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1 Samandrag 

I perioden 2. januar til 29. juni 2012, gjennomførte Vaksdal Kommune si eining for kultur, ei 

kulturminneregistrering. Deltakarar var Guro Koksvik Lund (i heile perioden) og Anita Alice 

Vik (fram til 25. april). Hovudmålet var å skaffe ei oversikt over ulike kulturminne i 

kommunen for å kunne utarbeide ei kulturminneplan. Rapporten etter registreringa er skreve 

av Guro Koksvik Lund.      

 

1.1 Bakgrunn 

For å kunne utarbeide ei god og nøyaktig kulturminneplan vart det vedtatt å gjennomføre ei 

kulturminneregistrering for å skaffa oversikt over kva som finst – og kva som bør takast vare 

på – i kommunen. Dette prosjektet fekk ei støtte frå Riksantikvaren på Kr 100 000.   

 

Prosjektets oppgåve   

Til grunn i prosjektet låg arbeidet med å registrere kulturminne i kommunen. Med 

kulturminne meines:  

”kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet 

omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også 

naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et 

kulturminne. Kulturminner kan for eksempel være bygninger, hager, gravhauger, 

helleristninger, båter eller vegfar. Disse kan være fra tidligere tider eller fra vår egen 

tid. Det skilles mellom løse og faste kulturminner” (HLR 2012: 41). 

 

For å kunne avgrense det halvårige prosjektet litt vart det tatt ei avgjerd om å berre registrere 

faste kullturminne. Med faste kulturminne meines: 

”Betegnelsen brukes om jord- eller stedfaste kulturminner. Arkeologiske funn inngår 

som deler av fast kulturminne så lenge de befinner seg i jorda eller under vann” (HLR 

2012: 40). 

 

Det som skulle registrerast var altså fysiske spor etter menneskelig aktivitet. Det betyr at lause 

kulturminne, stadnamn og stadar det knytt seg segn og forteljingar til ikkje er ein del av denne 

registreringa. I nokre tilfeller vart det tatt med lause kulturminne, men dette høyrte altså ikkje 

til hovudregelen. Døme på dette er museumsgjenstandar. Det har vorte funne ulike 

gjenstandar i kommunen ved arkeologiske utgravingar. Dei har vorte fjerna frå jorda og 
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leverte inn til Universitetsmuseet i Bergen (tidlegare Bergen Museum). Dei er difor blitt til 

lause kulturminne. Der det er registrert arkeologiske kulturminne vil likevel funna bli omtala, 

men enkeltfunn i seg sjølve er ikkje tatt med.  

 Eit kulturminne treng ikkje vere gamalt. Ein talar om både eldre- og nyare tids 

kulturminne, og det er registrert kulturminne i kommunen frå 2000-talet.  

 I tillegg til å registrere kulturminne vart det òg registrert fleire kulturmiljø, og i eit 

tilfelle eit kulturlandskap:  

 

”Et kulturmiljø er et område der kulturminne inngår som del av en større helhet eller 

sammenheng. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i et 

kulturmiljø. 

Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et 

industriområde med fabrikker og boliger” (HLR 2008: 41) 

 

”Kulturlandskap er alt landskap som er påvirket av mennesker. Betegnelsen brukes når 

det fokuseres på den menneskelige påvirkningen av landskapet, og særlig ofte om 

jordbrukslandskap” (HLR 2008: 41). 

 

Der det er registrert fleire kulturminne som altså spelar saman i ein større samanheng, er dette 

registrert som nettopp det.  

 

1.2 Retningslinjer frå Riksantikvaren 

Registreringa vart gjennomført etter retningslinjene frå Riksantikvaren slik dei er framsett i 

Håndbok for lokal registrering (HLR 2012). I handboka gis det vegleding i kva som kan 

registrerast og korleis ein går fram. Det føreligg òg eigne skjema for registreringane.  

 Der me har møtt grunneigar har løyve til å registrere inne på eigedomen vore grei. Der 

med ikkje har fått tak i eigar har me halde oss til reglane i handboka som bygger på allmenne 

reglar. Det er fri ferdsel i utmark. På innmark er det ikkje det. Fotografering av kulturminne er 

derimot tillete frå offentleg eigedom – slik som vegar – og me har halde oss til det i slike 

tilfelle. Det vil seie at fleire kulturminne er registrerte på denne måten. Frasa ”… ser ut til å 

vere i god stand” tyder da på at det aktuelle kulturminnet som er registrert, har det ikkje vore 

mogleg å gjere nokon nærare inspeksjon av. Det kan sjå ut til å vere i god stand, men heilt 

sikre kan me ikkje vera.  
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 Registrering av eit enkelt kulturminne inneber å skaffa opplysningar om det, 

undersøke tilstand, fotografere og dokumentere og til sist kontrollsjekka at infoen stemmer. 

Det er ført registreringsskjema på kvart einaste kulturminne som er registrert, samt at det er 

fotografert. Kulturminna er presenterte i del to av rapporten.     

 

 

1.3 Målsetting 

Sjølve kulturminneregistreringa ligg til grunn for vidare arbeid med, og kunnskap rundt, 

kulturminna og deira verdi. I eit brev frå Riksantikvaren, datert 09.08.2011 kjem det fram at: 

 Registreringarbeidet skal føre til  

1. Økt kunnskap og bevissthet om kulturminneverdiene i kommunen 

2. Oversikter over og verdisetting av viktige kulturminner, kulturminjøer og landskap 

3. At de nasjonale databasene Askeladden og Kulturminnesøk til enhver tid er 

oppdaterte 

4. Bedre forvaltning av kulturminner blant annet gjennom bruk av plan- og 

bygningsloven 

5. At det utvikles et godt samarbeid mellom ulike aktører lokalt 

6. At samarbeidsmodellene med lokale kunnskapsmiljøer er robuste på lang sikt 

7. Politiske vedtak om utarbeiding av kulturminneplaner som kommunedelplaner 

eller deler av kommuneplaner 

 

Registrering av kulturminne er altså første steg i eit vidare arbeid med ivaretaking og 

verdisetting.  

 

1.4 Gjennomføring av kulturminneregistreringa 

 

1.4.1 Årstida og tidsperspektivet – to utfordringar 

Det vart satt av 6 månadar til kulturminneregistreringa i ei 50 % stilling. I tillegg kom 

tilsettinga av ein kjentperson til å vere med. Dette hjelpte godt for å utnytte den tida som var 

til rådigheit. Likevel viste det seg å vere langt fleire moglege kulturminne i kommunen enn 

først anteke. Allereie ved den oppdaginga sto det klart at tida ikkje ville strekke til. I tillegg 

kom problema knytt til årstida. Vaksdal Kommune er prega av sitt ville og bratte landskap. 

Enkelte stader er undersola, og andre ligg så høgt oppe at snøen ligg til langt utpå våren, 
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faktisk til sumaren kjem. Dette har ført til utfordringar når det gjeld registreringsarbeidet. 

Mange stader har vore uframkommelege heilt til slutten av prosjekttida, og difor har det ikkje 

vore mogleg å få med kulturminne som ligg i desse områda. Dette førte til at me måtte ta 

nokre grep og gjere ein del harde prioriteringar for å få gjennomført ei så brei og innhaldsrik 

registrering som mogleg. Me tok eit utval av kulturminne i kommunen og registrerte desse. 

Det meste visste me om på førehand, men  det kom òg til noko som me ikkje hadde 

førstehandskjennskap til. Målet med dette utvalet er å vise eit representativt utval av kva som 

finst i kommunen. Eit døme kan vere våningshus på gardane. Vaksdal er – som resten av 

vestlandet – dominert av typiske vestlandshus og me har difor registrert eit stort utval av 

desse, men ikkje alle i kommunen. Likevel vil ein sitja att med mykje kunnskap om 

bygningstradisjonar i området. Målet vart altså å registrera eit stort representativt utval for å 

gje gode døme på kva som finst av ulike typar kulturminne.        

 

1.4.2 Geografiske sonar  

For å systematisere arbeidet med registreringa vart kommunen delt inn i åtte geografiske 

sonar. Her vart det tatt eit lite utgangspunkt i sokna, men i hovudsak gjekk me ut frå korleis 

kommunen er bygd opp og inndelt i dag. Denne registreringa er til for dei som bur og lever 

her i dag, og det vert difor mest naturleg og dela kommunen inn slik busetnaden fell seg. 

Områda er avgrensa rundt tettstadane Vaksdal, Stanghelle, Dale og Eidsland. I tillegg kjem 

områda knytt til Bergsdalen og Eksingedalen, og til sist dei isolerte områda på Osterøy og 

langs Veafjorden. Registreringa tok utgangspunkt i gards- og bruksnummer i desse områda.    

 

1.4.3 Tal på kulturminne i kvar sone   

Størrelsen på dei ulike geografiske sonene varierer og det gjer følgjeleg òg talet på 

kulturminne i kvar sone. Det betyr naturleg nok at det til dømes er fleire registrerte 

kulturminne frå Stamnes enn frå Eidsland. Her er det ikkje gjort noko forskjellsbehandling 

mellom sonene. Tal på kulturminne og variasjon er eit resultat av størrelsen på områda, og på 

kva aktivitetar som har satt spor etter seg der tidlegare.  

 

1.4.4 Stadnamn og skrivemåte 

Når det gjeld stadnamn rundt om i kommunen, så varierar skrivemåten frå kjelde til kjelde. 

Ein har t.d. dialekten, bygdebøkene, kartverk og vegvesenet som alle oppgjer ulike 

skrivemåtar. Eit døme er gard nummer 5 som skrives Grøttå, Grautå og Grautåni.  Stadnamn 
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kan vera eit til dels betent tema, og me har gjennom registreringa forsøkt å halde oss til dei 

mest brukte skrivemåtane. I dei fleste tilfelle vil staden vere kjend for dei fleste uansett. 

 Det kan òg nemnast at i enkelte tilfelle omtalast nokre kulturminne med det namnet 

dei har på dialekt.   

 

1.4.5 Registreringsnummer 

Kvart kulturminne fekk fortløpande eit registreringsnummer ved registreringa. Det er fylke- 

og kommunenummer samt ein kode for den sona kulturminnet finst i og fortløpande nummer 

deretter. Kvar geografiske sone fekk ein talkode: 

 

Vaksdal – 1000 

Stanghelle – 2000 

Dale – 3000 

Bergsdalen – 4000 

Stamnes – 5000 

Osterøy og Veafjorden – 6000 

Eidsland – 7000 

Eksingedalen – 8000 

 

Eit kulturminne sitt registreringsnummer kan da t.d. sjå slik ut 1251/8009. Det er da 

kulturminne nr 9 som er registrert i Eksingedalen.  

 

  

 

1.4.6 Kjelder 

I tillegg til kjeldelitteratur er det gjort bruk av ein del kjelder som går att i heile 

registreringsarbeidet: 

 

Munnlege kjelder 

Den viktigaste kjelda for informasjon om ulike kulturminne, er dei som eig og/eller nyttar dei. 

Overalt der med har vore har me forsøkt å intervjua folk om kva dei veit om dei ulike 

kulturminna. Her kan det nemnast at folk i Vaksdal Kommune er særs interesserte i 

kulturminna sine og at dei villig og hjelpsame har delt informasjon med oss.  
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SEFRAK 

Sekretariatet for registrering av faste kulturminne. Mellom 1975 og 1995 vart det registrert 

bygningar i regi av SEFRAK. Registreringa omfatta bygningar som var bygde før 1900, men 

me ser at i Vaksdal Kommune så registrerte dei ein del yngre bygningar òg. Registratorane 

fylte ut skjema som enno er tilgjengelige. Det var òg mogleg for dei å intervjua ein generasjon 

det er særs få att av i dag.  

SEFRAk-registreringane er ført med liknande registreringsnummer som 

kulturminneregistreringa: Fylke+kommune/krins/løpenummer, t.d. 1251/103/014 

 

Askeladden 

Askeladden er Riksantikvaren sin database for registrerte kulturminne. Dei kulturminna som 

ligg her inne er gjerne freda eller inngår i ein frednings/verneprosess.  

 

Dokumentasjonsprosjektet 

I eit samarbeid har dei humanistsike miljøa ved Universiteta i Oslo, Bergen, Trondheim og 

Tromsø gjort informasjon vedrørande språk og kultur tilgjengeleg på nett. Her finst t.d. 

informasjon om arkeologiske funn og museumsgjenstandar. Det er Universitetet i Oslo som 

driftar databasane. (http://dokpro.uio.no)  

 

Per Fett sine registreringar 

Arkeologen Per Fett er kjend for sitt arbeide med registreringane av dei vestnorske fornminna 

– Førhistoriske minne på Vestlandet. Informasjonen er tilgjengeleg gjennom 

dokumentasjonsprosjektet.    

 

Matrikkelen 

Matrikkelen er eit offentleg register over eigedomar, eigedomsgrensar og bygningar. Dette 

registeret driftas gjennom Statens Kartverk, og det er deira offentlege side me har nytta for å 

skaffa informasjon over gards- og bruksnummer, samt bruksnamn. Her er det viktig å merke 

seg at bruksnummer og bruksnamn kan endra seg kjapt og at t.d. bygdeboka og SEFRAK-

registeret ikkje er heilt oppdaterte lengjer.   

 

http://dokpro.uio.no/
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1.4.7 Etterregistreringar 

Ein del av registreringane i dette prosjektet har vore etterregistreringar av tidlegare arbeid. 

Grunnen til det er at tilstanda til kulturminna endrar seg over tid og at ein må følgje med dei. 

SEFRAK-registreringane skal etterregistrerast og det føreligg eige skjema for dette på 

Riksantikvaren sine nettsider. Her er det ikkje meininga å ettersjekke informasjon, men fylle 

ut opplysningar vedrørande tilstand. Dette har me gjort såframt me har registrert tidlegare 

SEFRAK-bygninger. På grunn av tidsperspektivet har det ikkje latt seg gjere å etterregistrere 

alt.  

 Per Fett sine registreringar valte me og å etterregistrera. Dette fordi Fett sine 

registreringar ofte blir nytta og at det difor er lurt å vite tilstand på kulturminna. Noko av dei 

er i dag borte, andre er enno her.  

 Kulturminne som ligg inne i Askeladden har me òg registrert – sjølve om dei er godt 

omtala der – fordi Askeladden ikkje er ein database som er open for alle, og for å undersøke 

tilstand.    

 

1.4.8 Kulturminne 

Ved registreringa valde me å dela alle kulturminna inn i to hovudgrupper for å kunne gjera eit 

brett utval av begge gruppene. Desse hovudgruppene er; Kulturminne som ikkje knytt seg 

direkte til gards- og jordbruk, og kulturminne som knytt seg til gards- og jordbruk.  

 

Kulturminne som ikkje knytt seg direkte til gards- og jordbruk 

Kulturminna som er plasserte i denne gruppa er alt frå arkeologiske kulturminne til bygningar, 

industri og næring og vegar. Attåtnæringar, som gjerne føregjekk på gardar – vil òg 

presenterast her sidan dei likevel knytt seg meir til handel og næring enn jordbruk.   

 

kulturminne som knytt seg til gards- og jordbruk 

kulturminna som er plasserte i denne gruppa knytt seg spesifikt til livet på- og drifta av 

garden. Det gjeld hus og andre bygg samt spor i landskapet.  

 

Kulturminne som høyrer til begge grupper 

I enkelte tilfelle vil det vera nokre kulturminne som kan høyre til begge grupper. Dette kan til 

dømes gjelde vegar, men da er det gjort eit skilje mellom om vegane er bygde for industri e.l. 
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eller om dei er bygde som reine gardsvegar. Døme på attåtnæringar kan òg dukke opp i begge 

grupper, men i samanheng med gardsdrift blir det da som del av ei gardsbygning.  

 

1.4.9 Datering 

På registreringsskjema frå Riksantikvaren er det ei eiga kolonne for datering av kulturminna. 

Denne skal fyllast ut, men det har ikkje vore mogleg i mange tilfelle. Alder på ting er ikkje 

alltid nedskrivne, eigar veit det ikkje alltid, og det er ikkje alltid me har fått tak i eigar for å 

spørje. Me kan i mange tilfelle tenka oss alderen på ting ut frå byggeteknikk og utsjåande, 

men har valt å holde dei tolkingane vekke frå registreringsskjema. Der me ikkje er sikre er det 

betre å la det stå ope til nokon som veit kjem med supplerande informasjon. Når me kjenner 

bruksperioden til dei enkelte kulturminna, blir det likevel meir rimeleg å kome med ei 

datering. Det betyr ikkje at ein får det nøyaktige byggeåret, men ein tidsperiode som 

kulturminnet stammar frå.  

Eit døme her kan vera sager. Oppgangssager var i bruk frå 1500-talet fram til slutten 

av 1800-talet, da sirkelsagene overtok. Ei registrert oppgangssag vil då kunne daterast til 

1800-talet eller eldre. Me veit ikkje kor gamal den eigentlig er, men me veit kor ung den er. Ei 

sirkelsag vil naturleg kunne daterast til 1800-talet viss det ikkje er ei omgjort oppgangssag.  

Kulturminne som knytt seg til attåtnæringar kan ha ei usikker datering, men ein kan 

sette kulturminnet inn i ein tidsperiode. Ein revegard vil sannsynlegvis stamme frå tida  

mellom 1920-talet og 1940-talet da dette var perioden man selde sølvrevpels. 

