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1. 

 

Innberetning om registrering av Flågrunnsvotni i Lærdalsvassdraget, Hol kommune, 

Buskerud fylke, og Aurland og/eller Lærdal kommune, Sogn og Fjordane, 

 

av 

 

Ottar Magne Osaland. 

 

Innleiing. 

 

Flågrunnsvotni blei registrerte 5. og 6. august 1969 av Arne Johansen og med 

underteikna som leiar. Førstnemnte har dessuten tatt bilder over området, både i 

svart/kvitt og i farger. 

 

Topografi. 

Generelt. 

 

Flågrunnsvotni ligg frå 500 til 1500 m S for Kvevotni. Tilsaman er det 5 større 

vatn som ligg etter kvarandre på ei rekkje. Lengderetninga blir omlag NNV-SSA. 

Etter kartblada "AURLANDSDALEN Gradteig D 32 Vest" og "DJUP Gradteig D 32 aust" 

er dei tre austlegaste av vatna nemnde Austre -, Midtre -og Vestre 

Flågrunnsvatn, Dei to andre er utan namn, men har påført høydetal 1469 og 1494. 

Vi nemner desse derfor heretter med høydetal. 

 

Desse kotetala stemmer ikkje heilt med magasinkarta "Flågrunnsvotni bl. 1-3". 

Det same gjeld også for dei tre vestlegaste vatna. Rekner vi vatna frå A til V, 

har vi følgende tal: 

 

Vatn                  Høydetal på        Høydetal på 

                      gradteigskart      magasinkart 

----------------------------------------------------- 

Austre Flågrunnsvatn     1489              1491 

Midtre Flågrunnsvatn     1487              1488 

Vestre Flågrunnsvatn     1466              1467 

Vatn (på k 1469)         1469              1471 

Vatn (på k 1494)         1494              1496 
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Altså har ein ved utarbeidinga av magasinkarta kome til at vatna ligg 1-2 m 

høgere enn angitt på gradteigskarta. 

 

Etter ingeniør Ivar Ødegård, Ljøsne i Lærdal, blir Vestre Flågrunnsvatn av folk 

på Ljøsne kalla Store Flågrunnsvatn. Dei andre vatna kjente han ikkje namn på. 

 

I "Arkeologiske undersøkelser i Lærdal 1968" side 17 er vatn 1469 (1471 på 

magasinkartet) feilaktig kalla Midtre Flågrunnsvatn. Sjå elles retting av dette 

i tilleggsregistrering av Kvevotni. 

 

Vestre Flågrunnsvatn har utløpet i N. Utløpselva renn som nemnt i "Arkeologiske 

undersøkelser i Lærdal 1968" til Vestre Kvevatn, og vidare N-over gjennom 

Gravadalen og Øyradalen til Ljøsne, der ho møter hovudelva i Lærdalsvassdraget. 

 

Frå A-enden av Austre Flågrunnsvatn renn ei elv først til V-enden av Midtre 

Flågrunnsvatn. Frå dette vatnets V-ende renn elva vidare inn i Vestre 

Flågrunnsvatns V-ende. 

 

Frå A-sida av vatn 1494 renn ei elv mot NNA og inn i V-enden av vatn 1469. Frå 

SSA-enden av dette vatnet renn elva SSA-over til V-enden av Vestre 

Flågrunnsvatn. Dette sistnemnte vatnet har dessutan eit innløp i SV. Innløpselva 

kjem frå eit vatn som er utan namn og høydetal på dei nemnte gradteigskarta. På 

magasinkartet har det høydetal 1487. Vatnet ligg 200-300 m SV for Vestre 

Flågrunnsvatn. Denne elva renn saman med innløpselva fra vatnet på kote 1469 i 

ei lita tjørn SV for Vestre Flågrunnsvatn. 

 

Med omsyn på landskapet så er det kring Flågrunnsvotni som ved Kvevotni. Sjå om 

dette i "Arkeologiske undersøkelser i Lærdal 1968" side 17. 

 

Då vatna skal regulerast opp til kote 1473, blir det berre to av Flågrunnsvotni 

som blir berørte av oppdemminga. Det er altså vatna som etter magasinkarta ligg 

på kote 1467 (Vestre Flågrunnsvatn) og på kote 1471. Desse skal demmast opp 6 og 

2 m. Det var derfor særleg desse to vatna vi var interes- 
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serte i å undersøkja. Dei andre vatna såg vi berre på avstand. Vi har derfor få 

opplysningar om desse. 

 

Vestre Flågrunnsvatn. 

 

Vatnet er ca. 2500 m l. (VNV-ASA) og ca. 750 m br. (NNA-SSV). Som nemnt renn dei 

andre Flågrunnsvotni anten direkte eller indirekte inn i Vestre Flågrunnsvatn. 

