Tilsvarende 
panel kan skimtes under vestlandspanelet mot SV. I Ø-hjørnet kan 
laftehoder sees under bordkledningen. Laftehodene har rektangulært 
tverrsnitt. Antagelig er bare SØ-lige 2/3 av huset laftet, resten 
synes å være i reisverk. Huset har dør i NV-gavlen og vinduer mot 
NV, SØ og SV. Takkonstruksjonen kunne ikke sees utenfra, taket er 
tekket med torv. En jernrørspipe stikker opp gjennom taket på NØ-
siden. Utenfor huset på NØ-siden, inntil NØ-veggen og i flukt med 
NV-gavlen, ligger et murfundament med indre mål NV/SØ 1,4 m, NØ/SV 
1,2 m. Murbredden er ca. 0,7 m. Toppen av fundamentet går i ett med 
markoverflaten. Spredt på og omkring fundamentet ligger 
granittblokker med største mål ca. 1 m. Huset står på en kjeller. 
Denne er inngravd i bakken mot NØ og oppført i tørrmur av 
granittblokker med største 
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mål fra ca. 0,5 m til ca. 1 m, med enkelte flate skifrige stein 
imellom. Murbredden er ca. 1 m. Mot SV har kjelleren en ca. 1 m bred 
døråpning. Den har jordgulv. Kjellerens indre mål er ca. 7 x 5 m. 
SV-muren er forlenget utenfor huset mot NV og er ca. 10 m lang. 
Huset er orientert NV/SØ. Ytre mål: l. ca 6 m, b. ca. 3,5 m. 
 

Veig 115. 
1. Stedfesting.  
Ca. 60 m NØ for Veig 114. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulært trehus. Huset står på grunnmur av sement og er kledd 
med vestlandspanel. Taket er tekket med torv, takkonstruksjonen 
kunne ikke sees utenfra. Huset har dør midt i N-gavlen og vinduer 
mot N, S og V. Det har jernrørspipe. Langs Ø-veggen er et bislag, 
ca. 2 m bredt, med skråtak tekket med bølgeblikk. 
Huset er orientert N/S. Ytre mål: (uten bislag): l. ca. 5 m, b. ca. 
3 m. 
 

Veig 118. 
1. Stedfesting.  
Ca. 15 m V for Veig 113, ca. 15 m NØ for bekken. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær bu. Veggene er oppført i tørrmur av granitt og flate, 
skifrige stein med største mål fra ca. 0,5 m til ca. 1 m. Murbredden 
er ca. 1 m. Bua er inngravd i bakken mot Ø. Mot S og N er veggene 
intakte, indre vegghøyde er ca. 2 m. Ø-gavlen er svært nedrast, V-
gavlen er borte bortsett fra den underste rekken stein. Midt i V-
gavlen er en ca. 1 m bred døråpning. Ø-gavlen er svært tykk og kan 
muligens ha hatt innbygd pipe, men den er for nedrast til at dette 
kan påvises. Ellers har bua ingen spor av ildsted. I og utenfor bua 
ligger en del store heller som muligens er rester av taket, ellers 
er ikke noe av taket bevart. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: l. ca. 8 m, b. ca. 5,5 m. 
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Veig 119. 
1. Stedfesting.  
Inntil N-siden av Veig 118 og med en vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær bu. Veggene er oppført i tørrmur av stein av svært 
varierende størrelse, største mål opptil ca. 1 m, både granitt og 
flate, skifrige stein. Enkelte av granittblokkene har merker etter å 
være utbrutte. Murtykkelsen er ca. 1 m. S-veggen er intakt. På langs 
oppe på denne veggen ligger en bjelke. Indre vegghøyde er i S ca. 
1,6 m. Bua er inngravd i bakken mot Ø. Ø-gavlen er noe nedrast, ytre 
gavlhøyde er nå ca. 1,5 m, indre gavlhøyde ca. 2,5 m. NV-hjørnet av 
bua er svært nedrast slik at døråpningen, som må ha vært mot V, nå 
ikke kan påvises. Bua har ikke spor etter ildsted eller vinduer og 
ingen rester av taket er bevart. I og omkring bua vokser gress. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: ca. 6 x 6 m. 
 

Veig 120. 
1. Stedfesting.  
Ca. 5 m NØ for Veig 119. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulært fundament. Fundamentet består av et lag stein med et 
lag sement oppå. Steinene ligger nedgravd i bakken slik at toppen av 
dem går i ett med markoverflaten. Langs kantene ligger større stein, 
i midten mindre. Over steinene ligger et ca. 5 cm tykt sementlag. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: l. ca. 5 m, b. ca. 2,5 m. 
 

Veig 121. 
1. Stedfesting.  
Ca. 2 m N for Veig 120. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk bu. Veggene er oppført i tørrmur av granitt og flate, 
skifrige stein med største mål fra ca. 0,3 m til ca. 1 m. Enkelte av 
granittblokkene har merker etter å være brutt ut. Her og der i muren 
sees litt sementtetting. 
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Murtykkelsen er ca. 1,2 m. Både vegger og gavler er så godt som 
intakte. Indre vegghøyde er ca. 1,4 m. Bua er inngravd i bakken mot 
Ø, indre gavlhøyde er her ca. 2,2 m, ytre gavlhøyde ca. 1,5 m. Midt 
i V-gavlen har bua en ca. 1 m bred og ca. 1,6 m høy døråpning. Bua 
har ikke vinduer og ikke spor etter ildsted. Ingen rester av taket 
er bevart. I bua vokser gress. Orientering: Ø/V. Ytre mål: ca. 6 x 6 
m. 
 

Veig 122. 
1. Stedfesting.  
Ca. 5 m NØ for Veig 123. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av granitt og flate, 
skifrige stein med største mål fra ca. 0,3 m til ca. 1 m. 
Murtykkelse er ca. 1 m. Veggene er nå en del nedraste, indre 
vegghøyde ca. 1 m. Tufta er inngravd i bakken mot Ø. Midt i V-gavlen 
har den en ca. 1 m bred døråpning. Tufta har muligens rester etter 
ildsted i NØ-hjørnet, ingen rester av taket er bevart. Orientering: 
Ø/V. Ytre mål: ca. 4,5 x 4,5 m. 
 

Veig 123. 
1. Stedfesting.  
Inntil N-siden av Veig 122 og med en vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær bu. Veggene er oppført i tørrmur, hovedsakelig av 
rødbrune, flate, skifrige stein med lengde fra ca. 0,5 m til ca. 
0,75 m. Bua var stengt så murtykkelsen kunne ikke måles. Bua er 
inngravd i bakken mot Ø, ytre gavlhøyde er her ca. 1 m. Ytre 
gavlhøyde mot V er ca. 2,5 m, ytre vegghøyde mot V ca. 1,6 m. Midt i 
V-gavlen har bua en ca. 1 m bred og ca. 1,5 m høy døråpning med dør 
og dørkarm av tre. Taket er båret av en midtås og antagelig 4 
sideåser. Det er tekket med store skiferheller, disse ligger på et 
tversgående plankedekke som hviler på åsene. Takflatene hviler midt 
innpå langveggmurene. 



 
- 23 – 

RUTE 9093 
 
Bua har ikke pipe og ikke vinduer. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: l. ca. 5 m, b. ca. 4 m. 
 

Veig 124. 
1. Stedfesting.  
Inntil N-siden av Veig 123 og med en vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær bu. Veggene er oppført i tørrmur, hovedsakelig av 
rødbrune, skifrige stein med lengde fra ca. 0,5 m til ca. 0,75 m. 
Murtykkelsen er ca. 1 m. Bua er inngravd i bakken mot Ø, ytre 
gavlhøyde er her ca. 1 m. Ytre gavlhøyde mot V er ca. 2,5 m, ytre 
vegghøyde mot V ca. 1,5 m. Midt i V-gavlen har bua en ca. 1 m bred 
og ca. 1,5 m høy døråpning med dør og dørkarm av tre. Taket er båret 
av en midtås og tre sideåser, to mot S og en mot N. Det er tekket 
med store skiferheller, disse ligger på et tversgående plankedekke 
som hviler på åsene. Takflatene hviler midt innpå langveggmurene. 
Bua har ikke pipe og ikke vinduer. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: l. ca. 5,5 m, b. ca. 5 m. 
 

Veig 125. 
1. Stedfesting.  
Ca. 5 m NØ for Veig 124. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk bu. Veggene er oppført i tørrmur, hovedsakelig av 
rødbrune, flate, skifrige stein med lengde fra ca. 0,5 m til ca. 
0,75 m. Murtykkelsen er ca. 1 m. Bua er inngravd i bakken mot NØ. 
Ytre gavlhøyde mot SV er ca. 3 m, ytre vegghøyde mot SV ca. 1,6 m. 
Midt i SV-gavlen har bua en ca. 1 m bred og ca. 1,6 m høy døråpning 
med dør og dørkarm av tre. I døra er innfelt et vindu, ellers har 
bua ikke vinduer. Taket er båret av en midtås og fire sideåser. På 
disse ligger et tversgående plankedekke med never og torv oppå. 
Takflatene hviler midt innpå langveggmurene. Opp gjennom taket 
stikker en jernrørspipe. 
Orientering: NØ/SV. Ytre mål: ca. 4 x 4 m. 
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Mot NØ har bua et tilbygg. Dette er ca. 3 m i utstrekning NØ/SV, ca. 
4 m NV/SØ. Tilbygget står på grunnmur av sement og er kledd med 
stående bordkledning. Det har dør og vindu mot SØ. Gavlhøyden mot NØ 
er ca. 1,9 m. Tilbygget har tak båret av en midtås og 4 sideåser, 
det er tekket med bølgeblikk. 
 

Veig 126. 
1. Stedfesting.  
Inntil Veig 125 på NV-siden og med en vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk bu. Veggene er oppført i tørrmur, hovedsakelig av 
rødbrune, flate, skifrige stein med lengde fra ca. 0,5 m til ca. 
0,75 m. Murtykkelsen er ca. 1 m. Bua er inngravd i bakken mot NØ, 
ytre gavlhøyde er her ca. 1,4 m. Ytre gavlhøyde mot SV er ca. 3 m, 
ytre vegghøyde ca. 1,7 m. Midt i SV-gavlen er en ca. 0,9 m bred og 
ca. 1,4 m høy døråpning med dør og dørkarm av tre. Taket er båret av 
en midtås og to sideåser. På disse hviler et tversgående 
plankedekke. På plankene ligger store skiferheller og på disse 
rester av never og torv. Takflatene hviler midt innpå 
langveggmurene. Bua har ikke pipe og ikke vinduer. Orientering: 
NØ/SV. Ytre mål: ca. 4 x 4 m. 
 

Veig 127. 
1. Stedfesting.  
Inntil Veig 126 på NV-siden og med en vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær bu. Veggene er oppført i tørrmur av granitt og rødbrune, 
flate, skifrige stein med største mål fra ca. 0,5 m til ca. 1,5 m. 
Murtykkelse er ca. 1 m. Deler av SV-gavlen er av tre, kledd med 
vestlandspanel. Bua er inngravd i bakken mot NØ, ytre gavlhøyde er 
her ca. 1,3 m. Ytre gavlhøyde mot SV er ca. 3 m, ytre vegghøyde mot 
SV ca. 1,7 m. Bua har en ca. 0,9 m bred og ca. 1,7 m høy dør av tre 
midt i SV-gavlen. Taket hviler på en midtås og to sideåser. Det er 
tekket med skiferheller, disse ligger på et tversgående plankedekke 
som hviler på åsene. Takflatene hviler midt 
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innpå langveggmurene. Bua har ikke pipe og ikke vinduer. Bua har 
lengderetning NV/SØ, og gavler mot NØ og SV. Ytre mål: l. ca. 5,5 m, 
b. ca. 5 m. 
 

Veig 128 
1. Stedfesting.  
Ca. 15 m V for Veig 127. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker med 
største mål fra ca. 0,5 m til ca. 1 m, flere av steinene har merker 
etter å være brutt ut. Murtykkelsen er ca. 1 m. Veggene virker 
intakte mot V, S og N, Ø-veggen er en del innrast. Indre vegghøyde 
er ca. 1,3 m. Tufta er inngravd i bakken mot Ø, toppen av veggen går 
her i ett med markoverflaten. Tufta har en ca. 1 m bred døråpning 
mot V. Inntil tufta i Ø og i høyde med toppen av Ø-veggen ligger et 
uklart, usikkert fundament. På dette ligger spredt enkelte 
granittblokker. Tufta har ikke spor etter ildsted og ingenting av 
taket er bevart. Langs Ø-veggen ligger inne i tufta en del stein som 
antagelig er innrast fra denne veggen. Orientering: N/S. Ytre mål: 
l. ca. 6 m, h. ca. 4 m. 
 

Veig 129. 
1. Stedfesting.  
Ca. 8 m NØ for Veig 128. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær bu. Veggene i NØ, NV og SV er oppført i tørrmur av 
granitt og enkelte flate, skifrige stein med største mål fra ca. 0,5 
m til ca. 0,75 m. SV-gavlen er av tre og kledd med liggende panel. 
Bua er inngravd i bakken mot NØ, ytre gavlhøyde er her ca. 1 m. Ytre 
gavlhøyde mot SV er ca. 3 m, ytre vegghøyde mot 
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SV ca. 1 m. Bua har en 0,8 m bred og 1,8 m høy tredør midt i SV-
gavlen. Taket er båret av en midtås og to sideåser og er tekket med 
bølgeblikk. Takflatene hviler midt innpå langveggmurene. Bua har 
ikke vinduer og ikke pipe. Utenfor på SV-siden ligger en overgrodd 
møkkhaug. 
Orientering: NØ/SV. Ytre mål: l. ca. 7 m, b. ca. 5 m. 
 
1. Stedfesting. Veig 130. 
Inntil NV-siden av Veig 129 og med én vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær bu. Veggene i NØ, NV og SV er oppført i tørrmur av 
granitt og enkelte flate, skifrige stein med største mål fra ca. 0,5 
m til ca. 0,75 m. SV-gavlen er av tre og kledd med liggende panel. 
Bua er inngravd i bakken mot NØ, ytre gavlhøyde er her ca. 1 m. Ytre 
gavlhøyde mot SV er ca. 2,5 m, ytre vegghøyde mot SV ca. 1 m. Bua 
har en 0,9 m bred og 1,6 m høy tredør midt i SV-gavlen. Taket er 
båret av en midtås og to sideåser og er tekket med bølgeblikk. Bua 
har ikke vinduer og ikke pipe. Utenfor på SV-siden ligger en 
overgrodd møkkhaug. På en av steinene i muren står innhugd årstallet 
1873. 
Orientering: NØ/SV. Ytre mål: l. ca. 7 m, b. ca. 5,5 m. 
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Tradisjon. 
Eiendomsforhold. 
Området ved Vivheller skal fra først av ha tilhørt Lægreid, før 
Viveli ble utskilt som egen gård fra Lægreid. Uten å ha rett til 
det, satte folk fra Lofthus opp støler her. Det ble sak om dette og 
det kom til forlik mellom Lofthusfolkene og en husmann som da var 
eneste bruker på Viveli, uten at eierne av Viveli og Lægreid hadde 
kjennskap til det. Dette skal ha vært på slutten av 1700-tallet. 
Eierne av Lægreid prøvde siden å få Vivheller tilbake, men det 
lyktes ikke. Husmannen som da bodde på Viveli var satt der av 
Kristoffer Hjeltnes fra Ulvik. Kristoffer Hjeltnes hadde kjøpt 
Viveli som da var et bruk under Lægreid. (L.V.) 
Torbjørn Lothe, Leif Børve, Lars Lund, Jon Helleland, Halldor 
Helleland, Magnus Råheim har nå stølsparter på Vivheller. Disse er 
alle fra Sørfjorden. (L.V.) 
Husene Veig 110 og 111 eies av Leif Børve. 
Veig 114 eies av Lars Lund, Veig 115 av Jon Helleland. 
(L.V.) 
 
 
Husenes funksjon. 
Lars Viveli kan huske at husene Veig 111, 114 og 115 ble brukt som 
sel i hans barndom. Huset Veig 111 var også turisthytte, men det er 
nå mange år siden den ble nedlagt. Anna Skarstein var budeie der i 
22-23 år. Ved siden av å ha 20 kyr å passe, drev hun turisthytten. 
L.V. antar at de begynte å ta imot turister i den første tiden hun 
var der og la ned både stølsdriften og turisthytten da hun sluttet. 
Da var det alt lenge siden de andre stølene på Vivheller var 
nedlagt. 
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Om de andre husenes funksjon kan L.V. ikke si noe, bare at det er 
rimeligst å anta at de opprinnelig har vært sel, da det ikke var 
vanlig å bygge fjøs på stølene. De kan så senere være tatt ibruk som 
fjøs, det hendte ofte at folk tok det gamle selet til fjøs når de 
bygde nytt sel. 
 
 
RUTE 9097  

ØYNE (VEIGLI) 
Veig 55 og 

57-58. 
 
 
1. Stedfesting og funnmåte.  
Ca. 500 m SV for utløpet av Fljoto svinger Veig mot Ø. Her stikker 
et nes ut mot SØ. Neset er ca. 500 m i utstrekning NØ-SV, ca. 250 m 
NV-SØ. Det er flatt og våtlendt, og der vokser gress og enkelte 
einer og vierbusker. På dette neset, ca. 900 m.o.h., ligger stølen 
Øyne. Stølen ble funnet etter anvisning av L.V. 
 
 

Veig 55. 
1. Stedfesting.  
Helt i SV-enden av flaten, inntil NØ-siden av en liten fjellrabbe. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål fra 0,5 til 0,75 m. Murtykkelsen er ca. 1 m. Veggene er svært 
nedraste mot S, Ø og N, men veggen mot V synes å være intakt. Tufta 
er inngravd i bakken mot V, vegghøyden er her ca. 1,5 m på innsiden 
og ca. 0,75 m på utsiden. Døråpningen har antagelig vendt mot Ø. 
Tufta er innvendig delvis oppfylt av nedraste veggstein. Spor av 
ildsted kunne ikke sees, heller ikke rester av taket. Tufta synes 
ikke å ha hatt vinduer. Den er nå svært overvokst av tett bjerke- og 
vierkratt. Orientering: Ø-V, ytre mål: ca. 5 x 5 m. 
 
 

Veig 57. 
1. Stedfesting.  
Ca. 120 m ØNØ for Veig 55, ca. 15 m NV for Veig. 
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2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål fra ca. 0,5 til ca. 0,75 m. Murtykkelsen er ca. 1 m. Veggene er 
svært nedraste, de står nå i opptil 1 m's høyde. Tufta er delt i to 
omtrent like store rom av en ca. 0,7 m bred mur. Rommet i SSV har en 
ca. 0,9 m bred døråpning midt i sin ØSØ-vegg, rommet i NNØ har en 
ca. 0,75 m bred døråpning midt i NNØ-veggen. Spor av ildsted eller 
vinduer kunne ikke sees, heller ikke rester av taket. Inne i tufta 
ligger en hel del innraste veggstein. I og omkring den vokser gress. 
Orientering: NNØ-SSV, ytre mål: l. ca. 9 m, b. ca. 4 m. 
 
 

Veig 58. 
1. Stedfesting.  
Inntil SSV-enden og på ØSØ-siden av Veig 57. 
 
2. Beskrivelse. 
Flat steinlegning av uregelmessig rektangulær form. Steinlegningen 
er orientert NNØ-SSV. Ytre mål: l. ca. 3,5 m, b. ca. 2,5 m, h. 0,1-
0,2 m. 
 
Tradisjon. 
Øyne kalles i papirene Veigli, men det vanlige navnet blant folk er 
Øyne. (L.V.) 
 
Veig 55 og 57 ble brukt som sel. Steinlegningen, Veig 58, kan være 
en samling nedraste veggstein. (L.V.) 
 
Øyne tilhørte engang br.nr. 2 på Viveli, men på en eller annen måte, 
som ingen nå kan forklare, mistet de denne eiendomsretten. I forrige 
århundre tilhørte Øyne Sandevad, og den som da eide dette, var 
konsul Gran i Bergen. Han satte opp steinbuer i fjellet og leide 
disse ut til reingjetere og til norske og engelske turister. Lars 
Vivelids oldefar og bestefar satte opp en del slike steinbuer for 
konsul Gran, og for dette fikk de Øyne. Med denne parten fulgte 
beiterett til fire kyr og en del sau. Øyne var i bruk som støl for 
Viveli inntil for ca. 60 år siden. Den siste som stølte der var 
moster til Lars og Kari Vivelid. Hun brukte selet Veig 55. (L.V.) 
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RUTE 8997. 
 
Her ligger tufta Veig 55. Den er en del av stølen Øyne (Veigli), og 
er lagt sammen med resten av denne stølen på rute 9097. 
 
 
RUTE 8999  

FLJODAL 
Veig 133-137. 

 
 
1. Stedfesting. 
Ca. 1,5 km SØ for Viveli og ca. 2,5 km NØ for Hedlo Turisthytte 
ligger en myrlendt gress-slette. Den er ca. 500 m i utstrekning 
NV/SØ, ca. 250 m NØ/SV. Ved SØ-enden av sletten er en foss i elven 
Fljoto. Nedenfor fossen deler elven seg i to armer, disse renner en 
på hver side av sletten og møtes igjen i NV-enden av den. I SØ-enden 
av sletten er et høyereliggende parti som i SØ og NØ begrenses av 
Fljoto, i NV og SV av en storsteinet ur. Her ligger stølen Fljodal. 
Den er avmerket på kartblad 1415 IV, Eidfjord. Stølen ligger ca. 950 
m.o.h. 
 
 

Veig 133. 
1. Stedfesting.  
Nedenfor og ca. 20 m V for uren. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Bua har en eldre og en yngre del. I begge er 
veggene oppført i tørrmur av granittblokker med største mål fra 0,5 
m til 1 m. I den yngre delen har en del av granittblokkene merker 
etter å være brutt ut. Murtykkelse 1 m. Utvendig vegghøyde 1,75 m, 
gavlhøyde 2,25 m. Innvendig er veggene kalket. Bua er delt i to rom 
ved en 1 m bred skillevegg i tørrmur. Midt i skilleveggen er en 
døråpning. Begge rommene har ildsted ved vestre langvegg inntil 
skilleveggen, ildstedene har hver sin pipe i tørrmur. Mot Ø har bua 
en 1 m bred døråpning som fører inn i det N-lige rommet. Bua har 
ikke vinduer. Taket er båret av en mønsås og to sideåser. Det er 
tekket med torv. Orientering: N/S. Ytre mål: l. 11 m, b. 5 m. 
Utenfor bua, på Ø-siden av den, vokser et stort brenneneslekratt. Se 
skisse 1. 
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Veig 134. 
1. Stedfesting.  
Ca. 50 m NV for punktet der Fljoto deler seg i to armer. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulært enetasjes hus. Huset består av tre deler, to av delene 
er av tre, den tredje delen av stein. Ø-delen: Denne delen av huset 
er laftet og står på en 0,4 m høy grunnmur i tørrmur. Laftestokkene 
og laftehodene er flathugget på innsiden og utsiden og har 
rektangulært tverrsnitt. På tvers av denne delen av huset ligger tre 
bjelker. Bjelkene har firkantet tverrsnitt og er 0,1 m i tverrmål. 
Avstanden mellom dem er 0,75 m. Endene av bjelkene stikker ut 
gjennom langveggene 1,7 m over markoverflaten. Midt i N-veggen har 
denne delen av huset et 0,6 m høyt og 0,75 m bredt vindu. Vinduet er 
to-delt. En jernkomfyr står inne i huset, midt på Ø-veggen. Den har 
antagelig hatt jernrørspipe opp gjennom taket. Ø-delen har ingen 
ytterdør. Taket er båret av en mønsås og muligens sideåser. Dette 
var vanskelig å se utenfra. På hver side av taket er det seks 
sperrer. På sperrene hviler et plankedekke, never og torv. Ø-delens 
ytre mål: Ø/V 3 m, N/S 3 m, ytre gavlhøyde mot Ø 3,5 m. 
Midt-delen: Denne delen har vegger av loddrettstående planker. 
Plankene har varierende bredde. Midtdelen har ikke vinduer og ikke 
pipe. Mot S har den en 1 m bred dør i Ø-enden av S-veggen. I V-enden 
av N-veggen er det også en 1 m bred dør. Taket er tekket med 
planker, never og torv. Midt-delen stikker 0,3 m ut utenfor Ø-delen 
mot N og S. Ytre mål: Ø/V 3 m, N/S 3,6 m, vegghøyde 1,8 m. 
V-delen: V-delen har vegger oppført i tørrmur av granittblokker med 
største mål fra 0,5 m til 0,7 m. Huset var stengt så murtykkelsen 
kunne ikke måles. Ytre vegghøyde 1,7 m, gavlhøyde mot V 2,2 m. Mot S 
er det tilbygd et ildsted med pipe. Dette er oppført i tørrmur av 
granittblokker med største mål fra 0,5 m til 0,7 m. Ildstedet er 
utvendig 2,5 m i utstrekning Ø/V. Det dekker også en del av S-veggen 
i midt-delen av huset. Mot S stikker ildstedet 2 m ut utenfor S-
veggen i huset. Pipen er 2,3 m høy. V-delen av huset har ikke 
vinduer 
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og ikke dør ut. Taket er tekket med tjærepapp, takkonstruksjonen 
kunne ikke sees utenfra. V-delens ytre mål: N/S 5 m, Ø/V 5 m. 
Huset er orientert Ø/V. Totale ytre mål: l. 11 m, største bredde 
(med ildstedsutbygg): 7 m. Omkring huset vokser gress, brennenesler 
og vassarv. 
 

Veig 135. 
1. Stedfesting.  
Ca. 10 m N for Veig 134. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær trebu. Bua er kledd med vestlandspanel. Mot SØ har den 
et tilbygg som er 2,5 m i utstrekning NØ/SV, 2 m NV/SØ. Bua har tak 
tekket med tjærepapp. Orientering: NØ/SV. Ytre mål: l. 6 m, b. (uten 
tilbygg) 4 m. 
 

Veig 136. 
1. Stedfesting.  
Ca. 50 m NV for Veig 135. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker med 
største mål fra 0,5 m til 1 m. De er svært nedraste og opptil 2 m 
brede, de står nå i en høyde av opptil 0,7 m. En del stein fra 
veggene i tufta er antagelig tatt til en liten steinbu som står i 
tuftas SØ-hjørne. Den lille bua har vegger oppført i tørrmur av 
granittblokker med største mål fra 0,5 m til 1 m. Murtykkelsen er 1 
m. Veggene er intakte. S-veggen er på innsiden 1,2 m høy, N-veggen 1 
m høy. Mot V har den lille bua plankevegg, i denne veggen er en 
døråpning. Tvers over bua, fra N-veggen til S-veggen, ligger fire 
stokker. På disse hviler et plankedekke og på dette ligger torv. 
Hverken tufta eller den lille bua har spor etter ildsted. 
Tufta er orientert Ø/V. Ytre mål: l. 7 m, b. 5 m. Den lille bua er 
orientert Ø/V. Ytre mål: 2 x 2 m. 
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Veig 137. 
1. Stedfesting.  
I V-skråningen av uren, ca. 30 m ØNØ for Veig 133. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk steinbu. Bua ligger i et naturlig hulrom mellom store 
stein slik at disse danner veggene. Indre vegghøyde er 1,5 m. 
Mellomrommene mellom de store steinene er gjenfylt med tørrmur av 
mindre stein. Bua har ikke spor etter ildsted. Mot V har den en 
døråpning. Tvers over bua ligger vannrette stokker. På disse hviler 
et plankedekke og på dette stein og mose. Orientering Ø/V. Ytre mål: 
2 x 2 m. 
 
Tradisjon. 
 
Eiendomsforhold: 
Fljodal er delt i tre parter. Eiere er Anders T. Varberg, Knut A. 
Myklatun og Jon L. Myklatun. (J.M.) 
 
Husenes alder og funksjon. 
Veig 133 tilhører Knut A. Myklatun og ble brukt som sel. L.V. kan 
huske at den N-ligste (yngste) delen av det ble bygd, men han husker 
ikke når det var. 
Veig 134 tilhører Anders T. Varberg. Ø-delen ble brukt som 
beboelsesrom, midt-delen som melkebu og V-delen som ystehus. (J.M.) 
Huset har stått så lenge L.V. kan huske og var ibruk inntil ca. 
1950. (L.V.) 
Veig 135 tilhører også Anders T. Varberg. Bua ble satt opp ca. 1950 
og avløste da Veig 134 som stølshus. (J.M.) 
De to små buene Veig 136 og 137 er grisehus. (L.V.)  
 
Stølsdrift. 
Ved et beiteskjønn i forrige århundre ble Fljodal gitt beiterett til 
60 kyr. Til Anders T. Varbergs part hører beiterett til 25 kyr, til 
Knut A. Myklatuns part beiterett til 10 kyr og til Jon L. Myklatuns 
part beiterett til 25 kyr. (J.M.) 
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Det er nå ingen som støler på Fljodal. Den som holdt på lengst var 
Anders T. Varberg, han stølte frem til en gang på slutten av 1950-
årene. Knut A. Myklatun sluttet å støle like etter siste 
verdenskrig. Jon L. Myklatun har aldri brukt sin stølspart på 
Fljodal. 
 
 
RUTE 8900 og  
8901.  

STEINSTØL 
Veig 4- 9 og  

12-15. 
1. Stedfesting. 
Steinstøl er avmerket på kartblad 1415 IV, Eidfjord. Stølen ligger 
på nordsiden av Fljoto, ca. 2 km øst for Fljodal, ca. 1150 m.o.h. 
Gjennom stølsområdet renner en liten bekk i retning NØ/SV, den 
kommer fra et tjern på 1226 m.o.h. og munner ut i Fljoto. 
 
 

Veig 4. 
1. Stedfesting.  
Ca. 200 m N for Fljoto, ca. 50 m V for den lille bekken. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk steinbu. Veggene er oppført i tørrmur, regelmessig og 
omhyggelig oppmurt av granittblokker med største mål opptil 1 m. 
Murbredde ca. 1 m. Ytre vegghøyde ca. 1,5 m. Ytre gavlhøyde ca. 2,5 
m. Bua har ildsted med oppmurt pipe i S-hjørnet, dette er nå noe 
nedrast på utsiden. Taket er intakt, det er tekket med store heller. 
Takflatene hviler midt innpå veggmurene. Bua har dør midt i SV-
gavlen. Den har ikke vinduer. 
Orientering: NØ/SV. Ytre mål: ca. 5 x 5 m. Bua var stengt, så vi kom 
ikke inn i den. 
 
 

Veig 5. 
1. Stedfesting.  
Ca. 1,5 m SØ for Veig 4. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene består av en enkelt rekke stein 
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i ett lag. I tufta vokser gress og mose. 
Orientering: NV/SØ. Ytre mål: l. ca. 3,8 m, b. ca. 3 m, 
vegghøyde ca. 0,2 m. 
 

Veig 6. 
1. Stedfesting.  
Ca. 30 m NØ for Veig 4. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er regelmessig og omhyggelig oppført i 
tørrmur av granittblokker med største mål opptil 1,5 m. Murbredde 
ca. 1 m. Indre vegghøyde: 1,65 m. Indre gavlhøyde: 2,65 m. Bua har 
ikke spor etter ildsted. Midt i SV-gavlen har den en 1,2 m bred og 
1,8 m høy døråpning. Bua har ikke hatt vinduer. I V-, Ø og S-
hjørnene av bua ligger ennå rester av taket på plass. Det har vært 
tekket med store heller som overlapper hverandre. Inne i bua ligger 
spredt en del heller med største mål opptil 1,8 m. Disse er 
antagelig også rester av taket. Takkonstruksjonen er det ikke bevart 
rester av. Orientering: NØ/SV. Indre mål: l. 4,5 m, b. 4 m. Inne i 
bua vokser mose, gress og brennenesler, dette er delvis grodd opp 
etterat taket falt inn. 
 

Veig 7. 
1. Stedfesting.  
Ca. 120 m N for Fljoto, ca. 25 m SØ for den lille bekken. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker med 
største mål opptil 1 m. Murbredde ca. 1 m. Opprinnelig indre 
vegghøyde 1,5 m. Veggene er nå delvis nedrast. Tufta har ildsted i 
V-hjørnet. Den har døråpning i SV-gavlen. Veggene er for nedraste 
til at en kan si om de har hatt vinduer. I tufta ligger enkelte 
overgrodde heller som antagelig er rester etter taket. Ellers er 
ikke noe av taket bevart. Orientering: NØ/SV. Ytre mål: 5 x 5 m. 
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Veig 8. 

1.Stedfesting.  
Ca. 50 m SØ for Veig 7. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er regelmessig og omhyggelig oppført i 
tørrmur av utbrudte granittblokker med største mål opptil 1 m. 
Murbredde ca. 1 m. Veggene er intakte på innsiden, men noe nedraste 
utvendig. Langs sørøstre langvegg er det lagt opp en jordvoll. Indre 
vegghøyde 1,5 m. Indre gavlhøyde 2,2 m. Inntil nordøstre gavlvegg 
har bua et tilbygd oppmurt ildsted med pipe. Tilbyggets ytre mål: 
NV/SØ 3 m, NØ/SV 1,5 m. Inn mot bua har ildstedet en 1,5 m bred 
åpning. Midt på sørøstre langvegg, inne i bua, er en nisje. Den er 1 
m bred, 0,6 m dyp og 0,5 m høy. Bua har døråpning midt i SV-gavlen. 
Den har ikke vinduer. Taket er delvis intakt. Det har vært båret av 
en midtås og to sideåser, den ene sideåsen mangler nå. På åsene 
hviler et tversgående plankedekke, på dette ligger jernplater og 
direkte oppå disse vokser mose og gress. Orientering: NØ/SV. Indre 
mål: l. 3,8 m, b. 3,5 m. 
 

Veig 9. 
1. Stedfesting.  
Ca. 3 m NV for Veig 8. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinlegning. Den er lagt opp av morenestein med største 
mål fra 0,1 m til 0,2 m. I SV-, NV- og NØ-hjørnene ligger større 
stein med største mål ca. 0,5 m. Steinlegningen er flat oppå og ca. 
0,2 m høy. Den er delvis overgrodd av gress. 
Orientering. Ø/V. Ytre mål: l. 2,5 m, b. 2 m. Se Fett, P. 1956, s. 
5, x 1. 
 

Veig 12. 
1. Stedfesting.  
Ca. 70 m N for Fljoto, ca. 250 m SØ for den lille bekken. 
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2. Beskrivelse. 
Rektangulært trehus i en etasje. Orientert: Ø/V. Ytre mål: l. 6 m, 
b. 4 m. 
 
 

Veig 13. 
1. Stedfesting.  
Ca. 3 m V for Veig 12. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker med 
største mål opptil 1 m. Murbredde ca. 1 m. Veggene er nå svært 
nedraste, indre vegghøyde er ca. 1 m. I NV-hjørnet har tufta et 
rektangulært ildsted med indre mål 1,6 m x 1,2 m. Det er nå svært 
sammenrast. Tufta har døråpning midt på V-veggen. Veggene er for 
nedraste til at en kan se om de har hatt vinduer. Det er ikke bevart 
noe av taket. Orientering: Ø/V. Ytre mål: 5 x 5 m. Tufta er delvis 
overgrodd av gress. 
 
 

Veig 14. 
1. Stedfesting.  
Ca. 6 m SØ for Veig 12. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk steinbu. Veggene er regelmessig og omhyggelig oppført i 
tørrmur av granittblokker med største mål opptil 1,2 m. Bua var 
stengt, så murtykkelsen kunne ikke måles. I SV-hjørnet har bua 
ildsted med oppmurt pipe. Den har døråpning midt i S-gavlen. Taket 
er torvdekket, takkonstruksjonen kunne ikke sees utenfra. 
Orientering: N/S. Ytre mål: 5 x 5 m. 
 

Veig 15. 
1. Stedfesting.  
Ca. 15 m Ø for Veig 12. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær trebu. Bua står på steinsyll. Den er laftet, 
laftestokkene er flathugde på utsiden og innsiden. Bua 
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har dør midt i S-gavlen, den har ikke vinduer. Taket bæres av en 
midtås og to sideåser, det er tekket med tjærepapp. 
Orientering: N/S. Ytre mål: l. 2,8 m, b. 2,6 m. 
 
Tradisjon. 
 
Husenes funksjon. 
   Veig 12 er et sel som ble bygd for 7 år siden. Det er fortsatt 
ibruk. Veig 14 ble bygd som sel for ca. 100 år siden. Det brukes nå 
som melkebu. Ingen av de andre buene er ibruk. 
Veig 4, 7 og 8 ble brukt som sel. Veig 6 var fjøs. Veig 5 og 9 er 
tufter etter melkebuer, disse var av tre og er blitt solgt som 
jakthytter og flyttet innover i fjellet. Tufta Veig 13 tilhører 
antagelig også seteranlegget. J. R. husker at den da han var liten 
ble kalt "Hesthamartufte". Hesthamar er et sted i Sørfjorden, og 
folk fra Sørfjorden hadde tidligere stølspart på Steinstøl. (J.R.) 
 