I enkelte tilfelle veit me berre ein ca periode noko vart laga. Eit hus kan vere oppgjeve 

som bygd på 1800-talet utan noko meir spesifikasjon. Nokon gonger er hus oppgjeve som 

flytta frå ein annan gard. Da veit me berre at dei er eldre enn flytteåret, men ikkje kor mykje. 

Eit anna usikkert moment med hus er at dei kan vere eldre enn det året bruket dei står 

på vart utskild frå eit anna bruk. Med mindre det står spesifikt at område berre har vore i bruk 

ein kort periode, er ikkje utskiljing av bruk ein sikker måte å datere bygg på. 

Dateringar er altså gjeve der det har vore å finne, enten det er nøyaktige år eller 

periodar, men tolkingar er altså ikkje teke med.  

       

1.5  Kva inneheld rapporten 

Det er viktig å merke seg at denne rapporten ikkje er ei historiebok. Det er ikkje meininga å 

framstille historia over fleire århundrer på gardane. Dette er allereie utførleg gjort andre 

stader, aller mest i bygdebøkene for Vaksdal, Modal og Evanger. Målet her er å gje ei kort 
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oversikt over historia til dei ulike kulturminna og ei framstilling av tilstanda deira med den 

hensikt at informasjonen kan nyttast til å utvikle ei kulturminneplan for kommunen.  

I påfølgjande del av rapporten vil det gis ei beskriving av alle dei ulike typane 

kulturminne som er registrerte. Det er i denne delen det vil føreliggje informasjon om kva dei 

ulike typane er, og kva dei har vore nytta til.  

I del to av rapporten blir dei ulike registreringane presentert. Her gjevast ei beskriving 

av kulturminna (for lettare å kunne finne fram til dei seinare), historisk informasjon (om 

enkeltminnet, ikkje typen kulturminne) og tilstand.   
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2 Kulturminne som knytt seg til gards- og jordbruk 

På 17- og 1800 talet byrja framveksten av klyngetuna. Dette skjedde fordi gardane på denne 

tida vart delt opp i fleire og mindre bruk. På vestlandet var klyngetunn og rekketun vanlig 

(Christensen 1995: 252f, 258). Frå 1858 kunne ein bonde på garden krevje utskifting viss han 

ønska det, noko som førte til oppløysinga av desse tuna som mest minna om små landsbyar. 

Hus og løer vart teke ned og flytta frå kvarandre. Gardane skulle gå frå teigblanding til 

tydlege oppdelte åkerlappar. Garden vart sett meir på som ei bedrift, og ein fekk da det 

industrielle tunet som var dominert av to bygg – drifsbygningen og våningshuset. På grunn av 

dette er det få reine klynge- og rekketun att i dag.    

 

2.1 Våningshus 

Det typiske våningshuset på Vestlandet er eit tømra hus som i utgangspunktet har vore bygd i 

1,5 etasje. Felles for dei alle er at dei har vore gjennom endringar og påbyggingar. I dag er dei 

fleste bordkledde, og størsteparten har gått frå torvtak til skifertak og vidare til bølgjeblikk. 

Nokon har fått ein full øvreetasje, og nokon har fått tørrmuren dekt med betong. Det som gjer 

dei gjenkjennelig som same type hus er den rektangulære forma, og trekka nemnt ovanfor. 

Fleire hus har kjellar, men den er ikkje opphavleg i alle husa. Der den er det har det ofte vore 

fjøs der i tidlegare tider.  

 I perioden frå ca. 1890 fram til 1. verdskrig vart det vanleg å modernisere dei gamle 

husa. Eit gjennomgåande trekk her er sveitserstilen som vart nytta i meir eller mindre grad. 

Denne moderniseringa føregjekk med utvidingar i bredde og høgde. I tillegg kom nytt 

utsjåande på husa i form av nye tak, vindaugs- og paneltypar, verandaer, arker, nye kjellarar 

og bislag m.m. (Christensen 1995: 298). Dette er òg gjennomgåande trekk i Vaksdal 

Kommune kor spesielt arker på taket gjer seg merkande.  

 Det er svært få hus som viser godt den opphavlege og typiske forma for hus i 

regionen. For enkeltheits skuld blir alle våningshus som har utsjåande av denne typen nemna 

som vestlandshus.      



14 
 

Våningshus på Høvik i Eksingedalen. Løe og fjøs med mange byggjefasar på Hana. Foto: Guro K Lund 

 

2.2 Andre bustadhus 

I tillegg til vestlandshusa finst det andre bustadhus i kommunen som er registrerte. Dei er 

gjerne av nyare dato, men ikkje alltid. Kårhus vart ein viktig del av dei nye tuna og dei fell òg 

innanfor denne gruppa.  

 

2.3 Løe/fjøs 

Kombinasjonen med løe på toppen og fjøs under er den vanlegaste. Her ligg det praktiske til 

grunn. Ei løe måtte uansett ha ein steinmur under seg, og det var da praktisk å bygge den høg 

nok til å ha eit fjøs der. Den lokale nemninga på fjøs i kommunen er flor.  

 

2.4 Driftsbygning 

Dei store raude driftsbygningane er resultatet av ein lang prosess for å effektivisere 

gardsdrifta. Dei ber preg av tidlegare tiders fjøs og løer, men skulle altså vere betre tilrettelagd 

for gardsdrifta. Øvst hadde ein løa som det gjekk ei køyrebru til. Under var rom for dyra og 

nedst var gjødselkjellaren. I tillegg vart det lagt meir vekt på lys og reinslegheit for betre 

vilkår for kyr og mjølkeproduksjonen. Formålet var å letta arbeidet. Dette vart ikkje 

systematisk gjennomført i heile landet og det tok lang tid (Christensen 1995: 294ff).  

 Det er ikkje registrert mange driftsbygningar i kommunen, men nokre er teke med 

fordi dei viser endringar i gardsdrifta og satsing på ei framtid som ikkje slo gjennom i alle 

tilfelle.   

 

2.5 Skytje 

Ei skytje er ein bygning som er mykje brukt i Hordaland og Hardanger. Namnet kjem av eit 

gamalt ord for å skyte og det er i utgangspunktet ei lita bygning som skyt ut frå huset – eit lite 
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tilbygg. Inne i Skytja kan det òg vere ein skytjeskokk, og skytjeskokkjen er eit lite loft. Når 

det gjeld skytjer i Vaksdal Kommune blir namnet i hovudsak nytta synonymt med vedhus. 

Likevel er det fleire gardar dei nyttar ordet om alle moglege små bygg – ikkje nødvendigvis 

som tilbygg til hus – kor det lagrast mangt og mykje. I vid forstand nyttast altså namnet til alle 

små bygningar som nyttast til oppbevaring.  

 

2.6 Eldhus 

Eldhusa var i all enkelheit dei gamle kjøka. Det var eit hus til matlaging som vart flytta vekk 

frå dei andre husa på garden. Dette var grunna brannfaren. Sjølv etter oppløysinga av dei 

gamle klyngetuna var det behov for eldhus, og med mindre dei vart plasserte i kjellaren på 

huset sto dei framleis for seg sjølve.  

 

2.7 Smie 

Lik eldhusa var smia ei bygning som vart skilt frå dei andre gardshusa på grunn av 

brannfaren. Smia har vore i bruk sida ein starta å nytta jern til inn på 1900-talet. Det var ikkje 

berre på gardar at smier vart satt opp, dei var gjerne i drift i samanheng med jernbane- og 

vegutbygging.  

 

2.8 Brønn 

Brønnane har gjerne vorte oppmura rundt på gardane. Ofte finst dei òg i nærleiken av hus som 

hadde behov for vatn, slik som eldhus og smier.   

 

2.9 Kvernhus (m/ korntørke) 

Kvernhus som vart drivne av vasskraft vart vanlege frå 1400-talet. Dei er ein større versjon av 

ei handkvern, da kornet malas på same vis. Kverna i eit kvernhus drivast av vasskraft frå ein 

kvernkall, og dei kallast difor ofte for bekkekverner. Slike kverner hadde dei på dei fleste 

gardane, skjønt nokre gardar hadde felleseige. Kvernhus har ei lang historie da dei var i bruk 

til utpå 1900-talet enkelte stader.  

 Nokre kvernhus var òg utstyrte med korntørke, eit rom bygd vegg i vegg med kverna 

kor dei tørka korn.     

 



16 
 

 

Kvernhus på Bergo i Eksingedalen. Foto: Guro K Lund 

2.10 Sag 

Det finst fleire sager rundt om i kommunen. I hovudsak er det registrert to typar – 

oppgangssag og sirkelsag. Oppgangssaga var i bruk frå 1500-talet til utpå 1800-talet da 

sirkelsaga tok over. I nokre tilfeller vart òg oppgangssager gjort om til sirkelsager.  

Etter kvart vart òg sirkelsagene utdaterte da dampdrivne og etter kvart elektrisk drivne 

sager kom. Det gjorde at ein ikkje vart avhengig av vasskrafta lengjer.  

Desse sagene representerer eit viktig kulturminne i den grad at dei kan vere med på å 

bevare andre kulturminne. Skal ein t.d. vedlikehalde ei bygning kan det hende ein vil trenge 

tømmer som er skåre på ei av dei to typane sager. Det er difor viktig å halde kunnskapen i 

hevd.   

 

2.11 Uteløer 

Uteløene var ein viktig del av dei førindustrielle gardane da dei slo i utmarka. Uteløa vart 

nytta som ein lagringsplass for høy. Når vinteren kom var det så vanleg å frakta høyet ned frå 

uteløa til garden med slede. Dette var små luftige bygningar, gjerne lafta eller kledd med 

brakekledning.   
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Det er nemnt mange uteløer i bygdebøkene og andre stader. Ved byrjinga av 

registreringa hadde me òg ei liste med fleire titals uteløer i kommunen. Det vise seg derimot 

at flesteparten av desse hadde gått ut av bruk, forfalt og til og med falt saman.  

 

Gjedlaliløo som er ei restaurert uteløe. Foto: Anita Vik 

2.12 Naust  

Det finst mykje naust i kommunen noko som er naturleg på ein plass der sjøen har vore så 

viktig. Ei del av desse er registrert. Det gjeld i hovudsak tre typar: lafta naust, steinnaust og 

grindnaust. Det er sistnemnte gruppe det finst mest av i kommunen og dei har gjerne vorte 

kledd inn i nyare tid.  

 

2.13 Brygger/kaianlegg 

På grunn av fjorden som den viktigaste ferdselsvegen fram til vår eigen tid er det brygger og 

kaianlegg på fleire gardar. På nokon gardar har òg dampbåten hatt stoppestad. Det er ikkje til 

å kome unna at kaien har vore eit viktig aspekt i folks liv tidlegare.  

 

2.14 Veg/sti 

Til tross for at fjordane har vore veg nummer 1, så har folk opp gjennom tida likevel lagt 

mykje arbeide i å bygge vegar for lettare å kome seg fram. Spesielt gjeld dette vegar mellom 
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gardsbruk, men òg ferdselsvegar – eller stiar – som har kome til på naturleg vis. Mange av 

desse vegane er ikkje i bruk på same vis lengjer, men heldigvis nyttast nokre som turstiar og 

blir halde i hevd på den måten.  

 

2.15 Lad 

Eit lad er ein oppmura terrasse på ein åker. Denne typen steinterrasse med jord oppå, var 

venlege frå 1800-talet og opp til 1950-talet. Dei nyttast gjerne i bratt terreng for å halde jord 

på plass og hindre at den sklir ut. I dei bratte områda rundt om i kommunen er det naturleg at 

ein har nytta denne metoden for å betre jordbruket. Den lokale nemninga på desse 

steinterrassane er lad.  

 

Ein oppmura jordterrasse på Brekke i Bergsdalen. Dette ladet har vorte nytta som potetåker. Foto: Guro K Lund 

 

2.16 Rydningsrøyser 

Rydningsrøyser dannas som steinopphopingar når åkrane har blitt rydda for stein for å betre 

dyrkingsvilkår. Det vil seie at ei rydningsrøys er eit sikkert spor på menneskeleg aktivitet i eit 

område. Dei vil ofte variere med omsyn til størrelse og kor synlege dei er i landskapet. 

Datering er alltid vanskelig å sette på rydningsrøyser da dei best gir svar på det ved ei 

arkeologisk undersøking. Dei er difor ei verdifull kjelde for informasjon i framtida.  

  

2.17 Åkerreiner 

Åkerreiner dannast som avlange opphopingar av jord på åkrar, gjerne i hellande terreng. Dei 

finst som oftast i utkanten av åkrane og har blitt danna over tid. I område med teigblanding vil 
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dei naturleg dannast ved grensa mellom teigane. Datering er ikkje noko ein berre kan sette på 

åkerreiner da dei må undersøkast arkeologisk. Dei er difor ein verdifull kjelde for informasjon 

for framtida.  

 

2.18 Styvingar 

Ein styving er eit tydeleg spor på at menneske har vore i området. Tre som har vorte lauva for 

å skaffe fòr til dyr får eit noko spesielt utsjåande. Sjølve stammen blir kutta til ein god 

arbeidshøgde og greinene blir òg av stumpa. Dette gjer treet eit klumpete utsjåande med tynne 

greiner som strekk seg oppover. I dag utøvas denne praksisen mest i byar og som eigar på 

Småbrekke svarte på spørsmål om det finst styvingar på garden: 

”Nei her har det ikkje blitt styva tre. Det er berre Vegvesenet som driv på med sånt 

no.”   

 

2.19 Feste til løypestreng 

I likskap med bruken av lad, er bruken av løypestreng på gardane i kommunen naturleg. Med 

bratte heng og høge fjell har det letta på arbeidet å kunne sende tunge bører opp og ned 

høgdedraga med ein løypestreng. Dette kunne gjelde mjølk (frå stølane), høy, ved og gjødsel. 

Det er få av dei som står att i dag, men dei var godt festa i bakken. Det me finn at er ofte 

jernbøylane som halde strekkstokken på plass. På enkelte gardar hadde dei fleire 

løypestrenger til ulike formål i ulike område.  

 

T.v. feste til løypestreng i Hesjedal (Gnr 4). Foto: Anita Vik. T.h. ruin etter vårfjøs i Hana. Foto: Guro K Lund 

 

 



20 
 

2.20 Geil 

På gardane var geilen ein viktig del av forholdet mellom inn- og utmark. Geilen var passasjen 

mellom desse og hadde funksjon som ei fegate kor dei jaga dyra frå innmark og ut til beite på 

utmark. Geilen var gjerne oppmura med steingjerder på begge sider. Det er ikkje mange gode 

døme att av desse i kommunen lengjer.   

 

2.21 Ruinar 

Det finst mange ruinar etter bygningar rundt på gardane. Så lengje ein veit kva bygningar dei 

var, vil dei hovudsakleg bli nemnet under sin type kulturminne.   

 

2.22 Mur 

Det finst mykje steingardar og andre murar som er registrerte. Nokon gonger kan det òg dreie 

seg om bygningar utan at dette er lett å tyde lengjer.  

 

2.23 Anna kulturminne 

 

2.24 Kulturmiljø 

Det er registrert nokre kulturmiljø i forbindelse med gardane i kommunen, da det enkelte 

stader er kulturminne som har eit tydeleg samspel innan eit avgrensa område. Det gjeld 

enkelte gardstun, samt veglause – og dermed isolerte – gardar.   

 

I det følgjande vil kulturminna som er registrerte i desse kategoriane bli presenterte. Dei er 

sortert etter gards- og bruksnummer. 
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3 Vaksdal (1251/1000) 
 

Hana Gnr 8 

Bnr 1 

 

Kvernhusgrunn 

Reg.nr 1251/1030 KF – A 005°38.618’ N 60°27.360’ 

 

Nordaust for Våningshuset på Bnr1 finn ein i Kvednabekkjen restar etter eit kvernhus. I dag er det 

berre 2,5 kvernsteinar igjen, samt litt av muren og noko tømmer etter renna ovanfor sjølve grunnen. 

Dateringa er usikker, men kvernhuset nemnast i skriftlege kjelder på 1880-talet ( Skre 1981: 334). Det 

er også usikkert når den gikk ut av bruk og falt ned, men Berit Hana som bur på garden meiner det må 

ha skjedd ei gong mellom 1903 og 1938. Ho hadde ei tante som var fødd i 1903 og som huska at den 

var i bruk, og den falt ned før Berit vart fødd i 1938.  

 

Vinterflor med løe (ruin) 

Reg.nr 1251/1031 KF – A 005°38.620’ N 60°27.316 

 

Aust for Våningshuset på Bnr 1, oppe på jordene står ein ruin etter ein bygning. Enkelte stader kan ein 

sjå at det har vore to etasjar. Denne bygningen vart brukt som vinterfjøs og dei sendte sauene opp dit 

på den årstida. Løa på toppen fungerte som høyloft. I 1967/68 slutta dei med sau og fjøset gjekk difor 

ut av bruk. Etter det falt den gradvis saman.  

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/1032 SEFRAK-ID 1251/101/013 KF – A 005°38.462’ N 60°27.305’ 

 

Våningshuset er i bruk i dag. Eigarane meiner det vart bygd i 1892, mens Norske Gardsbruk skriver 

1884 (NGa 1964: 399). 