Dette vatnet har utløpselv til Vestre Kvevatn. Utløpet er i N. Her er det ei 

stor bukt i vatnet. Elles er det ein del vikar og oddar, særleg i SA og i NA. I 

vatnet er det og ein del små holmar og skjer. Mange stader, særleg i NA, stikk 

steinar opp i vassflata, medan det andre stader er "blinde" steinar. Dessutan 

har vatnet mange grunnar. Av desse kjem truleg namnet Flågrunn (=flategrunn). 

 

NA, A og SA kring vatnet er det helst berre nakne berg og steinparti. Her er det 

altså få eller ingen stader der vi kan venta å finna buplassar. Av den grunn 

blei det ikkje tatt prøvestikk her. Ved V-parten av vatnet er det derimot mange 

stader som måtte vera sers godt høveleg til buplassar. Stranda er her mange 

stader låg, og utanfor er det gjerne grunt. Botn er anten sand eller stein som 

vekslar frå nøttestorleik og opp til kubikkmeterstore blokker. Berre få stader 

er det berg på botnen. Nokre stader er det elles bratte berg som går ned i 

vatnet, men desse er aldri høge. 

 

Utløpselva var mindre stri ved besøket i 1969 enn i 1968. Sjå elles kapitlet 

"Værtilhøva sommaren 1969" i "Innberetning om tilleggsregistrering ved 

Kvevotni". 

 

Frårekna utløpselva frå Vestre Kvevatn er dette den elva som har størst 

vassføring av elvane på området ved Kvevotni og Flågrunnsvotni. 

 

På eidet mellom Vestre Kvevatn og Vestre Flågrunnsvatn er det ein del bergrygger 

mod eindel klomrer inn i mellom. Nokre stader er berget dekka av grusrygger. I 

grusen er det ein del stein, og ofte står det flyttblokker på grusryggene eller 

på dei nakne bergknausene. 
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Elles er også berget i dagen mange andre stader kring bukta i N-enden av Vestre 

Flågrunnsvatn. Somme stader, særleg i smådalene, finn vi område der 

steinblokkene ligg innåt kvarandre og jamvel over kvarandre. Desse blokkene kan 

vera frå hodestorleik og opp til mannsløft. Inn i mellom ligg det også her store 

flyttblokker. 

 

N-bukta står i samband med resten av vatnet ved eit sund. Neset som går ut fra 

V, er heller breidt. Ved foten er det eit nake, lågt steinparti, som nok ofte er 

dekka med snø. Midtpartiet på neset er ein bergrygg med jorddekke over seg ymse 

stader. Ytterst (mot V) endar neset med ein låg brem. Stranda og botnen kring 

neset er som elles ved V-enden åt vatnet. 

 

Frå V-enden av neset er det ca. 25 m over til ein holme. Sundet er minst 5 m 

djupt. Både ytterst på neset og på holmen såg vi fleire stader spor etter rein. 

Truleg sym reinen stundom over dette sundet, eller den går over isen når vatnet 

er tilfrose. 

 

Holmen er skilt frå landet på V-sida med eit 3 m breidt sund. Dette er berre ca. 

0,3 m djupt. Botnen var her stein. Elles var det stein i stranda og botnen kring 

holmen. Likeeins på dei fleste stadene på landet V av holmen og N-over mot 

utløpsosen. 

 

Ein annan holme ligg omlag 50 m lenger V. Denne er avmerket mykje for stor på 

kartbladet "DJUP", 

 

Mellom Vestre Flågrunnsvatn og vatnet 1469 er det eit eid som er høgt i N, men 

lågt og steinut i SA. Det høge partiet er nakne bergtoppar med jordkledde parti 

i mellom. Også her ligg det ein del flyttblokker. 

 

Vatn 1469. 

 

Vatnet er ca. 1100 m l. (VNV-ASA) og ca. 600 m br. (NNA-SSV). S- og V-sida har 

bratt strand med steinar og bergknausar. Somme stader såg vi snøfenner ved 

registreringa (6/8 1969). 

 



5. 

 

Her var det ingen steinfrie område. Såleis er det ingen høvelege stader til 

buplasser her. 

 

I SV-enden renn elva frå vatnet på kote 1494 ut. Denne elva er grunn og steinut. 

Det same gjeld osen. 

 

Mot N har vatnet ei bukt som står i samband med hovudbassenget med ei smal, 

grunn renne. Denne er 0,5 m brei på det smalaste og ca. 20 m lang. Kring bukta 

er det bratt strand med berg og mykje stein. Kring bukta kan det heller neppe 

vera bu-plassar. 

 

Standa på A-sida frå bukta til utløpet er låg, men steinut. Særleg er det mykje 

stor stein. Det same gjeld botn, som og oftast er grunn. Også her er det såleis 

få eller ingen høvelege buplasslokalitetar. 

 

I vatnet utanfor S-stranda ligg ein holme. Den er ein bergrygg med eit skrint 

jordlag over. 