Eiendomsforhold. 
   Steinstøl har nå tre eiere, Jakob Røyse, Knut Myklatun og Jon 
Myklatun. Inntil ca. 1850 var Steinstøl delt i to parter, en 
tilhørte Røyse, den andre, Katlebruket av Varberg. Ca. 1850 kjøpte 
lensmann Årekoll fra Sørfjorden Varbergs part, og brukene Reise og 
Reisæter i Sørfjorden kjøpte visstnok også deler av denne parten. 
Veig 4, 5 og 6 ble etter dette satt opp av Reisæter, Veig 7 av Reise 
og Veig 8 av Mikkel Årekoll. Ca. 1920 ble sørfjordingenes 
stølsparter kjøpt tilbake av folk fra Øvre Eidfjord. Dette var 
Sylfest Røyse, som dermed fikk to parter i Steinstøl, Lars J. 
Myklatun og Knut Myklatun. Disse lot husene sørfjordingene hadde 
satt opp stå uten å bruke dem. Røyse hadde hele tiden stølt på 
Steinstøl og fortsatte med det. Lars Myklatun og Knut Myklatun har 
aldri stølt på Steinstøl. (J.M., J.R.) 
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Stølsdriften. 
   Steinstøl gir beite til opptil 100 kyr. Det antallet Røyse har 
hatt der har variert. For 20-30 år siden hadde de gjerne 25 kyr og 
14-15 geiter. Av de 25 kyrne var da ca. 20 leigekyr som kom fra 
Sørfjorden og Ulvik. Nå har de 4-5 kyr og 50 geiter på stølen. 
(J.R.) 
Tidligere laget de smør, gammelost og prim på stølen. Nå når de har 
så få kyr, blir det liten melkeproduksjon. De separerer melken og 
lagrer fløten til de har nok til å kjerne smør. Av den skummede 
melken lager de fortsatt gammelost. De dro tidligere opp på stølen 
så tidlig som mulig. Nå har de geitene i bygda helt til ca. 20. 
juli, der kan de levere melken direkte til meieriet, Hordaland 
Meieri på Voss, og de slipper å yste selv. Den tiden de har geitene 
på stølen koker de ost hver dag. (J.R.) 
 
 
RUTE 8797  

SANDVAD. 
Veig 60-70. 

1. Stedfesting. 
På V-siden av Veig, rett V for Hadlo Turisthytte, ligger en flat, 
litt våtlendt, gressbevokst sandbanke. Den begrenses i N, Ø og S av 
Veig, i V av skråningene ned fra Nuhaugane. En arm av Veig renner 
gjennom sandbanken i retning N-S og deler den i to. All bebyggelsen 
på Sandvad ligger på den V-lige delen av sandbanken. Sandvad ligger 
945 m.o.h. og er avmerket på kartblad 1415 IV, Eidfjord. 
 
 

Veig 60. 
1. Stedfesting.  
Ved foten av skråningene ned fra Nuhaugane, rett V for Hadlo 
Turisthytte. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål fra 0,5 m til 1,5 m. De er nå svært nedraste, men står i en 
høyde av opptil 1,3 m, innvendig målt. Murtykkelsen er ca. 1 m. 
Tufta har ingen spor etter 
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ildsted eller vinduer. Den har en 1 m bred døråpning mot Ø. Ingen 
rester av taket er bevart. I tufta ligger en del nedraste veggstein 
som nå er overgrodd av gress. Orientering: Ø/V. Ytre mål: 4 x 4 m. 
 
 

Veig 61. 
1. Stedfesting.  
Inntil N-siden av Veig 60. 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær trebu. Bua er kledd med vestlandspanel. Den står på 
grunnmur oppført i tørrmur. Bua har ikke pipe. Den har et vindu midt 
i V-gavlen og dør midt i Ø-gavlen. Taket er tekket med torv, 
takkonstruksjonen kunne ikke sees utenfra. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: l. 3,5 m, b. 3 m. 
 

Veig 62. 
1. Stedfesting.  
1,5 m N for Veig 61. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker 
med største mål fra 0,5 m til 0,75 m. Mur-tykkelse ca. 1 m. Bua er 
inngravd i bakken mot V, utvendig gavlhøyde mot V er 2 m, mot Ø 3 m. 
Mot N har bua et oppmurt ildsted med pipe. Dette går i flukt med Ø-
gavlen og stikker ca. 0,75 m ut fra N-veggen mot N. Ildstedets ytre 
mål: Ø/V 2 m, N/S 1,5 m. Bua har døråpning med dør og dørkarm av tre 
midt i Ø-gavlen. Den har ikke vinduer. Nordre takflate er tekket med 
torv, søndre med tjærepapp. Takflatene hviler midt innpå veggmurene. 
Takkonstruksjonen kunne ikke sees utenfra. Midt på vestre gavlvegg, 
på utsiden, er en del stein lagt opp i ca. 1 m's høyde. Orientering: 
Ø/V. Ytre mål: l. 6 m, b. 5 m. 
 

Veig 63. 
1. Stedfesting.  
Inntil N-siden av Veig 62. 
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2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av tildels svært 
store granittblokker med største mål opptil 2 m. Veggene er nå endel 
nedraste, særlig i Ø-enden, men synes å stå i opprinnelig høyde i V. 
Indre vegghøyde i V er 1,5 m, indre gavlhøyde 2 m. Murtykkelsen 1-
1,5 m. Bua er inngravd i bakken mot V. Den har døråpning mot Ø. 
Ildsted eller vinduer er det ikke spor av. Det er ikke bevart noe av 
taket. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: l. 6 m, b. 5 m. 
 

Veig 64. 
1. Stedfesting.  
Ca. 1 m N for Veig 63. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er helt sammenraste. De har vært oppført av 
enkelte store granittblokker med største mål ca. 2 m og med mindre 
stein mellom. Veggenes høyde og bredde er nå ubestemmelige. Tufta er 
åpen mot Ø. Den har ikke spor etter ildsted eller rester av tak. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: 4 x 4 m. 
 
 

Veig 65. 
1. Stedfesting.  
Ca. 1 m NØ for Veig 63. 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene består av en enkelt rekke stein i ett lag. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: 3 x 3 m. 
 
 

Veig 66. 
1. Stedfesting.  
Ca. 10 m VSV for Veig 60. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er regelmessig og omhyggelig oppført i 
tørrmur av granittblokker med største mål fra 
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0,5 m til 1 m. Enkelte av blokkene har merker etter å være brutt ut. 
Langveggene er intakte, indre vegghøyde er 1,5 m. Murtykkelsen er 
0,7 m. Bua er inngravd i bakken mot VNV. VNV-gavlen er intakt, ytre 
gavlhøyde 0,75, indre gavlhøyde 2,5 m. ØSØ-gavlen er en del nedrast. 
Midt i denne gavlen har bua en døråpning. Langs begge langveggene 
har bua innvendig en 1-1,5 m bred steinlegning som nå er svært 
overvokst av gress. Bua har ikke spor av ildsted. Den har ikke hatt 
vinduer. Ingen rester av taket er bevart. 
Orientering: VNV-ØSØ. Ytre mål: l. 7,5 m, b. 6 m. 
 
 

Veig 67. 
1. Stedfesting.  
Ca. 10 m V for den armen av Veig som deler sandbanken i to. Rett V 
for Hedlo Turisthytte. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær trebygning i en etasje på grunnmur i tørrmur. Huset er i 
tre deler. Hoveddelen av huset er kledd med vestlandspanel. Den har 
et trefags vindu mot SV og en glugge oppe i SØ-gavlen. Det er ikke 
ildsted i denne delen av huset. Taket er tekket med torv, 
takkonstruksjonen kunne ikke sees utenfra. Inntil denne hoveddelen 
er det mot SØ tilbygd et bislag med skråtak og vegger av et enkelt 
lag loddrettstående planker. Bislaget har en dør mot SV, men ingen 
dør inn til hoveddelen av huset. Inntil hoveddelen, mot NV, er et 
tilbygg. Mot SV og NV har det vegger bestående av et enkelt lag 
vestlandspanel, NØ-veggen er i tørrmur. Ved denne veggen er det 
tilbygd et ildsted i tørrmur med ytre mål NØ/SV 2 m, NV/SØ 3 m. 
Tilbygget har dør midt på NV-gavlen, til venstre for døren er i en 
av veggplankene innfelt en glassrute på 0,2 x 0,2 m. Oppunder 
takskjegget på SV-veggen er en åpen glugge, den er ca. 0,75 m lang 
og ca. 0,5 m høy. Tilbygget har hellelagt tak. 
Huset er orientert NV/SØ. Ytre mål: l. 9 m, b. 3,5 m. 
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Veig 68. 
1. Stedfesting.  
Ca. 80 m SSV for Veig 67. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulært trehus i en etasje. Huset står på sementert grunnmur. 
Veggene består av et enkelt lag vestlandspanel. Huset har ikke 
ildsted og ikke vinduer. Langs hver av langveggene står 6 båser. 
Huset har dør midt i SØ-gavlen. Taket er tekket med bølgeblikk. 
Orientering: NV/SØ. Ytre mål: l. 8 m, b. 5,5 m. Utenfor døren ligger 
en overgrodd gjødselhaug. 
 
 

Veig 69. 
1. Stedfesting.  
Ca. 50 m VSV for Veig 67. 
2. Rektangulært trehus i en etasje. Huset står på grunnmur av stein 
og sement. Det er kledd med liggende panel. Midt i V-gavlen har 
huset et vindu, midt i Ø-gavlen en dør. Opp gjennom taket stikker en 
jernrørspipe. Taket er tekket med bølgeblikk, takkonstruksjonen 
kunne ikke sees utenfra. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: l. 5,5 m, b. 3,5 m. 
 
 

Veig 70. 
1. Stedfesting.  
Ca. 7 m S for Veig 69. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk trebu. Bua står på grunnmur i tørrmur. Den er kledd med 
vestlandspanel. Den har ikke pipe og ikke vinduer. Midt i N-gavlen 
har den en dør. Taket er tekket med heller, takkonstruksjonen kunne 
ikke sees utenfra. Orientering: N/S. Ytre mål: 3 x 3 m. 
 
Tradisjon. 
 
 
Eiendomsforhold. 
   Sandvad har vært drevet som gård i flere perioder, sist engang på 
1800-tallet. De siste som drev gården 
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skal ha utvandret til Amerika. Sandvad skal den gangen ha vært et 
bruk under Varberg, gr. nr. ??, i Øvre Eidfjord. (L.V., J.M.) 
I første halvdel av forrige århundre skal i alle fall en del av 
Sandvad ha tilhørt konsul Gran i Bergen. (L.V.) 
Inntil for 3 år siden ble Sandvad drevet som støl. Nå er det ikke 
folk der om sommeren, men stedet blir brukt som beite for ungdyr. De 
som har stølspart på Sandvad nå, er Haldor Eidnes, Ola Sekse og I. 
Ernes, alle fra Sørfjorden. 
(J.M., K.M.) 
Også Eidfjord kommune har hatt stølspart på Sandvad. Denne parten 
leide de bort. (L.V.) 
 
Husenes funksjon. 
   Huset Veig 67 var våningshus på Sandvad i den siste perioden det 
ble drevet gårdsbruk der. Senere har det vært brukt som stølshus. 
Det skal være satt opp engang på 1700-tallet. (L.V.) 
Buene Veig 61 og 62 gikk Ernes og Sekse for en del år siden sammen 
om å vøle opp. De ble brukt som stølshus i den tiden de stølte her. 
Veig 66 skal ha vært fjøs. Veig 68 er et nytt fjøs satt opp etter 
krigen i forbindelse med stølsdriften. 
Veig 69 ble satt opp som sel i 1930-årene av Anna Eidnes. Hun var 
budeie på Sandvad i over 50 år, siste gang for 3 år siden. 
Veig 70 skal tidligere ha stått på tufta Veig 65 og ble da brukt som 
melkebu. (J.M.) 
 
 
RUTE 8798.  

HEDLO. 
Veig 39-44. 

 
 
1. Stedfesting. 
Hedlo er avmerket på kartblad 1415 IV, Eidfjord. Stølen ligger på Ø-
siden av Veig, i S-enden av en stedvis myrlendt flate som i SV 
begrenses av Veig, i N av Kjeshovden 
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og i Ø og SØ av Hedlehamrane. Flaten ligger 950 m.o.h. 
 
 

Veig 39. 
1. Stedfesting.  
Ca. 8 m Ø for Hedlo Turisthytte. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulært trehus. Huset er laftet, men nå innkledd med 
vestlandspanel. Det står på sementert grunnmur. Orientering: Ø/V. 
Ytre mål: l. 6 m, b. 4 m. 
 
 

Veig 40. 
1. Stedfesting.  
Ca. 10 m N for Hedlo Turisthytte. 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker 
med største mål fra 0,5 m til 1 m. Flere av blokkene har merker 
etter å være utbrudte. Bua er inngravd i bakken mot Ø, ytre 
vegghøyde mot Ø 0,9 m, mot V 1,9 m. Den var stengt så murtykkelsen 
kunne ikke måles. I SØ-hjørnet har bua ildsted med oppmurt pipe. Den 
har dør litt S for midten av vestre langvegg. Bua har to åpninger i 
taket. Begge er på ca. 0,5 m x 0,5 m og er lukket med vindusruter. 
De ligger på V-siden av mønet, den ene i N-enden, den andre i S-
enden av bua. Ellers har bua ikke hatt vinduer. Taket er torvtekket, 
takkonstruksjonen kunne ikke sees utenfra. Takflatene hviler midt 
innpå veggmurene. Orientering: N/S. Ytre mål: l. 9 m, b. 5 m. 
 
 

Veig 41. 
1. Stedfesting.  
Ca. 4 m N for Veig 40. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær trebu. Veggene består av et enkelt lag stående panel. 
Bua står på steinsyll. Den har dør mot N. Den har skråtak tekket med 
bølgeblikk. Orientering: N/S. Ytre mål: l. 3 m, b. 2,5 m. 
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Veig 42. 
1. Stedfesting.  
Ca. 30 m N for Hedlo Turisthytte. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker 
med største mål fra 0,5 m til 1 m. Mot V fortsetter langveggene ca. 
2 m utenfor gavlveggen. N-lige halvdel av V-gavlen er av stein, 
resten av tre. Veggmurene er nå noe nedraste. Bua er inngravd i 
bakken mot Ø. Den har ikke spor etter ildsted og ikke vinduer. 
Døråpningen er midt i V-gavlen. Taket er tekket med bølgeblikk, 
takkonstruksjonen kunne ikke sees utenfra. Orientering: Ø/V. Ytre 
mål: 4 x 4 m. 
 
 

Veig 43. 
1. Stedfesting.  
Ca. 1 m S for Veig 42. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene består av ett lag stein med største mål 
ca. 0,5 m. I NV- og SV-hjørnet ligger hjørnestein med største mål 
ca. 1 m. Orientering: N/S Ytre mål: l. 3 m, b. 2,5 m. 
 

 
Veig 44. 

1. Stedfesting.  
Ca. 80 m N for Hedlo Turisthytte. 
 
2. Beskrivelse. 
Granitthelle, ca. 1,5 m tykk, ca. 10 m i utstrekning NV/SØ, ca. 8 m 
i utstrekning NØ/SV. Ø-enden av hellen hviler mot bakken, V-enden 
hviler på en del større stein slik at det her dannes et rom med en 
ca. 3 m høy åpning. Under hellen er det oppmurt et rom der hellen 
danner tak. Alle fire veggene er oppført i tørrmur, øverste del av 
V-veggen er av tre. Rommet har døråpning midt i V-veggen. Langs Ø-
veggen er det båser for 5 kyr. Rommet er orientert N/S. Indre mål: 
l. 6 m, b. 4 m. I skråningen like V for hellen ligger en overgrodd 
gjødselhaug. 
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Tradisjon. 
 
Husenes funksjon. 
   Veig 39, 40 og 42 er satt opp som sel. Det eldste er Veig 42. 
Selet Veig 40 ble satt opp av far til Lars J. Myklatun, Jon L. 
Myklatun, for ca. 100 år siden, og her bodde stølsfolkene til 1923. 
En av de siste somrene de bodde i dette selet kalket de det 
innvendig og satte inn en jernkomfyr der. I 1923 satte Kari og Lars 
Myklatun opp det laftede selet Veig 39. Veig 41 brukes som vedskjul. 
Veig 43 er tufta etter en laftet bu som ble flyttet opp til Hedlo 
fra Fljodal. Fjøset under hellen, Veig 44, ble murt opp av far til 
Lars Myklatun, og det er fortsatt i bruk. (K.M.) 
Hedlo eies av Myklatun, gnr. 10, bnr. 1, i Øvre Eidfjord. Stølen 
skal være utflyttet fra Fljodal mellom 1800 og 1850. (J.M.) 
Den vanlige stølsveien til Hedlo gikk opp Hjølmodalen og over 
Såtefjell. (J.M.) 
 
 
RUTE 8599.  

RJOTO. 
Veig 75-83. 

 
 
1. Stedfesting. 
Der Rjoto munner ut i Veig ligger en myrflate. Den er ca. 750 m i 
utstrekning Ø/V og ca. 1100 m N/S. Myra begrenses i V av Veig, i NØ 
av Køyrsleslået, i SØ av Hadlaskardhalsen. Fra Ø-enden av myra 
strekker Rjotedalen seg innover mot NØ. Veig renner her svært 
stille, først like N for Rjotemyrane har den litt fall ned mot 
Hedlo. Rjoto ligger i skråningen oppfra Ø-enden av myra, på begge 
sider av elven Rjoto. Myra ligger 987 m.o.h., stølen 1000-1010 
m.o.h. Stølen er avmerket på kartblad 1415 IV, Eidfjord. 
 

Veig 75. 
1. Stedfesting.  
Ca. 40 m S for Rjoto. 



 
- 47 – 

RUTE 8599 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av stein med 
største mål fra 0,5 m til 0,75 m. Bua var låst så murtykkelsen kunne 
ikke måles. Bua er inngravd i bakken mot Ø, ytre gavlhøyde mot Ø 1,6 
m, mot V 3 m. Den har ikke pipe og ikke vinduer. Midt i V-gavlen har 
den en 1 m bred og 1,8 m høy døråpning med dør og dørkarm av tre. 
Taket er tekket med bølgeblikk. Takflatene hviler midt innpå 
veggmurene. Takkonstruksjonen kunne ikke sees utenfra. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: l. 5,5 m, b. 5 m. 
 

Veig 76. 
1. Stedfesting.  
Ca. 7 m NNV for Veig 75, ca. 25 m S for Rjoto. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær bu i tre og stein. Bua står på grunnmur av tørrmur. Den 
er laftet. Laftestokkene har rektangulært tverrsnitt. Laftehodene 
har også rektangulært tverrsnitt og smalner av mot endene, Ø-veggen 
i bua er oppført i tørrmur. Bua er inngravd i bakken mot Ø. I SØ har 
den et ildsted med pipe oppført i tørrmur. Dette går iflukt med Ø-
veggen og stikker 1,5 m ut fra gavlveggen i S. N/S har ildstedet en 
utstrekning på 2,3 m. I N-enden av V-veggen har bua en ny dør med 
sementtrapp nedenfor. Bua har ikke vinduer. Taket er tekket med 
torv, denne hviler på eternittplater som igjen hviler på et 
plankedekke. Bua har lengderetning Ø/V og gavler mot N og S. Ytre 
mål: l. 5,5 m, b. 4 m. 
Mot N har bua et tilbygg. Dette er i tre og kledd med 
vestlandspanel. Det står på en kjeller oppmurt med sement som 
bindemiddel. Taket er tekket med torv, denne hviler på et lag 
eternitt. Tilbygget har gavl mot N. Det er 5 m i utstrekning N/S, 
5,5 m Ø/V. 
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Veig 77. 
1.Stedfesting.  
Ca. 10 m N for Rjoto. 
 
2. Beskrivelse. 
Usikker tuft. Veggene mot NV, NØ og SØ utgjøres av uregelmessige 
granittblokker med største mål fra 0,7 m til 1 m. Tufta er åpen mot 
SV. Veggbredden var umulig å fastslå. Tufta har ikke spor etter 
ildsted og ingen rester av tak er bevart. I tufta ligger en del 
spredte stein, i og omkring den vokser gress. 
Orientering: NØ/SV. Indre mål: l. 4 m, b. 3 m. 
 

Veig 78. 
1. Stedfesting.  
Ca. 15 m N for Rjoto. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål fra 0,5 m til 0,75 m. Murtykkelsen er 1 m. Veggene er en del 
nedraste, mot V står de nå i en høyde av 1,2 m. Tufta er inngravd i 
bakken mot Ø. Den har ikke spor etter ildsted og ingen rester av 
taket er bevart. Midt i V-veggen har tufta en 1,2 m bred døråpning. 
Tufta er nesten gjenfylt av innraste stein. På og omkring den vokser 
gress. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: 5 x 5 m. 
 
 

Veig 79. 
1. Stedfesting.  
Ca. 40 m N for Rjoto. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker 
med største mål fra 0,5 m til 0,75 m. Murtykkelsen er 1 m. 
Langveggene er intakte og er på innsiden 1,5 m høye. NV-gavlen er 
også intakt, den er på innsiden 2,5 m høy. SØ-gavlen er svært 
nedrast. Bua er inngravd i bakken mot NØ, på utsiden går toppen av 
veggen her iett 
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med markoverflaten. Bua er delt i to omtrent like store rom av en 
NØ/SV-gående 1 m tykk vegg i tørrmur. Veggen har også gavltrekant i 
tørrmur og står nesten intakt. Tverrveggen har døråpning i SV-enden. 
Midt på NV-gavlen, i gavlmuren, er et ildsted med bredde 1 m, høyde 
1,5 m, dybde 0,95 m. Det SØ-lige rommet har en 0,5 m bred og 0,4 m 
høy åpning i SV-veggen. Toppen av åpningen går iett med toppen av 
veggen. Fra det NV-lige rommet går en døråpning ut mot SV. Ingen 
rester av taket er bevart. Inne i bua vokser gress. 
Orientering: NV/SØ. Ytre mål: l. 10 m, b. 6 m. 
 
 

Veig 80. 
1. Stedfesting.  
Ca. 5 m N for Veig 79. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker 
med største mål fra 0,5 m til 1 m. Murtykkelsen er ca. 1 m. 
Langveggene er intakte, indre vegghøyde er 1,5 m. Bua er inngravd i 
bakken mot NØ. NØ-gavlen er intakt, indre gavlhøyde 2,5 m, ytre 
gavlhøyde 1,5 m. SV-gavlen er noe innrast. Bua har ikke spor etter 
ildsted. Den har ikke vinduer. Midt i SV-gavlen har bua en 1 m bred 
døråpning. Ingen rester av taket er bevart. I og utenfor bua vokser 
gress. 
Orientering: NØ/SV. Ytre mål: l. 8 m, b. 6 m. 
 
 

Veig 81. 
1. Stedfesting.  
Ca. 35 m NV for Veig 80. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av svære stein. NØ-
veggen synes å ha vært dannet av en flat blokk, denne er nå veltet 
noe innover. Murtykkelse 1 m. Bua er inngravd i bakken mot NØ og 
toppen av veggen går her på utsiden iett med markoverflaten. Indre 
vegghøyde er 1,3 m. Veggene virker intakte. Gavltrekanten mangler i 
NØ, i 
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SV er den intakt. Midt i SV-gavlen har bua en 1 m bred og 1,3 m høy 
døråpning. Bua har ikke spor etter ildsted og den har ikke hatt 
vinduer. Ingen rester av taket er bevart. I og omkring bua vokser 
gress. Orientering: NØ/SV. Ytre mål: 4,5 x 4,5 m. 
 
 

Veig 82. 
1. Stedfesting.  
Ca. 6 m NV for Veig 81, ca. 100 m N for Rjoto. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk steinbu. Veggene er omhyggelig oppført i tørrmur av 
granittblokker med største mål fra 0,5 m til 1 m. Både vegger og 
gavltrekanter er intakte. Murtykkelse 1 m. Vegghøyde på innsiden 1,5 
m, gavlhøyde på innsiden 3 m. I SØ-enden av SV-gavlen er et oppmurt 
ildsted. Det har halvsirkelformet (buet) bakvegg, åpningen er 1 m 
bred, 1,5 m høy og 0,8 m dyp. På innsiden av SØ-veggen er en ca. 0,5 
m lang, 0,3 m høy og 0,5 m dyp nisje. I NV-enden av SV-gavlen er en 
åpning i veggen på 1 x 1 m. Midt i SV-gavlen har bua en 1,1 m bred 
døråpning. Ingen rester av taket er bevart. I og utenfor bua vokser 
gress. Orientering: NØ/SV. Ytre mål: 6 x 6 m. 
 
 

Veig 83. 
1. Stedfesting.  
Ca. 2 m SV for Veig 82. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene består av en enkelt rekke stein i ett lag, 
steinene har største mål fra 0,5 m til 0,75 m. Tufta har ingen spor 
etter ildsted, ingen døråpning og ingen rester av tak. I og omkring 
den vokser gress. Orientering: NV/SØ. Ytre mål: l. 4 m, b. 3 m. 
 
Tradisjon. 
 
Eiendomsforhold. 
   Rjoto er nå delt i to parter. Eiere er Odmund O. Varberg og Jon 
L. Myklatun. Odmund O. Varberg eier husene 
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på S-siden av Rjoto, Veig 75 og 76, husene N for Rjoto, Veig 77-83 
eies av Jon L. Myklatun. Veig 81-83 tilhører en stølspart som Jon L. 
Myklatuns bestefar kjøpte fra Garatun. 
Mellom Hadlaskard og Rjoto har det i eldre tid vært flere rettsaker 
om beiterettigheter. (J.M.) 
 
Husenes funksjon. 
   Bua Veig 79 ble brukt som sel av Jon L. Myklatuns bestefar. Bua 
Veig 80 er yngre enn Veig 79. Denne lot bestefar til Jon L. Myklatun 
sette opp som fjøs en gang mellom 1870 og 1900. Bua ble oppmurt av 
Magnus Myklatun, for dette arbeidet fikk han 60-70 kr. Veig 82 ble 
brukt som sel. På tufta Veig 83 har antagelig stått en melkebu av 
tre. (J.M.) 
Veig 76 ble brukt som sel. Tilbygget sto tidligere på tufta Veig 95. 
Det ble da brukt som hus for reingjetere og ble kalt Finnastovo. 
(L.V.) 
 
Stølsdrift. 
   Ved et beiteskjønn i forrige århundre ble Rjoto gitt beiterett 
til 120 kyr. 
Myklatun brukte sin stølspart på Rjoto så lenge de drev med 
drifting, d.v.s. inntil for ca. 50 år siden. De brukte da stølene 
Rjoto og Hedlo parallelt. Siden har de bare stølt på Hedlo. Varberg 
stølte på Rjoto i mange år etterat Myklatun sluttet, helt frem til 
etter siste krig. 
Myklatun hadde kyr på Rjoto, Varberg mest geiter.  
 
5.1.4.2 HUSTUFTER OG BUER. 
 
RUTE 9498  

ROARSBU. 
Veig 84. 

 
1. Stedfesting og funnmåte. 
Ca. 1 km NNØ for Viveli gjør Veig en skarp sving mot V. Herfra går 
et myrdrag innover mot NNØ, og fra myrdraget 
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går et skar videre oppover mot NNØ. Gjennom dette skaret går kraft- 
og telefonlinjen til Viveli og den T-merkede stien, som også er den 
vanlige kløvveien, fra Hjølmoberget til Viveli. Når en S-fra kommer 
over toppen av dette skaret, begynner et nytt myrdrag som går NV-
over mot Hjølmoberget. Ved foten av skråningen Ø for SØ-enden av 
dette myrdraget, ca. 20 m Ø for den T-merkede stien og 
kraftledningen, ligger en tuft. Tufta ble funnet etter anvisning av 
Lars Vivelid. 
 
2. Beskrivelse. 
 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av uregelmessige 
steinblokker med største mål fra ca. 0,5 m til ca. 1,5 m. Murbredden 
er 1-1,5 m. Veggene er svært nedraste, innvendig målt står de i en 
høyde av opptil 0,8 m. Tufta er inngravd i bakken mot NØ. Midt på 
SV-veggen har tufta en ca. 0,7 m bred åpning. Den har ingen spor av 
ildsted eller rester av tak. I og omkring den vokser gress, lyng og 
bjerke- og vierkratt. Tufta er orientert NV-SØ, ytre mål: l. ca. 6 
m, b. ca. 3 m. 
 
Diskusjon. 
Tufta kalles Roarsbu og stedet der den ligger, Roarshjallen. Navnet 
skal den ha fått fordi det engang bodde en som het Roar der. "Roar 
var av huldreætt og hadde hale." 
(L.V.) 
Utover disse opplysningene kunne L.V. ikke si noe om når tufta hadde 
vært i bruk eller hva den hadde vært brukt til. Den ligger ikke i 
sammenheng med andre fornminner. Beliggenheten tyder ikke på at den 
har sammenheng med stølsdrift. 
 
 
RUTE 9298.  

SUTAREBREKKO 
Veig 72. 

 
 
1. Stedfesting og funnmåte. 
Ca. 1 km NNØ for Viveli gjør Veig en skarp sving mot V. 
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Herfra går et myrdrag innover mot NNØ, og fra myrdraget går et skar 
videre oppover mot NNØ. Skaret kalles Sutarebrekko. Gjennom dette 
skaret går kraft- og telefonlinjen til Viveli og den T-merkede stien 
fra Viveli til Hjølmoberget. Nederst i skaret, ca. 10 m ovenfor 
overgangen til myra, 5-10 m SØ for telefonlinjen, ca. 30 m NV for 
kraftlinjen og ca. 10 m V for den T-merkede stien ligger stølen 
Sutarebrekko (Veig 73). Ca. 8 m S for stølshuset ligger Veig 72. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene har vært oppført i tørrmur av stein med 
største mål ca. 0,3-0,5 m. De er nå helt nedraste og viser seg som 
lave gressovergrodde voller. Vollene er 1-1,5 m brede og opptil 0,7 
m høye. Midt på S-veggen er en ca. 0,6 m bred åpning. Tufta har ikke 
spor av ildsted. Den er overgrodd av gress og einerkratt. Tufta er 
orientert N-S, ytre mål ca. 5 x 5 m. 
 
Diskusjon. 
L.V. og J.M. visste ikke når tufta hadde vært i bruk eller hva den 
hadde vært brukt til, bortsett fra at den ikke har noen sammenheng 
med stølen Veig 73, den lå der før Veig 73 ble bygd. 
 
RUTE 9197. 
 

Veig 148. 
1. Stedfesting.  
Ca. 50 m V av Veig og ca. 80 m NØ for turisthytten til Endre 
Vivelid, ca. 10 m N for en privathytte på V-siden av stien til 
Valurfossen. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av granitt 
av vekslende størrelse. Muren er ca. 1 m bred. Tufta er inngravd i 
en haug i NV, her er den ytre murhøyden bare 0,2 m, mens veggen 
innvendig målt er ca. 2 m høy. 
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NØ- og SV-veggen skråner fra denne høyden mot SØ hvor veggen mangler 
fullstendig. 
I tufta har folkene i hytta ved siden av satt opp en do. Tufta er 
orientert NV-SØ, ytre mål: ca. 3,5 x 3,5 m. 
 
 

Veig 90-91. 
1. Stedfesting og funnmåte.  
Der Vivo renner ut i Veig ligger et nes. Langs midten av neset går 
en bergrygg i retning NØ-SV. Tuftene ligger på hver sin side av 
dette neset. Veig 90 ligger ca. 50 m Ø for broen over Vivo ved 
Viveli og ca. 5-10 m SØ av Vivo. Veig 91 ligger ca. 50 m N for broen 
over Veig og ca. 40 m SV fra ytterste punkt på neset Vivo/Veig. 
Tuftene ble funnet etter anvisning av Lars Vivelid. 
 

Veig 90. 
2. Beskrivelse.  
Kvadratisk tuft. Veggene har vært oppført i tørrmur av stein med 
største mål fra ca. 0,4 m til ca. 2 m. Murbredden er ca. 1 m. I Ø 
består veggen av en stor stein, ca. 2 m lang og 1,5 m høy. En ca. 3 
m høy stein danner vegg i S. Høyden på de gjenstående murene er 
svært ujevn, ytre høyde varierer mellom 0,5 m og 1 m. Inne i tufta 
er det oppført et kvadrat av tørrmur som har Ø-vegg felles med 
tufta. Murene i kvadratet er opptil 0,7 m brede og har en høyde på 
0,4 m. Ytre mål 2 x 2 m. Murene i tufta er tildels innrast, derfor 
varierer ytre murhøyde mellom 0,5 og 1 m. Tufta har døråpning midt i 
N-veggen, ca. 0,8 m bred. Det er ikke spor etter ildsted. I og 
omkring tufta vokser gress og lyng. Tufta er orientert NNV-SSØ, ytre 
mål: ca. 5 x 5 m. 
 

Veig 91. 
 
Kvadratisk tuft. S- og V-veggen har vært oppført i tørrmur av stein 
med største mål fra 0,5 m til 1 m. Murbredden er ca. 0,8 m, ytre 
høyde varierer mellom 0,1 og 0,4 m, og innvendig høyde er opptil 0,9 
m. Ø- og N-veggen dannes av berghamre, i Ø ca. 2,2 m høy, i N ca. 
1,5 m høy. Langs N-veggen ligger en svær innrast stein, ca. 3 m lang 
og 1,2 m bred. 
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Døråpningen har antagelig vært i S-veggen. Det er ikke spor etter 
ildsted. I og omkring tufta vokser gress, lyng og dvergbjerk. 
Orientering: SSØ-NNV, ytre mål: ca. 4 x 4 m.  
 
Tolkning. 
Lars Viveli kjenner til de to tuftene men vet ikke hva de har vært 
brukt til. 
 
 

Veig 96. 
1. Stedfesting.  
Rett Ø for husene til Endre Vivelid, på Ø-siden av Veig, ligger en 
gress-slette langs elven. På denne sletten, ca. 150 m SV for tjernet 
i myra S for Øyne (Gunnarstølen), er en tilnærmet kvadratisk 
steingard, ca. 30 x 30 m, orientert Ø-V. Ca. 15 m S for Veig 92 
ligger en tuft. Ø-siden av steingarden går tvers over tufta. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet kvadratisk tuft. Veggene er tørrmur av stein med største 
mål 0,3-0,7 m. S-veggen dannes av en stor jordfast stein, ca. 1 m 
høy, 2,5 m bred. I Ø-veggen er det også en stor jordfast stein, 0,9 
m høy, 1,1 m bred. Murene er ca. 1 m brede, og opptil 1 m høye. 
Antagelig har tufta hatt åpning i NV-hjørnet. Det er ikke spor etter 
ildsted. Ø langvegg er overgrodd med gress, V langvegg er mindre 
overgrodd. I og omkring tufta vokser gress og brennenesler. Tufta er 
orientert N-S, ytre mål: ca. 6 x 6 m. 
 
Tradisjon. 
Lars Vivelid mener at tufta og steingarden muligens hører sammen, og 
at steingarden gjerder inn et slåttetre. Han vet ingenting om tufta, 
men mener den er eldgammel. 
 
RUTE 9198. 
 

Veig 85. 
1. Stedfesting og funnmåte.  
Tufta ligger i en bratt steinet V-vendt skråning der det 
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vokser bjerke- og vierkratt. Den ligger ca. 120 m V for Veig, ca. 
250 m NØ for husene på Gunnarstølen, Veig 86-89, ca. 10 m opp fra 
myra. Tufta ble vist oss av L.V. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål fra 0,5 m til ca. 1 m. Murbredden er ca. 0,9 m. Tufta er 
inngravd i bakken mot Ø, og i N, Ø og S går toppen av veggene nå 
iett med markoverflaten. Innvendig vegghøyde kan ikke måles da tufta 
nå er fylt av innrast stein. Døråpningen har antagelig vært mot V, 
men denne veggen er så nedrast at det er umulig å påvise. Utvendig 
vegghøyde mot V er ca. 0,9 m. Tufta har ikke spor etter ildsted 
eller rester av tak. Tufta er orientert Ø-V, ytre mål: ca. 3 x 3 m. 
 
Diskusjon. 
L.V., som viste oss tufta, kjente ikke til når den hadde vært i bruk 
eller hva den hadde vært brukt til. Tufta ligger rett opp for flaten 
der stølene Øyne (Gunnarstølen), Veig 86-89, Storrlie Veig 24-27, 
Torsteinselet m.m Veig 92-94 og kullgropene Veig 29-38 ligger. Men 
uten en nærmere undersøkelse er det umulig å avgjøre om den har noen 
sammenheng med disse. 
 
 

Veig 95. 
1. Stedfesting og funnmåte.  
I myra S for Øyne (Gunnarstølen) ligger et tjern. Ca. 40 m NV for 
dette tjernet, på en gress-slette ca. 20 m SØ for en større 
bergknatt som kraftledningen går over, ligger en tuft. Tufta ble 
funnet under leting etter kullmiler i området. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene består av tørrmur med en enkel rekke 
rektangulære granittstein ca. 0,7 x 0,5 m. Ytre høyde opp til 0,3 m. 
I den SV del av tufta, er det en kvadratisk nedgravning med vegger 
omhyggelig oppført i 
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tørrmur. Murene i kvadratet og steinsettingen i den rektangulære 
tufta danner tilsammen en murbredde på 1,9 m. Den kvadratiske, 
nedgravde delen av tufta er ca. 1,7 m dyp og har indre mål 2,5 x 2,5 
m. Veggene er noe innrast i NV-hjørnet. Det har muligens vært 
døråpning på kortveggen mot NØ der det ligger noen heller. I tufta 
vokser mose, bregner og gress, omkring vokser lyng, gress og einer. 
Tufta er orientert NØ-SV, ytre mål 6,5 x 4,5 m.  
 
Tradisjon. 
Lars Viveli forteller at på tufta har det stått en tømret stue som 
senere er flyttet og satt opp på Rjoto. (Se Veig 76). Stua ble først 
satt op ved Øyne (Gunnarstølen) omkring 1910 som hus for reingjetere 
og ble kalt Finnastovo fordi det blant reingjeterne var mange samer. 
Det var tamreinselskapet i Øvre Eidfjord som satte opp stua. 
 
Tolkning. 
Tufta er altså grunnmur etter en laftet stue. Den kvadratiske 
nedgravningen er det derfor rimelig å tolke som kjeller. 
 
RUTE 9093. 
 