 

Flor/løe 

Reg.nr 1251/1033 SEFRAK-ID 1251/101/012 KF – A 005°38.470’ N 60°27.307’ 

 

Utsjåande på floren viser fleire byggefasar. Den eine tverrenden er en gamal tjukk steinvegg. Elles er 

veggane bordkledd eller kledd med bølgjeblikk. Ein del er dekka med murstein. Taket er dekt med 

skifer og bølgjeblikk. Desse forskjellige byggefasane kan òg forklare dei ulike dateringane. Ei 

innskrift i floren viser ”1849” og på garden meiner dei at floren vart bygd då. I Norske Gardsbruk 

(NGa 1964) skrivast 1926. Den tjukke steinmuren i eine enden gjer ikkje 1800-talet til ei usannsynleg 

datering. Floren gjekk ut av bruk i 1983. 

 

Lad 

Reg.nr 1251/1034 KF – A 005°38.499’ N 60°27.225’ 

 

Det fins fleire oppmura terrassar på åkrane, brukt som potetåker, og for å halde jorda på plass i dei 

bratte skrentane. Dateringa er usikker, men dette har vore vanleg å planere åkrane i heile Vaksdal på 

denne måten for å utnytte jorda i den bratte landskapet.  

 Koordinatane er plotta inn ved eit lad, men det fins fleire spreidd rundt på åkrane på garden.  

 

 

Langhelle Gnr 11 

 

Bnr 5 
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Det som i dag er bruk 5 var skilt ut frå eit av to bruk på midten av 1600-talet (Skre 1981: 188), og det 

er det øvste bruket på garden. Ved den utskiftinga i 1923 flytta dei husa dit dei står i dag. I 1915 fikk 

Bnr 4 og Bnr 5 sama eigar og i 1957 vart dei offisielt slått saman til eit bruk. Her finst nokre bygningar 

og ruinar som er registrerte.  

 SEFRAK-registeret brukar namnet Farestveitane om bruket, men dei som bur der seier 

Øvstetunet. Sannsynlegvis har det eldre namnet gått ut av bruk.  

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/1038 KF – A 005°43.081’ N 60°26.822’ 

 

Langs gardsvegen som går frå Bnr 5 og opp i skogen ligg ein ruin på høgre side av vegen når man 

kjem frå garden. Dette er tydeleg restar av grunnmuren etter ein bygning. Dette skal ha vore ei uteløe. 

Det ligg òg eistor steinopphoping like inntil ruinen, men kva dette har vore er usikkert.  

 

 
Ruin etter uteløe på Langhelle. Foto: Anita Vik 

 

Gamal ferdselsveg til Fitjavatnet og Samnanger 

Reg.nr 1251/1039 KF – A 005°43.279’ N 60°26.735’ 

 

Denne gamle ferdselsvegen til Fitjavatnet startar ved skogsvegen ovanfor Bnr 5 der den gjer ein krapp 

sving. Den gamle vegen er skilta, og brukas i dag som ein tursti. Koordinatane er plotta inn ved 

byrjinga av stien. 

 

Våningshus 

Reg.nr 1041 SEAFRAK-ID 1251/101/029 KF – A 005°42.975’ N 60°26.995’ 

 

Våningshuset vart flytta frå gardstunet ved utskiftinga på garden i 1923. Det har vore gjort nokre 

ombyggingar inn og ute på huset. Dateringa er usikker, men huset vises på eit bilete frå 1913 (Skre 

1981: 389) så me veit at det er eldre enn det.  
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Flor/Løe 

Reg.nr 1251/1040 SEFRAK-ID 1251/101/035 KF – A 005°42.966’ N 60°26.989’ 

 

Løa vart flytta til Bnr 5 ved utskiftinga på garden i 1923. Bygningen har fleire påbygg som vitnar om 

utviding på ulike tidspunkt. Opphavleg låg det steinheller på taket, og det var ein 

grinbyggskonstruksjon. Løa vart sannsynlegvis bygd ein gong på 1800-talet. Dei heldt dyr på garden 

t.o.m. 2007.  

 

Kårhus 

Reg.nr 1251/1042 SEFRAK-ID 1251/101/036 KF – A 005°42.976’ N 60°26.993’ 

 

Mellom våningshuset og løa står eit lite bordkledd hus. Dette var opphavleg eit kårhus som vart flytta 

opp til bruk 5 ved utskiftinga i 1923. Dateringa er usikker, men huset er sannsynlegvis frå 1800-talet. 

Dette skal vere den eldste bygningen på Langhelle. Den sto lenge ubrukt, noko som gjenspeilast i 

tilstanden på huset, men det er i dag i bruk som verkstad.  

  

Ytre Boge Gnr 12 
 

(Bnr 3, 4, 5) 

 

Sti opp til Bogadalen  

Reg.nr 1251/1049 KF – A 005°44.643’ N 60°27.751’ 

 

Stien startar i bakkene på Bnr 3 og går opp forbi Bnr 5 og vidare opp mot Bogedalen. Stien er litt 

overgrodd enkelte stader og den er delvis hellelagt. Lengre opp mot Bogedalen er den mura opp. 

Koordinatar er plotta inn på Bnr 3 og Bnr 5. Dateringa er uviss, men her har dei nok hatt behov for 

ferdselsveg så lange garden har vore drifta.   

 

Bnr 2 Kjeneset 

Bnr 2 vart utskilt frå Bnr 1 i 1882. Før det skjedde var det ein husmannsplass der. 

  

Våningshus 

Reg.nr 1251/1052 SEFRAK-ID 1251/102/002 KF – A 005°43.452’ N 60°27.231’ 

 

Øvst på Kjeneset står eit gult våningshus. Det har tydelig blitt påbygd opp gjennom åra. Huset skal ha 

blitt bygd på 1870-talet, og det er i bruk og i god stand. 

 

Løe 

Reg.nr 1251/1051 SEFRAK-ID 1251/102/001 KF – A 005°43.452’ N 60°27.231’ 

 

Flor med gamal steinmur, noko bordkledning elles dekt med bølgjeblikk. Det er noko slitasje på 

bordkledinga, men elles er den i god stand.  

 

Bnr 3 Gjeilæ 

Bnr 3 vart skilt ut frå Bnr 1 i 1880. Frå før av var det ein husmannsplass der (Skre 1981: 425). 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/1048a SEFRAK-ID 1251/102/011 KF – A 005°44.708’ N 60°27.738’ 

 

Kvitt vestlandshus, i god stand. Nyttast som fritidsbustad. Huset er frå 1800-talet, men det er uvisst 

nøyaktig når. Det vart ombygd etter krigen og den gamle stua fins enno inni huset. Ved inngangen til 

huset er det ein brønn i muren. 
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Løe  

Reg.nr 1251/1048b SEFRAK-ID 1251/102/012 KF – A 005°44.698’ N 60°27.719’ 

 

Like ved Våningshuset står ei løe kledd i bølgjeblikk, med steinheller i grunnmuren. Denne skal vera 

frå 1800-talet, men det er uvisst når. Løa trenger noko vedlikehald. 

 

Bnr 5 Midtstølen/Lyngje 

Eigentleg heiter bruket Midtstølen. Lyngje ligg lengjer opp i høgda, men det er det namnet som 

brukast av folk. Bruket vart skilt ut frå Bnr 4 i 1886. 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/1050 SEFRAK-ID 1251/102/013 KF – A 005°44.796’ N 60°27.736’ 

 

På det øvste bruket i den bratte lia bak Kvernhusteigen (Bnr 11) står eit kvitt vestlandshus som nyttast 

som fritidsbustad. Skytja på baksida av huset er open og under oppussing. Huset vart bygd i 1882 

(NGa 1964: 391). 

 

Bnr 11 Kvernhusteigen. 

Bnr 11 vart skilt ut frå Bnr 4 i 1914 

 

Flor/Løe 

Reg.nr 1251/1045 KF – A 005°44.543’ N 60°27.797’ 

 

Løa vart bygd i 1917. Den eine veggen har brakekledning og det er skifer på taket. På eine sida er det 

ei skytje av nyare dato. Både skiferhellene og Brakekledinga er originale. Det er litt slitasje å sjå og 

trosten har vore bortpå braken, men elles er løa i god stand.  

 

Bustadhus 

Reg.nr 1251/1047 KF – A 005°44.570’ N 60° 27.791’ 

 

Kvitt hus med valmtak. Huset vart bygd i 1937, og nyttast i dag som fritidsbustad. Vindauga er ikkje 

originale, men kopiar laga etter måla av dei gamle.  

 

Løypestreng 

Reg.nr 1251/1046 KF – A 005°44.543’ N 60°27.779’ 

 

Ved løa på Bnr 11 byrjar ein løypestreng som er spent opp mellom fleire trebukkar som står oppover 

jordene. Den fungerer ikkje, men ved istandsetting vil den vere fullt brukeleg. Løypestrengen vart 

brukt til å frakte møkk oppover jordene for gjødsling. 

 

Vaksdal Gnr 14 

 

Bnr 1 

 

Veg 

Reg.nr 1251/1022 KF – A 005°45.377’ N 60°28.879’ 

 

Kjerreveg til Tjødnhaugen. Vegen startar frå Sedalsvegen og går gjennom skogen til Tjødnhaugen. 

Vegen brukast i dag som tursti, men som kjerreveg er den ute av bruk.  

 

Gamal veg til Sedalen. Vegen har gått mellom Vaksdal og Sedalen. Det finst berre restar igjen av den 

og dei ligg i dag under vatn. Vegen går like til høgre for dagens veg til Sedalen. Den ligger under elva 

og er synleg rett framfor transformatorstasjonen. Det er ein smal veg, bygd opp av stein, og det er 

mogleg å sjå den når vatnet er klårt og rolig, sjølv om vatnet har gjort skade. Det er usikker alder, men 
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det har vore ferdsel mellom Vaksdal, Jamne og Sedalen sidan det vart rydda jord i Sedalen, og man 

sette tidleg i gang med å bygge bilveg. Den kan difor vere svært gamal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den gamle kjerrevegen går under vatn. Den er markert med gult til venstre i bilete. Foto: Guro K Lund 

 

 

Bnr 16 Brualeite 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/1054 SEFRAK-ID 1251/103/001 KF – A 005°44.834’ N 60°28.772’ 

 

Adr: Brualeite 23. Kvitt vestlandshus med teglstein og ein ark på taket. Huset er i bruk og i god stand. 

Det skal ha blitt bygd ca 1890 og blitt flytta til Brualeite i 1900. Den eldste delen av huset var lafta, 

mens den nyare delen består av bindingsverk.  

 

Flor/Løe 

Reg.nr 1251/1055 SEFRAK-ID 1251/103/002 KF – A 005°44.893’ N 60° 28.779’ 

 

Rød løe med steinflor under. På den eine tverrenden er det brakekledning. Eigar var usikker på kor 

gamal brakekledningen er – ”den har alltid vært der”. Løa vart bygd ca 1890. Den eldste delen var eit 

grindbygg. Enden av løa med lavast steinmur vart påbygd i 1930. Der inne heldt dei kyr i båsar.   

 

Bnr 378 

 

Kvernhus 

Reg.nr 1251/1007 KF – A 005°44.279’ N 60°28.419’ 

 

I Parken i Vaksdal sentrum står eit kvernhus. Det er ei lita lafta bygning med never- og torvtak. 

Bygningen er i god stand. Den er godt vedlikehalde og delvis restaurert. Kvernhuset er frå 1722 og det 

sto opphavleg på Grøssvik Gard, men vart flytta til Trollkjelen i Vaksdal i 1966 til 100-års jubileet til 

Vaksdal Mølle (Lorentzen 1966: 185). På 1990-talet vart det flytta til Parken der det står i dag.  

 

Herfindalen Gnr 15 

 

Arkeologar frå Fylkeskommunen var på registrering i Herfindalen i juni for å sjå an området. På eit 

seinare tidspunkt skal dei til att for å ta nokre prøvestikk i enkelte oppmura hellarar. Desse hellarane er 

enno i bruk. M.a. kjem dei til å sjå etter spor etter menneskeleg aktivitet, slik som dyrkingslag.  
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Drøfteveg (Herfindal, Brekke, Lid, Berge) 

Reg.nr 1251/1059 

 

Drøftevegen er ein delvis oppmura sti som er oppmerka og halde i god stand. På delar av same 

strekning går òg ei tursti. Dei skiljar lag ved Herfangen. Sjølve drøftevegen går vidare til Bergsøyane, 

men turstien går vidare til Høgabu og ned til Lid. Drøftevegen vart nytta fram til jernbana kom. Her 

førte dei store flokkar med storfe frå Austlandet til slakting nede i Vaksdalsfjøra, før kjøtet vart sendt 

til Bergen. Det er den Norske Turistforeining som har merka opp stien (Skre 1981: 625; Berge 2011: 

14).  

 Borgni sitt gjestegiveri låg langs drøftevegen ved Bergsøyane. Her var det servering til 

drøftekarane. Ruinane etter gjestegiveriet er fjerna. 

 Fantastien er ein del av Drøftevegen. Forteljinga om Fantastien seier at det var ei jente som 

vart tvungen til å vera vegvisar for ein fant. Dette ville ho ikkje og ho utnytta nattemørkret medan dei 

gjekk ved å strekke ut handa med lykta ho hadde over eit stup. Fanten følgde etter lyset med stor tiltru, 

og falt dermed utfor.  

 

Gamal sti/veg 

Reg.nr 1251/1036 KF – A 005°47.209’ N 60°28.857’ 

 

Gamal ferdselsveg med oppmura trapper. Til dels er det ein sti. Denne vegen var mykje i bruk før 

gruvegen (1251/1035) kom. I dag er stien litt overgrodd, men den er ganske lett å sjå dei fleste stader.  

 

Gamal veg 

Reg.nr 1251/1035 KF – A 005°47.398’ N 60°28.842’ 

 

Smal og bratt grusveg som går frå Vaksdal opp til Herfindalen. Den er ca 6 km lang. Bebuarane i 

Herfindalen søkte om løyve til byggje veg i 1901, og den vart bygd gjennom pliktarbeid over dei neste 

åra. Vegen var ferdig i 1912. Den har vorte utvida noko seinare (Skre 1981: 630). Det er nokre skadar 

på vegen.  

 

Gardstun 

Reg.nr 1251/1072 SEFRAK-ID 1251/103/028 KF – A005°47.606’ N 60°28.890’ 

 

I Herfindalen finn ein restar etter eit gamalt klyngetun. Det har vore utskifting på garden og delar har 

blitt flytta vekk frå gamletunet, t.d. Haugen, men ein står likevel att med eit godt inntrykk av den 

gamle tunstaden. Her finst restaurerte hus og løer med gamalt preg. Dateringa på bygningane er 

usikker, men det dreier seg om både 1700- og 1800-talet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfindal. Foto: Anita Vik 
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Bnr 1 

 

Bustadhus 

Reg.nr 1251/1076 KF – A 005°47.577’ N 60°28.869’ 

 

Kvitt bustadhus med to etasjar, plater og skifertak. Det er eit valmtak med ein ark på. Huset nyttast 

som fritidsbustad og er i god stand. Det ser yngre ut enn dei andre husa på tunet.  

 

Løe 

Reg.nr 1251/1061 KF – A 005°47.538’ N 60°28.871’ 

 

Raud grindløe med steinmur som er kledd med bølgjeblikk. Taket er dekt med bølgjeblikk. Løa er 

godt vedlikehalde.  

 

Buhelleren 

Reg.nr 1251/1057 KF – A 005°50.018’ N 60°29.723’ 

 

I Buhelleren står restane etter eit bygg. Vaksdal Mølle bygde demningar i området i 1890-åra og 

arbeidarar skal visst ha budd i hellaren. Det skal òg ha vore eit fjøs (e.l.) under hellaren. Datering er 

usikker, men 1800-talet er sannsynleg.   

 

Ruin etter kvernhus 

Reg.nr 1251/1066 KF – A 005°47.885’ N 60°28.931’ 

 

I Herfindalselva står restar etter eit kvernhus. Det er muren samt delar av taket. Inni står ein 

kvernstein, i tillegg til at det er ei vassrenne av stein der. kvernhuset skal ha vore bygd ein gong på 

1700-talet.  

 

Demning 

Reg.nr 1251/1070 KF – A 005°47.900’ N 60°28.929’ 

 

Demninga er bygd av naturstein. I dag finst berre litt av den att. Resten er sannsynlegvis teke av elva 

gjennom tidene. Demninga skal ha vore bygd for å regulere vatnet som gjekk ned vassrenna til 

kvernhuset.  

 

Geil 

Reg.nr 1251/1067 KF – A 005°48.078’ N 60°28.959’ 

 

Ein geil som er oppmura på begge sider. Her vart buskapen leda ut i utmarka. Geilen er lang og veldig 

tydeleg. Eit godt eksempel. Den kan òg ha hatt ein sekundær funksjon med tanke på drøftevegen 

(1251/1059) som gikk forbi garden.  

T.v. Geil i Herfindal. T.h. Høysteinen. Foto: Anita Vik 
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Høysteinen 

Reg.nr 1251/1068 KF – A 005°48.351’ N 60°28.905’ 

 

Her finst ei stor hole under fleire nedrasa steinblokker. Framfor hola er det mura opp noko stein. Det 

finst mange holar og hellerar i området som det knytt seg ulike historier til. Under Høysteinen vart det, 

slik  namnet tilseier, lagra høy.  

 

Heller m/ mur (lamhus) 

Reg.nr 1251/1069 KF – A 005°47.851’ N 60°28.901’ 

 

Ovanfor Herfindalselva på motsatt side av tunet er det ein lang hellar med fleire oppmura rom. Sume 

stader er det òg lagd steinheller til golv. Denne hellaren skal ha vorte brukt som lamhus. Dei stengde 

lamma inne her mens søyene vart mjølka.      