 

Like SA for utløpet ligg ei grunn tjørn. Denne har to armar, ein mot SA og ein 

mot NA. Frå den sistnemnde armen renn ei grunn, steinut elv i Vestre 

Flågrunnsvatn. Frå S kjem det elles ei elv inn i den andre armen på tjørna. Sjå 

og kapitlet "Topografi. Generelt" ovanom. 

 

NV i tjørna ligg ein låg holme med berget i dagen somme stader. Elles er det ein 

del stein på denne holmen. Rundt tjørna er det og helst berre stein, mot NA er 

det elles eit blautt parti. 

 

Vatn 1494. 

 

Også dette vatnet har steinstrand, som nokre stader er bratt, andre stader 

flatare. Kring vatnet er det mykje stein, elles berg. Her er det så godt som 

ingen vegetasjon. Lengden på vatnet er ca. 1150 m (N-S), breidda ca. 550 m (A-

V). 

 

Midtre Flågrunnsvatn og Austre Flågrunnsvatn. 

Desse vatna fekk vi ikkje høve til å besøka, men vi tok eit 
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oversyn over dei med kikkert (8X40) frå ymse fjelltoppar i kringom. Etter som vi 

såg, var det berre stein og nake berg kring vatna. Såleis kan det neppe her vera 

mange stader som høver til buplasslokalitetar. Måla på desse vatna er: 

 

Midtre Flågrunnsvatn: l. (NNV-SSA) ca. 2000 m, br. (NNA-SSV) ca. 500 m. 

 

Austre Flågrunnsvatn: l. (A-V) ca. 1250 m, br. (N-S) ca. 350 m. 

 

Vegetasjon. 

 

Av di vegetasjonen kring vatna var nokså einsarta, er den ikkje omtalt spesielt 

for dei ymse områda. Som ved Kvevotni dominerer også reinlavet plantelivet ved 

Flågrunnsvotni. Elles finn vi ein del skorpelav på steinane. Mose finn vi nokre 

stader, men ikkje på langt nær så talrik som reinlavet. Mange stader veks 

musøyre. Større buskar vantar frårekna nokre få og spreidde vierbuskar. Gras og 

halvgras finn vi helst berre ved V- og N-sida av Vestre Flågrunnsvatn. Av 

blomster er issoleia nokså vanleg, elles er det sjeldan å finna blomster. 

 

I vatna var det lite planteliv. Såleis fanst det ikkje sev eller andre 

høgareståande planter. 

 

Dyreliv. 

 

Mange stader ved Vestre Flågrunnsvatn såg vi reintråkk, særleg ved strendene. I 

flg. ingeniør Ivar Ødegård, Ljøsne, er det ein del villrein i området. 

 

Av andre viltartar såg vi nokre få fugleartar. Såleis såg vi ein del fjellryper 

på høgareliggjande stader, men ikkje ved vatna. Her var det derimot nokre 

småfuglar som snøsporv, heipiplerke og steinskvett, samt vadefuglen fjæreplytt. 

Alle desse kan ein nok nytta til mat, jamvel om det er små artar. Fjellfuglane 

er elles ofte spake, og såleis lette å drepa. 

 

Fisk finst det neppe i vatna. Såleis trudde Iver Ødegård at alle Flågrunnsvotni 

var fisketomme. 

 

Om området kring Flågrunnsvotni har hatt same dyrelivet før, 
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kan vi ikkje avgjera. Det same gjeld og i ein viss grad for plantelivet. 

 

Registreringa. 

 

For å finna buplassar tok vi på dei stadene som var mest høvelege, ein del 

prøvestikk med spader og graveskeier. Elles leita vi etter avslag osv. på 

vegetasjonssnaue stader og i strendene. 

 

Utanom buplassar leita vi etter dyregraver, hellerar, buer osv. Resultatet av 

undersøkelsen blei at vi fann ein muleg buplass og ei bu. Dette har vi 

registrert slik: 

 

Prøvestikka. 

 

Vi tok ved Vestre Flågrunnsvatn og vatn 1469 bortimot 300 prøvestikk. Som nemnt 

tok vi berre prøvestikk ved V-enden av Vestre Flågrunnsvatn. Ved vatn 1469 tok 

vi prøvestikk berre i NA. I berre 1 av desse stikka fann vi kulturspor. 

 

Under overflata var det i prøvestikka brunjord som gjekk over til grus eller aur 

(humusfri morene). Brunjorda var 1—10 cm djup. Det var jamn overgang mellom torv 

og brunjord, men stundom røtter i heile brunjorda. 

 

Usikker boplass. 

 

1 stykke kvarts (truleg bearbeidd) blei funne i prøvestikk ved 3 store 

steinblokker på toppen av ein låg rund rygg. Kvartsbiten låg ca. 40 cm SA for 

den S-legaste av steinblokkene. Den låg ca. 5 cm djupt i brunjorda. Funnstaden 

ligg ca. 75 m VNV for utløpsosen frå Vestre Flågrunnsvatn. Terrenget er dekt med 

lav og stutt gras. Det er godt oversyn over område ikring. 