 

Veig 116. 
1. Stedfesting.  
Ca. 15 m N for myra like Ø for bebyggelsen på Vivheller, ca. 40 m SØ 
for Veig 115, ca. 2 m S for T-merket sti mellom Stavali og Viveli. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker med 
største mål fra ca. 0,5 m til ca. 1 m. Murtykkelsen er ca. 1,2 m. 
Veggene er nå svært nedraste, særlig mot S. Tufta er inngravd i 
bakken mot N. På utsiden går toppen av veggene i N og Ø iett med 
markoverflaten. Indre vegghøyde mot N er ca. 1 m. Tufta må ha 
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hatt døråpning mot S, men denne veggen er nå så nedrast at dette 
ikke kan påvises. Tufta har ingen spor etter ildsted og ingen rester 
av taket er bevart. I N-enden av tufta ligger en del innraste stein, 
her vokser et bregnekratt. Ellers i og omkring tufta vokser gress. 
Orientering: N/S. Ytre mål: l. 9 m, b. 6 m. 
 
 

Veig 117. 
1. Stedfesting.  
Inntil V-siden av Veig 116 og med en vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker med 
største mål fra ca. 0,5 m til ca. 1 m. Murtykkelsen er ca. 1,2 m. 
Veggene er nå svært nedraste, særlig mot S. Tufta er inngravd i 
bakken mot N. På utsiden går nå toppen av N- og V-veggene iett med 
markoverflaten. Indre vegghøyde mot N er ca. 1 m. Tufta må ha hatt 
døråpning mot S, men denne veggen er nå så nedrast at dette ikke kan 
påvises. Tufta har ingen spor etter ildsted, og ingen rester av 
taket er bevart. I N-enden av tufta ligger en del innraste stein, 
her vokser et bregnekratt. Ellers i og omkring tufta vokser gress. 
Orientering: N/S. Ytre mål: l. 9 m, b. 6 m.  
 
Diskusjon. 
Tuftene ligger ikke langt fra den øvrige bebyggelsen på Vivheller og 
det er derfor mulig at de har forbindelse med stølsdriften. Noe som 
taler mot dette er at tuftene er av en annen karakter enn de øvrige 
buene og tuftene på Vivheller. 
 
RUTE 9094.  

Veig 98-109. 
 
 
1. Stedfesting og funnmåte. 
SV-over fra Brandanuten går en NØ/SV-gående dal som i NV begrenses 
av Blyberg, i SV av Vivhellerhamrane. Dalen kalles ifølge L.V. for 
Gamlestølsdalen, dette navnet står ikke 
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på kartet (blad 1415 IV, Eidfjord). Opp for enden av denne dalen, 
ca. 1100 m.o.h., er et skar. I skaret ligger en gress-slette med et 
lite tjern, flaten er ca. 250 m i utstrekning NØ/SV, ca. 50 m NV/SØ. 
Fra SV-enden av flaten går en bratt skråning ned til Vivheller. 
Tjernet er ca. 30 m i utstrekning NØ/SV og opptil 15 m NV/SØ, det 
har hverken tilløp eller avløp og skal være helt uttørket i tørre 
somre. Den T-merkede stien mellom Viveli og Stavali går gjennom 
skaret. 
I skaret, på begge sider av tjernet og den T-merkede stien, ligger 
12 tufter. Disse ble oppdaget da vi var på vei mellom Viveli og 
Vivheller. Samlingen av tufter kalles ifølge L.V. for Gamlestølen. 
 
 

Veig 98. 
1. Stedfesting.  
Ved foten av NV-skråningen i skaret, ca. 40 m N for tjernet. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av flate, skifrige 
stein med l. fra ca. 0,3 m til ca. 0,75 m. De er nå svært nedraste. 
Murtykkelsen er ca. 1 m. Indre vegghøyde er ca. 0,7 m. Tufta er 
inngravd i bakken mot N, og mot V, N og Ø går nå toppen av veggene 
på utsiden iett med markoverflaten. Ytre vegghøyde mot S er ca. 0,6 
m. Tufta har ingen merker etter ildsted, døråpning eller vinduer, og 
ingen rester av taket er bevart. I og omkring den vokser gress. 
Den er orientert N/S, ytre mål: l. ca. 6,5 m, b. ca. 4,5 m. 
 
 

Veig 99. 
1. Stedfesting.  
Ca. 2 m SV for Veig 98. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur hovedsakelig av flate, 
skifrige stein med l. fra ca. 0,3 til ca. 0,75 m, men med enkelte 
store granittblokker med største mål opptil ca. 2 m imellom. De er 
nå svært nedraste, særlig i SØ. 
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Innvendig er vegghøyden nå opptil 0,8 m. Tufta har nå ingen tydelige 
merker etter døråpning eller ildsted. Ingen rester av taket er 
bevart. Den er overgrodd av mose og torv. Orientering: NV/SØ. Ytre 
mål: ca. 3,5 x 3,5 m. 
 
 

Veig 100. 
1. Stedfesting.  
Ca. 30 m V for Veig 99, ca. 20 m N for tjernet. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av flate, skifrige 
stein med l. fra ca. 0,2 m til ca. 0,75 m. Mot SØ er tufta bygd 
inntil en jordfast granittblokk med største mål ca. 2,5 m. 
Murbredden er ca. 1 m. Indre vegghøyde er ca. 0,75 m. Tufta er 
inngravd i bakken mot NV. Mot N og V går nå toppen av veggene iett 
med markoverflaten. Tufta er åpen mot S. Den har ingen merker etter 
ildsted og ingen rester av taket er bevart. I og omkring den vokser 
gress. Orientering: N/S, ytre mål: l. ca. 4 m, b. ca. 3,5 m. 
 
 

Veig 101. 
1. Stedfesting.  
Ca. 4 m SV for tjernet, ca. 25 m S for T-merket sti. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av flate, skifrige 
stein med l. fra ca. 0,2 m til ca. 0,75 m. Murtykkelsen er ca. 1 m. 
Tufta er inngravd i bakken mot S. Toppen av veggen går her iett med 
markoverflaten og indre vegghøyde er ca. 0,8 m. Mot N er veggen 
svært nedrast, her må døråpningen ha vært, men denne kan nå ikke 
påvises. Tufta har ingen spor etter ildsted, og ingen rester av 
taket er bevart. I tufta ligger en del innrast stein. I og utenfor 
tufta vokser gress. 
Orientering: N/S, indre mål: l. ca. 2,8 m, b. ca. 2 m. 
 
 

Veig 102. 
1. Stedfesting.  
Inntil V-siden av Veig 101 med en vegg felles med denne. 
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2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av flate, skifrige 
stein med l. fra ca. 0,25 m til ca. 1 m. Murtykkelsen er ca. 1 m. 
Tufta er inngravd i bakken mot S. Toppen av veggen går her iett med 
markoverflaten og indre vegghøyde er ca. 1,4 m. S-, Ø- og V-veggene 
virker intakte. Mot N er veggen en del nedrast. Midt i N-veggen er 
en 0,9 m bred døråpning. Tufta har ingen spor etter ildsted og ingen 
rester av taket er bevart. I tufta ligger enkelte innraste stein, i 
og omkring den vokser gress. Orientering: N/S, indre mål: ca. 2,7 x 
2,7 m. 
 
 

Veig 103. 
1. Stedfesting.  
Inntil V-siden av Veig 102 og med en vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av flate, skifrige 
stein med lengde fra ca. 0,25 til ca. 1 m. Murtykkelse ca. 1 m. 
Tufta er inngravd i bakken mot S. Toppen av veggen går her iett med 
markoverflaten og indre vegghøyde er ca. 1,4 m. S-, Ø-, og V-veggene 
virker intakte, mot N er veggen en del nedrast. Midt i N-veggen er 
en ca. 0,65 m bred døråpning. Tufta har ingen spor etter ildsted, og 
ingen rester av taket er bevart. Det ligger ikke innraste stein inne 
i tufta. I og omkring den vokser gress. 
Orientert: N/S. Indre mål: l. ca. 2,7 m, b. ca. 2 m. 
 
 

Veig 104. 
1. Stedfesting.  
Inntil V-siden av Veig 103 og med en vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av flate, skifrige 
stein med l. fra ca. 0,25 m til ca. 1 m. Murbredden er ca. 1 m. 
Veggene er svært nedraste bortsett fra mot Ø. Tufta er inngravd i 
bakken mot S, indre vegghøyde er her ca. 0,6 m. Den har antagelig 
hatt døråpning 
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mot N, men denne veggen er nå for nedrast til at dette kan påvises. 
Tufta har ingen spor etter ildsted, og ingen rester av taket er 
bevart. I tufta ligger en del innraste stein. I og omkring den 
vokser gress. 
Orientering: N/S. Indre mål: l. ca. 2 m, b. ca. 1,3 m. 
 
 

Veig 105. 
1. Stedfesting.  
Ca. 20 m Ø for tjernet, ca. 30 m S for T-merket sti, ved foten av 
SØ-skråningen i skaret. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av morenestein og 
flate, skifrige stein med l. fra ca. 0,3 m til ca. 1 m. Murbredden 
er ca. 1 m. S-veggen dannes av en enkelt jordfast granittblokk, ca. 
1,3 m høy. Tufta er inngravd i bakken mot S. Indre vegghøyde ca. 0,5 
m. Tufta har antagelig hatt døråpning mot N, men N-veggen er nå 
dekket av einerkratt, så dette kan ikke påvises. Tufta har ikke spor 
av ildsted og ingen rester av taket er bevart. I tufta ligger endel 
innraste stein. I og omkring den vokser gress. Orientering: N/S. 
Indre mål: l. ca. 2 m, b. ca. 1,3 m. 
 

Veig 106. 
1. Stedfesting.  
Inntil V-siden av Veig 105 og med en vegg felles med denne. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av morenestein og 
flate, skifrige stein med l. fra ca. 0,3 m til ca. 1 m. Murbredden 
er ca. 1 m. Tufta er inngravd i bakken mot S, indre vegghøyde er her 
ca. 1 m. Toppen av S- og V-veggene går nå iett med markoverflaten. 
Tufta har antagelig hatt døråpning mot N, men N-veggen er nå for 
nedrast til at dette kan påvises. Tufta har ikke spor etter ildsted 
og ingen rester av taket er bevart. I tufta ligger en del innraste 
stein. I og omkring den vokser gress. Orientering: N/S. Indre mål: 
l. ca. 2,5 m, b. ca. 2 m. 
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Veig 107. 
1. Stedfesting.  
Ca. 10 m N for Veig 106, ca. 10 m N for tjernet. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av morenestein og 
flate, skifrige stein med l. fra ca. 0,3 m til ca. 0,75 m. Murbredde 
ca. 1 m. Veggene er svært nedraste, indre vegghøyde er ca. 0,3 m. 
Tufta er inngravd i bakken mot N. Den har ingen spor etter døråpning 
eller ildsted, og ingen rester av taket er bevart. I tufta ligger en 
del innraste stein. I og omkring den vokser gress. Orientering: N/S. 
Ytre mål: ca. 4,5 x 4,5 m. 
 
 

Veig 108. 
1. Stedfesting.  
Inntil V-siden av Veig 107. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av morenestein og 
flate, skifrige stein med l. fra ca. 0,3 m til ca. 0,75 m. 
Murbredden er ca. 1 m. Veggene er svært nedraste, indre vegghøyde er 
ca. 0,5 m. Tufta er inngravd mot N. I N og V går toppen av veggen nå 
iett med markoverflaten. Tufta har ingen spor etter døråpning eller 
ildsted og ingen rester av taket er bevart. I tufta ligger en del 
innraste stein. I og omkring den vokser gress. Orientering: N/S. 
Ytre mål: l. ca. 4 m, b. ca. 3 m. 
 
 

Veig 109. 
1. Stedfesting.  
Ca. 2 m V for Veig 108. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av morenestein og 
flate, skifrige stein med l. fra ca. 0,3 m til ca. 0,75 m. 
Murbredden er ca. 0,8 m. Vegghøyden er innvendig opptil 1 m. Tufta 
er inngravd mot N. I V, N og Ø går toppen av veggene iett med 
markoverflaten. I S er 
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veggen svært nedrast, her har antagelig vært døråpning, men denne 
kan nå ikke påvises. Tufta har ingen spor etter ildsted, og ingen 
rester av taket er bevart. I tufta ligger en del nedraste stein, i 
og omkring den vokser gress.  
Orientert: N/S, indre mål: ca. 2 x 2 m. 
 
Diskusjon. 
Tuftene skal ifølge tradisjonen være rester etter en støl som var 
ibruk for lang tid siden. De som stølte der, skal ha hørt til på 
Viveli. Ifølge en herme skal bestefar til bestefar til bestefar til 
en bestemt mann i Lofthus ikke ha husket hvem som stølte der. (L.V.) 
Beliggenheten, særlig det at en må ned den 40 m høye skråningen V 
for skaret for å finne vann, taler likevel mot at det har vært en 
støl her. Tuftene kan ha hatt sammenheng med ferdselen over fjellet, 
men ifølge opplysninger fra L.V. gikk den vanlige ruten lenger V, 
over eidet ved Ø-enden av Store Vivevatn (Vasslivatn). 
 
RUTE 9099.  

Veig 151-152. 
 
 
1. Stedfesting. 
Veig 151-152 ligger på avsatsen i lia NØ for Fljodal som er 
beskrevet under den samlede stedfestingen for Veig 149-150, se 
denne. 
Veig 151-152 ligger i den Ø-lige delen av gress-sletten, ca. 100 m 
SØ for Veig 149-150, ca. 40 m Ø av brotkanten og ca. 10 m V for 
berghamrene som avgrenser gress-sletten mot Ø. Mellom de to tuftene 
er det spor etter et gammelt bekkeleie. 
Tuftene ble funnet på en befaring med Irmelin Martens og Arne 
Johansen da vi fulgte avsatsen videre etter å ha sett nærmere på 
Veig 149-150. 
 
 

Veig 151. 
1. Stedfesting.  
Ca. 100 m Ø for Veig 149-150, ca. 40 m Ø for kanten av avsatsen i 
lia mot Fljodal, ca. 10 m V av berghamrene som 
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avgrenser gress-sletten mot Ø. 
 
 
2. Beskrivelse. 
En tilnærmet rektangulær tuft. Veggene antydes av lave steinrekker 
som er 0,1-0,2 m høye. Kortveggene, 0,1 m høye, sees så vidt over 
gresstorven. Steinenes største mål er 0,5 m. Murbredden ser ut til å 
være ca. 0,4 m. Antagelig har det vært lagt opp en voll i Ø langvegg 
som nå er like høy som steinen i muren og opptil 2 m bred. NØ-
hjørnet er utgravd av bekken. Murveggene ser ut til å gå 0,5 m under 
overflaten etter skjæret mot bekken å dømme. Døråpningen har 
antagelig vært mot V. Tufta er for tilgrodd til at man kan påvise 
eventuelt ildsted. I og omkring tufta vokser gress, fjellmarikåpe, 
dvergbjerk og enkelte einerbusker. 
Tufta er orientert Ø-V. Innvendige mål ca. 6 x 4 m. Prøvestikk ble 
ikke tatt. 
 

Veig 152. 
1. Stedfesting.  
Ca. 28 m S for Veig 151 og ca. 30 m Ø for kanten på avsatsen i lia 
mot Fljodal. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet rektangulær tuft. Veggene antydes av lave steinrekker som 
enkelte steder bare såvidt synes over gresstorven. Det synes ingen 
mur over torven i Ø kortvegg. S langvegg er mer synlig, med en stor 
stein midt i veggen, 1 m bred og 0,5 m høy. Av V kortvegg står bare 
en stein med følgende mål: bredde 0,5 m, lengde ca. 1 m, høyde 0,4 
m. Det er ikke lett å avgjøre om muren består av en enkel eller 
dobbel steinrekke, da man enkelte steder finner en stein i bredden 
andre steder to. Bredden på muren varierer derfor fra 0,4-1 m. 
I V kortvegg en ca. 1 m bred åpning. Tufta er for tilgrodd til at 
man kan påvise eventuelt ildsted. Vegetasjon som Veig 151. 
Tufta er orientert Ø-V. Innvendige mål: ca. 3 x 4 m. 
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Prøvestikk ble ikke tatt.  
 
Diskusjon. 
Jon Myklatun mente Jakob Røyse hadde et navn på gress-sletten der 
Veig 149-150 og Veig 151-152 ligger, men var ikke sikker på om han 
kjente til de to siste tuftene Veig 151-152. Den veien J.R. bruker 
fra bygda til Steinstøl går over dette stedet. Vi rakk ikke å snakke 
med J.R. etter at Veig 149-152 var registrert. Jon Myklatun og Lars 
Viveli hadde ikke annet enn gjetninger om hva Veig 149-152 kunne 
være. 
 
Tuftene (Veig 151-152) gir inntrykk av å være like gamle da murene 
er sunket og nedgrodd i omtrent samme grad. At tuftene er så 
nedgrodd kan tyde på at de er gamle. 
 
Innhegningene (Veig 149-150) gir på sin side også et enhetlig 
inntrykk. Uten en nærmere undersøkelse er det umulig å avgjøre om 
det er noen sammenheng mellom Veig 149-150 og Veig 151-152. Veig 
149-152 er muligens de samme som beskrevet hos Per Fett 1956, s. 5, 
W. Hvis det er dette vi har funnet, må retningsangivelsen hos Fett 
være feil: Veig 149-152 ligger NØ for Fljodal, ikke NV som hos Fett. 
 
RUTE 8997. 
 

Veig 53 og 54. 
1. Stedfesting og funnmåte.  
Ca. 500 m S for utløpet av Fljoto svinger Veig mot Ø. Fra denne 
bøyen på elven går en trang dal inn mot S. Dalen begrenses i Ø av 
NV-skråningene ned fra Kjeshovden, i V av et mindre høydedrag. Den 
kalles ifølge Lars Vivelid for Ormsdalen, dette navnet står ikke på 
kartblad 1415 IV, Eidfjord. I munningen av dalen, ca. 25 m oppe i 
bjerkelia på østsiden ligger to tufter, Veig 53 og 54. Veig 54 
ligger ca. 25 m NV for Veig 53. Tuftene ble funnet etter anvisning 
av Lars Vivelid. 
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Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål fra 0,5 m til 0,7 m. Murtykkelsen er 0,8 m. Veggene er svært 
nedraste, særlig mot V. Tufta er inngravd i bakken mot Ø, her går 
toppen av veggen på utsiden iett med markoverflaten, innvendig er 
vegghøyden mot Ø 1,5 m. Tufta har ingen spor etter ildsted. Den har 
antagelig hatt døråpning mot V, men denne veggen er for nedrast til 
at dette kan påvises. Ingen rester av taket er bevart. I og omkring 
tufta vokser gress og vierkratt, i V-enden av den står flere 
bjerketrær. 
Orientering: Ø/V. Ytre mål: l. 5,5 m, b. 3 m. 
 

Veig 54. 
 

Kvadratisk tuft. Mot N, Ø og S er veggene slurvet oppført i tørrmur 
av stein med største mål opptil 0,5 m. Murtykkelse 0,6 m. Veggene er 
nå noe nedraste og står i en høyde av opptil 0,8 m. Veggen mot V 
dannes av en 1 m høy loddrett fjellhammer. Tufta har ikke spor etter 
ildsted og ingen tydelig døråpning. Ingen rester av taket er bevart. 
I og utenfor tufta vokser mose og lyng.  
Orientering: Ø/V. Ytre mål: 3 x 3 m. 
 
Diskusjon. 
L.V. som opplyste oss om tuftene, kjente ikke til når de hadde vært 
brukt eller hva de hadde vært brukt til. De har ligget som tufter så 
langt tilbake som han kan huske, og kan altså ikke ha vært ibruk i 
dette århundret. Tuftene ligger uten sammenheng med andre 
fornminner. Beliggenheten deres tyder på at de ikke har hatt med 
stølsdrift å gjøre, men uten en nærmere undersøkelse er det umulig å 
avgjøre hva de har vært brukt til og også om det er noen sammenheng 
mellom dem. 
 

Veig 74. 
1. Stedfesting og funnmåte.  
Tufta ligger i Vesterlie som er avmerket på kartblad 1415 IV, 
Eidfjord. Vesterlie er en SØ-vendt slak bjerkeli som 
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ligger på V-siden av Veig. Langs foten av den går en T-merket sti 
som lenger mot V deler seg og går til Stavali, Langedalen og Hedlo. 
Tufta ligger ca. 50 m opp fra denne stien, like NØ for en steinur, 
omtrent en halv km fra et nes som stikker ut i Veig mot SØ og hvor 
Veig 55 og 57-58, stølen Øyne (Veigli) ligger. Tufta ligger i et 
tett bjerkekratt og er svært vanskelig å finne. Det var L.V. som 
viste oss den. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av forholdsvis flate 
stein med lengde ca. 0,5 m. Murbredden er 0,5 m. Tufta er nedgravd i 
bakken, toppen av veggene går iett med markoverflaten. Vegghøyden er 
innvendig ca. 0,9 m. I NV-veggen er en nisje, 0,3 m l., 0,3 m høy og 
0,25 m dyp. Midt i SV-veggen har tufta en ca. 1 m bred åpning. Inne 
i tufta ligger en hel del nedraste stein. Tufta har ikke spor etter 
ildsted eller rester av tak. Den er nå helt overgrodd av mose og 
bjerkekratt. 
Tufta er orientert NØ-SV. Ytre mål: l. 3 m, b. i NØ 2 m, i SV 2,3 m. 
 
Diskusjon. 
L.V., som viste oss tufta, fortalte at hans oldefar og bestefar 
hadde kjent til tufta, men ikke visst noe om når den hadde vært 
brukt eller hva den hadde vært brukt til. Tufta ligger ikke i 
sammenheng med andre fornminner, og uten en nærmere undersøkelse er 
det umulig å si hva den har vært brukt til. 
 
RUTE 8999.  

 
Veig 138. 

1. Stedfesting. 
Ca. 25 m S for den armen av Fljoto som går på S-siden av sletten der 
stølen Fljodal, Veig 133-137, ligger. 
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Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål fra 0,5 m til 0,75 m. Murtykkelse 1 m. Ytre vegghøyde 1,5 m. 
Tufta har ikke spor etter ildsted. Omtrent midt på V-veggen har den 
en 1 m bred døråpning. Ingen rester av taket er bevart. I NV-hjørnet 
av tufta ligger en del innraste veggstein. I og omkring tufta vokser 
gress. 
Orientering: N/S. Ytre mål: l. 5,5 m, b. 4,5 m.  
 
Diskusjon. 
L.V. og J.M. visste ikke når tufta hadde vært i bruk eller hva den 
hadde vært brukt til. J.M. antok at den hadde forbindelse med 
stølsdriften på Fljodal og at den hadde vært brukt som sel av dem 
som senere flyttet ut til Hedlo. (se Veig 39-44). 
 
RUTE 8900 og 8901. 
 
 

Veig 16. 
1. Stedfesting.  
Ca. 16 m Ø for Veig 12, det nye treselet på Steinstøl. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av granittblokker med 
største mål opptil 0,7 m. De er nå svært nedraste, særlig mot S. 
Murtykkelse 1 m. Vegghøyden er nå opptil 1,5 m. Tufta har ingen spor 
etter ildsted. Den har antagelig hatt døråpning mot S der veggen nå 
er helt utrast. Ingen rester av taket er bevart.  
Orientering: N/S. Ytre mål: l. 6 m, b. 5 m. 
 
Diskusjon. 
J.R., som støler på Steinstøl, kjente ikke til når tufta hadde vært 
ibruk eller hva den hadde vært brukt til, det er derfor rimelig at 
den i alle fall ikke har vært ibruk 



 
- 70 – 

RUTE 8900 
8901 

 
de siste 50 årene. Den ligger i umiddelbar kontakt med andre buer og 
tufter som tilhører stølsdriften på Steinstøl og er av samme 
karakter som disse, det rimeligste er derfor at også denne tufta har 
hatt med stølsdriften å gjøre. 
 
 

Veig 17. 
1. Stedfesting.  
Ca. 20 m NNV for Veig 12, det nye treselet på Steinstøl. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene består i Ø, S og V av en enkelt rekke stein 
i ett lag. Steinene har største mål opptil 0,7 m. N-veggen dannes av 
en ca. 2 m høy loddrett fjellhammer. Tufta har ingen spor etter 
ildsted og ingen tydelig døråpning. Ingen rester av taket er bevart. 
Terrenget inne i tufta skråner inn mot en fordypning i midten. I og 
omkring tufta vokser gress. Orientering: N/S. Ytre mål: 4 x 4 m. 
 
Diskusjon. 
J.R., som støler på Steinstøl, kjente ikke til når tufta hadde vært 
ibruk eller hva den hadde vært brukt til, det er derfor rimelig å 
anta at den i alle fall ikke har vært i bruk de siste 50 årene. 
Tufta ligger inne mellom andre tufter og buer som tilhører 
stølsdriften på Steinstøl, men er ikke så omhyggelig bygget som de 
fleste av disse. Det rimeligste er likevel at den har hatt med 
stølsdriften å gjøre. 
 
 

Veig 18. 
1. Stedfesting.  
Ca. 35 m VNV for Veig 12, det nye treselet på Steinstøl. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål opptil 0,7 m. De er svært nedraste og står nå i en høyde av 
opptil 0,5 m. Murtykkelse 1 m.  
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Tufta har ingen spor etter ildsted og ingen tydelig døråpning. Ingen 
rester av taket er bevart. Orientering: Ø/V. Ytre mål: 4 x 4 m. 
 
Diskusjon. 
J.R., som støler på Steinstøl, kjente ikke til når tufta hadde vært 
i bruk eller hva den hadde vært brukt til, det er derfor rimelig at 
den i alle fall ikke har vært i bruk de siste 50 årene. Den ligger 
inne blant andre tufter og buer som tilhører stølsdriften på 
Steinstøl og er av samme karakter som disse, det rimeligste er 
derfor at også denne tufta har hatt med stølsdriften å gjøre. 
 
 

Veig 19. 
1. Stedfesting.  
Ca. 40 m SV for Veig 18, ca. 40 m NØ for Fljoto. I en NV/SØ-gående 
tørr rygg som mot SV skråner bratt ned mot Fljoto. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Tufta er inngravd i bakken mot SØ og er åpen mot 
NV. Toppen av veggene går iett med markoverflaten. Indre vegghøyde 
er ca. 1 m. I veggene stikker en del stein fram, ellers er veggene 
overgrodd av gress og mose. Tufta har ingen spor etter ildsted eller 
rester av tak. Den er orientert NV-SØ, indre mål: l. 3 m, b. 2,5 m. 
 
 

Veig 20. 
1. Stedfesting.  
Ca. 15 m NV for Veig 19, i den samme tørre ryggen. 
 
2. Beskrivelse. 
Kvadratisk tuft. Tufta er inngravd i bakken mot NØ. Toppen av 
veggene går iett med markoverflaten. Indre vegghøyde er ca. 0,5 m. I 
veggene og inne i tufta stikker enkelte stein fram, ellers er tufta 
overgrodd av gress og mose. Midt på SV-veggen er en ca. 0,5 m bred 
åpning. 



 
- 72 - 

RUTE 8900, 8901 
8898 

 
Tufta har ingen spor etter ildsted eller rester av tak. Den er 
orientert NØ/SV, indre mål: 2,5 x 2,5 m. 
 
 

Veig 21. 
1. Stedfesting.  
Ca. 50 m NV for Veig 20, i NV skråningen av ryggen der Veig 19 og 
Veig 20 ligger. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Tufta er inngravd i bakken mot SØ og SV. I NV 
utgjøres veggen av en enkelt rekke stein i ett lag, steinene har 
største mål fra ca. 0,5 m til ca. 1 m. Veggen i NØ utgjøres av en 
lav voll. Tufta har ingen tydelig åpning og ingen spor etter 
ildsted. Ingen rester av taket er bevart. Tufta er orientert NØ-SV, 
indre mål: l. 3 m, b. 2,5 m. 
 
Diskusjon (Veig 19-21). 
J.R., som støler på Steinstøl, visste ikke når tuftene hadde vært 
ibruk eller hva de hadde vært brukt til. Fordi de var av en annen 
karakter enn de andre tuftene og buene på Steinstøl og plassert på 
en annen måte i terrenget, mente han de ikke hadde hatt med 
stølsdriften å gjøre, men var rester etter fangstbuer. Dette er 
umulig å avgjøre uten en nærmere undersøkelse. 
 
RUTE 8898.  
 

Veig 45. 
1. Stedfesting og funnmåte. 
Ca. 850 m NV for Hedlo Turisthytte gjør Veig en skarp sving mot V. 
Ca 200 m Ø for denne og ca. 20 m V for den T-merkede stien mellom 
Hedlo og Viveli ligger en steinbu. Den er inngravd i SV-brinken av 
en NV-SØ-gående rygg og ligger ca. 10 m høyere enn myrflaten mellom 
ryggen og Veig. Harald Myklatun, sønnen til Jon L. Myklatun viste 
oss tufta. Stedet der tufta ligger kalles Buarhaugen. 
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2. Beskrivelse. 
 
Rektangulær steinbu. Veggene er oppført i tørrmur av stein med 
største mål fra 0,5 m til 1 m. Murbredden er 1 m. Vegghøyden er 
innvendig 1,6 m. Bua er inngravd i bakken mot NØ, vegghøyden 
utvendig er her ca. 0,5 m. I SØ-veggen er en ca. 1 m bred døråpning. 
Inne i bua ligger en del nedraste, overgrodde stein. Spor av ildsted 
kunne ikke sees. Rester av taket er ikke bevart. I Ø-hjørnet av bua 
vokser en bjerk, ellers er den overgrodd av lyng.  
Bua er orientert NØ-SV. Ytre mål: 4 x 4 m. 
 
Diskusjon. 
Folkene på Hedlo visste om tufta, men kjente ikke til når den hadde 
vært i bruk eller hva den hadde vært brukt til. Den kan derfor ikke 
ha vært i bruk de siste 50 årene. Tufta ligger så langt fra husene 
på stølen Hedlo at det ikke er rimelig at den har noen sammenheng 
med disse. Kant i kant med tufta ligger en kullgrop, men uten en 
nærmere undersøkelse er det umulig å avgjøre om gropen og tufta har 
noen forbindelse med hverandre. 
 
RUTE 8798.  
 

Veig 71. 
1. Stedfesting. 
Rett Ø for Hedlo Turisthytte. På den samme sandbanken i Veig hvor 
Sandvad, Veig 60-70, ligger. Ca. 30 m ØNØ for Veig 67. Ca. 7 m Ø for 
den armen av Veig som deler sandbanken i to. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene er oppført i tørrmur av stein med største 
mål fra 0,5 m til 0,75 m. Murtykkelsen er 1 m. Tufta er inngravd i 
bakken mot Ø. I N, Ø og S går toppen av veggene på utsiden iett med 
markoverflaten. Indre vegghøyde er 1 m. Ø-veggen er en del innrast. 
Tufta har ingen spor etter ildsted. Midt i V-veggen er en ca. 1 m 
bred døråpning. Ingen rester av taket er bevart. I og omkring tufta 
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vokser gress og einerbusker. 
Orientering: N/S. Indre mål: l. 5 m, b. 3 m. 
 
Diskusjon. 
Ingen av dem vi spurte, L.V, K.V., J.M., og K.M., visste når tufta 
hadde vært i bruk eller hva den hadde vært brukt til. Den ligger så 
nær resten av bebyggelsen på Sandvad at det er rimelig at den har 
sammenheng med stølsdriften eller gårdsdriften der. 
 
RUTE 8798.  
 

Veig 47. 
1. Stedfesting og funnmåte. 
På myrflaten ved Hedlo, ca. 150 m NV for Hedlo Turisthytte, ca. 10 m 
Ø for Veig. Tufta ble funnet under leting etter kullmiler på flaten 
ved Hedlo. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet kvadratisk grop med voll omkring. Veggene skråner jevnt 
inn mot midten av gropen, og dybden fra toppen av vollen er her ca. 
0,8 m. I gropen, inntil SV-veggen, er en 0,1-0,2 m høy rektangulær 
forhøyning. Den er ca. 1 m i utstrekning NV/SØ, ca. 1,5 m NØ/SV. 
Vollen som omgir gropen har varierende bredde, mot SV er den 
halvsirkelformet med største bredde ca. 2 m, og høyde på utsiden 
opptil 0,3 m. På det bredeste har vollen en oval fordypning, denne 
er ca. 1,2 m lang NV/SØ og ca. 0,8 m bred NØ/SV. Dybden er 0,1-0,3 
m. Mot NV er vollen ca. 2 m bred og 0,1-0,2 m høy på utsiden. Denne 
vollen har i NØ-enden en tilnærmet rektangulær fordypning orientert 
SV/NØ, med indre mål: l. ca. 1,4 m, b. ca. 1,1 m, dybde 0,1-0,2 m. 
Fordypningen har en ca. 0,4 m bred åpning inn mot gropen. Mot SØ er 
vollen 1-1,5 m bred og 0,1-0,2 m høy på utsiden. Mot NØ er vollen 
uklar. 
 
Det ble tatt ett prøvestikk i gropen. Under torven var det et ca. 10 
m tykt lag av mørk, kullblandet jord med en enkelt liten slaggbit. 
Under dette fulgte fin, rødbrun 
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sandjord. På og omkring gropen vokser gress, dette er særlig grønt 
og friskt nede i gropen. 
Gropen er orientert NV-SØ. Ytre mål (med voll): l. ca. 4 m, b. ca. 
3,5 m. 
 
Diskusjon. 
Det virker rimeligst å anta at gropen er en tuft. Siden det ble 
funnet slagg i den, er det mulig at tufta har forbindelse med 
jernvinna som kullgropene i området og slagghaugen på Hedlo, Veig 
139, viser må ha foregått her. J.M og K.M på Hedlo kjente ikke til 
tufta, det er derfor lite rimelig at den har sammenheng med 
stølsdriften der. 
 
5.1.5 JAKT- OG FANGSTMINNER. 
Det ble ikke funnet jakt- og fangstminner. 
 
5.1.6 MILER, BLESTERE OG ANDRE MINNER OM JERNVINNE.  
 
5.1.6.1 MILER. 
 
RUTE 9298. 
 
Veig 144, som ligger i denne ruten, er beskrevet sammen med Veig 
145-147, som ligger i rute 9197. 
 

Veig 30. 
1. Stedfesting.  
I skråningen 100 m NNØ for Sutarebrekko (Veig 73), ca. 2 m Ø av 
telefonledningen, ca. 5 m V av T-merket sti, ca. 20 m Ø av 
bjerkeskogen. Gropen ble påvist av L.V. 
 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkulær grop inngravd i bakken mot V. Muligens avløp mot 
S-Ø, voll til de andre kantene, ca. 0,8 m bred. Innvendig diameter: 
1,4 m, ca. 0,6-0,7 m dyp. I og omkring gropen vokser gress, lyng og 
einer. Prøvestikk ble ikke tatt. 
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Veig 31. 
1. Stedfesting.  
Ca. 30 m N for Veig 30, ca. 10 m Ø av bjerkeskogen, inntil T-merket 
sti. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkulær grop med svakt skrånende sider. Innvendig diam.: 
1,2 m, ca. 0,7 m dyp. I og omkring gropen vokser lyng, gress og 
einer. Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
RUTE 9197.  

Veig 144-147. 
1. Stedfesting. 
De registreringene som faller inn under Viveli, Veig 144-147 ligger 
langs V-siden av Veig på området mellom Viveli-brukene og den store 
gress-sletten ca. 900 m lenger N, der Veig gjør en skarp sving og 
renner ca. 300 m mot V før den igjen svinger skarpt og renner N-
over. Dette området langs elven varierer i bredde, avgrenset av 
bergryggene i V. Grunnen er for det meste gressvokst utmark oppdelt 
av fjellknauser og med myrete eller lyngbevokste strekninger 
innimellom. 
Registreringene ble gjort da vi gikk over området etter anvisning av 
L.V. Registreringene er foretatt i retning N-S. 
 
 

Veig 144. 
1. Stedfesting.  
S for den strekningen der Veig renner 300 m mot V 900 m N for Viveli 
ligger en gress-slette som er ca. 100 m lang og 40 m bred. Den 
avgrenses av et mer steinet og myrlendt område langs Veig i N og Ø 
og av fjellknauser i S og V. 
Sletten er orientert NV-SØ.  
Den kalles Øyartre. 
Veig 144 ligger i SV-hjørnet av denne sletten, 10 m NV for foten av 
fjellknausen som avgrenser sletten mot S. 
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2. Beskrivelse. 
Oval grop med utydelig, ca. 1 m bred voll og ubestemmelig utvendig 
høyde. 
Indre tverrmål 1,5 m, dybde 0,4 m. I og omkring gropen vokser gress. 
Prøvestikk ikke tatt. 
 
 

Veig 145. 
1. Stedfesting.  
Ca. 400 m i luftlinje SSV for Veig 144 ligger en gressvokst utmark 
omgitt av et steingjerde i N og V, avgrenset av Veig i Ø og et 
steingjerde i S. En liten bekk som kommer ned fra knausene i V 
renner gjennom den N-lige delen av dette området. 
Veig 145 ligger på dette området nær steingjerdet mot N, ca. 30 m V 
av Veig og ca. 10 m N av den lille bekken. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkulær grop med uklar voll, ca. 1 m bred. Indre diam. 
2,5 m, dybde ikke notert. I og omkring gropen vokser gress og einer. 
Prøvestikk ikke tatt. 
 

Veig 146. 
1. Stedfesting.  
Ca. 5 m SV for Veig 156. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkulær grop med tydelig voll, ca. 1-1,5 m bred som i NV 
går iett med bakken og ellers har varierende utvendig høyde, opptil 
1 m i SØ. Indre diam. 2,5 m, dybde ca. 0,6 m. I og omkring gropen 
vokser gress og einer. Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
 

Veig 147. 
1. Stedfesting.  
Ca. 10 m V for Veig 146, nedgravd i en SØ-vendt skråning. 
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Sirkulær grop med ca. 1 m bred voll mot SØ. Vollen er ca. 0,5 m høy 
på utsiden mot SØ. 
Indre diam. ca. 2 m, dybde ca. 0,5 m. 
I og omkring gropen vokser gress. 
Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
RUTE 9198.  
 