  

Hole under stein m/ mur 

Reg.nr 1251/1071 KF – A 005°47.801’ N 60°28.862’ 

 

Under ein stor flat stein er det mura opp eit rom. Her skal det ha vore eit lamhus. Dei stengde inn 

lamma mens søyene vart mjølka. Murane er intakte og det er råd å gå innunder.  

 

Feste til løypestreng 

Reg.nr 1251/1073 KF – A 005°47.865’ N 60°28.903’ 

 

Boltar i bergrunnen som har vore del av eit feste til ein løypestreng som vart brukt til å frakte diverse 

opp og ned fjellsidene og bratte heng.  

 

Ruin etter Uteløe (eller vårflor) 

Reg.nr 1251/1074 KF – A 005°47.865’ N 60°28.911’ 

 

Restar etter grunnmuren til ein bygning. Det har vore anten ei uteløe eller eit vårfjøs. Ruinen ligg nær 

lamhusa i helleren (1251/1069).  

 

Grøfter i myr 

Reg.nr 1251/1075 KF – A 005°47.945’ N 60°28.921’ 

 

Det er spor etter grøfter i myra. Dei er parallelle og langsgåande i myra. Funksjonen er ikkje stadfesta, 

men det kan dreie seg om dreneringsgrøfter.  

    

Bnr 5 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/1064 SEFRAK-ID 1251/103/015 KF – A 005°47.616’ N 60°28.898’ 

 

Gult bordkledd og lafta vestlandshus med tørrmur og tak dekt med skifer. Huset nyttast som 

fritidsbustad og er i god stand. Det daterast til 1800-talet.  

 

Bnr 32 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/1063 KF – A 005°47.632’ N 60°28.888’ 

 

Raudt bordkledd og lafta vestlandshus med skifer på taket samt ein skorstein av murstein. Framfor 

huset er det ei trapp i tørrmur. Huset nyttast som fritidsbustad og er i god stand.  
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Løe 

Reg.nr 1251/1062 KF – A 005°47.672’ N 60°28.894’ 

 

Løe med tørrmur og villmarkskledning. Muren ser ut til å vere eldre enn løa.  

 

Ruin etter bygning 

Reg.nr 1251/1065 SEFRAK-ID 1251/103/029 KF – A 005°47.633’ N 60°28.899’ 

 

Restar etter muren på ein bygning. To veggar er tydelege.  

 

 

Jamne Gnr 17 

Garden Jamne låg 70 m.o.h. på ein grusterrasse rett ovanfor området der Vaksdal Mølle ligg i dag. No 

er det få spor igjen etter det gamle tunet da Vaksdal er eit tettbebygd bustadstrøk. Dette er eit naturlig 

resultat av industrialiseringa som skjedde med bygginga av Vaksdal Mølle. Det gjer også at man har 

fleire kulturminne i Vaksdal som knytt seg til akkurat dette. Det finst òg spor etter aktivitet langt bak i 

tid både i form av gjenstandsfunn og gravhaugar.  

 

Våningshus Bnr 12 

Reg.nr 1251/1012 KF – A 005°44.389’ N 60°28.751’ 

 

Den første kjende brukaren nemnast på 1600-talet og bruket var stort sjølvstendig sedan brukarane 

fekk skøyte i 1722 (Skre 1981: 702).  Det registrerte våningshuset er et av dei få spora som står att 

etter jamnegarden. Det er eit lite kvitt hus med skiferheller på taket. Opphavleg var det større, men 

delar av det vart teke ned og flytta vekk. 1840 skal vera rissa inn i ein bjelke under taket, men huset 

skal vera bygd i 1873 (NGa 1964: 402). Det nyttast i dag som fritidsbustad.  

   

Bnr 125 

 

Hus  

Reg.nr 1251/1018 KF – A 005°44.531’ N 60°28.520’ 

 

Eit oransje hus i dag med skiferheller på taket. Der har det vore både butikk og postkontor. Huset 

nyttast i dag som bustadhus.   

 

Jamnesetra 

Reg.nr 1251/1058 KF – A 005°45.557’ N 60°30.505’ 

 

På Jamnesetra står det berre at restar etter ein bygning. Det er ein mur med tydeleg gavl og døropning. 

Det finst òg restar etter steintrapper og steingardar. Dateringa er usikker, men det Jamnesetra er nemnt 

i skriftlege kjelder frå 1800-talet (Skre 1981: 700).  
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Ruin etter Jamnesetra. Foto: Anita Vik 

 

Sedalen Gnr 16 

Sedalen skal i følgje ei segn ha vore ei seter som tilhøyrde Vaksdalgarden, og den kan vera så gammal 

som frå jernalderen. Segna fortel også om ein gravhaug kalla Kjempehaugen som skal ha lege på eit av 

bruka. Det er ikkje kjend kor den skal vera og det er heller ikkje undersøkt på noko vis (Skre 1981: 

657ff).  

 

Bnr 9/12 (Synnsvold) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/1025 KF – A 005°45.932’ N 60°29.098’ 

 

Typisk vestlandshus, kvitt, og med ark på taket. Huset kom frå Sedalen til Synnsvold i 1902 då dei rett 

og slett delte huset i to og flytta eine halvdelen. Eksakt alder er ukjend, men at det er frå 1800-talet, ev. 

eldre, er sannsynleg. nyttast som bustadhus. (NB. Matrikkelen oppgjer Bnr 9, SEFRAK oppgjer Bnr 

12. I 1961 hadde same eigar skøyte på begge bruka (Skre 1981: 688).) 

 

  

Skreien (gnr 18) 
 

Bnr 2 

 

Bygningar 

Reg.nr 1251/1002 KF – A 005°44.017’ N 60°29.576’ 

 

Skreien vart delt mellom to brør i 1774 (Skre 1981: 748f). Datering på husa er usikker, men dei er 

sannsynlegvis frå 1800-talet (og kan sjølvsagt strekke seg tilbake til delinga av garden). På bruket er 

det registrert eit våningshus, eit kårhus og ei løe. Våningshuset er nytt og står på den same staden som 

det gamle huset sto. Det nye vart bygd på 2000-talet da dagens eigarar tok over bruket. Dei fant 

årstalet 1824 skåre inn i ein bjelke. Deler av den gamle grunnmuren står enno. Det kvite huset framfor 
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våningshuset skulle rivast før dagens eigarar tok over, men det skjedde ikkje. Da dei tok over mangla 

pipa og det kom difor mykje vatn inn i huset. Dei plasserte ei stålplate over holet, men skaden var alt 

skjedd. Huset er prega av slitasje og skadar og er nærmast falleferdig. Forutan kårhuset er bygningane 

på bruket i bruk og i god stand.  
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4 Stanghelle (1251/2000) 
 

Stanghelle Gnr 20 

Mykje av den opphavlege garden er i dag borte og Stanghelle er prega av tett busetnad. Denne 

endringa i bruken av innmarka byrja allereie på 1870-talet pga arbeid med jernbana og Dale Fabrikkar. 

Mange arbeidarar busette seg etter kvart på Stanghelle og det skjedde ei klar auking i utskilte tomtar 

etter 1949 (Skre 1974: 109, 114).  Det finst fornminne på garden som vitnar om kontinuitet i bruken av 

området.  

NB! Fleire tomter har vore skilt ut på 1900-talet og bruksnummera i eldre kjelder er ikkje 

lengre samstemde med matrikkelen. Ved denne registreringa har matrikkelen vore førande, men dei 

gamle bruksnummera nemnast der dei er kjende. 

 

 

Bnr 10 

 

Huset på Kleivæ (m/skytje) 

Reg.nr 1251/2017 SEFRAK-ID 

1251/203/009 (huset) 

SEFRAK-ID 

1251/203/011 (Skytjo) 

KF – A 005°44.263’ 

N 60°33.146’ 

 

Nedanfor bedehuset på Stanghelle står huset på Kleivæ’ (Adr: Døso 14). Det er eit raudt bordkledd 

hus med ein tjukk grunnmur. Huset var opphavleg eit skyttarhus som sto på Dalegarden og høyrde til 

Dale Skyttarlag. Etter ei tragisk skyteulykke der ein gut vart skoten og døydde, la dei ned skyttarlaget. 

Skyttarhuset vart då flytta med jernbana til Stanghelle og satt oppatt der.  

Dateringa på huset er noko usikker, og det same er årstalet for flyttinga. Huset skal angjeveleg 

ha vore bygd i 1885 (Søvik 1990: 97). Under den noverande bordkledinga finst det lafta 

tømmerveggar. Dette tømmeret er i god stand og ved ei undersøking fant ein at huset kan vera frå 

1700-talet.  

 Når det gjeld flyttinga oppgav eigar årstalet 1924. SEFRAK-registeret oppgjer 1921/22, og 

1923 oppgivast òg som året huset vart flytta (Søvik 1990: 97).    

 Skytja som står ved sida av huset skal i følgje SEFRAK-registeret ha verte bygd i 1922/23. 

Den har også vore kalla uthus, men omtalast som Skytjo i dag. Her har det vore utedo og fleire typar 

dyrehald inni. Den var ute av bruk ei tid, men brukast i dag som hønsehus. 

 Både huset og skytja er i god stand.   

 

Bnr 11 

 

Bustadhus  

Reg.nr 1251/2018 SEFRAK-ID 1251/203/016 KF – A 005°44.204’ N 60°33.146’ 

 

Kalla ’Jakob ved sjøen’ etter den fyrste som budde der. No er det kjend som Monsahuset. Det ligg like 

inntil jernbana nede ved sjøen (Adr: Døso 12c) og er eit kvitt bustadhus med ark på taket. Grunnmuren 

er bygd opp av steinheller og det er brukt mørtel. Dateringa og flyttinga er noko usikker. I følgje 

SEFRAK-registeret er det ein inskripsjon inni huset med året 1812. Huset skal ha vore bygd ein gong 

mellom 1800-1850 og opphavleg sto det i Elvik på Osterøy. Det skal ha vorte flytta til Stanghelle før 

jernbana kom i 1883. Jakob Olsson Stanghelle som budde der hadde ei smie, og han dreiv òg med 

størfangst og hadde skyssbåt. Huset ser ut til å vera i god stand.  

 

Smie 

Reg.nr 1251/2019 SEFRAK-ID 1251/203/017 KF – A 005°44.208’ N 60°33.142’ 

 

Smia ligg ved Monsahuset (Jakob ved sjøen) og jernbana. Det er ei raud bordkledd bygning med ein 

grunnmur bygd opp av steinheller. I smia laga og satt dei i stand reiskap til arbeidet med Vossebana 

(Skre 1974: 113f). Dateringa er usikker, men bygningen stammar i alle fall frå 3. kvartal av 1800-talet. 
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Frå utsida ser bygningen ut til å vere i god stand. Den brukast til å lagre utstyr. Om sjølve smia er 

bevart der inne er vanskeleg å seie.     

 

Bnr 11, 523 

 

Naust 

Reg.nr 1251/2020 SEFRAK-ID 1251/203/021 KF – A 005°44.189’ N 60°33.153’ 

 

Naustet ligg på motsatt side av jernbana frå Monsahuset. Det er eit grindnaust som er bordkledd og har 

bølgjeblikk på taket. Det er eit godt bevart naust. Bordkledinga beskyttar mot elementa. På den eine 

veggen er det litt brakekledning, men mangelen på nåler gir eit inntrykk av at det har vore brukt noko 

anna enn einer. Loftsgolvet er laga av gamle tjærebrente båtbord. I desse kan ein sjå jernnaglar, nokon 

av dei er runde, men dei fleste er firkanta. Naustet er sannsynlegvis ikkje eldre enn smia (1251/2019), 

altså 3. kvartal av 1800-talet. Naustet har vore oppussa i 1870 og 1995.  

Bnr i matrikkelen er oppført som Bnr 523, mens SEFRAK oppgav 11. Opphavleg høyrde det og til 

eigar av bnr 11 rett på andre sida av jernbana.  

 

Naustmiljø  

Reg.nr 1251/2042 SEFRAK-ID 1251/203/022 

 

Nedanom jernbana, ved sjøen, ligg det fleire naust på rekke og rad. Det eldste naustet er sannsynlegvis 

naustet (1251/2020) som ligg heilt i enden (i retning Voss). Det er i alt 18 naust. Det ser ut til å vere 

mykje bruk av desse.  

 

Bnr 292, 4 Lågaskaret 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/2040 SEFRAK-ID 1251/203/003 KF – A 005°44.702’ N 60°33.288’ 

 

Ved utskiftinga i 1912 vart husa til Bnr 4 flytta frå Knutane (Bnr 3) til den nordligaste delen av 

innmarka (Skre 1974: 109). SEFRAK-registeret oppgjer at huset vart flytta i 1909/10. I dag er det 

mykje nye hus i området, men våningshuset til Bnr 4 står enno att. Det er eit kvitt vestlandshus med 

ein ark på taket, og det skal ha vert bygd rundt 1850. Huset er i dag ubebudd, men det ser ut til å vera i 

god stand.  

Matrikkelen oppgjer Bnr 292, men dette er det opphavlege Bnr 4.  

  

Bnr 523 (Knutane) 

 

Våningshus og Løe/flor 

Reg.nr 1251/2022 KF – A 005°44.342’ N 60°33.159’ 

SEFRAK-ID 1251/203/006 (våningshuset) SEFRAK-ID 1251/203/007 (løe/flor) 

 

Like ved bedehuset ligg Knutane, eit av bruka på den gamle Stanghellegarden. Det som står igjen er 

eit gult våningshus med ein liten ark på taket, og eit grønt fjøs. Våningshuset vart bygd ca 1900. Det 

hadde opphavleg ein grunnmur av naturstein med mørtel, men den vart seinare dekka av betong. Huset 

har vore påbygd i vestre del, og det er òg påbygd ein terrasse. Fjøset og løa vart bygd ca 1910. I løa på 

toppen var det høyloft og vedlager, mens det i fjøset nede var sauefjøs og grisehus.  

 Desse bygga skal rivast slik at det kan byggast ein barnehage på tomta.  

Dette er det gamle Knutabruket som opphavleg hadde Bnr 3, men i matrikkelen er det no 

oppgjeve som Bnr 523.  
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Bnr 510 (1) (Haldorane) 

 

Våningshus og løe 

Reg.nr 1251/2041 KF – A 005°44.206’ N 60°33.034’ 

SEFRAK-ID 1251/203/001 (Våningshus) SEFRAK-ID 1251/203/002 (Løe) 

 

Haldorane ligg ovanfor jernbanestasjonen, like ved avkjøringa til E16. Dette var det største bruket på 

garden. I dag er det berre eit våningshus der, men bak dette kan ein sjå ruinane etter ei løe. 

Våningshuset er eit kvitt vestlandshus med grunnmur delvis av naturstein. Huset sto ubebudd ei tid, 

men nyttast no som fritidsbustad. Det ser ut til å vere i god stand.  

Løa som sto bak huset brann ned i 1969 etter at nokon born hadde lekt med fyrstikker i 

nærleiken av bygningen. Huset vart bygd i 1870, mens løa vart bygd i 1875 (NGa 1964: 412).    

 

Fossmark Gnr 19 
 

Bnr 5 

Opphavleg var Bnr 5 kjent som Olane, men etter kvart gjekk ein over til Monsane. Namnet ’dar 

heima’ vart og gjeldande etter utskiftinga på garden som føregjekk i 1926.  

Eigar er oppteken av ivaretaking av garden. Sauene beitar to gonger i året for å halde graset nede.  

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/2032 KF – A 005°43.513’ N 60°31.252’ 

 

Våningshuset på Bnr 5 vart bygd i 1932 då dei tok ned det gamle huset, og det ligg difor i det området 

kor tunet var på garden før utskiftinga i 1926. Hardangerhellene vart ved nedrivinga flytta til løa. 

Dagens hus har ikkje form som eit typisk vestlandshus. Det er eit kvitt bustadhus med eit skiferdekt 

valmtak. Huset var bygd med flatskåre tømmer. Det har gjennomgått innvendig oppussing/restaurering 

og har no fått eit nytt tilbygg med ny hovudinngang. Huset er i god stand og godt vedlikehalde.  

 

Flor/løe 

Reg.nr 1251/2031 KF – A 005°43.514’ N 60°31.255’ 

 

Fjøset på Bnr 5 har ein lang historie. Johannes Fossmark meinte den var på bygd på 1600-talet og 

Norske Gardsbruk skriver 1657 (NGa 1964: 397). Dette er den eldste bygningen på Fossmarkgarden, 

og det er tjukke murveggar som utgjer floren. I den nordre delen finst ei vasskjelde, og inngangen finst 

på sørsida. Det er ca 1,60 – 1,70 meter under taket der inne. På eit tidspunkt har veggane der inne vore 

kvitkalka, noko ein kan sjå spor etter ennå. Opphavleg var floren brukt til storfe, men i dag nyttast 

fjøset som sauefjøs.  

 Løa på toppen er noko yngre. Den vart påbygd over floren i 1856 og byggaren heite Johannes 

Fossmark. Han var ein spelemann og skreiv Fossmarkslåtten. Det er tydeleg at det har vore brukt 

tømmer frå ei anna bygning under bygginga av løa. Mellom anna er det ein del av ein vegg som er 

brukt til golvet. Det er og berre trenaglar som er brukt i løegolvet. Det har vore høyloft og kornloft der 

inne, og det var treskegolv i midten. I dag brukast løa til lagring av utstyr og høy.  