 

Steinbu 

 

Ligg 1 km N-NNA for renna i vatnet på kote 1469 og ca. 400 m frå N-enden av den 

delen av vatnet som ligg N for renna. 

 

Bua ligg på S-sida av ein stor, 4 m høg stein. Innåt steinen 
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ligg i A ein 3 m høg bergvegg. N for steinen er det ei grusskråning. Det same 

har vi V for steinen. Oppå steinen står ein varde. 

 

Bua er orientert A-V. Inngangen er i S, ca. 25 cm frå SV-hjørnet (innvendig 

målt). Indre mål åt bua er: l. ca. 2 m, br. ca. 1-1,25 m. Høgde i A ca. 1,25 m, 

skrånande jamt nedover mot V til ca. 0,25 m. Murens breidde er 0,5-0,6 m. 

Inngangens mål er: br. 0,4 - 0,5 m, h. ca. 0,5 m. 

 

Berget utgjer A-vegg samt noko av N-vegg. Steinen er V-vegg og tak. 

 

Det er dårleg tilmurt i V-delen av N-veggen. Muren har truleg vore betre her, 

men er nå noko utrast. Elles står bua nokså uskadd. 

 

S-veggen er murt i tørrmur. Det er også tilmurt i V frå SV-hjørnet til steinen. 

Muren er av blokker og heller. I inngangen og V-delen er det hellelagt golv. Mot 

A er det mykje trekol i jordgolvet. Elles ligg det eit reinsdyrhorn, nokre 

tøyrestar og ein moderne blekkboks inne i bua, medan ein annan blekkboks ligg 

utanfor. 

 

Frå inngangen er det god utsikt mot S (Flågrunnsvatn 1469) og V. (Store 

Liahovden). Frå toppen av steinen er det også god utsikt mot A. 

 

30-40 m A av steinen står to vardar. Den eine står på ein bergrygg, den andre på 

ei flyttblokk. Begge vardane er omlag like, ein nålforma stein er sett ned i ein 

kjerne av stein. "Nålene" er omlag 1 m høge. Dei har diameter ved foten 0,05 - 

0,1 m, smalnande av mot toppen. 

 

Elles er det og fleire andre vardar kring den store steinen med bua under, både 

mot N, V og A. Desse står frå 100 til 500 m frå den store steinen. Etter 

lavveksten å døma må vardane vera nokså gamle. 

 

Steinen blir iflg. ingeniør Ivar Ødegård, Ljøsne, kalla 
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Åsmundsetsteinen. Ein jeger som heitte Helge Åsmundset budde her. Ifølge brørne 

Hallvard og Tørres Grøtte, Tønjum, var Åsmundset frå Hallingdal. Han forsøkte 

seg med tamrein i fjellet. Jakob Vik, Ljøsne, opplyser i brev at Helge Åsmundset 

levde til omlag 1910, og at han hadde ein bror som heitte Nils. Nils var ikkje 

så mykje i fjellet som Helge. 

 

Ifølge Ivar Ødegård blir steinen enno stundom nytta til rasteplass under 

reinsjakta. 

 

Diskusjon. 

 

Som ved Kvevotni er det få funn og kulturminne ved Flågrunnsvotni. Det vi har 

funne er ein mogeleg buplass samt ei steinbu under ein stein. Den siste ligg eit 

stykke frå vatna, og mykje høgare enn vassflata vil bli etter reguleringa. 

 

I "Arkeologiske undersøkelser i Lærdal 1968" side 31 f er det nemnt litt om kva 

som kan vera grunn til at det er så få funn ved Kvevotni. For Flågrunnsvotni må 

ein rekna med dei same faktorane. 

 

Konklusjon. 

 

Etter registreringsarbeidet sommaren 1969 kan vi seia at vi har ferdigregistrert 

områda ved Flågrunnsvotni. Samanlikna med andre område i nærleiken som 

Hallingskeidvatnet, ser det ut som om folk sjelden eller aldri har hatt tilhald 

ved Flågrunnsvotni. Det same kan vi konkludera med om vi samanliknar med område 

lenger borte som Eldrevatn og Store Øljusjøen. Om årsakene til dette veit vi, 

som før nemnt, dessverre svært lite. 
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Innberetning om befaring ved Nordre Halldalsvatn, 

Ål kommune, Buskerud fylke, 

 

ved 

 

Ottar Magne Osaland. 

 

Innleiing. 

 

I samband med befaring på Halldalsnosi (sjå innberetning om dette ved Arne 

Johansen) tok overnemnde og underteikna 4/8 1969 ei kort befaring ved Nordre 

Halldalsvatn. 

