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TOPOGRAFISK REGISTER 
 
Kart M711 AMS, blad 1515 IV Hein: 
 
RUTE 3498    
Hein 220 Fastring s. 27 
 "   221      "    

s. 
27 

    
RUTE 3497    
Hein 219 Steinbu ("Skytterbu") s. 25 
 "   222 Bogastille - muligens stor fastring s. 27 
 "   223 Fastring s. 28 
 "   224 "Skytterbu" - "Kryp-inn" s. 28 
    
RUTE 3597    
Hein 227 Oppmuring - antakelig bogastille s. 30 
    
RUTE 3897    
Hein 213  Seterbu av stein 
 "   214 Steinbu - fjøs 

Krækkjehallstølen s. 18 

    
RUTE 3997    
Hein 210 Steinbu - nedrast s. 16 
 "    211   "          " s.  16 
 "    212   "    noe   " 

Sørlægeret i     
Krækkjehei s. 16 

    
RUTE 3496    
Hein 215 Oppmuring - sannsynlig bogastille s. 21 
 "   218 Bogastille - oppmuring s. 24 
 "   225 "Skytterbu" eller bogastille s. 29 
 "   226 Bogastille eller "Skytterbu" s. 29 
 "   228 Steinalderlokalitet - flintavslag s. 30 
 "   230 " s. 4 
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RUTE 3696    
Hein 201 Bogastille eller vaktskjul s. 7 
 "   202 Liten steinbu s. 7 
    
RUTE 3395    
Hein 217 Bogastille/skytterskjul s. 23 
    
RUTE 3495    
Hein 216 Avslag av bergkrystall s. 22 
    
RUTE 3595    
Hein 231 Skjørbrent stein i "fuglatue" s.  5 
    
RUTE 3895    
Hein 207 Dyregrav med ledemur s. 12 
 "   208  s. 13 
 "   209 Liten steinbu - "Kryp-inn" s. 14 
 "   203 Fastring s. 8 
 "   205 Dyregrav med 4 ledemurer s. 9 
 "   206     "    "   2    " s. 11 
    
RUTE 3995    
Hein 204 Røyskattfelle s. 9 
 "   236 Steinbu/heller s. 37 
    
RUTE 4295    
Hein 233  Liten steinbu - "skytterbu" s.  34  
 "   234 
 "   235 

Steinmuring 
Grønenutlægeret - hovedbua 

Grønenuten  
felæger 

s. 34 

    
RUTE 3494    
Hein 229 Steinbu s.  30  
    
RUTE 4393    
Hein 232 Steinfelle, antakelig for røyskatt s. 33 
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RUTE 3792    
Hein 244 Melrakkfelle av stein s. 47 
    
RUTE 3892    
Hein 240 Bogastille s. 44 
 "   241 Fastring s. 44 
 "   242 Melrakkfelle av stein s. 45 
 "   243       "            " s. 46 
 "   245 Oppmuring i grop - sannsynlig fastring s. 45 
    
RUTE 4092    
Hein 239 Steinalderlokalitet s. 43 
 "   261 Mulig dyregrav s. 66 
 "   262 Fastring s. 67 
 "   263 Dyregrav s. 67 
 "   264     " s. 68 
 "   265     " s. 69 
 "   266 Melrakkfelle s. 70 
    
RUTE 4192    
Hein 256 Stort skytterskjul - mulig steinbu s. 59 
 "   257 Vaktskjul - mulig bogastille s. 61 
 "   258 Melrakkfelle s. 62 
 "   259 Bogastille oller stor fastring s. 64 
 "   260 Fastring s. 65 
    
RUTE 4191    
Hein 252 Oppmuring - mulig bogastille s. 55 
 "   310 Steinbu s. 104 
    
RUTE 4291    
Hein 296 Grunnmur - kvadratisk s. 94 
 "   309 Fastring s. 104 
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RUTE 4891    
Hein 339 Kullmile s. 125 
 "   340 Liten steinbu s. 127 
 "   341 Kullmile s. 128 
    
RUTE 4090    
Hein 281 Oppmuring, sannsynlig skjul for småfe s. 83 
    
RUTE 4190    
Hein 282 Liten steinbu s. 84 
 "   283 Skytterskjul/fastring s. 88 
 "   284 Fastring s. 88 
 "   285 Fastring s. 89 
 "   286 Fastring s. 89 
 "   287 Røyskattfelle s. 90 
 "   288 Fastring s. 90 
 "   289    " s. 91 
 "   290    " s. 91 
 "   291 Stor fastring/skytterskjul s. 91 
 "   292 Stor fastring/skytterskjul s. 92 
 "   293 Fastring s. 92 
 "   294 Kryp-inn s. 93 
 "   295 Fastring s. 93 
    
RUTE 4290    
Hein 246 Bogastille eller fastring s. 49 
 "   253 Bogastille s. 56 
 "   254 Oppmuring ved flyttblokk s. 57 
    
RUTE 4390    
Hein 255 Melrakkfelle s. 59 
 "   297      " s. 95 
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RUTE 4490    
Hein 298 Båthus av stein s. 95 
 "   299 Steinbu s. 96 
    
RUTE 4690    
Hein 300-308 Dyregraver s. 98 
 " 342       " s. 128 
 " 343       " s. 129 
 " 344       " s. 129 
 " 345       " s. 130 
 " 346       " s. 130 
 " 347 Mulig dyregrav s. 131 
 " 348 Dyregrav s. 131 
 " 349 Sannsynlig dyregrav s. 132 
 " 350 Dyregrav s. 132 
 " 351       " s. 133 
 " 352       " s. 133 
 " 353 Sannsynlig dyregrav s. 134 
     
RUTE 3989    
Hein 270 Melrakkfelle s. 75 
     
RUTE 4089    
Hein 267 Opprøysing av steinring (oval) s. 73 
 " 268 Opprøysing av steinring s. 74 
 " 269 Sannsynlig røyskattfelle s. 75 
 " 280 2 fastringer s. 82 
    
RUTE 4389    
Hein 247 Dyregraver m/ledemurer s. 50 
 "   248      "          " s. 50 
 "   249 Fastring s. 51 
 "   250 Fastring s. 51 
 "   251 Dyregrav - usikker ledemur s. 52 
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RUTE 3788   
Hein 271 Midtselstjørndalen felæger s. 76 
 "   272 Opprøyset steinring s. 77 
   
RUTE 3888   
Hein 273 Melrakkfelle s. 78 
 "   274 Sannsynlig røyskattfelle s. 78 
 "   275 Røyskattfelle s. 79 
 "   276 Sannsynlig røyskattfelle s. 79 
 "   277 3 pinner til røyskattfelle s. 80 
 "   278 Melrakkfelle s. 80 
   
RUTE 3988   
Hein 279 Melrakkfelle s. 81 
   
RUTE 4586   
Hein 237 Steinbu s. 39 
 "   238 Steinalderlokalitet  s. 40 
   
RUTE 3681  s.148 
Hein 412 Heller  
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Kart M711 AMS, blad 1515 I Skurdalen: 
 
RUTE 5293   
Hein 321 Kullmile s. 113 
   
RUTE 5393   
Hein 361 Kullmile s. 139 
   
RUTE 5493   
Hein 322 Steinalderlokalitet s. 116 
 "   323      " s. 117 
 "   324      " s. 117 
 "   325      " s. 118 
 "   326 Kullmile - mulig dyregrav s. 118 
 "   327    "            " s. 119 
 "   328    "            " s. 119 
 "   329    "            " s. 119 
 "   330    "            " s. 119 
 "   331    "            " s. 120 
 "   332 Kullmile s. 120 
 "   333    " s. 120 
 "   334    " s. 120 
 "   367 Steinsatt kullmile s. 141 
 "   368 Kullmile s. 141 
 "   369    " s. 141 
 "   370    " s. 142 
 "   371 Steinalderlokalitet s. 142 
 "   372    " s. 142 
   
RUTE 4792   
Hein 359 Dyregrav s. 136a 
 "   360 " s. 136a 
   
RUTE 5092   
Hein 336 Steinbu s. 123 
 "   337 Kullmile s. 125 
 "   338 Steinbu s. 125 
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RUTE 5192   
Hein 314 Tuft s. 110 
 "   315 Blestergrop s. 110 
 "   316 Tuft s. 110 
 "   317 Forråds/hellekammer s. 111 
 "   318 Kullmile s. 112 
 "   319 Kullmile s. 112 
 "   320 Kullmile s. 112 
 "   373 Nedrast oppmuring s. 144 
 "   411 Naturlig kryp-inn - heller s. 147 
  
RUTE 5299  
Hein 311 Stor steinbu s. 108 
 "   312 Sannsynlig tuft s. 109 
 "   313 Kullmile s. 109 
 "   335    " s. 123 
 "   362    " s. 139 
 "   365    " s. 140 
 "   366    " s. 140 
   
RUTE 5291   
Hein 363 Kullmile s. 139 
 "   364    " s. 140 
   
RUTE 4690   
Hein 354 Dyregrav s. 134 
 "   355    " s. 134 
 "   356    " s. 135 
 "   357    " s. 136 
 "   358    " s. 136 
 "   376    " s. 146 
   
RUTE 4790   
Hein 374 Kullmile s. 145 
 "   375 Liten steinbu. s. 145 
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Mandag, 6. juli 1970 
 
Frammøtedag. 
 
 
 

Tirsdag, 7. juli 1970 
 
 
 
 
Orienterende møter på Ustaoset. 
 
 
 

Onsdag, 8. juli 1970 
 
 
 
Orienterende møte på Ustaoset. Utlevering av utstyr.  
Kl. 9 - 11. 
 
Aarseth handlet på Geilo. 
Intervju med Gunnvald Luthen, 93 år, Geilo ca. 1 time. (Om 
tamreinsdrift, steinbuer, dyregraver).  
Ankomst til Halne h.h.vis kl. 13 og 15.  
Ompakking, fordeling av bagasje.  
Avreise med "Halnekongen" kl. 17. 
Avmarsj fra Tverrhogget kl. 18. Rekognosering på Halnetunga. 
Ingen tydelige tegn etter Nordmannsslepa eller sidegrein av 
denne fra Heinungen til Tverrhogget. Søkte etter steinbu uten 
resultat. 
Ankomst "Heierhaugen" (Halne Sameiges hytte) kl. 20.30. Hytta 
opptatt av 2 personer fra Modum som avga plass til oss. De leier 
fiskeretten i Øvre Hein og disponerer hytta. 
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Torsdag, 9. juli 1970  
 

Mildt og disig vær. Tåke. Ut kl. 10.30. 
Undersøkt på Ø-siden av elven til Heinungen og Ø-siden av denne 
opp lia til Nordlægeret. Torden og vedvarende regn. Umulig å 
fotografere eller skrive ute. 
Søkte ly i steinbu (Hein 71). Tok noen fotos av denne (godt 
bevart bu). Ble registrert, men ikke fotografert i 1969. Retur 
langs lia NØ-enden av Øvre Hein. Ingen funn. Matpause 1 t. Inn 
kl. 16.30. 
45 prøvestikk Ø-siden av Heinungen og Heinelva.  
Været lettet utpå ettermiddagen. 
Rekognoseringstur på Ø-siden av øvre Hein langs åssiden og oppe 
på høyden til herredsgrensen Hol-Uvdal samt omkring høyde 1262. 
Observert 2 reinsdyrgraver, 1 jaktbu, 1 melrakkefelle. 
Registreres fredag.  
Ut kl. 19.30 
Tilbake kl. 23.     Tilsammen 8 1/2 t.  
Sum prøvestikk: 50. 
 
Funn 9/7, tvilsomme, som etter senere konferanse er registrert: 
 
1 steinalderlokalitet, avslag av bergkrystall, funnet Ø av 
innfallsosen Øvre Hein, se reg. nr. 230. 
1 skjørbrent (?) stein i "fuglatue", Vestre Krækkjeodden ved 
Øvre Hein. Se reg. nr. 231. 
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Torsdag, 9. juli 1970 
 
 
RUTE 3496 
 
 
Hein 230. Steinalderlokalitet - avslag av bergkrystall. 
 
Funnet gjort på haugen der fiskerihytta ligger på Ø-siden av 
innfallsosen (N-enden av Øvre Hein). Ca. 10 m SV av hytta. 
Funnet på overflaten: 
 
1 stk. avslag av bergkrystall. Funnet er innlevert. 



 

- 5 – 
 

 Torsdag, 9. juli 1970. 
 
RUTE 3595 
 
Hein 231. Skjørbrent stein i "fugletue". 
 
På Ø-siden av Øvre Hein. Roten av Vestre Krækkjaodden. Tørr SV-
NØ-gående rabbe. Karakteristisk liten tapp nær NØ-enden av 
rabben omtrent midt mellom S-spissen av 2 tjern lavere nede i 
terrenget. 
 
Såkalt "fugletue" som vanligvis er bygd opp av grastorv og 
fuglegjødsel. Ved prøvestikk ble 25 cm inni denne funnet 
skjørbrent stein. Prøve tatt med. 
 
Da jeg var i tvil om dette skulle registreres, har jeg forelagt 
spørsmålet for Arne Johansen som mente prøven sannsynligvis var 
skjørbrent stein og at funnet burde registreres. 
Jeg er ennå noe i tvil om hvorvidt det dreier seg om skjørbrent 
stein eller en jernholdig stein som gjennom forvitring har fått 
dette utseende uten å være skjørbrent. 
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Fredag, 10. juli 1970 
 

Regnvær om morgenen. Kaldt, sterk vind. Ut kl. 10.30.  
Nærmere undersøkelse i dalfører og skar på Ø-siden Øvre Hein, på 
og omkring høyde 1262. 
Derfra sammen med ing. Thiis til Sørlægeret og Krækkjehallseter. 
Til Thiis' jakthytte på høyde 1186. Intervju angående bruken av 
de to lægerene og fangstminner, samt villreinsjakt. 
 
I alt registrert denne dag: 
4 dyregraver (3 m/ledemurer)  
3 jaktbuer (små) 
1 fastring 
5 steinbuer (læger, seter)  
1 røyskattfelle. 
 
Se registreringsrapporten nr. 201-214.  
 
Inn kl. 23. 
 
Matpause 1 1/2 t. Netto 11 t.  
 
40 prøvestikk. 
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Fredag, 10.juli 1970. 
 
RUTE 3696  
 
Hein 201. Bogastille eller vaktskjul. 
 
På Ø-siden av Øvre Hein, ved bekk som renner mot S med utfallsos 
i bukta Ø av V.Krækkjaodden, ca. 6 1/2 km fra vannet, ca. 1160 
m.o.h. og V-siden av bekken 2 1/2 m fra denne under en 2 m høy 
mele. Bekken går her gjennom et skard. 
 
Steinmuring opptil flyttblokk danner et rektangulært skjul 
orientert NNV-SSØ med åpning mot SSØ. 
 
Innv. lengde ca. 1,2 m  
Øvre bredde ca.  1.0 m  
Bredde i bunn    0,70 m 
Størst høyde 1.0m, minste høyde ca. 0,70 m.  
Murtykkelse 0,3-0,5 m. 
Det er benyttet stein fra bekkefaret, maks. størrelse ca. 0,5 x 
0,4 x 0,3 m. 
 
Oppmuringen virker lite forseggjort. Noe nedrasing. Steinene har 
mindre flekker av gul og sort steinlav. 
 
Bunnen i oppmuringen har jordlag bevokst med litt krekling, 
reinlav, skogstorkenebb og tyttebærlyng. 
 
Sparsom vegetasjon omkring. Snøen har øyensynlig ligget lenge 
her. Ser ut til å bli godt beite i nærheten senere på sommeren. 
 
Skjulet gir utsyn oppover og nedover langs bekkedalen, men spar-
somt utsyn til sidene (Ø og V) grunnet de høye melene. 
 
Har antakelig vært brukt i forbindelse med høstjakten. Reintrekk 
langs denne åsen. 
 
Ingen tradisjon om funnet, Ingeniør Thiis fra Odda (grunneier) 
som vi traff senere på dagen opplyste at han kjente oppmuringen, 
men visste ikke hvem som hadde brukt det. Var der da han kom til 
Hardangervidda i 1916. 
 
Hein 202. Liten steinbu. 
 
På Ø-siden av Øvre Hein, ved samme bekk som Hein 201, men på Ø-
siden av bekken og lenger nede, ca. 130 m SØ av Hein 201. Dalen 
vider seg her ut på Ø-siden og en frodig SV-vendt gressbakke 
heller ned mot bekken. Morenehauger avgrenser mot N og S. 
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Hein 202. Liten steinbu.( forts.) 
 
Ca. 15 m fra bekken på S-delen av gressbakken ligger en steinbu. 
Delvis nedrast, spesielt i dørenden, så det er vanskelig å 
bestemme den nøyaktige lengde. 
Innv. lengde 1,3 m (muligens vært 2,0 m) 
Innv, bredde 1,05 m 
Største høyde 0,90 m (mot NØ) 
Minste høyde 0,5 m 
Veggtykkelse ca. 0,3 m. 
 
NØ-re ende er nedgravd i bakken ca. 0,8 m dypt. 
 
Bua er orientert NØ-SV med døråpning mot SV, antakelig midt på 
veggen. 
 
Muringen er solid utført av flate, avlange stein, 40-60 cm lang, 
bredde ca. 30, tykkelse 10-20 cm. Steinene noe mosegrodde. Grue 
1,5 m fra bua mot SV. 
Merke etter flekking av grastorv 5 m NØ av bua. 
 
Grasbakken omkring bua har vegetasjon av vier, musøre, litt 
reinlav og fjellsyre. Noe steinur i N delen. Fint beite. Bra 
utsyn mot SV og V. 3 prøvestikk. Ingen funn. 
 
Bua ligger i godt jaktterreng og er sannsynligvis brukt i denne 
sammenheng. Den frodige gressbakken kan også indikere et mindre 
driftelæger. 
Ingeniør Thiis kjenner til bua, men vet ikke noe om den utover 
det at den sto der i 1916 da han første gang ferierte i Jør-
gensenhytta ca. 1 km lenger Ø. 
 
 
RUTE 3895 
 
Hein 203. Fastring. 
 
I steinur på Ø-siden av Øvre Hein under grensehøyden (høyde 
1262), ca. 300 m SV av toppen (varde på stor flyttblokk), om-
trent på herredsgrensen Hol-Uvdal. Fastringen er i langstrakt 
steinur m/liten bekk som går ned til Øvre Hein. 
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Unaturlig grop i ura, virker laget, sannsynlig fastring. 
 
Lengde 1,5 m (orientert NNØ-SSV)  
Bredde 0,8 m  
Dybde  0,4 m 
 
En krans av steiner kastet opp omkring gropa. 
 
Bekkesig i ura under, men bunnsteinene ligger tørre over bekken, 
selv om det denne dag var flom i området etter kraftig regnvær. 
Kfr. 4 dyregraver 200-400 m lenger oppe i grensehøyda. 
 
 
RUTE 3995 
 
Hein 204. Røyskattfelle. 
 
På Grensehøyda, SØ kant av øverste platå, Ca 200 m ØNØ for 
toppen (varde på flat blokk), på Ø-siden av turiststien. 
 
Flat helle, fl. blokk, ca. 60 cm over bakken. Oppå denne en flat 
stein ca. 60 x 50 x 15 cm (fallem). På denne igjen en "tyng-
destein", ca. 25 x 35 x 15 cm, også flat i formen. En mindre 
stein på denne igjen. 
 
Mellom flyttblokken og fallsteinen (60 x 50 x 15) 3 flatklemte 
pinner i kryss. Har åpenbart vært brukt til å holde fallsteinene 
oppe. Fellas åpning har øyensynlig vært mot NV. 
 
Steinene er mosegrodde, gul og sort steinlav. Virker som de har 
ligget urørte i lang tid. Pinnene meget morkne og smuldret en 
del ved berøring. 
 
Prøve av pinnene er tatt med. 
 
 
RUTE 3895 
 
Hein 205, Dyregrav med 4 ledemurer. 
 
På Grensehøyda (høyde 1262), ca. 2 km Ø av Øvre Hein, N-kanten 
av øverste platå. Ca. 140 m NNV av toppen (varde på flyttblokk), 
ca. 100 m V av turiststien. 
 
Terrenget skråner litt ned mot N. Dyregrava danner bro over 
tverrgående steinur (Ø-V). Den er delvis sammenrast, men for-
holdsvis godt bevart og typologisk klar. 
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Den "bru" som dyregrava danner, rekker på sidene 0,5-1 m over 
terrenget, på endene 0,2-0,3 m. 
Største lengde 1,80 m - orientert SØ-NV 
Bredde øverst   1 m 
Bredde i bunn   0,6 m 
Dybde (synlig) 1,5 m 
 
Solid muring av flataktige rektangulære stein av opptil 0,7 m 
lengde. Særlig godt murt i endene (kortsidene). 
 
Ledemurene delvis nedrast, men tydelige. Deres lengde: Mot N 10 
m - går over i ur, Mot V 12 m går over i ur. Mot Ø 10 m går over 
i ur. Mot S 6 m - forlenges av store fl.blokker, 
 
Terrenget omkring er tørt og steinet med en del flyttblokker. 
Vegetasjon av reinlav, noe gress og fjellmo, blåbærlyng og 
krekling. Spredte lave busker av einer, vier og dvergbjørk. 
 
Anlegget virker lite påfallende i terrenget og er vanskelig å 
finne. Ikke markert trekkvei. Ingen tradisjon. 
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RUTE 3895 
 
Hein 206. Dyregrav med 2 ledemurer. 
 
På Grensehøyda (høyde 1262), ca. 2 km Ø av Øvre Hein. På øverste 
platå, ca. 100 m SSØ av Hein 205, ca. 40 m NNØ av toppen (varde 
på flyttblokk). 
 
Terrenget er nærmest flatt med store steiner, langstrakt, smal 
steinur i retning Ø-V. Dyregrava danner bru over en liten 
steinur i et 1-1,5 m dypt søkk. Den raker forholdsvis høyt over 
terrenget som oppbygd steinmuring. På sidene (over ura) går 
"brua" hele 1,0 – 1,2 m over terrenget, på endene 0,5-6 m over 
bakken. Her må antakelig ha vært jordoppbygning som i tidens løp 
er smuldret bort. 
Orientert N-S. 
Største lengde (nede i gropa) 1,6 m 
Lengde øverst                1,2 m 
Største bredde (nede i gropa) 0,8 m 
Bredde øverst                0,6 m 
Dybde fra øverste steinkant   1,5 m 
 
Sammenrast, delvis, særlig øverst (over bakken). Ellers solid 
muring. 
Ledemurer bare på S-siden. Ingen synlig muring på N-siden, men 
her er kanten ned mot ur-søkket noe mer markert. 
 
Vegetasjonen omkring - se Hein 205. 
 
Også dette anlegg virker "tilfeldig" på høyden uten markerte 
terrengformasjoner som leder reinen i denne retning. 
 
Det går et reintrekk mot V på Ø-siden av Hein (M.O.), og det vil 
på varme høstdager være naturlig at reinen samler seg på høyden. 
Ellers ingen tradisjon om anlegget. 
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RUTE 3895 
 
Hein 207. Dyregrav med ledemur. 
 
Under Grensehøgda (1262) i skråningen ned mot V, ca. 60 m SV av 
toppen i langstrekt VØ-V-gående steinur m/bekkeleie. 
 
Dyregrava danner ei bru over steinura med relativt høg opp-
bygging på langsidene, og jevn adkomst fra gavlene. 
Lengderetning NV-SØ 
Lengde øverst 1,2 m 
Største lengde 1,4 m (noe nede i grava)  
Bredde 0,7 m 
Dybde 1,2 m  
Delvis sammenrast. 
 
På oversiden (mot NØ) går den utvendige oppbygging over ura 
opptil 1 m, på nedsiden (mot SV) inntil 1,2 m oppbygging. 
 
Gavlveggene er solide og godt bevart. Steinene er mosegrodde. 
Noe bunnmose nede i grava. 
 
Vegetasjonen på begge sider av ura fram mot dyregrava domineres 
av krekling, tørt gras og reinlav. 
 
Ledemurene mot N ca. 10 m, mot Ø 12 m, mot S 16 m, mot N 4 m. 
Samtlige ledemurer går over (slutter mot) steinur. 
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RUTE 3895 
 
Hein 208. Dyregrav med ledemur. 
 
Ca. 70 m SV av Hein 207, lenger nede i den samme ut m/bekkefar. 
I nedkanten (V-siden) av en lone (dam) ca. 20 m lang og 10 m 
bred. 
Også denne grava danner ei bru over ura og er bygget opp over 
terrenget. 
 
Lengderetning NV-SØ 
Lengde øverst 1,2 m 
Største lengde 1,4 m (noe nede i grava) 
Største bredde 0,9 m 
Dybde 1,2 m. Smalner nedover 
 
En del nedrast. Bygget (murt) opp i høyde over terrenget 0,5 - 
0,8 m på langsidene, 0,2 - 0,5 m på gavlsidene. Her har 
antakelig vært oppbygging som senere er blitt borte. På Ø-siden 
mot dammen en jordfast stein 1 m i diam. i kanten av grava. 
Fuktig nede i grava. Noe brun mose. Vegetasjonen på fast mark 
fram mot grava domineres av gras, fjellsyre, blåbær og skog-
storkenebb. Seljekratt og ur mot dammen  ved Ø-hjørnet. På 
N-siden en tett einerklynge og en humlebusk. 
 
Ledemurene: Mot N 4 m til ur og vann, mot Ø danner ur og vann 
ledemur, mot S 3 m synlig mur, forsvinner, muligens rast ned, 
mot V 4 m til stor stein. 
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RUTE 3895 
 
Hein 209. Liten steinbu - "Kryp-inn". 
 
Under Grensehøgda Ø av øvre Hein ved langstrakt Ø-V-gående 
steinur i skråningen mot V ned av høgda. Omtrent midt mellom 
dyregravene Hein 207 og 208. 2-3 m N av bekkefaret under en stor 
flyttblokk, 12 m NØ av dammen nevnt i Hein 208. Åpningen mot SV. 
Utsyn mot øvre Hein og Vesletunga. 
 
Lengde - flate del av golvet 1,5m + skråning  
Største bredde av golvet 1,2 m  
Middelhøyde 0,8 m 
 
Noe oppmuring, høyest mot S 1,3 m  
Ellers dannes veggene av steinblokker. 
 
Noe grasvokst, tørt på golvet. 
 
Ved prøvestikk innvendig fant en jord og småstein ned til 10 cm. 
Deretter fjell. 
På 2-5 cm ble funnet morkne leggbein av rein.  
Oppgulp av rovdyr, sannsynligvis rev inne i bua. 
 
Vegetasjonen på nærmeste fast mark domineres av blåbær, 
krekling og litt gras. 
Grue på en liten kolle 20 m V av bua. 
Kullrester synlige. 
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RUTE 3997 
 
Hein 210-211-212. Sørlægeret i Krækkjehei. 
 
Beliggende i Hol kommune i sørhellingen av Krækkjehei 1247 
m.o.h. Frodig sørvendt grasvoll, ca. 10 dekar, ikke inngjerdet. 
 
På vollen 3 steinbuer (nedrast) med døråpningene mot S. Dessuten 
1 nyere trehytte intakt. 
 
 
 
Situasjonsplan: 
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Hein 210. Steinbu - nedrast. 
 
Orientert N-S, Veggene er tykke nederst, eksteriøret minner om 
en "iglo". Delvis nedgravd i bakken. Solid muring. 
 
Innvendig grunnflate ca. 3 x 3 m 
Innvendig høyde opptil 1,2 m (slik bua står nå) 
Veggene opptil 2,5 m tykke nederst, øverste del ca. 0,6 m. 
 
Innmurt hylle 0,5 m dyp i NØ-hjørnet.  
Ildsted i SØ-hjørnet ved døråpningen. 
Golvet grasvokst. 
 
Hein 211. Steinbu - nedrast. 
 
Orientert N-S. Delvis nedgravd i bakken. Solid oppmuring av 
stein med oppkastet jord nederste del av veggen. 
 
Innvendig grunnflate ca. 5 x 5 m 
Høyde 1,60 m på N-siden, på Ø-siden 1,40 m, betydelig lavere på 
V-siden. 
 
Murene er 1,20 - 1,40 m tykke, i døråpningen 0,9 m tykk muring, 
Utmuring for peis i SØ-hjørnet ved døra. 
Golvet grasvokst og tuet. 
 
Hein 212. Steinbu - noe nedrast. 
 
Orientert som de andre, noe mer NV-ØSØ, Noe nedgravd i bakken. 
Rektangulær. 
 
Innvendig golvflate 4,9 x 6,0 m, lengderetning N-S.  
Høyde: 1,1 - 1,9 m, høyest mot N 
Tykkelse: 0,9 - 1,2 m steinmurte vegger 
 
Ikke tydelig ildsted, men kullrester i SØ-hjørnet ved døra. 
 