Veig 29. 
1. Stedfesting. 
Ca. 1 m N for det overvokste SV hjørnet av steingarden rundt 
Storrlie, på vollen innenfor gjerdet, og ca. 20 m V for berghamrene 
ned fra Såtefjell. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkelrund grop omgitt av voll. Gropens diam. ca. 1,4 m, 
dybde fra toppen av vollen ca. 0,4 m. Vollens bredde ca. 1,3 m, 
utvendig høyde ca. 0,1 m. Gropen ligger i gressvollen, og det gror 
ekstra høyt og kraftig gress i den. 
Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
 

Veig 32-38. 
1. Stedfesting.  
NØ-over fra Viveli, på Ø-siden av Veig, ligger en myrflate med et 
lite tjern midt i, Lomatjønn. I V går myrflaten over i et tørrere 
drag som går over i et steinet terreng langs Veig. Gropene Veig 32-
38 ligger stort sett i den gressvokste overgangssonen mellom myra og 
det steinete draget tilnærmet på rad etter en noe ujevn linje NNØ-
SSV. Den N-ligste av gropene ligger ca. 60 m SØ for Finnastovo (Veig 
95), den S-ligste ligger helt S i området der myra slutter og flaten 
går over i en trang hals der stien begynner å stige mot broen over 
til Viveli. Noen av gropene ble påvist av L.V., de øvrige ble funnet 
da vi gikk nøye over området nettopp for å registrere groper. 
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Veig 32. 
1. Stedfesting.  
Inntil Ø-siden av T-merket sti Viveli-Hjølmoberget, ca. 60 m ØSØ av 
Finnastovo (Veig 95) og ca. 160 m SSV av Øyne (Gunnarstølen) Veig 
86-89, på det gressvokste beltet mellom myra og det steinete draget 
langs Veig. 
 
2. Beskrivelse. 
Oval grop med opptil 2 m bred voll. 
Indre diam.: 2,5 m, dybde 0,5-0,6 m. Gress i og omkring gropen. 
Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
 

Veig 33. 
1. Stedfesting.  
Ca. 50 m SSV av Veig 32, inntil T-merket sti akkurat der steinbeltet 
som strekker seg mot Veig begynner. 
 
2. Beskrivelse. 
Uklar, rektangulær grop med rette sider. Uklar voll opptil 0,5 m 
bred. Indre mål: Lengde 1,4 m, bredde 1,1 m, dybde ca. 0,4 m. I 
gropen vokser mose, omkring den vokser blokkebærlyng. Prøvestikk ble 
ikke tatt. 
 

Veig 34. 
1. Stedfesting.  
Ca. 25 m SSV av Veig 33, ca. 10 m SØ av T-merket sti på en 
lyngbevokst flate. 
 
2. Beskrivelse. 
Grop, mål og nærmere beskrivelse mangler. Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
 

Veig 35. 
1. Stedfesting.  
Ca. 30 m S av Veig 34, ca. 30 m V av SV-enden av Lomatjønn. 
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2. Beskrivelse. 
 
Oval grop med uklar voll, opptil 1,3 m bred, 0,1 m utvendig høyde. 
Indre diam.: 2 m, 0,7 m dyp. I hunnen vokser mose, langs kantene 
gress, lyng og einer. Prøvestikk ble ikke tatt. 
 

Veig 36. 
1. Stedfesting.  
Ca. 25 m S for Veig 35, ca. 20 m V av SSV-enden av Lomatjønn, ca. 3 
m Ø for T-merket sti Viveli-Hjølmoberget i det steinete området 
nevnt i den samlede stedfestingen for Veig 32-38. 
 
2. Beskrivelse. 
Oval grop omkranset av en del stein. Største indre tverrmål 1,1 m, 
dybde ca. 0,7 m. I bunnen vokser mose, i og omkring gropen vokser 
lav og blåbærlyng. Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
 

Veig 37. 
1. Stedfesting.  
Ca. 140 m SSV av Veig 36, ca. 75 m SØ av Veig 92 (Torsteinsselet) og 
1 m Ø av den Ø-ligste stien Viveli-Hjølmoberget som går over området 
(visstnok ikke T-merket) på det lyngvokste området Ø av steinbeltet 
nevnt i den samlede stedfestingen for Veig 32-38, ca. 2 m V av en 
liten myr. 
 
2. Beskrivelse. 
Oval grop med antydning til voll med utvendig høyde ca. 1 m. Største 
indre tverrmål 1,3 m, dybde ca. 0,7 m. I og omkring gropen vokser 
mose og lyng. Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
 

Veig 38. 
1. Stedfesting.  
Ca. 170 m S av Veig 37, ca. 125 m Ø av Vivos utløp, inntil Ø-siden 
av T-merket sti Viveli-Hjølmoberget. (Se forøvrig den samlede 
stedfesting for Veig 32-38). 
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2. Beskrivelse. 
Grop med uklart omriss, ingen tydelig voll. Indre diam. ca. 1,6 m, 
dybde ca. 0,7 m. I og omkring gropen vokser lyng og dvergbjerk. 
Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
RUTE 9098.  

 
Veig 153-155. 

1. Stedfesting. 
Gropene, Veig 153-155, ligger ved stien Viveli-Hedlo på Ø-siden av 
Veig, ca. 50 m NØ av grensen for den myrlendte flaten som kalles 
Fljotebare. (Se stedfesting for Veig 23). Området ligger omtrent på 
910 m-koten, d.v.s. 10-15 m høyere enn Fljotebare, på et tørt drag 
hvor fast fjell enkelte steder stikker opp i dagen og grunnen ellers 
er sand og jord. Området er avgrenset av en myr i NNØ som kiler seg 
inn mellom en bergknatt (935 m høy) i N og skråningene ned fra 
Kvasshovden i Ø. Gropene ligger på den flate kanten av skråningen 
ned mot Fljotebare. Gropene er lett synlige fra stien. 
 
 

Veig 153. 
1. Stedfesting.  
Ca. 100 m NØ for tjernet i NØ-enden av Fljotebare, ca. 30 m S av den 
store bergknatten (935 m høy), SØ for broen over til Viveli, på Ø-
siden av T-merket sti Viveli-Hedlo, på kanten av avsatsen ned mot 
Fljotebare. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkulær grop uten voll. Innvendig diam.: 1,5 m, dybde ca. 
0,7 m. I og omkring gropen vokser dvergbjerk, krekling, blåbær og 
blokkebær. Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
 

Veig 154. 
1. Stedfesting.  
3 m SV av Veig 153. 
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2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkulær grop uten voll. Innvendig diam.: ca. 1 m, dybde 
ca. 0,3 m. Omkring gropen vokser krekling. Gropen var så sterkt 
bevokst med dvergbjerk at det var vanskelig å ta skikkelige mål. 
Prøvestikk ble ikke tatt. 
 
 

Veig 155. 
1. Stedfesting.  
Ca. 10 m S for Veig 154, ca. 2 m Ø for kanten av avsatsen ned mot 
Fljotebare. 
 
2. Beskrivelse. 
Oval grop uten voll med stor stein i kanten mot V. Største tverrmål 
ca. 2 m, dybde ca. 0,7 m. Prøvestikk uten resultat. 
 
 

Veig 2. 
1. Stedfesting.  
På Fljotebare, ca. 2 m Ø for Veig 1. 
 
2. Beskrivelse. 
Sirkelrund grop omgitt av en voll. Gropen er ca. 2,5 m i diameter. 
Dybden fra toppen av vollen er 0,75 m. Vollen er 1,5-2 m bred og 
0,2-0,5 m høy på utsiden. På vollen og i gropen vokser lyng, einer, 
dvergbjerk og vier. Ved et prøvestikk nede i gropen kom vi etter et 
0,05 m tykt torvlag ned på et lag rent kull med kullbiter på 2-3 
cm's størrelse. 
 
RUTE 8900.  

 
Veig 10. 

1. Stedfesting. 
Ca. 3 m NØ for Veig 8, en steinbu på Steinstøl. 
 
2. Beskrivelse. 
Sirkelrund grop. I bunnen er den fylt av stein med største mål 
opptil 0,4 m. Gropen er 1,8 m i diameter. Dybden fra 
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markoverflaten ned til steinlaget er 0,5 m. I bunnen av gropen, på 
steinene, vokser mose, på kantene vokser gress. 
 

Veig 11. 
1. Stedfesting.  
Ca. 20 m N for Veig 8, en steinbu på Steinstøl. 
 
2. Beskrivelse. 
Sirkelrund grop. Gropen har flat bunn og rette sider. I bunnen 
stikker det opp enkelte stein med diameter 10-20 cm. Gropen er 2 m i 
diameter og 0,2 m dyp. I og omkring den vokser gress. 
 
RUTE 8897. 
 

Veig 140. 
1. Stedfesting.  
Den armen av Veig som deler den store sandbanken der Sandvad ligger, 
i to, gjør lengst i N en sving mot S før den renner sammen med Veigs 
hovedarm. 25 m NV for det S-ligste punktet på denne svingen, 2 m V 
for den T-merkede stien mellom Sandvad og Vivheller, ligger Veig 
140. 
 
2. Beskrivelse. 
Sirkelrund grop omgitt av voll. Gropen er 2 m i diameter. Dybde fra 
toppen av vollen er 0,7 m. Gropen har forholdsvis rette sider og 
flat bunn. Vollen er uklar. Den er opptil 1 m bred og høyden på 
utsiden er 0,1 m. I og omkring gropen vokser gress, einer, vier og 
dvergbjerk. Det ble ikke tatt prøvestikk. 
 
 

Veig 142. 
1. Stedfesting.  
Ca. 150 m V for punktet der den armen av Veig som deler i to 
sandbanken der Sandvad ligger, munner ut i Veigs hovedarm. I 
overgangen mellom skråningene ned fra Nuhaugane og myrdraget langs 
elven, Ø for den T-merkede stien mellom Sandvad og Vivheller. 
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2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkelrundt grop omgitt av voll. Gropen er 3 m i diameter. 
Dybde fra toppen av vollen er 0,8 m. Vollen er uklar. Den er opptil 
1,5 m bred, høyden på utsiden er ca. 0,1 m. I gropene vokser gress, 
rundt den og på vollen vokser lyng, dvergbjerk og einer. Det ble 
ikke tatt prøvestikk. 
 
 

Veig 143. 
1. Stedfesting.  
Ca. 30 m SV for Veig 142. I overgangen mellom skråningene ned fra 
Nuhaugane og myrdraget langs elven. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkelrund grop. Gropen er 2,5 m i diameter. Dybden er 0,7 
m. I og omkring gropen vokser gress og dvergbjerk. 
Det ble ikke tatt prøvestikk.  
 
RUTE 8898. 
 

Veig 45. 
1. Stedfesting.  
Inntil SØ-siden av Veig 45. 
2. Sirkelrund grop med diameter ca. 1,5 m og dybde ca. 0,6 m. I og 
omkring gropen vokser lyng, dvergbjerk og einer. 
 

Veig 50. 
1. Stedfesting.  
Ca. 400 m NNV for Hedlo Turisthytte. På overgangen mellom myrflaten 
langs Veig og den steinete skråningen oppover mot Ø. Ca. 10 m V for 
den T-merkede stien mellom Hedlo og Viveli. 
 
2. Beskrivelse. 
Oval grop omgitt av voll. Gropen er orientert N/S, den er 2,5 m lang 
og 1,8 m bred. Dybde fra toppen av vollen er 0,75 m. Vollen er 1,5 m 
bred og 0,1-0,2 m høy på utsiden. 
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Mot V har vollen en 0,5 m bred åpning. I gropen vokser gress og 
mose, på vollen dessuten einer og dvergbjerk. Da den ble registrert, 
var gropen halvfull av vann. Det ble ikke tatt prøvestikk. 
 
 

Veig 51. 
1. Stedfesting.  
I nederkant av V-skråningene fra Hedlahamrane. Ca. 2 m Ø for T-
merket sti mellom Hedlo og Viveli. Ca. 300 m NNV for Hedlo 
Turisthytte. 
 
2. Beskrivelse. 
Oval grop omgitt av voll. Gropen er orientert N/S, den er 2,5 m lang 
og 2 m bred. Dybde fra toppen av vollen er 0,8 m. Vollen er 1,5 m 
bred og 0,1-0,2 m høy. Den er tydeligst mot V. I gropen vokser våt 
mose, på vollen gress, dvergbjerk og einer. Det ble ikke tatt 
prøvestikk. 
 
 

Veig 52. 
1. Stedfesting.  
Ca. 900 m NV for Hedlo Turisthytte gjør Veig en skarp sving mot V. 
Langs Ø-siden av Veig er det her myr. Mot NØ begrenses myra av en 
ca. 10 m høy terrasse som skråner bratt ned mot myra. Veig 52 ligger 
ved NØ-hjørnet av myra, 7 m innenfor SV-kanten av terrassen, ca. 220 
m NV for den skarpe svingen på Veig. 
 
2. Beskrivelse. 
Sirkelrund grop omgitt av voll. Gropen er 3 m i diameter. Dybde fra 
toppen av vollen er 0,8 m. Gropen har loddrette sider og flat bunn. 
Vollen er uklar. Den er opptil 1 m bred, høyden på utsiden er 0,1 m. 
I og omkring gropen vokser gress, vier, einer, dvergbjerk. Det ble 
ikke tatt prøvestikk. 
 
RUTE 8797.  
 

Veig 159. 
1. Stedfesting. 
På sandbanken der Sandvad ligger, ca. 20 m Ø for Veig 
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60-64, ca. 3 m V for en liten, jernholdig, NV/SØ-gående bekk. 
 
2. Beskrivelse. 
Sirkelrund grop omgitt av voll. Gropen er 4,5 m i diameter. Dybde 
fra toppen av vollen er 0,65 m. Vollen er 2 m bred og 0,25 m høy på 
utsiden. I N, Ø og V er det en fordypning i vollen. Fordypningene er 
tilnærmet ovale og ca. 1,5 m lange, 0,1 m dype. På og omkring gropen 
vokser gress. Det ble ikke tatt prøvestikk. 
 
RUTE 8798. 
 

Veig 141. 
1. Stedfesting.  
Ca. 30 m SØ for tufta Veig 71, ca. 20 m NØ for den armen av Veig som 
deler sandbanken der Sandvad ligger, i to deler. 
 
2. Beskrivelse. 
Sirkelrund grop omgitt av voll. Gropen er 2,2 m i diameter. Dybde 
fra toppen av vollen er 0,65 m. Vollen er uklar. Den er opptil 1 m 
bred og høyden på utsiden er 0,1 m. I og omkring gropen vokser 
gress, dette var særlig friskt og grønt midt nede i den. På vollen 
vokser einer. Det ble ikke tatt prøvestikk. 
 

Veig 158. 
1. Stedfesting.  
Ca. 80 m N for Hedlo Turisthytte, ca. 25 m V for Veig 44, fjøset 
under hellen på Hedlo. 
 
2. Beskrivelse. 
Sirkelrund grop omgitt av voll. Gropen er 2 m i diameter. Dybde fra 
toppen av vollen er 0,6 m. Vollen er 1-1,5 m bred og 0,1-0,2 m høy 
på utsiden. I og omkring gropen vokser gress. Det ble tatt ett 
prøvestikk nede i gropen. I dette var det et ca. 10 cm tykt lag 
kullblandet jord, deretter fulgte steril, rødbrun sand. 
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Veig 48. 

1. Stedfesting.  
Ca. 25 m S for Hedlo Turisthytte. 
 
2. Sirkelrund grop omgitt av voll. Gropen er 2,5 m i diameter. Dybde 
fra toppen av vollen er 0,7 m. Vollen er 1 m bred og 0,1 m høy på 
utsiden. I bunnen av gropen ligger stein med største mål opptil 0,5 
m. Da den ble registrert, var gropen halvveis fylt med vann. I og 
omkring den vokser gress. Det ble ikke tatt prøvestikk i gropen. 
 
 

Veig 49. 
1. Stedfesting.  
Ca. 20 m Ø for Veig, ca. 70 m SØ for Hedlo Turisthytte. 
 
2. Beskrivelse. 
Sirkelrund grop omgitt av voll. Gropen er 3 m i diameter. Dybde fra 
toppen av vollen er 0,7 m. Vollen er 1-1,5 m bred og 0,1-0,2 m høy 
på utsiden. I og omkring gropen vokser gress og einer-busker. Det 
ble tatt et prøvestikk nede i gropen. I dette var et 10 cm tykt lag 
kullblandet jord, deretter fulgte steril, rødbrun sand. 
 
5.1.6.2 ANDRE MINNER OM JERNVINNE. 
 
 
RUTE 9197.  

Veig 157. 
 
På Viveli, i området omkring husene, er det flere steder funnet 
spredte slaggklumper i jorden. Noen konsentrert slagghaug er aldri 
funnet. (L.V.) 
 
RUTE 9198.  
 

Veig 28. 
1. Stedfesting. 
Ca. 100 m SV for SV-gavlvegg på det N-ligste selet på Storrlie (Veig 
25), ca. 5 m N for en flat rydningsrøys og ca. 3 m ned i 
bakkeskråningen utenfor steingjerdet. 
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Funnmåte: Slagget ble funnet etter anvisning av Lars Vivelid. 
 
2. Beskrivelse. 
Slaggforekomst ca. 0,05 m under gresstorven. Forekomsten består av 
slaggklumper med største mål ca. 0,15 m. Det ble ikke sett spor 
etter steinoppbygging eller andre konstruksjoner som kunne ha 
forbindelse med slagget. Utstrekningen av slaggforekomsten er ikke 
undersøkt. 
 
RUTE 9098.  
 

Veig 1. 
1. Stedfesting. 
Funnstedet ligger på en flate som i SØ begrenses av Fljoto, i V av 
Veig og i NØ av SV-skråningene ned fra Kvasshovden. Langs breddene 
av Veig og Fljoto går noen drag der det vokser lyng og kratt av 
vier, dvergbjerk og einer. Ellers er flaten oppfylt av en myr med 
små tjern. På kartet, blad 1415 IV, Eidfjord, er det ikke oppgitt 
noe navn på dette stedet, men ifølge Lars Vivelid kalles det 
Fljotebare. Veig 1 ligger i S-enden av denne flaten, ca. 20 m N for 
den første knekken på Fljoto, regnet fra Veig, og ca. 110 m Ø for 
Veig, på det tørre draget langs Fljoto. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær tuft. Veggene består av 1,5-2 m brede og 0,5 m høye 
voller uten synlige stein. Tufta er delt i to av en 2 m bred og 0,5 
m høy tverrvegg. Inntil S-siden av tverrveggen er en kvadratisk 
forhøyning på 2 x 2 m. Den er 0,3 m høy. Midt i hver kortside har 
tufta en 0,6 m bred åpning. Tufta er helt overgrodd. Inne i den 
vokser gress og mose, på veggvollene dessuten lyng, einer, 
dvergbjerk og vier. 
Orientering: N/S. Indre mål: l. 7 m, b. 3 m. 
Det N-lige rommet i tufta måler innvendig 2 x 3 m, det S-lige 3 x 3 
m. 
I et prøvestikk i det S-lige rommet ble det funnet slagg. 
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RUTE 8798.  
 

Veig 139. 
1. Stedfesting. 
Ca. 5 m V for V-hjørnet av Hedlo Turisthytte, ca. 40 m Ø for Veig. 
Foran fasaden til turisthytten er et kunstig planert platå, denne 
horisontale flaten er inntil 15 m bred (Ø/V) og ca. 17 m lang (N/S). 
Veig 139 ligger i N-kanten av denne flaten. Stedet ble påvist av 
J.M. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet sirkelrund slagghaug med diameter 2 m. I S-kant av haugen 
ligger en Ø/V-gående steinrekke av morenestein med største mål fra 
0,4 m til 1 m. I toppen av slagghaugen stikker det opp to 
morenestein med største mål 1 m. Tilsvarende stein stikker frem i N-
enden av haugen. Haugen synes å bestå av sterkt slaggblandet jord 
med stort innhold av organisk materiale. Vegetasjonsdekket på haugen 
består av gress og marikåpe. Planeringen foran turisthytten synes 
ikke å ha berørt slagghaugen. Det ble ikke tatt prøvestikk. 
 
Diskusjon. 
Det er ikke rimelig å tolke noen av de mulige steinkonstruksjonene 
på og i haugen som rester av hus. Den Ø/V-gående steinrekken ligger 
der en etter tidligere erfaring kunne vente at blestergryta skulle 
ligge. 
 
5.1.7 DIVERSE. 
 
RUTE 9299.  

BRYNESTEINSBRUDD. 
 

Veig 3. 
1. Stedfesting. 
På Ø-siden av Såtefjell, ca. 10 m under det høyeste punktet på 
fjellet. Bruddet ble funnet etter anvisning av Lars og Kari Vivelid. 
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2. Beskrivelse. 
Heller. Åpningen i helleren vender mot NØ. N-enden av denne er 
gjenmurt med en tilfeldig opplagt tørrmur. Den indre gulvflaten i 
helleren er 4 m i utstrekning NV/SØ, 1,7 m NØ/SV. Taket i helleren 
er så godt som horisontalt, ved åpningen er helleren 1,35 m høy, 
innerst er den 1,4 m høy. Det er tydelig at det inne i helleren er 
brutt ut noe stein. Bergarten er leirskifer. 
 
Tradisjon. 
Jon Magnusson Myklatun (f. 1791, d. 1862) skal ha brutt brynestein 
her, muligens for salg. (L.V, K.V., J.M.) 
 
RUTE 9197.  

INNHEGNING FOR SAUER. 
Veig 156. 

1. Stedfesting. 
Ca. 250 m NØ for Endre Vivelids turisthytte er en NV-SØ-gående 
steingard. Veig 156 ligger 80 m NØ for denne, 5 m V av Veig. 
 
2. Beskrivelse. 
Gjerdet er tilfeldig sammenkastet av granittblokker med største mål 
stort sett ca. 0,5 m. Gjerdet er ca. 1-1,5 m bredt og opptil 0,5 m 
høyt. Det er en del innrast og overgrodd med mose og lav. Inne i 
innhegningen er en ujevn gressflate. 
Innhegningen er orientert Ø-V, ytre mål: ca. 10 x 5 m.  
 
Tradisjon. 
Sauene ble holdt i denne innhegningen når de ble melket. Like ved 
skal det være tuft etter et lite hus hvor lammene ble stengt inne 
mens sauene ble melket. Et slikt hus ble kalt et lambakot. Denne 
tufta kunne vi ikke finne. L. V. kan ikke huske at sauene ble melket 
i hans tid. (L.V.) 
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Veig 56. 

1. Stedfesting.  
Ca. 40 m ØNØ for Veig 55. 
 
2. Beskrivelse. 
Tilnærmet rektangulær grop omgitt av en voll på tre sider. Innvendig 
skråner gropen jevnt inn mot et dypeste punkt omtrent midt i den. 
Dybden fra toppen av vollen er her ca. 0,75 m. Ø-veggen i gropen 
utgjøres av en ca. 1 m høy fjellhammer med loddrett V-side. Vollen, 
som omgir gropen på S-, V- og N-siden, er 1-1,5 m bred og 0,1-0,2 m 
høy på utsiden. Gropen er orientert Ø/V. Ytre mål med voll: l. 4 m, 
b. 3,5 m. I og omkring gropen vokser gress og enkelte vier- og 
einerbusker. 
 

Veig 59. 
1. Stedfesting.  
NØ for og inntil NØ-hjørnet av Veig 57. 
 
2. Beskrivelse. 
Rektangulær grop omgitt av en uklar voll. Gropen er ca. 0,6 m dyp 
fra toppen av vollen. Vollen er 1-1,5 m bred og ca. 1 m høy på 
utsiden. Mot NNV er vollen og avgrensningen av gropen uklar, men 
vollen synes å ha en ca. 1 m bred åpning midt i denne siden. Gropen 
er orientert NNØ/SSV. Indre mål: l. 4 m, b. 3 m. 
 
RUTE 9099.  

SKJERP. 
Veig 132. 

1. Stedfesting og funnmåte.  
Skjerpet ligger på avsatsen ved Fljodal, se stedfesting for Veig 
149-159, ca. 50 m N for kanten av avsatsen og ca. 40 m V for en 
liten bekk som renner ned gjennom dalsøkket fra Skrubbhamrane. 
Skjerpet ligger i en kvartsåre som kommer fram i fjellet ca. 10 m Ø 
av T-merket 
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sti mellom Hedlo og Fossli. 
Skjerpet ble funnet under leting etter Veig 149-150. Vi hadde hørt 
om skjerpet på forhånd av L.V., men hadde ikke nøyaktig 
stedangivelse. 
 
2. Beskrivelse. 
Skjerpet er et hull i bakken, nærmest sylinderformet. I bunnen og 
utenfor på SV-siden ligger en del løs stein med største mål opptil 
0,5 m. I veggene er det en del mindre hulrom etter stein som er tatt 
ut. Bergarten er grovkornet, antagelig kvarts eller kvartsitt, og 
varierer i farge fra hvitt til rustbrunt. 
I skjerpet vokser gress og einer, bregner, løvetann og 
fjellmarikåpe. Omkring vokser mest dvergbjerk. Indre mål: diam. ca. 
3 m, dybde ca. 2 m. 
 
Tradisjon. 
I slutten av forrige århundre skal en del folk i Eidfjord ha vært 
grepet av "sølvfeber" og det har vært lett etter sølv flere steder i 
fjellet. 
L.V. vet ikke hvem som har forsøkt å bryte sølv i skjerpet, Veig 
132. (L.V.) 
 

INNHEGNINGER. 
Veig 149-150. 

1. Stedfesting. 
I lia på N-siden opp fra Fljodal, på hele strekningen mellom 
Kvasshovden og Fljoto i ca. 1050 m's høyde, er det en tydelig 
horisontal avsats som varierer i bredde fra 5 opptil 100 m. Let 
synes åpenbart at det dreier seg om en terrassedannelse. På de 
smaleste stedene stikker berghamrene fram, terrenget er tildels 
steinet og bevokst med dvergbjerk. Enkelte steder der bekken kommer 
ned fra fjellet ovenfor, finnes det gress-sletter. Innhegningene 
ligger på avsatsen, ca. 30 m N for kanten av denne og ca. 50 m NV 
for en bekk som kommer ned fra et lite vann S 
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RUTE 9099 
 
for trigonometrisk punkt på Fljodalsfjellet. (Se kartblad 1415 IV 
Eidfjord - 1:50 000, Norges geografiske Oppmåling 1968). 
Innhegningen ligger et par meter V for VNV-enden av en gress-slette 
som bekken renner gjennom. Jon Myklatun hadde sett den ene 
innhegningen og forklart hvor den skulle ligge. Vi fant begge 
innhegningene da vi gikk langs avsatsen ca. 200 m Ø-over fra Veig 
132 (Skjerpet) ved T-merket sti Hedlo-Fossli. 
 

Veig 149. 
1. Stedfesting.  
Ca. 50 m V av bekken, ca. 2 m V for NV-spissen av gresssletten, på 
fjellgrunn, og ca. 5 m S for en fast berghammer. 
 
2. Beskrivelse. 
En tilnærmet rektangulær innhegning. Murene er av stein med største 
mål opptil 1 m. I SV dannes muren av 3 store, jordfaste stein, ca. 
1,5-2 m høye og ca. 3 m brede, med mindre stein mellom. Murbredde 
ca. 0,7 m, høyde ca. 1 m. Bunnen i innhegningen er ujevn med enkelte 
store stein. I innhegningen vokser lav, reinmose, mose, dvergbjerk 
og blåbærlyng. 
Innhegningen er orientert N-S. Indre mål: ca. 5 x 3 m. 
 

Veig 150. 
1. Stedfesting.  
Ca. 20 m Ø for Veig 149, på en fjellknatt, ca. 2 m opp fra gress-
sletten. 
 
2. Beskrivelse. 
En tilnærmet rektangulær innhegning som består av en lav mur mot S 
og V, oppført i stein med største mål opptil 1 m, og ikke mer enn 2 
stein i høyden. Innhegningen er helt åpen i Ø og er ikke tydelig 
avgrenset i N, der det ligger en berghammer. Murbredde ca. 0,7 m, 
høyde opptil 1 m. Det er åpning i muren mot V. I innhegningen vokser 
lav, mose, dvergbjerk og blåbærlyng. Innhegningen er orientert Ø-V. 
Indre mål: ca. 4 x 6 m. 
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GJENSTANDER SOM TILHØRER LARS OG KARI VIVELID. 
 
1. "Trjosk". Til å ha flatbrød i. L. og K.V.'s bestemor hadde den 
med seg da hun ca. 1860 flyttet fra Granvin til Viveli. 
 
2. "Smørkanne". Den skal være laget en gang på 1700-tallet og 
tilhørte L. og K.V.'s oldefar. 
 
2. Bringekluter og belter. Bringekluten nederst til høyre er vevd av 
Ranveig Lutro som nå er 97 år gammel. Bringekluten øverst til høyre 
er den eldste av de fire. Beltet til venstre er vevd, visstnok av L. 
og K.V.'s bestemor. Beltet til høyre er perlebrodert. 
 
4. Hestetruger. Den til høyre er en eldre type, den til venstre en 
nyere. 
 
5. Ystepanne av kobber. Pannen tar ca. 40 l. Denne ystepanne er ikke 
så svært gammel, men har samme form som dem de brukte i eldre tid. 
 
7. Lauvkniver. Lauvkniven til venstre har L.V. funnet i fjellet, den 
til høyre har han selv brukt. 
 
8. Smedtang. 
 
9. "Lekkjatunga". Brukt når tømmerstokker skulle dras til fjells. 
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5.2 MUNTLIG TRADISJON 
 
5.2.1 PRIMÆRNÆRINGER.  
 
5.2.1.1 GÅRDSDRIFT. 
 
5.2.1.1.1 Generelt om gårdsdrift i Øvre Eidfjord. 
I Øvre Eidfjord har de hovedsaklig dyrket korn og poteter. 
Kornslagene var bygg og rug. De var ikke selvforsynte med korn, men 
måtte kjøpe en del fra Østlandet. Potetene fra Øvre Eidfjord ble 
regnet for svært gode, og en del poteter ble dyrket for salg. 
Fruktdyrking har aldri hatt noen økonomisk betydning. (L.M.) 
 
I Øvre Eidfjord finnes det enda rester av et veitesystem for kunstig 
vanning. (Se 9. Litteratur). Dette var ibruk inntil for 10 år siden 
da de begynte med moderne vanningsanlegg. (J.M.) 
Gårdene i Øvre Eidfjord, bortsett fra Hjølmo, ble utskiftet i 1880-
årene. (L.M.) 
På to gårder i Eidfjord, Viveli og Hjølmo, har vi spurt nærmere om 
gårdsdriften. (Se pkt. 5.1.1.4 og 5.1.1.5). 
 
5.2.1.1.2 Fórsanking. 
I bygda slo de tidligere både jordene og i alle skårer oppover 
fjellsidene. På innmarken ble høyet hesjet, i utmarken satte de det 
i stakk og dro det hjem på skikjelke om vinteren. (L.V.) 
 
Det var også vanlig å slå på stølene. Innen øvre Eidfjords 
stølsområde har det vært slått på i alle fall Tjukkaskog, Berastøl, 
Djupsgile, Øyne (Gunnarstølen) og Rjoto. På Tjukkaskog slår de ennå 
og de har løe der til høyet. På Djupsgile slo de til for 10-12 år 
siden, det er heller ikke lenge siden de sluttet å slå på Berastøl 
og Øyne (Gunnarstølen). På Rjoto har de, i alle fall på Myklatuns 
part, ikke slått siden 1920-årene. 
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Slåttemarkene på stølene gjødslet seg selv ved at dyrene gikk der, 
det ble ikke gjort noe spesielt for å gjødsle dem. (L.M.) 
 
 
Lauv, skav, mose og tang. 
Lauv, skav og mose har også vært tatt til fór. 
 
Lauv ble hovedsaklig tatt av bjerk. Det ble tatt både nede i bygda 
og på fjellet. Kvistene ble samlet i passelige bører og satt i stakk 
med toppene inn mot stangen. På vinterføre ble lauvet så dradd hjem 
til gården. 
(L.M., L.V.) 
 
De kunne også ta kvister av bjerk og vier om høsten, etterat løvet 
var falt av. (L.V.) 
 
Skav ble tatt av osp, rogn, selje og hegg. (L.M., L.V.) 
 
Mose ble også tatt til fór. Folk nede fra Øvre Eidfjord gjorde dette 
bare i nødstilfelle, mens de fra Viveli pleide å ta mose hvert år. 
De tok særlig reinlav, samlet den i hauger og dro den hjem på 
vinterføre. (L.V.) 
Tang har ikke vært brukt som fór og heller ikke som gjødsel. (L.V.) 
 
 
5.2.1.1.3 Stølsdrift. 
 
Eiendomsforhold. 
   Hovedmengden av de stølene registreringen har omfattet, 
Sutarebrekko, Øyne (Gunnarstølen), Storrlie, Torsteinselet, 
Steinstøl, Fljodal, Hedlo og Rjoto, ligger innen et stølsområde som 
strekker seg fra Hadlet til Inste Hadlaskard, på Ø-siden av Veig. 
Også de ikke-registrerte stølene Inste Hadlaskard, Tjukkaskog, 
Berastøl, Djupsgile og en del av Hadlet ligger innen dette området. 
Området tilhører bruk på gårdene Myklatun, Gardatun, Røyse, Litlatun 
og Varberg i Øvre Eidfjord. (J.M.) 
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Grensene utad for området skal være klare, men det er i forbindelse 
med den planlagte kraftutbygningen oppstått uenighet mellom eierne 
om eiendomsretten innen området. Det er to hovedsyn som står mot 
hverandre. En del av eierne hevder at hele området er ett 
stølssameie, det vil si at beitene innen området ikke er utskiftet. 
Andre mener at stølene innen området er separate enheter med faste 
grenser. (J.M.) 
 
Om dette eksisterer det en ca. 100 år gammel overenskomst der alle 
medeierne skrev under på at stølene for ettertiden skulle ha faste 
grenser, men at det ikke skulle regnes for grensekrenkelse om kyrne 
tilfeldig kom over på en annen manns eiendom. (J.M.) 
 
Enkelte av stølene innen området er delt i parter av varierende 
størrelse. Av de registrerte stølene gjelder dette Steinstøl, 
Fljodal og Rjoto. Det er også eksempler på at samme bruk har part i 
flere støler. Beitene er ikke skiftet, størrelsen på partene angis i 
beiterett til et visst antall kyr. Dette antallet ble fastsatt ved 
et beiteskjønn i slutten av forrige århundre. Det ble da avgjort 
hvor mange kyr som kunne beite på hver støl, og hvor stor andel av 
dette antallet hver enkelt part skulle ha rett til. 
Med eiendomsrett til en stølspart følger også jaktrett. Når det 
gjelder reinjakten, beregnes antallet rein den enkelte har rett til 
å felle ut fra hvor mange kyr han har beiterett til. (J.M.) 
 
De av gårdene i Øvre Eidfjord som ikke har stølsrett i dette området 
er Sæbø, Lund, Hjølmo og Tveit. Sæbø og Lund har støler i 
Bjoreidalen. Hjølmo har stølt på Drølstøl. Tveit har ikke stølsrett. 
(J.M.) 
 
En del av gårdene i Nedre Eidfjord har et stølssameie i Vedalen. Det 
begrenses i V av Veig og i S av Vivo. (L.V.) Dette er ikke 
registrert. 
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Det øvrige området V for Veig tilhører folk fra Sørfjorden. (L.V.) 
Her har vi registrert stølene Sandvad, Vivheller og Gamlestølen. 
Etter siste krig har stølsdriften avtatt mer og mer. Av de stølene 
som registreringen har omfattet er bare Steinstøl og Hedlo fremdeles 
i drift. På Hedlo er stølsdriften kombinert med drift av 
turisthytten. 
 
Vårstøler. 
   Vårstøl kunne bli brukt dersom den egentlige stølen lå høyt. Det 
var da vanlig å være ca. 14 dager på vårstølen om våren og også 14 
dager om høsten. 
For de som stølte i Veigdalen har det ikke vært vanlig å ha vårstøl. 
Men de som stølte på Steinstøl brukte en tid Berastøl som vårstøl, 
og Øyne (Gunnarstølen), Storrlie og Torsteinselet ble tidligere 
brukt som vårstøler for Inste Hadlaskard. Senere gikk disse 
vårstølene over til å bli brukt som helsesongsstøler. 
(L.M., L.V.) 
 
 
Leiekyr. 
   For dem som stølte på Eidfjord-fjellet har det å ha leiekyr på 
stølene om somrene vært en viktig inntektskilde. Ordningen med 
leiekyr går her i alle fall tilbake til Lars og Kari Vivelids 
oldefars tid. (F. 1806). Da annen verdenskrig sluttet, gikk antallet 
leiekyr raskt tilbake, og det er nå helt slutt på denne ordningen. 
En av de siste stølene som hadde leiekyr var Hedlo, der hadde de 
leiekyr siste gang for 4-5 år siden, kyrne kom da fra Eidfjord. 
Før tilbakegangen begynte, kunne det være flere hundre kyr i 
Veigdalen om somrene. Det vanlige var at hvert bruk selv hadde 5-10 
kyr. Hvor mange leiekyr de hadde kunne avhenge av hvor mange kyr de 
hadde beiterett til på stølen. Det var vanlig, i alle fall i første 
halvdel 
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av dette århundret, å utnytte stølspartene fullt ut. 
 
Leiekyrne kom fra Sørfjorden, Ytre Hardanger, Ulvik og Voss. 
 