 

Topografi: 

 

Nordre Halldalsvatn ligg anten i Aurland eller i Lærdal kommune i Sogn og 

Fjordane fylke nær grensa til Hol kommune i Buskerud fylke. På kartblad "DJUP 

Gradteig D 32 aust" er ikkje kommunegrensa mellom Aurland og Lærdal avmerket, 

slik at ein ut frå dette kan fastslå kva kommune vatnet tilhøyrer. Det same 

gjeld elles Kvevotni og Flågrunnsvotni (sjå innberetning om dette i 

"Arkeologiske undersøkelser i Lærdal 1968".) 

 

 

Etter ovannemnde kartblad ligg Nordre Halldalsvatn på kote 1513, men denne 

høgdetilvisninga er kanskje feil. Jfr. at Kvevotni og Flågrunnsvotni har påført 

andre høgder på dette kartbladet enn på magasinkartet "Flågrunnsvotni". Nordre 

Halldalsvatn kjem ikkje inn på dette magasinkartet, så eksakt høgde kan ikkje 

gjevast. 

 

Vatnet er omlag 1500 m l. (orientert VNV-ASA) og opptil 500 m br. Omlag 600 m 

ASA for VNV-enden deler ei smal halvøy vatnet mest i to deler. Halvøya går ut 

frå NNA, og ligg omlag vinkelrett på lengderetninga til vatnet. Etter det nemnde 

kartbladet er den omlag 300 m l., men vi fekk inntrykk av at den var litt 

mindre. Frå spissen av halvøya og over til SSV-sida er det omlag 20 m. Halvøya 

er smalast ved foten (ca. 10 m) og breiast noko SSV for midten (ca. 100 m). Ved 

foten 
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finst det berre stein med vatn mellom, slik at halvøya nærast blir som ei øy. 

Elles veks det mose og lav på halvøya, samt litt musøyre, issoleie og gras. Ved 

midten er det omlag 25 m høgare enn vassflata. Her ligg nokre større 

steinblokker, 2-3 m høge og med omlag like store sideflater. Stranda kring 

halvøya er låg og mange stader steinut, men det finst også stader med litt 

singel og grus. Elles er stranda kring vatnet steinut, på dei fleste stadene er 

den låg. Få eller ingen stader såg vi sandstrand. Vatnet ser ut til å vera nokså 

grunt. Stranda er overalt lite innskåren frårekna nokre få og små nes på begge 

langsidene. 

 

På NNA-sida av vatnet er det ein flat brem av mykje stein innover mot 

Halldalsnosi. Men nærast dette fjellet er det heller bratt. På SSV-sida er det 

noko brattare frå stranda og innover. Alle stader kring vatnet finst det mykje 

stein og lite vegetasjon. 

 

Vatnet har eit lite innløp i NNV, medan utløpet er i SSA-enden. Herfrå renn 

utløpselva i svingar 4-5 km mot ASA gjennom Vesle Halldalen. På kartbladet "DJUP 

Gradteig D 32 aust" er denne dalen kalla Nordre Halldalen. Denne korrigeringa er 

etter Nils Selthun, Ljøsne. Jfr. "Innberetning om etterundersøkelse i 

forbindelse med merovingertidsfunnet B 6711 fra Halldasnosi, Lærdal kommune, 

Sogn og Fjordane" av Arne B. Johansen (Top.ark. Historisk Museum, Bergen). Omlag 

500 m VNV for Førdalsvatn renn utløpselva saman med elva gjennom Førdalen, og 

renn deretter mot ASA ut i Førdalsvatn, som atter har utløp til det store 

regulerte vatnet Djup. 

 

Avstandar. 

 

Utløpet av V. Kvevatn er 5,3 km VNV for VNV-enden av Nordre Halldalsvatn. 

Utløpet av Store Ølusjøen er 18 km NA for VNV-enden av N. Halldalsvatn. 

 

Litt økologi. 

 

Mellom N. Halldalsvatn og Halldalsnosi såg vi eit tydeleg 
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reintråkk. Det same såg vi på den nemnde halvøya i vatnet. Dette viser at det 

finst ikkje lite rein ved vatnet. 

 

Av fuglar kan nemnast at vi såg fjellryper på Halldalsnosi. Både der og ved 

vatnet var det småfuglar som steinskvett og snøsporv. 

 

Om det er eller har vore fisk i vatnet, veit eg ikkje. Av di så mange andre vatn 

er fisketomme i kring (Kvevotni osv.) er det rimeleg å tru at også dette vatnet 

er fisketomt. 

 

Bær såg vi ikkje ved vatnet. Heller ikkje var det sopp. 

 

Av di det ikkje fins tre eller buskar, vil det idag vera knapt med brensel ved 

vatnet. 

 

Registrering. 