 Både fjøset og løa er i bruk og dei er godt vedlikehaldne og i god stand.  
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Løe/flor på Fossmark. Steinfjøset under skal vere frå 1600-talet. Foto: Anita Vik 

 

Naust I 

Reg.nr 1251/2028 KF – A 005°43.426’ N 60°31.259’ 

 

Naustet har høge og tjukke steinmurar og det er kledd delvis med tre og bølgjeblikk. Utanfrå ser det ut 

til å vere i god stand. Naustet høyrer ikkje til Bnr 5 sjølv om det står på det bruket. Etter utskiftinga i 

1926 fikk dei andre bruka løyve til å ha nausta sine på Bnr 5 fordi det var lettare å koma fram til vatnet 

der. Dateringa er usikker, me veit berre at det er frå 1926 og sannsynlegvis eldre.   

 

Naust II 

Reg.nr 1251/2029 KF – A 005°43.439’ N 60°31.238’ 

 

Innkledd grindnaust med bølgjeblikk på taket. Naustet høyrer ikkje til Bnr 5 sjølv om det står på det 

bruket. Etter utskiftinga på garden i 1926 fikk dei andre bruka løyve til å ha nausta sine på Bnr 5 fordi 

det var lettare å kome fram til vatnet der. Dateringa er usikker, men me veit at det er frå 1926 og 

sannsynlegvis eldre. 

 

Naust III 

Reg.nr 1251/2033 KF – A 005°43.434’ N 60°31.306’ 

 

Naustet er kledd inn, men har ein særmerka konstruksjon med lafting av gamalt tømmer som tydeleg 

har vore i bruk i ei anna bygning tidlegare. Det er mykje bruk av trenaglar i konstruksjonen og det har 

vore gjort nokre reparasjonar med jernbanesvillar. På eine sida av naustet er det påbygd eit tilbygg 

som det og er plass til ein båt inni. Det er litt sopp på eine tverrveggen og noko slitasje på 

bordkledinga, men elles er naustet i god stand. Usikker datering, ein kan seia at det er eldre enn 1926, 

men ikkje noko meir nøyaktig enn det.  
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Steintrapper 

Reg.nr 1251/2027 KF – A 005°43.457’ N 60°31.258’ 

 

Trappene ligg nedanfor huset på Bnr 5, på jordet. Dei er bygde av steinheller og markerar vegen ned 

til sjøen og nausta. Dei er i god stand, men noko overgrodde. Koordinatane er plotta inn halvvegs 

nede.  

 

 

Helle Gnr 21 

 

Bnr 6 (Monsane) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/2037 SEFRAK-ID 1251/203/029 KF – A 005°45.296’ N 60°33.623’ 

 

Kvitt vestlandshus med høg grunnmur. Huset vart bygd i 1910/11. Huset ligg langt frå gamletunet 

oppe på Bnr 7, men det var innmark i området før utskiftinga i 1908. Det er nokre inskripsjonar i 

steinen på framsida av huset; MMH – kan stå for Mons Magneson Helle, 19 – samt nokon utydelige 

tall, sannsynligvis 10 eller 11 for bygningsåret. Huset vart seinare påbygd i 1963/64. Huset er i bruk 

og i god stand.  

 

Løo/drifsbygningen 

Reg.nr 1251/2038 SEFRAK-ID 1251/203/030 KF – A 005°45.313’ N 60°33.601’ 

 

Grøn bygning med både eldre og nyare grunnmur. Gråsteinsmuren er eldst og stammar frå da løa vart 

bygd i 1909. Det er ikkje brukt mørtel i steinmuren.  Denne delen er òg ein stavkonstruksjon. Den 

nyare delen vart påbygd på 1960/70-talet og er reisverk. Siloen vart utvida i 1958, og det kom nytt tak 

i 1996. Opphavleg var det sauefjøs, hestestall og gjødselkjellar der inne. Bygningen er i god stand.  

 

Naust 

Reg.nr 1251/2035 SEFRAK-ID 1251/203/031 KF – A 005°45.002’ N 60°33.597’ 

 

Naust med bordkledning og bølgjeblikk på taket. Det er eit innkledd grindnaust. Det vart flytta dit det 

står i dag frå austsida av Hellestraumen etter utskiftinga i 1908. Det brukast til oppbevaring av diverse. 

Sett utanfrå er det i god stand. Dateringa er noko usikker, men eigar meinte det kunne vere frå 1800-

talet.  

 

Kyrarekkja 

Reg.nr 1251/2039 KF – A 005°45.325’ N 60°33.565’ 

 

Dyretråkk som går opp berget bak driftsbygningen (Jf. 1251/3038). Det er lagt steinheller langs tråkket 

og det er ein tilhørande steingard lengre opp. Det har gått litt småras her og der, men stien er i god 

stand. Her gjekk kyrne oppover mot fjellet. Koordinatane er plotta inn ved byrjinga av tråkket, rett bak 

driftsbygningen.    
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Kyrarekkja på Helle. Foto: Anita Vik 

 

Bnr 7 (Nilsane)  

 

Våningshus  

Reg.nr 1251/2044 SEFRAK-ID 1251/203/037 KF – A 005°45.606’ N 60°33.912’ 

 

Våningshuset på Bnr 7 står der eit eldre våningshus sto. Dagens hus vart bygd i 1935 på same staden 

som det gamle gardstunet låg. Før utskiftinga på garden var det rundt 25 bygningar der. På slutten av 

1800-talet byrja dei å flytte husa vekk frå tunet og til dei andre bruka og etter utskiftinga i 1908 var det 

bruk 7 som vart att på tunet (Skre 1974: 148f). Huset som står der i dag er i bruk og i god stand.  

 

Skytje 

Reg.nr  1251/2043 

 

Skytja er ei kvit bordkledd bygning somt står like ved våningshuset på Bnr 7. Den vart bygd på 1930-

talet. Da brukte man noko av tømmeret frå den førre skytja som sto på same stad.  

 

Steinbrygge (Lindevika) 

Reg.nr 1251/2001 KF – A 005°45.572’ N 60°34.039’ 

 

Nede ved sjøen i Lindevika ligg ei brygge som er bygd opp av steinblokker. Her var det opplagsplass 

for båtar da det ikkje var naust på denne staden. Brygga er i dag ikkje i særleg i bruk, men den er i god 

stand. Datering er usikkert, men det kan i alle fall dreie seg om 1800-talet (Skre 1974: 148).  

 

Gangsti ned til Lindevika 

Reg.nr 1251/2002 KF – A 005°45.577’ N 60°34.016’ 

 

Frå Lindevikåkeren går det ein gangsti ned til sjøen og brygga. Det er i hovudsak ei trapp som er laga 

av steinheller, men det skal ha vore sti der i lang tid før den vart mura opp. Nokon av steinhellene er 

lause og enkelte stader manglar dei. Trappa er og overgrodd av mose. Datering er usikkert, men det 
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kan i alle fall dreie seg om 1800-talet (Skre 1974: 148).  Koordinatane plottet inn øvst ved byrjinga til 

trappa.  

 

Ulike oppmura kulturminne på Bnr 7 

Ved førespurnad ga eigar løyve til at me kunne registrere ulike moglege kulturminne på garden. Han 

ombestemde seg derimot når det gjaldt intervjuet slik at fleire av registreringane er uvisse, samt at det 

ikkje føreligg noko datering på dei. Me veit derimot at det gamle tunet på Helle låg der Bnr 7 ligg i 

dag og at det budde mykje folk her fram til slutten av 1800-talet. Når det gjeld dei oppmura 

registreringane er det derfor ikkje usannsynleg at dei er frå 1800-talet eller eldre, men det blir i denne 

omgang ein teori. Valet om å ta desse registreringane med er likevel blitt tatt fordi registreringane er 

kartfesta og beskrivne. 

 

Oppmura bekk 

Reg.nr 1251/2003  KF – A 005°45.621’ N 60°33.985’ 

 

Bekken som går nedover Lindevikåkeren er oppmura heile vegen langs den eine sida. Litt overgrodd, 

men elles i god stand. 

 

Steingard 

Reg.nr 1251/2004 KF – A 005°45.636’ N 60°33.986’ 

 

Steingarden er bygd opp av steinheller og blokker. Den er svært ujamn og det er tydeleg at det berre er 

restar som står att.  

 

Steingard 

Reg.nr 1251/2008 KF – A 005°45.672’ N 60°33.946’ 

 

Steinmur bygd av steinheller. Det er mykje hol i muren da det manglar noko stein. 

 

Mur/grunn ved bekken 

Reg.nr 1251/2007 KF – A 005°45.692’ N 60°33.960’ 

 

Like bak våningshuset kjem bekken rennande ned ei bratt li. Her går ein mur langsmed bekken og 

enkelte stader går bekken under jorda. Eit stykke opp er det oppmura ei opning ned til vatnet (Brønn?). 

Steinmuren består av store steinar og steinheller rundt denne opninga. Det manglar ein del stein og 

muren er overgrodd av mose.  

 

Mogleg grunn 

Reg.nr 1251/2045 KF – A 005°45.686’ N 60°33.951’ 

 

Det ligg fleire store steinar på bakken som ser ut til å danne ei rektangulær form, men om dette er 

restar etter ei bygning er særs usikkert.  

 

Grunn og steinmur 

Reg.nr 1251/2010 KF – A 005°45.704’ N 60°33.893’ 

 

Rester av grunnmuren til ei bygning, med ein steinmur som strekker seg nedover jordet.  
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Rydningsrøys I, II, III 

 

Rydningsrøys I Reg.nr 2005 KF – A 005°45.485’ N 60°33.985’ 

Rydningsrøys II Reg.nr 2006 KF – A 005°45.475’ N 60°33.969’ 

Rydningsrøys III Reg.nr 2009 KF – A 005°45.675’ N 60°33.941’ 

 

Det finst fleire steinopphopingar rundt på åkrane der ein har rydda steinen vekk for betre 

dyrkingsvilkår. Dei varierer med omsyn til  størrelse og kor synlege dei er i landskapet. Rydningsrøys 

I er noko overgrodd og steinen har ulik størrelse. Rydningsrøys II er litt overgrodd og det er mykje 

småstein i den. Rydningsrøys III består av mykje småstein som har blitt kasta inn mellom større 

steinblokker som ein gong har rast ned frå berget. Denne røysa er også noko overgrodd.  
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5 Dale (1251/3000) 
 

Dale Gnr 22 

Det skal ha vore fleire fornminne på Dale, men mange av desse har gjeve tapt for moderniseringa og 

utbygginga i området. Dale Fabrikkar har ei viktig plass i Dales historie og ligg til grunn for utviklinga 

av industristaden Dale. I dag er også ’Dale of Norway’ den merkevaren Dale er mest kjend for.  

 

 

Rekketunet på Dalegarden  

Dale Fabrikkar og BKK si drift har ført til ei auking i busetnaden på Dale, men dette har i hovudsak 

skjedd i områda rundt bedriftene. På grunn av det står me difor att med mykje av busetnaden på 

Dalegarden. Faktisk er Dalegarden ein av dei få gardane i kommunen der ein enno kan sjå tydelege 

spor etter eit rekketun. Tunet på Dale delast inn i Øvstetunet og Nedstetunet. 

 
Hus på Nedstetunet på Dalegarden. Husa ligg på rekke langs vegen. Foto: Anita Vik 

 

Bnr 6 

 

Samuelsjorda (huset kjend som Samuelsstovo) 

Reg.nr 1251/3023 SEFRAK-ID 1251/204/010 KF – A 005°47.831’ N 60°34.763’ 

 

Huset ligg på Øvstetunet og det er eit kvitt vestlandshus med ei påbygd skytje langs den eine 

tverrveggen. Norske Gardsbruk oppgjer byggeåret til rundt 1800-talet og at huset skal ha verte flytta i 

1854. Kor frå er usikkert. Diverse oppussing har føregått i 1922 og 1960 (NGa 1964: 393). Huset er 

ubebudd, men ser ut til å vere i god stand.  
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Bnr 6 (11) 

 

Andersstovo (også kjend som Olsnesjorda) 

Reg.nr 1251/3022 SEFRAK-ID 1251/204/009 KF – A 005°47.853’ N 60°34.763’ 

 

Andersstovo ligg på Øvstetunet på Dalegarden. Det er eit grønt vestlandshus med skiferheller og ein 

ark på taket. Dateringa er usikker, men huset skal i alle fall ha stått der rundt 1900 (Sjå Skre 1974: 

200f). For tida er huset ubebudd og det er i relativt god stand, men det trengst noko vedlikehald.  

Matrikkelen oppgjev Bnr 6, mens Bygdeboka og SEFRAK oppgjev Bnr 11.   

 

Bnr 8 

 

Einarane (Olastovo) 

Reg.nr 1251/3028 SEFRAK-ID 1251/204/002 KF – A 005°47.677’ N 60°34.798’ 

 

Huset står på Nedstetunet. Det er eit kvitt vestlandshus med ein ark på taket, og det vart bygd rundt 

1870-talet. I siste del av 1900-talet har det gjennomgått noko oppussing og det ser ut til å vere i god 

stand.  

 

Revebrua 

Reg.nr 1251/3017 KF – A 005°47.682’ N 60°34.725’ 

 

Over Daleelva, like nedom gravplassen, går det ei hengebru. Ved sidan av denne er det ein fiskehøl og 

ei bu. Dette er ein av fiskeplassane langs Daleelva, såkalla Fiskehøl. Det skal vera rundt 30 slike høl 

med namn. Namnet på brua kjem av at man hadde revegard på den sida av elva. Alder på det som står 

ved fiskeplassen i dag, er nokså nytt, brua er til eksempel restaurert, men dei representerer gamle gode 

fiskeplassar som har vore i bruk så lenge garden har vore der (om ikkje lengre). Det har vore fleire 

slike hengebruer over Daleelva og det finst, som nemnt, fleire fiskeplassar langs elva. 

 

Steingard 

Reg.nr 1251/3019 KF – A 005°47.677’ N 60°34.706’ 

 

På Bnr 8 er det ein steingard på sørsida av Daleelva, denne vart bygd for å gjerde inn Liatræet (Sjå kart 

i Skre 1974: 184f). På sørsida av elva hadde bruka fleire såkalla ’træ’ som var nydyrka bakkar i utkant 

av garden. Liatræet var inngjerda og hadde i tillegg ein geil i aust som gjekk mot Kyrarekkja (den 

gamle buføringsvegen opp til Dalestølen). Dateringa blir usikker, men steingarden er i god stand.     

 

Bnr 20 

 

Skulestova 

Reg.nr 1251/3029 SEFRAK-ID 1251/204/001 KF – A 005°47.645’ N 60°34.814’ 

 

Skulestova står på Nedstetunet og er eit kvitt vestlandshus med skiferheller og ein ark på taket. Huset 

har blitt påbygd. Det skal ha blitt bygd ca 1880 då bruket vart skilt frå Bnr 19. I 1922 fikk ein lærar 

skøyte på tomta og huset (Skre 1974: 254). Huset ser ut til å vera i god stand.  

 

Bnr 21 Norsane 

 

Norstovo 

Reg.nr 1251/3027 SFRAK-ID 1251/204/018 KF – A 005°47.701’ N 60°34.803’ 

 

Våningshuset på Norsane står på Nedstetunet. Det er eit kvitt vestlandshus med ein ark på taket og ei 

påbygd skytje. Huset skal ha blitt bygd rundt 1760 (NGa 1964: 394), og det vart sannsynlegvis bygd 

på staden. På 1760-talet vart det og utvida i sørleg retning. Kjellaren vart grove ut etter at huset vart 



42 
 

bygd og det er ikkje kjeller i sørenden, som da er den nyaste delen av huset. Huset er i bruk og i god 

stand. 

 

Gamlaløo 

Reg.nr 1251/3025 SEFRAK-ID 1251/204/019 KF – A 005°47.716’ N 60°34.797’ 

 

Gamlaløo er ei innkledd kvit bygning med skiferheller på taket samt ein grunnmur av steinheller. Det 

var ein vilkårsflor med løe (Skre 1974: 200), og den skal ha blitt bygd rundt 1800, kanskje på slutten 

av 1700-talet. Der inne har ein halde både kyr og sau, samt at ein har oppbevart høy i løa. 

Bordkledinga og taket vart bytta ut i 1992. Bygningen er i god stand.  

 

Norsafloren 

Reg.nr 1251/3026 SEFRAK-ID 1251/204/020 KF – A 005°47.720’ N 60°34.787’ 

 

Norsafloren er ein bygning av tre med skiferheller på taket og ein kraftig grunnmur av steinheller. På 

eine tverrsida er det påbygd ei skytje, og ved låvebrua og eine sida finst det ruinar etter tilbygg. 

Norsafloren, eller Løo som den kallast i dag, er den siste stavløa på garden og den hadde på eit 

tidspunkt brakekledning. Løa skal ha blitt bygd i 1875 (NGa 1964: 394). Dette kan gjelde den sørlege 

delen av bygget, mens den nordlege kan  vera eldre. Ruinen som står ved låvebrua skal vera ei 

modernisering som i følgje eigar kom til på 1860-talet. Det støttar teorien om at ein del er eldre, men 

dateringa blir da noko usikker. Ruinane i sørenden er etter Torbjørnsfloren som høyrde til Bnr 19. 