Det er lagret en del trematerialer i nr. 211. Trehytta rett S av 
nr. 211 er ca. 3 x 6 m. Vegger av uhøvlet bord. Nyere type. 
Brukes antakelig i forbindelse med jakt. 
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Opprinnelig felæger og seter, men har ikke vært bebodd som sådan 
siden 1. verdenskrig. 
Sauebeite i området. 
 
Merknader. 
Siv. ing. Erling Thiis, Odda har hytte i nærheten. (Jørgensen-
hytta ved Krækkjebekken, 1188 m.o.h.). Har ferdes i området 
siden 1916. 
 
Han opplyste at alle tre buene var ubrukt og delvis nedfalt i 
1916. Har vært tvist om eiendomsretten. Haugen fra Geilo (Halte-
Haugen) fikk eiendomsretten ved dom på vilkår av at han skulle 
bygge på lægeret og bruke det i forbindelse med gårdsdriften. 
Har siden - såvidt vites - bare vært brukt i forbindelse med 
jakt. 
 
Offentlig utskiftning vedrørende Sørlægeret avsluttet den 
31/7 1936 ved Buskerud 8. Utskiftingsdistrikt. Har Grd. nr. 81, 
br. nr. 3 og 4 (Krækkjehallene). 
 
Knut Sveiningssgard d. e., Skurdal (ca. 75 år) vet mye om 
Sørlægeret og Krækkjehallstølen. 
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RUTE 3897 
 
Hein 213-214. Krækkjehallstølen. 
 
Beliggende i Hol kommune i sørskråningen av Krækkjeheii på 
nordbredden Krækkjehalltjørni (1216 m.o.h.). På frodig setervoll 
mot SV, ca. 8 dekar. 
 
På vollen 2 steinbuer, takene nedraste, men ellers ganske godt 
bevart. 
 
Hein 213. Seterbu av stein. (Vestlig bu). 
 
Orientert NNØ-SSV, dør mot SSV. Steinbu i forholdsvis god stand, 
men taket er ramlet ned. Noe nedgravd i bakken. 
Innvendig grunnflate 5 x 5,8 m (lengderetning NNØ-SSV)  
Høyde (innv.) 1,90 + 0,4 m delvis nedrast  
Veggene 0,7 - 0,9 m tykk steinmuring 
 
Peis i SØ-hjørnet ved døra. 
Trebrisker (paller) langs veggene ennå synlige. På golvet ligger 
restene av taket, 1" uhøvla bord, never og torv. Døråpning 1,0 m 
brei mot SSV. 
 
Hein 214. Steinbu - fjøs. (Østlig bu).  
 
Orientert som seterbua. 
Innv. gr. flate 3,8 x 5,4 m (lengderetning N-S) 
Innv. høyde 1,2 - 1,5 m 
Veggene 0,9 - 1,1 m tykk steinmur. 
 
Utbygging for stort ildsted I SØ-hjørnet ved døra. 
 
Avdelt binge ved steinmuring 1,3 x 2,4 m (lengderetningen) i NØ-
hjørnet. 
 
Merknader. 
Siv. ing. Erling Thiis, Odda, har nesten årlig vært i området 
siden 1916. Han opplyser: 
Familien Løvås fra Geilo drev Krækkjehallsstølen hver sommer til 
uti 1930-årene. Løvås leide beiterett av Jørgensen (fra Bergen?) 
som var grunneier. Som vederlag skulle Løvås i 
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jakttiden frakte 5 kløver med hest fra Haugastøl til Jørgensen-
hytta ved Krækkjabekken og retur. Jørgensen hadde kjøpt området 
av Herleiksplassen, Skurdal. Godt jaktterreng. 
 
Familien Løvås flyttet til Argehovden ved Møsvatn. Hans sønn som 
var med på stølen, arbeider nå på Geilo Hotell. 
 
Så lenge stølen ble drevet foregikk all koking over åpen varme i 
grua. Erling Thiis husker at det var en særpreget 
god røyksmak av rømmegrauten som fru Løvås kokte. Hun var alene 
på stølen med guttene. Mannen var på arbeide i bygda. 
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Lørdag, 11. juli 1970 
 
 
 
Regn, sludd og sterk vind om morgenen.  
Opp kl. 6 og kl. 7.30.  
Været ubrukbart. 
Sov til kl. 11. Været noe bedre. +5° C, sterk vind, lette 
regnbyer. 
 
Ut kl. 12. med båt til V-siden av Øvre Hein. Undersøkt lavlandet 
fra NV-enden til og med Tverrhogget (sørenden av eidet). Rabbene 
til midt på eidet mot Halnefjorden. Derfra opp til fjellkanten 
og lia mot N til på høyde med Heinungen dit vi undersøkte fra N 
på onsdag.  
Tilbake kl. 20. Minus matpause 1 time.  
Netto: 7 t.  
Prøvestikk: 175. 
 
Funn: 
1 oppmuring (skytterbu?) i strandkanten 
1 funn bergkrystall (3 biter) på Tv. hoggeidet 
1 mindre oppmuring på Tv. hoggeidet 
1 oppmuring (bogastille?) i lia NV av innfallsosen 
1 skytterbu av stein på åskanten, Halnetunga 
 
Se reg. rapporten nr. 215-219 
 
2 nye fiskere som leier fiskerett av Halne Sameige kom til hytta 
ca. kl. 19.30. 
Meget hyggelige folk som ikke hadde noe imot at vi ble boende 
her. 
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RUTE 3496 
 
Hein 215. Oppmuring - sannsynlig bogastille. 
 
V-bredden av Øvre Hein 400 m SSV av innfallsosen i S-enden 
av N-S-gående nes med ei lita vik på S-sida. 
Oppmuring mellom store steiner i strandsonen. Sannsynlig 
bogastille eller skjul for reinjegere. Ved oppmuring av 
stein mot N og S er det dannet et rektangulært rom mellom 
steinblokkene. 
Lengde N-S 1,8 m 
Bredde øverst 1,1 m, i bunn 0,6 m 
Høyde på muringen mot N 0,7 m. Her står 12 steiner igjen i 
muren. 
Høyde på muringen mot S 1,4 m. 35 steiner står igjen. 
Steinblokkene på langsiden er ca. 1,9 m høye. 
Ved høyeste vannstand i øvre Hein står vannet 5-15 cm over 
bunnen av rektangelet. Hoen steiner ved siden av muringene oppå 
flyttblokkene, og noen synes å være rast ned. 
Kurene synes å ha stått lenge urørt. 
 
I NNV av NV-hjørnet i rektangelet er det i ura ei grop, 
sannsynligvis fastring, ca. 0,7 x 0,4 m, dybde 0,6 m. 
3 m lenger mot NV ei til grop ca. 0,4 x 0,5, dybde 0,4-0,7 m. 
Disse to gropene er ikke gitt egne registreringsnr. Kan være 
fastringer, men muligens også skyldes steintak til murene. 
 
Fra dette skytterskjulet er det godt utsyn til Ø-siden av Øvre 
Hein N for V. Krækkjeodden, til området rundt utfallsosen og 
strandlinjen med en del av ovenforliggende myrer og moer mellom 
utfallsosen og Tverrhogget. Folk som leier fiskeretten i Øvre 
Hein opplyser at de ved et par anledninger har sett villrein 
svømme over vannet mellom neset der oppmuringen er og Ø-bredden 
vis à vis.  
Profil mot S: 
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RUTE 3495 
 
Hein 216. Avslag av bergkrystall.  
 
Overflatefunn: 3 biter bergkrystall. 
Funnet ble gjort i Ø-lige delen av Tverrhoggeidet mellom 
Halnefjorden og Øvre Hein. På en tørr rabbe ca. 100 m N av 
utfallsosen for bekk som kommer ned fra eidet, 35 m V av røkeri 
tilhørende sportshytte ved Øvre Hein, 20 m S av myrtjern. Ca. 3 
m over tjernets nivå og ca. 5 m over normal vannstand i Øvre 
Hein. 
Rabben er tørr, bevokst med krekling, lav, bjørnemose og litt 
blåbær. Dvergbjørk i klynger. Steinet. Enkelte lave flytt-
blokker. Det er godt utsyn fra rabben, særlig i Ø-lige ret-
ninger, men også oversikt over det meste av åssidene på begge 
sider av eidet. 
Ypperlige båtstøer ved stranden. 
 
Det ble foretatt 20 prøvestikk i rabben.  
Ingen flere funn. 
Funnstedet er merket med pinne i jorda.  
Beskrivelse av bergkrystallene: 
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RUTE 3395 
 
Hein 217. Bogastille/skytterskjul. Oppmuring - sannsynligvis i 
forbindelse med jakt. 
 
N-skråningen av Tverrhogget i N-S-gående steinur, 600 m V av 
utløpet av liten bekk i Øvre Hein, 40 m N av lite tjern som 
bekken renner gjennom. 
Ved grop i ura murt inntil en stor flyttblokk. 
 
Oppmuring av 12 steiner, 1 m lang mur, 0,5 m høy, 0,4 m tykk. 
Banner vegg mot Ø. Noe stein nedrast. 
Mot V dannes veggen av jordfast stein ca. 30 cm brei. 
Mot S er veggen en 1,1 m høy flyttblokk. Mot N danner naturlig 
steinur en 0,6 m høy vegg. Derved er dannet et 2 m langt (Ø-V) 
og 1 m bredt rom smalnende mot S. 
Muringen virker gammel. 
Vegetasjonen i og omkring består vesentlig av krekling, einer og 
selje. 
Godt utsyn mot Ø-V og S over Tverrhoggeidet mot Vesletunga. 
 
4 m V av oppmuringen er det ei grop i ura, sannsynlig fastring: 
0,6 x 0,6 m, 0,7 m dyp.  
Ikke reg, med eget nr. 
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RUTE 3496 
 
Hein 218. Bogastille - oppmuring. (Usikker) 
 
Ved bekk som kommer fra Halnetunga og renner ut i NV-hjørnet av 
Øvre Hein ca. 1 km rett V av innfallsosen, i steinur midt i lia, 
ca. 20 m N av bekken. 
 
Oppmuring på og mellom steinblokker. Delvis nedrast, 10 større 
steiner oppmurt og flere mindre. 
 
Godt utsyn nedover (mot Ø) til vegetasjonsstripe (godt beite) 
som går N-S langs lia. Vegetasjonen der består av musøre, vier 
og kort fjellgras. 
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RUTE 3497 
 
Hein 219 Steinbu ("Skytterbu"). 
 
På Halnetunga, i Ø-skråningen mot Øvre Hein. Ca. 1 1/2 km VNV av 
innfallsosen Øvre Hein. 40 m N av Ø-enden på et tjern. 
 
Under og mellom flyttblokker av granitt er ordnet til ei 
steinbu. En del enkel muring mellom steinblokkene slik at det 
dannes sammenhengende vegger. 
 
Døråpningen (0,4 m brei) mot SV. 
Grunnflaten er oval, 2,5 m på det lengste, 1,8 m på det 
breieste. 
 
Høyde 1,8 m ved døra, skråner jevnt nedover, 1 m midt på, ned 
til 0,3 m lengst inne mot NØ. 
 
Grue mot flyttblokk som danner V-veggen, omtrent midt på der 
golvet er breiest. 
 
Golvet er dekket av jord og noe smultret ris. Trekull i grua. 
Noe brensel (einer) i bua. 
 
Fra døråpningen er det utsyn mot S og V - til Tverrhogget og 
begge sider av Øvre Hein. Utenfor bua også godt utsyn mot Ø til 
dalen mellom Heinungen og Øvre Hein. 
 
Utenfor bua vokser geiterams, gras og lyng (tyttebær, krekling). 
Lenger nede er det lyngmark med vier, einer og dvergbjørk. 
Bua bærer preg av bruk helt til de seneste årene.  
 
Ikke gitt reg. nr.: 
 
10 m NØ av bua er en tydelig fastring, 1 x 1 m i tverrmål og 
minimum 1 m dyp. 
Flere groper og hellere i nærheten er godt egnet for lagring.  
 
Merknad: 
Lars Ødegård, Fagerheim fjellstue, opplyste i juli 1969 at han 
kjente til denne bua. Mente den var brukt til jakt. Hadde selv 
overnattet i den under høstjakta. 
Bua har vært der den tid han kan huske. Vet ikke når og av hvem 
den er laget. 
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Søndag, 12. juli 1970 
 
Regnbyer og sterk vind.  
Ut kl. 10.30. 
Undersøkt rabber og morenehauger mellom Øvre Hein og V. Krækkja 
på V-siden av elven langs dalbunnen og oppover til øverst i åsen 
på Halnetunga. 
Søkt i ur og brattlende. Grundig befaring av eidet Heinungen -
øvre Hein. Området ganske godt gjennomsøkt.  
Ingen matpause.  
Inn kl. 16.30. 
 
Funn: 
1 flintavslag i strandsonen  
3 fastringer 
5 skytterbuer, bogastille eller krypinn 
 
Se reg. rapporten nr. 220-228.  
 
130 prøvestikk. 
 
Avgang fra Heierhaugen kl. 19.30. 
Vandring over Tverrhoggeidet og Vesletunga i 2 linjer med 
avstikkere. Undersøkt urer og strategiske punkter i terrenget. 
Observert diverse revehi og beinrester etter rein. 
 
Funn: 
 
1 steinbu (reg. nr. 229) 
1 "skytterskjul", på høyden like ved Sleipahytta. Ikke reg. 
Ankomst Sleipa kl. 22.30.  
Netto arb. tid 9 timer. 
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RUTE 3498 
 
Hein 220. Fastring. 
 
Ved SV-hjørnet av Vesle Krækkja, på V-siden av utfallsosen i 
skråningen ned mot tangen. Ca. 100 m V av osen på tørr rabbe med 
flyttblokker og stein. Bevokst med krekling, lav og dvergbjørk. 
I Ø-kanten av flyttblokk en laget grop i ura. 
 
Lengde ca. 0,7 m.  
Bredde ca. 0,5 m.  
Dybde ca. 0,7 m. 
 
Brun og grønn mose i bunnen samt noe jord. Mosegrodde steiner i 
sidene. 
 
Noen nyoppkastete steiner ved siden av samt innsamlet tørrved, 
men ikke ildsted. Steinene neppe tatt av fastringen. 
 
Hein 221. Fastring. 
 
På V-siden av samme flyttblokk 3 m fra Hein 220.  
 
1,0 m lang (Ø-V), 0,6 m brei, 0,6 m dyp. 
 
6 steiner lagt som "mur" langs V-kanten av gropa, ca. 0,3 m høy. 
 
Mosegrodde steiner i botn og på sidene.  
 
 
RUTE 3497 
 
Hein 222. Bogastille - muligens stor fastring. 
 
V av utfallsosen Heinungen. På en liten rabbe 15 m V av lite 
avlangt tjern. Steinur med noe vegetasjon av gras, musøre, 
blåbær og dvergbjørk. 
 
Oppmuring mellom naturstein og skrått svaberg (60° helling). 
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Lengde 1,4 m (Ø-V)  
Bredde 0,7 m  
Høyde 1 m 
 
Steinene uregelmessig lagt. Virker lite forseggjort. Steinene 
mosegrodde. Brun mose og litt lav i bunnen. 
 
Utsyn mot N-Ø-S. Godt oversyn over dalen mellom Heinungen og 
Øvre Hein. 
 
Bra høstbeite i området omkring, naturlig trekk for rein. 
 
Ingen tegn til ledemur. Lite trolig at dette kan ha vært 
dyregrav etter form og orientering. 
Sannsynligvis vaktskjul i forbindelse med villreinjakt.  
 
Hein 223. Fastring. 
 
30 m V av Hein 222. I liten ur omgitt av blåbær, lav, krekling 
og dvergbjørk. 
 
Lengde 0,8 m (Ø-V)  
Bredde 0,6 m  
Dybde 0,6 m 
 
Litt grønn mose i botn. Mosegrodde steiner i sidene. 
 
Ingen regulær oppmuring, men botn er jevnet. Noe nedrast stein. 
 
Hein 224. "Skytterbu" - "Kryp-inn". 
 
På V-siden av elva mellom Heinungen og Øvre Hein omtrent midt-
veis ca. 200 m fra elva. Noe S av Hein 222. (Nærmere stedsan-
givelse ikke notert. Se avmerking på kartet). 
 
Mellom flyttblokker er ryddet et "kryp-inn". Enkel steinmuring 
på 2 sider (i alt 16 steiner lagt opp). 
 
Grunnflate ca. 1 x 1 m  
Høyde 1,1 - 1,8 m 
 
Åpning mot SV. Hull mellom blokkene med noe utsyn mot Ø. 
 
Flatt, ryddet gulv med litt jord. Mosegrodde steiner i muringen. 
Virker gammel. Gir effektivt ly mot regn og vind, spesielt fra V 
og Ø. Noe utsyn. Bra mot Ø (Heindalen). Antakelig jaktskjul. 
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RUTE 3496 
 
Hein 225. Skytterbu eller bogastille. 
 
På brinken V-siden av lite dalføre med steiner som går parallelt 
med Heinelva mellom Heinungen og Ø-Hein, V-siden av elva. Noe S 
av Hein 224. (Se avmerking på kartet). 
 
Bua er nedrast, men dimensjonene kan tydelig sees. 
 
Innvendig lengde 1,7 m (Ø-V) 
"      bredde 1,1 m 
Nåværende høyde 0,7 m 
Nedrasing både inn- og utover. Mosegrodde stein av størrelse ca. 
0,5 x 0,3 x 0,2 m (tykk), trolig hentet på ura nedenfor, ca. 15 
m lenger V. 
 
Vegetasjonen omkring består av blåbær, dvergbjørk, einer, 
krekling og kruslav. 
 
I tufta en del brun mose synlig. Musebol. Skållav på enkelte 
steiner. 
 
V-enden av bua har muligens vært benyttet som fastring etter at 
den falt ned. 
 
Ingen spor av ildsted. 
3 prøvestikk, ingen funn. 
 
Fra bua er det fint utsyn i alle retninger, noe dårligere mot N, 
Begge dalsidene kan observeres fra bua. 
 
Antakelig standplass (skjul) under jakten.  
 
Hein 226. Bogastille eller "skytterbu". 
 
Noe S av Hein 225, for øvrig samme terreng. (Se avmerking på 
kart). 12 m N av lite tjern, 80 m V av liten bekk. 
 
Oppmuring mot 2 flyttblokker som danner vegg mot V og N. 
 
Grunnflaten i bua ca. 1 x 1 m. 
Vegghøyde 0,8 - 1,0 m. 
 
Uregelmessig steinmuring, virker lite forseggjort. Største stein 
0,5 x 0,3 x 0,2 m. Mosegrodd, Noe nedrast. Mot Ø-veggen 
dvergbjørk og vierkratt (1,2 m høyt). Utsyn som Hein 225. 
Antakelig samme funksjon. 
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RUTE 3597 
 
 
Hein 227. Oppmuring - antakelig bogastille/"skyttarbu". 
 
V-siden av Hein-elva. 20 m nedenfor utfallsosen Heinungen. 
Oppmuring mellom steinblokk og svaberg. Danner et rom med 
grunnflate 2 x 1,5 m (lengderetning ØNØ-VSV). Største høyde ca. 
0,8 m. 
 
Fast fjell danner vegg mot N og NØ. Steinblokk mot S. Enkel 
oppmuring mot Ø og V. Lite forseggjort. Nedrasing. Stein i muren 
er mosegrodd. 
 
Mellom "bua" og vadestedet i utfallsosen er det slett svaberg. 
Godt utsyn til områdene omkring Heinungen, Østre elvebredd og 
vadestedet. Strategisk fin beliggenhet under jakt. 
 
RUTE 3496 
 
Hein 228. Steinalderlokalitet. Flintavslag. 
 
N-enden av Øvre Hein. Funnet i strandsonen V-siden av inn-
fallsosen Øvre Hein, N-enden av vannet. Ca. 70 m V av osen, ved 
markant stor stein i strandsonen, Ø-siden av steinur, like under 
nedrast mele, ca. 1/2 m fra vannkanten. Funnet på overflaten. 
Funnet er innlevert. 
 
 
RUTE 3494 
 
Hein 229. Steinbu. 
 
På Vesletunga mellom Halnefjorden og Øvre Hein, ca. 250 m SØ av 
Melrakkhøgda trig. pkt. 1208 m.o.h. Ca. 1 km fra Halnefjorden, 
like V av vannskillet.  
Bua ligger ved en samling av store flyttblokker. 
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Lengde 2,0 m (SØ-NV) 
Bredde 1,5 m - 1,8 m (midt på) 
Høyde 0,9 - 1,15. Høyest mot SØ 
Døra er i kortveggen mot NV. 
Ildsted ved døra i V-hjørnet. Trekull. 
Døråpning 0,8 m brei, 0,7 m høy med stein (lag/flat) som 
overligger. 
 
Kortveggene noe høyere på midten. Må ha vært takås. Ingen spor 
av taket. 
Ikke nevneverdig nedrasing. 
 
Kort gras og reinlav vokser på gulvet. 
Utenfor bua domineres vegetasjonen av reinlav, krekling, 
blåbær. Buskas av einer, dvergbjørk og litt vier. 
 
Fra bua er det utsyn mot Søndre del av Halnefjorden ved Låge-
tunga og midtre del av Vesletunga. 
 
Prøvestikk utenfor bua. Ingen funn. 
Naturlig fastring mellom steiner 8 m fra bua. 
Bua er sannsynligvis brukt i forbindelse med reingjeting eller 
jakt. 
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Mandag, 13. juli 1970. 
 
Opp kl. 8. 
I arbeid fra kl. 10. 
 
Ajourført dagboka. Renskrevet fotolista. Plottet inn funn på 
reguleringskartet. 
 
Renskrevet funnrapporter (6 registreringer). 
 
Netto arbeidstid: 7 t.  
Ordning av diverse utstyr 1 t. 
 
Avmarsj til Heinseter kl, 21. Fremme kl. 23.  
Samtale med Knut Brekke 1/2 t. 
 
 

Tirsdag, 14. juli 1970. 
 
 
Opp kl. 8. 
Ordning av karter og gjennomgåing av tidligere materiale 
vedrørende området. 
 
Ut kl. 10. 
Fra Heinseter NØ langs Albrekstnuten, Syningen, rundt Grasnuten 
til herredsgrensen mot Hol til Ø av Grønenuten. 
 
Matpause i Grønenutlægeret 1 t. 
Derfra V-siden og N-siden av Grønenuten nesten til Grønevatnet. 
Derfra V til Grensehøgda. Over denne mot Ø. Hein ovenfor Østre 
Kr. odden. Derfra over Heinsbunuten og Tremannshøgde til Hein-
seter. Hele tiden gått i 2 søke-linjer, med avstikkere. 
Vedvarende regnvær fra kl. 18. 
 
Inn kl. 20.30. 
 
Funn: 1 melrakkfelle (fallem av stein), 1 steinbu m/tak, 
2 oppmuringer (bogastille eller skytterskjul), 1 kryp-inn 
(skytterbu) se reg. rapporten nr. 232-236.  
Skrivearbeid: 1/2 time. 
Prøvestikk: 20. 
Netto arbeidstid 10 timer. 
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Tirsdag, 14. juli 1970. 
 
RUTE 4393  
 
Hein 232. Steinfelle, antakelig for røyskatt. 
 
Mellom Grasnuten og Syningen, omtrent midt mellom på avlang 
rabbe, ca. 100 m S av avlangt tjern nærmest Grasnuten. På 
markant lav steinblokk i V-enden av rabben. 
 
Steinblokken er ca. 1,8 x 1,6 m, 0,7 m høy. 
Flere flate steiner på blokken, sannsynligvis løsnet fra samme. 
 
Under en av hellene (0,5 x 0,3 x 0,07 m), rester av pinner, 
sterkt oppsmuldret. 
 
Steinen er mosegrodd, sort, gul og grå lav. Virker urørt i lang 
tid. Fallsteinen ligger i lengderetning N-S med tykkeste delen 
mot N. Resten av pinnene omtrent midt under steinblokken. 
 
Noe jord og mose ved fallsteinen.  
Fuglemøkk og fjær ved samme. 
Ligger på utpreget tørr Ø-V-gående rabbe med framherskende 
vegetasjon: Reinlav, kvitkrull, rabbesiv, litt lav dvergbjørk. 
Saftigere gressvekst med litt fjellsyre like ved steinblokken. 
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RUTE 4295 
 
Hein 233. Liten steinbu - "skytterbu" e. l. ved Grønenuten  
felæger. 
 
Under bratt hammer i S-enden av Store Grønenuten. I steinur med 
store, kantete steiner er en improvisert oppmuring mellom større 
steinblokker. 
 
Danner et rom på omtrent 1,3 x 1,3 m. Vekslende høyde. Mot SØ 
1,5 m høy steinblokk. Ellers 0,6 til 1,1 m høye steiner som 
danner veggene. 
 
Lite oppmuring. Rommet er nærmest ryddet i steinura. Den murte 
del av veggene er 0,3-0,5 m tykke. Virker improvisert. Største 
brukte stein i muringen er 1 x 0,5 x 0,3 m. Kantet, uregelmessig 
stein. Ikke spor av tak. 
 
Steinene overgrodd av grønn mose og sort steinlav. Virker urørt 
lenge. 
 
I steinura omkring er det noe vegetasjon av fjellmo i striper 
mellom steinene. 
 
Godt utsyn mot S og V. 
 
Utilgjengelig i steinura. Vanskelig å sette bua i forbindelse 
med bruken av felægeret. 
 
Muligens vaktbu under jakt eller reingjeting.  
 
Hein 234 og 235 Grønenuten felæger. 
 
Ligger i sørvendt bakke under berghammer S av Store Grønnutan. 
10-12 dekar steinet grasbakke. Ikke inngjerdet. Frodig vege-
tasjon av gras, engsoleie, løvetann, storkenebb. 
Flere lave, flate steinblokker utover vollen. Ikke mosegrodde. 
Muligens saltsteiner. Flere kildesig nedover vollen. Mye saue-
møkk og tråkk på vollen. Uvanlig frodig beite både på vollen og 
i terrenget mot SV-S-SØ. Brei, frodig dal mellom St. Grønnutan 
og Grasnuten. 
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Grensen Hol-Uvdal går over St. Grønnutan. Felægeret ligger 
således i Uvdal kommune i Numedal. 
 
Hein 234. Steinmuring - antakelig for småfe. 
 
Ligger under hammeren, 25 m SV av Hein 233, 50 m NNV av hovedbua 
(Hein 235). På en avsats i terrenget i kanten av steinur (Ø- og 
N-siden). Steinet grasmark på V-siden av bua.  
Vegetasjon: Musøre og gras. 
 
Oppmuring inntil større steinblokker. Improvisert utførelse av 
varierte dimensjoner. En del nedrast. 
 
Bua er spiss i begge ender (båtformet). Største lengde 4,5 m. 
(Lengderetning N-S). 
Største bredde 2,0 m (midt på) med avsmaling mot endene.  
Største høyde 1,2 m (mot V) hvor steinblokker danner veggen.  
Mot N ca. 1 m (muring). Mot Ø 0,3-0,5 m. (Nedrast mur). 
 
Murene 0,5-0,8m tykke (uregelmessig). 
 
Noe nedgravd innvendig. 
 
Utvendig høyde 0,5-1,0 m, unntatt mot SØ hvor inngangen 
antakelig har vært (0,3 m høy mur). 
 
Golvet er bevokst med fjellsyre og gras. Ikke spor av tak.  
 
Godt utsyn i alle retninger unntatt mot N.  
 
Sannsynligvis bu for småfe i forbindelse med felægeret.  
 
Kan også ha vært vaktskjul e.l. i forbindelse med jakt. 
 
Hein 235. Grønenutlægeret. - Hovedbua. 
 
I overkanten av vollen. Ca. 250 m S av bratt hammer. 
 
Steinbu med solid ganske jevn muring av lange steiner, opptil 
1,5 x 0,4 x 0,2 m. Borehull synlig i 3 av steinene, 13 cm, 10 cm 
og 25 cm dype. Bua virker forholdsvis ny (pløyde planker, 
borehull, fabrikklagete spiker). 
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Veggene i selve bua er forholdsvis godt bevart, men taket er 
falt ned. 
 
Veggmurene fortsetter mot S og danner skut som er nedrast. Ingen 
spor av tak her. 
Taket i bua har hvilt på 5 åser av rundtømmer, maksimum 7" 
tykke. Mønsås og 2 åser på hver side (2+1+2). Takbord av 1" 
bord, bredde 7"-12". Fabrikklagde spiker 3" og 4". Bordene 
tekket med never og torv. 
 
På gulvet delvis heller og nedrast tak over. 
 
Rest av dørkledning - 5" x 2" pløyd planke med kroker for dør-
hengsler. 
Noe skjørbrent stein øverst i Ø-veggen. (Hentet fra tidligere 
bu?) 
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I gulvet funnet 1 skosåle med besparere av metall. 
 
I prøvestikk i gulvet (østre hjørne) funnet 1 hestesko, liten, 
meget slitt. 
 
I muren i skutet funnet 1 hestesko (tatt med). 
 