Den staden ved vatnet som peika seg ut som den mest ideelle med omsyn på 

bustader, var halvøya. Dette fordi: 

 

1. Terrenget var mindre steinut og meir vegetasjonsrikt her enn elles ved 

vatnet. 

 

2. Halvøya høver godt som forsvarsplass. 

 

3. Det var reintråkk på halvøya. Reinen spring truleg såleis ut til enden på 

halvøya, og sym om sommaren over sundet. Om vinteren kan den derimot ta seg over 

isen, 4. Dersom det er eller var fisk i vatnet, må ein tru den vil lika seg godt 

i sundet, der det vil vera litt straum. I dette sundet vil og truleg fisken vera 

lettare å fanga enn elles i vatnet frårekna osane. 

 

For å finna buplassar grov vi derfor omlag 20 prøvestikk på dei stadene på 

halvøya vi tykte høvde best. I desse var det frå 2 til 10 cm brunjord over 

steril grus eller berget. I noen av prøvestikka fann vi og litt råhumus. Elles 

var det stein og grus i brunjorda. Noen utilvirka kvartsstykke blei også funne. 

Men ingen spor etter tilhald av folk. Heller ikkje på stader utan torvdekke 

eller i stranda fann vi redskap eller avslag. Såleis blei resultatet av 

undersøkinga negativt. Vi såg dessutan etter jaktminne som dyregraver og 

bogastell, 

 



20. 

 

men heller ikkje slike blei funne. Det same gjeld tufter osv. 

 

Diskusjon 

 

Etter det som vi veit om terrengtilhøve dei stadene der det er 

steinalderbuplasser, tykkjest ikkje halvøya i N Halldalsvatn vera mindre høveleg 

for slike enn t.d. stader ved Eldrevatn og Store Øljusjøen. Det må såleis 

finnast andre grunnar til at det vantar buplassar ved N. Halldalsvatn. Ei muleg 

årsak kan vera at veide- og fisketilhøva er dårlegare ved N. Halldalsvatn. Det 

same gjeld truleg også for Kvevotni og Flågrunnsvotni. Når det gjeld rein, er 

dette dyret truleg ikkje mindre vanleg ved N. Halldalsvatn enn t.d. ved 

Eldrevatn. Kanskje har difor fisketilhøva vore ein av dei viktige faktorane for 

val av buplassområde. Andre årsaker til at buplassar ser ut til å vanta ved N. 

Halldalsvatn, kan vera vertilhøva og kanskje avstand og adkomst frå fast busette 

område. 
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Opplysninger om diverse kulturminne i fjellet mellom Lærdal kommune og Aurland 

kommune i Sogn og Fjordane fylke og Hol kommune i Buskerud fylke, 

 

av 

 

Ottar M. Osaland. 

 

Dette er ei oppsummering av nokre opplysningar Arne Johansen og underteikna fekk 

om ymse kulturminne på fjellet mellom kommunane Lærdal og Aurland i Sogn og 

Fjordane fylke og Hol i Buskerud fylke. Informantene våre er: Gardbrukar 

Hallvard Grøtte, Tønjum i Lærdal. Gardbrukar Tørres Grøtte, Tønjum i Lærdal. 

Lærar Jakob Vik, Ljøsne i Lærdal. Ingeniør Ivar Ødegård, Ljøsne i Lærdal. 

 

Alle minna som er omtalte, ligg på stader som blir dekka av kartblad 

"AURLAUDSDALEN Gradteig D 32 vest" og "DJUP Gradteig D 32 aust". 

 

Dyregraver ved Okkeskardet. 

 

Fjellet Okken ligg A for Øydalen og V for Stavedalen i Lærdal. N på fjellplatået 

er det eit trigonometrisk punkt. Dette har etter kartbladet "DJUP" kotetalet 

1679. Høgaste punktet ligg S på platået, her er høgda 1689 m.o.h. Okkeskardet er 

truleg skardet SSA for dette høydetalet. 

 

I Okkeskardet er det iflg. Jakob Vik eit system med dyregraver. Teikninga 

nedanfor er teikna av etter ei skisse av informanten. 
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Jakob Vik trudde det var i alt 6 eller 7 bogahi og 3 eller 4 rekkjer med 

tilsaman 12-15 graver. 

 

Hytter ved Dyrkollvatn. 

 

Like S av Dyrkollvatn i Gravadalen ligg to jaktbuer. Den eine kallast 

"Hansehytta". Ho har namn etter Hans Wendelbo som bygde henne. Hytta er framleis 

i bruk av jegerar. Området som hytta ligg på, tilhøyrer Claus Rumohr. Denne eig 

også den nedlagde stølen Dyrkoll. 

 

Like ved, men på andre sida av elva, ligg "Bettebu". Denne bua er nemnt etter 

Bett Mo. Hytta blei bygt av gjætarene til eit saueeigarlag. Sjå og innberetning 

om registrering ved Hallingskeidvatnet. 