Desse florene var samanbygd. I Norsafloren haldt dei kyr i fjøsen, og i løa på toppen var det høy- og 

kornloft. I dag brukast den som eit reiskapshus og den er eit restaureringsprosjekt. Her føreligg altså 

ynskje om å restaurere og vedlikehalde.  

 

Bnr 24 (12) 

 

Smeahusè 

Reg.nr 1251/3021 SEFRAK-ID 1251/204/011 KF – A 005°47.878’ N 60°34.766’ 

 

Smeahusè ligg på Øvstetunet på garden og det er eit gult bustadhus med skiferheller og ark på taket. 

Huset skal ha vore bygd rundt 1870 og tømmeret til stua vart flytta til bruket frå ein ukjend gard ute i 

Stamnes. På eit tidspunkt var det ein landhandel i kjellaren og den vart driven i samanheng med 

utbytting av Vossebana. Huset er i bruk og det er i god stand.  

Bnr 24 oppgjevast i matrikkelen, mens bruket oppgjevast som nr 12 i Bygdeboka (Skre 1974: 200f, 

245).   

 

 

Utafor rekketunet 

Bnr 41  

 

Johagen 

Reg.nr 1251/3018 SEFRAK-ID 1251/204/024 (Ruin av sauefjøs) KF – A 005°46.643’ N 60°34.765’  

 

Johagen (også Hagen eller Dalehagen) vart skilt ut frå Bnr 11 i 1906. I 1917 vart det samanføydd med 

Bnr 3 og Bnr 4 (Skre 1974: 233). I dag er det nye hus som står der, men rundt om på tunet og åkrane 

kan ein sjå ruinar etter bygningar og restar etter steingardar. Det sto eit våningshus og eit fjøs der 

tidlegare. Dei var begge bygde i 1882 (NGa 1964: 394). Fjøset var eit sauefjøs og det fall saman under 

ein storm på 1990-talet.   

 

Bnr 6, 8, 21, 9, 41 

 

Botlastien 

Reg.nr 1251/3015 KF – A 005°47.592’ N 60°34.736’ (Dalegarden) 
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Frå Dalegarden og ned til Johagen (Bnr 41) går Botlastien på sørsida av Daleelva. Det er ein liten veg 

eller sti. Enkelte stader er den brei nok for ei kjerre, andre stader er den berre ein smal opptrakka sti. 

Botlastien går ned til Botløyne, men også Johagen og den skal vera like gamle som garden. I og med 

alderen på garden blir den då vanskeleg å datere. Johagen vart skilt ut som bruk i 1863, og den ligg 

nedanfor Botløyne, men dette gir lite indikasjon på dateringa da områda har vore i bruk i lang tid. 

Stien er i god stand og blir vedlikehalde ved at den brukast som tursti. (koordinatar plotta inn langs 

stien) 

 

 
Del av Botlastien. Daleelva til høgre. Foto: Anita Vik 

 

Sess-stølen og nærliggande område 

 

Feste til taubane 

Reg.nr 1251/3030 KF – A 005°50.259’ N 60°35.451’ 

 

Restar av taubane. Det er to jernbøylar som er festa til ein stor stein. Dette er det einaste som er igjen i 

denne enden, og bøylane er rusta. Taubanen vart brukt til å frakte diverse oppover fjellsidene. 

 

Lad  

Reg.nr 1251/3032 KF – A 005°50.230’ N 60°35.432’ 

 

Det fins fleire oppmura terrassar på åkrane, brukt som potetåker, og for å halde jorda på plass i dei 

bratte skrentane. Dateringa er usikker, men det har vore vanleg å planere åkrane i Vaksdal på denne 

måten for å utnytte jorda i det bratte landskapet.  

 Koordinatane er plotta inn ved eit lad, men det fins fleire spreidd rundt i dette området.  

 

 
 

 



44 
 

6 Bergsdalen (1251/4000) 
 

Bergsdalen 

 

Gamal gardsveg frå Fosse og gjennom Bergsdalen 

Reg.nr 1251/4018 KF – A 005°55.912’ N 60°34.331’ 

 

Dette var vegen mellom gardane i Bergdalen før riksvegen kom. Den gjekk og ned mot Dale. Vegen er 

oppmura enkelte stader, og den ser mest ut som ein sti andre stader. Vegen er skadd og nesten borte 

sume stader. Koordinatane er plotta inn ved Brekke (Gnr 78). 

 

Fosse Gnr 80 

 

 (Bnr 12) 

 

Fosse kraftstasjon  

Reg.nr 1251/4071 KF – A 005°53.209’ N 60°34.911’ 

 

Ved Fosse ligg ein murkoloss som er del av Bergsdalsvassdraget. Den vart bygd i 1954 (Schjærven 

1978: 308) og er i god stand.  

      

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4002 KF – A 005°53.254’ N 60°34.902’ 

 

Grått bordkledd vestlandshus med steinmur. Huset vart bygd i 1897 (Schjærven 1978: 213) og ser ut 

til å vere i god stand.  

 

Bnr 2 

 

Bustadhus 

Reg.nr 1251/4003 KF A 005°53.322’ N 60°34.894’ 

Reg.nr 1251/4005 KF A 005°53.299’ N 60°34.874’ 

 

1251/4003 er eit lyst gult bordkledd hus med ein ark bygd inn over inngangspartiet og skiferheller på 

taket. Det er fint tilskåre stein i grunnmuren med mørtel. Her er mykje forfall, men det er vanskeleg å 

seie kor mykje utanfrå.  

1251/4005 er ein brun bordkledd bygning med grøne karmar og dører, samt skiferheller på 

taket. her er noko forfall å sjå.  

 På Bnr 2 skal ei stove vere bygd i 1928 (Schjærven 1978: 218), men kven av dei det gjeld er 

uvisst. 1251/4003 ser nyast ut, men det er usikkert. 

 

Løe 

Reg.nr 1251/4004 KF – A 005°53.329’  N 60°34.879’ 

 

Trekvit bordkledd løe med oppmura låvebru og tak dekt av bølgjeblikk. Her er langt kome forfall.  

 

Driftsbygning 

Reg.nr 1251/4006 KF – A 005°53.269’ N 60°34.877’ 

 

Grøn driftsbygning med låvebru og tak dekt med bølgjeblikk. Ser ut til å vere i god stand.  
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Fossestølen 

Reg.nr 1251/4010 KF – A 005°52.833 N 60°34.421’ 

 

Bordkledd bygning med tjukk steinmur og ein steinmur som står att etter ei bygning. Stølen er nedlagd 

og her er langt kome forfall på den ståande bygningen. Usikker datering, men den tjukke muren tyder 

på høg alder. 

 

Fossestølen i Bergsdalen. Eit sel står enno. Foto: Dag Brekke 

 

 

Bnr 10 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4007 KF – A 005°52.914’ N 60°34.882’ 

 

Kvitt bordkledd vestlandshus som ser ut til å vere i god stand.  

Bnr 13 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4008 KF – A 005°52.954’ N 60°34.893’ 

 

Kvitt bordkledd hus som er påbygd på taket og framsida. Ser ut til å vere i god stand.  

 

Brekke Gnr 78 

 

Bnr 1 

 

Våningshus  

Reg.nr 1251/4012 KF – A 005°55.767’ N 60°34.292’ 
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Kvitt vestlandshus med steinmur og tak som er dekt med skiferheller. Huset var bygd i  1907 

(Schjærven 1978: 172), og det ser ut til å vere i god stand.  

 

Ruin etter løe/flor 

Reg.nr 1251/4013 KF – A 005°55.733’ N 60°34.289’ 

 

Det einaste som står att etter løa i dag er grunnmuren. Løa vart bygd i 1886 (Schjærven 1978: 172). 

  

Sti til uteløe 

Reg.nr 1251/4014 KF – A 005°55.853’ N 60°34.350’ 

 

Oppmura sti som går opp gjennom skogen i retning uteløa (1251/4015). Stien er kort og går ikkje heile 

vegen til uteløa. Den går derimot gjennom eit bratt og ulendt terreng og kan ha blitt laga til for å lette 

frakta av høy med sledar i den nedste delen av stien. Koordinatane er plotta inn ved byrjinga av vegen 

(i tillegg til ved slutten).  

 

Ruin etter uteløe 

Reg.nr 1251/4015 KF – A 005°55.822’ N 60°34.389’ 

 

Det som står att etter uteløa er steinmuren. Ein kan sjå at dei har påbyrja noko nytt på den eine sida, 

men det har ikkje vorte noko av. Det ligg steinheller rundt ruinen og i jorda inni. Dette er 

sannsynlegvis steinheller som har vore på taket. Uteløa vart nytta til å lagre høy og dei slo på 

slåttemarkene som ligg bak bygget og oppover terrenget. Lengjer opp finst det òg enda to uteløer. Det 

skal òg berre vere steinmurane att etter dei, men dei er mindre enn den registrerte uteløa. Det var ikkje 

mogleg å få registrert dei fordi området var uframkommeleg pga snø.  

Ruin etter uteløe i skogen over gardshusa på Brekke. Foto: Guro K Lund 
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Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4016 KF – A 005°55.592’ N 60°34.264’ 

 

Kvitt vestlandshus med steinmur samt påbygd veranda. Huset vart påbygd i 1910 og skal vere mykje 

eldre enn det (Schjærven 1978: 178). Det ser ut til å vere i god stand.  

 

Ruin etter Løe/flor 

Reg.nr 1251/4017 KF – A 005°55.604’ N 60°34.267’ 

 

Alt som står att etter løa er steinmuren. Bygningen vart satt opp kring 1910 (Schjærven 1978: 178).   

 

Bnr 3 

 

Løe 

Reg.nr 1251/4022 KF – A 005°55.953’ N 60°34.309’ 

 

Brun bordkledd løe med skiferheller på store deler av taket. Løa vart bygd i 1910, og opphavleg var 

det ein tømra bustaddel inni. Pga råteskadar vart tømmeret fjerna under oppussing i 1993/94, med det 

er enno ein bustaddel inni. Garasjen kom til på 1980-talet. Løa er eit grindbygg. Den er i bruk og i god 

stand.  

 

Driftsbygning 

Reg.nr 1251/4023 KF – A 005°55.993’ N 60°34.315’ 

 

Raud driftsbygning med låve og fjøs. Den vart bygd i 1976 og er i god stand.  

 

Kvernhus 

Reg.nr 1251/4025 KF – A 005°55.765’ N 60°33.973’ 

 

Lafta og bordkledd bygning med steinmur. Kvernhuset ligg med Kvernhusgroa og det høyrde til Bnr 

1. Det ligg og fleire små murar oppover bekken som høyrer til vassrenna. Her er langt kome forfall, til 

dømes har ein tømmervegg falt ned pga råteskadar.  

 

Bnr 8 

 

Vårflor 

Reg.nr 1251/4024 KF – A 005°55.655’ N 60°34.003’ 

 

Bygning med tjukke steinmurar, bordkledde gavlar og ei skytje på baksida. Taket er dekt med 

bølgjeblikk. Dateringa er uviss, men den var i bruk inn på 1970-talet. Litt forfall da taket lekker.   

 

Brønn 

Reg.nr 1251/4019 KF – A 005°55.968’ N 60°34.311’ 

 

Oppmura firkanta brønn i åkeren bak løa. Den er overgrodd og delvis gjenfylt. Dette var ein dårleg 

brønn som tørka ut ofte, så den vart fylt att for å hindre at dyr falt oppi.  
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Lad 

Reg.nr 1251/4020 KF – A 005°55.885’ N 60°34.350’ 

 

Det fins nokre oppmura terrassar på åkeren, brukt som potetåkrar, og for å halde jorda på plass i dei 

bratte skrentane. Dateringa er usikker, men det har vore vanleg å planere åkrane i Vaksdal på denne 

måten for å utnytte jorda i den bratte landskapet.  

 

Rydningsrøyser (ruiner?) 

Reg.nr 1251/4021 KF – A 005°56.006’ N 60°34.369’ 

 

Nordaust for husa på Bnr 3 inne i ny skog fins to steinopphopingar som ser ut til å vere delvis 

oppmura. Funksjonen er uviss. Det er vanskeleg å sjå om ruinane er ruiner etter bygg for forma på 

steinopphopinga er ujamn, sett vekk frå oppmuringa. Den kan difor vere snakk om oppmura 

rydningsrøyser for å hindre at det sklei nedover åkeren. (koordinatane er plotta inn ved rydningsrøys I) 

 

Lid Gnr 77 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4032 KF – A 005°56.605’ N 60°34.446’ 

 

Kvitt vestlandshus med steinmur. Taket er dekt med skiferheller og det er ein ark som er bygd inn over 

inngangspartiet. Huset var bygd i 1910 (Schjærven 1978: 151), og det ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe  

Reg.nr 1251/4031 KF – A 005°56.584’ N 60°34.433’ 

 

Grå bordkledd løe med steinmur og tak som er dekt med skiferheller. Den vart bygd i 1910 (Schjærven 

1978: 151), og er i god stand. Løa er restaurert og har fått ny bruksfunksjon, m.a. er det kafé der inne.  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4028 KF – A 005°56.342’ N 60°34.382’ 

 

Kvitt vestlandshus med to piper og skiferheller på taket og påbygd inngangsparti. Huset vart bygd i 

1920 (Schjærven 1978: 156), og det ser ut til å vere i god stand.   

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4027 KF – A 005°56.370’ N 60°34.391’ 

 

Raud bordkledd løe med steinmur samt ein betongsilo. Den vart bygd i 1918 (Schjærven 1978: 156), 

og ser ut til å vere i god stand.  

 

Lite bygg/skytje(?) 

Reg.nr 1251/4029 KF – A 005°56.351’ N 60°34.392’ 

 

Trekvit bordkledd bygning med torvtak. Ser ut til å vere i god stand.  
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Bnr 3 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4026 KF – A 005°56.239’ N 60°34.360’ 

 

Raud bordkledd løe med stein- og betongmur. Taket er dekt med bølgjeblikk. Løa vart bygd i 1918 

(Schjærven 1978: 161) og den ser ut til å vere i god stand. 

 

Bnr 8 

 

Hus 

Reg.nr 1251/4030 KF – A 005°56.603’ N 60°34.465’ 

 

Raudt bordkledd hus med skifer og ein ark på taket. Det er eit kårhus og det vart bygd i 1930-åra 

(Schjærven 1978: 151). Huset ser ut til å vere i god stand.   

 

Lid Gnr 76 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4033 KF – A 005°56.790’ N 60°34.453’ 

 

Lyst gult og bordkledd vestlandshus med stein- og betongmur. Taket er dekt med skifer og ein ark er 

bygd inn over inngangspartiet. Huset skal vere bygd ein gong før 1900-talet (Schjærven 1978: 141f), 

og her er det langt kome forfall.  

 

Bygg/Skytjer(?) 

Reg.nr 1251/4034 KF – A 005°56.817’ N 60°34.452’ 

 

Trekvite og bordkledde bygg med bølgjeblikk på taka. Her er det mykje forfall. Eit uthus på garden 

skal vere bygd før 1900 (Schjærven 1978: 141f). Det er mogleg at et av desse bygga er det uthuset. 

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4036 KF – A 005°56.931’ N 60°34.393’ 

 

Kvitt vestlandshus med steinmur med mørtel. Taket er dekt med skiferheller. Huset vart bygd i 1920 

(Schjærven og Gjerdåker 1984: 644), og det ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4035 KF – A 005°56.967’ N 60°34.378’ 

 

Raud bord- og bølgjeblikkledd bygning med stein- og betongmur. Taket er dekt med skiferheller og 

bølgjeblikk. Den vart bygd i 1918 (Schjærven og Gjerdåker 1984: 644), og ser ut til vere i god stand.   
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Berge Gnr 74 

 

Bnr 1, 2 

 

Gardstun 

Reg.nr 1251/4046 KF – A 006°00.223’ N 60°33.731’ 

 

Gardstun med våningshus, stover, løer og nyare tids driftsbygningar, alle frå 1900-talet.  

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4041 KF – A 006°00.155’ N 60°33.725’ 

 

Blått vestlandshus med påbygd veranda. Huset skal vere bygd i 1901 (Schjærven 1978: 114) og ser ut 

til å vere i god stand. 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4040 KF – A 006°00.178’ N 60°33.720’ 

 

Raud bordkledd løe med steinmur og tak dekt av bølgjeblikk. Den vart bygd i 1932 (Schjærven 1978: 

114), og ser ut til å vere i god stand sett vekk frå ein del som er dekt med plast. 

  

Hus 

Reg.nr 1251/4042 KF – A 006°00.219’ N 60°33.722’ 

 

Grøn bordkledd bygning med kvit støypt grunnmur. Huset ser ut til å vere i god stand.  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4044 KF – A 006°00.251’ N 60°33.724’ 

 

Kvitt vestlandshus med mala steinmur. Huset vart bygd i 1903 og påbygd i 1934 (Schjærven 1978: 

118) og det ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4045 KF – A 006°00.268’ N 60°33.731’ 

 

Raud bordkledd løe med steinmur og tak dekt av skiferheller. Bygget skal ha vorte bygd i 1976 

(Schjærven 1978: 118), den ser ut til å vere i god stand.   