Avtaler mellom to gårder om at den ene skulle ha den andres kyr som 
leiekyr om somrene, kunne vare i en mannsalder. Det var ingen faste 
priser, den som hadde kyrne om sommeren fikk betale elter hva han 
syntes den enkelte kua var verd. Betalingen ble, i alle fall i dette 
århundret, gitt dels i stølsprodukter, dels penger. Det var vanlig 
at de som hadde hatt leiekyr om sommeren tok en runde utpå vinteren 
og betalte for kyrne. Samtidig gjorde de avtaler for neste sommer.
 (L.M., J.M.) 
 
De som skulle ha leiekyr om sommeren hadde plikt til å hente kyrne 
om våren og bringe dem tilbake om høsten. Etterat dampbåten kom, ble 
kyrne sendt med den. På Ostangen i Nedre Eidfjord er det en 
allmenning som eies av brukere i Øvre Eidfjord. Denne almenningen 
var for leiekyr som kom fra eller skulle til stølen som tilhørte 
bruk i Øvre Eidfjord. Over Eidfjordvatnet ble kyrne rodd. 
(J.M.) 
 
Andre dyr på stølene. 
   Hovedmengden av dyrene på stølene på Eidfjordfjellet har vært 
kyr, men det er enkelte som har drevet og driver med geiter. 
Leieordning har også vært praktisert for geiter. Hjølmo hadde sine 
egne geiter og leiegeiter på Drølstøl, da de selv sluttet å støle, 
sendte de sine egne geiter bort som leiegeiter. (O.H.) 
På stølene kunne det ofte også være et par griser. Disse spiste 
gress og avfall fra osteproduksjonen. (L.V., J.M.) 
 
Sauegjeting. 
   Sauene har gått uten gjeter på Eidfjordfjellet så lenge folk kan 
huske. Et unntak var driftesauer som skulle fetes opp om sommeren, 
disse ble gjett. I tider da det var mye jerv i fjellet, kunne det 
også hende at de hadde gjeter 
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til sauene. 
Det fjellområdet som tilhørte folk fra Sørfjorden var mer ulendt enn 
Eidfjordfjellet, der var det mer vanlig med sauegjeting. L.V. husker 
at det var sauegjetere på Vivheller, Fagerlie og Åremot. (L.V.) 
 
Stølsprodukter. 
   Av kumelken laget de på stølene smør, gammelost og prim. Dette 
ble kløvjet til bygda og en del av det solgt til oppkjøpere der. For 
smøret fikk de kr. 1,80 pr. kg., for en "primbytte" på 30 l fikk de 
kr. 5. Dette skal ha vært i 1930-40-årene. En "primbytte" eller 
"strambe" var et lagget trekar som tok 30 l. For å fylle en slik 
måtte 200-300 l myse kokes inn. Av ved trengtes det tre fanger einer 
eller vier til å koke inn en hundreliterspanne myse. 
(K.M.) 
 
Det vanlige var at stølsproduktene ble kløvjet til bygda en eller to 
ganger i uken. Oftest var det mannen på gården eller en voksen sønn 
eller dreng som sto for kløvjingen, men de kunne også bruke en 
mindre gutt hvis de hadde en god og trygg hest. (L.V.) 
 
Brensel. 
   Bjerkeved og småved (einer og vier) ble foretrukket som brensel 
på stølen. Steinstøl og Fljodal hadde vedteiger i bjerkeliene på 
vestsiden av Kjeshovden, herfra dro de veden fram til stølene på 
vinterføre. Til de andre stølene måtte bjerkeved kløvjes opp fra 
bygda, det var derfor småveden som utgjorde hoveddelen av brenselet. 
Å "ve'a" var budeiens arbeid, det første de gjorde når de kom opp på 
stølen om sommeren var å sanke einer og vier som de la til tørk i 
store hauger. (K.M., L.V.) 
 
Bortsett fra på Drølstøl, der det var spesielt god torv, har torv 
vært lite brukt som brensel på stølene på Eidfjordfjellet. På Rjoto 
har Odmund Varberg brukt en del torv, mens de på Myklatuns part 
aldri har brukt torv. 
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På Hedlo prøvde de en tid med torvtak, men oppga det da de ikke fant 
god torv, det samme gjelder Steinstøl og Fljodal. Til torvstikkingen 
brukte de en vanlig spade. De begynte å ta torv i juni og fortsatte 
utover sommeren, en god del torv ble tatt etter at de var kommet opp 
på stølene. Torven ble tørket utendørs, uten noen form for 
tildekking. (K.M., J.R., O.H., L.V.) 
 
Stølsfolk. 
   Det var gjerne konen på gården sammen med en leiebudeie som var 
på stølen cm sommeren. Ofte hadde de også en gutt i 14-15 års 
alderen til hjelp. Dessuten pleide konen å ha alle de mindre barna 
med seg. Hvor mange folk som var på stølen varierte etter hvor mange 
kyr de hadde der. Det var vanlig å regne at en flink budeie skulle 
kunne stelle 20 kyr. (L.V.) 
 
Stølshus. 
   Vanligvis hadde de bare et ett-roms sel og en melkebu på stølen. 
Husene var oftest av stein, sjelden av tre. Laftede sel kom litt 
tidligere ibruk på Eidfjordstølene enn på Ullensvangstølene, men 
begge steder er det et nytt trekk. Fjøs har ikke vært vanlig. Kyrne 
gikk ute døgnet rundt, og de ble melket utendørs uten noen form for 
innhegning. Det hendte likevel at de, når de satte opp et nytt sel, 
tok det gamle ibruk som fjøs. 
 
5.2.1.1.4 Gårdsdriften på Viveli (gnr. 15). 
 
Eiendomsforhold. 
   Viveli tilhørte opprinnelig Lægreid. De eldste papirene der 
Viveli omtales som egen gård er fra 1777. Kristoffer Hjeltnes fra 
Ulvik kjøpte Viveli av Lægreid og satte ned en husmann der. Magnus 
Røyso kjøpte senere gården av Kristoffer Hjeltnes. Den første av 
Lars og Kari Vivelids slekt som bodde her, var deres oldefar. Han 
kjøpte av konen til Magnus Røyso, Helga. Gården var 
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da delt i to bruk. Lars Vivelids oldefar kjøpte br. nr. 1, br. nr. 2 
ble solgt til oldefar til Endre Viveli. Lars Vivelids oldefar og 
bestefar delte senere br. nr. 1, den delen bestefaren fikk ble br. 
nr. 4. Far til Lars Vivelid overtok senere br. nr. 1. 
Lars Vivelid har nå brukene 1, 3 og 4, Endre Vivelid br. nr. 2. 
I de senere årene er det også utskilt en del hyttetomter fra 
Vivelid. (L.V.) 
 
Åkerbruk. 
   På Viveli har de hovedsaklig dyrket gress og maineper. De har 
også dyrket havre som grønnfór. Den som begynte med potetdyrking var 
far til Lars Vivelid. Han forsøkte også med bygg og fikk moden bygg 
ett år. 
 
Februk. 
   Det største antallet dyr de har hatt på Viveli er 12 kyr og 32 
sauer. De har nå ingen kyr, men de har ennå en del sauer. Det er 12-
15 år siden Lars og Kari Vivelid sluttet med kyr. 
 
Støling. 
   Viveli har del i stølssameiet i Vedalen som tilhører bruk i Nedre 
Eidfjord, og de har jaktrett i dette jaktfeltet. Men bortsett fra 
Torbjørnstølen, som var i bruk bare i kort tid, har folkene på 
Viveli visstnok ikke hatt støler i dette området. 
 
Lars Vivelids slekt har stølt på Øyne (Veigli) (Veig 55 og 57-58) i 
Viersla og på Sandhaug. De har også hatt stølsrett i Olavsdalen, men 
der har de aldri stølt. 
 
Jakt. 
   På Viveli har jakten alltid vært viktigere enn gårdsdriften. Det 
var jakten som ga inntektene. De kunne selge litt smør, men ellers 
gikk gårdsproduktene til eget bruk. 
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Forbindelse med bygda. 
De prøvde å være mest mulig selvforsynte, men måtte kjøpe salt og 
korn. Salt ble kjøpt nede i bygda. Korn kjøpte de helst i Telemark, 
det var lettere å ta det over fjellet på skikjelke enn å bære det 
opp fra Eidfjord. 
 
I den tiden Lars Vivelid kan huske, var de nede i bygda en tur hver 
uke. De tok vilt med seg ned til salg og brakte nødvendige varer med 
tilbake. Lars Vivelids far hadde alltid hest, men ellers har det 
vært lange perioder da de ikke har hatt hest på Vivelid. 
 
Nå kjører de det meste av de varene de trenger med weasel fra Garden 
i Sysendalen om vinteren. 
 
Turistnæring. 
   Begge brukerne på Viveli nå, Lars Vivelid og Endre Vivelid, 
driver turisthytter. (L.V., K.V.) 
 
5.2.1.1.5 Gårdsdriften på Hjølmo (gnr. 14). 
De eldste papirene på Hjølmo er fra 1600-tallet. Gården er nå delt i 
6 bruk. 
 
Husene på gården. 
   I oktober 1793 gikk det et steinskred oppe i dalen øst for 
Hjølmo. Skredet begravde alle husene på gården så nær som ett, men 
ingen menneskeliv gikk tapt. Etter dette ble husene satt opp igjen 
like nord for der skredet hadde gått. I 1868 gikk et sneskred på 
vestsiden av elven. Dette gikk tvers over dalen og tok med seg 2-3 
løer, men ingen bolighus. (O.H.) 
 
De eldste av våningshusene som nå står er huset på br. nr. 2, dette 
ble satt opp ca. 1850. Huset på br. nr. Knut M. skal være fra 1890. 
Huset på br. nr. 5 er fra 1924 og huset på br. nr. 1 fra 1950. 
Tømmer til husene 
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ble tidligere hugget i Fetalie i Sysendalen og fraktet over fjellet 
på vinterføre. (O.H.) 
Hjølmo er ikke utskiftet, både innhus og uthus står samlet i ett 
klyngetun. (L.M.) 
 
Jordbruk og februk. 
   Bare tre av brukene på gården er ennå i drift, det er br. nr. 1, 
4 og 5. På disse brukene har de noen få sauer og de slår litt. 
Tidligere hadde de både kyr og geiter, de siste sluttet med kyr i 
1961. (O.H.) 
På Hjølmo har de dyrket korn og poteter. Poteter dyrker de 
fremdeles, men Ola Hjølmo kan bare såvidt huske at de dyrket korn. 
Det viktigste kornslaget var bygg, muligens dyrket de også litt rug. 
Kornet fra Hjølmo ble regnet for svært godt, nede i bygda kjøpte de 
gjerne såkorn derfra. De malte kornet selv, i bekken like sør for 
husene har det stått to kverner. Kvernsteinene skal være bevart. Det 
ene av kvernhusene er nå  flyttet inn i tunet som vedskjul. (O.H., 
L.M.) 
 
 
De har tatt lite lauv til fór på Hjølmo fordi de hadde gode 
slåttemarker og høy nok. Skav tok de en del av, av rogn, selje og 
osp. De slo ikke på stølen, Drølstøl, fordi det på veien mellom 
Hjølmo og Drølstøl var et gjel som var vanskelig å passere. (O.H.) 
 
Støling. 
   Hjølmo har part i 3 støler, Hjølmosete, Jerdal og Drølstøl. 
Hjølmosete og Jerdal var vårstøler, men de ble lite brukt, det 
vanlige var at de dro direkte til Drølstøl. De brukte 5 timer fra 
Hjølmo og inn dit med kløvhest, og veien gikk forbi Berastøl og 
Hadlet. Folkene på br. nr. 5 har ikke stølt på Drølstøl siden 1918, 
men noen av de andre brukerne på Hjølmo fortsatte i 4-5 år etter 
dette. Siden dette har folk på Hjølmo ikke stølt på Drølstøl. 
(O.H.) 
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På Hjølmo drev de mest med geiter, og i den tiden de stølte på 
Drølstøl hadde de en del leiegeiter. Da de sluttet å støle selv, 
leide de bort sine egne dyr. Kyrne ble bortleid til Hadlet og 
Trondsbu. (O.H.) 
 
Før veien opp Måbødalen ble anlagt, ble stølsproduktene kløvjet fra 
Drølstøl over Berastøl til Hjølmo. Da veien kom, dro de heller over 
til Garden. (O.H.) 
Til brensel på Drølstøl brukte de torv, det var svært gode torvmyrer 
der. Torven sto ute og tørket, de hadde ikke hus til den. (O.H.) 
 
For ca. 100 år siden ble husene på Drølstøl flyttet. Stedet der de 
først lå var trangt og innestengt, på det nye stedet som lå ca. 1 km 
borte, var det videre og flatere. Grunnen til at de flyttet skulle 
være at de syntes det gamle stedet lå for trangt til. (O.H.) 
 
Jakt og fangst. 
   Det ble ikke drevet jakt eller fangst fra Drølstøl. Jakten på 
småvilt, særlig rype, var den viktigste jakten for folk på Hjølmo. 
Denne drev de om vinteren, da var det lite å gjøre med gården. 
Viltet solgte de i Eidfjord. Reinsjakt drev de lite med, den lovlige 
jakttiden var bare en kort stund om høsten og på denne tiden var de 
opptatte med gårdsdriften. (O.H.) 
 
5.2.1.2 FISKE OG FANGST. 
For folk i Eidfjord har jakten vært like viktig eller viktigere enn 
gårdsdriften. Det de produserte på gården gikk stort sett til eget 
bruk, det var jakten som ga inntektene. (L.V.) 
 
5.2.1.2.1 Fiske. 
Fiske i fjorden har hatt liten betydning for folk i Eidfjord, de har 
der bare fisket litt til husbruk. (L.V.) 
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Fisket i fjellet har hatt større betydning. Det ble fisket mye til 
mat på stølene, og også på Viveli var fisk den vanligste 
middagsmaten om sommeren. (L.V.) 
Det ble også fisket for salg. Enkelte, helst unge gutter, lå inne 
ved de store fjellvannene og fisket hele sommeren. 
I senere tid ble fisken helst saltet. På Eidfjordfjellet har de også 
i lang tid laget rakefisk. 
 
Fisken ble solgt til handelsmennene i Eidfjord. (J.R., L.V.) 
Markstang var det vanligste redskapet. Den første som brukte flue og 
sluk var Lars Vivelid. Inne ved de store fjellvannene ble det også 
brukt merd. (L.V.) 
 
 
5.2.1.2.2 Reinjakt. 
I den tiden reinjakt var tillatt også om vinteren, inntil slutten av 
1800-tallet, var denne jakten svært viktig og utgjorde hovednæringen 
for dem som drev den. Etterat restriksjonene kom, ble det andre 
former for jakt som fikk størst betydning. (L.V.) 
I Lars Vivelids bestefars tid, siste halvdel av forrige århundre, 
drev de reinjakt året rundt og solgte store mengder reinskjøtt. Om 
vinteren tok de innvollene ut av de felte dyrene, men flådde dem 
ikke. Dyrene ble så frosset og solgt slik. Når de ikke kunne fryse 
dyrene, ble kjøttet tørket. Salt var for tungt til å kunne fraktes 
høyt til fjells. (L.V.) 
De viktigste reintrekkene på Eidfjordfjellet er inntegnet av Lars 
Vivelid på kartblad 1415 IV, Eidfjord. I dette området har han selv 
drevet reinjakt i en årrekke. Når reinen når fram til Berdøla og 
Vedalen, løser de store flokkene seg opp i mindre flokker og følger 
ikke lenger faste ruter. Trekkene går nordover om høsten og sørover 
om våren. (L.V.) 
I mange år nå har reinen hatt sommerbeite rundt Hardangerjøkulen. 
Det har i flere år ikke vært rein på sommerbeite 
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vest for Veig, dette kan kanskje komme av at strekningene her er 
svært avbeitet av tamreinflokker. Kalvingsplass har det i flere år 
vært ved i området ved Steinstøl, Hedlebotnane og Rjotebotnane. 
(L.V.) 
 
5.2.1.2.3 Rypejakt. 
Rypejakten har vært den viktigste formen for jakt etterat det ble 
lagt restriksjoner på reinjakten. (L.M., L.V.) 
Rypejakten ble drevet om vinteren. Det var helst unge gutter som 
drev den. De slo seg sammen noen stykker og lå i en steinbu eller et 
sel. Vanligvis dro de ned til bygda med fangstene lørdag og kom opp 
igjen på fjellet mandag. Rypene ble frosset etterhvert som de ble 
tatt og de ble gjerne solgt til handelsmennene i Eidfjord. (L.M., 
L.V.) 
Lars Vivelid drev rypejakt i større stil inntil 1957. Det siste året 
tok han, sammen med Endre Vivelid, to weasel-lass ryper. (L.V.) 
Rypejakten ble drevet både med snarer og gevær. Det var tidligere 
vanlig at en mann kunne ha 300 snarer. Den siste tiden Lars Vivelid 
drev rypejakt, brukte han gevær. (L.V.) 
 
5.2.1.2.4 Annen fangst. 
Det ble også drevet en del jakt på rev, røyskatt og mår for skinnets 
skyld, jakt på jerv ble drevet både på grunn av skuddpremien og for 
skinnet. Skinnene ble solgt i Eidfjord. (L.V.) 
 
5.2.1.2.5 Fottøy i fjellet. 
Om sommeren hadde de hudsko av tykk okse- eller hestehud. De laget 
skoene selv av hud de kjøpte på butikkene. De kunne også bruke 
komager. Å lage komager lærte de av samene som bodde her. Foten i 
komagene ble laget av tykt lær og leggen av tynt lær. Begge disse 
typene var ibruk i første halvdel av dette århundret, men folk gikk 
senere over til å bruke ferdige støvler som de kjøpte i butikkene. 
(L.V.) 
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Om vinteren ble det brukt feter. Feter av reinskinn var de varmeste, 
men kuskinn, hesteskinn og saueskinn ble også brukt. Nesten alle 
laget feter selv, og disse kunne ha forskjellige fasonger. Skinnet i 
fetene hadde hårene ut, det ble først skrapt rent for kjøtt og så 
garvet med bjerkebark. Bjerkebarken ble gnidd inn i skinnet, det 
måtte ikke bli vått. Til slutt ble de ferdigsydde fetene fylt med 
tjærelog. Den fikk porene i skinnet til å krympe så hårene ikke så 
lett falt av. Tjærelogen ble kjøpt i butikkene. (L.V.) 
 
5.2.2 ANNEN PRODUKSJON. 
 
5.2.2.1 TAMREINDRIFT. 
Det har flere ganger vært forsøkt med tamreindrift på 
Eidfjordfjellet. Men etter kortere eller lengre tid har det alltid 
gått ut med flokkene, de har blandet seg med andre flokker eller med 
villreinen. I dette århundret har det vært to tamreinselskaper i 
Eidfjord, ett i Øvre Eidfjord og ett i Nedre Eidfjord. Det siste av 
disse ble oppløst i 1957. (L.V.) 
Om tamreindriften på Hardangervidda har Håkon Kvammen skrevet en 
særoppgave til artium i 1969. Denne behandler også tamreindriften i 
Eidfjord og blant andre er Kari og Lars Vivelid og Lars Myklatun 
brukt som informanter. (L.V.) Vi har hatt anledning til å lese denne 
oppgaven. 
 
5.2.2.2 VEVING, STAMPING, FARGING. 
Vadmel ble vevd for salg i Eidfjord, i alle fall i slutten av 
forrige og begynnelsen av dette århundret. Det var vevstoler på alle 
gårdene, og det var helst døtrene på gården og tjenestejenter som 
ble satt til å veve. Det skal ikke ha vært vanlig å kjøpe ull, de 
vevde ullen fra gårdens egne sauer. Vadmelsvevingen, også til eget 
bruk, tok slutt da ullvarefabrikkene kom. (L.M., L.V.) 
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På Viveli skal det en tid ha bodd en omreisende vever, Jørund Vøvar. 
Han bar veven fra gård til gård og vevde for folk. Dette var før 
Lars Vivelids tid. (L.V.) 
 
I Øvre Eidfjord, ved den lille tverrelven mellom Lund og broen over 
Bjoreio, skal det ha stått en stampemølle. Stampemøllen skal ikke ha 
vært i bruk i dette århundret. 
(L.V.) 
 
Tøy til finere klær ble sendt bort utenfor bygda til farging. Til 
hverdagsklær blandet de ofte svart og hvit ull. De brukte også 
plantefarger (se pkt 5.2.2.7). (L.V.) 
 
5.2.2.3 SKREDDERHÅNDVERK. 
I slutten av forrige og begynnelsen av dette århundret var det flere 
skreddere i Øvre- og Nedre Eidfjord. Det var folk fra bygda, og de 
dro ikke rundt på gårdene, men utførte arbeidet hjemme. 
 
Noen drev det som binæring i tillegg til gårdsdriften for å skaffe 
seg kontanter. Far til Tobias Lægreid hadde vært i Amerika i flere 
år. Da han kom tilbake, begynte han som skredder i tillegg til at 
han drev gården, og han reparerte også klokker. Torstein Kvamsdal 
hadde også vært i Amerika og slo seg ned som skredder da han kom 
hjem. Samtidig drev han en ganske stor gård og var mye på jakt i 
fjellet. 
Enkelte av dem som drev som skreddere var slike som ikke eide jord. 
De kunne ha en potetåker og noen sauer og leie skogslåtter og så 
drive jakt i fjellet om sommeren. For dem ble skredderyrket 
hovednæringen. (L.V.) 
 
Skredderne i Eidfjord forsvant i løpet av 1930-årene. (L.V.) 
 
5.2.2.4 SKOMAKERHÅNDVERK. 
Det var flere skomakere i Eidfjord, blant andre en skomaker fra 
Telemark som hadde slått seg ned der. Lars Vivelid husker at da han 
var liten kom en mann fra Varberg i Øvre Eidfjord, som drev som 
skomaker, opp til Viveli og 
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sydde sko til alle barna. (L.V.) 
 
5.2.2.5 SMEDHÅNDVERK. 
På de fleste gårdene var det smier der folk smidde det nødvendigste 
til eget bruk, men det var få som smidde for salg. Ljåer ble som 
regel kjøpt fra Østlandet. Det fantes likevel ljåsmeder i Eidfjord 
også, disse hadde lært smedhåndverket på Østlandet. (L.V.) 
 
5.2.2.6 PLANTESANKING. 
Tidligere ble det sanket mye av en bestemt type lav som ble brukt 
til farging og som ga en rød farge omtrent som krapp. Folk sanket 
denne laven for salg. De fikk samme pris for en mark av den som for 
en mark smør, og de våget gjerne livet, klatret i tau langs 
loddrette fjellvegger, for å få tak i den. Da krapprødt ble å få i 
butikkene, 
ble det slutt på denne sankingen. (K.V., L.V.) 
 
Søterot ble samlet og solgt til apotekene helt frem til våre dager. 
 
Ellers ble det ikke sanket planter for salg. (L.V.) 
 
Bladene av Spansk urt ble brukt til å legge på sår. Det ble samlet 
og tygget litt kvarme. Utkok av lusegress ble brukt mot utøy. (L.V.) 
 
Planter brukt til farging. 
Opplysningene er gitt av Kari Vivelid som selv har drevet med 
farging og med veving av åklær og løpere. 
Bjerkeløv: Dette gir gul farge. Jo yngre og friskere løvet er når 
det blir tatt, jo sterkere farge gir det. Før en kan bruke det til 
farging, må løvet tørkes i skyggen. 
Vierbark: Denne gir brun farge dersom den blir kokt i kobbergryte, 
olivengrønn i malmgryte. 
Reinlav gir en grågul farge. Fargen er mindre fin enn den bjerkeløv 
gir. 
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Steinmose (svart lav) gir en frisk brun farge. Den vokser overalt og 
ble mye brukt til farging av hverdagsklær. 
 
Røsslyng gir en gulgrønn farge. En må ta de friske, unge toppene av 
lyngen og tørke dem i skyggen før de brukes. 
 
Roten av gulmaure gir en rød farge som minner om krapp-rødt. 
Til beising kunne en bruke utkok av Jamne. Senere er dette erstattet 
av alun. 
Fargeemnet og det som skulle farges ble lagt i vann sammen om 
kvelden. Neste dag ble det kokt til fargen var sterk nok, jo lenger 
det kokte, desto sterkere ble fargen. Fikk alt sammen stå til det 
var kaldt, holdt fargen bedre. 
 
5.2.2.7 BÆRSANKING. 
Blåbær og tyttebær ble plukket til eget bruk. I gode multeår kunne 
en del multer bli plukket for salg. (L.V.) 
 
5.2.2.8 TURISTNÆRING. 
Den første turisthytten som ble bygd på Hardangervidda var Sandhaug, 
og den ble drevet av foreldrene til Lars og Kari Vivelid. (K.M.) 
 
På Hedlo bygde Lars og Kari Myklatun seg et laftet sel i 1923. Dette 
hadde de bygd til eget bruk, de hadde ikke tenkt på å ta imot 
turister. Men samme sommeren kom Hellesen fra Den norske 
turistforening forbi, og de gjorde en avtale med ham om at de skulle 
ta imot gjester. Den sommeren kom det fire turister til Hedlo og 
neste sommer 70. I 1926 bygde de en spisestue. Den var begynnelsen 
til den turisthytten som nå står på Hedlo. De har bygd på den tre 
ganger, siste gang i 1950. (K.M.) 
 
Veien fra Sandhaug til Hedlo ble vardet ca. 1926 av folkene på Hedlo 
sammen med Turistforeningen. Sammen med Bergens Turlag vardet de 
veien fra Fossli til Hedlo. (K.M.) 
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5.2.3 HANDEL OG SAMFERDSEL. 
 
5.2.3.1 FERDSELSVEIER. 
 
Når en kommer så langt vest som til Eidfjordfjellet, har 
Nordmannsslepa delt seg i mange grener. 
For å komme inn på Nordmannsslepa fra Eidfjord, kunne de ta inn 
enten Bjoreidalen eller Hjølmodalen. 
Fra Hjølmo kunne de ta flere veier innover vidda. En rute gikk om 
Hadlet og Drølstøl. De kunne også dra inn Veigdalen og gå enten om 
Inste Hadlaskard eller over Steinestøl og Dyresminne. 
Når de gikk om Hadlaskard, brukte de én dag fra Eidfjord og inn dit. 
Neste dag gikk de til Bremafoten og tredje dag til Sørtjødn. 
De som kom fra Sørfjorden gikk gjerne om Hadlaskard. Opp fra 
Sørfjorden kunne de ta forskjellige veier for å komme fram til 
Vivheller. Fra Vivheller gikk de over eidet ved østenden av Store 
Vivevatn (Vasslivatnet) og over Sandvad til Hadlaskard. 
Hadlaskard og Bremafoten var gamle hvile- og overnattingsplasser. 
(L.V.) 
 
5.2.3.2 ØST/VEST-GÅENDE VAREBYTTE OVER FJELLET. 
I forrige århundre var det mange fra Eidfjord som dro med skikjelke 
med varer over fjellet. Med seg østover hadde de gjerne salt og 
vadmel, tilbake tok de korn og ferdigsmidde ljåer. Det var ofte 
flere som dro ifølge, men hver handlet for seg. Denne byttehandelen 
kunne de ofte ha litt fortjeneste på. (L.V.) 
Senere var det mange som dro med kløv over fjellet om sommeren. De 
kjøpte opp hester i Hardanger og solgte både hestene og varene på 
Østlandet. (L.V.) 
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5.2.3.3 SKREPPEHANDEL. 
Det var vanlig at det en gang i året kom en skreppekar til Vivelid, 
men dette var lenge før det Lars Vivelid kan huske. En mann fra 
Hjølmo, som døde for ikke så mange år siden, hadde drevet med 
skreppehandel. Han dro rundt i Hardanger og til Voss og solgte alle 
slags småting som kammer, sytråd, nåler osv. (L.V.) 
 
5.2.3.4 OPPKJØPSHANDEL. 
I alle fall i de siste 70-80 årene har det vært handelsmenn i Øvre 
Eidfjord. De kjøpte opp stølsprodukter, ryper, reinskjøtt og skinn 
og solgte dette videre utafor bygda. 
 
Det kom også oppkjøpere fra Bergen og Haugesund og kjøpte 
stølsprodukter og kjøtt. 
 
5.2.3.5 DRIFTEHANDEL. 
I slutten av forrige og begynnelsen av dette århundret var det mange 
i Eidfjord som drev med driftehandel. Noen drev bare med kyr, andre 
med hester eller sauer. (L.V.) 
 
Tomas Varberg og Martin Hjølmo, far til Ola Hjølmo, kjøpte opp sauer 
om våren og drev dem østover om høsten. Odmund Sæ fra Simadalen drev 
med hester. Lars Myklatun og faren hans, Jon Myklatun, drev med kyr. 
Andre som drev driftehandel var Sylfest Sæbø, bestefar til ham som 
nå har gjestgiveriet i Øvre Eidfjord, og Ola Garden, far til Lars O. 
Garden. (L.V.) 
 
Lars Myklatuns bestefar begynte med driftehandel i 1830-årene. Han 
drev årlig i 30 år og kunne ha opptil 70-80 kyr. Far til Lars 
Myklatun, Jon Myklatun, drev driftehandel i 37 år. Også Lars 
Myklatun selv drev flere år. Han hadde et år 120 kyr og 12 hester, 
men det vanlige var 30-40 kyr og et par hester. (L.M.) 
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Dyrene ble kjøpt opp om vinteren, men de fikk dem først om våren. 
Kyrne ble kjøpt i Hardangerbygdene, hestene tildels også i 
Sunnhordland, blant annet i Etne og Ølen.(L.M.) 
 
Om sommeren hadde de kyrne på stølen, på Hedlo og Rjoto. 
(L.M.) 
 
1. september begynte de reisen over fjellet til Kongsbergmarkedet 
som varte fra 14. til 16. september. De dro over Dyresminne, 
Bjoreidalen, Raudhelleren, Kosadalen, Mår, Tyin, Bolkesjø og til 
Kongsberg. Turen over tok 14 dager. På veien hadde de faste hegner 
som de leiet hvert år. Den hegna de hadde på Kongsberg lå der 
jernbanestasjonen nå er. (L.M.) 
De begynte å selge dyr straks de kom over fjellet. Hvis de hadde dyr 
igjen når markedet var slutt, måtte de dra rundt i bygdene i 
Sandsvær og selge. Det hendte de måtte helt til Tønsberg og 
Holmestrand før de fikk solgt alt. 
(L.M.) 
 
Fortjenesten på driftehandelen varierte. Hvis det var dårlig med fór 
et år på Østlandet, kunne det være vanskelig å få solgt kyrne. Men 
det hendte også ofte at de hadde 100 % fortjeneste på salget.
 (L.M., J.M.) 
 
En som de kalte Springar-Håkon drev med hestehandel. Han begynte som 
sauegjeter på Vivheller og samlet sammen skillinger til han kunne 
kjøpe seg et par hester. Etterat han hadde kommet seg opp, dro han 
gjerne hvert år østover med 30 hester. Han dro alene og bandt den 
ene hesten i halen på den andre. På sine gamle dager hadde han 
samlet seg 300 000 kroner. Disse ville han ikke gi direkte til 
sønnene sine, istedet kjøpte han en gård til hver av dem for at de 
skulle være nødt til å arbeide. (L.V.) 
 
Det ble slutt på driftehandelen da Bergensbanen kom. Da begynte 
istedet bøndene østpå å slå seg sammen om å sende en mann vestover 
for å kjøpe opp dyr. (L.M.) 
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5.2.4 SOSIALE FORHOLD. 
 
5.2.4.1 HUSMENN. 
Det har ikke vært mange husmenn i Eidfjord, brukene der var små. 
Lars Vivelid kan bare huske én husmann. Han hadde et hus og en liten 
potetåker. Det er mulig han hadde noe pliktarbeid, men det er mer 
rimelig at han betalte litt leie i penger. Han arbeidet for lønn her 
og der og fikk gjerne lov til å slå i skogen så han hadde fór til 
noen kyr og sauer. (L.V.) 
 
 
5.2.4.2 GJETERE. 
 
Reingjetere. 
   Tamreinselskapene i Eidfjord hadde tidligere en ordning med at 
eierne selv gjette dyrene, dette ble kalt "løytes-gjetling". Hvis 
det var fem medeiere, skulle hver gjete flokken 1/5 av året. Eierne 
kunne leie en mann til å gjete i sitt sted, ofte leide flere av 
eierne samme mann. Senere gikk de over til bare å bruke leide 
gjetere. Det kunne være folk fra bygda, men de brukte også mange 
svenske samer. Folk fra bygda var de beste gjeterne, samene hadde 
den oppfatningen at bønder ikke skulle ha rein, og de saboterte 
gjetingen. Når de brukte folk fra bygda, var det slike som ikke var 
bundet av gård og familie, helst var det ungdom. Det var svært 
ettertraktet å være reingjeter, for det ga kontante penger, men det 
var et slitsomt yrke om en ville være samvittighetsfull. (L.V.) 
 
Sauegjetere. 
   Til sauegjetere ble det helst brukt folk som "det var litt mindre 
med". (L.V.) 
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6. SAMMENFATNING. 
 
De opplysningene vi har samlet inn, viser klart at utnyttelsen av 
fjellet har spilt en hovedrolle i økonomien i Eidfjord helt fram mot 
våre dager. Da vi forhørte oss om folk som kunne gi opplysninger om 
bruken av fjellet, fikk vi som svar at alle eldre folk i bygda 
regnet seg mer som fjellfolk enn som bønder. Fjellet har vært 
utnyttet både ved jakt og fiske og som stølsområde, og det er 
vanskelig å avgjøre hvilken av disse næringene som har hatt størst 
betydning. I selve Veigdalen må stølsdriften ha vært viktigst, 
jakten har visstnok hovedsaklig vært drevet lenger inne i fjellet, 
men ofte med utgangspunkt i støler og andre buer i dalen. Hvor langt 
tilbake denne intensive utnyttelsen av fjellet går, er det umulig å 
avgjøre på grunnlag av det materialet vi har samlet inn. Det er 
rimelig at jakt og fiske går langt tilbake, om stølsdriften vet vi 
bare at den var igang i begynnelsen av forrige århundre. 
Den muntlige tradisjon vi har samlet inn og stedsnavn som 
Austmannamyra, Kongsbergnut og Kongsbergvad viser at ferdsel mellom 
Østlandet og Vestlandet både har gått opp gjennom Veigdalen og 
krysset den. 
Registreringene viser at det har vært drevet jernvinne i dalen, men 
ingen vet hvor langt tilbake dette går eller hvor stort omfang 
jernvinna har hatt. 



 
- 117 – 

 
7. LISTE OVER IKKE REGISTRERTE FYSISKE KULTURMINNER. 
 
 
7.1 Hustufter, steinbuer, hellere, setre. 
Et sted i Rjotebotnen ligger to-tre tufter. I nærheten er det mye 
myrmalm. (L.V.) 
I en liten dal S for Veanuten, N for Valurfossen, ligger en tuft. 
Den skal ha tilhørt Hjølmo (O.H.) 
 
I Langdalslie er det mange hellere. (L.V.) 
 
På V-siden av Hadlaskardhalsen, høyt oppe på en haug, ligger en bu. 
Den er tilvølt og har også vært brukt i senere tid. (L.V.) 
 
 
Ved Skuggabjørg er det en nyere og en gammel støl. Stølene tilhører 
Lutro. (L.V.) 
 
Ved Sennhovda, mellom Fagradal og Peisabotn, ligger en gammel støl. 
(L.V.) 
 
Ø for Fagradal, like ved stien til Fagerliseter, ligger 
Gunnhellstølen som skal være en av de eldste stølene i dette 
området. (L.V.) 
 
Mjølrakkulie ligger mellom Jerdal og Tjukkaskog. Her ligger en 
gammel støl. (L.V.) 
 
N for Ugledalen, en dal som tar av mot Ø fra Hjølmodalen, ligger en 
gammel støl. (L.V.) 
 
V for Gorrtjødn, på Gorrtjødnbrote', ligger en gammel støl som har 
tilhørt Børve. (L.V.) 
 
I Skrubbadalen, ved kløvveien (den T-merkede stien) fra 
Hjølmoberget til Viveli, ligger en bu som tilhører Varberg. (L.V.) 
 
I fortegnelsen av Skrubbadalen, mellom telefonlinjen og kraftlinjen, 
ligger en gammel bu som for ca. 100 år siden ble satt i stand og 
brukt som jaktbu. Bua kalles Flintabu 



 
- 118 - 

 
etter en mann som het Flint som holdt til der. (L.V.) 
 
På S-siden av Låghellernuten er en lav heller som går innover i 
fjellet. (L.V.) 
 
På S-siden av toppen på fjellet Syningen er en heller. (L.V.) 
 
I Jørundskardnuten er det flere hellere. (L.V.) 
 
Ved Krokane i Vedalen ligger det flere støler og mange nyere hytter. 
I liene like ved ligger flere tufter. (L.V.) 
 
7.2 Jaktminner og fangstminner. 
To bogastiller og flere dyregraver i Trongaskardnutane. (L.V.) 
 
Ett bogastille med en oppreist helle med hull gjennom i 
Smågrananutane. (L.V.) 
I Reinaskåre, på V-siden av Store Grananutane der den T-merkede 
stien fra Hadlaskard til Bjoreidalshytta går, ligger mange 
dyregraver. (L.V.) 
Ved Lagareie ligger flere dyregraver. (L.V.) 
Ved SV-enden av Vasslivatnet ligger en dyregrav. (L.V.) 
Mellom Blybergsdalen og Viveskard er et bogastille. (L.V.) 
Ved Dyresminne, nede langs elven, ligger flere dyregraver. (L.V.) 
I Lakadal er det dyregraver og bogastiller. (L.V.) 
 