I dørkarmen inskripsjon "J.A.A. 1930". I nedfalt takås inskr. 
"RWPPL-45". 
Diverse initialer yngre enn 1945.  
 
 
RUTE 3995 
 
Hein 236. Steinbu/heller Grensehøgda. 
 
I Ø-enden av Grensehøgda. 120 m V av bekk mellom Grønenut-
tjørnan. Ca. 250 m SSV av tjern 1211 m.o.h. 
 
Storsteinet lende med flyttblokker og flekkevis steinur. "Tørr" 
vegetasjon av lyng, einer og dvergbjørk. 
 
Bua/helleren er mellom og delvis under 2 flyttblokker. 
 
Innvendig gr. flate 3x2 m (lengde N-S). 
 
Høyde 1,0m - skrånende ned til 0,1 m.  
Døråpning 0,8x0,5 m mot Ø. 
Steinmuring og torv danner vegg mot SØ og NV. 
 
Den største av blokkene er 2 m høy. 7 steiner er lagt oppå den 
som varde. 
 
Jordgolv med smuldret ris. Vokser bregner og 2 multeplanter. 
Trekull i nordenden hvor gulvet er høyest. 
 
Fra døråpningen utsyn mot Ø og SØ. Utenfor bua utsyn mot S-Ø-N. 
 
Regnes som godt jaktterreng. 
Kfr. Hein 205-208 Dyregraver lenger V på Grensehøgda.  
 
Antakelig "skytterbu". 
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Onsdag, 15. juli 1970. 
 
Opp kl. 8. 
Diverse skriving (tjenestlig).  
Reparering av fottøy.  
Ut kl. 10. 
Søkt i to linjer på tangen Heinelva - Nedre Hein - Selstjørn-
bekken. 
Over Heinberget til Geitsjøhallet. 
Søkt på N-siden av Geitsjøen både i lia og ved stranda. Fant 
ingen steinbuer eller faste anlegg etter Geitsjøhallet felæger. 
Søkt grundig ved NØ-enden av Geitsjøen og 1 km ned langs Lågen. 
Tilbake i 2 nye linjer langs N-siden av Geitsjøen. Søkt grundig 
i området N av Geitsjøvika. Returnert i 1 linje over Heinberget 
og 1 linje under Geitsjøhovda - Selstjørnbrotet. 
 
Funn: 
1 oppmuring (bogastille) nær Heinseter. Registreres senere. 
1 steinbu ved NØ-enden av Geitsjøen. 
1 steinalderboplass, reg. nr. 237, samme sted. 
(5 flintfunn, 1 kvarts, mengder av skjørbrent stein). 
Reg. nr. 238. 
 
Inn kl. 23. 
Netto arbeidstid 13 t.  
 
Prøvestikk: 100. 
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Rute 4586 
 
Hein 237. Steinbu. NØ-hjørnet av Geitsjøen. 
 
På N-siden av Geitsjøen nær Ø-enden. 200 m NV av sandtange (Hein 
238) som stikker ut i vannet mot S. 35 m fra stranden på en tørr 
liten rabbe 3 m over vannflaten. 
 
Bua er oppført av både kantet og avrundet stein av samme type 
som i ura nedenfor. Solid, men ikke særlig pen muring. Steiner 
opptil 0,5 x 0,6 x 0,25 m. Lavgrodde innvendig. En del ned-
rasing, særlig på dørsiden. 
 
N- og V-veggen nesten helt nedgravd i rabben. S-veggen 1/2 m 
over bakken (utvendig), Ø-veggen frittstående, men også her 
ligger golvet lavere (20 cm) enn terrenget utenfor. 
 
Innvendige mål: 
Bredde 2,2-2,3 m 
Lengde 2,2 m (Ø-V) 
Høyde 1,2 m (nedrast til 0,6-0,9) 
Døråpning mot Ø. Ildsted i NØ-hjørnet. 
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Jord på gulvet, antakelig nedrast tak. Grasvokst. 25 cm under 
taktorva et tydelig lag. Antakelig tidligere gulv.  
Prøvestikk 1 1/2 m Ø av døråpning:  
Funn: 10-15 cm jordblandet trekull.  
Prøvestikk inne i bua: 
Funn: Trekull i torvlaget. Bit never 10 cm dypt (fra taket?) 
 
Rabben er bevokst med krekling, lav og dvergbjørk. Litt spredt 
vier. Myr på alle kanter rundt rabben. 
 
Fra dørveggen 3 m til myr mot Ø, 10 m til kildebekk i myra (mot 
Ø). 
 
God båtstø ved stranden 40 m fra bua. 
 
Moelven-hytte som brukes av Vassdragsvesenet står ved NV-hjørnet 
av bua. 
 
Sekundære ildsteder og hermetikkbokser i bua. Brukt som 
søppelplass. 
 
Hein 238. Steinalderlokalitet. NØ-hjørnet av Geitsjøen. 
 
På tange i NØ-hjørnet av Geitsjøen. 200 m SØ av steinbua (Hein 
237). Tangen går fra N-stranden rett mot S ut i Geitsjøen. Ca 60 
m lang, 25 m bred, smalnende til 5 m på S-spissen som er ca. 250 
m fra utfallsosen (Lågen). 
 
Strandsonen går opp til 0,6 m over vannflaten. Selve tangen går 
0,7 - 2,0 m over vannet. På land innenfor tangen (mot N) er det 
myrlendt, men tangen har utpreget tørr mark. 
 
Strandsonen (mot V) består av fin sand og kantet småstein opptil 
l" stor i forskjellige farger, rustrøde, brune og gule 
sjatteringer dominerer. 
 
Fin båtplass på begge sider av tangen, men på V-siden utsatt mot 
vind fra Geitsjøen. På Ø-siden (i lé) går torvbakken de fleste 
steder helt ned til vannkanten. Strandsonen består her av fin, 
gul sand og en del større stein (mannsløft). En del større stein 
ytterst på nesset mot SV. Ellers spredt med flere meters 
mellomrom. 
 
Vassdragsvesenet har drevet grunnundersøkelser på tangen. Det er 
gravd et par steder i sandmelen. Tatt torv et par steder 
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til teltringer av relativt ny dato. Det er gravd en bred sjakt 
tvers over tangen, og en del skjørbrent stein er falt ned av 
torvlaget. Ellers virker sanden steinfri. 
 
Ved prøvestikk 0,5 m x 0,5 m ned til 1,2 m dyp framkom bare 
finkornet, brun sand som får en gul, lys farge i solen. 
 
I strandsonen på V-siden av tangen ca. 0,1 - 0,5 m over vann-
linjen ble gjort følgende funn: 
 
2 flekker av flint 
1 enegget tangepil av flint 
2 avslag av flint  
Kvartsavslag - mange (?) 
Skjørbrent stein funnet i samme sone spredt langs stranden. 
 
Flintfunnene er innlevert samt prøver av kvarts og skjørbrent 
stein. 
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Torsdag, 16. juli 1970. 
 
Opp kl. 8. 
Skrivearbeid. Ut kl. 11. 
Grundig søking på S-siden av Heinelva langs elvekanten og et 
stykke opp i lia til Heintjern. 
Ble orientert av Svein Indrelid om utgravingen ved Heintjern og 
funn som var gjort.  
Felles matpause 1 1/2 t. 
 
Søkt videre S-siden av Heintjern og nesset mellom Heintjern og 
øvre Hein. 
Etter anmodning fra Svein Indrelid gått grundig over S-stranden 
av Øvre Hein og til ca. 500 m opp fra stranden. Retur i 2 linjer 
lenger oppe på land til Heinseter. 
 
200 prøvestikk, men mest leting i åpne grusleier og strandsoner. 
 
Funn: 
1 steinalderlokalitet m/flintavslag og skjørbrent stein. 
3 melrakkfeller av stein. 
2 fastringer. 
1 skytterskjul (bogastille?) Reg. nr. 239-245.  
 
Inn kl. 22. 
Skrivearbeid 1/2 time. 
Netto arb. tid ute   : 9 1/2 t 
Skriving            : 1     t 
Netto arb. tid       : 10 1/2 t 



 

- 43 - 
 
RUTE 4092 
 
Hein 239. Steinalderlokalitet ved Kløvsteinlonen. 
 
På S-siden av Heinelva, på tørr rabbe ved Ø-enden av Kløv-
steinlonen. (Fangstanlegget Hein 94, 140-145 er vis à vis på N-
siden av elva). 
 
Rabben går fra myrlendt terreng på S-siden ut mot elva som har 
et tjenlig vadested her. V-siden av rabben danner en bukt i 
Kløvsteinlonen SØ av rabben er et 60 m langt myrtjern. 
 
Rabben rager 5 m over terrenget omkring og 6-7 m over elva. 
Utpreget tørr mark m/grus og en del kantete steiner på over-
flaten. Bevokst med reinlav, krekling og kort dvergbjørk, på 
kantene noe einer, lavt vierkratt på myrene omkring. 
 
"Halsen" av rabben mot Selstjørnnutan i S danner en tørr bro 
gjennom myrlendet. Rabben er ca. 50 m lang N-S. Enkelte bare 
flekker hvor torvlaget er tæret bort. 
 
I S-enden (landsiden) av rabben ble funnet 1 flintavslag i lys 
farge. Overflatefunn. Noen meter lenger borte lå biter av 
skjørbrent stein. 
Ved prøvestikk 5 m NV av flintstykket ble funnet skjørbrent 
stein 1-5 cm under overflaten. 
 
Leting og prøvestikking ca. 1 t. rundt om på rabben. Ingen flere 
funn. 
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RUTE 3892 
 
Hein 240. Bogastille - S-enden av Øvre Hein. 
 
I langstrakt NØ-SV-gående steinur ca. 400 m SV av utfallsosen 
Øvre Hein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinene er mosegrodde. 
Inne i "bua" er det jordgolv med brun mose og litt reinlav. 
Vegetasjonen omkring ura domineres av krekling, blåbær, lav samt 
busker av vier og dvergbjørk. Litt einer. 
 
Utsyn mot N-NV og Ø. Mot S stenger en parallell rabbe for 
utsynet. 
 
Antas å tjene som skjul for jeger. 
 
Hein 241. Fastring. S-enden av Øvre Hein. 
 
Ligger 15 m V av Hein 240. I samme steinur. Liten varde 5 m mot 
SØ. 
 
Steiner er kastet til side slik at det er dannet et rom i 
ura på 0,9 x 0,5 m (lengde Ø-V), 0,3 - 0,4 m dyp. 
Bevokst i botn med gras. (Ikke gras på ura omkring). Også litt 
brun mose i botn.  
Steinene er mosegrodde. 
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RUTE 3892 
 
Hein 245, Oppmuring i grop. Sannsynlig fastring. S-enden av Øvre 
Hein. 
 
Ligger 300 m fra midt på S-bredden av Øvre Hein. På rabbe med ur 
mellom 2 myrdrag. (Ikke samme ur som Hein 240-241). 
 
Stein i ura er kastet til side og ved oppmuring av 2 vegger er 
det dannet et rom. 2 langveggene dannes av jordfast stein. 
 
Lengde 1,8 m (N-S)  
Bredde 1,3 m  
Dybde 0,5 m 
 
Alle steiner er mosegrodde. 
 
 
 
 
 
Hein 242. Melrakkfelle av stein. S-bredden Øvre Hein. 
 
På S-bredden av Øvre Hein. Ved V-siden av innløpet til bukt med 
holmer og store steiner i vannet. 30 m V av innløpet til bukta. 
10 m fra strandsonen. 
 
Steinfella ligger på jordfast bergknatt 1 m over det slette 
terrenget omkring. 
 
4 flate heller er lagt oppå hverandre. Mellom 2. og 3. helle 1 
pinne av einer, forarbeidet. 
 
Øverste helle er 0,8 x 0,5 m. En noe mindre helle oppå denne. De 
andre hellene (underste) er av omtrent samme størrelse, 0,1 - 
0,15 m tykke. 
 
Vegetasjonen nærmest fella består av krekling, lav, einer og små 
vier. Spredt blåbærlyng. 
 
Knatten som fella ligger på er tørrere enn myrlendet omkring. 
Ser ut som snøen blåser av her om vinteren. 



 

- 46 – 
 
RUTE 3892 
 
Hein 243. Melrakkfelle av stein. S-bredden av øvre Hein. 
 
Ca. 35 m fra S-bredden av øvre Hein. Rett N av funnstedet er ute 
i Øvre Hein en lav, avlang holme bevokst med små vier. 
 
Steinfella ligger på en bergknatt 1 m over vannet og noe høyere 
enn det tuete myrterrenget omkring. Berget er vertikalt lagdelt. 
Tydelig horisontal oppmuring for å skaffe underlag for 
steinhellene. 
 
3 steinheller ligger på bakken ved siden av hverandre. Noe 
oppmuring av mindre stein i midten. 
 
Forarbeidet pinne av bord 1/2 m fra største helle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snøen blåser sannsynligvis av forhøyningen som steinfella ligger 
på. 
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RUTE 3792 
 
Hein 244. Melrakkfelle av stein. S-bredden av Øvre Hein. 
 
14 m fra S-bredden av øvre Hein. 80 m NV av lite myrtjern. 200 m 
V av Hein 243. 
 
På liten jordfast bergknatt 1 m over terrenget. Vegetasjonen 
omkring som Hein 242-243. 
 
Liten oppmuring på knatten. 
 
2 heller 50-60 cm i tverrmål. 4 mindre steiner ved siden av. 
 
Mellom hellene 1 pinne av einer. 3 m mot Ø ble funnet 1 til-
skåret pinne av einer. 
 
Hellene er mosegrodde på oversiden. 
 
Snøen blåser sannsynligvis av knatten om vinteren. 
 
Som Hein 242-243 er også denne beliggende på en tørr forhøyning 
i ellers myrlendt landskap. 
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Fredag, 17. juli 1970. 
 
 
Opp kl. 7.30.  
Skrivearbeid 1 time. 
Intervju med fiskeoppsynsmann Vikøy Knut Brekke 1/2 time.  
Ut kl. 11. 
 
Undersøking på S-siden av Heinelva til Nedre Hein og S-siden av 
dette ca. 1 km Ø av Seltjørnbekken. Langs stranda og opp i lia. 
Retur nye søkelinjer i samme terreng. 
 
Registrerte funn: 
1 fastring eller bogastille.  
3 dyregraver 
2 fastringer reg. nr. 246-251. 
1 oppmuring, kryp-inn eller bogastille.  
1 bogastille. 
1 oppmuring, sannsynlig bogastille.  
 
Inn kl, 15. 
 
Aarseth fra Heinseter på week-endferie kl. 16.15.  
Bjørgo igjen på Heinseter. 
 
Netto arbeidstid 5 1/2 time.  
Prøvestikk 20.
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RUTE 4290 
 
Hein 246. Bogastille eller fastring. Ved Selstjørnbekken. 
 
På N-siden av Selstjønnbekken søndre løp. Mellom høyde 1109 og 
nederste lone i bekken. Ca. 60 m N av øvre enden av lonen. N-
siden av rabbe med svaberg i en liten ur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendet omkring er småkupert og ulendt med mye stein.  
Vegetasjon: Krekling, lav, einer, vier, dvergbjørk. Tørt lende. 
Ikke særlig bra utsyn. 
 
Ligger ca. 300 m NV av dyregravene Hein 99 og 135.  
 
Bruken usikker. Skytterskjul under jakten eller fastring. 
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RUTE 4389 
 
Hein 247-248. Dyregraver m/ledemurer. S-bredden av Nedre Hein. 
(Sammenheng ? med 249-250-251). 
 
På S-siden av Nedre Hein, rett S av liten rund holme. Mellom 2 
markante nes ved innløpet til bukta hvor Selstjørnbekken renner 
ut. 
 
Hein 247-248 ligger ca. 500 m SØ av dyregravene (Hein 99 og 135) 
som ble registrert i 1969. 200 m N av bogastille (Hein 103). 
 
Disse 2 dyregravene ligger i ei ur som går ned lia og ut i 
vannet. Uren går fra SV til NØ ca. 100 m opp i lia. Den er ca. 
40 m lenger oppe, men smalner til 15 m ned mot vannet hvor 
dyregravene er. Omkring uren er det myr med tett vierkratt. 
 
Hein 247 ligger 8 m S av strandkanten og Hein 248  10 m lenger 
oppe (mot S). 
 
14 m S av 248 og 10 m V av samme er det fastringer. (Reg. som 
Hein 249 og 250). 
 
40 m lenger S av 249 er det 1 dyregrav, helt sammenrast. (Reg. 
som nr. 251). 
 
På Ø-siden av uren m/dyregravene er det en langstrakt haug 
(rabbe) bevokst med krekling, blåbær, litt blokkebær og reinlav. 
Fra rabbene fører sammenhengende vegetasjon av reinlav og blåbær 
ned mot 247 og 248 som danner bro tvers over uren. For rein som 
trekker langs vannet er det helt naturlig å følge vegeta-
sjonsbeltet inn i uren og fram til dyregravene. Det fører også 
ledemurer fram til begge og fra begge sider. 
 
Begge dyregravene har "overbygning" av steinmurer, 247 har opp-
muring 0,2-0,3 m over terrenget, 248 har 0,6-0,7 m 
"overbygning". 
 
Hein 247. 
 
Orientert ØNØ-VSV.  
Største lengde 1,4 m.  
Største bredde 1,0 m. 
Største dybde 1,4 m (medregnet 0,2-0,3 m oppmuring over 
terrenget) 
 
Noe nedrast. Litt brun mose i bunnen. 
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Hein 248. 
 
Orientert ØNØ-VSV.  
Største lengde 1,3 m.  
Største bredde 1,0 m. 
Største dybde 1,7 m (medregnet 0,6-0,7 m oppmuring over 
terrenget)  
 
Noe nedrast. Litt brun mose i bunnen. 
 
Begge gravene må sies å være godt bevart. Typologisk er de som 
Hein 207-208 som danner bro over uframkommelig steinur ved 
Grensehøgda. 
 
 
Hein 249. Fastring ved dyregraver. S-bredden Nedre Hein. 
 
14 m S av dyregrav Hein 248. Ryddet i uren som antas å være 
fastring. 
0,6 x 0,5 m med lengste retning NØ-SV.  
0,6 m dyp. 
 
Hein 250. Fastring ved dyregraver., S-bredden Nedre Hein. 
 
10 m V av dyregrav Hein 248. Ryddet i uren som antas å være 
fastring. 
1 m x 0,6 m med lengste retning N-S.  
0,5 m dyp. 
På N-siden lagt opp en del mindre steiner.  
 
Situasjonsplan Hein 247 - 248 - 249 – 250:
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Hein 251. Dyregrav. Usikker ledemur. S-siden av Nedre Hein. 
 
I trakkvei gjennom steinur på S-siden av Nedre Hein, ca. 70 m 
fra stranden. 40 m S av fastring (Hein 249). 
 
Gjennom før omtalte ur (Hein 247-248) går det lenger oppe en 
jordremse (Ø-V) gjennom uren. Fuktig jord med fast bunn og en 
del stor stein. 
 
Dyregraven ligger der det begynner å skråne opp mot rabben 
på Ø-siden av uren. Den er helt sammenrast, men tydelig muring 
kan sees. 
 
Stier og kjerrevei går langs S-kanten av grava. Muligens kastet 
igjen av veifarende folk. 
 
Sannsynlig lengde 1,5 m (Ø-V).  
Sannsynlig bredde 1,0 m. 
Sannsynlig dybde 1,5 m (målt mellom steinene). 
 
Vanskelig å fastslå om det har vært ledemurer. Stier og 
kjerrevei på sydkanten kan ha jevnet ut murene. 



 

- 53 – 
 

Lørdag, 18. juli 1970.  
 
Aarseth reist på week-end til Husnes. 
Bjørgo på fottur på Hardangervidda. En registrering, Hein 412, 
se side 148. 
 

Søndag, 19. juli 1970. 
 
Aarseth: Renskriving av funnrapporter 1 1/2 t. 
Bjørgo: Under tur på Vidda fant en heller nær Raudhelleren. 
 
Registrert som Hein nr.  
Netto 1 1/2 t på hver. 
 

Mandag, 20. juli 1970.  
 
Bjørgo hentet reinkjøtt ved Tinnhølen. 
Om ettermiddagen søking rundt Krækkjenuten etter angivelig 
steinbu. Tok prøver for Vorren ved Skjærpehyttene. Rekognosering 
fra Lægreidvatn til Heinseter kl. 18-22.45.   4 timer. 
 
Aarseth: Til Sleipa kl. 19.30. 
Diverse adm. gjøremål (telefonering, notering), 2 t.  
Bar proviant til Heinseter. 
Fra Sleipa kl. 21.45.  
Til Heinseter kl. 23.30.  
Netto 3 t på hver. 
Jens Christian Eldal og Hege Bodahl var med til Heinseter. 
 

Tirsdag, 21. juli 1970. 
 
Opp kl. 8-9. 
Regn, ubrukbart for registreringsarbeid. Diverse ordning.  
Jens Christian Eldal og Hege Bodahl ble satt inn i arbeidet.  
Ut kl. 11. 
Søking og registrering fra Heinseter-Heinelva-Selstjørnbekken 
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og S-siden av Nedre Hein. Alle 4 dannet søkelinjer. Besiktigelse 
av tidligere funn og drøfting av disse. Spesiell diskusjon av 
tvilsomme tilfelle og av fangstgravenes art og plassering. 
Regnvær fra kl.14. 
Vanskelig å registrere mer. Retur i 4 søkelinjer til Heinseter 
kl. 16. 
 
Registrert: 
2 oppmuringer eller bogastille.  
1 fastring, sannsynlig jaktbu. 
1 røyskattfelle.  
Reg. nr. 252-255.  
Matpause kl. 16-17. 
Felles skrivearbeid kl. 17-19.30. 
Renskrevet dagens funnrapporter, fotolister, plottet på kartet. 
Kaffepause kl. 19.30-20.  
Ut kl. 20. 
 
Heinseter - N-siden av Heinelva til Kløvsteinlonen. 
 
Registrert: 
2 skytterskjul e.l. 
1 melrakkfelle.  
Reg. nr. 256-258. 
 
Funnet, men for mørkt til å registrere. 
3 fastringer eller skytterskjul.  
3 sannsynlige dyregraver. 
 
Sett på og drøftet 2 tidligere registrerte fangstanlegg. 
Inn kl. 22 + 1/2 times skrivearbeid. 
Netto arbeidstid: 10 timer. 



 

- 55 – 
 
RUTE 4191 
 
Hein 252. Oppmuring - mulig bogastille. 
 
Ca. 300 m SØ av Heinseter turisthytte, og 40 m V-siden av 
Heinelva. Tørr rabbe går som nes Ø-over mot elva, stille bukt på 
SSØ-siden, ca. 60 m fra funnstedet. 
 
Oppmuring i jordfast bergklype. Mindre stein. Noe nedrasing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinene overgrodde av mose. Virker urørt lenge. Mulig boga-
stille eller vaktskjul i forbindelse med jakt på rein. Brukbare 
vadesteder i elva både ovenfor og nedenfor. Godt utsyn i alle 
retninger. Kontroll av ca. 1 km av dalføret og elveleiet mellom 
utfallsosen i Nedre Hein og Heinseter. 
 
Inni oppmuringen er vegetasjonen brun mose, reinlav, blåbær, 
litt smylebunke. 
Rabben som funnet ligger på er ca. 70 m bred med dominerende 
vegetasjon: Einer, dvergbjørk, litt spredt selje, blåbær og 
krekling, gul reinlav og kruslav. Noe steinet. Myrlendt på begge 
sider av rabben. 
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RUTE 4290 
 
Hein 253. Bogastille. 
 
Ca. 1,3 km SØ av Heinseter på S-siden av Heinelva ved nederste 
stryk før elva faller ut i Kristofferholen, ca. 40 m SV av elve-
stryket. 
 
En bergrygg m/steinur går fra SV mot elva. I skråningen ned mot 
elva er det store steiner som gir godt skjul. 
 
Muring mot bergklype av jordfaste, kantete steiner. 
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Oppmuringen er utført av kantet stein, ca. 25 stk., største ca. 
0,5 x 0,3 x 0,2 m. 
Steinene er meget mosegrodde, særlig de øverste. Sort og grønn 
steinlav, de øverste har også et tykt lag gulaktig lav. 
Jordbunnen bak oppmuringen er tynn, bevokst med brunmose og 
reinlav. Litt blåbær og krekling. 
 
Bergryggen har noe tørr jordbunn, bevokst med reinlav, krekling 
og dvergbjørk. 
 
I forsenkningen hvor funnet ligger, er det også vier og einer. 
Her er der mer kvitkrull og reinlav samt blåbærlyng. Beitet er 
bedre her. 
 
Fra oppmuringen er det utsyn mot N, S og Ø (mot elva).  
Dårligere mot V. Brukbare vadesteder ovenfor og nedenfor 
stryket. 
 
Hein 254, Oppmuring ved flyttblokk, sannsynlig jaktskjul. 
 
I lia S av Selstjønnbekkens søndre løp, ca. 70 m S av nederste 
lonens nedre ende, ca. 150 m SV av utfallsosen i Nedre Hein. 
 
I lia er en NV-SØ-gående steinur. Bra lonen og bekkeleiet vokser 
det tett seljekratt et stykke oppover den N-vendte lia til en 
liten (ca. 10 x 15 m) tørr grasbakke (muligens sekundær). I 
overkanten av grasbakken mellom denne og ura ligger en markant 
flyttblokk, ca. 1,3 m høy. 
 
På Ø-siden av flyttblokken er det en oppmuring av kantet stein 
av varierende størrelse, de største opptil mannsløft. Steinene 
noe mosegrodde. Vegetasjon inni oppmuringen: Brun mose, 
tyttebærlyng. 
 
Oppmuringen ligger på et tørt område i en ellers fuktig skråning 
vendt mot N. Det er en del steinur og vierkratt i lia. 
Vegetasjonen ellers består av dvergbjørk, blåbær, krekling, lav 
og mose. 
 
Utsynet er godt mot NV-N-NØ til landtunga mellom Heinelva - 
Nedre Hein - Selstjønnbekkens søndre løp. Likeså utsyn mot lia 
på N-siden av vassdraget. 
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Det er dyretråkk i lia, vesentlig av sau, men også naturlig 
trekkvei for rein. 
 
Vanskelig å avgjøre om funnet har sammenheng med jakt eller 
fedrift. 
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RUTE 4390 
 
Hein 255. Melrakkfelle. 
 
På S-siden av Nedre Hein ved bukta hvor Selstjønnbekkens søndre 
løp faller ut i Nedre Hein. 
 
25 m NØ av fastring (Hein 136) på en steinet haug, ca. 50 m fra 
vannet. 
 
På flat, jordfast stein 1 x 0,90 m, 0,15 - 0,50 m over bakken. 
Steinen skråner mot V. Oppå denne ligger 2 flate stein 0,5 x 0,4 
m, den underste 3 cm, den øverste 6 cm tykke. Begge er noe 
mosegrodde. 
 
Under den nederste fallsteinen en pinne av selje, formet som 
vanlige "åte-pinne". Det er bark på pinnen og veden er lys i 
kuttet. 
 
Ved siden av steinblokken er lyngen noe opprotet. Mulig de flate 
steinene har stått oppreist her tidligere. 
 
Vegetasjonen på haugen består av krekling, rypebær, reinlav. 
Under haugen domineres vegetasjonen av seljekratt. 
 
Pinnen under fallsteinen virker forholdsvis ny, men de flate 
steinene gir inntrykk av å ha ligget lenge på steinblokken. 
 
 
RUTE 4192 
 
Hein 256. Stort skytterskjul - mulig steinbu. 
 
Funnet ved systematisk søking i terrenget. Midt i stor steinur 
på N-siden av Heinelva, omtrent midt mellom Kløvsteinlonen og 
holmen ovenfor Heinseterbrua (på kartblad 1515 IV på e i Kløv-
steinlonen). Ca. 150 m N av Heinelva hvor N-bredden her vider 
seg ut til en bukt. 
 
Det er lagt betydelig arbeid i anlegget, men det kan ikke sies å 
være oppmurt, snarere røyset. Antakelig dannet ved at steinene 
er løftet opp fra en vel 2 x 2 m grunnflate og lagt opp som et 
"brystvern" omkring. Det er således gravet gjennom ura til 
jordlaget under. 
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1,5 - 2,5 m tykke "murer" på alle sider. Består av noen store 
jordfaste stein og ellers kantete og avrundete steiner, delvis 
av kubisk form. Fra nevestore stein opptil tomannsløft. Ingen 
markert døråpning. Ingen spor av tak. Ildsted ikke funnet i 
prøvestikk. 
 
Jordbunnen innenfor steinringen er bevokst med et par frodige 
seljebusker, brunmose, reinlav og gras (antakelig smylebunke). 
Dessuten stilk og blader antakelig av grønnkurle. 
 
Omkring steinringen er det storsteinet ur med litt spredt selje. 
Der det er jord mellom steinene er det meget pene flekker med 
kvitkrull, frodig blåbærlyng og krekling. 
 