 

Stove 

Reg.nr 1251/4043 KF – A 006°00.239’ N 60°33.730’ 

 

Brun bordkledd bygning med steinmur og tak dekt med skifer. Ved den eine tverrenden på bygget står 

det ein steinmur etter ein bygning. Stova skal ha blitt bygd i 1900 (Schjærven 1978: 118) og den ser ut 

til å vere i god stand.  
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Hatlestad Gnr 73 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4049 KF – A 006°00.983’ N 60°33.368’ 

 

Raudt våningshus med betongmur som vart bygd i 1903 (Schjærven 1978: 95), som er i bruk og ser ut 

til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4050 KF – A 006°01.035’ N 60°33.369’ 

 

Brun bordkledd bygning med steinmur, tak dekt med skifer og ein betongsilo. Løa vart bygd i 1926 og 

seinare påbygd i 1941 (Schjærven 1978: 95).  Den ser ut til å vere i god stand.  

 

Bygning/eldhus (?) 

Reg.nr 1251/4051 KF – A 006°01.009’ N 60°33.363’ 

 

Brun bordkledd bygning med høg steinmur. Om dette er eldhuset så vart det ombygd i 1925 

(Schjærven 1978: 95). Bygget ser ut til å vere i god stand.  

 

Bnr 4 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4048 KF – A 006°00.732’ N 60°33.330’ 

 

Kvitt vestlandshus med skifer på taket og påbygd veranda. Huset vart flytta til Hatlestad frå Bolstad i 

1911 og det er då eldre enn dette. I 1924 vart ei stove bygd inn i huset (Schjærven 1978: 100). Huset 

er i bruk og ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4047 KF – A 006°00.803’ N 60°33.328’ 

 

Raud bordkledd driftsbygning som viser fleire byggingsfasar. Stein- og betong mur. Taket er dekt av 

skifer. Bygningen vart bygd i 1919 og seinare ombygd i 1965 (Schjærven 1978: 100. Den ser ut til å 

vere i god stand.  

 

Kaldestad Gnr 72 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4053 KF – A 006°01.473’ N 60°33.221’ 

 

Blått bordkledd vestlandshus med betongmur, oppmura trapp og tak dekt med skifer. Huset vart bygd i 

1910 og seinare ombygd i 1925 (Schjærven og Gjerdåker 1984: 580). Det ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4054 KF – A 006°01.488’ N 60°33.205’ 

 

Delvis raud og trekvit løe med steinmur og tak dekt av skifer. Den vart bygd i 1930 (Schjærven og 

Gjerdåker 1984: 580), og her kan det sjåast byrjande forfall.  
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Småbrekke Gnr 71 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4055 KF – A 006°02.093’ N 60°32.504’ 

 

Kvitt bordkledd våningshus med skifer på taket. Huset vart bygd i 1922. Seinare har det vore påbygd i 

1940 (Schjærven 1978: 70). Huset er i bruk og i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4056 KF – A 006°02.059’ N 60°32.487’ 

 

Raud bordkledd løe med steinmur og tak dekt med skifer på den eldste delen. På den nye delen ar det 

betongmur. Bygningen vart bygd i 1910 før den vart påbygd i 1948. Dette har òg skjedd fleire gonger 

seinare (Schjærven 1978: 70f). Den er i bruk og i god stand.  

 

Veg til uteløe 

Reg.nr 1251/4058 KF – A 006°02.429’ N 60°32.509’ 

 

Delvis oppmura veg/sti opp til uteløe (1251/4059). Dagens veg til uteløa vart laga på 1940-talet, og 

den går på same stad som vegen før dette. Uviss tilstand pga mykje snø ved registrering. Den er mykje 

i bruk.  

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/4059 KF – A 006°02.460’ N 60°32.568’ 

 

Trekvit bordkledd løe med torvtak. Løa er ein grindkonstruksjon og fleire av stolpane er gjenbrukt. 

Den vart bygd i 1942, litt nedanfor staden der den gamle uteløa sto. Man kan sjå mykje gjenbruk, m.a. 

på døra og dørhandtaket. Uteløa nyttast i dag til oppbevaring av utstyr og den er i god stand.  

 

Feste til løypestreng 

Reg.nr 1251/4060 KF – A 006°02.457’ N 60°32.558’ 

 

Strekkstokk festa i bakken med jernstenger. Løypestrengen vart brukt til å frakte høy ned fjellsidene 

og bratte heng. Det er berre denne delen, samt den som står i toppen som er att.  

 

Feste til løypestrengar (Midthjellen) 

Reg.nr 1251/4061 KF – A 006°02.175’ N 60°32.657’ 

 

To oppmura fester for løypestreng for frakt av ved. Bakken er oppmura enkelte stader rundt dei. 

Strengen gjekk frå løa nede på Bnr 1 opp til Feste I. Deretter gjekk strengen vidare opp berget frå 

Feste II.    

Feste I – muren ser grei ut, men strengen er slakk og rusten og går ikkje lengjer ned til løa.  

Feste II – litt skadd etter at ei last med ved krasja inn i den. Noko av steinen er difor i fare for 

å rasa ut.      

Midthjellen fungerte som ein mellomstasjon mellom løa på garden og øvste festet. 

Løypestrengen var i bruk langt inn på 1900-talet, og strengen nede på garden vart til slutt fjerna fordi 

mjølkebilen var for høg og dermed trefte den når den kom inn på tunet. 

Rett nedanfor begge festa – over kanten – fins nok ein stoppeplass til løypestrengen. Der ligg 

ein oppmura og firkanta terrasse. Det går ein oppmura sti dit i tillegg til at det går ein oppmura sti rett 

ved sida av terrassen. Funksjonen til sistnemnte sti er uviss. Den er ikkje mange metra lang og den 
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sluttar brått i staden for å gå inn i den andre stien. Dette området er ein oppmura lastestasjon til 

løypestrengen.  

 

 
Feste til løypestreng. Fra dette festet gjekk strengen ned til løa på garden. Foto: Guro K Lund 

 

Renne til brønn 

Reg.nr 1251/4062 KF – A 006°02.207’ N 60°32.550’ 

 

I skogen ovanfor husa på Småbrekke er det ei betongstøypt renne, som nokon stader ser ut som ein sti. 

Dette er ei vassrenne til ein brønn. Denne brønnen var dårleg og ga ikkje alltid nok vatn, noko som 

skyldtes at den innehaldt grunnvatn. Det vart difor laga ei vassrenne frå ein bekk ned til brønnen for å 

få meir vatn i den. Vassrenna vart laga ein gong på 1900-talet, og den er no borte enkelte stader.  

 

 

Ruin etter kvernhus 

Reg.nr 1251/4064 KF – A 006°02.519’ N 60°32.463’ 

 

Like nedafor Kverafossen står det att ein grunnmur etter eit kvernhus. Det er og nokre mindre murar 

opp mot fossen som har tilhøyrd vassrenna. Denne gjell rett inn i kvernhuset.  

 

Rydningsrøys 

Reg.nr 1251/4065 KF – A 006°02.100’ N 60°32.461’ 

 

Langs vasskanten, nedanfor husa på Småbrekke, strekk det seg ei imponerande lang rydningsrøys. Når 

dei rydda stein på åkrane på garden vart steinen anten brukt til å mure opp vegen som går gjennom 

tunet, eller dei gjorde bruk av tyngdekrafta og laut steinen rulle ned til vasskanten kor det har blitt ei 

einaste lang steinopphoping. Koordinatane er plotta inn rett nedanfor tunet.  
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Rydningsrøys nede ved vatnet på Småbrekke. Foto: Guro Koksvik Lund 

 

 

Bnr 3 

 

Lamhus 

Reg.nr 1251/4066 KF – A 006°02.301’ N 60°32.272’ 

 

Oppmura steinbygning, med opne gavlar og store steinheller på taket. Lamhuset høyrde til ei seter/støl 

som sto på staden. Huset vart nytta til å skilje lamma frå søyene.  

 

Vårflor 

Reg.nr 1251/4067 KF – A 006°01.763’ N 60°32.278’ 

 

På vestsida av Småbrekkevatnet står ei bygning med bølgjeblikk på taket. Denne var nytta som 

vårflor. Tilstand er uviss da vinteren gjorde området uframkommeleg ved registrering.  

 

Rødland Gnr 70 

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/4068 KF – A 006°02.982’ N 60°32.528’ 

 

Raudt bordkledd vestlandshus med påbygd eller samanbygd brunt og bordkledd bygg. Ein av desse 

skal vere bygd i 1875 (Schjærven 1978: 57). Det raude huset er i god stand, men det er noko slitasje på 

den brune.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/4069 KF – A 006°03.000’ N 60°32.515’ 
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Raud bord- og bølgjeblikkledd bygning med stein-og betongmur. Den skal vere gamal, og den er 

påbygd fleire gonger mellom 1932 og 1959, samt i 1969 (Schjærven 1978: 57) noko som og synast 

godt. Den er i god stand.  

 

Bru 

Reg.nr 1251/4070 KF – A 006°02.977’ N 60°32.486’ 

 

Trebru med grind i eine enden. Oppmura brukar. Det er mogleg det er ei av bruene BKK bygde på 

1930-talet. Den er i god stand.    
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7 Stamnes (1251/5000) 
 

Kallvik Gnr 25 

 

Veglaus gard 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5120 KF – A 005° 43.464’ N 60°39.612’ 

 

Kvitt vestlandshus med terrasse og med ein ark på taket. Huset vart bygd i 1959 (NGa 1964: 403), og 

ser ut il å vere i god stand. Huset nyttast som fritidsbustad.  

 

Kårhus 

Reg.nr 1251/5121 KF – A 005°43.478’ N 60°39.608 

 

Kåret er eit kvitt bordkledd hus med steinmur og bølgjeblikk på taket. Kor gamalt det er, er usikkert 

for no, men dei har tatt seg kår i lang tid på garden (Skre 1965: 53ff). Huset ser ut til å vere i god 

stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/5122 KF – A 005°43.438’ N 60°39.605’ 

 

Raud løe med låvebru og ein tømra del. Steinmur under. Det er til dels eit grindbygg, og det er tilfelle 

av øksa tømmer. Dateringa er usikker. Norske gardsbruk oppgjer ”fjøs og løe gml.,” (NGa 1964: 403) 

noko som tyder på at det ikkje er kjennskap til det. Delar av fjøset  - slik som det øksa tømmeret – 

tyder på at den er gamal.  

 

Naust og bolverkskai 

Reg.nr 1251/5124 KF – A 005°43.533’ N 60°39.702’ 

 

Raudt bordkledd grindnaust med tilhøyrande bolverkskai. Dateringa er usikker på begge, men naustet 

vart ombygd i 1957 (NGa 1964: 403). Ser ut til å vere i god stand. 

 

Taubane 

Reg.nr 1251/5125 

 

Taubanen startar nede ved sjøen, bak nausta, og går opp til garden. Det er spent opp ein streng som går 

via tre bukkar. Dette er eit eksempel på dei mange taubanane/løypestrengane som har vore rundt i 

kommunen. Det er usikkert kor gamal denne er, men den ser relativt ny ut og godt vedlikehalde. Den 

er i bruk.  

 

Kallvikahamn 

Reg.nr 1251/5126 KF – A 005.43.647’ N 60°39.666’ 

 

Eit lite innløp for skuter og båtar under/inntil bergveggen. Ingenting vises der no, men hamna vart 

brukt som verkstad for skuter. Her kunne ein heise ned masta frå berget over og dermed montere den. 

Dette vart gjort med Brørvikskuta (1251/6128).  
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Bnr 2 

 

Sjøbu 

Reg.nr 1251/5123 KF – A 005°43.517’ N 60°39.716’ 

 

Kvit treetasjars bygning, med ein ark på taket. Den er restaurert og i god stand. Usikker datering.     

 

Kallestad Gnr 26 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5083 SEFRAK-ID 1251/304/040 KF – A 005°43.879’ N 60°40.223’ 

 

Våningshuset er eit blått vestlandshus med ein ark på taket. Det vart bygd ein gong på 1800-talet og 

den eldste delen skal vera bygd rundt 1850. Huset brukast som fritidsbustad og ser ut til å vere i god 

stand.  

 

Løe 

Reg.nr 1251/5084 SEFRAK-ID 1251/304/041 KF – A 005°43.861’ N 60°40.216’ 

 

Løa skal vere bygd ei gong før 1900. Årstalet 1849 skal stå rissa inn i ei dør. Løa ser ut til å vere i god 

stand.  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5085 KF – A 005°43.899’ N 60°40.256’ 

 

Våningshuset er eit gult vestlandshus med ein ark på taket. Det vart bygd i 1907 (NGa 1964: 403), og 

ser ut til å vere i god stand. Huset nyttast som fritidsbustad.  

 

Bnr 12 

 

Hus 

Reg.nr 1251/5063 SEFRAK-ID 1251/304/042 KF – A 005°43.873’ N 60°40.234’ 

 

Huset står midt i tunet på Kallestad, og det er eit kvitt bordkledd lite hus. Huset vart bygd på 1800-

talet eller tidlegare. Det har vore gjort reparasjonar der inne i 1930- og 40-åra, og det skal ha vore ei 

grue der inne. Huset ser ut til å vere i god stand og nyttast i dag som fritidsbustad.  

 

Toskedal Gnr 28 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg. 1251/5162 KF – A 005°41.621’ N 60°39.777’ 

 

Kvitt bordkledd vestlandshus med ein ark på taket. Huset vart bygd i 1860 og det er i bruk og i god 

stand.  
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Løe/flor 

Reg.nr 1251/5163 KF – A 005°41.609’ N 60°39.770’ 

 

Raudmala løe med fjøs under som vart bygd i 1890. Ombygd seinare. Bygget er i bruk og i god stand.   

 

Bnr 3 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5161 HF – A 005°41.779’ N 60°39.745’ 

 

Kvitt bordkledd vestlandshus med skiferheller og ein ark på taket. Huset vart bygd i 1890, og det er i 

god stand. Huset nyttast som fritidsbustad.   

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/5159 KF – A 005°41.785’ N 60°39.760’ 

 

Løe i grindkonstruksjon med fjøs under. Den vart bygd i 1861 og er enno i bruk. Den er stort sett i god 

stand.  

 

Stall 

Reg.nr 1251/5160 KF – A 005°41.785’ N 60°39.760’ 

 

Ein liten innklemd bygning tett ved kårhuset som vart bygd som stall. Eigar oppgjev datering til 1900-

talet. Norske Gardsbruk oppgjev eit fjøs som skal vere bygd i 1918 (NGa 1964). Det kan vere snakk 

om same bygning.   

 

Kårhus 

Reg.nr 1251/5158 KF – A 005°41.785’ N 60°39.760’ 

 

Lafta kårhus. Inni er det ei grue og huset nyttast m.a. som verkstad. Det vart bygd i 1874, og det er 

noko forfall å sjå.  

 

Smie 

Reg.nr 1251/5154 KF – A 005°41.825’ N 60°39.72’ 

 

Smie med mykje av det gamle inventaret. Her er grue og fleire belgar som enno kan brukas. Smia vart 

bygd i 1870, og det er noko skadar å sjå på kledningen.  

 

Skytje 

Reg.nr 1251/5155 KF – A 005°41.776’ N 60°39.745’ 

 

Skytje bygd i tre. På garden meiner dei den kan daterast til 1800-talet. I Norske Gardsbruk nemnast eit 

vedhus som daterast til 1962 (NGa 1964: 417). Skytja er i bruk og i god stand. 

 

Grøsvik Gnr 29 

 

Bnr 1 

 

Låve 

Reg.nr 1251/5137 KF – A 005°40.481’ N 60°40.847’ 

 

Låve med påbygd del. Den vart bygd i 1890,og har no gått ut av bruk.  

 

Bnr 4 
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Naust 

Reg.nr 1251/5136 KF – A 005°40.425’ N 60°40.905’ 

 

Grindnaust frå 1700-talet. På eine stolpen er 1771 rissa inn. Naustet er i god stand.  

 

Kai 

Reg.nr 1251/5138 KF – A 005°40.436’ N 60°40.908’ 

 

Kai oppmura av store natursteinsheller. Den vart bygd i 1940 og er i bruk og i god stand.    

 

Gammersvik Gnr 30 

 

Bnr 1 

 

Nothengje 

Reg.nr 1251/5055 KF – A 005°41.110’ N 60°41.564’ 

 

Like ved hamna til Gammersvik gard står eit stort ope grindnaust med skytje. Dette bygget har vore og 

er i bruk som nothengje (laksenot). Bygget er i bruk og i god stand, og det vart bygd i 1915 

(Gammersvik 1984: 124).  

 

 
Nothengje på Gammersvik. Foto: Guro K Lund 

 

Elvik Gnr 31 

Veglaus gard langs Indre Osterfjorden. Garden er stor og strekker seg heilt bort til Bogen. Både Bogen 

og Geilen var husmannsplassar under Elvik, og dei har difor same gardsnummer. 
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Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5102 KF – A 005°40.502’ N 60°42.267’ 

 

Våningshuset er eit kvitt vestlandshus med ein grunnmur av steinheller og skiferheller på taket. Det ser 

ut til å vere i god stand og brukast i dag som fritidsbustad. På 1800-talet hadde dei utskifting på garden 

og huset vert flytta frå Bnr 2 i 1902/03. Berre delar av det opphavlege huset er att i dag (Skre 1965: 

119). Huset daterast til 1800-talet.   

 

Løe/Flor 

Reg.nr 1251/5103 KF – A 005°40.540’ N 60°42.236’ 

 

Delvis ny og delvis gamal løe. Her er både stein- og betongmur, samt ein bordkledd og ein tømra del. 