7.3 Miler, blestere og andre minner om jernvinne. 
Innover langs Berdøla, i nærheten av Djupsgile, på en haug der det 
vokser vier, skal det være en "jernbrenningsovn". (O.H.) 
Ved Hadlaskard er det funnet slagg. (L.V.) Ved Berso er det funnet 
mye slagg. (L.V.) 
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8. INFORMANTLISTE. 
 
8.1 Informanter vi har intervjuet. 
Ola Hjølmo (O.H.) f. 1891. Adresse: 5784 Øvre Eidfjord. 
Tobias Lægreid (T.L.) f. 1899. Adresse: 5783 Eidfjord. 
Jon Myklatun (J.M.) Sønn av K.M. og L.M. 
Adresse: 5784 Øvre Eidfjord. 
Kari Myklatun (K.M.) f. ca. 1900. Adresse: 5784 Øvre Eidfjord. 
Lars Myklatun (L.M.) f. ca. 1885. Adresse: 5784 Øvre Eidfjord. 
Jakob Røyse (J.R.) f. ca. 1925. Adresse: 5784 Øvre Eidfjord. 
Kari Vivelid (K.V.) f. 1899. Adresse: 5784 Øvre Eidfjord. 
Lars Vivelid (L.V.) f. 1903. Adresse: 5784 Øvre Eidfjord. 
 
8.2 Informanter vi fikk oppgitt, men ikke hadde tid til å intervjue. 
Lars O. Garden : f. 1885. Adresse: 5785 Vøringsfoss. 
Gunnar J. Myklatun: f. ca. 1890. Adresse: 5784 Øvre Eidfjord. 
 
 
Rettelse: John Myklatuns fornavn har under hele innberetningen blitt 
skrevet uten h. Navnet skal være John. 
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9. LITTERATUR VI FIKK OPPGITT AV INFORMANTENE. 
 
9.1 Utrykte arbeider. 
 
Kvammen, Håkon : Særoppgave til artium 1969 ved Øystese Gymnas om 
tamreindrift på Hardangervidda. Oppgaven har med en del opplysninger 
om tamreinselskaper i Øvre og Nedre Eidfjord. Lars Vivelid har en 
kopi av den. 
Lægreid, Tobias : Har i mange år holdt på med å skrive bygdebok for 
Eidfjord. 
Myklatun, Jon : Har innsamlet noe materiale om et veitesystem for 
kunstig vanning i Øvre Eidfjord. 
Rateig, Sigurd : Avhandling i manuskript om geologien i Veigdalen, 
særlig isens arbeid. Antagelig har hans enke dette manuskriptet. Jon 
Myklatun har hennes adresse. 
Myklatun, Lars : Skal ifølge opplysninger fra Eilev Lægreid, 
Eidfjord, ha regnskaper fra den tiden han drev med fedrift. 
 
9.2 Trykte arbeider. 
 
Bu, Aamund : 1944. Ættar-bok for Ulvik. Nordheimsund. 
Fett, Per : 1956. Førhistoriske minne i Hardanger. Ulvik 
Prestegjeld. Bergen. 
Hardanger Historielags Tidsskrift. 
 
Olafsen, Olaf: 1918. De vigtigste støler og fælægre paa 
Hardangerviddens Nord- og Vestside. En historisk-topografisk 
beskrivelse. Trykt som manuskript etter off. foranstaltning. 
Kristiania. 
Opedal. Haldor O.: 1943. Makter og Menneske. Folkeminne ifrå 
Hardanger. Bind V. Norsk Folkeminnelag. Oslo. 
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1. REFERANSEMATERIALE. 
 
 
1.1 Kart. 
 
1.1.1 Gradteigskart NGO 1:100 000  
Aurlandsdalen oppmålt 1943-46, utgitt 1953.  
Hardangerjøkulen oppmålt 1920-29, utgitt 1932.  
Flåmsdalen oppmålt 1932-35, utgitt 1940.  
Ulvik oppmålt 1927-31, utgitt 1936. 
AMS Series M711, Sheet 1416 III "Myrdal", målestokk 1:50 000. 
Ordningen av de fysiske kulturminnene er foretatt etter rutenettet 
på dette kartbladet (UTM-systemet). Redigeringen innen hver gruppe 
går i prinsippet fra NV, mot SØ. 
1.1.2 Reguleringskart. 
 
12500 blad 25 
12501 " 18 
12502 " 24 
12503 " 23 
12506  " 22 
 
1.2 Flyfoto. 
Følgende flyfoto er benyttet (Serie 1230 Widerøe): G 32, G 33, H 30, 
H 31, J 34. 
 
1.3 Liste over hjemmelsmenn. Se under pkt. 8. 
 
1.4 Litteratur. 
 
2. GENERELL OVERSIKT. 
 
 
2.1 Startgrunnlag. 
Grunnen til at denne registrering er foretatt, er de planer 
Vassdragsvesenet har for regulering av området. Dette er ett av tre 
områder som i første omgang er valgt ut og 
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resultat av disse undersøkelsene skal danne utgangspunkt for en 
bredere anlagt utforskning av Hardangervidda. 
 
2.2 Utført arbeide. 
 
2.2.1 Undersøkte områder. 
 
Alle de undersøkte områdene ligger i Ulvik herred: 
- Osabygda 
- Austdalen til Austdalsnutvatn 
- Området omkring Langavatn 
- Området omkring Søre Grøndalsvatn, Kvilinganutvatn og Vesle 
Rundavatn 
- Nord-dalen til og med Ossete 
- Grøndalen og Tuftene ved Nedre Grøndalsvatn 
- Nipane 
Siden disse undersøkelsene har et videre siktepunkt, har vi også i 
stor grad gått utenfor oppdemmingssonene. 
 
2.2.2 Prøvestikk. 
Det er tatt ca. 500 prøvestikk for det meste i oppdemmingssonene. 
 
2.2.3 Intervju. 
Siden dette også er en etnologisk undersøkelse, er den i en viss 
utstrekning basert på intervju med bygdefolk. 
 
2.3 Resultater. 
Følgende lokaliteter ble registrert: 
- 6 gravrøyser 
- 17 tufter 
- 1 bu 
- 10 hellere 
- 9 dyregraver 
- 6 bogastiller 
- 2 stølsanlegg 
Det er også samlet inn opplysninger om sosiale og økonomiske forhold 
i området. 
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3. TERRENGBESKRIVELSE. 
 
3.1 Generell terrengbeskrivelse. 
 
Osa ligger i bunnen av den ca. 12 km lange og ca. 1 km brede Osa-
fjorden. Mot vest, nord-øst og sør er bygda omgitt av fjell som går 
opp i en høyde av ca. 1000 m. To dalfører, Nord-dalen og Austdalen 
danner forbindelseslinjene mellom Osa og høyfjellsområdene vest for 
Hardangerjøkulen. Disse områdene ligger stort sett i en høyde av 
1000-1300 m.o.h. 
Den forholdsvis frodige vegetasjonen i bygda, med bjørk som det 
dominerende treslaget, fortsetter ca. 2 km opp i de to dalførene. 
Følger en dalførene ytterligere 2 km kommer en over i det reine 
høyfjellsområde som, særlig for Austdalens vedkommende, må 
karakteriseres som temmelig goldt og karrig. Over store områder 
mangler løsavsetninger så å si helt og dermed også grunnlaget for 
skikkelig vegetasjon. 
 
3.2 De enkelte områder.  
 
3.2.1 Osabygda. 
 
3.2.1.1 Topografi. 
Ned mot Osafjordens tverre avslutning er det et forholdsvis flatt og 
svakt skrånende elveosområde. Elva Norddøla renner ut i fjorden 
lengst vest i dette området. Elva Austdøla skjærer tvers over det 
flate sletteområdet og går sammen med Nord-døla. 
Fra sammenløpet og ned til sjøen er avstanden ca. 450 m, mens bredda 
på hele sletteområdet er ca. 600 m. 
I øst og nord-øst går sletteområdet over i 6-7 tydelige terrasser, 
15-75 m over dalbunnen. 
På vestsida av dalbunnen har en ikke disse tydelige 
terrasseformasjonene. 
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3.2.1.2 Vegetasjon. 
I området ned mot sjøen har elvene skifta løp en rekke ganger slik 
at den store sletta er prega av mye stein og forholdsvis lite 
matjord. Det vokser vesentlig gras og mose her og området brukes i 
dag bare som beite. Fra Austdøla opp mot munningen av Norddalen og 
på terrassene er det mer av humusrik løsmasse. Her ligger de dyrka 
områdene i bygda. I fjellsidene vokser det vesentlig bjørk, som 
nesten 200 meter oppover fra sjøen er prega av at de har vært stuva 
til fór. Det er planta litt gran i terrasseskråningene. 
 
3.2.1.3 Gårder. 
Det er to hovedbruk i bygda. Disse er Sævartveit g. nr. 39 som 
ligger på vestsida av Norddøla, og Osa g. nr. 37 som ligger på 
østsida. Gårdene er nå oppdelt i flere bruk. 
 
3.2.1.4 Forbindelseslinjer. 
Tidligere foregikk ferdselen vestover på fjorden og nord-østover 
langs Norddalen. I 1950-åra ble det bygd bilvei mellom Osa og Ulvik. 
 
3.2.1.5 Spesielle kulturminner. 
Rundt om i bygda finnes det hus og grunnmurer som skriver seg fra to 
anleggsperioder, 1917-27 og 1940-44. 
 
3.2.2 Nord-dalen og Ossete. 
 
3.2.2.1 Topografi. 
Norddalen er det ca. 4 km lange dalføret som går rett nordover fra 
Osa. De første 2 km er dalføret forholdsvis slakt, for så å gå over 
i relativt sterk stigning opp mot Ossete som ligger 535 m.o.h. 
Ossete ligger på ei ca. 300 m lang og ca. 300 m brei slette. Denne 
sletta ligger som i ei gryte med jevn overgang til fjellene 



 
- 5 - 

 
rundt. Dalsidene i Norddalen er forholdsvis brattest nedafor Ossete. 
Ovafor her er det en slakere overgang til høyfjellsområdet. 
 
3.2.2.2 Vegetasjon. 
I den nederst delen av dalføret er det særlig oreskog med enkelte 
granplantinger. Fra Ossete og oppover er landskapet snauere med litt 
småbjørk oppe i dalsidene. På seterområdet vokser det gras og lyng. 
Norddalen skal være rik på sjeldne planter. 
 
3.2.2.3 På gradteigskartet over Ulvik blir seteranlegget kalt 
Osastølen, men bygdefolket bruker bare betegnelsen Ossete. Vi velger 
derfor å bruke dette navnet. 
 
3.2.2 Austdalen til Austdølnutvatn. 
 
3.2.3.1 Topografi. 
Austdalen er dalføret som går østover fra Osa og innover til 
Austdølnuten. Lengda er ca. 6 km. Fra Osa og de første 1,5 km 
oppover dalføret stiger det forholdsvis slakt. De neste 2 km opp til 
Austdalsvatnet er prega av meget sterk stigning, bortsett fra ei 
slette ved Vinmyr. Fjellsidene er steile. Fra Austdalsvatn og opp 
til Austdølnutvatn er det ei rekke småvann, og de fleste av disse 
har ikke noe navn. De to nederste går nesten i ett og blir vanligvis 
kalt Austdalsvatnet. For oversiktens skyld har vi valgt å gi disse 
vannene nummer nedenfra og oppover, Austdalsvatn 1, 2, 3 osv. til og 
med nr. 8. Se vedlagt skisse (3). Det nederste vannet ligger ca. 900 
m.o.h. og det øverste før Austdølnutvatn ca. 1000 m.o.h. Avstanden i 
luftlinje mellom det nederste og øverste vann er ca. 2,5 km. 
Austdalsvatn 2 er det største av disse åtte. Det har en lengde på 
ca. 700 m og en største bredde på ca. 300 m. Området rundt de to 
nederste vannene er sterkt forrevet og for det meste går fjellet 
rett ned i vannet. Små, bratte dalfører på kryss og tvers gjør det 
meget vanskelig å ta 
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seg fram. I øvre del av området er fjellsidene flatere, med mer 
sammenhengende flaberg ned mot vannene. 
 
3.2.3.2 Vegetasjon. 
Fra den store terrassen Hjallane i Osa og de første 1,5 km oppover 
Austdalen er det frodig bjørkeskog. Viermyr danner overgangen mellom 
bjørkeskogbeltet og snaufjellet. Fra 1. Austdalsvatn og videre 
innover Austdalen er fjellet for en stor del blankskurt med lite 
eller ingen løsavsetninger og dermed heller ikke noe vegetasjon. På 
små sletteområder ved bekkeoser og i bunnen av de små dalførene 
vokser det noe gras og lyng. 
Det totale inntrykk av høyfjellsområdet innover Austdalen er at det 
er svært goldt og lite egnet for bosetning. Det mest attraktive ved 
området slik det er i dag er den forholdsvis store fiskerikdommen i 
vassdraget. 
 
3.2.3.3 Forbindelseslinjer. 
Den vanligste adkomstvei til vannene er opp Austdalen fra Osa. Det 
er en nokså tung oppstigning, men godt synlig sti, delvis med 
trappetrinn. Trappene ble bygd i forbindelse med anleggene og stien 
ble da litt omlagt. Det er mulig å komme over til Hallingskeid ved å 
følge Austdalen til Rundavatn og ta av nordover forbi Søre 
Grøndalsvatn. Man kan også ta seg fram til Langavatn og Simadalen 
fra innerste ende av Austdalsvatn 2 og over til Lakjen. 
 
3.2.3.4 Navn. 
På kartet over Ulvik brukes navnet Austdølvatn. Det gjengse navn i 
bygda er Austdalsvatn. Vi holder osS til sistnevnte navnebruk. 
I det store og hele synes navnebruken i dette høyfjellsområdet å 
være nokså upresis og mangelfull. Dette kan tyde på liten ferdsel. 
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3.2.4 Området omkring Langavatn. 
 
3.2.4.1 Topografi. 
Vannet ligger ca. 3 km sør for Austdalen og 1122 m.o.h. Det er ca. 2 
km langt og ca. 1,5 km bredt og orientert øst-vest. Den vestligste 
delen er bredest og her er det også flere øyer. Utløpet er fra den 
lange bukta mot nord, Lakjen, og elva faller ut i Austdøla ved 
Viermyr. På nordsida av vannet går det flere forholdsvis smale, 
opptil 1,5 km lange dalfører i øst-vest-retning. Sør for vannet er 
dalførene bredere og går vesentlig i nord-sør-retning. Strandpartiet 
er for det meste lavt, og i den østlige delen av vannet er det noen 
steder som synes å være vel egnet for bosetning. 
 
3.2.4.2 Vegetasjon. 
Området er snaufjell, men det har mer løsavsetninger enn 
Austdalsområdet og dermed også mer vegetasjon. Dette er særlig 
tilfelle på nordsida av vannet. 
Av vekster dominerer gras og lyng. Her er det enkelte steder såpass 
rik vegetasjon at det kan gi beitemuligheter ihvertfall over et 
kortere tidsrom. 
Langavatnet ser i dag ut til å være fisketomt og ingen av våre 
informanter kunne huske at de hadde tatt noe særlig fisk der før i 
tida heller. 
 
3.2.4.3 Forbindelseslinjer. 
Det er tre forbindelseslinjer til området. Den ene går fra Osa, via 
Austdalsvatn 2 og opp til Lakjen. Den andre er fra Øydestølen i 
Osafjorden og opp Døgudalen. Den tredje er fra Kjeåsen i Simadalen. 
 
3.2.4.4 Navn. 
På kartet blir betegnelsen Langvatn brukt, men vi benytter den 
lokale benevnelsen Langavatnet. 
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3.2.5 Nipane. 
 
3.2.5.1 Topografi. 
Ca. 2 km inne i Norddalen kommer elva Bjørndøla ned fra øst. Den 
renner ut av Nipavatn. Dette vannet ligger ca. 1000 m.o.h. og ca. 3 
km i luftlinje nord-øst for Osa. Det er et lite vann med største 
lengde ikke over 200 m. Noen trange dalfører, opptil 1 km lange 
munner fra flere kanter ut i dalbotnen der vannet ligger. Dalbotnen 
åpner seg mot vest. 
 
3.2.5.2 Vegetasjon. 
Området er på sine steder relativt frodig, særlig gjelder dette 
skråningen opp fra vannet mot nord. Her er det bra beitemuligheter. 
På ryggene mellom de små dalførene er det nokså mange steder der det 
ikke finnes løsmasse, men bare er glattskurt fjell. 
I Nipavatn skal det finnes ørret. 
 
3.2.5.3 Forbindelseslinjer. 
Det går en sti fra Norddalen og opp på nordsida av Bjørndøla. Man 
kan også gå opp Austdalen til Austdalsvatn og videre nordover langs 
et av dalførene til Nipavatn. 
 
3.2.6  Området omkring Søre Grøndalsvatn, Kvilinganutvatn og Vesle 
Rundavatn. 
 
3.2.6.1 Topografi. 
Søre Grøndalsvatn ligger ca. 3,5 km sør-vest for Hallingskeid og 
rett sør for Buadalsbrotet. Høyda over havet er 1155 m. Det er 
orientert sør-vest -nord-øst. Største lengde er ca. 2 km og største 
bredde ca. 900 m. Vannet er prega av mange tanger og øyer. Fra 
vannet stiger terrenget forholdsvis slakt oppover mot fjella rundt. 
Brattest er det 
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mot øst der det går opp i en høyde av 1385 m. På sør-øst-sida av 
vannet er det noen tanger og små morenerygger som kan være egnet for 
bosetning. På øst- og nord-øst-sida er det for det meste storsteinet 
ur som går helt ned i vannet. Vest-sida består vesentlig av flaberg 
dekket med mose og stein. Her er det flere steder ganske fuktig på 
grunn av vannsig. 
Kvilinganutvatn ligger ca. 1,5 km sør for Søre Grøndalsvatn og i en 
høyde av 1141 m.o.h. Det er orientert vest-øst og er ca. 1,5 km 
langt og 0,5 km bredt. Ved dette vannet er strandpartiene mot sør og 
nordøst prega av flaberg som flere steder er dekka av mose. Mot 
nord-vest er det litt uret. 
Områdene ved øvre og nedre os synes best egnet for bosetning. 
Vesle Rundavatn ligger ca. 500 m sør-vest for Kvilinganutvatn. Det 
ligger ca. 1070 m.o.h. og er orientert øst-vest. Det er anslagsvis 
500 m langt. Området fra Kvilinganutvatn ned til øvre os i Vesle 
Rundavatn består stort sett av slakke flaberg. Rundt vannet går 
berget for det meste bratt opp, bortsett fra en tange sør-øst for 
øvre os. Dette område synes å være godt egnet for bosetning. 
 
3.2.6.2 Vegetasjon. 
Området er karrig, men allikevel vokser det mer gras og lyng her enn 
i Austdalen. Beitemulighetene er nok ikke så svært gode. 
Søre Grøndalsvatn er nesten tomt for fisk. I Kvilinganutvatn og 
Vesle Rundavatn derimot er det en god ørretstamme. 
 
3.2.6.3 Forbindelseslinjer. 
Fra Osa kan en komme opp Austdalen om Rundavatn til dette området. 
Opp Norddalen går en buferdsveg over Osaskavlen og via denne kan man 
komme til området fra 
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nord-vest. Fra Hallingskeid kan en gå opp Buadalen til Søre 
Grøndalsvatn. 
Dessuten går den gamle buferdsvegen Ulvik-Finse gjennom området. 
 
3.2.6.4 Navn. 
Den nevnte buferdsveg Ulvik-Finse går like nord for Kvilinganutvatn. 
Ferda tok to dager og det var da vanlig å hvile seg der over natta. 
Dette sies å være den etymologiske forklaring på navnet. (O.T.) 
 
3.2.7 Grøndalen og Tuftene ved Nedre Grøndalsvatn. 
 
3.2.7.1 Topografi. 
Nedre Grøndalsvatn ligger i Moldådalen ca. 1,5 km vest for 
Hallingskeid stasjon. Vannet er orientert nord-vest -sør-øst og 
ligger 976 m.o.h. Lengda er ca. 2 km og største bredde er ca. 500 m. 
Moldåa renner gjennom vannet og fortsetter nedover mot Flåmsdalen. 
På vest-sida av vannet går berget forholdsvis bratt ned. På øst-sida 
er området nærmest vannet ganske slakt. 
På vest-sida av vannet ca. 1 km fra utløpsosen ligger Tuftene, med 
gården Osas setre. Husa ligger på et lite, forholdsvis slett område 
innunder ganske bratte fjell. 
Grøndalen, med setrene til gården Sævartveit ligger på den motsatte 
bredd, like ved utløpsosen. Fra vannkanten er det et smalt, flatt 
strandparti der husene ligger. Like bak husene går terrenget over i 
en storsteinet skråning. Midt oppe i denne går jernbanen i dag. 
 
3.2.7.2 Vegetasjon. 
Området har forholdsvis rik vegetasjon som byr på gode 
beitemuligheter for stor- og småfe. Det vokser dessuten en del kjese 
og vier her, som tidligere ble benytta som brensel. 
Det finnes en del ørret i Måldåa og Nedre Grøndalsvatn. 
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3.2.7.3 Forbindelseslinjer. 
Det går en buferdsveg fra Osa via Ossete og Osaskavlen til disse 
områdene. Denne brukes til buferda den dag i dag. Dessuten benyttes 
jernbanen. 
 
4. GRUNNLAG FOR VURDERING AV ARBEIDET. 
 
4.1 Forholdet til konvensjonen. 
Ved tidligere arkeologiske registreringer i forbindelse med 
vassdragsreguleringer har det vært praksis å holde seg innenfor 
oppdemningsområdene. Dessuten har registreringene innen disse 
områdene fortrinnsvis omfattet kulturminner fra forhistorisk tid. 
Dette har ført til at en bare har fått et ufullstendig bilde av de 
kulturspor som måtte ligge innenfor de forskjellige områder. Det har 
heller ikke vært gitt anledning til å sette disse områdene i 
forbindelse med de bygdene de sogner til. 
 
Dette nye opplegget har gitt en anledning til å sette de 
forskjellige reguleringsområdene inn i en adskillig videre kontekst. 
Dessuten kan en nå registrere kulturminner som er fra seinere 
tidsperioder enn de forhistoriske. Dette har ført til at vi har 
måttet ta i bruk delvis nye arbeidsmetoder. Særlig kan nevnes en 
utstrakt bruk av informanter. Derfor har mye av undersøkelsestida 
særlig i begynnelsen gått med til å intervjue folk i Osa. 
 
4.2 Arbeidets omfang. 
På denne undersøkelsen i Osa-området har det vært med to deltagere 
og den har pågått ca. 5 uker fra begynnelsen av juli. Om lag 10 
dager har gått med til registreringer og intervju i bygda. Vi har 
videre brukt ei uke i Austdalsområdet og ei uke i Langavassområdet. 
Registrering av Ossete og Nipane tok tre dager. Den siste uka 
undersøkte vi områdene lenger nord i fjellet, ved Søre Grøndalsvatn 
og Kvilinganutvatn. 
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Innen disse områdene har vi tatt ca. 500 prøvestikk. 
For å skaffe oss opplysninger om området har vi intervjuet 7 
personer. 
Dessuten har vi benytta oss mye av fotoapparat. Det ble tilsammen 
tatt ca. 250 bilder. 
 
4.3 Forskjellig. 
 
4.3.1 Prøvestikkmetode. 
Prøvestikkene varierte i størrelse fra 30 cm x 30 cm til 40 cm x 40 
cm. De ble tatt ned til steril grunn. Ved de vannene vi undersøkte 
var det få steder som egnet seg for bosetning, og på de som pekte 
seg særlig ut foretok vi systematisk prøvestikking med 5-10 m 
mellomrom. Ellers tok vi enkelte prøvestikk på mulige lokaliteter 
rundt hele vannet. 
 
4.3.2 Målemetoder. 
Under gunstige værforhold brukte vi tommestokk og målebånd til 
oppmåling av de enkelte lokaliteter. I regnvær ble ikke oppmålingene 
så nøyaktige siden vi da skrittet opp lengre avstander. 
 
4.3.3 Vær og terrenghindringer. 
Terrenget i fjellet har tildels vært meget vanskelig å ta seg fram 
i. Dette gjelder særlig Austdalsområdet. Det vanskelige terrenget og 
de harde oppstigningene har gjort at registrering og transport av 
utstyr og proviant har tatt ekstra lang tid. Regn og tåke har 
dessuten hindra oss noen dager. 
 
4.3.4 Intervjuteknikk. 
De første dagene fikk intervjuene mer samtalepreg; men etter hvert 
som en del hovedproblemstillinger utkrystalliserte seg, gikk vi mer 
systematisk tilverks med utspørringa. Vi stilte flere informanter 
samme spørsmål 
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for å få sikrest mulige opplysninger. Dessuten forsøkte vi å holde 
kildene mest mulig adskilte. Under intervjuene fordelte vi som 
oftest arbeidet slik at bare den ene spurte mens den andre noterte. 
Dette for å få skrevet opp så mye som mulig og for ikke å gi 
informanten inntrykk av å bli kryssforhørt. 
 
5. REGISTRERINGER. 
 
5.1 Fysiske kulturminner. 
Disse har fått fortløpende nr. etterhvert som de ble oppdaget. 
 
5.1.1 Lokaliteter av steinalderkarakter. 
Det ble ikke funnet noen lokaliteter av steinalderkarakter i det 
undersøkte område. 
 
5.1.2 Helleristninger. 
Vi fant ingen helleristninger i det registrerte område. 
 
5.1.3 Gravhauger. 
 
 
RUTE 9219.  

GRAVRØYS. 
Lokalitet 7. 

 
Røysa ligger ute i enga, ca. 20 m vest for våningshuset på Knut 
Våles gård Haugen i Osa, g. nr. 37, br. nr. 8. Den ble påvist av 
Olav Tveit. 
 
Røysa er helt overgrodd med gras og har form som en lav haug med 
ganske bratt side mot vest. Den er ca. 7 m i diameter og ca. 70 cm 
høg. 
 
Det er ingen tradisjon knytta til røysa, noe som ihvertfall tyder på 
en viss alder. 
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5 GRAVRØYSER. 
Lok. 3. 

Terrengbeskrivelse. 
Området der gravrøysene ligger, er et gammelt elveosområde på 
østsida av Norddøla og sørsida av Austdøla i Osa. Det er ca. 250 mål 
stort. Terrenget haller svakt sør-vestover, mot innerste bukt av 
Osafjorden. Området er overstrødd med steiner opptil 1 m i diameter, 
bortsett fra et mindre område under Hønsahjallen som er ryddet til 
kulturbeite. 
 
Beliggenhet. 
Vårt utgangspunkt er Hønsahjallen. Nord-vest for foten av denne ca. 
30 m høye grusterrassen ligger ca. 25 m ut på jordet en stor stein, 
ca. 3 x 3 x 3 m. Fra denne og bort til den nordligste av gravrøysene 
er avstanden ca. 35 m i vestlig retning. Den andre røysa ligger ca. 
15 m rett sønnafor. Fra denne og ned til de tre siste, som ligger 
nokså konsentrert er det ca. 50 m i sør-vestlig retning. 
De to nordligste røysene ligger ca. 150 m fra sjøen og ca. 16 m.o.h. 
De tre lenger sør ligger ca. 13 m.o.h. 
Disse tre siste røysene ble påvist av Arne Johansen og de to andre 
av Olav Tveit. 
 
Form, konstruksjon og nåværende tilstand. 
Den nordligste røysa er ca. 6 m i diameter og ca. 50 cm høy med en 
fordypning i midten. Røysa består av avrundet stein 10-25 cm i 
diameter. Røysa som ligger ca. 15 m sønnafor har omtrent samme 
høyde, men ingen fordypning i midten. Den er ca. 5 m i diameter. 
Begge disse røysene er forholdsvis lette å oppdage. 
De tre lenger sør-vest er mindre markerte i terrenget og ser ut til 
å være noe mindre i tverrmål. Høyde over bakken er 30-40 cm. Alle 
disse røysene ser ut til å være urørte. 
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Vegetasjon. 
De to nordligste røysene ligger i utkanten av det ryddete 
beiteområdet og vegetasjonen omkring består av gras. Ingen særlig 
vegetasjon på selve røysene. De tre siste ligger like utafor 
beiteområdet og er delvis overgrodd med gras og lyng. 
 
Diskusjon. 
Det er ingen tradisjon om røysene i bygda, og sett i sammenheng med 
de gamle tuftene lenger mot nord-øst kan det ikke utelukkes at dette 
er gravrøyser. Formen på dem kan også minne mer om gravrøyser enn om 
rydningsrøyser. 
 
5.1.4 Hustufter, hellere, steinbuer, setre. 
 
5.1.4.1 Hustufter. 
 
RUTE 0226.  

BUATUFT. 
Lok. 32. 

Terrengbeskrivelse og beliggenhet. 
Tufta ligger i Buadalen, et bredt dalføre som går sørvestover fra 
Hallingskeid. Et stykke oppe svinger dalføret mot sør, over mot Søre 
Grøndalsvatn. 
 
Lokaliteten ligger ca. 30 m nord-vest for det stedet der bekkene ned 
fra Buadalsbrotet og fra dalføret mot Søre Grøndalsvatn møtes. Den 
ligger ca. 5 m sør-vest for bekken ned fra Buadalsbrotet og er lett 
synlig fra turistvegen til Osa. 
 
Form, konstruksjon og nåværende tilstand. 
Tufta er gravd inn i en morenerygg mot sør-vest og åpningen har vært 
mot nord-øst. 
 
Den er orientert sør-vest - nord-øst og har innvendige mål 2,5 x 2 
m. Veggene er i tørrmur, delvis av heller opptil 1 m lange og delvis 
av rundslipt stein opptil 
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50 cm i tverrmål. Veggene er delvis nedraste. Største bevarte 
vegghøyde mot sør-vest er ca. 1 m. Vegetasjonen i og omkring tufta 
består av lyng og gras. 
 
Diskusjon. 
Vi har ikke greid å få konkrete opplysninger om hvor gammel denne 
bua er eller hvem som har brukt den. Navnet Buadalen kan muligens 
stamme fra denne bua og være til hjelp for nærmere bestemmelse av 
opprinnelsen av den. 
Et prøvestikk inne i tufta viste spor av trekull i ca. 15 cm dybde. 
 
 
RUTE 9218.   

Lok. 1. 
(Skisse 1) 

Terrengbeskrivelse. 
 
C. f. 5.1.3 lokalitet 3. 
 
Beliggenhet. 
Tufta ligger 28 m nord for den store steinen under Hønsahjallen (c.f 
5.1.3, lok. 3). Den ligger ca. 18 m. o.h. og avstanden ned til sjøen 
er ca. 200 m. Påvist av O.T. 
 
Form, konstruksjon og nåværende tilstand. 
Lokalitet 1 har form som ei tuft, rektangulær, med utvendige mål 6,6 
x 4,8 m. Lengderetningen er nord-sør. Den består av lav steinsetning 
av enkel og noen steder dobbel steinrekke, 50-60 cm bred. Steinene 
stikker bare delvis opp av bakken, er avslipte og har største mål 
30-80 cm. Mot sør fant vi ikke noen sammenhengende steinrekke. Det 
er ei forsenkning langs midten av lengderetningen. Lokaliteten er 
forholdsvis vanskelig å oppdage. 
 
Vegetasjon. 
Området der lokaliteten ligger benyttes i dag som beitemark. 
Vegetasjonen i og omkring består av gras, blåbærlyng og mose. 
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Diskusjon. 
C.f. 5.1.4.1 lokalitet 2. 
    

   Lok. 2.  
(Skisse 1) 

Terrengbeskrivelse. C.f. 5.1.5 lokalitet 3. 
 
Beliggenhet. 
Lokaliteten ligger ca. 40 m nord-nord-øst for den store steinen 
under Hønsahjallen (c.f. 5.1.3 lok. 3) og 11 m nord-øst for nord-
østlige hjørne av lok. 1. Påvist av O.T. 
 
Form, konstruksjon og nåværende tilstand. 
Den er forma som ei tuft, er svakt rektangulær og orientert nord-øst 
- sør-vest. De innvendige mål er ca. 3,5 x 3 m. Langsidene består av 
steinsetning delvis overgrodd mose og gras. To parallelle 
steinrekker utgjør den nord-vestlige langside. Det er avslipt stein 
med største mål 30-70 cm. Steinene stikker for det meste 20-30 cm 
opp over bakken. I den sør-østlige langside synes steinene ikke å 
ligge i parallelle rekker og de er ikke så godt synlige over bakken. 
Langsidenes bredde er gjennomgående ca. 60 cm. 
 
Kortsidene dannes av lave voller uten synlig stein. Avslutningen 
nord-øst er tydelig markert. Vollene er ca. 70 cm brede. Ifølge O.T. 
drev tyskerne rydningsarbeid her under siste krig og dette kan ha 
forårsaket de lave vollene. 
 
Det er tydelig forsenkning midt i tufta. Lokaliteten er forholdsvis 
vanskelig å oppdage. 
 
Vegetasjon. 
Som i området rundt består vegetasjonen av gras og mose. Like sør-
øst for lokaliteten er det ei forsenkning med et orekratt. 
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Steinsetning like nord-vest for lokalitet 2. 
Ca. 3 m nord-vest for lokalitet 2 og parallelt med dennes langside 
går en steinsetning. Den er forholdsvis utydelig markert. Vi fant 
ikke noen tydelig avslutning på den. 
 
Diskusjon. 
Lokalitet 1 og 2 behandles her under ett fordi de ligger så tett 
sammen og ser ut til å være av noenlunde samme type. 
Selv om lokalitetene i dag er nokså utvisket, synes det som om vi 
her har to hustufter. Steinrekkene virker for planmessig lagt sammen 
til at det kan være skjedd naturlig. Det ble tatt ca. 10 prøvestikk 
i og utafor tuftene. I to av disse, fra den nord-østlige og østlige 
delen inne i lokalitet 2 ble det funnet et 1-2 cm tykt lag med 
trekullblandet jord over den sterile grus. 
Av formen og konstruksjonen er det ikke mulig å si hvilken funksjon 
lokalitetene kan ha hatt. Vi har heller ingen holdepunkter for å 
kunne datere dem, men de kan vanskelig være av ny dato, da det ikke 
finnes noen tradisjon om dem i Osa. 
  

Lok. 8.  
(Skisse 8) 

Terrengbeskrivelse.  
C.f. 5.1.3 lokalitet 3. 
 
Beliggenhet. 
Lokaliteten ligger ca. 150 m nord for den store steinen under 
Hønsahjallen (c.f. 5.1.3 lok. 3). Den ligger ca. 30 m øst-nord-øst 
for vegkrysset der vegen tar av opp til Kolasteinsflåten. Mot nord 
går lokaliteten helt inn i veikanten. Tufta ligger ca. 250 m fra 
stranda og ca. 22 m.o.h. 
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Tufta ble påvist av Ivar Osa. 
 
Form, konstruksjon og nåværende tilstand. 
Lokaliteten er en ca. 70 cm dyp ellipseformet forsenkning med 
største mål ca. 7 x 5 m. Lengderetningen er øst-vest. I den nord-
østlige kant er det en firkanta steinsetning av 50-70 cm lange 
avslipte steinblokker. Steinsetningen er orientert nord-øst - sør-
vest og er åpen mot sør-vest. De indre mål er 1,40 x 1,25 m og høyda 
er 20-30 cm. Det er også flere steiner i forsenkningen av samme 
størrelse som i steinsettinga, men uten noe klart mønster. I nord-
øst-kanten av forsenkningen er det ei steinrøys kasta opp av 
tyskerne. 
Lokaliteten er ganske lett å finne.  
 
Vegetasjonen 
i og omkring forsenkningen er gras og mose.  
 
Diskusjon. 
Det ble tatt 3 prøvestikk forskjellige steder i forsenkningen, men 
de ga ingen holdepunkter. Under et tynt torvlag kom en rett ned på 
steril grus. 
 
Ivar Osa oppdaget tufta reint tilfeldig og har ingen tradisjon å 
vise til. Blant andre folk i bygda er tufta ikke kjent. 
 
Det er særlig den tydelige firkantete steinsettinga i nord-østlige 
del av lokaliteten som gir grunnlag for å tolke dette som ei tuft. 
 
TUFTENE AV HUSMANNSPLASSEN TREE  

Lok. 4. 
 
Terrengbeskrivelse.  
C.f. 5.1.3 lokalitet 3. 
 
Beliggenhet. 
Tuftene ligger ca. 100 m nord-vest for den store steinen under 
Hønsahjallen (c.f. 5.1.3 lok. 3). Høyda over havet 
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er her ca. 18 m og avstanden ned til sjøen ca. 170 m. 
 
Form, konstruksjon og nåværende tilstand. 
Etter hovedbygningen finnes nå bare kjellertuft bygd opp av avslipt 
stein i tørrmur. Steinene er fra 20 til 60 cm i tverrmål. Kjelleren 
er helt nedgravd i bakken og ca. 1,7 m dyp. Murene ser ut til å være 
fullstendig bevarte. Tufta er orientert nord-vest - sør-øst og de 
innvendige mål er ca. 7 x 5 m. På sørsida er det to ca. 1 m brede 
nedganger til kjelleren med omlag 2 meters mellomrom. 
 
Tufta av eldhuset. 
Ca. 15 m nord-vest for tufta av hovedbygningen ligger tufta av 
eldhuset. Den er delvis inngravd i bakken mot sør-øst og bygd i 
tørrmur av avslipt stein, 20-70 cm i tverrmål. Den østligste del av 
nord-østlige langvegg utgjøres av en stor jordfast stein. Murene er 
ca. 1,6 m høye og godt bevart. Åpningen er mot nord-vest. Innvendige 
mål ca. 4 x 4 m. Inne i tufta er det en lav steinplatting langs 
vestlige og sørlige langvegg. Den er ca. 20 cm høy og ca. 1 m bred. 
 