Fra steinringen er det godt utsyn til dalføret og dalsidene i 
alle retninger, unntatt mot NV hvor en del store steiner stenger 
utsikten. Det er utsyn også til fangstanleggene Hein 94 m. fl. 
og 113 m. fl. 
Hein 256 er omtrent midt mellom disse. 
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RUTE 4192 
 
Hein 257. Vaktskjul - mulig bogastille. 
 
Hellom Heintjørni og Nedre Hein, på N-siden av Heinelva. Ca. 15 
m N for Hein 256, i N-enden av stor Ø-V-gående ur som heller mot 
SSV. 
 
Her er kastet opp en del stein og delvis murt, slik at det 
danner en tydelig grop i ura inntil en stor flyttblokk. Gropas 
størrelse er begrenset av tre store steiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinene overgrodd av lav og virker urørt i lengre tid. Mulig 
bogastille eller vaktskjul i forbindelse med jakt på rein. 
Bunnen i gropa, som er rektangulær 1,4 x 0,8 m, er plan og 
dekket av rein- og brunmose. Vegetasjonen omkring: Krekling, 
dvergbjørk, blåbær og reinmose. 
 
N for vaktskjulet (bogastillet) er det svaberg med flyttblokker. 
Godt utsyn mot N, V og S. 
 
I ura omkring finnes flere mindre naturlige groper, mulige 
fastringer. 
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RUTE 4192 
 
Hein 258. Melrakkfelle. 
 
Ca. 150 m N av Heinelva. Ca. 100 m V av Hein 257, ca. 250 m NØ 
av Hein 94 m.fl. På en bergrygg 1 1/2 m over terrenget. 
Oppmuring på jordfast berg slik at underlaget blir plant. Under-
laget 2 steiner høyt, ca. 20 cm. Oppå dette flate steinheller 
0,6 x 0,3 x 0,06 m og 0,85 x 0,5 x 0,06 m. Hellene ligger ved 
siden av hverandre på oppmuringen. De er meget mosegrodde. 
 
Pinner ble ikke funnet, men ale andre omstendigheter tyder på 
melrakkfelle av samme type som Hein 242-244 og 255. 
 
Bergryggen består av svaberg, delvis bevokst med krekling og 
lav. Ligger på V-siden av den store ura (Hein 256-257). Lendet 
omkring er storsteinet med spredt vegetasjon av vier, 
dvergbjørk, krekling, reinlav. 
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Onsdag, 22. juli 1970. 
 
Opp kl. 7.30. 
Ikke vær til utearbeid, liten kuling og jevnt regnfall fra kl. 
6. 
I gang med skrivearbeid inne fra kl. 10. 
Renskriving av dagbok, funnrapporter og fotoliste. Plotting 
av funn på karter i 3 ulike målestokker. 
Diskusjon av funn. Orientering om reinen, dens særpreg og 
vaner, sett i sammenheng med søkingen etter fangstminner på 
Vidda (2 t v/Aarseth), Diskusjon. 
Netto arbeidstid 3 1/2 t. 
 
Været noe bedre utover ettermiddagen. 
Ut kl. 18 (fremdeles litt regndrev og sterk vind + 4°C). Ny 
søking i området Heinseter bru - Kløvsteinlonen samt 
registrering av funn fra i går. 
 
Nye funn:  
1 dyregrav 
1 bogastille (skytterskjul) 
2 fastringer 
1 melrakkfelle 
 
(Reg. nr. 259 - 266)  
 
Tilsammen 50 prøvestikk.  
 
Inn kl. 21. 
Skriving av funnrapporter, fotoliste, plotting kl. 23-0.30. 
Tilsammen 10 t netto. 
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RUTE 4192 
 
Hein 259. Bogastille eller stor fastring. 
 
Mellom Kløvsteinlonen og Heinseter brua. Ca. 120 m Ø for Hein 
256. Ca. 80 m SØ for Hein 260. Ca. 200 m NNV av Hein 113 m.fl. 
Ca. 200 m N av Heinelva. I langstrakt Ø-V-gående steinur som 
heller mot SSV. Delvis oppkastet, delvis murt mellom store 
flyttblokker, danner en grop i ura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunnen av gropen tilnærmet sirkelrund, flat med småstein, 
bevokst med brunmose og lav. Steinene er dekket med sort og gul 
steinlav, gropen virker derfor urørt i lengre tid. 
 
Ura omkring er storsteinet, vanskelig fremkommelig for dyr. 
P.g.a. delvis pen oppmuring og gropas størrelse, vil det være 
rimelig å anta at gropa har vært et vaktskjul eller bogastille. 
Utsyn i alle retninger. 
 
Vegetasjon omkring: Vier, einer, blåbærlyng og reinlav. 
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RUTE 4192 
 
Hein 260. Fastring. 
 
Ca. 220 m N av Heinelva. 
80 m NV for Hein 259 i en liten høyde i ura. Liten myrpytt 10 m 
i ØNØ. Ca. 240 m N av Heinelva. Tilnærmet rektangulær form. 
 
Oppkastet stein inntil 2 flyttblokker og 2 jordfaste stein. 
Steinene delvis lagt opp. Dimensjoner fra nevestørrelse opp til 
mannsløft. Mosegrodde, virker urørt lenge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegetasjonen inni fastringen av 3 planter geiterams, brunmose, 
bjørnemose, reinlav, skållav. Utenfor mellom steinene gror 
einer, dvergbjørk, reinlav, kruslav, bjørnemose, tyttebær, 
spredt forekomst av geiterams.  
Utsyn samme som Hein 259. 
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RUTE 4192 
 
Hein 261. Mulig dyregrav. 
 
80 m NNØ av Heinelva. 115 m Ø av Hein 143 (fangstanlegg ved 
Kløvsteinlonen). 20 m SSV av rabbe av store stein. 
 
Murt (?) av lange steiner i kortendene. Overveiende flataktige 
steiner. 
 
En del mindre steiner er nylig snudd og en del også løftet 
utenfor. Resten mosegrodd og virker urørt lenge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengde 1,7 m.  
Bredde ca. 0,8 m. 
Dybde ubestemmelig, nåværende dybde 0,7 m. 
 
Steinene i kortendene 0,75 m til 1 m lange.  
Største dimensjoner opptil 0,5 x 0,4 x 0,3 m. 
 
Fra N-hjørnet går en 3 m lang sannsynlig ledemur av stein frem 
til en steinur i nord. Likeledes går en 9 m lang sannsynlig 
ledemur fra det Ø hjørnet frem til en steinur i ØSØ. Inni graven 
vokser brunmose og noe gras. 



 

- 67 – 
 
Lendet rundt bevokst med reinlav (rikelig), krekling, litt 
spredt skinntryte og blåbær og videre noe spredt vegetasjon av 
1/2 m høy selje, lavere einer og dvergbjørk. Mot Heinelva er det 
gressmyr og ca. 1 m høyt vierkratt. 
 
Lendet er fast, flat mark med adkomst til vadested i Heinelva. 
Reinen må passere mellom de to urene som de mulige ledemurene 
ender i, for å nå frem til elven her. 
 
 
RUTE 4092 
 
Hein 262. Fastring. 
 
Mellom Kløvsteinlonen og Heinseterbrua, på N-siden av Heinelva. 
Ca. 15 m NV av Hein 261. 
 
Det er her kastet opp frostsprengt stein mellom store flytt-
blokker. I bunnen av fastringen rester av tagget trebutt, 
jernbånd, og 2 hanker av jernbånd samt en del tørre einerkvister 
som muligens kan ha dekket gropa. Ca. 2 m S for fastringen 
rester av staver og et godt bevart trelokk. Trekaret synes ikke 
å være av gammel dato - moderne spiker i lokkets oke. 
 
Gropa er ca. 1 m dyp. Det er i bunnen lagt 5 mindre steiner i 
sirkelring, diam. ca. 50 cm. Steinene har antakelig støttet 
trekaret, her finnes ikke annen oppmuring. Ingen vegetasjon i 
bunnen av fastringen. 
 
Vegetasjon omkring fastringen: Vier, krekling, einer, reinlav, 
tyttebær og blåbær. 
 
Hein 263. Dyregrav. 
 
Ved Kløvsteinlonen på N-siden av Heinelva. 55 m ØNØ av Hein 143 
(side 135 i "HTK - Undersøkelser på Hardangervidda 1969"). Ved 
roten av rabben som 20 m lenger N går over i myr som dog er godt 
farbar for rein. Dyregrava ligger i Ø-skråningen av rabben. 
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Grava er sammenrast, men konstruksjonen kan likevel fastslåes. 
Orientert NV-SØ. 
Dimensjonene noe ubestemmelige. 
Sannsynlig lengde 1,8 m 
Sannsynlig bredde 1,0 m 
Nåværende dybde 0,8 m. 
 
På søre langside sees ca. 1 m lang flat stein i muringen. Ellers 
er brukt mindre, flataktige steiner. Tydelige spor av oppmuring. 
Ingen sikre spor av ledemurer. Grava er dekket av einer og 
dvergbjørk omkring og vanskelig å se. 
Vegetasjonen nede i grava består av brunmose og litt lav. 
Nærmeste lende omkring er tørr, fast mark med enkelte jordfaste 
steiner. Marka har jevnt dekke av reinlav og kvitkrull, noe 
skinntryte og blåbær samt krekling, dvergbjørk og einer. Spredt 
vier i Ø-skråningen av rabben som går ned i myr. Om lendet 
forøvrig og reintrekk, se funnrapport for Hein 94 m.fl., side 
135-137 i "HTK - Undersøkelser på Hardangervidda" 1969. 
 
 
Hein 264. Dyregrav. 
 
25 m Ø av Hein 263, ved Kløvsteinlonen, N-siden av Heinelva. 
 
Nedgravd på tørr rabbe, murt av flate steiner opptil 1 m's 
lengde. Graven er delvis falt sammen. 
 
Lengde 1,20 - 1,40 m  
Bredde 0,70 m  
Nåværende dybde 1,1 m  
Orientert N-S. 
Vegetasjonen i bunnen: Einer, reinlav, brunmose. Vegetasjon 
omkring: Dvergbjørk, selje, blåbær, smyle. 
 
Ca. 20 m lenger Ø, myrdrag og ulendt terreng. V og NV tørr rabbe 
med flere dyregraver (Hein 263, 143, 144, 145). S for gravene 
brukbart vadested. Det synes å være svake spor av ledemur mellom 
N-hjørnet av Hein 264 og Hein 265, likeledes mellom S-hjørnet av 
Hein 264 og 265. 
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Hein 265. Dyregrav. 
 
Ca. 6 m SSØ for Hein 264, ved Kløvsteinlonen, N-siden av Hein-
elva. 
 
Dyregrav på samme rabbe som Hein 263 noe lavere i terrenget. 
Graven er delvis sammenrast, men rester av muring tydelig. Det 
er brukt overveiende flate steiner. 
 
Lengde 1,70 m  
Bredde 0,70 m  
Nåværende dybde 0,80 m  
Orientert SSV 
 
Graven er overgrodd med dvergbjørk og vier. Vegetasjon omkring: 
Dvergbjørk, vier, blåbær, smyle. 
 
15 m SØ - mindre myrdrag. V tørr rabbe med flere dyregraver. 
(Hein 263, 264, 143, 144, 145). 
 
Det synes å være svake spor av ledemur mellom N-hjørne av Hein 
264 og Hein 265, likeledes mellom S-hjørnet av Hein 264 og 265. 
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Hein 266. Melrakkfelle. 
 
Stedfesting: Ca. 350 m NØ av utfallsosen ved Heintjern, på Hein-
elvas nordside. 300 m NV av Hein 94 m. fl. (dyregraver på tørr 
rabbe). Melrakkfellen er plassert i nordenden av en stor tørr 
rabbe nord av Kløvsteinlonen. 15 m NØ for rabben er et myrtjern. 
 
Beskrivelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre heller og en mindre toppstein er plassert oppå en stor, 
plan, jordfast stein. 
Fellen har antakelig hatt åpning mot S. En "vertikalpinne" er 
funnet på Ø-siden av jordfast stein. 
 
Vegetasjon omkring: Krekling, dvergbjørk, reinlav, tyttebær. 
Området umiddelbart omkring er preget av tørt lende. 
 
Ca. 40 m Ø på en liten bergrygg noe lavere i terrenget nedrast 
steinmuring, sannsynlig melrakkfelle av samme type. 
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Torsdag, 23. juli 1970. 
 

Opp kl. 7.30 - 8.30. 
Noe regn på morgenen. Ut kl. 10. 
4 søkelinjer fra Heinseter til Vesle Selstjern. 
Funn: 1 liten steinbu 
      1 fastring 
 
Fotografering av Hein 112, 154, 111, 110 og 108 som ble 
registrert 1/8 - 1969, men ikke fotografert.  
Gjennomgåing, kontroll og drøfting av funnrapportene. 
 
Prøvestikk ved tufta, Hein 108 og 109. 
Funn: Kull, beit, krittbiter, skjørbrent stein. 
 
4 søkelinjer videre på N-siden av Vesle og Store Selstjørnene 
til V-enden av St. Selstjørn. 
Funn: 1 melrakkfelle 
      2 steinoppmuringer 
 
Observert en reinflokk, ca. 500 dyr, på trekk mot NV. 
 
Felles matpause ved NV-enden av St. Selstjørn. 
Herfra 2 søkelinjer (gruppe I, H. Bodahl og B. Aarseth) 
opp Selstjørndalen til V av tjern høyde 1173 (vannskillet 
mot Sevra). Tilbake i 2 linjer langs N-skråningen av 
Skyttarbuhøgda. 
Funn: 2 steinbuer, antakelig Midtselstjørnlægeret. 
 
Gruppe II (T. Bjørgo og J.Chr. Eldal) gjennomsøkte rabbene rundt 
Langåstjernet, prøvestikking og søking på grusflaten. Ingen 
steinalderindikasjoner. 
 
Gruppene møttes kl. 18.30 i V-enden av Langåstjernet. 
 
Gruppe I deretter i 2 søkelinjer rundt Breiåstjernet og de 
mindre tjern mot SV i samme vassdrag. Derfra 2 linjer i åsen 
S av Selstjørnene til Selstjernlægeret. Derfra Selstjørnbekk-
dalen til Heinseter. 
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Funn: 1 melrakkfelle 
      2 fastringer (på et sted)  
      2 små steinbuer 
 
Inn kl. 22.30. 
 
Gruppe II søkte på S-siden av Langåstjernet og Selstjørnene til 
utfallsosen Vesle Selstjern. Derfra til Heinseter.  
Inn kl. 23. 
 
Funn: 5 røyskattfeller  
      2 melrakkfeller  
      1 fastring 
 
I alt 250 prøvestikk på begge grupper. 
 
Netto arbeidstid 12 t. 
 
Registrert 23/7 i alt: 
Reg. nr. 267-282:  
6 melrakkfeller 
5 røyskattfeller  
2 mindre steinbuer (for småfe) 
1 felæger m/2 buer 
2 mindre steinbuer (for småfe?) 
 
Funnet, men ikke reg. pga. regn og mørke: 1 fastring. 
 
Dette var første dag i denne uken med bra arbeidsvær det meste 
av dagen. 
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RUTE 4089 
 
Hein 267. Opprøysing av steinring (oval). 
 
På N-siden av Vesle Selstjern, ca. 40 m N av stranden i bukt V 
for midten av tjernet. I en forsenkning mellom to rabber. 
Myrlendt ned mot tjernet. Skråningen opp lia begynner rett N av 
oppmuringen. Steiner er øyensynlig løftet fra en liten ur og 
røyset omkring en oval grunnflate på ca. 2,1 x 1,2 m 
(lengderetning mot N). Steinrøysingen omkring er 0,2 - 0,7 m 
høy. Steinene har avrundet form, opptil mannsløft. Avrundete 
mindre stein i botn.  
Saftig vegetasjon omkring. Snøleie.  
Blåbær, musøre, gress, litt fjellfiol.  
Noe V for oppmuringen langs tjernet er en tørr, sekundær 
gressbakke. 
 
Opprøysingen kan muligens settes i forbindelse med felæger. 
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RUTE 4089 
 
Hein 268. Opprøysing av steinring. 
 
På N-siden av Vesle Selstjern. 20 m V av Hein 267 på en steinet 
rabbe. I overkanten av sekundær grasbakke ned mot tjernet. Ca. 
40 m fra tjernet. Liskråningen begynner her. Det virker som 
steiner er røyset omkring en oval grunnflate på ca. 2 x 1,7 m. 
Steinrøysingen omkring er 0,3 - 0,6 m høy. En del jordfaste 
stein inngår i ringen. Steinene har avrundet form, opptil 
mannsløft. 
Steinet i bunnen. Noe vegetasjon av bregner og geiterams mellom 
steinene. Disse planter sees ikke i lendet omkring. På rabbene 
vokser ellers rikelig med blåbærlyng, krekling, litt skinntryte 
og tyttebær, einebusker. 
Opprøysingen kan muligens settes i forbindelse med felæger. 
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RUTE 4089 
 
Hein 269. Sannsynlig røyskattfelle. 
 
Ca. 25 m Ø av utfallsosen i Store Selstjørn. Ca. 12 m N av Hein 
108. 
 
På tørr rabbe ca. 3 m over terrenget omkring. Fella ligger på 
toppen av fuglatue, på skrenten ned mot bekken mellom Store og 
Litle Selstjørn. 
 
Det er murt under bunnhella slik at denne ligger horisontal. 
Bunnhelle 50 x 30 cm 
Topphelle 30 x 40 x 5 cm 
 
Steinene delvis grodd av grønn og sort steinlav. 
 
Vegetasjon omkring: Dvergbjørk, vier, reinlav, krekling, 
blokkebær, smyle. 
 
Det ble ikke funnet pinner, men oppmuringen under bunnhella er 
av samme slag som Hein 243 og 273. Topphellas størrelse, muring 
under bunnhella og plassering i lendet, indikerer en sannsynlig 
røyskattfelle. Åpningen har antakelig vært mot Ø. 
 
 
 
RUTE 3989 
 
Hein 270. Melrakkfelle. 
 
Stedfesting: 450 m NV av Store Selstjørns utfallsos. 500 m V av 
Hein 108. 
Skrånende terreng ned mot Store Selstjørn. 
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Beskrivelse: Stor flat jordfast stein med to smale heller lagt 
parallelt oppå flaten og med pyramideformet toppstein. Åpning 
mot SV. Dott etter melrakkpelsen funnet under flat stein. Pinner 
er ikke funnet. 
 
Vegetasjon: Einer, dvergbjørk, gress og mose.  
 
 
RUTE 3783 
 
Hein 271. Midtselstjørndalen felæger. 
 
Stedfesting: 500 m NV av V-enden av Langåstjørni, ca. 150 m N av 
rabbe med lengderetning på tvers av Selstjørndalen. Denne rabben 
er karakteristisk i terrenget, bevokst med sekundær gressbakke 
og kratt av dvergbjørk og einer. 
 
Beskrivelse: Bua er murt av flataktig stein av varierende 
størrelse - de største opp til tomannsløft. Vi fant skjørbrent 
stein flere steder i muren. Dette kan tyde på at bua har vært 
murt opp igjen. 
Vi fant heller ingen markert døråpning. S-veggen består av kun 
to store flate steiner. Sannsynlig døråpning her. Rett utenfor 
S-veggen vokser en einer med en ca. 1" tykk stamme. N-veggens 
høyde var størst, opp til 130 cm. Bua er orientert N-S. 
 
V-veggen L. 3,15 m , br. 30 cm, h. 60 cm  
N    "   "  2,10 "   " 50-70 "   " 1,30 m 
Ø    "   "  2,80 "   " 60-70 "   " 20-80 cm 
S    "   "  2,10 "              " ca. 30-40 cm 
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Kull, mulig fra ildsteder, funnet ved prøvestikk, i sørøstre, 
sørvestre og nordvestre hjørne. Midt på gulvet er funnet en 
steindynge. Rester etter en åtting er spredt omkring denne. 
Her er ikke funnet kull. 
Gulvet er flatt og er bevokst med gress. 
Nedrast stein ligger på gulvet. 
 
Fra bua er det godt utsyn til nedre del av Selstjørndalen og til 
Langostjørni. Halen har gressmyrer med vierkratt. 25 m V av bua 
ligger et uttørret kildeleie. 
 
Vegetasjon omkring bua: Bua ligger i sørvendt bakkeskråning med 
sekundær gressbakke ca. 4 dekar, Gressbakken har klynger av 
kratt av einer, dvergbjørk og litt selje og samt flekker av 
krekling. 
 
 
RUTE 3788 
 
Hein 272. Opprøyset steinring. Midtselstjørndalen felæger. 
 
Stedfesting: 30 m V av Hein 271 på V-siden av kildeleiet.  
 
Beskrivelse: Røyset i storsteinet bakke V-skråning av kildeleie. 
 

 
Målene: NS 130 cm  
        ØV 160 " 
        h. 1 m 30 cm mot bakken, V del av røysingen ligger inn 
mot bakken. 
 
Prøvestikk i N del av røysingen: 20 cm tykt kullag 10 cm under 
torven. Ellers fet kulturjord. Meitemark funnet i jorden. 
 
Vegetasjon inni: Gress og bregner. 
 
Vegetasjon omkring: Einer, dvergbjørk, musøre, selje. 
Kildeleiet er overvokst med selje. 



 

- 78 - 
 
RUTE 3888 
 
Hein 273. Melrakkfelle. 
 
Ca. 40 m Ø av V-ligste bukt på S-siden av Langostjørni. 800 m 
SSV av hytta ved NV-enden av Store Selstjørni. På tørr grusrabbe 
ca. 4 m over terrenget omkring. 
 
Fella ligger på N-enden av grusrabben hvor den skråner sterkt 
ned. 
 
Bunnhella murt opp på mindre løse steiner.  
Mål: Topphelle 80 x 40 x 130 cm, bunnhelle 80 x 40 x 7 cm. 
Hellene er delvis dekket av grønn og sort steinlav. 
 
Vegetasjon omkring: Rypebær, smylegras, blokkebær, krekling, 
dvergbjørk, bjørnemose, reinlav. 
Det ble funnet to pinner fra fella i skråningen N for fella. 
Dette tyder på at den har hatt åpning mot N. 
 
Pinnene tatt med. Merket Hein 273. 
 
Hein 274. Sannsynlig røyskattfelle. 
 
Ca. 220 m S av V-ligste holme i Langostjørni. Ca. 200 m ØSØ av 
Hein 273. 
 
Tørr N-S-gående morenerygg med flere store jordfaste steiner, 
ca. 10 m over terrenget omkring. På midten av ryggen, på dennes 
høyeste punkt, er det lagt opp heller inntil en jordfast stein, 
sannsynlig felle. Det lå en mindre stein mellom bunn- og topp-
hella. Bunnhella var undermurt med fire steiner. Bunnhelle 70 x 
60 x 5 cm. Topphelle 70 x 80 x 6 cm.  
Åpningen synes å ha vært mot S. 
 
Steinene dekket av grønn og sort steinlav. 
 
Rabben er delvis avblåst - større partier uten vegetasjon mellom 
dvergbjørk, krekling, rypebær, reinlav og smyle. 
 
Det ble ikke funnet pinner, men oppmuringen under bunnhella er 
av samme slag som Hein 273. Topphellas størrelse, muring under 
bunnhella og plassering i lendet indikerer en røyskattfelle. 
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RUTE 3888 
 
Hein 275. Røyskattfelle. 
 
400 m ØNØ for Hein 274 ca. 15 m fra vannkant 200 m SØ av V holme 
i Langostjørni. 7 m V av Hein 276. 
 
På tørr grusrabbe ca. 2-4 m over terrenget omkring. Fella ligger 
på N-kanten av rabben hvor den skråner sterkt ned. 
 
Bunnsteinen i fella er jordfast. 
 
Mål: Bunnstein 85 x 75 x 20 topphelle 90 x 55 x 6 cm.  
Steinene overgrodd med sort og litt grønn steinlav. 
 
Vegetasjon omkring: Dvergbjørk, krekling, rypebær, blokkebær, 
reinlav. 
 
I skråningen på N-siden av fella ble det funnet en vertikal-
pinne. Steinenes form tyder på at åpningen har vært mot V. 
 
Pinnen tatt med. Merket Hein 275.  
 
Hein 276. Sannsynlig røyskattfelle. 
 
7 m ø av Hein 275. På toppen av samme rabbe som Hein 275. Meget 
plan jordfast stein (bunn) og topphelle. Åpningen sannsynligvis 
mot V. Samme mål både for toppstein og bunnstein: 70 x 45 x 5 
cm. 
 
Steinene bevokst med grønn og svart steinlav. Rundt fella 
bevokst med dvergbjørk, skinntryte, krekling, bjørnemose. 
 
Det ble ikke funnet pinner ved fella, men toppsteinene var 
ganske tydelig lagt opp. Sett i sammenheng med de andre fellene 
(Hein 273-78) på rabbene omkring, bør den regnes for sannsynlig. 
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RUTE 3888 
 
Hein 277. 3 pinner til røyskattfelle. 
 
100 m Ø for Hein 276, 30 m S for Ø-enden av Langostjørni. 250 m 
VNV av utfallsosen i Breidostjørni. 
 
På delvis tørr rabbe ca. 4 m over terrenget omkring. På toppen 
av rabben flere større og mindre flyttblokker. Flere 
frostsprengte steiner var rast eller revet ned av den største 
flyttblokken. 
 
Selve fella ble ikke funnet, men bare pinnene, rabben har i den 
senere tid vært sterkt omrotet (flere kaffebål omkring). 
 
Vegetasjon på rabben: Krekling, multer omkring den største 
flyttblokken, ellers som Hein 276. 
 
Hein 278. Melrakkfelle. 
 
Ca. 200 m Ø for Hein 277, ca. 100 m NNV for utfallsosen i 
Breidostjørni. 
 
På tørr Ø-V-gående rabbe som ligger ca. 2 m over terrenget 
omkring. 
 
Bunnsteinen jordfast - ca. 1,80 m x 1 m og stikker 0,30 m over 
rabben. Toppstein 1 x 0,50 x 0,10 m.  
Åpning mot NV. 
En pinne funnet under og en like ved fella.  
Steinene dekket av sort og grønn steinlav. 
 
Vegetasjonen omkring: Krekling, dvergbjørk, reinlav. 
 
Pinnenes dimensjon gjør det sannsynlig at Hein 278 er 
Melrakkfelle, ikke røyskattfelle. 
 
Pga. mørket, ikke fotografert. 
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RUTE 3988 
 
Hein 279. Melrakkfelle. 
 
Ca. 500 m SØ av stor bukt i Breidossjøen. Fellen er plassert 
på stor jordfast stein 4 m x 5 x 1,50. Stein plassert i 
åpning mellom bunnhella, 70 x 60 x 5 cm og slaghelle, 60 x 50 x 
5 cm. 
Fellen plassert midt foran på NV siden av steinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den jordfaste steinen er karakteristisk i terrenget, da 
terrenget rundt ellers er meget flatt. 
 
 
Vegetasjon: Slej, dvergbjørk, krekling og smyle. 
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RUTE 4089 
 
Hein 280. 2 fastringer. 
 
S-siden av Vesle Selstjørn, ca. 325 m SØ av innfallsosen, 
500 m Ø av Hein 108, mellom 2 små runde tjern. 
 
På en liten bergrygg med tørr vegetasjon og avrundete, mose-
grodde steiner. N-siden av ryggen er det tett seljekratt med 
vannsig mellom de to små tjernene. 
 
Fastringene ligger i retning Ø-V med 3 m mellomrom. 
 
Den V-lige er ca. 1 x 1 m og 0,6 m dyp. Mye nevestor stein i 
botn, ikke jordbotn. Inntil jordfast stein på V-siden. Den Ø-
lige virker mer forseggjort, men er ikke murt. Den er 1 m x 0,5 
og 0,7 m dyp. Lengderetning N-SV. Kantene 0,1 - 0,3 m over 
terrenget. Større stein enn i den V-lige. Avrundete morenestein, 
mosegrodde. Det vokser brun mose, lav og litt gras i botn. Det 
er ca. 5 m fra denne til det minste tjernet som er på Ø-siden av 
ryggen. 
Overflaten på ryggen er dekket av stein og utpreget tørr-
marksvegetasjon: Einer, krekling og litt lav. 
 
Det er mulig at det er tatt stein fra den V-lige gropa til 
røysing omkring den Ø-lige. Begge er derfor registrert under 
samme nr. 
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RUTE 4090 
 
Hein 281. Oppmuring. sannsynlig skjul for småfe. 
 
30 m NØ av Hein 112 (stein/trehytta ved utfallsosen Vesle 
Selstjern). I utkanten av grasvollen der denne skråner ned mot 
avlangt tjern. Oppmuring med 2 små rom mellom 2 store jordfaste 
steiner. 
 
Orientert NØ-SV. Total innvendig lengde 2,5 m, største bredde 
1,4 m. Muren 0,3 - 0,8 m høy, 0,5 - 0,7 m bred. 
 