 

Opplysningane om desse buene er ved Jakob Vik og Ivar Ødegård. Buene blei også 

sett av Sveinung Bang Andersen og underteikna i juli 1968. 

 

Bu ved Lærdalseinaren. 

 

Ved fjellet Lærdalseinaren (med trigonometrisk punkt 1714 m) har Borg Mo og Knut 

Skogen nyleg restaurert ei bu som blir kalla "Veidemannsbui". Fleire 

opplysningar fekk vi ikkje om denne bua. Informantar er også her Jakob Vik og 

Ivar Ødegård. 

 

 

 

Dyregraver aust av Kvevotni. 

 

På fjellet A av Kvevotni skal det iflg. Ivar Ødegård vera fleire dyregraver. Ei 

av gravene skal ha berre 3 murar, den fjerde blir utgjort av ein bergvegg. 

 

Arne Johansen og underteikna gjekk 8/8 19 over deler av fjellområdet A av 

Kvevotni mot Skavlevatn, men fann trass i iherdig leiting inga dyregrav. 

 

Butuft på Rikjemkvelvsnosi 

 

Fjellet Rikjemkvelvsnosi er ikkje avmerkt på kartblada, men etter Jakob Vik er 

det fjellet like V av Hallingskeidvatnet 
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som heiter så. På kartbladet "AURLANDSDALEN" ser vi at grensa for 

Statsallmenningen lager ein omlag 300 graders vinkel på dette fjellet. Sektoren 

på 60 grader og heile området N-over til fjellet Skruven tilhøyrer i flg. 

ovannemnde informant ætta Rumohr. "Godset" deira heiter Rikjem (=Rikheim), og av 

dette kjem namnet Rikjemkvelvsnosi. På dette fjellet seier Jakob Vik det skal 

vera murar etter ei jakthytte. 

 

Dyregraver og hytter ved Liahovdane. 

 

I flg. Ivar Ødegård skal fjellet Store Liahovden vera grensa mellom kommunane 

Aurland og Lærdal. På dette fjellet er det eit trigonometrisk punkt. Toppen er 

1763 m. Vesle Liahovden (1665 m) ligg omlag 5 km lenger NA. Ivar Ødegård 

opplyser at det mellom desse fjelltoppane ligg minst 10 dyregraver. Også Jakob 

Vik kjente til dyregraver her. I flg. Hallvard Grøtte og Tørres Grøtte er det og 

noen dyregraver ved Liagavlen, som skal vera ein avløpar av Store Liahovden. 

 

Hallvard og Tørres Grøtte opplyser vidare at det er fisk i Store Liavatnet. 

Dette ligg 2 km SV for Store Liahovden og 1500 m.o.h. 

 

Ca. 1 km NV av Vesle Liahovden ligg Kvalrygghytta, som i flg. Tørres Grøtte er 

ei stor og god hytte. I motsetnad til dei fleste andre hyttene på fjellet i 

Lærdal står denne hytta ikkje innåt ein bergvegg, men har frie murar. 

 

Heller, buer og graver ved Hilmsvatnet. 

 

Hilmsvatnet er eit stort vatn 1 km NA av Vesle Liahovden. Ca. 1 km SA av vatnet 

er eit fjell som har namnet Grånosi (Dette namnet har også andre fjell i 

Lærdal). Fjellet er 1694 m høgt. Ved dette fjellet opplyser Ivar Ødegård at det 

finst ein heller med ein mur framfor. 

 

Ca. 1 km NV for Hilmsvatnet ligg fjellet Bubottnosi, som er 1568 m høgt. Området 

mellom dette fjellet og vatnet, visstnok berre ved vatnet, kallast Perbakk 

(ikkje nemnt på kartet). Ved Perbakk kjente Ivar Ødegård til mange dyregraver. 

Dei 
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fleste var samanraste, men noen var "like fine". Også brørne Hallvard og Tørres 

Grøtte hadde sett dyregraver her. 

 

Ved Perbakk er det og to steinhytter. Den eine av desse er i flg. Hallvard og 

Tørres Grøtte bygd av Ola Hermansen, Jens Kringleberg og Tomas Lysne. Ein 

berghamar utgjer eine veggen. Elles er hytta nokså lita, berre snautt 2 x 2 m. I 

seinare tid har folk frå Grøtte hatt hytta. Dei har også bygt ei hytte til, som 

dei kallar "Annekset". Denne er lågare, men elles like stor som den andre. 

"Annekset" nyttast helst til proviantrom. 

 

Også på Bubottnosi skal det vera ei hytte i flg. Hallvard og Tørres Grøtte. Frå 

denne hytta er det særs god utsikt. 

 

På Hilmstangane (tangane i vatnet) er det i flg. dei sistnemnde informantene 

også noen dyregraver. 

 

 

Hytter ved Raudnosi. 