Vegetasjon 
i og omkring tuftene består av gras og lyng. Diskusjon. 
Tuftene er etter husmannsplassen til Guri Tree. Den lå under gården 
til Lars Osa g. nr. 37, br. nr. 6. Hovedbygningen ble flyttet ca. 
1920 og satt opp igjen som fjøs på bruket til Gårdsvold like ved 
brua over Austdøla (I.O.). Etter det Ivar Osa forteller var det fjøs 
og potetkjeller under hovedbygningen. Fjøset var i den nord-vestlige 
delen. Løe i en skut på sør-østsida av huset. 
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TUFTENE AV HUSMANNSPLASSEN SOM TILHØRTE ANDERS OSA. 

Lok. 5. 
(Skisse 5) 

 
Terrengbeskrivelse. 
Tuftene ligger i en nord-øst - sør-vest-gående forsenkning, 
antagelig et gammelt elvefar og husene er delvis gravd inn i 
elvesidene. Terrenget rundt er småkupert og haller svakt ned mot 
sjøen. 
 
Beliggenhet. 
Lokaliteten ligger ca. 65 m vest-nord-vest for skolebygningen. Høyda 
over havet er ca. 5 m og avstanden til sjøkanten ca. 150 m. 
 
Form, konstruksjon og nåværende tilstand.  
Hovedbygningen. 
Tufta består av godt bevart kjeller nedgravd i bakken. Innvendig 
målt er største lengde og bredde ca. 9 x 6 m og den er orientert 
nord-vest - sør-øst. Murene er fullstendig bevart, ca. 1,5 m høge og 
i tørrmur av avslipt stein 15-60 cm i tverrmål. Det kan sees spor 
etter innvendige tverrvegger. Inngang til kjelleren i kortveggen mot 
sør-øst og to innganger for husdyra med ca. 1,5 m mellomrom på den 
sør-vestlige langvegg. 
 
Hus med ukjent funksjon. 
Ca. 5 m nord-vest for hovedbygningen ligger ei flat tuft, ca. 4 x 4 
m utvendig målt. Tufta består av steinrekke ca. 0,5 m bred, delvis 
nedgravd i bakken. Steinene lå tilnærmet dobbelt og besto av avslipt 
stein 15-35 cm i tverrmål. 
 
Tuft av eldhuset. 
Ca. 18 m sør-vest for hovedbygningen i den motsatte elvesida. Tufta 
er delvis inngravd i bakken og er åpen mot sør-sør-øst. Den er bygd 
opp av avslipt stein i tørrmur. Steinene er 15-50 cm i tverrmål. 
Veggene er nå litt sammenraste. Bevart vegghøyde ca. 1 m. Mål 
innvendig er ca. 3,5 x 4 m med langveggene nord-vest - sør-øst. 
Langs den nord-vestre 
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vegg går innvendig en lav, ca. 1 m lang og ca. 70 cm bred 
steinplatting. Den er ca. 30 cm høg. 
 
Hus med ukjent funksjon. 
Ca. 7 m fra husdyrnedgangen i hovedbygningen i retning mot sør. 
Rektangulær tuft, helt nedgravd i samme elveside som våningshuset. 
Tufta består av avslipt stein, 15-50 cm i tverrmål. Den er i tørrmur 
og har bevart vegghøyde på ca. 70 cm. Tufta er åpen mot nord-øst. 
Langveggene er orientert nord-øst - sør-vest og innvendige mål er 
ca. 1,5 x 3 m. 
 
Vegetasjon. 
Området er nå beite og dekket av gras.  
 
Diskusjon. 
Plassen har tilhørt Anders Osa, far til maleren Lars Osa og bestefar 
til Sigbjørn B. Osa. 
Ivar Osa orienterte om hva de forskjellige hus var brukt til, men 
kunne ikke huske funksjonen til to av dem. Han mente at ihvertfall 
det minste må være av eldre dato. 
               Plassen ble fraflyttet ca. 1920.  
 
5.1.4.2 Steinbuer. 
 
RUTE 9914.  

LANGAVASSBU. 
Lok. 18. 

 
Terrengbeskrivelse og beliggenhet. 
Bua ligger ca. 200 m nord for innløpsosen i Langavatn. Den ligger 
like nord-vest for en stor stein, oppe i skråningen, ca. 20 m over 
vannet. Foran bua er det ei ca. 7 x 5 m stor graskledd slette. 
Terrenget er forholdsvis slakt opp til bua, men bak den er det et 
bratt berg. Bua er orientert vest-nord-vest - øst-sør-øst. 
 
Form, konstruksjon og nåværende tilstand. 
Den er satt opp av tilhugne steinblokker, ca. 1 m x 40 cm x 40 cm. 
Mellom steinene er det tettet med sement. Murene 
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er ca. 85 cm tykke og høyda på veggene er ca. 1,80 m. I den sør-
vestre langvegg er det et vindu ca. 1 x 1,2 m litt vest for midten. 
I den østlige ende av samme vegg er døra, ca. 0,80 x 1,65 m. Taket 
er flatt møneformet. Det er av bord og dekket med papp, never, torv 
og med heller langs kantene. Kortveggene er delvis inngravde i 
bakken og den bakre langvegg helt inngravd. Det har antagelig bare 
vært ett rom i bua og de innvendige mål er 3,30 x 2,30 m. Taket er 
nesten helt nedrast, men murene er godt bevarte. 
 
Vegetasjonen 
rundt bua er stort sett ganske frodig gras.  
 
Diskusjon. 
Bua er bygget av folk fra Kjeåsen i Simadalen og er ikke så svært 
gammel, antagelig 40-50 år. Ifølge Olav Tveit skal det ha stått buer 
før på omtrent samme sted. 
Bua her var åpen for alle. 
 
5.1.4.3 Hellere. 
 
RUTE 0022.  

Lok. 35. 
Helleren er under en stor stein omtrent midtveis mellom Søre 
Grøndalsvatn og Vesle Rundavatn. Elva fra Søre Grøndalsvatn deler 
seg her i to og går på begge sider av en bergknaus. Mellom disse 
løpene ligger steinen som er ca. 5 m høg. Den ligger over ei lita 
kløft slik at det dannes et rom midt under. Bunnen av helleren er 
dekket med flat stein. Mot nord og sør er det satt opp tørrmurer for 
å dekke åpningene som kløfta danner. Døråpningen er mot sør-vest. 
Den er ca. 90 cm høg og ca. 80 cm bred. Ei flat helle blir brukt som 
dør. Rommet under steinen er ca. 2,5 x 2,5 m og høyda under taket er 
ca. 1 m. Helleren er fullstendig bevart. Den er ikke så lett å få 
øye på. 
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Vegetasjonen 
omkring består av litt lyng og mose mellom flabergene. 
Helleren er påvist av Knut Endeve fra Voss som har hytte ved Søre 
Grøndalsvatn. 
 
Diskusjon. 
Ifølge Knut Endeve skal den gamle buferdsvegen fra Ulvik til Finse 
ha gått forbi her og helleren har antagelig vært brukt i forbindelse 
med buferda. 
 
RUTE 9618.  

Lok. 13. 
 
Nord-vest for strømmen mellom Austdalsvatn 1 og 2 går et dalføre 
oppover mot nord-vest. Ca. 100 m opp i dalføret ligger et lite vann. 
Nord for dette vannet er det et grasbevokst platå som mot nord 
grenser opp mot et steilt berg som går i retning øst-vest. I nord-
vest-enden av platået er det en heller under berget. Helleren har 
åpning mot sør. Den er i åpningen ca. 8 m lang og ca. 1 m høg. 
Gulvet i helleren skråner oppover og ender ca. 7 m inne i berget i 
en spiss. Omtrent midt inne i helleren er det lagt opp et leie av 
stein og jord. Dette synes å være laget av mennesker, men kan også 
være dannet av vann som er kommet ut av berget innerst i helleren. 
 
Diskusjon. 
Det var ikke mulig å finne noen kulturspor i helleren. I nedbørsrike 
perioder har det nok også vært ganske fuktig inne i den. Nå blir 
helleren brukt som ly for sauer. 
 
RUTE 9818.  

Lok. 16. 
 
Nesten på toppen av fjellpartiet mellom Austdalsvatn 8 og 
Austdalsnutvatn ligger en meget stor stein, ca. 6 m høg. Ned til 
nord-enden av Austdalsvatn 8 er det omtrent 500 m i luftlinje. Til 
fikspunktet på toppen av fjellpartiet er det ca. 150 m i nord-østlig 
retning fra helleren. 
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Den har åpning mot nord-øst. Åpningen er ca. 1,70 m høg og ca. 2 m 
bred. Innafor åpningen utvider rommet seg til ei bredde på ca. 5 m. 
Dybda på helleren er også ca. 5 m. Nord- og nord-vest-sida er 
gjenmurt med tørrmur. 
Vegetasjonen rundt lokaliteten består av lyngdekte områder mellom 
flabergene. 
 
Diskusjon. 
Tørrmuren i helleren er tydelig av nyere dato, likeledes et tykt 
torvlag som var lagt på gulvet inne i den. Rundt helleren kan en se 
stedene der denne torva er tatt. Lokaliteten ser ut til å være i 
stadig bruk da vi inne i den fant fiskeutstyr, salt og plastfolie 
til å ligge på. 
 
RUTE 9617.  

Lok. 10. 
 
Ca. 75 m øst for bua over Austdøla like nedafor utløpet av 
Austdalsvatn 1 går det ei kløft i retning sør-vest -nord-øst. Sør-
veggen av kløfta haller utover og danner en ca. 3 m dyp og ca. 8 m 
lang heller. Høyda i åpningen er ca. 1,5 m og den skråner jevnt 
innover. 
I sør-vest-enden av helleren er det kasta opp rund stein i en lav 
halvsirkel. 
Den eneste form for vegetasjon i området er mose i bunnen av kløfta. 
 
Diskusjon. 
Det finnes ingen opplysninger om alder eller bruken av denne 
helleren. Den er neppe egnet for lengre tids bosetning og har nok 
bare vært brukt som kryp-inn i dårlig vær. Det ble tatt 5 prøvestikk 
i og utafor helleren uten at kulturspor kunne påvises. 
 
RUTE 9717  

Lok. 12. 
 
Ca. 200 m ovafor øvre os i Austdalsvatn 2 er det ei utviding i elva 
og den svinger så mot nord-vest. Like nord-øst for utvidinga er det 
en lyngbevokst terrasse som går over 
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i et trangt, lite dalføre mot nord. I nord-kanten av terrassen er 
det ei storsteinet ur. En av steinene danner en heller der det er 
liggeplass bygget opp av flate heller. Helleren er ca. 1,5 m høg i 
ytterkanten og ca. 2 m dyp. 
 
Diskusjon. 
Det finnes ingen opplysninger om helleren og den har neppe vært 
benyttet til annet enn leilighetsvis overnatting. 
 
RUTE 9816.  

Lok. 27. 
 
Ca. 200 m øst-nord-øst for osen der elva fra Olbogavatn renner ut i 
Langavatn er det en steil bergvegg som går i retning nord-vest - 
sør-øst. Under bergveggen er det ei storsteinet ur. Innunder den 
sør-østlige ende av berget er det en heller. Den ligger ca. 60 m 
over vannet og har åpning mot vest. Helleren spisser av innover i 
berget og er på det dypeste ca. 2,5 m regnet fra den linja innerste 
vanndrypp danner. Bredda i åpningen ved denne dryppkanten er ca. 4 
m. Høyda samme sted er ca. 2 m og innerst i helleren er den ca. 1,5 
m. Fra dryppkanten og innover er gulvet i helleren jevnet ut med 
oppbygning av stein. I denne oppbygningen er det fylt jord. 
Inne i helleren og på begge sider vokser det høyt gras og bregner. 
Helleren er påvist av O.T. Den er lett synlig fra stranda nedafor. 
 
Diskusjon. 
Det er ingen tradisjon om hvem som kan ha brukt helleren. Vi tok ett 
prøvestikk inne i den, men dette viste bare et ensarta jordlag. 
 
5.1.4.4 Setrer. 
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LANGSETRENE. 

Lok. 33 Og 34. 
 
Selene og tuftene etter sel ligger ikke på ett sted liksom på 
Ossete. De er samla i 4 hovedgrupper på Hallingskeid, i Grøndalen 
ved Nedre Grøndalsvatn, på Tuftene ved Nedre Grøndalsvatn (c.f. 
3.2.7) og ved Øvre Grøndalsvatn. På grunn av tidsnød har vi ikke 
kommet over alle disse områdene. Vi har derfor vært nødt til å 
konsentrere oss om setrene som ennå er i bruk. Selv når det gjelder 
disse, er registreringa mangelfull. Det er blitt lagt mere vekt på 
seterdrifta (cf 5.2.1.1.4) enn på seteranlegga. 
 
RUTE 0229.  

SETERANLEGGA. 
Lok. 33. 

Grøndalen.  
Grøndalssela ligger ved foten av ei skråning ca. 100 m i sørlig 
retning ned fra jernbanelinja. Når det gjelder Lægje, topografi, 
vegetasjon og sambandslinjer, se 3.2.7.1, 3.2.7.2 og 3.2.7.3. 
Det står nå tre sel i Grøndalen og de tilhører Knut Veil, Per 
Sævartveit og Sigurd Hallanger. Alle sela er bygde av material som 
blir ført opp dit med jernbanen like etter at den var bygd. De ser 
ut til å være større enn de tilsvarende sel på Ossete. Like ved 
disse i le av store steiner står to eldre sel som i den senere tid 
har vært brukt som geitefjøs. Det ene av disse blir i sin tid regna 
for å være et særs godt sel. I samme området finnes det dessuten 
tufter etter minst to husmannssel. I skråninga bak sela og tuftene 
er det mange småhellere som geitene holder til under om nettene. 
 
RUTE 0228. 
 

Lok. 34. 
Tuftene.  
Tuftene ligger på ei lita slette på vest-sida av Nedre Grøndalsvatn.
 topografi, vegetasjon og sambandslinjer, se 3.2.7.1, 3.2.7.2 og 
3.2.7.3. 
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Det står tre sel på Tuftene og de tilhører Ivar Osa, Arne Osa og Ola 
Osa. Arne Osa driver ennå setring der. Også disse sela virker større 
enn de på Ossete. Sela er bygd etter at jernbanen kom. Det står også 
et eldre sel der som tilhører Arne Osa. Han bruker det til 
oppbevaringsplass. 
 
Funksjon. 
Grøndalssetra og Tuftene er sommersetrer (c.f. Ossete i Funksjon). 
Tidligere var det vanlig å ha både sauer, geiter og kyr der. Nå er 
de bare geitesetrer. Både Arne Osa og Sigurd Hallanger har hver ca. 
30 geiter der. Arne Osa har ikke hatt seterdrift hvert år. Bare de 
åra geitene stikker til fjells følger de etter og driver setring på 
tuftene. Sigurd Hallanger er mer årvisst på setra. 
 
Kronologi. 
De opplysningene hjemmelsmennene kommer med, stemmer ikke overens 
når det gjelder spørsmålet om hvilke setrer som er primære og hvilke 
som er sekundære. O.S. sier at området ved Nedre Grøndalsvatn er det 
opprinnelige seterområdet. Hallingskeid og Øvre Grøndal er sekundære 
i forhold til dette. S.H. hevder at det først ble drevet seterdrift 
ved Øvre Grøndalsvatn, men p.g.a. mangel på brensel måtte sela 
flyttes ned til Nedre Grøndalsvatn og Hallingskeid. 
 
RUTE 9422.  

OSSETE. 
lok. 6. 

(Skisse 6) 
 
Beliggenhet og vegetasjon. 
Ossete ligger oppe i Norddalen vel en times gange fra de øverste 
husa i Osa og ca. 540 m.o.h. Sela står på den nedre enden av ei 
slette. Vestafor dem ligger et lite vann -Ossetetjern - inn mot 
fjellsida. På øst-sida av sletta renner Norddøla. Det vokser gras og 
smålyng på dette platået som mot vest, nord og øst er omgitt av 
bratte fjell. Oppe i skråningene vokser det småbjørk. Sletta er 
etter 
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øyemål ca. 300 m lang og 150 m bred. Den går langsetter dalføret. 
Sør for sletta haller lendet svakt oppover og ender i et bratt stup. 
I nord-sør-lig retning langs denne hallinga går større og mindre 
bergrygger. Hele hallinga er dekket med smålyng. 
 
Sambandslinjer. 
Ossete ligger ved en gammel ferdselsti fra Osa til Hallingskeid og 
Grøndalen. Stien er nå et stykke på veg oppmerket av DNT. Fra Ossete 
og ned til bygda går det to stier som går sammen et lite stykke 
nedafor stølen. Den stien som går mellom tuftene, K, L, M og NO 
(c.f. skisse) er en snarveg som er fremkommelig bare når det er lite 
vann i Norddøla. Denne elva må nemlig krysses på et sted de kaller 
"spranget". Stølsvegen fra Osa til Ossete ble tidligere holdt i 
stand ved dugnadsarbeid. Nå skjærer det seg mange dype bekkefar 
gjennom vegen. 
På Ossete finnes mange sel og tufter. For å få oversikt har vi valgt 
å gi disse bokstaver. 
 
Sel A tilhører nå Arne Osa g. nr. 37 og br. nr. 4. Det ble satt opp 
øst for elva etter at det forrige selet som sto på tuft I (c.f. 
skisse) ble tatt av et snøskred og knust til pinneved. Bygninga er 
orientert nord-sør og måler 5,5 m x 3,5 m. Nord-enden er tømra og 
nord- og vest-veggen har Vestlandspanel utapå tømmeret. Sør-enden av 
huset er reisverk. Det er tekket med never og bølgeblikk. 
 
Sel B tilhører staten og er bortpakta til Lars Tveito. Det står i 
retninga nord-øst - sør-vest. Utapå er det stående og liggende 
panel. Huset ser ut til å være reisverk. De ytre målene er 5,5 x 5 
m. Langs den sør-østre langveggen står en meterbred halletekke. 
Grunnmuren på selet er 0,5 m og det er tekket med tjærepapp og 
bølgeblikk. 
 
Sel C eier Ola Osa g. nr. 37, br. nr. 1. Det er orientert nord-øst - 
sør-vest og måler 4 x 5 m. Det står en meterbred halletekke langs 
den sør-østlige langvegg, og den består 
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av to avdelinger. Det er ikke råd å avgjøre om disse delene er 
tømret for hele huset har liggende Vestlandspanel. Grunnmuren er 0,5 
m høg. 
 
Sel D hører til g. nr. 39, br. nr. 2. Jørgen Sævartveit eide det 
tidligere. S. Hallanger er den nåværende eier. Det står i nord-øst - 
sør-vest retning litt oppe i skråninga mot sør-vest. Målene er 6,5 m 
x 3. Mot nord-vest er grunnmuren ca. 1,3 m høg. Selet er satt sammen 
av to avdelinger med litt ulik bredde. Den nord-østre delen er 
tømra. Nord-øst-gavlen og den nord-vestlige langside er kledd med 
liggende panel. Den sør-vestlige del er reisverk. På taket er 
tjærepapp og bølgeblikk. 
 
Sel E tilhører Knut Våle g. nr. 37, br. nr. 8. Det satt sammen av en 
laftet del og en del av reisverk. Orienteringa er nord-vest - sør-
øst og måler 6 m x 3,5. Den laftete delen har liggende panel mot 
sør-øst og sør-vest. Det er tekket med bølgeblikk og tjærepapp. 
 
Sel F tilhører nå Erling Juul, tidligere Lars Osa g. nr. 37, br. nr. 
6. Huset sto tidligere på ei tuft ved sida av Sel H. Det har 
liggende panel på alle sider og hele bygningen ser ut til å være 
reisverk. Langs den nord-vest-lige gavl står et skurlignende 
tilbygg. Orienteringa er sør-vest nord-øst. 
 
Sel G ligger inn under g. nr. 39, br. nr. 1 som tilhører Per 
Sævartveit. Det står opp i hallinga mot S og er orientert nord-øst - 
sør-vest. Under siste krig ble det flyttet ifra tuft P. Det er kledd 
med stående og liggende panel og det har et lite tilbygg mot sør-
vest. Målene er 7,5 x 3,5 m. På taket er bølgeblikk og papp. Noen 
meter sør for selet er et lite ystehus med mål 4 m x 3. 
 
Sel H ligger opp mot en stor stein vel 90 m nord-nord-øst for sel F. 
Orienteringa er nord-vest - sør-øst. Ivar Osa g. nr. 37, br. nr. 3 
eier det. Tidligere sto det to sel her, men disse brente ned like 
før siste krig (ca. 1936). Det ene, H, ble bygd opp igjen mens 
eieren av det andre satte opp et nytt litt lenger S (sel F). Derfor 
står det nå 
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igjen grunnmurer like sør-vest for H. De utvendige målene er 7 m x 6 
og orienteringa er som for sel H. Murene er ca. 
0,6 m brede. I det vestlige hjørne er en mursokkel 2,5 m x 2,5 og 
jevnhøg med grunnmuren som er fra 0,6 m til 1,20 m høg. Tufta er i 
relativt god stand. Området er sterkt utsatt for snøskred og senest 
sist vinter ble sel H sterkt skadd av ei snøras selv om det ligger 
godt i ly av steinen. 
 
Generelt om sela. 
Byggemåte: Sela har to avdelinger. Den ene delen er reisverk og har 
bl. a. vært brukt til ysterom. I de fleste sela er den andre delen 
laftet. Materialet har vært hentet opp fra Osa. Tekking: Sela er nå 
tekket med never, papp og bølgeblikk. Tidligere hadde noen av dem 
heller på taket. Det er hellebrudd i nærheten. Det skal også ha vært 
brukt torv til tekking. 
 
Tufter. 
 
Tuft I er inngravd i gammel elvekant ca. 70 m øst for sel H. Den er 
orientert vest-øst. Innvendige mål er 4,5 m x 6. Murene er ca. 1 m 
høge. Tufta er helt åpen mot øst. Steinene som er brukt er 50 cm x 
50 x 20/ 20 cm x 60 x 100. Det er tørrmur. Like øst for tufta går en 
steingard som vider seg ut i ei røys mot øst. Den er ca. 1 m høg og 
6-7 m lang og ca. 3 m på det bredeste. Denne muren ble satt opp til 
vern mot snøskred, men et snøras sopte likevel bort selet som sto 
der. Senere ble det bygd opp et nytt sel i et mindre skredfarlig 
område øst for elva (sel A). 
 
Tuft J. Disse grunnmurene ligger ca. 50 m sør-øst for sel H og bærer 
navnet Johan-tufta. De hører til g. nr. 37, br. nr. 
1, men er nå statseiendom. Tufta har skap som tuft I og har også 
samme orientering. Stein- og murtypen er også den samme som i tuft 
I. Mot sør-vest har muren en døråpning i midten. 
Tufta er ikke i så god stand som tuft I. Innvendige mål er 5 m x 5. 
Mot vest står ei forskansning som tilsvarer den i tuft I. 
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Tuftene K, L, M, N og O er rester etter gamle husmannssel. 
Hjemmelsmannen J.O. kan huske disse sela. De ligger omtrent sør for 
sel B. Tuftene har på lag samme form og går litt inn i bakken. 
De innvendige måla er ca. 3 m x 2 og på det høgste er de 1,5 m høge. 
De to sørvestligste er i bra stand mens de tre andre er nokså 
sammenrasa. Alle tuftene er murt opp av hellelignende stein for det 
meste 40 cm x 40 x 10. Det er tørrmur. Mellom tuftene går en sti som 
er en snarveg til bygda. 
 
Tuft P ligger ca. 7 m N for sel D og er orientert som dette. Murene 
er tørrmur ca. 0,5 m tykke og er bygd opp for det meste av 
hellelignende stein for det meste 50 cm x 40 x 20. I den NV langmur 
er ei 60 cm brei åpning. Se også sel G. 
 
Tuft Q ligger 12 m N for sel B. Form, mur, mål og tilstand er som 
tuftene K, N og L. 
 
Tuft R ligger vel 40 m NØ for sel C og 2-3 m SV for den klopp over 
Kvitle som ligg nærast Norddøla. Der kan en se et søkk i jorda som 
på det bredeste er 6 m x 6. Søkket munner ut i ei renne mot SØ. 
Tufta er nå helt overgrodd av gras og lyng. Det stikker ikke stein 
opp i dagen. Likevel er tufta ganske lett å få øye på. Tufta blir av 
eldre folk (J.O.) kalt markandstufter. Ellers knyter det seg ikke 
noe sagn til stedet. Det ble tatt et prøvestikk omtrent midt i. 
Øverst oppe var et lag med småstein ca. 10 cm tykk, og under var 
ensartet småsteinblandet sand helt til steril grunn. 
 
Funksjon. 
Ossete har vært nyttet som vårstøl. Både bønder og husmenn drev 
støling der. De kom dit til fastsatt tid omtrent 15. juni. Etter ca. 
14 dager måtte alle bryte opp samtidig og dra til langsetrene. Ei 
uke ut i september kom de tilbake til Ossete med buskapen og lå der 
noen dager før de kom ned igjen til Osa. Ossete har ikke blitt 
nyttet som slåttemark. Det kan komme av at området ikke er så stort 
slik at alt trengtes til beitemark. 
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Kronologi. 
Det er uvisst når Ossete ble tatt i bruk som seterområde, men de 
sela som nå står, skriver seg fra tida etter hundreårsskiftet. Det 
er noen år siden Ossete ble nedlagt. 
 
RUTE 9519.  

NIPANE. 
Lok. 30. 

 
Lokalisering.  
Se 3.2.5. 
 
Terrengbeskrivelse. 
Lokaliteten som er ei gammel selstuft, ligger ca. 100 m NV for 
innerste ende av Nipavatn på et lite sletteområde. Mot N og Ø er det 
fjellknauser og like NØ for tufta kommer det ned en liten bekk. V 
for tufta et lite myrområde. Lokaliteten er påvist av O.T. 
 
Vegetasjonen 
i tufta og i området rundt består vesentlig av ganske frodig gras. 
 
Form, konstruksjon og nåværende tilstand. 
Tufta består av tørrmurte vegger, ca. 1,2 m høge og med en tykkelse 
på ca. 75 cm. De innvendige mål er ca. 3 x 3 m. Veggene er bygd av 
flate steiner og flate heller opptil 90 cm i tverrmål. Murene er 
godt bevart. Tufta orientert S-SØ/N-NV. 
Det har antagelig vært ildsted i det SØ hjørne. Inngangen er fra S. 
Mot S-veggen Ø for døra er det et firkanta tilbygg, også oppmurt i 
tørrmur. 
Inngangen er fra vest og de innvendige mål er ca. 2 x 2 m. 
Murtykkelsen er ca. 60 cm. Murene er ganske mye innraste og den 
største bevarte vegghøyde er ca. 70 cm. 
 
Diskusjon. 
Ifølge O.S. er dette restene etter en støl som tilhørte gården 
Undland i Ulvik. 
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5.1.5 Jakt- og fangstminner. 
 
5.1.5.1 Dyregraver. 
 
RUTE 9419.  

Lok. 31. 
Skisse 31. 

I Bjørndølas dalføre opp til Nipavatn er det ca. 400 m før en kommer 
til vannet en bred dalbotn mot sør. Denne dalbotnen går over i et 
smalt dalføre som fører ned til Austdalen. Lokaliteten ligger på et 
platå ca. 100 m nord for det sted der dalbotnen går over i det smale 
dalføret. Grava ligger ca. 10 m vest for en bratt bergvegg. 
Rett vest for grava er det en forsenkning mellom to bergrygger. 
Grava er lagt nede i ei smal kløft som er gjenfylt med stein. 
Orienteringa på grava er omtrent nord-sør. Lengda er ca. 1,60 m og 
bredda ca. 1 m. Den er nå fullstendig gjenfylt og det er umulig å si 
noe om den opprinnelige dybde uten å fjerne steinene som er kasta i. 
Fra de nordlige hjørner av grava går det et ledegjerde mot vest og 
et mot nord-øst, opp i urda under fjellet. De består av enkle 
steinrekker. 
Området rundt lokaliteten består av berg og stein nesten helt uten 
vegetasjon. 
Grava er meget vanskelig å oppdage, ledegjerdene er faktisk det som 
sees lettest. Den er påvist av O.T. 
 
Mulig bogastille. 
Ca. 20 m sør for dyregrava går det to ledegjerder som ikke synes å 
ha noen naturlig sammenheng med den. Nord-øst for ledegjerdene og 
mot dem er det ei lav halvsirkelforma steinrekke. Det er mulig at 
dette er et bogastille og at de to ledegjerdene har forbindelse med 
det. 
 
Diskusjon. 
Det er ingen tradisjon knytta til gravas og det mulige bogastilles 
alder eller brukere, men det heter at grava 
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ble fylt så grundig igjen fordi det var husdyrtråkk over den. Gården 
Undland i Ulvik skal ha støla ved Nipavatn, og det er mulig at det 
er i forbindelse med denne stølinga at grava ble gjenfylt. 
 
RUTE 9618.  

Lok. 17. 
(Skisse 17) 

 
På nord-sida av øvre os Austdalsvatn 1 går det et dalføre mot nord-
øst. Nede ved vannet er dalføret ca. 100 m bredt og det smalner 
jevnt av oppover. På begge sider er det delvis lyng- og grasdekte 
fjell, ca. 30 m høge. I bunnen er det myrlendt med noen småvann. Ved 
det nord-østligste av disse vannene, ca. 200 m fra Austdalsvatn 1 er 
dalen ca. 20 m bred. Vannet og et myrparti gjør dalen lettest 
framkommelig på sidene. En lav bergknaus sør for vannet leder 
passasjen naturlig på sør-øst-sida av dalen. I steinrøysa på denne 
sida og nord for bergknausen er dyregrava plassert. Fra toppen av 
bergknausen og ned mot grava er det lagt opp ei enkel rekke med 
stein, opptil 50 cm i tverrmål. Steinrekka er 4 m lang og begynner 9 
m fra grava. Grava er orientert i dalens lengderetning nord-øst - 
sør-vest, er gravd ned i steinurda og har tørrmurte vegger. Lengda 
er 1,40 m og bredda 0,60 m. Dybde i den sør-vestre ende, som er 
fullstendig bevart er nå 1,30 m. Dybda i nordøst er nå 80 cm. En god 
del stein har falt ned i grava fra langsidene og nord-øst-enden. Ei 
steinhelle ligger i sørvest ende på tvers av grava og ca. 15 cm ut 
over åpningen. Bunnen av grava ligger lavere enn overflata på vannet 
ved siden av, slik at det nå står vann i ca. 20 cm høyde i grava. 
Grava ble påvist av O.T.  
 
Diskusjon. 
Det er ingen tradisjon om når grava sist var i bruk eller hvem som 
har brukt den. 
Se også under 5.1.5.2., lokalitet 11. "Diskusjon". 
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RUTE 9816.  

LOK. 26. 
Skisse 26. 

 
Lokaliteten omfatter 2 dyregraver. Gravene ligger ca. 20 m øst for 
utløpsosen fra Olbogavatn. Dalen som fører ned til Langavatn er her 
ca. 50 m bred. Dalbunnen er her fylt av stor stein og grus, 
antagelig en lav morenedannelse. Den nord-østligste av gravene (A) 
er orientert nord-sør og har tydelig ledegjerde av enkel steinrekke 
mot nordøst. Grava er nå helt gjenfylt og det er på overflata 
vanskelig å si noe om de opprinnelige mål. Den andre grava (B) 
ligger ca. 13 m sør-vest for grav A. Den er orientert nord-øst - 
sør-vest og er forholdsvis godt bevart. Grava er lagt inntil en stor 
jordfast stein som utgjør dens nord-vestlige langside. Den andre 
langsida er også ganske godt bevart, likeledes sør-vestlige 
kortside. Nord-østlige kortside er nå bare en grusskråning ned mot 
bunnen av grava. Derfor er det vanskelig å si hvor lang den 
opprinnelig har vært. Bredda er ca. 90 cm og bevart dybde ca. 1,50 
m. Mellom de to gravene er det noen store steiner, ca. 75 cm høye. 
Oppå og mellom disse er det lagt mindre steiner, slik at det dannes 
et ledegjerde. Fra grav B går det dessuten ut tydelige ledegjerder 
mot sør-vest og sør-øst. 
Vegetasjonen i området består av litt mose og reinlav. Grav B er 
lett å oppdage, mens grav A er noe mer utydelig markert. 
Gravene er påvist av O.T.  
 
Diskusjon.  
Funksjon. 
Grav A's ledegjerde og gravas orientering tyder på at den har vært 
beregnet til å fange opp dyr som kryssa elva og dalføret. Grav B 
skulle fange opp dyr som trakk langsetter dalføret. 
Like ved gravene er det ei ca. 1 m bred steinfylling over den 
dypeste del av bekken. Det er ikke godt å si om denne fyllinga hører 
med til anlegget, men den virker noe for stor og solid til bare å 
være ei klopp til å ta seg over 
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elva på for mennesker. 
Det er ingen tradisjon knytta til gravanlegget. 
 
 
RUTE 9915.  

Lok. 19. 
Skisse 19 

 
Fra området nord for Langvassbu (cf. 5.1.4.2., lok.18) går det et 
åpent dalføre mot øst - nord-øst. Den nordlige side av dalføret 
utgjøres av bratte hamre med urd ved foten. Sør-sida av dalen består 
vesentlig av lave flaberg. I dette dalføret og ca. 600 m fra 
Langavatnet og ca. 1200 m.o.h. ligger et lite vann, ca. 50 m langt. 
Lokaliteten ligger ca. 30 m nord-øst for dette vannet. 4-5 m sør for 
den er det en flat bergrygg. Fra denne og bort til grava ser det ut 
til å være fylt i og planert ut over steinurda, slik at det dannes 
ei "bu" ca 3 m lang og ca. 2 m bred på det bredeste. Den smalner av 
inn mot lokaliteten. Nord-vest for grava er det gras- og lyngkledt 
skråning. Oppover i denne, mot nordøst ser det ut til å være rydda 
vekk litt stein og jord, slik at det dannes en ca. 5 m lang og 2 m 
bred passasje ned mot grava. 
Grava er orientert nord-vest - sør-øst. Lengda er 1,50 m og bredde 
ca. 90 cm. Den er nokså sammenrast, så det er ikke mulig å si hvor 
dyp den har vært uten nærmere undersøkelse. Grava er ikke lett å 
oppdage, da den ligger midt i steinurda. 
 
Diskusjon. 
Det finnes ingen tradisjon om denne grava, og den er ikke blant de 
som kjentfolk i fjellet vet om. Det særlig interessante ved denne 
grava er den måten en ser ut til å ha løst problemet med å lede dyra 
mot grava på. Her har en laget en vei over urda for å gjøre det lett 
for dyra å ta seg over akkurat på dette stedet. 
 

Lok. 25. 
 
Fra Olbogavatn går et dalføre oppover i østlig retning. Det er 
ganske slak stigning og ca. 1100 m fra vannet flater dalen ut og 
terrenget begynner å halle nedover 
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igjen mot Repstjernene. På dette høyeste punktet, ca. 1270 m.o.h. 
går en liten morenerygg i øst-vest-retning. Den er ca. 50 m lang og 
7-8 m bred. Rett sør for ryggen er det et smalt tjern, ca. 200 m 
langt. Nord for ryggen er det et bratt fjell på ca. 30 m høyde. 
Midt på moreneryggen er det ei tydelig markert dyregrav. Den er helt 
nedgravd i bakken og har lengderetningen parallelt med ryggen. 
Sjølve grava er bygd opp av avslipt stein. Lengda er ca. 1,50 m og 
bredde er ca. 90 cm. Kortveggene er ganske godt bevart, men 
langveggene er innraste. Det er vanskelig å beregne den opprinnelige 
dybde, men den er nå ca. 1,20 m. Ut fra hvert hjørne går det 
ledegjerder dannet av enkle steinrekker. Enkelte av steinene stikker 
nå så vidt opp av bakken. Vegetasjonen på moreneryggen er 
sparsommelig, litt reinlav og enkelte grastuster. Grava er påvist av 
O.T. 
 
Mulig dyregrav: Ca. 25 m lenger øst på den samme moreneryggen er det 
ei steinfylling som muligens kan være ei helt gjenkasta dyregrav. 
Det ble ikke anledning til å undersøke dette nærmere. 
 
Diskusjon. 
Det er ingen tradisjon knytta til lokaliteten. Steinene i 
ledegjerdet er som nevnt delvis borte i bakken og dette tyder på en 
viss alder. Stedet der grava ligger, peker seg også spesielt ut der 
det ligger på toppen av dalføret og med morenerygg som det skulle 
være forholdsvis lett å grave i. 
 
RUTE 9914.  

Lok 21. 
 
Dyregrava ligger ca. 100 m vest - nord-vest for Langvassbu (cf. 
5.1.4.2 lok. 18). Avstanden fra vannet er ca. 30 m og den ligger ca. 
10 m høyere enn dette. Grava er plassert på nord-øst-sida av en 
bergknaus som ved grava er ca. 5 m høg. Knausen fortsetter helt ned 
til vannet og tvinger dyra til å gå på nord-sida av den. Et ca. 10 m 
langt og 
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30 - 40 cm høgt ledegjerde av stein går fra grava og mot øst. Grava 
er orientert nord-vest - sør-øst. Området nord for bergknausen er 
steinet, bortsett fra ei grønn stripe langs knausen der grava 
ligger. 
Dyregrava er nå igjenkasta, men ser ut til å ha hatt følgende mål: 
lengde ca. 1,50, bredde ca. 1 m og dybde minst 1,30 m. 
Lokaliteten er ganske godt markert i terrenget.  
 
Diskusjon. 
Det er ingen tradisjon om når grava var i bruk, men O.T. mener at 
den må ha tilhørt Kjeåsen, som også hadde Langvassbu. 
 