 
I NØ-enden avdelt et mindre rom med 0,4 m bred og 0,5 m høy 
mur av mindre stein. 
Største mål 1 x 0,6 m på dette rom. 
 
Begge rom grasvokst inni, noe frodigere enn på den tørre vollen 
mot Hein 112. Ned mot tjernet lyng- og buskvegetasjon. Tørt 
lende. 
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RUTE 4190. 
 
Hein 282. Liten steinbu. 
 
Ca. 180 m ØNØ av utfallsosen Vesle Selstjern, ca. 25 m fra NØ-
enden av avlangt tjern, mellom to N-S-gående rabber med steinur 
mellom. Inngravd i den V-lige rabben (nærmest tjernet) en 
rektangulær oppmuring med avdelt rom for ildsted. Pen og tett 
oppmuring kan tyde på liten steinbu for overnatting tross den 
beskjedne dimensjonen. 
 
Bua har lengderetning mot NNØ. 
Total innv. lengde 1,80 m 
Total   "   bredde 1,20 m 
Høyde 0,6 - 0,9 m innv. Noe nedrast. 
Muringen er 0,5 - 0,8 m tykk. 
 
I NØ hjørnet er avdelt et ildsted med trekkpipe opp gjennom N-
veggen, midt på denne. Denne veggen m/trekkpipen er særlig pent 
murt. Største bredde fra NØ-hjørnet til indre murkant for 
ildstedrommet 0,75 m. 
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Fredag, 24. juli 1970. 
 
 
 
 
Opp kl. 8.30 - 9.30. 
Kraftig regnvær om morgenen. Igang med skrivearbeid fra kl. 10. 
Renskriving av funnrapport fra forrige dag, fotolister, plotting 
på kartet (alle 4). 
 
Gjennomgåing og kritikk av hverandres rapporter. Alt sjekket og 
klargjort til renskriving. 
 
Fram til kl. 15 effektiv arbeidstid 4 timer med skrivearbeid. 
Oppholdsvær fra middag. Ut kl. 16. 
 
Gruppe I (Bodahl og Aarseth). 
Registrering av kjente kulturspor (ikke tidligere registrert) på 
N-siden av Heinelva nedenfor brua ved Heinseter. Søking i 3 
linjer på N-siden av Nedre Hein til ca. 1/2 km nedenfor 
utfallsosen. Søkt fra strandsonen til 1/2 km opp i åssiden. 
Prøvestukket og gransket grusflater på samtlige tanger og rabber 
fra Kristofferhølen til Ø av fiskerforeningens hytte. 
 
Matpause 1/2 time midt for Nedre Hein. 
 
Sett på tidligere registrerte funn og gått kritisk gjennom 
registreringsrapportene for Hein 93, 92, 148, 149, 150, 106, 
137, 138, 139, 152. Vurdering av lende o.l. 
 
Nytt funn ble gjort kl. 22.15 i åssiden NØ av utfallsosen Nedre 
Hein: 8 dyregraver. Muligens flere, men vanskelig å fastslå pga. 
mørke og uoversiktlig terreng. (H. Bodahl mener vi "mistet" 1 
grop i Ø-enden av systemet). 
 
Reg. nr. 297 - 307 (+ nr. 308 funnet 30/7). 
 
Registrert til kl. 23.45. Returnert til Heinseter langs stien 
(halv arbeidstid). Inn kl. 0100. Middag og ordning av papirer 
til kl. 2.30. 
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Gruppe. II (Bjørgo og Eldal). 
Til utfallsosen Selstjern for å fotografere Hein 281-82 som ble 
registrert i mørket kvelden før. 
Søking ned Selstjørnbekkdalen. 1/2 time matpause. 
Registrert 1 fastring som ble observert dagen før. 
Nye funn registrert: 
 
10 fastringer  
1 røyskattfelle  
1 kryp-inn 
 
Reg. nr. 283 - 296. 
 
Holdt på til kl. 23 da søkingen ble avbrutt pga. mørke. 
Bekkedalen ikke ferdig gjennomsøkt. Kan være mer her. 
 
Inn kl. 23.45. 
Laget middag og ordnet papirene til kl. 2.30. 
 
Netto arbeidstid ute gjennomsnittlig for begge grupper: 8 t. 
 
Netto arbeidstid denne dag: 12 t. 
 
 
I alt på begge grupper: 120 prøvestikk. 
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[SIDE MANGLER] 
[i begge scannede kopier] 

[(Bergen, Oslo)] 
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RUTE 4190 
 
Hein 283. Skytterskjul/fastring. 
 
500 m ØNØ for Hein 112. På N-siden av Selstjørnbekken, ca. 
100 m fra denne. Ca. 25 m NV av V-ligste ende av VSV-ØNØ morene, 
parallelt med bekken. 
 
Steinet lende mellom tørre rabber. Lokaliteten ligger på mindre 
SØ-hellende høydedrag med til dels store flyttblokker. 
 
Her er kastet opp stein mellom store steiner i ura, antydning 
til muring. Bunnen tilnærmet rektangulær, lengde 1,5 m, bredde 
0,7 - 1 m, høyde 0,4 - 0,7 m, høyde over terrenget omkring 0,2 - 
0,5 m. Delvis nedrast. Steinene er opptil 0,8 x 0,6 x 0,2 m, og 
ur dekket av grønn og sort steinlav. 
 
Vegetasjon i bunnen: Smyle, lav og brunmose. 
Vegetasjon omkring: Reinlav, kruslav, skållav, krekling, 
blokkebær, tyttebær, einer, vier. 
 
Godt utsyn i alle retninger, unntatt mot VSV.  
 
Hein 284. Fastring. 
 
Ca. 50 m Ø av Hein 283. På N-kanten av en ca. 30 m lang markert 
VSV-ØNØ-gående morenerygg på N-siden av Selstjørnbekken. Morene-
massen er fra nevestor stein, til blokker på flere m3. 
 
På N-siden av større flyttblokker er det kastet opp en del stein 
(ikke murt). Lengde 1,2 m, bredde 1 m, dybde 0,7 m - orientert 
Ø-V. Fastringen er noe sammenrast. 
 
Steinene virker urørt i lengre tid, grodd med gul og grå 
steinlav. I bunnen av fastringen noe brunmose. Moreneryggen er 
delvis uten vegetasjon. 
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RUTE 4190 
 
Hein 285. Fastring. 
 
På N-siden av Selstjørnbekken på en ca. 300 m lang markert VSV-
ØNØ-gående morenerygg. Ca. 40 m fra moreneryggens Ø-lige ende, 
ca. 12 m fra Selstjørnbekken. (På samme morenerygg som Hein 284, 
men lenger Ø). 
 
Her er kastet opp en halvkuleformet grop i ura, diam. 1 m, dybde 
0,8 m, høyde over terrenget omkring 0,3 m. 
 
Steinene grodd med grønn og gul steinlav, skålbær og brunmose. 
Morenen er delvis uten vegetasjon, skråningen ned mot terrenget 
omkring dekket av krekling, lav og dvergbjørk. 
 
Hein 286. Fastring. 
 
På N-siden av Selstjørnbekken. 2 m SV av Hein 285, på samme 
morenerygg, men nærmere bekken. 
 
Her er kastet opp en grop i morenemassen, noen steiner i V-lige 
del synes lagt. Fastringen begrenset av 3 større steiner. 
Bunnen plan og rektangulær. 
Lengde 1 m, bredde 0,7 m, dybde 0,3 - 0,7 m. 
Høyde over terrenget omkring 0,3 m. Orientert N-S. 
 
Steinene grodd med grønn og gul steinlav, skållav og brunmose. 
Morenen er delvis uten vegetasjon. Skråningen ned mot terrenget 
omkring dekket av krekling, blokkebær, lav og dvergbjørk. I 
bunnen av fastringen krekling, smyle, lav og brunmose. 
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RUTE 4190 
 
Hein 287. Røyskattfelle. 
 
Ca. 30 m SV for Hein 286, på samme morenerygg. Ca. 10 m fra 
Selstjørnbekken. 
 
På en stor (3 x 1,5 m, høyde 1,5 m) markert flyttblokk er det 
plassert en røyskattfelle. Bunnhellen som måler 0,7 x 0,4 x 0,04 
m er undermurt av 6 steiner. Topphellen måler 0,4 x 0,35 x 0,08 
m. Lenger nede på flyttblokken to flate steiner som 
sannsynligvis har lagt oppå topphellen. Under topphellen ble det 
funnet deler av horisontalpinnen (åtepinnen), omviklet med 
hyssing. Steinene dekket av grønn og sort steinlav, topphellen 
også av gul steinlav. Åpningen synes å ha vært mot NØ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hein 288. Fastring. 
 
Ca. 17 m NV av Hein 287, på samme morenerygg, ca. 20 m N for 
Selstjørnbekken, lenger inne på moreneryggen. 
 
Her er kastet opp en traktformet grop i ura. Diam. 0,8 m, dybde 
0,7 - 1 m, høyde over terrenget omkring 0,2-0,5 m. 
 
Steinene dekket av svart og grønn steinlav. Ura (morenen) mellom 
Hein 285 og 288 er tørr - uten vegetasjon. 
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RUTE 4190 
 
Hein 289. Fastring. 
 
4 m VSV av Hein 288, nærmere Selstjørnbekken. 
 
Her er kastet opp stein ved mindre flyttblokk. Bunnen rektan-
gulær, flat småsteinet. Lengde 1,3 m, bredde 0,7 m, dybde 0,3 - 
0,8 m. Det er lagt en ring av stein rundt fastringen. Høyde over 
ura 0 - 0,5 m. 
 
Vegetasjon i bunnen, lav og brunmose. Steinene grodd med sort og 
grønn steinlav. 
 
Hein 290. Fastring. 
 
Ca. 30 m VNV av Hein 289. 20 m S av toppen av samme morene som 
Hein 284-294. I SSØ-hellingen av morenen steinet lende mindre 
partier med vegetasjon. 
 
Her er kastet opp stein, delvis lagt i sirkelring. Diameter 1 m, 
dybde 0,5 - 0,8 m. Høyde over ura 0 - 0,3 m. En større stein er 
falt ned i gropa. Ved siden av fastringen ligger en stor 
rektangulær helle 1 x 0,7 x 0,008 m. 
 
Steinene overgrodd av sort, grå og grønn steinlav. I bunnen 
brunmose, skål- og reinlav. 
 
Vegetasjon omkring: Smyle, tyttebær, blokkebær, krekling, 
dvergbjørk og reinlav. 
 
Hein 291. Stor fastring/skytterskjul? 
 
20 m VNV av Hein 290, på sydskråningen mot Selstjørnbekken, ca. 
30 m fra bekken. Steinet lende med spredte plantetepper. 
 
Her er kastet opp en tilnærmet halvkuleformet grop. Diam. 1,2 m, 
dybde 0,5 - 1 m. Høyde over ura omkring 0 - 0,4 m. 
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Steinene grodd med steinlav. I bunnen brunmose og lav. 
Vegetasjon omkring: Reinlav, krekling, tyttebær, smyle, einer og 
dvergbjørk. Pga. størrelsen er det mulig at gropa har hatt en 
annen funksjon enn fastring. Gropa er muligens noe sammenrast. 
Ikke tegn til muring. 
 
Hein 292. Stor fastring/skytterskjul? 
 
13 m V av Hein 291, 10 m S av toppen av moreneryggen, i 
skråningen mot Selstjørnbekken. Steinet lende, en del vegetasjon 
lenger N på toppen av ryggen. 
 
Her er kastet opp en halvkuleformet grop i ura/morenen. Diam. 
1,5 m, dybde 0,5 - 1 m. Høyde over ura 0 - 0,3 m. Noe 
sammenrast. Steinstørrelse fra 1 cm til 2 mannsløft. 
 
Steinene grodd med steinlav. I bunnen brunmose og lav. 
Vegetasjon omkring dvergbjørk, lav, tyttebær, smyle og 
bjørnemose. 
 
Pga. størrelsen er det mulig at gropa har tjent en annen 
funksjon enn fastring. 
 
Hein 293. Fastring. 
 
Ca. 40 m VSV av Hein 292, i skråningen mot Selstjørnbekken. 
 
S for stor flyttblokk (flere m3) er det kastet opp og delvis murt 
en fastring. Den er begrenset av 5 større blokker, og murt av 
steiner på flere mannsløft. Bunnen er tilnærmet rektangulær, 
lengde 0,8 m, bredde 0,6 m, dybde 0,6 - 0,7 m. Fastringen ligger 
i en forsenkning i ura. I bunnen brunmose og lav. 
Ingen vegetasjon i en radius av 5 m fra fastringen. 
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RUTE 4190 
 
Hein 294. Krypinn. 
 
På N-siden av Selstjørnbekken, i SV-enden av samme morene som 
Hein 284-293. Ca. 40 m VSV av Hein 284. Ca. 70 m Ø av Hein 283. 
Det er i denne del av morenen til dels store flyttblokker. 
 
To store flyttblokker danner krypinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Største lengde inni 3 m, "tak" over 1,5 m. Bredde i bunnen 0,9 
m. Veggene skråner, og møtes oppe. Høyde innerst 1,3 m. Åpning 
mot N. Bunnen ujevn. Det ble funnet margspaltede bein på 
"golvet", mellom steinene og i det feite jordlaget som dekker 
deler av bunnen. Det er lagt en del stein mellom blokkene på 
"taket". 
 
Vegetasjon utenfor: Krekling, einer, dvergbjørk, reinlav, 
blokkebær. (Registrering foretatt i skumring). Beinprøver 
innbringes. 
 
 
Hein 295. Fastring. 
 
5 m S for Hein 283. Ca. 50 m N for Selstjørnbekkens første 
deling. Steinet høydedrag V for moreneryggen, lavere og nærmere 
Selstjørnbekken enn Hein 283. n for Hein 283-295 myrsig og tett 
vierkratt. 
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Tilnærmet sirkelrund, delvis nedrast.  
Diam, 0,7 - 1 m. 
Dybde 0,3 - 0,6 m. 
Høyde over terrenget omkring 0 - 0,4m.  
 
Lav og brunmose i bunnen. 
Vegetasjon omkring: Krekling, tyttebær, kruslav, reinlav og 
einer. 
 
 
RUTE 4291 
 
Hein 296. Grunnmur - kvadratisk. 
 
Ved "Gammellægeret" på N-siden av Heinelva like nedenfor brua 
ved Heinseter. Ca. 150 m NØ av elva, 75 m N av nedfalt steinbu 
på Gammellægeret (Hein 93 (?)), V-siden av bekken som renner 
over lægret. 

 
Muren skråner litt opp med terrenget mot NØ. Steinene er mose-
grodde og ser ut til å ha ligget lenge urørt. På Ø-veggen helt 
overgrodd. 
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Vegetasjonen innenfor muren er den samme som i nærmest om-
liggende lende: Utpreget tørr-lende-vegetasjon med krekling, 
tyttebær, reinlav. Klynger av einer og dvergbjørk. Ingen funn i 
prøvestikk. 
 
Den ensartete vegetasjonen inni og utenfor muringen tyder på at 
den ikke har vært benyttet hverken som grunnmur for hus eller 
som kve for husfe. 
 
Tradisjon: Ingen. 
 
Knut Brekke som har vært i området siden 1928, sier muren har 
stått der siden før hans tid. Han vet ikke hvem som har laget 
muren eller hvilken funksjon den var tiltenkt. 
 
 
RUTE 4390 
 
Hein 297. Melrakkfelle. 
 
N-siden av Nedre Hein. Ca. 100 m NØ for stor holme NV for tange 
i Nedre Hein. Ca. 40 m SV av store flyttblokker. Fellen er 
plassert på jordfast stein, 150 cm x 100 cm. Overflaten av 
steinen planert med en stor og flere små steiner. Bunnhellen, 60 
cm x 40 cm x 5 cm, hviler på planeringen. Åtepinne mellom 
bunnhelle og slaghelle, 50 cm x 35 cm x 5 cm. 
 
Vegetasjon omkring: Dvergbjørk, lav, krekling og tyttebær.  
 
 
RUTE 4490 
 
Hein 298. Båthus av stein ved fiskerihytta Nedre Hein. 
 
På N-siden av Nedre Hein, NNV av liten rund holme, på Ø-siden av 
utløpet av liten bekk. 4 m fra vannkanten i kanten av strand-
sonen, ca. 0,5 m over vannflaten ved normal vannstand står 
restene av tidligere båthus oppført av grov stein. 
 
Ca. 4 m lange murvegger med lengderetning mot NØ. Døråpning ca. 
1 m har vært mot SV. Bredden har vært nesten 2 m. 
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Største nåværende høyde ca. 1,5 m. 
Det er store steiner i veggene, opptil to-tre mannsløft. Ser ut 
som veggene er revet ned og noe av steinen fjernet, muligens 
brukt i den høye grunnmuren på nåværende fiskerihytte. Se Hein 
299. 
 
 
Hein 299. Steinbu - Fiskerihytta Nedre Hein. 
 
Ligger oppe på skråning ned mot vannet, ca. 15 m N av Hein 298 
og 5 m høyere enn strandsonen. 
 
Fiskerihytta er ei trehytte bygget i begynnelsen av 1930-årene. 
Grunneierne ville ikke la mer enn en hytte ved vannet og bygget 
da den nye trehytta oppå murene av ei gammel steinbu som sto 
der, delvis nedgravd i bakken. Stein fra denne gikk inn i den 
inntil 2 m høye grunnmuren under trehytta. (K.B) 
 
En del rektangulær stein som ligger slengt i skråningen nedenfor 
hytta, har antakelig vært i muren på den gamle steinbua. K.B. 
vet ikke når steinbua er oppført. Den var regnet som gammel da 
han kom til Nedre Hein i 1928. Mener den har tilhørt de 
fiskeberettigede i Nedre Hein. Vannet eies nå av Magnus og Stein 
Halland, Dagali. 



 

- 97 – 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SIDE MANGLER] 
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RUTE 4690  

(Hein 308 reg. 30/7-71) 
 
Hein 300 - 307 + 308. Dyregraver - fangstsystem ved utfallsosen 
Nedre Hein. 
 
På V-siden av Heinelva i skråningen 160 m rett N av midten av 1. 
stryk nedenfor utfallsosen, ca. 450 m ØNØ av fangstanlegg Hein 
106 og ca. 400 m NØ av utfallsosen. Ca. 250 m NNØ av Hein 104, 
heller på S-siden av Heinelva. Alle distanser gjelder til 
vestligste grav, nr. 300. 
På en lite markert Ø-V-gående rabbe i lia. Rabben er overvokst 
med dvergbjørk, einer og noen spredte klynger av bjørk. 
Bunnvegetasjonen domineres av krekling, tyttebær og matter av 
reinlav. Myrlendt steinet terreng omkring rabben, og enkelte 
myrdrag skjærer seg gjennom rabben. Ovenfor mot NØ er 
fjellskrenten betydelig slakere og noe lavere. Det dannes da en 
naturlig "post" mellom vadestedet ved utfallsosen og 
høyfjellsplatået mot N. (Bleikehei, Bjordalsnutan, 
Briskelagnutan). 
 
Gropene er nesten dekket av einer og dvergbjørk og kan ikke sees 
før en står på kanten av dem. Steinsetting synlig i noen av 
gropene, spesielt i gavlveggene. Med spaden kan en kjenne at det 
er stein under torvdekket i de fleste av dem. I noen gropene, er 
det ikke spor av steinsetting. Det er tørr sandjord i rabben, og 
ved sammenrasing har gropene fått samme form som vanlig i 
restene av de store fangstanlegg i Finnmark. 
 
Ikke synlige spor av ledemurer for noen av gropene. Lendet 
virker her samlende på rein under trekk. Det vokser en del bjørk 
i nærheten samt frodige kratt av einer og selje som kan brukes 
som gjerdemateriale. 
 
Oppmålingene ble foretatt fredag, 24. juli kl. 22.15 - 23.45 
(klarvær) av Hege Bodahl og Bjørn Aarseth. Sett over anlegget og 
fotografert 30. juli utpå ettermiddagen v/Tore Bjørgo og Bjørn 
Aarseth. 
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RUTE 4690 
 
Hein 300. - Dyregrav. 
 
Lengderetning N-S.  
Lengde 2,10 m 
Bredde øverst 1,50 m, i bunn 0,5 m. Skråner jevnt.  
Dybde 0,8 m.  
Nedrast. 
Store stein i begge gavlender. I N-enden en jordfast stein, S-
enden muring. Gravet ned i bakken støtte av stein i begge ender. 
 
Vegetasjon i gropa består av bladlav, brun mose, gress og litt 
geiterams. Stein i bunnen helt overgrodd av bladlav og mose. 
Langs overkanten einer, selje, dvergbjørk. 
 
Hein 301. - Dyregrav. 
 
Lengderetning N-S.  
Ligger 8 m Ø av 300. 
Lengde 2 m, bredde øverst 1,5 m, i bunn 0,5 m. 
Dybde 0,7 m. Nedrast. 
Steinmuring synlig i begge endene. 
 
Vegetasjon nede i gropa: Krekling og blåbær i kantene. Gress, 
skogstorkenebb, fjellfiol.  
Noe brun mose i bunnen. 
Oppå kanten vokser selje, dvergbjørk, einer og krekling. Noe 
tørt gress og lav. 
 
Hein 302. - Dyregrav.  
 
Lengderetning N-S. 
Ligger 9 m ØNØ av Hein 301 og ca. 1 m høyere i terrenget. Lengde 
1,8 m øverst - 1,30 m i bunn.  
Bredde 0,7 m. 
Dybde 0,8 m i N-enden, 1,25 i S-enden. 
N- og Ø-veggen litt utrast, men ellers er grava godt bevart med 
pen og tydelig muring fra bunn til topp. Forholdsvis små, flate 
stein. Steinene i muringen er overgrodd med brun mose. Åpningen 
nesten dekket av einer og dvergbjørk som vokser frodig langs 
kantene. 
Dette er den best bevarte av alle dyregravene i Heinos-området. 
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Hein 303. - Dyregrav. 
 
Lengderetning N-S. 
Ligger 42 m Ø av Hein 302. 
Mellom disse går et lite dalsøkk med våtere lende, ca. 1 1/2 m 
dypt. 
Lengde 2.0 m. 
Bredde øverst 1,25 m, i bunn 0,7 m. Nedrast.  
Dybde 0,65 m. Form som en avlang trakt.  
Steinsetting kan sees i S-gavlen. 
Stein i bunnen, overgrodd av brun mose, ca. 10 cm tykt lag. 
 
Vegetasjon i gropa: Brun mose, gress, blåbær, fjellsyre (antake-
lig), litt reinlav. Omkring vokser einer, dvergbjørk, litt 
krekling, tørt gress, reinlav. 
 
Hein 304. - Dyregrav  
 
Lengderetning N-S: 
 
Ligger på en liten kolle 8 m N av 303 og ca 1 m høyere i 
terrenget. 
Noe usikrere type, men antakelig resten av ei dyregrav. 
Lengde 1,90 m øverst. 
Bredde 1,20 m øverst - 0,5 m i bunnen. 
Dybde ca. 0,8 m. 
Vegetasjon i gropa: Brun mose, litt reinlav, gress. Gropa er 
nedgravd i tørr kolle av lysebrun sand. Dekket av tynt jordlag 
med reinlav, einer og dvergbjørkvegetasjon. Gropa er nesten 
dekket av einer og dvergbjerk som vokser langs kanten. 
 
 
Hein 305. - Dyregrav. 
 
Ligger 18 m ØSØ av Hein 303 - altså omtrent på linje med 300- 
303. Lengderetning NØ-SV. 
Lengde ca 2,4 m øverst. 
Bredde ca. 1,6 m øverst - 0,5 m i bunn. 
Dybde 0,85 m. 
Antydning til steinmur i begge gavlsidene (kortsidene). Lang-
sidene har antakelig vært uten muring. 
Vegetasjon i gropa: Brun mose, gress, blåbær og noe krekling på 
sidene. Veg. omkring.: Som foregående groper. 
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Hein 306. - Mulig dyregrav.  
 
Lengderetning N-S. 
Ligger 15 m Ø av Hein 305 på utpreget tørr bakke, nærmest 
kuppelformet liten forhøyning på rabben. Mellom disse er det en 
inntil 1 1/2 m dyp forsenkning i terrenget. 
Gropa er grunn og betydelig mindre enn de andre. Synlig vertikal 
steinsetting minner nærmest om forrådskammer (som Hein 317). 
 
Lengde 0,6 m øverst - 0,4 m i bunn.  
Bredde 0,5 m.  
Dybde 0,5 m. 
 
Ser ut som det har vært en voll rundt og at indre del av denne 
er rast ned. Tørr sandjord. Vegetasjon i gropa: Lav, krekling, 
litt gress og brun mose. 
 
Nærmest omkring er det utpreget tørr lendevegetasjon: Lav, tørre 
gresstuster, litt einer og dvergbjørk. 
 
Gropa må sannsynligvis være menneskeverk. 
Slike stein må være båret til stedet. Både plasseringen i lendet 
og konteksten med de øvrige gravene peker mot dyregrav. Men for-
men og den vertikale plassering av steinene virker underlig. 
Telehiv (frostsprengning) er lite sannsynlig i den tørre 
sandjorda. Kan det være en dyregrav som senere er brukt som 
forrådskammer (hellekiste)? 
Det ville være lettere å anlegge fastring i det urlendte skrå-
nende terrenger omkring, men det er vanskelig å finne et så tørt 
sted som denne lokalitet. 
 
Hein 307. - Dyregrav. 
 
Lengderetning N-S. 
Ligger 30 m NNØ av Hein 306. 
Mellom disse er det en forsenkning i terrenget ca. 1 m lavere 
enn 306. Hein 307 ligger i SV-hjørnet av en kolle ca 3 m over 
forsenkningen. 
Gropa har oval form med sider skrånende mot bunnen (konverge-
rende). 
Lengde 2,60 m øverst - 2,20 m mot bunnen. 
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Bredde 2,20 m øverst, - 2 m mot bunnen.  
Dybde 0,3 - 0,6 m. 
 
Av formen virker det som opprinnelig bredde har vært 0,6-0,8 m. 
Steinsatt, trolig muring, i SV-hjørnet.  
Ellers virker veggene nedraste. 
Bevokst med lav, gress, litt geiterams og brun mose i bunnen. 
Bakken omkring er tørr med tydelige spor av oppkastet vold om-
kring gropa. 
Dominerende vegetasjon: Reinlav og dvergbjerk. En klynge bjørk i 
N-kanten av gropa. 
 
Hein 308. – Dyregrav. 
 
Lengderetning N-S. 
Denne ble sett om kvelden 24/7, men ikke registrert.  
Registrert 30/7 av Tore og Bjørn. 
Ligger 23 m NØ av Hein 306 og ca 1 m høyere i terrenget, fort-
setter linjen fra 300 til 303, 305 - 306.  
Ligger 14 m SØ av Hein 307.  
På tørr rabbe skrånende litt mot S.  
Lengde 2,6 m øverst - 2 m nær bunnen.  
Bredde 2 m øverst - 0,5 m mot bunnen. 
Dybde 0,8 m - 1 m. Gropa er noe steinet i bunnen. Ikke synlig 
mur langs sidene. 
 
Bevokst i bunnen med saftig, grønt gress, litt geiterams, syre, 
blåbærlyng. 
Tett einerkratt rundt kanten dekker gropa, så den ikke kan ses 
før en står på kanten av den. 
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Lørdag, 25. juli 1970. 
 
Opp kl. 8.30. 
Ordning av bagasje og utstyr i forbindelse med avslutning av 
registreringsarbeid i Heinseterområdet. Sjekking av funnnr., 
karter etc. Pakking og oppgjør. 
 
Gruppe I. 
Utført gjenstående registreringsarbeid like ved Heinseter. 
Fotografering 1 t.    (Hein 296, 309, 310). 
 
Avmarsj fra Heinseter kl. 12.30 - til Sleipa kl. 14.00. 
 
Fant ikke nøklene til Damhytta. 2 timers arbeid å komme inn i 
hytta. 
 
Fra kl. 16 - 19.15 skrivearbeid i Damhytta, ajourføring av 
fotolister, plotting av funn på karter. 
 
Effektivt arbeid: 2 1/2 t. 
 
Kl. 19.15 kom båten tilhørende Fiskerhytta med HTK's jolle på 
slep. 
Kl. 19.45 avreise fra Sleipa pr. jolle.  
Kl. 21.15 til Halne-brygga. 
Mottagelseskomité: Indrelid, Moe og villmarkskaptein 
Gauteplassen m/diverse kjemikalier. 
 
Akutt anfall av hukommelsessvikt, hvorpå dagbokføringen fore-
løpig opphører her. 
 
Forhåpentligvis ingen prøvestikk eller utgravinger i løpet av 
helgen. 
 
Jens Chr. Eldal og Hege Bodahl tilbakeført til det lokale vern. 
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RUTE 4291 
 
Hein 309 - Fastring. 
 
Ved "Gammellægeret" på N-siden av Heinelva, ca. 50 m fra elva. 
Mellom Hein 93 (steinbu) og Hein 91 m. fl. (dyregraver), ca. ?? 
m Ø av brua ved Heinsv. mellom turiststien og elva. 
 