 

Raudnosi ligg ca. 3 km NNA for Bubottnosi på kote 1642. Like ved fjelltoppen, i 

hallet N mot Raudvatn, ligg 2 store hytter, opplyser Hallvard og Tørres Grøtte. 

 

 

Heller og hytter ved Ljosegrunnsvotni. 

 

Vesle og store Ljosegrunnsvotni ligg respektiv 1,5 og 2 km NV for Vesle 

Liahovden. I flg. Hallvard og Tørres Grøtte er vatna fisketome. 

 

NV av Store Ljosegrunnsvatnet, og nærare dette enn Hånostjørnane, ligg iflg. 

Hallvard og Tørres Grøtte ei hytte som blir kalla "Steinsenglægeret". Steineengi 

var opphaveleg ein heller som folk overnatta under. Seinare blei det bygt ei 

hytte på berget ovanom. 

 

Hytter og graver ved Hånosi. 

 

Hånosi ligg V for Stavadalen og A for Tynjadalen. Høgste toppen er Store Hånosi 

på kote 1836. Også her er det eit trigonometrisk punkt. På Hånosgavlen ligg i 

flg. Hallvard og Tørres Grøtte ei hytte som blir nemnt "Gavlehytta". 
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Informantene mener elles at det er eit vatn ved Store Hånosi som heiter 

Sløsnevatn (ikkje med på kartet). På ei høgde ved vatnet, som heiter 

Sløsnehaugen, ligg og ei hytte. 

 

Vidare seier dei at vatnet som ligg 1,5 km SSV for Store Hånosi og på kote 1463, 

heiter Vatjødn. V av Vatjødn har Tørres Grøtte og nokre til bygt ei hytte. 

Berget er nytta til både ein langvegg og ein gavlvegg. Hytta er så høg at ein 

mann kan stå oppreist inne i ho. Tørres Grøtte seier at hytta blei bygt på ein 

dag. 

 

500 m SSV for Vatjødn (på kote 1410) ligg eit vatn som blir kalla Toralsvatn. 

Også her ligg ei hytte, som kvar haust blir brukt av folk frå Grøtte. Hytta 

heiter Toraldalshytta. Også dette er opplyst av Hallvard og Tørres Grøtte. 

 

Desse hyttene blir brukt under jakt og fiske. Både i Vatjødn og i Toralsvatn er 

det sett ut fiskeyngel. 

 

Hallvard Grøtte opplyser elles at det også ved Store Hånosi finst noen 

dyregraver. 

 

Hallvard og Tørres Grøtte fortalte elles at Olav L. Grøtte og broren Bjarne 

Grøtte fann ei jernpil på Hånosi. Dei sa pilen blei funnen før krigen. Også Ivar 

Ødegård kjente til denne pila. 

 

Ei soge frå Hånosi. 

 

Denne soge er fortalt av Tørres Grøtte. 

Åsmundset heitte ein halling som mellom anna dreiv med tamrein. Ivar Grøtte frå 

Grøtte var ein gong på jakt. Han møtte tamreinflokken til Åsmundset, og skaut 

bjøllereinen. Han drog deretter til Sløsneskåri, som ligg eit stykke ovanom 

Sløsnevatn på Store Hånosi. Han gjekk så langt han kunne koma før han sette seg. 

Åsmundset kom etter med hund. Han sendte hunden mot Ivar, men ropte den deretter 

attende. "Det gjorde han rett i", sa Ivar sidan, "for eg hadde ennå ei kula 

igjen". Om Åsmundset, sjå og innberetning frå Flågrunnsvotni. I flg. Jakob Vik 

(brev) hadde Åsmundset fornamnet Helge. 
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Dyregraver ved Helganosi ved Rå i Lærdal. 

 

Helganosi er eit fjell som på det høgaste er 1578 m. A for fjellet er Rådalen 

med elva Nivla, V for fjellet Stavadalen med Svartatjørn. (Ikkje same dalen som 

nemnt i det førre kapitlet). I flg. Hallvard Grøtte er det fisk i denne tjørnen. 

 

Etter Jakob Vik skal det i eit skard ved dette fjellet som heiter Graveskard, 

vera omlag 5 dyregraver. Desse er ikkje samla, men ligg einskildvis. 

 

Notat om veiding med dyregraver. 

 

Hallvard og Tørres Grøtte opplyser at dei meinte dyregravene var tildekka m.a. 

med mose, slik at ikkje reinen såg grava. 

 

Ivar Ødegård fortalte at fangst med dyregraver og snarefangst fylgdest åt. 

 

Ivar Ødegård fortalte elles at lærdølene nytta fjellet mykje før. Såleis blei 

det fortalt at den eldste sonen ofte valde fangstrettane i fjellet framfor 

garden. (Dette motivet er elles så vanleg i tradisjonsoppteikningar, bygdebøker 

o.l. at ein ikkje utan vidare kan festa lit til realiteten i det når det blir 

fortalt.)
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