LOK. 24  
(Skisse 24) 

 
Ca. 900 m fra øst-enden av Langavatnet stikker det ut et markert nes 
med en holme utafor. Øst for dette neset er det ei ca. 100 m djup 
bukt der det kommer ned to bekker. Lokaliteten ligger på øst-sida av 
denne bukta, ca. 30 m fra den og ca. 20 m over vannet. Der grava 
ligger er det ei skrå, graskledd hylle. Øst for den kommer det ned 
en bratt bergknaus. Mot vest er det også en bratt knaus ned mot 
vannet. Grava er så gjenkasta og ødelagt at det er umulig på 
overflata å se hvor stor den har vært. Den synes å ha vært orientert 
nord-vest - sør-øst. 
 
En meter sør-øst for grava går en steingard i retning sørøst - nord-
vest. Den er 5 m lang, ca. 80 cm bred og på det høyeste ca. 70 cm. 
Steingarden har trolig sammenheng med grava, men det er vanskelig å 
si sikkert hvordan disse to delene har virket sammen. 
Steingarden er lett å se, men grava er ikke så lett å oppdage. 
Lokaliteten er påvist av O.T. 
 
Diskusjon. 
Det er ingen tradisjon knytta til lokaliteten. En kan ennå se 
dyretråkk over nord-vest-enden av steingarden, så det 
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er mye som tyder på at reinsdyr har fast trekk forbi lokaliteten. 
 
5.1.5.2 Bogastiller. 
 
 
RUTE 9819  

Lok. 14. 
 
Bogastillet er bygd opp i en heller under to motstående steinblokker 
ca. 100 m nord-øst for nord-enden av Austdalsvatn 8. De to blokkene 
ligger nederst i ei storsteinet urd. Helleren er møneforma og høgda 
opptil spissen er ca. 1,80 m. Bredda på åpningen er nede ved bakken 
ca. 4 m. Helleren er ca. 8 m dyp, men ei nedrast steinblokk midt i 
gjør det brukbare rom bare 3 m innover fra åpningen. Åpningen vender 
mot sør-vest. På tvers av åpningen i retning nord-vest - sør-øst er 
det lagt opp en steinmur. Den er ca. 2 m lang, 80 cm bred og ca. 50 
cm høg. Innafor muren er det ganske plan grunn med tynt mosedekke. 
Det ble funnet trekullrester like innafor muren. 
Få meter sør for helleren går det et lite dalføre oppover mot nord-
øst. Etter ca. 60 m dreier dette mot nord og en kommer inn på et 
myrlendt og grasbevokst område. 
 

Lok. 15. 
 
I øst-kanten av dette er det lagt opp små steinrøyser, lokalitet 15, 
ca. 75 cm i diameter med 5-6 meters mellomrom. 
 
Diskusjon. 
Disse steinrøysene ser ut til å være lagt opp for å lede reinen ned 
dalføret som munner ut ved helleren ved bogastillet. Området er 
tydeligvis tilholdssted for rein, da vi fant ganske ferske spor der. 
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RUTE 9617.  

Lok. 11 
 
På sør-sida av Austdalsvatn I går det ca. 50 m nedafor øvre os et 
ganske trangt og ca. 500 m langt dalføre mot sør-øst. Ca. 130 m inne 
i dalføret fra Austdalsvatn I er det en ca. 2,5 m dyp heller 
oppunder berget mot øst. I bunnen av dalføret like sør-vest for 
helleren er det et lite vann. 
I helleren er det lagt opp ca. 1 m lange og 25 - 30 cm brede 
steinblokker i en firkant med utvendige mål ca. 1,5 x 1,5 m. Høgda 
på oppbygningen er ca. 40 cm. 
Vegetasjonen innover i dalføret er flere steder ganske frodig, 
særlig i området rundt helleren. Her vokser det gras, lyng og høge 
bregner. 
 
Diskusjon. 
I det vanskelig framkommelige terrenget på vest-sida av Austdalsvatn 
2 må det være naturlig for reinen å følge dette dalføret, særlig da 
det er så rikt på vegetasjon i et ellers goldt område. Dette gjør 
det rimelig å tolke lokalitet 11 som et bogastille. Dyregrava, 
lokalitet 17 (under 5.1.5.1) ligger i dalføret på den motsatte siden 
av Austdalsvatn 1 og det ser ut til at den enkleste måten å komme 
inn i dette dalføret på fra sør er fram gjennom dalen der 
bogastillet ligger og over vannet. 
Det er ingen tradisjon knytta til bogastillet. 
 
RUTE 9915.  

Lok. 20 
 
Lokaliteten ligger i det samme dalføret som dyregrava lokalitet 19. 
Ca 150 m nord-øst for grava er det en heller under en berghammer på 
nord-vest-sida. Helleren er ca. 15 m lang, 3 m dyp og høyden i 
åpningen er fra 2 til 3 meter. Foran helleren er det en liten 
grasskråning. Omtrent midt i helleren er det en vinkelforma 
steinoppmuring i tørrmur. Spissen av vinkelen peker mot dalen. 
Sidene i oppmuringen er ca. 3 m lange og bredda er ca. 1 m. 
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Høyda er ca. 50 cm. Steinene som er brukt er stort sett 30 x 40 cm 
og ganske flate. De er litt tilgrodde med steinlav. 
Inne i oppmuringa er det gras. Lokaliteten er tydelig markert. 
Den er påvist av Ola Åsen.  
 
Diskusjon. 
Et prøvestikk inne i oppmuringa viste ingen kulturspor. Det er Ola 
Åsens opplysninger som gjør at vi kan regne med at dette er et 
bogastille. Han sa ikke noe om alderen på lokaliteten. 
 
RUTE 9714.  

Lok. 28 
(Skisse 28) 

 
Ca. 700 m sør for den vestlige delen av Langavatn ligger et lite 
vann uten navn. Høyda på det er 1156 m. Bekken fra vannet renner 
rett nordover i Langavatnet i ei vik der noen småøyer danner ei sør-
nord-gående rekke. Ca. 200 m sør for vika er det en ca. 25 m høg 
kolle. På vest-sida av denne er det et lite platå midt i skråningen. 
Her ligger to jordfaste steiner på ca. 1 m i diameter nesten inn til 
hverandre. I kløfta mellom dem er det fylt ut med rund stein, ca. 30 
cm i diameter, slik at det tilsammen dannes en mur mot nord på ca. 
60 cm høyde. Sørover fra denne muren er det lagt opp to enkle, 
parallelle steinrekker. Høyda på steinene er ca. 35 cm og avstanden 
mellom rekkene er ca. 1,20 m. Lengda på dem er ca. 2 m. Midt mellom 
sør-enden av steinrekkene ligger en flat stein ca. 30 x 40 cm. 
Vegetasjonen i og omkring lokaliteten består av gras, lyng og mose. 
 
Diskusjon. 
Det er ingen tradisjon knytta til lokaliteten. Selv om formen synes 
å være noe uvanlig er det forsvarlig å tolke lokaliteten som et 
bogastille. Fra stedet der det ligger 
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har man god oversikt over dalføret som går sørover fra Langavatnet. 
Lenger oppe i dalføret, ved det vesle vannet fant vi dotter av 
reinsdyrhår. Se også under 5.1.5.2., lok. 29. 
 
RUTE 9914.  

Lok. 22. 
 
Ca. 30 m nord for lokalitet 21 (dyregrav) er det en ca. 40 m lang og 
10 m høy hammer orientert øst-vest. Midt under denne er det en lav 
heller som er ca. 8 m lang, 70 cm høy og 80 cm dyp. Rundt en stein 
midt i helleren er det fylt opp med mindre stein helt opp til taket. 
På begge sider av denne oppmuringa og i en avstand av ca. 1 m er 
reist flate steinheller som hviler mot ytterkanten av hellerens tak. 
Disse steinhellene er ca. 80 cm i tverrmål. 
 
Diskusjon. 
To prøvestikk inne i helleren viste ingen kulturspor. Fra dette 
stedet har en god oversikt over området der dyregrava, lokalitet 21 
ligger. Det går dyretrekk forbi her, og det er derfor naturlig å 
tolke lokaliteten som et bogastille. Muligens kan den også ha vært 
brukt som soveplass. 
 
RUTE 0014.  

Lok. 29 
(Skisse 28) 

 
Fra Langavatn går et vassdrag mot øst. I dette er det en mengde 
småvann og lokaliteten ligger ca. 700 m rett vest for den sørlige 
enden av det østligste av disse vann. Høyda over vannet er ca. 50 m. 
Ca. 250 m sør for lokaliteten står det en jernbolt i fjellet, 
antagelig et fastmerke. På en meterhøy, rund stein ca. 15 m øst-
nordøst for lokaliteten satte vi opp en varde. 
Stedet der bogastillet ligger er forholdsvis horisontalt i et ellers 
skrånende terreng mot sør. Det er orientert omtrent nord-sør, med 
oppmuring mot sør. Oppmuringa er dannet ved ca. 60 cm høy utfylling 
i kløfta mellom to jordfaste steiner. 
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Mot sør-øst ligger en ca. 80 cm høy stein og mot nord-vest en ca. 1 
m høy og ca. 2 m lang stein. Det ligger nå også noen steiner inne i 
bogastillet og en midt bak, ca. 2 m fra muren. 
Vegetasjonen i området består av noe lyng og reinlav mellom snaue 
flaberg. 
 
Diskusjon. 
Det er ingen tradisjon knytta til lokaliteten. Det er allikevel 
rimelig å tolke den som et bogastille og den viser likhetspunkter 
med lokalitet 28. Oppmuringen består begge steder av en tørrmur 
mellom to jordfaste steiner. 
 
Diskusjon Langavannsområdet. (cf. 3.2.4) 
De registrerte fangstinnretninger på nord-øst-sida av Langavatn er 
særlig konsentrert til dalføret nord-østover fra Langavassbu og 
vestover langs vannkanten. Vi så ingen dyr i området, men mange 
spor, felte gevir, hårdotter og reinsdyrmøkk. Av dette ser det ut 
til at dyra har fast trekk fra området rundt Repstjernene, fram 
gjennom dalføret og vestover langs Langavatnet. 
 
Lenger nord ser det ut til å være lignende trekk fram gjennom 
dalføret der dyregrava, lok. 25 ligger og muligens forbi utløpet av 
Olbogavatn. 
 
På sør-sida av Langavatnet er det ingen dalfører langsetter vannet. 
Terrenget er her mindre kupert, noe som nok gjør at dyra ikke alltid 
trekker langs nøyaktig samme rute. Få steder peker seg derfor ut til 
dyregraver. Vegetasjonen er også mer sparsommelig på denne sida av 
vannet. Det er derfor naturlig at vi bare fant to bogastiller, lok. 
28 og 29 på denne sida. 
Hvordan eventuelle større årvisse trekk går utenom Langavannsområdet 
er det vanskelig å få opplysninger om. Folk mener de større trekk 
ble brutt da jernbanen og telefonledningen ble bygget over Vidda i 
begynnelsen av dette århundre. 
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Det er bare sikre opplysninger om at folk fra Kjeåsen i Simadalen 
brukte dette området til fangst, men en kan gå ut fra at også 
Osafolk dreiv fangst her. Sjøl om vegen fra Osa er tung og vanskelig 
går en hit inn på ca. 5 timer. 
 
5.1.6 Miler, blestere og andre minner om jernvinne. 
Det ble ikke funnet noen minner av denne art i området. Fjellområdet 
er så goldt at det ikke er og neppe har vært vegetasjon som kunne gi 
råstoff til kullmiler. Det så også ut til å være lite myrmalm i 
området. 
 
5.1.7 Andre kulturrelevante indikasjoner. 
 
RUTE 9815  

Lok. 23. 
5.1.7.1 Ildsted ved Langavatnet. 
Lokaliteten ligger ca. 300 m øst for den østligste holme i 
Langavatn. (cf. 5.1.5.1., lok 24). Ca. 20 m sør for lokaliteten er 
det ei lita spiss vik, ca. 20 m lang. Lokaliteten sees som ei 
forsenkning i terrenget, ca. 30 cm dyp. Diameteren er ca. 80 cm. Den 
ligger tett ved dyretråkket langs vannet. 
Vegetasjonen i og omkring forsenkningen består av gras og reinlav. 
Det ble tatt et prøvestikk i forsenkningen og det viste øverst et 
ca. 10 cm tykt torvlag. Under dette var det stein lagt opp i en smal 
ring med trekullblandet jord mellom. Det ble ikke foretatt nærmere 
undersøkelser og steinsettingen ble ikke rørt. 
 
Diskusjon. 
Det er ganske sikkert at en her har et ildsted. Det forholdsvis 
tykke torvlaget som har dannet seg over steinene behøver ikke å bety 
at ildstedet er av meget høy alder, da det ligger i ei grop og torva 
dannes raskere her enn andre steder. 
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5.2 Muntlig tradisjon. 
 
5.2.1 Primærnæringer. 
 
5.2.1.1 Jordbruk. 
 
5.2.1.1.1 Korndyrking og kvernbruk. 
I den siste generasjon har de ikke dyrka korn i Osa, men før den tid 
ble all dyrka jord lagt ut til korn. Bygg var det eneste kornslaget. 
Det dyrkete området var etter måten lite. Derfor måtte de bruke alt 
til korn for å være noenlunde selvhjulpne med mel. De malte kornet 
på egne kverner som lå langs Norddøla. Det hendte at folk kom 
utenfra Osafjorden for å få male kornet sitt. I dag står det igjen 
et kvernhus som er i ganske bra stand. Dessuten ligger det noen 
kvernhustufter like ved. 
 
5.2.1.1.2 Husdyrholdet. 
For bøndene var kua hoveddyret. På det meste (ca. 1900) skal det ha 
vært 80 kyr i Osa. I dag er tallet ca. 10. Husmennene hadde som 
regel ei ku, men geita var for dem relativt viktigere. Geita ble av 
den grunn kalt husmannskua. Først etter århundreskiftet begynte 
bønder med geitehold i større stil. Før den tid var det knapt mer 
enn et par geiter på hvert bruk. Både husmenn og bønder holdt sauer 
for å skaffe seg ull. 
 
5.2.1.1.3 Foringsmåten. 
 
Utslåtten. 
I dag er storparten av all dyrket jord eng, men for ca. 50 år siden 
ble det bare avlet korn der. Derfor måtte en skaffe seg alt høy fra 
utslåtten oppover i dalsidene. Hvert bruk hadde sine hevdvunne 
områder nærmest gården, så husmannen måtte lengst bort for å finne 
seg slåttemark. Selv om det var knapt om gode slåtteteiger, drev 
ingen slått på Ossete. 
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Lagring og transport. 
Mesteparten av høyet ble lagret under hellere, i stakker og i 
uteløer. Hellere fikk ofte navn etter bønder og husmenn som brukte 
dem (Isakshelleren, Jonshelleren). Høyet tok de hjem etterhvert som 
de hadde bruk for det. Sloe var vanlig transportredskap. De surret 
da høyet fast til ei stor grein og dro det langsetter lia på 
vinterføre. Rodde ble nyttet av og til. De ballet så høyet inn i ei 
slags not og rullet det nedover skråningene. Ellers har løypestreng 
vært mye brukt. 
 
Lauving. 
   Det er tydelig at lauv og bark har vært en viktig del av 
vinterforet. Lauvet kunne utgjøre opptil 1/3 av formengden. Det var 
hovedsakelig bjørkelauv som ble brukt og det var særlig til sau og 
geit de ga det. Lauv ble ikke oppfattet som krisefor, men var en 
fast del av vinterforet. De tok lauvet av bjørka som de stuva med 
noen års mellomrom. Lauvinga var en spesiell onn etterat slåtten var 
unnagjort. Det var mannfolkarbeid å kappe ned lauvet. 
Redskapen de brukte var snidil som i Osa blir kalt lauvkniv. 
Kvinnfolkene gikk etter og gjorde skjerver (bunter). Mesteparten av 
lauvet kjørte de hjem med en gang, men en del la de under hellere. 
 
Den dag i dag kan en se stuvabjørker langt oppover i dalsidene. 
Lauving var på retur ved hundreårsskiftet, men tok seg opp i år med 
dårlige høyavlinger. 
 
Stuvabjørken ble høyt verdsatt av folk i Osa. En mann fikk etter en 
viss tid hevd på ei bjørk han hadde begynt å stuve. Dette førte til 
forviklinger under utskiftninga like før århundreskiftet. Det hendte 
at en mann kunne få beholde bruksretten til ei bjørk som kom til å 
stå innpå en annen manns eiendom. I minst like høy grad var dette 
tilfelle med alm. 
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Marking ( = skaving) 
Skav ble stort sett brukt som reservefor, men av og til kunne det 
faktisk utgjøre mesteparten av vinterforet. A.O. opplyser at en mann 
som hadde 11 kyr en vinter var nødt til å marke til 6. Skav ble 
helst brukt som kufor. Treslag: Om vinteren marka en rogn og hegg, 
men på vårparten gikk en helst over til selje og alm. Det sies at 
selje fikk kyrne til å belje. De skjønte da at de snart skulle få 
slippe ut på beite. Selje fant en bare ovenfor Sævartveit. En sparte 
i det lengste på almen siden det var et verdifullt tre. Almekork ga 
mer melk i bøtta enn dei andre treslagene. Dessuten likte kyrne det 
godt. Almen var mest næringsrik da han "logga", det vil si da den 
begynte å få lauv. 
Teknikk: Marking gikk for seg stort sett på samme måten som lauving. 
En stuvet trærne i mannshøyde med omtrent fem års mellomrom. Det var 
ikke tale om å hugge trærne helt ned. Selje og alm kunne en lett 
flekke barken av på grunn av sevja, mens en skava barken av rogn og 
hegg ved å dra greinene over til gammelt ljåklav i statisk posisjon. 
Beit var lite brukt. Det ble ikke nyttet som regulært for, men ennå 
gir en geitene litt bjørkeris for at de skal ha noe å tygge på. 
 
Setring: Se 5.2.1.1.4 
 
 
5.2.1.1.4 Setring. 
 
Buferdstidene. 
Tidlig om våren beitet buskapen på felleshamner nedi bygda. Omtrent 
15. juni ble buskapen ført opp til Ossete og var der ca. 14 dager 
før buferda gikk videre til langsetrene. Oppholdet på langsetrene 
varte til en uke ut i september. På hjemvegen stanset buskapene noen 
dager på Ossete. De som driver setring i dag, ligger jevnt over bare 
en måned på setrene. 
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Buferdsvegen: Om stølsvegen fra Osa til Ossete, se Ossete: 
Sambandslinjer. - Buferdsvegen fra Ossete til langsetrene førte over 
Osaskavlen og gikk således litt vest for den stien som nå er 
oppmerket av DNT. Osaskavlen var tidligere større enn i dag, men 
Bratteskavlen sies å være det verste punktet å ta seg fram over. Vi 
hører ikke noe om at det kom bort dyr på denne overfarten selv om 
det ikke blir gjort noe spesielt for å sikre dyrene. 
Personalet på setrene: Det var mest vanlig at gårdskonene lå på 
setrene om sommeren. Men ofte hendte det og at bøndene skaffet seg 
leiebudeier. Disse var sjelden fra Osa. Sognebudeien hadde ord på 
seg for å være gode til å yste. Derfor var det helst slike Osa-
bøndene hyrte (G.H.) Budeien fikk lønnen sin i rede penger. 
 
Driftsmåter. 
Separate buskaper: Det var vanlig skikk at de som stølte, drev hver 
sine buskaper. De hadde da egne sel og ystet hver for seg. 
Fellessetring: Det hendte at noen slo seg sammen om ei budeie. Dette 
gjaldt særlig husmennene som hadde små buskaper. Budeia måtte da 
yste for hver av dem og hadde avdråttene hver for seg. 
Leiekyr: Det var vanlig å ha leiekyr på setrene særlig ifra gårder 
ute i Osafjorden (Bugnsstranda). Den perioden de hadde leiekyrne 
blir kalt fraktatida, og den varte fra 1. juli til en uke før 
Mikkelsmess. De som leiet kyrne skulle ha avdråtten, men måtte yte 
vederlag i materialer og senere penger. Dette systemet er i bruk den 
dag i dag. I sommer har Sigurd Hallanger ei fraktageit som tilhører 
Knut Våle. 
 
Avdrått. 
 
Produkt: Omkring hundreårsskiftet var det mest kyr på setrene. 
Derfor var det mest gammelost, smør og prim en produserte. Nå er det 
bare geiter på setrene. Cf. Husdyrholdet: Husdyrslag. G.H. forteller 
at hun i år produserer 6 kg geitost pr. dag. I fjor ystet hun 8 kg 
pr. dag. 
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Jevnt over går det 9-10 kg geitemelk til 1 kg ost.  
Transport av avdrått: Før jernbanen kom i 1907 transporterte bønder 
og husmenn selve avdråtten over fjellet til Osa. Husmennene har 
varene på ryggen mens bøndene kløvjet dem med ned til bygds. 
Kløvjinga gikk for seg på en spesiell måte som de kalte "å tviri". 
De red da et lass ned til Skråsteinen ovenfor Ossete og dro så 
tilbake til langsetra og overnatta der. Neste dag kløvjet de ett 
lass helt til Osa og red deretter opp til Skråsteinen og hentet de 
varene som var plasserte der. Etterat jernbanen kom, ble produktene 
sendt med den. 
Salg av avdrått: I tidligere tider (ca. 1900) gikk mesteparten av 
avdråtten til eget bruk. Men det ble litt til overs og det gikk til 
oppkjøperen i Ulvik. I dag blir så godt som alt avdrått solgt. 
Produsentene har sine faste kunder nesten over hele landet, men 
formelt går handelen gjennom Ulvik Samvirkelag. En del blir og solgt 
til turister som passerer setrene. 
Brensel: Tidligere var det mest kjese og vier som ble brukt til 
brensel. G.H. forteller at hennes mor stakk torv i en myr ved 
utløpsosen på Nedre Grøndalsvatn, men torv har knapt utgjort noen 
særlig stor del av ved-tilfanget. Torva var dessuten en ring 
kvalitet. Vi har inntrykk av at det var et problem å skaffe brensel 
før 1907 da jernbanen ble åpnet, cf. Langsetrene i kronologi. I dag 
er det lett å skaffe ved da det finnes mange nedramla snøoverbygg i 
nærheten av langsetrene. 
 
 
5.2.1.2 Jakt og fangst. 
 
 
5.2.1.2.1 Jaktområde. 
Det var mest områda ved Austdalsvannene og Langavatn som sognet til 
Osa, men i Langavasstraktene er det Kjeås-folk som har drevet med 
jakt. Det kan for en del komme av at områda ved Langavatn og kanskje 
også ved Austdalsvannene er lettere tilgjengelige fra Simadalssida 
enn fra Osa. 
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5.2.1.2.2 Reinsjakt. 
Etter som folk forteller har reindyrjakt hatt lite å si for bøndene 
i Osa etter ca. 1900, men det virker som om de var nærmere knytta 
til fjellet tidligere. At jakt på fjellet avtar, kan komme av at 
reinen for en stor del blir borte. Det sies at jernbanen og særlig 
telefonlinjen over Vidda skar over gamle reinstrekk. Susen i 
ledningene skremte reinen bort. I den senere tid har reinen begynt å 
komme tilbake etterat telefonlinjen ble lagt i jordkabel. Etter 1917 
ble det dessuten mindre nødvendig for bøndene i Osa å dra på jakt da 
Fossekompaniet kjøpte fallretten i bygda og det ble rommeligere kår 
der. Husmenn og strandsittere ser ut til å ha livnært seg mer av 
rein. Reinsdyrkjøtt synes å ha vært en uunnværlig del av føda så 
husmennene så seg nødt til å drive reinsjakt også utenom den 
tillatte jakttid. De sa at de heller ville skyte rein som ingen eide 
enn å komme på fattigkassa. Det er vanskelig å avgjøre i hvor stor 
grad det ble drevet ulovlig jakt da folk nødig vil snakke om det. 
 
5.2.1.2.3 Småviltjakt. 
Vi har inntrykk av at småviltjakt ikke har spilt noen vesentlig 
rolle i det økonomiske liv. Men det fantes dem m. a. Ola Åsen fra 
Kjeåsen som drev rypefangst i nokså stor stil. Han drev fangst 
nesten året rundt. Utbyttet var gjennomsnittlig 7-10 ryper om dagen. 
Oppkjøpere i Eidfjord ga han 30 øre for hver. 
 
5.2.1.2.4 Pelsdyrfangst. 
Det ble tatt en del oter, mår, røyskatt og rev, men ikke i større 
utstrekning. Mårfangst ble også drevet utenfor fredningsperioden og 
pelsene gikk til oppkjøpere som var villige til å kjøpe dem. 
Fangstmetode: Fall-lem med 4-talls gilder var det vanligste 
fangstredskapet. Steinheller ble brukt som fall-lem. Til oterfangst 
brukte de ikke åte, men en messingstreng som utløste mekanismen ved 
berøring. Reven tok de med sakser. 
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5.2.1.3 Fiske. 
 
5.2.1.3.1 Fiske i fjellvann ser ut til å ha vært mer tilfeldig og 
kan knapt ha utgjort en større del av kostholdet. De tok auren med 
makkestang og garn. I Langavatn er det lite fisk, men ellers er det 
bra med fisk i fjellområda øst for Osa. I enkelte vann har det vært 
utsatt småfisk i senere tid. 
 
5.2.1.3.2 Fiske i Austdøla og Norddøla. 
Folk i Osa kjenner ikke til at det har vært drevet laksefiske i 
disse elvene. Det er ikke langt fra os til foss og det kan være 
grunnen til at laksen ikke har gått opp der. Et tegn på hvor sjelden 
laksen er at det ennå blir snakket om en laks på 18 kg som ble tatt 
i 1903. Men aure var det en del av i elvene, og husmenn og 
strandsittere drev fiske etter dem. Den vanligste fangstredskapen 
var makkastang. 
 
5.2.1.3.3 Sjø- og havfiske. 
Det virker som om Osa iallfall i dette århundre har vært like mye 
orientert mot sjøen som mot fjellet, Osabygda hadde egen landnot som 
de tok sild og brisling med. Dessuten har det vært nokså fast skikk 
å dra på vintersildfiske på Haugesundskanten. De tok hyre på båter 
lenger ute i fjorden og på kysten. De reiste ved nyttårstid og kom 
tilbake i begynnelsen av mars. Sildefiske var det arbeid som ga mest 
kontanter. Ellers ble det drevet en del fiske i fjorden til 
hjemmebruk. 
 
5.2.3 Samferdsel og handel. 
 
5.2.3.1 Ferdselsveger. 
Fra Osa går det en gammel ferdselsveg opp Norddalen om Ossete til 
Øvre Grøndal og Hallingskeid. Denne vegen knyttet Osa og bygder 
lenger ute i fjorden sammen med Voss, Sogn og Hallingdal. Denne 
vegen var hovedforbindelsen mellom Osa og Austlandet. Bygdefolket 
kjenner ikke til noe nevne 
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verdig ferdsel over Nordmannsslæpa om Eidfjord. Ellers var 
Hardangerfjorden den viktigste ferdselsveg til de ytre fjordbygdene 
og Bergen. Ikke så sjelden rodde folk til byen med varene, men 
oftest ble de ført dit av jekter og "dampen". 
 
 
5.2.3.2 Handel. 
 
Markedshandel. 
I Øvre Grøndalen skal i tidligere tider har vært et årvisst marked. 
Der møttes folk fra Hardanger, Voss, Sogn og Hallingdal. Det ligger 
ei tuft der som bærer navnet markedstufta. Dessuten er det ei tuft 
på Ossete med samme navnet (tuft R). Det sies at markedet fra først 
av var i Øvre Grøndal mens Hallingskeid mer ble brukt som rideplass 
på markedsdagene. Senere skal også markedet har vært lagt til 
Hallingskeid. (O.S.) 
 
Vareslag. 
På Grøndals - Hallingskeidmarkedet ble det for det meste handlet med 
hester. Ellers forteller O.S at det ble ført mel og salt opp 
Norddalen til markedet, men om disse varene var produserte i Osa, 
visste han ikke. 
 
Vurdering. 
Det virker som om folk i Osa bare har vage fremstillinger om 
Grøndals - Hallingskeidsmarkedet, så det er uråd på grunnlag av 
deres opplysninger å danne seg et fullstendig bilde av dette 
markedet. 
 
Oppkjøpshandel. 
Bygdefolk kjenner ikke til noen fra Osa som kjøpte opp varer, men i 
Ulvik og Eidfjord var det de som hadde slik oppkjøpsvirke som 
leveveg. O.Å. forteller at han leverte ryper til en oppkjøper i 
Eidfjord. Fra Osa gikk overskudd av avdrått og fangst til oppkjøpere 
fra Ulvik. Disse førte varene videre til Bergen. 
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Fedriften. 
Driftehandel har ikke hatt stort å si for Osa-folket. I.O. forteller 
at hans far drev driftetrafikk med sau i 25 år. Han kjøpte opp sauer 
i Hardangerbygdene og forte de opp i Finse-kamno om sommeren. Om 
høsten førte han dem til Oslo. Vi har ikke fått opplysninger om 
andre fra Osa som drev slik handel. Men I.O. forteller også at 
Osafolk til tider var plaget av utenbygds driftekarer som trengte 
seg inn på deres beitemark i Grøndalen og det hendte at tvisten ble 
avgjort med nevnekamp. 
 
5.2.4 Sosiale forhold. Hovedhjemmelsmann O.S.) 
 
 
5.2.4.1 Sosiale grupper. 
Osa har vært nokså udifferensiert sosialt sett. Det har bare vært to 
sosiale hovedgrupper: Bønder og småkårsfolk. I den senere tid har 
det vært knapt 10 gårdbrukere. Når det gjelder tallet på husmenn, er 
opplysningene mer usikre, men rundt hundreårsskiftet var det trulig 
8-10 personer. Det er bare en strandsitter vi har fått opplysning om 
og han bodde i Salbuvika nedenfor Hønsahjallen. 
 
 
5.2.4.2 Sosial avstand. 
Det synes å ha vært en viss sosial avstand mellom husmenn og 
strandsittere på den ene side og bønder på den andre. Giftermål på 
tvers av det sosiale skille var lite likt av bøndene. En replikk som 
en bonde en gang skal ha kommet med, kan gi et inntrykk av hvordan 
han verdsatte husmannen. Da han fikk høre at hans egen sønn skulle 
døpest sammen med et husmannsbarn, sa han : "Det er snart gjort å 
kristne en husmannsunge". Husmenn og strandsittere ble stort sett 
vurdert lik av bønder, men hvordan de så på hverandre, har det ikke 
latt seg gjøre å få greie på. 
 
5.2.4.2 Småkårsfolkets plikter. 
Strandsettere hadde ikke plikter overfor bygselsherren. 
Husmennene derimot måtte arbeide for bonden i onnene, men disse 
arbeidsbyrdene syntes ikke å ha vært særlig tyngende 
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og skal ikke ha vært mer enn noen dager i hver onn. Det var særlig i 
skuronna det ble krevet hjelp av dem. 
 
5.2.5 Sed og rettsoppfatning. 
Når det gjelder rettsforholdene i fjellet merket vi særlig at det 
var interessene knytta til beitene på langstølen i Grøndalen som har 
vært gjenstand for stridigheter. Disse beitene lå lagelig til for 
driftene østover og flere ganger hendte det at driftekarene lå 
lenger enn den korte tida de hadde lov til og ødela dermed beitene 
for kyrne. Det vanlige av konfliktene mellom Osa-folk og driftekarer 
var at driftekarene i første omgang var tallmessig overlegne og 
ignorerte henstillingen om å dra. Så ble det hentet forsterkninger 
fra bygda som skamslo og kjeppjagde driftekarene. 
I følge A.O. skulle områdene i Grøndalen og på Hallingskeid egentlig 
ha tilhørt Sogn, fordi vassdraget her renner ned til Sogn. Men lang 
tids bruk har gitt Osa-folket hevd på bruksretten. 
Gammel hevd var også avgjørende når det gjaldt eiendomsretten til 
verdifulle almer og stuvabjørker. Selv om disse ved utskiftning kom 
til å stå på eiendommen til en annen enn den som brukte dem, var det 
vanlig at brukeren fortsatt hadde eiendomsretten. 
Vi støtte ikke på noen eksempler på slik hevd i forbindelse med jakt 
eller fiske i fjellet. Fjellet, dets vann, buer og hellere var åpent 
for alle. 
 
6. Hoveddiskusjon. 
Sammenligner en de fjellområder som er omfattet av denne 
registreringen med f. eks. områdene som sogner til Eidfjord, er det 
tydelig at det i de siste år har vært en mer omfattende og bevisst 
utnyttelse av fjellet. Som forklaring på dette hevder folk i Osa at 
fjellområdene vest for Hardangerjøkulen er mye mer værharde og golde 
enn andre områder på Vidda. Det kostet derfor mer for Osa-folket å 
høste de rikdommene fjellet måtte ha og de valgte i mange tilfelle å 
skaffe seg 
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ekstrainntektene på andre måter. Fiske i fjorden og deltagelse i 
kystfiske på Haugesundskanten ser ut til å ha vært vanlig. 
 
Men det var allikevel nødvendig med det tilskuddet til egen 
husholdning som en eller to rein kunne gi. 
 
Ser en på plasseringa av de dyregraver og bogastiller som er 
registrert i området, ligger de i et belte fra Nipane, sørover forbi 
Austdalen og videre østover langs Langavatn mot Hardangerjøkulen. 
Den nord-vestligste del sogner naturlig til Osa og den østligste til 
Simadalen, mens hovedområdet ved Langavatn antagelig har vært brukt 
fra begge bygdene. 
 
Fisket i fjellet ser ut til å ha hatt et nokså tilfeldig preg, selv 
om mange vann i dag er ganske rike på fisk og sikkert også har vært 
det tidligere. 
 
En mangelfull og unøyaktig navnegiving i fjellet tyder på at 
trafikken i området har vært liten. 
 
Som seterområde er det bare den nordligste delen, over mot 
Hallingskeid som egner seg. Lenger sør, i Austdals- og Langavatn-
området er terrenget for kronglet, det er knapt med beiter og ingen 
muligheter for å skaffe tilstrekkelig med brensel. 
 
At forhistoriske fangstfolk øyensynlig har funnet det hensiktsløst å 
slå seg ned i området kan skyldtes denne goldhet og at det var andre 
områder på nord-vest-Vidda som var rikere på fisk og vilt. 
 
Som konklusjon kan en si at vi her har et goldt og ganske fattig 
område som har vært gjenstand for liten og udifferensiert 
utnyttelse. 
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7. LISTE OVER IKKE NÆRMERE UNDERSØKTE FYSISKE KULTURMINNER. 
7.1 Austdalsbu i Austdalen. 
7.2 Rundvassbu ved Rundavatnet. 
7.3 Selstufter ved Øvre Grøndalsvatn. 
7.4 Markedstufta ved Øvre Grøndalsvatn. 
7.5 Selstufter ved Hallingskeid 
 
7.8 Geitestølstuft i Austdalen ovafor Røykjafossen. 
7.9 Geitestølstuft i Norddalen. 
7.10 "Skråsteinen" ovafor Ossete, en heller som ble brukt i 
forbindelse med at man "tvireidde" fra stølene i Grøndalen. 
7.11 "Kvednagardshelleren" i Dyraholo ved Kvilinganutvant. 
7.12 Ei dyregrav mellom selstufta på Nipane og Nipavatn. 
7.13 Ei dyregrav som ligger under veifyllinga i skjæringa like 
nedafor Viermyr. 
7.14 To dyregraver innunder Hardangerjøkulen. 
7.15 To dyregraver innerst i Simadalen. 
7.16 To bogastiller ved Raudhaugene vest for Hardangerjøkulen. 
 
8. LISTE OVER HJEMMELSMENN. 
 
8.1 Olav Tveit, Osa O.T. Født 1925. Tilsynsmann for 
Vassdragsvesenet. Har meget god kjennskap til fjellet og påviste de 
fleste av de registrerte fysiske kulturminner. 
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8.2 Ola Sævartveit, Osa O.S. Født omkring 1888. Tidligere bruker på 
Sævartveit g. nr. 39, br. nr. 1. Har god kjennskap til forholdene i 
bygda og på stølene i tidligere tid. 
 
8.3 Gudrun Hallanger, Osa G.H. Født omkring 1907. Bruker på 
Sævartveit, g. nr. 39, br. nr. 2. Har god innsikt i stølsdrift. 
Støler ennå på geitestølen i Grøndalen. 
 
8.4 Sigurd Hallanger, Osa S.H. Født omkring 1905. Gift med G.H. 
Bruker på Sævartveit g. nr. 39, br. nr. 2. Har i første rekke gitt 
opplysninger om stølsdrift. 
 
8.5 Ivar Osa, Osa I.O. Født 1897. Tidligere bruker på Osa g. nr. 37, 
br. nr. 4. Godt kjent både i bygda og på fjellet. Påviste flere av 
tuftene nede i Osa. Har mange kunnskaper om tidligere forhold fra 
sin far. 
 
8.6 Arne Osa, Osa A.O. Født 1925. Bruker på Osa g. nr. 37, 
br. nr. 4. Sønn av I.O. Godt kjent både i bygda og på fjellet. Har 
særlig gitt verdifulle opplysninger om fórsanking. Har dessuten en 
samling av gamle pryd- og bruksgjenstander fra gården. 
 
8.7 Ola Åsen, Eidfjord O.Å. Født 1881. Har bodd på Kjeåsen i 
Simadalen det meste av sitt liv og ernært seg vesentlig av jakt og 
fangst. Har første hånds kjennskap til fjellet innover til 
Langavanns-området. 
 
8.8 Helge Åsen, Eidfjord H.Å. Født ca. 1907. Brorsønn av Ola Åsen. 
Han har drevet jakt og fangst sammen med Ola Åsen og har god 
kjennskap til fjellet og alle slags fangstmetoder. 
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