I N-S gående ur langs skråning mot Ø ned mot "Gammellægeret". 
 
0,8 x 0,7 m med lengderetning mot V. Ca. 0,5 m dyp, nærmest 
kvadratisk bunn. Jevn røysing. 
 
I overkanten (mot V) en jordfast stein ca. 1 1/2 m over 
terrenget. Tørt. Reinlav i botn av fastringen. Rullesteinur med 
litt spredt vegetasjon av lav, krekling og dvergbjørk. 
 
 
RUTE 4191 
 
Hein 310. Steinbu på Heinseter. 
 
I NV-hjørnet av det inngjerdede tunområdet på Heinseter, nærmest 
mot brua over Heinelva. 
På S-siden av en stor steinblokk står nå ei steinbu med tak og 
innv. vegger av tre. Bua er oppført av Knut Brekke. 
Han opplyser at det på dette sted sto en liten steinbu som 
delvis var rast ned. Den var murt opp til S-siden av 
steinblokken. 
I 1934 førte han opp den nåværende steinbua, delvis av stein fra 
veggene av den forrige som da så ut til å ha vært der lenge. 
Han har ikke hørt noe om gammel den forrige steinbua var eller 
hvem som har bygd den. 
Takåsen til den nye steinbua ble hentet fra steinbua på Heinos-
lægeret som da var ramlet ned. 
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Søndag, 26. juli 1970.  
 

Fagmøter til middag. Litt skrivearbeid om kvelden. Ca. 1 t. 
 
 
 

Mandag, 27. juli 1970. 
 
 
Sortering av utstyr som skal stå igjen på Halne. Kl. 11.00 
avreise med Tore Vorren til Geilo. Bjørgo handlet proviant og 
skrivepapir. 
Aarseth oppsøkte Wilhelm Rompke som arbeider med intervjuarbeid 
i Hol. Konferanse om hvilke opplysninger vi særlig savner. Satte 
opp liste over felægere som hallinger kan ventes å vite noe om. 
Kl. 13.30 til Dagali. Avtalte skyss til Ossjøen tirsdag morgen.  
Tok inn på pensjonat til Magnus Halland (god informant). 
 
Bjørgo gikk gjennom samlingen på Dagali Museum. En del nye 
oldfunn som ikke var fremme ifjor. 
 
Aarseth: Samtale med Kåre Sønsterud om kulturspor i området 
Ossjøen - Nedre Hein. Fikk oppgitt hvem som er best orientert 
nettopp her. Konferanse med Eva Falkenstrøm som driver intervju-
arbeid i Dagali. 
Oppgav henne noen nye informanter og hva de kan ventes å vite 
mest om samt liste over lægre som Dagalifolk kan ventes å være 
godt orientert om. 
Middag sammen og samtale om faglige spørsmål. Kl. 20.30 - 22.30 
Aarseth hos Georg Hagen. Samtale om fysiske kulturminner, 
Ossjøen-Hein. Avmerkning på kartet. Diskusjon om funn som ble 
gjort i fjor. Meget informativ samtale. 
 
Bjørgo hos Gunnar Berg senior som har drevet støl og 
turisthytte, Aanseter siden 1920, 
 
Aarseth: Samtale med medlemmer av familien Halland utpå kvelden 
om fysiske kulturminner på Vidda. Avmerket på kartet. 
Skrivearbeid til kl. 1.30. 
 
Netto arbeidstid i gjennomsnitt: 13 t. 
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Tirsdag, 28. juli 1970. 
 
Opp kl. 6.30.  
Avreise kl. 7.30. 
Bestemmelsessted: Ossjøen. 
Eva Falkenberg var med. Fra Ossjøen med båt kl. 10. E.F. videre 
med båten. Gjorde seg kjent i området Hårrånatten og returnerte. 
 
Bjørgo og Aarseth hadde samtaler med Odd Linell (fra Oslo, 
feriert siden 1920-årene i området) og med Gunnar Berg jr. som 
hver sommer har vært på Aanseter. Samtale ca. 1/2 t med hver. 
Fikk tips om en del funn ute i terrenget.  
Ut kl. 11.30. 
 
Søkt i området Aanåi - Urdelisv. - Hårånattensv. - Høletsv. ned 
til Lågen, området hvor Lågen og Hein møtes. Orienterte oss før 
registreringens begynnelse. Bortsett fra moen S av Hårånattensv. 
er lendet kronglete, tett skogvokst (bjørk) og uoversiktlig. 
Setervoller med buer, tufter og groper (kolmiler, blestegroper) 
så og si rundt hele Ossjøen. Registrering vil ta flere uker. 
Under matpause kl. 15-16 ble vi enige om å registrere bare fra 
Hårånatten og oppover (mot V) i dalføret, og på høyfjellet over 
skoggrensen. Dersom stølsdriften og alle spor etter jernvinning 
rundt Ossjøen skal registreres, vil det kreve en egen reg. 
gruppe et annet år. Ved registrering fra Hårånatten og oppover 
vil vi få med de kulturspor som er mer orientert mot Vidda. Fra 
høyde 980 m.o.h. 
Kl. 16.00 - 21.15 registrert fra moen nedenfor Hårånatten - 
langs elva til elvemøtet Lågen/Hein, til fangststedet over Hein 
og oppover langs turiststien fram til Bjordalsbekkens Ø-lige løp 
(nederste). 
 
1 stor steinbu 
3 tufter (gamle) 
1 forrådskammer (hellekiste) 
1 blestergrop 
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5 kolmiler (groper)  
 
Reg. nr. 316 – 321. 
 
P.g.a. dårlig lys ble de 2 siste kolmilene ikke fotografert. 
Området er såvidt uoversiktlig (småkupert, steinet, overbevokst 
av bjørk og einer) at søkingen ikke kan sies å være effektiv. 
Her kan være adskillig mer. 
 
Tilbake langs andre stier der dette fantes. 
 
Observert under vandring til og fra reg. grensen: 
Seterbuer eller ruiner av eldre slike på Høletseter, 
Hårånattensv., Urdelisv., Grauthølet; 1 kolmile på vollen 
Urdelisv. 
5 kolmiler på vollen H.natten. 3 kolmiler ved stien Hårånatten 
til Urdelien, 1 rett nedenfor H.natten på moen, 1 tuft mellom 
H. natten - Urdelien. 
Inn kl. 22. 
Netto arbeidstid: 12 t. 
50 prøvestikk i alt. 
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RUTE 5292 
 
Hein 311   Stor steinbu. 
 
Ca. 500 m S av Hårånatten seter. Ca. 40 m N for sideløp til 
Heinelva som renner ut i Lågen. 
 
På en ca. 5 mål stor steinet grasslette. 

 
 
Orientert N-S med døråpning i N. Bua har dobbel steinmuring uten 
jordfylling. Muringen er forseggjort, bygget av flate og runde 
steiner opptil 1 x 0,5 x 0,4 m, som sannsynligvis er hentet fra 
vollen omkring. I NØ-hjørnet buer veggen noe ut - veggen er noe 
nedrast her, men det er rimelig å anta at dette er ildstedet. I 
samme hjørnet står en bjørk med en diam. ved roten på 20 cm. 
 
Gulvet i steinbua er dekket med gresstorv - innimellom 
påfallende mange flate steiner (har muligens lagt på taket). 
 
Murene som er heller lite mosegrodde, og veggene svært godt 
bevart gjør det rimelig å anta at bua inne er svært gammel - 
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dimensjonene tyder på en tidligere seterbu. 
 
Prøvestikk inni tufta ga ved A 0-3 cm torvlag, 3-10 cm kull-
holdig svart, feit jord, 10 cm og nedover brun, sandholdig jord. 
 
I N-del av bua ble det funnet kull i alle prøvestikk - i S-del 
ble det ikke funnet kull. 
 
På vollen utenfor bua spredte klynger med einer som blir tettere 
mot kantene. 
 
Fra døråpningen god utsikt mot N - mot Hårånatten seter. Fra 
vollen god utsikt i alle retninger. 
 
Tradisjon: 
Gunnar Berg, jr. Aanseter sier dette har vært den første seter-
bua under Hårånatten. Knut Brekke kalte denne steinbua for 
Mogenseter. 
 
 
RUTE 5292 
 
Hein 312 Sannsynlig tuft. 
 
På holme mellom N-dre sideløp til Heinelva og Lågen, ca. 80 m NV 
av hovedløpet i Lågen, 969 m.o.h. - på V-enden av holmen. På 
steinet grasslette med bjørkeskog, 2 m over elva. Det er her 
lagt opp steiner mellom større jordfaste steiner. Tufta er uten 
klart markerte kanter og måler 2 - 2,6 x 2 - 2,6 m, høyde 0,2 -
0,5 m, orientert NV-SØ. 
Inne i tufta jordfast stein, dessuten en bjørk med diam. 15 cm. 
Tufta er graskledd inne. SØ-veggen delvis dekket av einerkjerr. 
Tufta virker gammel og lite forseggjort. 
 
Vegetasjon omkring: Skogstorkenebb, geiterams, rosemot, gress.  
 
Hein 313 Kullmile. 
 
8 m SV for Hein 312 - adskilt av einerkratt, på steinet slett 
lende med bjørkeskog. Halvkuleformet diam. 2,3 m, dybde 0,9 m -
rundt mila er lav ca. 20 cm høy jordvoll bevokst med einer og 
gress - noe stein på kanten. Prøvestikk ga et tykt kullag 3 cm 
under torven. Gropa er bevokst med gress og skogstorkenebb, 
dessuten lav. 
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RUTE 5192 
 
Hein 314 Tuft. 
Ca. 300 m N for sammenløpet Heinelva - Lågen, ca. 60 m nedenfor 
sammenløpet av to sidebekker til Heinelva, ca 15 m S for turist-
stien Ossjøen - Hein. På S-hellende bakkeskråning ned mot side-
løpet av Heinelva. Bjørkeskog med undervegetasjon av einer, 
gress og lyng. 
 
Tufta er nedgravd 1/2 m på alle kanter unntatt mot Ø. Det virker 
som om massene som er tatt opp fra tufta er lagt som en voll 
omkring. Oppå denne en steinlegning av rundkamp (st. stein 1 m) 
-ikke muring. Tufta har tilnærmet rektangulær form - 3 m x 3,5 -
4 m. Orientert NS. Sannsynlig døråpning mot Ø. Inne i tufta et 
nyere ildsted. Prøvestikk midt i tufta ga et 2 cm tykt kulturlag 
over lysebrun grus.  
Selve tufta graskledd. 
 
Hein 315   Blestergrop (?). 
 
Ca. 40 m V av Hein 314, ca. 2 m Ø av turiststien Ossjøen - Hein 
og ca. 200 m NØ av båtstedet ved nedre ende av Heinelva. På 
slett mark med bjørkeskog, einer, gras og lyng. 
 
Oval grop - lengderetn. Ø-V 2 m, NS - 2 m, dybde 0,5 m. 
Prøvestikk i bunnen av gropa ga kull og slaggklumper. Gropa 
er overvokset med einer og bjørk. I Ø-enden av gropa en bjørke- 
stubbe med diam. 30 cm. Mot turiststien på N-siden en ca. 30 cm 
høy voll, ca. 1 m bred. På vollen einer, den største med en 
diam. på 12 cm. 30 m N for blestergropen myrdrag med starr og 
sølvvier. 
 
Hein 316 Tuft. 
 
Ca. 10 m N av Hein 315, ca 5 m N av turiststien Ossjøen - Hein. 
Ved foten av frodig SØ-hellende bakkeskråning, overvokst med 
bjørk og einer. Delvis nedgravd i bakken. NV-veggen er ca. 0,7 m 
høy og går i ett med terrenget omkring. En kan skimte muring av 
runde og flate steiner langs alle veggene. Tufta er orientert 
NØ-SV, er tilnærmet rektangulær ca 3,7 x 3,2 m. 0,8 m bred 
døråpning midt på SØ-kortvegg. Vegghøyde 0,7 - 1,1 m. Noe 
nedrast i S-dre hjørne. Tufta overgrodd av bjørketrær, diam. 
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opp til 12 cm. Murene overgrodd av einer. På NV-veggen en ca. 
0,6 m høy maurtue. Bunnen dekket av bjørnemose og gress - 
fuktig. Steinene som er opptil 1,5 m lange er sterkt mosegrodde. 
Tufta virker urørt i lang tid. 
 
Hein 317   Forrådskammer - Hellekammer. 
 
Ca. 26 m SV av Hein 315. Rett N av sammenløpet av to bekker, 15 
m N for Heinelva. På flate N for skråningen ned mot elva. 
 
Kammeret, som er noe sammentrykt, synes å ha vært 5-kantet. Det 
har største lengde 0,5 m. Største bredde 0,3 m - bygget av 
heller på opptil 0,5 x 0,5 m. Steinhelle dekker bunnen. Dybde 
0,5 m. Foruten tørt løv lå det en tobakkseske av blikk i 
kammeret. I denne flere navnesedler - de fleste uleselige p.g,a. 
fuktighet. De eldste: G. Stensen 16/8 - 1954, Finn Ristvedt 16/8 
- 1954. 
 
For å få en trang åpning lå det en fast helle som dekket ca. 1/3 
av åpningen, denne delvis overdekket av torv. Over denne en 
steinhelle på 50 x 50 x 5 cm som dekket hele kammeret. Oppå 
denne igjen en avrundet stein - stor 30 x 20 x 20 cm. 
 
Lendet omkring er bevokst med bjørkeskog, einer, lyng, gress -
skyggefullt. 
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RUTE 5192 
 
Hein 318 Kullmile. 
 
Ca. 35 m V av hvor turiststien deler seg Hein - Lågliberget -
Ossjøen (ved fergestedet i nedre del av Heinelva). 1 m N av 
stien Hein - Ossjøen. Ca. 5 m SV av grasvokst myrpytt, 5 x 12 m. 
På V-kanten av gropa går sti mot NØ - antakelig snarvei til 
Hårånatten. 
Ligger på tørr rygg mellom myrpytt og skråningen mot Heinelva. 
Oval - 3,5 m N-S, 4,5 m Ø-V - dybde 0,4 - 0,8 m. Gropa er 
bevokst med gress. Sekundær grue i midten. Det ble tatt 
prøvestikk til side for midten av gropa. 0 - 3 cm torv, 3 - 25 
cm brun sandjord, 25 og videre kullag. Vegetasjon omkring: 
Bjørk, einer, vier, blåbær, krekling. 
 
Hein 319 Kullmile. 
 
Ca 600 m langs stien Ø av Bekken seter, ca 120 m N av Heinelva, 
2 m N av stien Ossjøen - Hein. Gropa skilt fra stien med tett 
einerkratt, ligger på en rygg N for myrdrag som går ned mot 
Heinelva. Halvkuleformet, diam. 3 m, dybde 1 m. Tydelig voll på 
S-siden. Bunnen bevokst med saftig gress, bladlav, grønnmose - 
fuktig vegetasjon omkring, tett med einer, en del bjørk, blåbær. 
Prøvestikk 0,3 cm torvlag, dessuten kull. 
 
Hein 320 Kullmile. 
 
Ca. 800 m langs stien Ø av Bekken seter, ca 200 m Ø av Hein 319. 
I kanten av stien, på S-siden av denne, ca. 100 m N for 
Heinelva, på S-hellende skråning ned mot myrslette - mot 
Heinelva. Halvkuleformet, tydelig markert grop, diam. 2 m, dybde 
0,9 m. På S-skråningen tydelig voll, på denne bjørketrær med 
diam. opptil 13 cm. Vegetasjon i bunnen: Grønnmose, saftig 
gress, blåbær. 
 
Prøvestikk 0-3 cm torvlag, dessuten kull. 
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RUTE 5293 
 
Hein 321 Kullmile. 
 
Ca. 50 m V for den gamle turisthytta på Hårånatten seter i N-
kanten av stien Hårånatten - Hølet. Halvkuleformet diam. Øverst 
2,5 m, dybde 0,8 m. 
Bevokst med saftig gress, grønnmose, 2 bjørker i Ø-kant av 
gropen, diam 20 cm. Rundt kanten oppe einer og bjørk. Kull ble 
funnet i prøvestikk. 
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Onsdag, 29. juli 1970. 
 
Opp kl. 8.30.  
Regnbyer. 
Sterkt i etterskudd med skrivearbeidet, hvorpå vi satte i gang 
med ajourføring av dagbok og renskriving av funn m.v. fra kl. 
10. Skriving til kl. 14. Måltid. 
 
Samtale med Linell og sønn, ca. 1/2 time.  
 
Ut kl. 16.00. 
Med robåt over vannet til Kolsfetsannen. Søking i strandsonen. 
Etter ca. 1 t. søking langs Ø-ligste del av halvøya, ble ved SØ-
hjørnet funnet 1 stk flint. Etter ytterligere 1 1/2 times søking 
i opplyst vær med noe sol, langs stranden ca 1000 m i 
strandsonen, ble funnet i 4 områder i alt:  
8 stk flint, delvis bearbeidet  
4 stk bergkrystall  
1 kvartsavslag  
Adskillig skjørbrent stein. 
 
Ved søking på den flate moen på halvøya ble funnet 9 groper i 
tørr sandgrunn, alle overvokst av lav, lyng og litt kratt 
(einer, dvergbjørk, bjerk).  
Matpause kl. 19-20. 
Diskusjon av funnene hvoretter registreringen begynte.  
 
Registrert: 
 
4 steinalderlokaliteter i strandsonen. 
6 groper på tvers av halvøya N-S der denne er smalest. 
3 groper et stykke innenfor strandsonen Ø-V på S-lige del av 
halvøya. 
 
Reg. nr. 322 - 334. 
 
Ytterligere 3 groper funnet på omtrent samme linje, men ikke 
reg. p.g.a. mørke. Alle groper hadde tynt kullag noen cm under 
torva. 
Halvøya består av tørr sandjord med et tynt jordlag bevokst med 
lyng, lav og noen spredte treklynger (småbjørk, einer, 
dvergbjørk). Dårlig skogbunn. Det undersøkte området er 1-5 m 
over vannivå. Dersom gropen er anlagt primært som kullmiler, er 
det underlig 
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at dette er gjort i linjer på tvers av halvøya og på langs mot 
bukta på S-siden. Det er påfallende at dette tørre lendet skulle 
ha skogdekning for så mange kullmiler. 
Gropene, i hvert fall de på tvers av halvøya, er plassert slik 
det ville være naturlig å ha et fangstgravsystem. Naturlig 
svømmeplass over Ossjøen (langgrundt sandbunn). Oppsitterne på 
Aanseter sier dette er gammel trekkvei for villrein. Har svømt 
over fra halvøya til Aanåi også i senere år. 
 
Kan dette være opprinnelig fangstgraver som senere er benyttet 
som kullmiler? 
Utmerkete båtplasser langs hele stranda. Spørsmålet om kullaget 
skyldtes en skog- og lyngbrann ble drøftet. Ikke funnet kullag i 
jordsmonnet ved prøvestikking på flat mark. 
 
Inn kl. 22. 
Skrivearbeid 1/2 t. (dagbok påbegynt).  
Netto arbeidstid 10 t. 
 
Prøvestikk tilsammen: 50. 
(Letingen mest konsentrert i strandsonen). 
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RUTE 5493 
 
Hein 322 Steinalderlokalitet. 
 
I V-enden av Ossjøen går en ca. 700 m lang, 120-350 m bred tange 
i VSV-ØNL-lig retning ut i vannet. På S-siden av tangen en ca. 
450 m lang grunn bukt. Innløpet til bukta er meget smalt. Hele 
Ø-enden av tangen, som er 350 m lang, har et 3-20 m bredt 
strandbelte som skråner svakt oppover mot V. Strandbeltet har 
fin lys utvasket sand som er noe grovere i vannkanten. Bare to 
steder går torven ned i vannkanten. Selve tangen 0-6 m over 
vannet, består av tørr sandjord med et tynt jordlag bevokst med 
lyng, lav, spredte klynger av bjørk og einer. Enkelte mindre 
myrdrag. Hele tangen, Kolsfetsanden har gode båtplasser. Tangen 
synes å være ideell for både jakt og fiske. Gunnar Berg jr. 
opplyser at reinen har trekk over tangen til N-siden av Ossjøen. 
 
Lokaliteten Hein 322 ligger på stranden på Ø-enden av 
Kolsfetsanden ved Ossjøen. Ca. 60 m N av smalt sund som fører 
inn til Ø-V-gående bukt. Strandsonen på denne del av tangen er 
opptil 20 m bred. Selve tangen ca 1 m over vannet. Det ble i 
strandbeltet over en utstrekning på 10-15 m funnet flint og 
bergkrystall 4-5 m fra og 3-10 cm over vannet. Et av 
flintstykkene ble funnet få meter fra torvkanten, ca. 75 m N av 
tidligere nevnte sund. Her ble det også funnet en konsentrasjon 
av skjørbrent stein. Det synes sannsynlig at de funn som ble 
gjort er kommet i strandsonen ved utvasking av tidligere 
vegetert område. Prøvestikk på torvkanten ga ikke funn. 
Lokaliteten oppdaget ved overflatefunn. 
 
Funn: 
1 flintskraper st. 1,31 mm. 
1 flintavslag st. 1,19 mm. 
1 stk bergkrystall st. 1,25 mm. 
 
Det er mulig at funnene i hele strandsonen skulle vært tatt som 
en lokalitet. Funntettheten gjorde det likevel naturlig med 4 
lokaliteter. Ytterligere to lokaliteteter reg. 1/8 – 1970. 
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RUTE 5493 
 
Hein 323 Steinalderlokalitet. 
 
Lokaliteten ligger på stranden på Ø-enden av Kolsfetsanden ved 
V-enden av Ossjøen, på samme tange som Hein 322, 324, 325. Ca. 
200 m S av NØ-ligste pkt. av tangen. Ca. 50 m N av Hein 322 til 
midten av lokaliteten. Strandsonen er her 3-6 m bred. Over en 
utstrekning av ca 25 m ble det funnet flint og bergkrystall. 
Funnene gjort fra 0-0,3 m over vannet, fra vannkanten til ca. 1 
m over denne. Ca. 225 m S av Ø-ligste pkt. på tangen ble det 
funnet skjørbrent stein like under torvkanten. Funenne som ble 
gjort er sannsynligvis vasket ut av torven. 
 
Lokaliteten oppdaget ved overflatefunn. 
 
Funn: 
Bearbeidet flintflekke st. 1,40 mm. 
Bearbeidet flintflekke st. 1,41 mm. 
Flintstykke st. 1,26 mm. 
Bearbeidet bergkrystall st. 1,27 mm. 
Bor (?) av bergkrystall st. 1,27 mm. 
Skraper av bergkrystall st. 1,25 mm. 
 
 
Hein 324 Steinalderlokalitet. 
 
Lokaliteten ligger på stranden på Ø-enden av Kolsfetsanden ved 
V-enden av Ossjøen på samme tange som Hein 322, 323, 325. 
Ca. 60 m SV av Ø-ligste pkt. på tangen målt langs stranden. Ved 
mindre bukt i stranda hvor det er lagt opp 10 steiner på N-siden 
av båtstø. Strandsonen ca. 10 m bred. Det ble i vannkanten midt 
i båtstøa funnet et brunt flintavslag. Ca 20 m lenger S ble det 
funnet en kjølskraper (?) av flint, ca 15 m S for denne en 
kjerne av kvarts. Disse tre funnene utgjør lokaliteten Hein 324. 
Det ble funnet enkelte skjørbrente steiner i stranden, men ingen 
konsentrasjon. 
Lokaliteten ble oppdaget ved overflatefunn. 
 
Funn: 
1 flintavslag st. 1,25 mm. 
1 kvartskjerne (?) st. 1,29 mm. 
1 kjerne av flint 25 mm. 
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RUTE 5493 
 
Hein 325 Steinalderlokalitet. 
 
Lokaliteten ligger på stranden på N-ligste pkt. på Kolsfetsanden 
ved Ossjøen. På samme tange som Hein 322, 323, 324. 65 m V-NV av 
Ø-ligste pkt. på tangen, ca 450 m S av Aanseter. Strandsonen her 
er ca 10 m bred med fin lys sand. Det ble funnet et flintavslag 
ca 1 m fra vannkanten, ca 0,25 m over. 
 
Lokaliteten oppdaget ved overflatefunn. 
 
Funn: 
1 retusjert flintavslag st. 1,24 mm. 
 
Hein 326 Kullmile – mulig dyregrav (?). 
 
På Kolsfetsanden, tange i V-del av Ossjøen. Ca 700 m SSV av 
Aanseter. Der tangen er smalest, ca 10 m S av strandsonen, ca 35 
m Ø av lite tjern, ca 1 m over vannet (normal vannstand). På N-
hellende rabbe, dekket av dvergbjørk og lav. Tangen har 
tørrmarksvegetasjon, spredt ungt bjørkekratt. Halvkuleformet 
grop i rabben. Diam. 1,5 m, dybde 0,5 – 0,6 m. Prøvestikk i 
bunnen ga 6-12 cm under torven kullag, dessuten lys sand. Gropa 
bevokst med grønnmose, reinlav, krekling – på sidene oppe – 
dvergbjørk. 
 
Diskusjon: 
Gropas form og kullaget i bunnen sannsynliggjør kullmile. 
Imidlertid er det underlig at Hein 326 – 331 alle ligger på en 
svakt buet linje på tvers av tangen. Det er dessuten påfallende 
at dette tørre lendet skulle ha skogdekning for så mange 
kullmiler. Gropene er plassert slik som det ville være naturlig 
å ha et fangstgravsystem. Naturlig svømmeplass over Ossjøen 
(langgrundt og smalt). Her har svømt rein over i senere år. 
(G.B.) En aner muligheten av at kullet i gropene er sekundært – 
at man har anlagt kullmiler i tidligere dyregraver. Det 
påfallende tynne kullaget muliggjør dette. Imidlertid ble det 
ikke funnet kull i prøvestikk utenfor gropene. 
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RUTE 5493 
 
Hein 327   Kullmile - mulig dyregrav (?). 
 
På Kolsfetsanden ved Ossjøen ca. 32 m S av Hein 326. N av høyden 
på tangen, svakt N-hellende terreng. 
 
Halvkuleformet grop i rabben. Diam. 1 m, dybde 0,3 m. Prøvestikk 
i bunnen ga et 3 cm tykt kullag 6 cm under torven. Gropa er 
bevokst med reinlav og tørt gress.  
Diskusjon: Se Hein 326. 
 
Hein 328   Kullmile - mulig dyregrav (?). 
 
På Kolsfetsanden ved Ossjøen. Ca 15 m SSØ av Hein 327, på 
ryggens høyeste pkt. 
 
Oval grop i rabben 2 m SV-NØ - bredde 1,5 m, dybde 0,5 m. 
Prøvestikk i bunnen ga et 5 cm tykt kullag 2 cm under torven. 
Gropa bevokst med 2 gullris, reinlav og gress.  
Diskusjon: Se Hein 326. 
 
Hein 329   Kullmile - mulig dyregrav (?). 
 
På Kolsfetsanden ved Ossjøen. Ca 25 m SØ av Hein 328 på flaten 
før det skråner mot S - mot vannet. Gropa er oval 1,5 m N-S, 1 m 
Ø-V, dybde 0,35 m. Prøvestikk i bunnen ga et tynt kullag 10 cm 
under torven. Gropa er bevokst med reinlav og tørt gress. 
Diskusjon: Se Hein 326. 
 
Hein 330   Kullmile - mulig dyregrav. 
 
På Kolsfetsanden ved Ossjøen. Ca 10 m SØ av Hein 329. På flaten 
før det skråner mot S - mot vannet. Traktformet. Diam. 3 m, 
dybde 0,9 m. Antydning til jordvoll rundt. Prøvestikk i bunnen 
ga et tynt kullag 10 cm under torven. Gropa er bevokst med kvit-
krull, kruslav. Tyttebær og einer på kanten oppe. 
Diskusjon: Se Hein 326.
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RUTE 5493 
 
Hein 331   Kullmile - mulig dyregrav. 
 
På Kolsfetsanden ved Ossjøen. 11 m SØ for Hein 330, ca 3 m over 
vannet, 10 m N for strandsonen, på skråningen mot vannet. Oval - 
traktformet diam. N-S 3 m, Ø-V 2 m, dybde 0,5 m. Antydning til 
voll på S-siden. Prøvestikk i bunnen ga tynt kullag under 
torven. Bevokst med kvitkrull, kruslav og tyttebær.  
Diskusjon: Se Hein 326. 
 
Hein 332 Kullmile. 
 
På Kolsfetsanden ved Ossjøen, ca 90 m NØ av Hein 331, 30 m N av 
vannet på S-siden av tangen, på kanten før det skråner mot S - 
mot vannet. Oval N-S 3 m, Ø-V 2,7 m, dybde 0,6 m. Antydning til 
voll på S-siden. Prøvestikk i bunnen ga et 5 cm tykt kullag 10 
cm under torven. Gropa bevokst med kruslav, kvitkrull og 
tyttebær. 
 
Hein 333 Kullmile. 
 
På Kolsfetsanden ved Ossjøen, ca 60 m ØNØ av Hein 332, flat 
slette på SØ-lige del av tangen, hvor det av hytteeierne er satt 
opp målstenger. Halvkuleformet med diam. 3 m, dybde 0,5 m. 
Prøvestikk i bunnen ga spredt kullforekomst mellom 5 og 25 cm 
under torven. Gropa er bevokst med reinlav, kruslav og krekling. 
 
Hein 334 Kullmile. 
 
På Kolsfetsanden ved Ossjøen, ca 90 m Ø av Hein 333, ca 50 m V 
av strandsonen. Tørr flat slette med klynger av einer. Halvkule-
formet grop i bakken med diam. 3,5 m, dybde 0,8 m. Tydelig voll 
rundt hele kullmila. Halvkuleformet 3,5 m i diam. 0,8 m dyp. 
Prøvestikk i bunnen viste flere adskilte kullag fra 4 cm og ned 
til 20 cm under torven. Kullmila bevokst med bladlav, kruslav, 
kvitkrull. Einer på vollen omkring. 
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Torsdag, 30. juli 1970. 
 
Opp kl. 8. 
Gransking av karter, tidligere funn og opplysninger fra infor-
manter med henblikk på søking opp Heindalen til utfallsosen 
Nedre Hein og over snaufjellet (Bleikehei - Briskelægnuten) 
tilbake igjen til Aanseter. 
 
Ut kl. 10. 
Registrering begynt ovenfor Hårånatten. 
Søkt mellom turiststien og elva til Bjordalsbekken. like V av 
Hårånatten også 100 m ovenfor stien. Fra Bjordalsbekken søkt 
bare umiddelbart nær stien i krattskogen.  
Funnet og registrert H.natten - Kroken: 
 
4 kullmiler  
2 steinbuer 
1 mindre steinbu (kryp-inn)  
 
Reg. nr. 335 - 341. 
 
Sett, men ikke registrert 1 tuft av mindre format (avmerket). 
Observert og nedtegnet rapport om furustammer i myrbekk ved 
H.natten. 
Mørkt, skyet vær med litt regn. Dårlig fotolys.  
Matpause ved Kroken (herredsgrensen) kl. 15 - 16. 
 
Åpnere lende herfra til Nedre Hein. Søkt fra elva og ca 250 m 
opp i lia. 
Observerte dyregraver, reg. på nedtur. 
Gikk til utfallsosen Nedre Hein og fangstgravsystem reg. i 1969 
(Hein 106, 137-139). 
 
Stedfestet de iår funne anlegg Hein 300 - 308, 342 - 345, 346 -
348, 349 - 353 og 354 - 358 i forhold til anlegget ved utfalls-
osen (Hein 106 m. fl.) og i forhold til Heinoslægeret (Hein 105) 
og Heinelva. Skrittet opp avstander etter nøyaktige kompassret-
ninger. 
Fotografert gravene Hein 300 - 307 som ikke kunne fotograferes 
da de ble registrert om kvelden den 24/7. Funnet og reg. 308 som 
ikke kom med 24/7. (Reservert nummer). 
Registrert og fotografert system med 4 graver (342 - 345). De 
senere ikke fotografert p.g.a. dårlig lys. 
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Registrert ytterligere 3 gropsystemer, 346 - 348, 349 - 353, 354 
- 358. 
 
Avsluttet registreringen i Heinosområdet kl. 21.30. Noe lysere 
himmel fra kl. 20, men fotografering ikke tilrådelig. Avmarsj 
opp til høyfjellet på N-siden, Lys nok til å vurdere lendet. 
 
Kl. 22.30 traff vi på 2 godt bevarte dyregraver (oppmurte) litt 
S av Situtjørni. Reg. i lys av lommelykt. 
 
Reg. nr. 359 - 360. 
 
Kl. 24 ned i skogen ved Bjordalsbekken. Derfra fulgt stier til 
Aanseter. 
Inne kl. 1.45. 
 
Ialt registrert denne ettermiddag:  
17 sikre dyregraver  
4 mindre sikre. 
 
Fotografert 8 tidligere registrerte.  
 
Netto arbeidstid 14 t.  
 
Gangtid uten reg.: 2 t.  
 
Prøvestikk i alt: 40. 
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RUTE 5292 
 
Hein 335 Kullmile. 
 
Ca 400 m V av Hein 311, ca 600 m SSV av Hårånatten seter, i 
kanten på N-siden av turiststien Ossjøen - Hein. Slett mo med 
tette klynger av einer og bjørk. På N-siden av kullmila rabbe 
med tett bjørkeskog. Halvkuleformet diam. 3,5 m, dybde 0,6 m, 
10-20 cm høy voll omkring. Kull ble funnet i prøvestikk i bunnen 
av kullmila. Gropa bevokst med tørt gress, kruslav, krekling. 
Einerkjerr på N-siden av kullmila. 
 
 
RUTE 5092 
 
Hein 336   Steinbu - Bekkenseter. 
 
Ved Bjordalsbekken, like på Ø-bredden (2 m fra) bekkens øverste 
(vestre) utløp, ca 80 m N av Heinelva, på en steinet setervoll 
ca 5 dekar. 
 
Seterbua består av 2 rom. Inngang fra S. Det ytre rom er 3 
m langt (i husets lengderetning) og 4 m bredt innvendig. På Ø-
veggen er rommet utvidet med en kjøkkenavd., 2 m lang, 1 m dyp. 
Ildsted i SØ-hjørnet. 
 
Det indre rom er 1,60 m i husets lengderetning og 4 - 4,30 m 
bredt. Avdelt fra ytre rom med 0,30 m tykk mur. Denne er 
muligens sekundær. En del stein midt på veggen er forholdsvis 
nylig lagt opp, trolig for å tette igjen døråpningen. 
 
De ytre murer er ca 1 m tykke og tette. 
 
Høyde 1,50 - 1,60 m. Tømmerrøstingen som ennå står på S-veggen, 
er 1 m høy, Totalhøyde til røstet 2,6 m. Foruten mønåsen er det 
takåser på hver side av sadeltaket, tils. 9 takåser 20-30 cm 
diam., rundtømmer. 1" takbord med tekking av never og torv. 
Taket på V-siden av det ytre rom står igjen og farende folk har 
øyensynlig tatt ly under dette. Grue er ordnet midt på golvet i 
dette rommet. 
 
En del planker stablet utenfor bua. Noen av dem lagt oppå taket. 
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Hein 336, skisse: 
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RUTE 5092 
 
Hein 337 Kullmile. 
 
Ca 18 m NNV av Hein 336, grasvokst svakt SØ-hellende slette, på 
vollen bak Bekken seter. Halvkuleformet diam. 2,7 m, dybde 0,6 m 
med tydelig voll omkring. Prøvestikk i bunnen ga kullag 20 cm 
under torven. Gropa bevokst med gras. Vierkratt på N-siden. 
 
 
RUTE 4891 
 
Hein 339 Kullmile. 
Ca 30 m S av Situbekken som her svinger og går parallelt med 
Heinelva, 1 m S av turiststien Ossjøen - Hein, ca 40 m N av 
enden på bukt i Heinelva. På åpen tørr mo i bjørkeskogen, dekket 
av dvergbjørk, krekling, rein- og kruslav. Halvkuleformet diam. 
1,5 m, dybde 0,7 m med antydning til voll rundt. Prøvestikk i 
bunnen ga spredt kull like under torva. Gropa bevokst med 
krekling, kruslav, gress og bjørnemose. 
 
 
RUTE 5092 
 
Hein 338   Steinbu - Bekkenseter. 
 
På N-siden av Heinelva, ca 200 m fra, ca 80 m Ø av Bjordals-
bekkens hovedløp, ca 250 m NV av steinbua Hein 336, 10 m V av 
bekkesig overvokst med selje. Turiststien går langs S-kanten av 
bua. 
Ligger på 3-4 dekar steinet voll som skråner nedover mot S. 
Enkelte rydningsrøyser på vollen. 
Steinbua er innv. 5 m lang og 4,6 m brei, lengderetning N-S. 
Døra midt på S-veggen. Veggene er 0,6 - 1,2 m høye, men N-veggen 
er helt rast ned. 
Murene er 1 - 1,5 m tykke, doble av grov stein, med fylling av 
småstein og jord mellom. Ikke spor av taket. Det virker som det 
er svært lenge siden bua var i bruk. Nedrasingene mosegrodd. 
Golvet gressvokst. 
35 m NNV av bua er to små opprøysinger som antakelig har vært 
skjul for småfe. 20 m SØ av bua er en liten oppmuring. Har muli-
gens vært ildsted ute. Disse to er ikke reg. under egne nr, men 
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nevnes bare her.  
 
Hein 338, skisse: 
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RUTE 4891 
 
Hein 340   Liten steinbu mellom flyttblokker. 
 
Ca 40 m SØ av turiststien Hein - Ossjøen. Ca 30 m N av N-ligste 
løp der Heinelva deler seg før Situbekken. Kommer ned til 
turiststien. 

 
 
Storsteinet lende med skråner mot S - mot Heinelva, bevokst med 
einer, bjørk, krekling og lav. Bygget inntil 4 store flytt-
blokker som danner tre av veggene. V-veggen er murt med ca 20 
stein. Bua måler ca 1,8 x 1,5 m. Høyde 1,25 - 1,70 m. Døråpning 
mellom to flyttblokker. Mindre flyttblokker, 0,5 m høy danner 
trinn ned til golvet i bua. 
Flate løse heller på "golvet" har sannsynligvis falt ned fra 
taket. Bunnen fuktig, bevokst med brunmose, bregne, gress og 
geiterams. 
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RUTE 4891 
 
Hein 341 Kullmile. 
 
Ved Kroken, mellom Heinelva og turiststien Ossjøen - Hein. Ca. 
60 m fra elva, ca 12 m fra turiststien. Ca 200 m NNV av hvor 
Heinelva deler seg før Situbekken kommer ned til turiststien. 
 
På storsteinet rabbe mellom myrdrag og elva. Rabben bevokst med 
bjørk, einer, dvergbjørk og vier. 
Gropa er halvkuleformet, diam. 2,3 m, dybde på S-side 0,7 m, N-
side 0,5 m. 
Det virker som det er lagt en kjede av stein rundt gropa.  
5 cm under torva et kullag som går ned til 23 cm.  
Gropa bevokst med krekling, gress, blåbær og blokkebær. På S-
kant en bjørkeklynge, tykkeste stamme 15 cm. 
 
 
RUTE 4690 
 
Hein 342 Dyregrav. 
 
NØ av Nedre Heins utfallsos. 60 m ØSØ av Hein 308, adskilt fra 
denne av fuktig lende med store steiner og noe bjørkekratt. 
 
På tørr rabbe som skråner mot S. Lengde oppe 2,5 m. Lengde i 
bunn 2 m, bredde oppe 1,8 m, bredde i bunn 0,6 m, dybde 0,4 - 
0,7 m.  
Orientert N-S. 
 
Bevokst med storkenebb, blåbær, fjellfiol i bunnen, krekling på 
sidene mens kanten oppe er dekket av dvergbjørk og einer. Stein 
er synlig i bunnen. 
 
(P.g.a. dyregravenes innbyrdes avstand er det mulig at Hein 342 
- 345 har dannet et fangstgravsystem. Selv om det ikke ble 
funnet rester etter ledemurene kan disse ha vært lagt av 
forgjengelig materiale). 
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RUTE 4690 
 
Hein 343 Dyregrav. 
 
NØ av Nedre Heins utfallsos, 25 m Ø av Hein 342, i samme høyde 
som denne. På tørr S-skrånende rabbe.  
Grop i bakken. 
 
Lengde oppe 2,3 m  
Lengde i bunn 1,7 m  
bredde oppe 1,5 m  
Bredde i bunn 0,4 m  
Dybde 0,4 - 0,8 m 
 
Orientert N-S. 
 
Bevokst med gras, blåbær, geiterams. Tett einerkjerr rundt 
kanten oppe. 
 
(P.g.a. dyregravens innbyrdes avstand er det mulig at Hein 342 - 
345 har dannet et fangstsystem. Selv om det ikke ble funnet 
rester etter ledemurer kan disse ha vært laget av forgjengelig 
materiale.) 
 
Hein 344 Dyregrav. 
 
NØ av Nedre Heins utfallsos. 14 m SØ av Hein 343. Noe lavere i 
terrenget, på S-skrånende tørr rabbe. 
 
Grop i bakken - uten muring.  
Lengde oppe: 2,5 m  
Lengde i bunn 1,7 m  
Bredde oppe 1,3 m  
Bredde i bunn 0,4 m  
Dybde 0,5 - 0,7 m  
Orientert N-S. 
 
Bevokst med gress, grønnmose, einer og dvergbjørk. Vier rundt 
kanten oppe. 
 
(P.g.a. dyregravenes innbyrdes avstand er det mulig at Hein 342 
- 345 har dannet et fangstgravsystem. Selv om det ikke ble 
funnet rester etter ledemurer kan disse ha vært laget av 
forgjengelig materiale.)
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RUTE 4690 
 
Hein 345. Dyregrav. 
 
NØ av Nedre Heins utfallsos. 25 m Ø av Hein 344, i samme 
terrenghøyde, på S-skrånende tørr rabbe. 
 
Grop i bakken. Stein synlig i kanten oppe. 
 
Lengde oppe 2,5 m  
Lengde i bunn 1,6 m  
Bredde oppe 1,5 m  
Bredde i bunn 0,4 m  
Dybde 0,6 - 0,8 m  
Orientert N-S. 
 
Bevokst med lav, dvergbjørk, krekling og blåbær. 
 
(P.g.a. dyregravenes innbyrdes avstand er det mulig at Hein 342 
- 345 har dannet et fangstgravsystem. Selv om det ikke ble 
funnet rester etter ledemurer kan disse ha vært laget av 
forgjengelig materiale). 
 
Hein 346 Dyregrav. 
 
ØNØ av Nedre Heins utfallsos. 100 m Ø av Hein 345, noe høyere i 
terrenget, på S-skrånende tørr rabbe, ved kanten av lite 
bekkeleie. 
 
Grop i bakken, uten muring. Stein like under torva rundt kanten 
oppe. 
 
Lengde oppe 3 m  
Lengde i bunn 1,5 m  
Bredde oppe 2,5 m  
Bredde i bunn 0,4 m  
Dybde 0,9 m  
Lengderetning N-S. 
 
Bevokst med krekling, blåbær, geiterams, fjellfiol, gress langs 
kanten oppe tett einer- og vierkjerr. 
 
(P.g.a. dyregravenes innbyrdes avstand er det mulighet for at 
Hein 346-348 + 376 har dannet et fangstgravsystem selv om det 
ikke ble funnet rester etter ledemurer kan disse ha vært laget 
av forgjengelig materiale). 
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RUTE 4690 
 
Hein 347   Mulig dyregrav. 
 
ØNØ av Nedre Heins utfallsos. 45 m Ø av Hein 346. I lite søkk, 
mellom to tørre rabber, nærmest den V-ligste rabbe som er 1,5 m 
høy. Ø for gropen fuktig drag med sensommervegetasjon. 
 
Grop. Stein i endene like under torva. 
 
Lengde oppe 2,5 m  
Lengde i bunn 2,5 m  
Bredde oppe 1 m  
Bredde i bunn 0,3 m  
Dybde 0,4 m  
Orientert N-S. 
 
Bevokst med bjørnemose, tørt gress. Dvergbjørk rundt kantene. 
 
(Se parentes Hein 346, da Hein 346-348+376 kan være et fangst-
gravsystem.) 
 
Hein 348 Dyregrav. 
 
ØNØ av Nedre Heins utfallsos. 200 m NV av Heinoslægeret. 5 m 
Ø av Hein 347. V-kanten av tørr rabbe på kanten hvor rabben 
skråner sterkt mot S. 
 
I N-enden av dyregraven en flat stein som danner gavl. Stein 
like under torven oppe, i gropas S-ende. 
 
Lengde oppe 3 m  
Lengde i bunn 1,6 m  
Bredde oppe 2 m  
Bredde i bunn 0,5 m  
Dybde 0,9 - 1,3 m  
Orientert N-S. 
 
Vegetasjon: I bunnen gress, blåbær. Rundt kanten oppe tett kratt 
av einer og dvergbjørk. 
 
(Se parentes Hein 346, da Hein 346-348+376 kan være et fangst-
gravsystem.) 
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RUTE 4690 
 
Hein 349   Sannsynlig dyregrav. 
 
45 m N av steinbua, Heinoslægeret. I øvre kant av vollen, på Ø-
V-gående rygg. 
 
Grop i bakken, stein i begge gavlene, sannsynlig muring. 
 
Lengde oppe 2,3 m  
Lengde i bunn 1,7 m  
Bredde oppe 1,5 m  
Bredde i bunn 0,5 m  
Dybde 0,6 m  
Orientert NØ-SV 
 
Vegetasjon: Geiterams, storkenebb, fjellfiol, gress og en 
seljebusk. 
 
(P.g.a dyregravenes innbyrdes avstand er det mulig at Hein 349 - 
353 har dannet et fangstgravsystem. Selv om det ikke ble funnet 
rester etter ledemurer kan disse ha vært laget av forgjengelig 
materiale). 
 
 
Hein 350 Dyregrav. 
 
40 m NNØ av steinbua, Heinoslægeret. 25 m Ø av Hein 349. I 
overkant av vollen, S for mindre flate på vollen. 
 
Grop i bakken som er steinsatt i begge gavlene. 
 
Lengde oppe 3,5 m  
Lengde i bunn 2 m  
Bredde oppe 2,5 m  
Bredde i bunn 0,8 m  
Dybde 1 m  
Orientert NØ-SV. 
 
Bevokst med geiterams, skogstorkenebb, gress. Tett einerkjerr på 
Ø-S-V-kanten oppe. 
 
(Se parentes Hein 349, da Hein 349-353 kan være et fangstgrav-
system). 
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RUTE 4690 
 
Hein 351 Dyregrav. 
 
10 m Ø av Hein 350. I overkant av vollen ved Heinoslægeret. S 
for mindre flate på vollen hvor det skråner svakt mot S. 
 
Grop i bakken, steinsatt i hegge gavlene. 
 
Lengde oppe 2,7 m  
Lengde i bunn 1,8 m  
Bredde oppe 1,7 m  
Bredde i bunn 0,1 m 
Dybde 0,1 - 0,9 m.  
Orientert N-S. 
 
Antydning til voll på langsidene. 
 
Vegetasjon: Skogstorkenebb, fjellfiol, gress. På Ø-kanten oppe 
einerkjerr. 
 
(Se parentes Hein 349, da Hein 349 - 353 kan være et fangst-
gravsystem). 
 
Hein 352   Sannsynlig dyregrav. 
 
10 m SØ av Hein 351, øverst på vollen ved Heinoslægeret, i 
mindre forsenkning i terrenget. 
 
Grop med stein i bunnen. Det synes som om det har stått vann i 
gropa. 
 
Lengde oppe 2,8 m  
Lengde i bunn 2 m  
Bredde oppe 1,8 m  
Bredde i hunn 0,6 m  
Dybde 0,5 - 0,8 m  
Orientert NNV-SSØ. 
 
Vegetasjon: gress, svart etter vann (meget nedbør i senere tid). 
På Ø-siden oppe, tett einerkjerr. 
 
(Se parentes Hein 349, da Hein 349 - 353 kan være et fangstgrav-
system). 
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RUTE 4690 
 
Hein 353   Sannsynlig dyregrav. 
 
10 m Ø av Hein 352. I overkant av vollen ved Heinoslægeret, på 
S-hellende bakkeskråning. 
 
I gropas S-ende stor jordfast stein som delvis er dekket av 
torv. I N-kant stein under torven. Fuktig drag overfor gropa. 
 
Lengde oppe 2,7 m  
Lengde i bunnen 1,6 m  
Bredde oppe 1,8 m  
Bredde i bunnen 0,6 m  
Dybde 0,7 m 
 
Orientert SSV-NNØ. 
 
Vegetasjon: Kjeldemarikåpe, (gropa er delvis svart da der synes 
å ha stått vann). Noe vierkratt på SØ-kanten oppe. 
 
(Se parentes Hein 349, da Hein 349 - 353 kan være et fangst-
gravsystem). 
 
Hein 354 Dyregrav. 
 
75 m NNØ av Hein 353, ca 100 m N av Heinelva, rett Ø av 
Heinoslægeret. Ved foten av tørr markert rabbe i terrenget, 
adskilt fra vollen på Heinoslægeret med liten bekk. 
 
Tydelig muring sees i alle veggene. 
 
Lengde oppe 1,8 m  
Lengde i bunn 1 m  
Bredde oppe 1,4 m  
Bredde i bunn 0,8 m  
Dybde 0,8 m  
Orientert N-S. 
 
Tørr mose i bunnen. Langs kantene oppe gul bladlav, krekling, 
blåbær, geiterams, dvergbjørk og einer. 
 
(P.g.a. dyregravenes innbyrdes avstand er det mulig at Hein 354-
358 har dannet et fangstgravsystem. Selv om det ikke ble funnet 
rester etter ledemurer kan disse ha vært laget av forgjengelig 
materiale). 
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RUTE 4690 
 
Hein 355 Dyregrav. 
 
23 m SØ av Hein 354. På tørr Ø-V-gående grusrabbe, relieff 3-5 
m. S for toppen av rabben. 
 
Stein synlig i begge gavlene. 
 
Lengde oppe 3,5 m  
Lengde i bunn 2,7 m  
Bredde oppe 2 m  
Bredde i bunn 0,6 m  
Dybde 0,7 - 1 m 
 
Vegetasjon: Krekling, geiterams, gress og tørr lav. På N-
langside større bjørkekjerr. 
 
(Se parentes Hein 354, da Hein 354-358 kan være et fangstgrav-
system). 
 
Hein 356 Dyregrav. 
 
8 m Ø av Hein 355, på toppen av samme sidemorene. 
 
Stein under torven rundt kantene. 
 
Lengde oppe 3 m  
Lengde i bunn 2 m  
Bredde oppe 1,8 m  
Bredde i bunn 0,5 m  
Dybde 0,9 m  
Orientert SV-NØ. 
 
Vegetasjon: Krekling, lav, gress, tyttebær, vier og einer. 
 
(Se parentes Hein 354 da Hein 354 - 358 kan være et fangstgrav-
system). 
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RUTE 4690 
 
Hein 357 Dyregrav. 
 
10 m ØNØ av Hein 356, på samme rabbe som Hein 355 og 356, N for 
midten av rabben. 
 
Stein rundt kanten oppe. 
 
Lengde oppe 3 m  
Lengde i bunn 1,8 m  
Bredde oppe 2 m  
Bredde i bunn 0,5 m  
Dybde 0,8 - 1 m  
Orientert N-S. 
 
Vegetasjon: Reinlav, grønnmose, krekling og tørt gress. 
 
(Se parentes Hein 354 da Hein 354-358 kan være et fangst-
gravsystem). 
 
Hein 358 Dyregrav. 
 
8 m ØSØ av Hein 357, på Ø-enden av samme rabbe. 17 m N av stien 
Hein-Ossjøen som går under rabben. 90 m N av Heinelvas nærmeste 
punkt. 
 
Tydelig muring I N- og S-enden. Større bredde enn lengde skyldes 
nedrasing. 
 
Lengde oppe 1,8 m  
Lengde i bunn 1,3 m 
Bredde oppe 2 m  
Bredde i bunn 0,6 m  
Dybde 1 m  
Orientert N-S. 
 
Vegetasjon: Rypebær, krekling og reinlav. 
 
(Se parentes Hein 354 da Hein 354-358 kan være et fangstgrav-
system). 
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RUTE 4792 
 
Hein 359 Dyregrav. 
 
300 m SSØ av Situtjørni. På Ø-siden av Situbekken, i skråningen 
opp mot Ø. N for et 10 m langt tjern. Åpning i N-S-gående 
steinur, på lite platå i skrenten. 
 
Tydelig muring. Steinene kantet - rektangulære av mannsløfts-
størrelse. Sammenrast. 
 
Lengde 1,4 m  
Største bredde 0,9 m  
Største dybde 1,4 m  
Orientert SV-NØ. 
 
2-10 m ledemur i alle retninger som går over i ur. 
 
Vegetasjon omkring: Blåbær, geiterams, krekling. 
Vegetasjon inni: Brun- og grønnmose, stor einerbusk på V-siden. 
 
Hein 360 Dyregrav. 
 
300 m SSØ av Situtjørni. På Ø-siden av Situbekken, i skråningen 
opp mot Ø. N for et 10 m langt tjern. Åpning i N-S-gående 
steinur, på lite platå i skrenten. 12 m N av Hein 359. 
 
Alle sider tydelig muret, med stor rund stein, en veltet nedi. 
 
Lengde 1,2 m  
Bredde 1 m  
Største dybde 1,2 m  
Orientert Ø-V. 
 
På V-siden 3 m ledemur som går over i ur. På Ø-siden 1 m ledemur 
som går mot store steiner. 
 
Vegetasjon i bunn: Brunmose. 
Omkring: Krekling, blåbær, liten vierbusk. 
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Fredag, 31. juli 1970. 
 
Opp kl. 9. 
På tide med varmt vann og personlig rengjøring, klevask m.m. 
 
Mørkt vær med litt regn av og til. Tok skrivedag. I arbeid fra 
kl. 11. Skriving av dagbok og funnrapporter, plotting på kartet, 
notater om observasjoner som ikke er registrert.  
Middag kl. 16-17. Aarseth sov 2 timer. 
 
Kl. 19 - 23.30 (+ kaffepause) fortsatt skrivearbeid). 
 
Netto arbeidstid: 9 t.  
Ingen prøvestikk. 
 

Lørdag, 1. august 1970. 
 
Opp kl. 7. 
Skyfritt, sol, klart.  
Ut kl. 8.30. 
Leting i strandsonen av Ossjøen på begge sider av båtstøa ved 
Aanseter, 1 t. Ingen funn. Leting i strandsonen på S-siden av 
bukta ved Kolfet-mogen 1 t. Ingen funn. Søkt på land indre (V-
stre) del av Kolfet-mogen og opp Lågen-dalen mellom turiststien 
og elva til hengebrua over til Låglitunga, 2 søkelinjer opp og 
tilbake til Kolfet-mogen. Ulendt, småkupert terreng med 
krattskog. Svært uoversiktlig. Her kan være kulturspor som vi 
ikke så. Reg. på strekningen Låglitunga bru - Kolfet-mogens 
midtre del (smaleste eide på mogen): 8 kolmiler. Heinr. 361-363. 
 
Ytterligere søking i strandsonen til båten kom kl. 15.30.  
Netto arbeidstid 6 1/2 t. 
 
Møtte professor Kolsrud og vit. ass. Anne-Berit Borchrevink. 
Kaffe og samtale med disse til kl. 17. Sammen over til Kolfet-
mogene. Leting i strandsonen, besiktigelse av de 6 kolmilene 
(mulig fangstanlegg) på tvers av halvøya (Hein 326-331). 
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Fotografering av disse samt de 3 kolmilene i Ø-V-lig retning som 
ble reg. 29/7. Registrering av ytterligere 2 kolmiler fram til 
NØ-spissen av halvøya. (Hein 369-370). Drøfting av funksjon og 
kontekst. Mulige forklaringer på plasseringen av 6 groper på 
tvers av tangen. 
Bjørgo gjorde to til flintfunn i strandsonen, Kolfetsanden. Reg. 
nr. 371-372). 
 
Inn kl. 19.30.  
Arbeidstid 2 1/2 t. 
Middag med gjestene og uformelt samvær til kl. 0.30.  
Rent faglige drøftinger anslås til 2 t. 
 
Netto arbeidstid denne dag: 11 t. 
 
Prøvestikk tilsammen: 50. 
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RUTE 5393 
 
Hein 361 Kullmile. 
 
På Lågens Ø-side, ca 300 m SV av (ovenfor) innfallsosen i 
Ossjøen. 15 m SØ av elva, 1 m N for stien Kolsfet-Brua over 
Lågen, 8 m over elvens nivå, på tørr haug mellom to myrdrag. 
 
Gropa er halvkuleformet, diam. 2,5 m, dybde 0,9 m. Stein rundt 
kantene oppe. 12 cm under torva, i bunnen, kull blandet med 
småstein. 
 
Gropa er bevokst med tyttebær, blåbær og gress. I bunnen en 
k?ongebjørk med diam. 12 cm. 
 
 
RUTE 5292 
 
Hein 362 Kullmile. 
 
På S-siden av lågen, SSØ av Hårånatten seter, SØ av bekk som 
kommer ut i Lågen på N-sida av elva. På kanten av turiststien 
Kolsfet - brua over Lågen, 10 m fra bakkeskrent ned mot elva, ca 
30 m over denne. 
 
Gropa er halvkuleformet, diam. 2,5 m, dybde 1 - 1,1 m. Antydning 
til voll på Ø- og N-kant. 3 cm under torven i bunnen kull 
blandet med småstein. Gropa er bevokst med brunmose, bjørnemose, 
bladlav, noe krekling. På kanten oppe bjørk med diam. 10 cm, 
samt einer. 
 
 
RUTE 5291 
 
Hein 363 Kullmile. 
 
Ø-siden av Lågen, rett S av høyeste pkt. på Hårånatten (1168). 
Ca 70 m V av stien Kolsfet - brua over Lågen. På høyde mellom 
to myrdrag som går ned mot elva. Tett bjørkeskog, einer og 
blåbær. 
 
Halvkuleformet grop, diam. 2,3 m, dybde 0,7 m. Antydning til 
voll omkring. I bunnen, 15 cm under torva kullbiter blandet med 
grus og stein. 
 
Bevokst med blåbær, krekling og gress. På kanten oppe en klynge 
av bjørk. 
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RUTE 5291 
 
Hein 364 Kullmile. 
 
Ø-siden av Lågen. Ca. 200 m SV for hvor Heinelva og Lågen løper 
sammen, ca. 0,5 km nedenfor brua over Lågen. På N-kanten av 
gjengrodd sti, ca 20 m fra elva. I NV-skrånende bjørkeskog med 
undervegetasjon av einer og blåbær. 
 
Tilnærmet halvkuleformet diam. 2 - 2,5 m, lengderetning Ø-V, 
dybde 0,8 m. 3 cm under torva i bunnen mye trekull. Noe stein 
rundt sidene. Bevokst med bregne, blåbær, vissent lav og 
fjelljemne. Rundt kanten oppe bjørk og einer. 
 
 
RUTE 5292 
 
Hein 365 Kullmile. 
 
Ø-siden av Lågen, ca. 100 m S av elvemøtet (Lågen-Heinelva), ca 
40 m fra elva. I S-enden av flat slette, grasvokst, store 
steiner og en del vanngravde huller. Høy bjørkeskog og noe 
einer. 
 
Gropa er halvkuleformet, diam. 2 m, høyde 0,9 m. 10 cm under 
torva i bunnen ble funnet kull i feit jord. Virker utvasket. 
Gropa er grasvokst med noe storkenebb og geiterams. Vissent løv 
i bunnen. På V-kanten av gropa en ca 6 m høy bjørk, med stamme 
diam. 15 cm. 
 
Hein 366 Kullmile. 
 
Ø-siden av Lågen. Ca 150 m ø av holmen hvor Lågen og Heinelva 
renner sammen. Like under toppen av åsrygg, ca 20 m over elva. 
På N-V-hellende skråning ned mot elva. Bjørkeskog. 
Gropa er halvkuleformet, diam. 2,6 m, dybde 1 - 1,3 m, 10 cm 
under torva i bunnen kullag. 2 steiner i SØ-veggen. Bevokst med 
mose, blåbær. Tørt løv i bunnen. På kanten oppe einer og bjørk 
(diam. 0,2 m). 
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RUTE 5493 
 
Hein 367   Steinsatt kullmile. 
 
V-enden av Ossjøen, 150 m N av selet på Kolsfetseter. På flat 
steinet mo med tette kjerr av einer og dvergbjørk, ellers 
reinlav og tyttebær. 
 
Halvkuleformet grop, diam. 4 m, dybde 1 m. Bunnen og sidene er 
steinsatt med rund stein opptil mannsløft. I n-del overgrodd 
ildsted. Bunnen overvokst med krekling. Seljebusk midt i gropa 
(finnes ikke ellers på sletta). 
 
Tydelig voll omkring som er steinet og bevokst med krekling, 
tyttebær og einer. Vollen er 0,2 - 0,4 m høy. 
 
Hein 368 Kullmile. 
 
På Kolsfetsanden, tange i V-enden av Ossjøen. Ca. 200 m NØ av 
selet på Kolsfetseter. Ca 150 m NØ av Hein 367. 90 m NV av 
bunnen i bukta ved Kolsfetsanden. På flat tørr rabbe bevokst med 
dvergbjørk, einer, reinlav og tyttebær. Halvkuleformet grop, 
diam. 2,3 m, dybde 0,7 m. Kullag 3 cm under torven i bunnen. 
Tydelig voll omkring. Bevokst med reinmose og dvergbjørk. 
 
Hein 369 Kullmile. 
 
På Kolsfetsanden, tange i V-enden av Ossjøen. Ca 110 m NNV av 
Hein 334, ca 60 m Ø av tømret sportshytte med torvtak, ca 60 m V 
av tømret sportshytte med grønt papptak. På svakt SSØ-hellende 
tørr rabbe. Halvkuleformet grop, diam. 3 m, dybde 0,7 m. Tydelig 
voll på SØ-siden. Kull ble funnet i bunnen 15 cm under torven. 
 
Bevokst med tørt gress, smylebunke, bjørnemose, kvitkrull og 
tyttebær. 
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RUTE 5493 
 
Hein 370 Kullmile. 
 
På Kolsfetsanden, tange i V-enden av Ossjøen, ca 30 m rett N 
[S?] av Hein 325, 20 m SSV av N-østre torvkant mot vannet. På 
flat, tørr rabbe bevokst med tett ung bjørkeskog. 
 
Oval grop, diam. 1,9 m NS, 1,6 m ØV, dybde 0,5 m. 6 cm under 
torven i bunnen kullag. Mye vissent løv i bunnen foruten smyle, 
blåbær og grønnmose. 
 
3 m Ø før sentrum av gropa fordypning i marka 2,5 x 2,5 m med 
tydelig markert voll omkring. I to prøvestikk ble det funnet 
antydning til kull 5 cm under torven. Markert voll mot Ø og S. 
Tett bjørkekratt rundt kanten. 
 
 
Hein 371 Steinalderlokalitet. 
 
Lokaliteten ligger på stranden på Ø-enden av Kolsfetsanden ved 
V-enden av Ossjøen, på samme tange som lokalitetene 322, 323, 
324, 325. Ca. 65 m S av lok. 324. Strandsonen er ca 8 m. Bak 
strandbeltet mot V liten tørr gress-slette, lenger V myrdrag. 
 
Strandbeltet består nærmest vannkant av grovere sand, mens det 
nærmere torvkant utelukkende er fin sand. 
Det ble funnet et flintavslag i vannkant. 
 
Funn: 1 flintavslag. 
 
 
Hein 372 Steinalderlokalitet. 
 
Lokaliteten ligger på stranden på Ø-enden av Kolsfetsanden ved 
V-enden av Ossjøen, på samme tange som lok. 322, 323, 324, 325, 
371. Ca 40 m Ø av Hein 325. Strandsonen er her ca 18 m. 
 
Det ble i vannkant funnet et flintavslag. 
 
Funn: 1 flintavslag. 
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Søndag, 2. august 1970. 
 
Opp kl. 7.15. 
Pakking av utstyr som Kolsrud tok med bil til Halne. Samtale med 
Kolsrud som reiste kl. 8.15. 
 
Frokost, pakking og oppbrudd.  
Fra Aanseter kl. 10. 
Vit. ass. A.-B. Borchrevink var med på marsjen. Befaring av 
seteranleggene Grauthølet, Urdelisv., Hegrunsv, Hårånattensv., 
Høletsv. Sett på bygningsdetaljer o.l. Fotografering for 
Instituttet for folkelivsgransking, Oslo. Videre opp Heindalen, 
sett på de registrerte funn og diskusjon av disse mens vi gikk 
oppover. 
Fotografering av seteranlegg ved Bjordalsbekken, det øverste 
I Dagalis interesseområde. 
Matpause ved Situbekken kl. 15-16. 
 
Videre opp til Heinosen. Søkt å finne ut hvor høyt oppe kol-
brenning har foregått. Undersøkt med negativt resultat en grop 
på 1050 m.o.h.. Fotografert dyregraver i Heinoslia (funnet og 
registrert den 30/7). Korrigert stedfesting.  
Nye registreringer mellom H.natten og Heinosen: 
 
2 små steinbuer, den ene nærmest tuft.  
1 kryp-inn (Lægresteinen). 
1 kolmile (den høyeste, Hein 374, 1050 m.o.h,). 
1 dyregrav (Heinoslia). 
 
Reg. nr. 372-376 og 411. 
 
Rast og fotografering ved utfallsosen Nedre Hein kl. 19.30 - 21. 
Sett på fangstanlegg Hein 106 m. fl. Videre sett på 
Albrektsteinlægeret (Hein 92 m. fl.), Gammellægeret (Hein 93) og 
fangstanlegg i ur med ledemurer (Hein 91 m. fl.).  
Til Heinseter kl. 22. 
 
Bjørgo videre til Sleipa.  
Anvendt arbeidstid: 10 t.  
Prøvestikk i alt: 20. 
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RUTE 5192 
 
Hein 373   Nedrast oppmuring - antakelig tuft av liten steinbu. 
 
På N-siden av Heinelva, ca 40 m fra strandsonen, på nedsiden (S-
siden) av turiststien, tørr slette bevokst med einer (rikelig), 
dvergbjørk og litt bjørk. På V- og S-siden av sletta myrlendt 
opp mot stien. Ca 300 m VNV av båtstedet (trekkbåt) over 
Heinelva og ca 300 m V av Lægresteinen. På Vassdragsvesenets 
kart 1:20.000 er oppført 974 på det pkt. tufta er. 
 
Inntil en stor stein ca 2 m lang, 1,5 m bred og 1,2 m høy ligger 
en del kantet stein i halvsirkel. Vanskelig å konstatere 
veggtykkelse p.g.a. nedrasing. Noen stein er flyttet sammen til 
et ildsted av åpenbart nyere dato. Restene av muren er ca 0,30 m 
høy. Den ovale halvkrets av stein er nesten 8 m. Lengderetning 
SØ-NV. Tufta er overgrodd av vier, dvergbjørk og litt bjørk 
(maks. 5 cm tykk stamme). Nedrast stein i bunnen. Sterkt over- 
grodd. Kulturlag ikke konstatert. 
Funksjon ubestemmelig. Antakelig et primitivt nattely for folk 
eller småfe. 
Belte og slett mark i området. Lægresteinen like i nærheten er 
nevnt som overnattingssted for fedrifter (Lars Hagens manu-
skript). 



 

- 145 - 
 
RUTE 4790 
 
Hein 374 Kullmile. 
 
Mellom Nedre Hein og Ossjøen, ved Kroken på N-siden av Heinelva. 
Ca 40 m V av varden (Herredsgrensen) ved stien Hein - Ossjøen. 3 
m N av stien. På tørr SV-hellende skråning, NV av markert haug. 
50 m under skoggrensen. 
 
Halvkuleformet grop, diam. 1,8 m, dybde 0,7 m. Tykt kullag 
like under torven i bunnen. Vegetasjon omkring: Fuktig bjørke- 
skogvegetasjon, einer og seljekratt og dvergbjørk. 
Vegetasjon i bunn: Skogstorkenebb, geiterams, gullris, 
fjellfiol, fuktig. 
 
Hein 375   Liten steinbu. 
 
På N-siden av Heinelva, 100 m N av turiststien, ca 300 m V av 
herredsgrensen Uvdal-Hol, rett N av påfallende smalt løp i 
Heinelva (sammensnevring av elveløpet). I N-skråningen av tørr 
rabbe som går parallelt med Heinelva. 
 
Liten steinbu orientert N-S, oppmurt mot 2 m lang, 1,5 m bred, 
1,25 m høy steinblokk. Døråpning på N-veggen. 
Bua er 2,75 m lang, 1,7 m bred, høyde 0,5 - 1 m. En del ned- 
rasing. Ca 0,4 - 0,6 m tykk mur. Overgrodd med steinlav. 
Golvet har vegetasjon av lav, blåbær, litt selje. 
Rabben er tørr og steinet, bevokst med lav, lyng og lavt 
kratt av einer og dvergbjørk samt spredt bjørk. 
 
Muringen er til dels forseggjort og tett. Bua har antakelig 
tjent som nattely for folk. 
P.g.a. knapp tid (på marsj til Sleipa) ble nærmere undersøkelse 
ikke foretatt. 
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Skisse Hein 375: 

 
 
RUTE 4690 
 
Hein 376   Dyregrav (antakelig del av fangstanlegg Hein 346-
348). 
 
Funnet i forbindelse ned fotografering av Hein 346-348 som ble 
registrert 30/7. Hein 376 er 80 m SØ av Hein 348 på linjen 
mellom 348 og steinbua (Hein      ) Heinoslægeret. 
 
Ligger i SØ-skråningen av tørr kolle frodig bevokst med einer og 
dvergbjørk. Vanskelig å se. Orientert N-S.  
Lengde øverst 2,6 m, i bunn 1,3 m.  
Bredde øverst 2 m, i bunn 1/2 m.  
Dybde 1,20 m. 
 
Muring synlig i N-enden. Steinet i S-enden, trolig vært muring. 
I bunnen noe vissent gras og løv. I sidene gras og blåbær, litt 
geiterams. På begge sider av gropas kortside mot S er store 
jordfaste steiner som danner en port for dyretrekk opp fra elva. 
 
Denne dyregrava forlenger fangstsystemet 346-348 i retning 349-
353 hvor der er en åpning på ca 200 som derved reduseres til 120 
m. 
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RUTE 5192 
 
Hein 411   Lægresteinen. Naturlig kryp-inn - heller. 
 
Ligger på N-siden av Heinelva ca 150 m fra elva, ca 250 m NV av 
båttrekket over elva like ovenfor elvemøtet med Lågen 5 m på N-
siden av turiststien, på 7-tallet i 978 - reguleringskartet til 
Vassdragsvesenet 1:10.000. 
 
To digre flyttblokker, antakelig dannet ved at den største er 
sprukket. Det er derved også dannet et hulrom i S-kanten av den 
største, lengde ca 2,5 m, bredde 0,8, høyde 1 - 1 1/2 m. 
Hulrommet er dekket også mot S av en del av blokker som er falt 
ned. Således vernet mot vind fra alle kanter og også mot regn, 
unntatt fra SV. 
 
Vissent lyng i leiet. Må ha vært benyttet et av de senere år. 
 
Bruddflatene i steinblokkene som danner dette kryp-inn, er ikke 
mosegrodd. Ingen tegn til oppmuring av noe slag. Nyere ildsteder 
nær steinen. 
 
Registrert under tvil da der ikke kan sees noe anlegg utført av 
menneskehender. Det er en naturlig liten heller med tørt 
natteleie for 1 person. 
 
Tradisjon:   I manus. av 1959 av Lars Hagen, Dagali er på side 2 
anført: "På veien fra Tolefsetra og ned til Hårånatten, står en 
stor sten på en slette. Den kalles Lægresteinen. Havnet kommer 
sannsynligvis av driftekarer i gamle dager overnattet her på vei 
til eller fra fjellet. 
I nærheten av "Lægresteinen" men nærmere Heinelven er en 
gjøemsle "Stenkiste"". 
 
Det antas at Lægrestein er identisk med Hein ???. Steinkista 
passer godt på Hein 317. 
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RUTE 3681 
 
Hein 412   Heller ved Rauhelleren. 
 
Under en søndagsutflukt ble det observert en bergheller oppunder 
en bratt fjellskrent, ca 1 km NØ for Rauhelleren turisthytte, 
ovenfor stien Rauhelleren - Stigstuv. Helleren lett synlig fra 
stien. 
 
Høyde ved dråpefall 1,7 m, golvflate i helleren 6 x 4 m. 
 
Margspaltede bein funnet i mørk jord blant frostsprengte blokker 
(fra taket) ned til 30 cm under overflaten. 
 
Vegetasjon i helleren: Fjellrap, skogforglemmegei, alperublom, 
reinblom, tyrihjelm. Vegetasjonen utenfor dominert av gress-
arter. 
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Mandag, 3. august 1970. 
 
Start fra Heinseter kl. 7.15. 
Frokost på Selstjørnnutan kl. 8.30 - 9.30. 
Utsyn over området fra Kroken (nedenfor Heinoslægeret) til 
øvre Hein, Vesle Krækkja og Halnefjorden, altså det meste 
av landskapet før arkeologisk-etnologisk registreringsarbeid 
på Vidda i 1969 og 1970. 
 
Pekt ut forskjellige funnområder for fru Borchrevink. Nevnt 
arbeidsgangen og progresjonen i registreringen i 1969 og -70 og 
påvist stedene hvor det i år er drevet utgravning. 
Til Sleipa kl. 10.30. 
Med rutebåten til Halne Fjellstove kl. 11.45. 
1 times samtale med Kolsrud om erfaringene fra hans besøk, 
bl. a. i Dagali. Drøfting av framtidig engasjement av etnologi- 
studenter i HTK og forberedelse av disse for oppgavene. 
 
Om ettermiddagen føring av dagbok for lørdag, søndag og mandag. 
 
Bjørgo på Sleipa hele dagen til kl. 20. Arbeidet med å sjekke 
opp kartbeholdningen. Renskrevet fotoliste. Mottatt muntlige 
instrukser for resterende arbeidsperiode. Det skal drives leting 
etter steinalderlokaliteter rundt Nordmannslågen istedenfor 
søking i samplingruter. Sett på utgravingsfeltet på S-bredden av 
Halne. Til Halne Fjellstove kl. 21. Samtale i forbindelse med 
dagbokføringen. 
Samtale med Håland om framgangsmåte ved feltregistrering.  
 
Netto arbeidstid: 8 t. 
 

Tirsdag, 4. august 1970. 
 
Rapportskriving, kartarbeid, sjekking av funnlister og 
fotolister. 
 
Om ettermiddagen kom Kolsrud og fru Borchrevink tilbake fra 
Eidfjord. 
Samtale med dem og Svein Indrelid om faglige spørsmål.  
 
Netto arbeidstid: 8 t. 
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Onsdag, 5. august 1970. 
 
Skrivearbeidet fortsatte.  
Netto arbeidstid: 8 t. 
 
Om kvelden avskjedslag med Sleipa- og Halnegjengen. 
 
 

Torsdag, 6. august 1970. 
 
Skrivearbeid til middag. 
 
Pakket sakene og fordelte gjenstående arbeid mellom Bjørgo og 
Aarseth. 
 
Bjørgo og Håland ble med til Geilo for å handle. Skyss med 
Hålands bil. 
 
Tog fra Geilo - Oslo. 
 
Regnes som normaldag: 8t. 
 

Fredag, 7. august 1970. 
 

I Oslo. 
 
Renskrevet funnlisten på Institutt for folkelivsgransking. 
 
Skrevet en kort oppsummering av arbeidet gruppen har gjort i 
sommer. 
(Se HTK's arkiv, brev fra Bjørn Aarseth 7. august 1970). 
 
Regnes som reisedag. 
Med nattfly til Lakselv. 
 
Hjemme i Karasjok lørdag formiddag 8/8. 
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FOTOLISTE 

 
   Arkivreferanse 

Hein 201 Bogastille eller vaktskjul mot N. MM3-9/6 
" 201    "                "      mot S. MM3-9/7 
" 202 Liten steinbu mot NØ MM3-9/8 
" 202    "     "    mot V MM3-9/9  

  Naturlig heller ved Krækkjabekken, 300 
m Ø av Jørgensenhytta, mot NØ 

MM3-9/11 

" 203 Sannsynlig fastringsgrop mot NV MM3-9/12 
" 204 Røyskattfelle mot SØ MM3-9/13 
" 204       "         "     fallstein holdes 

oppe 
MM3-9/14 

" 205 Dyregrav med ledemur mot S MM3-9/15 
" 205      "        "      mot N MM3-9/16 
" 205      "        "      mot NØ MM3-9/17 
" 206 Sannsynlig dyregrav på kote 1212 mot N MM3-9/18 
" 206 Sannsynlig dyregrav mot S MM3-9/19 
" 206      "        "      mot N MM3-9/20 
" 207 Dyregrav med ledemur mot S MM3-9/21 
" 207      "        "      mot N MM3-9/22 
" 207      "        "      mot Ø MM3-9/23 
" 208      "        "      mot SØ MM3-9/24 
" 208      "        "      mot N MM3-9/25 
" 208      "        "      mot V MM3-9/26 
" 209 Kryp-inn mot N MM3-9/27 
" 209      "   mot Ø MM3-9/28 
" 210 Sørlægeret, steinbu mot N MM3-9/29 
" 210      "       "      mot N MM3-9/30 
" 215 Oppmuring, skytterskjul mot S MM3-9/31 
" 216 Funn av bergkrystall mot Ø MM3-9/32 
" 216      "       "          " MM3-9/33 
" 218 Oppmuring mot V MM3-9/34 
" 219 Skytterbu mot N MM3-9/35 
" 219      "    mot S MM3-9/36 
" 215 Oppmuring, skytterskjul mot N MM3-9/37 
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   Arkivreferanse 
Hein 221 Fastring mot Ø MM3-9/40 
Hein 220    "     mot V MM3-9/41 
" 222 Skytterplass eller stor fastring 

mot S 
MM3-9/42 

" 223 Fastring mot Ø MM3-9/43 
 224 Kryp-inn mot SV MM3-9/44 
" 225 Nedrast jaktbu eller bogastille 

mot SØ 
MM3-9/45 

" 226 Bogastille mot N MM3-9/46 
" 227 Oppmuring mot Ø MM3-9/47 
"  Bruddstykke av helle ved Heierhaugen MM3-9/52  
       "           "            " MM3-9/53 
" 229 Steinbu på Vesletunga mot N MM3-9/54 
" 229      "       "        mot S MM3-9/55 
"  Skjerpegrøfta V for Skjerpehytta  

Mot V 
MM4-9/42  
 

  Skjerpehytta mot SV MM4-9/43 

" 252 Bogastille mot NØ MM4-9/44 
" 253      "     mot NNV MM4-9/45 
" 254 Oppmuring mot S MM4-9/46 
" 255 Melrakkfelle mot NNØ MM4-9/47 
" 256 Skytterskjul mot V MM4-9/51 
" 260 Fastring mot NNØ MM4-9/1  

  Eiendommelig steinformasjon mot S ved 
Hein 261 

MM4-9/2 

" 261 Sannsynlig dyregrav mot Ø MM4-9/3 
" 261     "        "      mot SV MM4-9/4 
" 262 Fastring mot NNV MM4-9/52 
" 263 Dyregrav mot S MM4-9/6 
" 264    "     mot Ø MM4-9/5 
" 265    "     mot NØ MM4-9/53 
" 267 Steinbu mot V MM4-9/58 
" 268 Steinring mot V MM4-9/59 
" 269 Sannsynlig røyskattfelle mot N MM4-8/1 
" 270 Melrakkfelle MM3-9/56 
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   Arkivreferanse 

Hein 271 Midtselstjørnlægeret - hovedbua  
mot SV 

MM3-8/5 

" 271    "          "          " 
mot SØ 

MM3-8/6 

" 272 Oval røysing (ved Midtselstjørns- 
lægeret; mot NØ 

MM3-8/4 

" 273 Røyskattfelle mot ØSØ MM3-8/1 
" 274 Sannsynlig røyskattfelle mot NV MM3-8/2 
" 275/276 Sannsynlige røyskattfeller mot ØSØ MM3-8/3 
" 281 Oppmuring, sannsynlig skjul for 

småfe mot NNØ 
MM4-9/7 

" 282 Liten steinbu mot NNØ MM4-9/8 
" 283 Skytterskjul/fastring mot ØSØ MM4-9/9 
" 284 Fastring mot Ø MM4-9/21 
" 285    "     mot SØ MM4-9/11 
" 286    "     mot S MM4-9/12 
" 287 Røyskattfelle mot Ø MM4-9/10 
" 288 Fastring mot ØSØ MM4-9/13 
" 289     "    mot SØ MM4-9/14 
" 290     "    mot ØSØ MM4-9/17 
" 291 Stor fastring/skytterskjul mot NV MM4-9/18 
" 292         "          "       mot SØ MM4-9/19 
" 293 Fastring mot NV MM4-9/20 
" 294 Kryp-inn mot SØ MM4-9/15 
" 294    "     mot SSØ MM4-9/16  
  Morenerygg hvor Hein 283-295 ligger 

på N-siden av Selstjørnbekken. Mot 
ØNØ 

MM4-9/22 

"      "     " MM4-9/23 
" 295 Fastring mot SØ MM4-9/24 
" 296 Syllmur, ikke bygd på mot Ø MM4-9/62 
" 297 Melrakkfelle MM4-9/63 
" 298 Båthus mot Ø MM4-9/64 
" 299 Fiskerhytte med rester etter tid-

ligere steinbu mot Ø 
MM4-9/65 

" 308 Fastring mot NV MM4-9/66 
"  Fra Gammellægeret mot S MM4-9/67 
" 309 Steinbu - Heinseter mot V MM4-9/68 
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   Arkivreferanse 
Hein 300-308 Oversiktsbilde mot V MM4-9/37 
" 300 Dyregrav mot NØ MM4-9/28 
" 301     "    mot S MM4-9/29 
" 302     "    mot S MM4-9/30 
 303     "    mot S MM4-9/31 
" 304     "    mot S MM4-9/32 
" 305     "    mot SV MM4-9/33 
" 306 Sannsynlig dyregrav mot S MM4-9/34 
" 307 Dyregrav mot S MM4-9/35 
" 308    "     mot S MM4-9/36 
" 311 Stor steinbu mot Ø MM5-9/1 
" 312 Sannsynlig tuft mot SØ MM5-9/2 
" 313 Kullmile mot SSV MM5-9/3 
" 314 Tuft mot N MM5-9/4 
" 315 Blestergrop mot V MM5-9/8 
" 316 Tuft mot V MM5-9/5 
" 316   "  mot NV MM5-9/6 
" 317 Hellekammer mot S MM5-9/7 
" 318 Kullmile mot NØ MM5-9/9 
" 322-325 

og  
371-372 

 
Kolfetsanden MM5-9/19 

 
  Søndre del av Kolfetsanden mot V MM5-9/20 
" 322 Steinalderlokalitet mot N MM5-9/10 
" 323    "                mot SV MM5-9/11 
" 324    "                mot NØ MM5-9/12 
" 325    "                mot SØ MM5-9/13 
" 326 Kullmile mot Ø MM5-9/31 
" 327    "     mot Ø MM5-9/32 
" 328    "     mot Ø MM5-9/33 
" 329    "     mot SØ MM5-9/34 
" 330    "     mot SØ MM5-9/35 
" 331    "     mot SØ MM5-9/36 
" 332    "     mot NØ MM5-9/37 
" 333    "     mot NØ MM5-9/38 
" 334    "     mot S MM5-9/39 
" 335    "     mot NØ MM5-9/14 
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   Arkivreferanse 

Hein 336 Bekken seter mot NV MM5-9/15 
" 336 "        "   mot S MM5-9/16 
" 337 Kullmile mot S MM5-9/17 
" 338 Steinbu v/Bjordalsbekken mot NV MM5-9/18 
" 339 Kullmile mot S MM4-9/25 
" 340 Oppmuring mellom flyttblokker mot 

SV 
MM4-9/26 

" 341 Kullmile mot S MM4-9/27 
" 342 Dyregrav mot S MM4-9/38 
" 343 Dyregrav mot S MM4-9/39 
" 344     "    mot S MM4-9/40 
" 345     "    mot S MM4-9/41 
" 346     "    mot S MM4-9/82 
" 347 Mulig dyregrav mot S MM4-9/84 
" 348 Dyregrav mot S MM4-9/83 
" 349 Sannsynlig dyregrav mot S MM4-9/80 
" 350 Dyregrav mot S MM4-9/79 
" 351   "      mot SØ MM4-9/78 
" 352 Sannsynlig dyregrav mot SØ MM4-9/77 
" 353    "          "     mot S MM4-9/76 
" 354 Dyregrav mot SØ MM4-9/75 
" 355    "     mot SØ MM4-9/74 
" 356    "     mot SV MM4-9/73 
" 357    "     mot SØ mm4-9/72 
" 358    "     mot NØ MM4-9/71 
" 361 Kullmile mot NV MM5-9/22 
" 362    "     mot N MM5-9/23 
" 363    "     mot NØ MM5-9/24 
  Lågenfossen, 4 km SV for Ossjøen MM5-9/25 
" 364 Kullmile mot N MM5-9/26 
" 365    "     mot N MM5-9/27 
" 366    "     mot NV MM5-9/28 
" 367    "     mot NNØ MM5-9/29 
" 368    "     mot NØ MM5-9/30 
" 369    "     mot NNØ MM5-9/40 
" 370    "     mot NØ MM5-9/41 
" 371 Steinalderlokalitet mot Ø MM5-9/42 
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   Arkivreferanse 
  Skjeltehus (skinnfellhus) på Aanseter MM5-9/43 
  "           "          " MM5-9/44 

Hein 372 Lægersteinen mellom Bjordalsbekken og 
Hårånatten på N-siden av stien, mot 
NØ 

MM5-9/45 

" 372 Lægersteinen mot NØ MM5-9/46 
" 373 Nedrast oppmuring mot SØ MM5-9/47 
" 374 Kullmile mot Ø (ved Kroken) MM4-9/69 
" 375 Liten steinbu MM4-9/70 

 