Taket er dekt med bølgjeblikk. Her arbeidas det med å bygge om og pusse opp løa, noko som er 

grunnen til dei store forskjellane på dei ulike delane av løa. Det er langt kome forfall på den eldre 

delen. Løa er eit grindbygg, og stolpane ser ut til å være gjenbrukt frå ei anna bygning. Det er innrissa 

bumerke i grindstolpane.  

 

Naust 

Reg.nr 1251/5095 KF – A 005°40.526’ N 60°42.313’ 

 

Naustet er eit ope grindnaust med fire grindpar. Gavlane er bordkledde og taket er dekt med 

bølgjeblikk. Det er stor nok til å vere eit skutenaust. Det har og vore ei skjøynebu der inne. Det einaste 

som vitnar om den i dag er eit firkanta lag av oskjel som ligg att. Naustet er falleferdig.  

 

Ruin av sag + mulig kvernhus 

Reg.nr 1251/5101 KF – A 005°40.508’ N 60°42.295’ 

 

Ruinane ligg på sørsida av elvemunningen. Det er overgrodde ruinar etter ei oppgangssag. Oppå denne 

ligg det ein stor kvisthaug. Det kan vere at den litle ruinen som ligg øvst ikkje er eit kvernhus, men ein 

del av vassystemet til saga. Det skal ha vore eit kvernhus i elva. Dateringa på saga vert usikker fordi 

det er så lengje sidan den var i bruk at ingen huskar noko om den (Skre 1965: 119).  

 

Veg/sti mellom Elvik og Bogen 

Reg.nr 1251/5104 KF – A 005°40.599’ N 60°42.174’ 

 

Vegen mellom disse veglause gardane er ein overgrodd sti som er oppmura enkelte stader. Dette var 

einaste vegen mellom Elvik, Geilen og Bogen, sett vekk frå sjøvegen. Usikker datering, men vegen 

har nok vore i bruk så lengje det har vore fleire gardar der ute. (Desse koordinatane vart plotta inn nær 

Elvik. Elles vart dei plotta inn med jamne mellomrom langs vegen mot Bogen.)  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5096 KF – A 005°40.590’ N 60°42.323’ 

 

Våningshuset er eit typisk vestlandshus med steinmur. Det har påbygd tak. Det er litt forfall på 

bordkledningen, men elles ser huset ut til å ver i god stand. Det nyttast som fritidsbustad. Noko av 

tømmeret ser ut til å vere øksa – det kan tyde på høg alder, men det er usikkert kor gamalt huset er. 

Det var utskifting på garden på 1800-talet og i 1902/03 vart huset til Bnr 1 flytta vekk (Skre 1965: 

119). Det er ikkje usannsynleg at delar av dette huset er frå 1800-talet eller eldre.  
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Løe 

Reg.nr 1251/5097 KF – A 005°40.574’ N 60°42.333’ 

 

Bordkledd løe med sterk slitasje på bordkledningen og noko skadar på taket. Grunnmuren ser relativt 

ny ut, men datering er usikkert.  

 

Skytje 

Reg.nr 1251/5098 KF – A 005°40.600’ N 60°42.326’ 

 

Bak våningshuset står eit delvis bordkledd grindbygg som har tre grindpar. Det nyttast til oppbevaring 

av plank.  

 

Ruin av hus 

Reg.nr 1251/5099 KF – A 005°40.568’ N 60°42.326’ 

 

Framfor våningshuset kan ein sjå ein oppmura grunnmur til eit hus. Dette er murane til Våningshuset 

på Bnr 1 før det vart flytta. Dette skjedde på 1800-talet (Skre 1965: 119). I tillegg ligg det fleire restar 

etter bygningar rundt på tunet.  

 

Brønn 

Reg.nr 1251/5100 KF – A 005°40.568’ N 60°42.336’ 

 

I bakken ovanfor våningshuset finst det som tolkast som ei brønn. Det er ein oppmura fordjuping i 

bakken, som no er overgrodd.  

 

Geilen, husmannsplass under Elvik – Gnr 31 

 

Bnr 1 

 

Ruinar etter husmannsplass 

Reg.nr 1251/5105 KF – A 005°40.592’ N 60°42.135’ 

 

Den gamle husmannsplassen ligg ved stien som går mellom gardane (1251/5104). Det er overgrodde 

ruiner etter bygningar, åkerreiner og rydningsrøyser spreidd rundt i området. Det er liten tvil om at 

funna fortel om menneskeleg aktivitet i området. Husmannsplassen vart tatt opp i 1840 og drive fram 

til tidleg på 1850-talet då brukaren forlot plassen.  

T.v. Ruinar etter husmannsplassen Geilen. T.h. del av vegen mellom Elvik og Bogen. Foto: Anita Vik 
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Heller 

Reg.nr 1251/5106 KF – A 005°40.625’ N 60°42.119’ 

 

Den litle hellaren finst i bergveggen i ei skråning ned frå Geilen (1251/5105). Helleren er ca 1,7 meter 

djup og ca 2 meter brei ved opninga. Inni er det oppmura ein liten benk/sitteplass, og den minner litt 

om ein rasteplass. Rett utanfor er ei halvsirkelforma steinrøys. Usikker datering, men det er ikkje 

usannsynleg at den var i bruk når det budde folk på Geilen (1840 – ca 1850).  

 

Bogen, husmannsplass under Elvik – Gnr 31 

Husmannsplassen vart kalla Steinbogen og den var tatt opp i 1887. I 1924 vart Bnr 3 skilt ut som eit 

eige bruk.  

 

Bnr 1 

 

Ruin etter eldhus og brønn 

Reg.nr 1251/5107 KF – A 005°40.710’ N 60°42.077’ 

 

Ruinen ligger på åkeren bak husa på Bogen og det er ein ruin etter ei bygning med ein del av ei trapp. 

Like ved ser det ut til å ha vore ei oppmura rektangulær brønn. Dette blir tolkingar, men med det som 

ser ut som restar av eit hus og ei brønn – inkludert avstanden frå husa på garden – blir det nærliggande 

å tolke det som eit eldhus (ev. smie) med tilhøyrande brønn. Sidan husmannsplassen vart teke opp i 

1887 er det sannsynleg at ruinen og brønnen stammar frå tida etter dette. 

 

Rydningsrøyser 

 

Reg.nr 1251/5111 KF – A 005°40.710’ N 60°42.077 

 

Det finst fleire steinopphopingar rundt på åkrane der ein har rydda steinen vekk for betre 

dyrkingsvilkår. Dei varierer med omsyn til  størrelse og kor synlege dei er i landskapet. 

Husmannsplassen vart tatt opp i 1887 og det er sannsynleg at brukarane frå den tida rydda steinen, 

men røysene kan sjølvsagt òg vere eldre. Koordinatane er plotta inn ved ei rydningsrøys, men det finst 

fleire rundt omkring på åkrane på garden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruin etter bygning i forgrunn, rydningsrøyser i bakgrunn. Foto: Guro K Lund 
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Bnr 3 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5108 KF – A 005°40.717’ N 60°42.057’ 

 

Våningshuset er eit kvitt bordkledd hus med skiferheller på taket. Huset brukast som fritidsbustad og 

ser ut til å vere i god stand. Plassen vart tatt i bruk i 1887 og brukarane hadde då med seg stova (Skre 

1965: 126). Den er altså eldre enn det.   

 

Bnr 5 

 

Hus 

Reg.nr 1251/5109 KF – A 005°40.716’ N 60°42.057’ 

 

Kvitt bordkledd hus som er litt skeivt. Taket er dekt med bølgjeblikk. Det nyttast som fritidsbustad og 

ser ut til å vere i god stand.  

 

Skytje 

Reg.nr 1251/5110 KF – A 005°40.705’ N 60°42.060’ 

 

Like inntil det litt skeive huset (1251/5109) står ei raud bordkledd skytje med steinmur og bølgjeblikk 

på taket.  

 

Mellesdalen Gnr 32 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5112 KF – A 005°42.463’ N 60°42.681’ 

 

Vestlandshus med ein ark på taket. Huset vart flytta ned frå det øvste tunet i 1936, men eigarane 

meiner det er langt eldre enn det. Huset er i god stand. Det er delvis restaurert, men stova står med det 

originale tømmeret.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/5113 KF – A 005°42.521’ N 60°42.673’ 

 

Bordkledd løe med låvebru og steinfjøs under. Den vart bygd i 1937 (NGa 1964: 406), og er i god 

stand.  

 

Bu 

Reg.nr 1251/5115 KF – A 005°42.686’ N 60°42.690’ 

 

Bak våningshuset står er raud bordkledd bu. Den er eit grindbygg og har ei bu på toppen. Usikker 

datering.  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5114 KF – A 005°42.592’ N 60°42.665’ 

 

Kvitt vestlandshus med ein ark på taket. Huset skal ha blitt bygd i 1939 (NGa 1964: 406), men som 

huset på Bnr1 (1251/5112) kan det vere eldre enn dette. Huset ser ut til å vere i god stand.  

 



64 
 

Ruinar etter bygningar 

Reg.nr 1251/5116 KF – A 005°42.716’ N 60°42.667’ 

 

Det er registrert to ruinar etter bygningar, den eine ved sida av våningshuset og den andre 

mellomvåningshuset og løa. På eit eldre bilete dei har nede på Bnr 1 ser det ut til at våningshuset 

(1251/5112) som står nede på Bnr 1 kan ha stått på murane som står att ved våningshuset på Bnr 2. I 

så fall har dei same datering. 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/5117 KF – A 005°42.738’ N 60°42.665’ 

 

Bordkledd grindløe med bølgjeblikk på taket. I god stand – oppussa. Den vart bygd i 1938 (NGa 1964: 

406).  

 

Bnr 1, 2 

 

åkerreiner, rydningsrøyser, steingard, oppmura elv, gamal veg 

Reg.nr 1251/5118 KF – A 005°42.562’ N 60°42.678’ 

 

Rundt om på åkrane rundt begge bruka, finst alle ovannemnte kulturminne. Det er snakk om spesielt 

lange steingardar og store rydningsrøyser. Det er og særs steinrike bakkar rundt på garden. Ei åkerrein 

midt mellom bruka er særs stor, men det ser ut som om det har blitt kasta stein på den i tillegg til at 

den er ei opphoping av dyrkingsjord. Rett ved sida av denne ser det ut til at det har gått ein sti eller 

liten veg mellom bruka, men den er for lengst ute av bruk no. Dette er ikkje daterbart utan nærare 

undersøkingar, men ei kjelde til info for framtida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerrein i Mellesdalen. Påkasta stein. Foto: Anita Vik 
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Sjøvegen (gamal og ny) 

Reg.nr 1251/5119 KF – A 005°41.870’ N 60°42.250’ 

 

Nyvegen og Gamlevegen er to delar av same veg som går frå sjøen og opp til bruka i Mellesdalen. 

Gamlevegen er ein delvis oppmura veg eller sti, men Nyvegen er ein delvis oppmura grusveg som 

man kan køyre på. Dateringa på Gamlevegen er usikker, men dei har hatt veg til sjøen så lenge det har 

vore folk på garden. Under 2. verdskrig vart Gamlevegen utbetra og han vart delvis lagt andre steder 

og delvis lagt på same staden. Difor er Gamlevegen og Nyvegen delvis same veg. Nyvegen haldast i 

god stand, men Gamlevegen som er lite brukt er delvis overgrodd her og der. (Koordinatane er plotta 

inn på ein stad der begge vegane møtast. Det er elles plotta inn koordinatar andre stadar lang vegen.)  

 

T.v. del av nyvegen, t.h. del av gamlevegen. Foto: Anita Vik 

  

  

Simmenes Gnr 33 

 

Veglaus gard langs Indre Osterfjorden. Vilje til ivaretaking.  

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5086 KF – A 005°43.483’ N 60°41.961’ 

 

Våningshuset er eit kvitt vestlandshus med ein ark på taket og falsakleding enkelte stader. Huset vart 

bygd i 1904 og er i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/5087 KF – A 005°43.496’ N 60°41.967’ 

 

Løa er ei raud bordkledd bygning med ein mur av grove steinheller. Løa er ein grindkonstruksjon med 

fem grindpar. Ca halvparten av taket er laga av gjenbrukt materiale, m.a. kan ein sjå trenaglar i det 

som har hatt ein anna funksjon. Løa vart bygd på 1920-talet, men det må nemnast at murane ser eldre 

ut. Dei hadde dyr på garden fram til midten av 1970-talet.    

 

Tufter 

Reg.nr 1251/5088 

 

Mellom våningshuset og løa, tett inntil huset ligg det som kan vera ei hustuft. Her er berre nokre 

steinar i jorda som indikerar veggar og eit inngangsparti..  

Det har òg stått ei jordhytte inntil bergveggen, ikkje langt frå bua, men her er det knapt noko 

spor å sjå.  
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Buæ 

Reg.nr 1251/5089 KF – A 005°43.482’ N 60°41.964’ 

 

Bua er ei raud bordkledd bygning med steinmur og bølgjeblikk på taket. Den er delvis ein 

grindkonstruksjon. Den vart bygd på 1930-talet, men eigar meiner òg den kan vere litt eldre. Under 2. 

verdskrig budde fem eller seks familiar der inne. Bua er i god stand. 

 

Sjøvegen 

Reg.nr 1251/5090 KF – A 005°53.490’ N 60°41.941’ 

 

Vegen går frå sjøen og opp til gardshusa, derav namnet. Det er ein oppmura veg og den er i god stand. 

Dateringa er usikker, men den skal ha blitt jobba på i løpet av 1900-talet.  

 

Lad 

Reg.nr 1251/5091 KF – A 005°43.535’ N 60°41.893’ 

 

Det fins nokre oppmura terrassar på åkrane for å halde jorda på plass i bratte område. Dateringa er 

usikker, men det har vore vanleg å planere åkrane i Vaksdal på denne måten for å utnytte jorda i den 

bratte landskapet.  

 Koordinatane er plotta inn ved eit lad, men det fins nokre av dei spreidd omkring på åkrane 

rundt garden.  

 

Naust 

Reg.nr 1251/5092 KF – A 005°43.525’ N 60°41.865’ 

 

Naustet er eit delvis ope grindnaust med 4 grindpar og bølgjeblikk på taket. det er stort nok til å vere 

eit skutenaust. Tømmeret ser ut til å vere skåre ut på sirkelsag, og det er då sannsynleg at naustet er frå 

18/1900-talet.  

 

Hesjedal Gnr 40 

 

Bnr 3 var det opphavlege tunet på garden. Det kallast og Heimagarden. 

 

Bnr 2 (Søgården) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5019 KF – A 005°47.047’ N 60°41.470 

 

Søhuset er eit bordkledd våningshus med torvtak og høg grunnmur. Det ser ut til å vere i god stand, og 

daterast til 1903 (NGa 1964: 401).  

 

Skytje/uthus 

Reg.nr 1251/5020 KF – A 005°47.052’ N 60°41.470’ 

 

Søskytjo er ei bordkledd, rektangulær bygning med torvtak. Den ser ut til å vere i god stand og 

daterast til 1903 (NGa 1964: 401).  

 

Kvernhus 

Reg.nr 1251/5021 KF – A 005°46.964’ N 60°41.457’ 

 

Kvernhuset står i Storebekkjen på Søgården. Det er ei lafta bygning med torvtak. Opphavleg sto den 

nede i Kvernhusølen ved Holavatnet kor det enno skal finnast mur og kvernsteinar. Kvernhuset vart 

flytta opp i Storebekkkjen ein gong på 1800-talet. Under 2. verdskrig gjorde dei forsøk på å bruke det, 

men det vart lite av det. Dateringa er usikker. Dei skal ha hatt kvernhus i ’manns minne’ (Skre 1965: 
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231), men det seier lite om alderen på akkurat dette kvernhuset. Det ser i alle fall ut til å kunne daterast 

til 1800-talet. Det er i god stand, men det er litt fuktskadar inni.  

 

Bnr 3 (Heimagarden) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5022 KF – A 005°46.873’ N 60°41.564’ 

 

Heimahuset er eit vestlandshus med ein ark på taket. I dag er det ulike variantar av fasaden rundt på 

veggane pga oppussing/restaurering. Huset er i bruk og i god stand. det vart bygd i 1906 og noko av 

tømmeret dei brukte den gongen kom frå Gamlestova (1251/5023). 

 

Gamlastovo 

Reg.nr 1251/5023 KF – A 005°46.869’ N 60°41.564’ 

 

Gamlastovo er i dag ei kvadratisk bordkledd stove med utskjeringar på mønet. Eit lite tilbygg er satt 

opp inntil eine veggen. Dette er det eldste huset på garden og det var opphavleg brukt som bustadhus 

og det var mykje lengre. På sitt lengste strakk det heilt bort til låven (1251/5025). Ei segn seier at det 

var stormenn som heldt ting på Stolphaugen og at dei hadde plankar med sine bumerke der dei skulle 

sitte. Desse skal ha vore gøymt i kjellaren på Gamlestovo, men ingen har sett dei i nyare tid. Det har 

derimot vorte funne ei handkvern der inne. Den var i brukt før dei fikk kvernhus. Det som står igjen av 

Gamlastovo er i god stand og brukast i dag til samlingar og selskap. Dateringa er litt usikker, men 

bebuarane på garden meiner den vart bygd på 16- eller 1700-talet.  

 

 
Gamlastovo i Hesjedal. Foto: Guro K Lund 
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Nyaløo 

Reg.nr 1251/5024 KF – A 005°46.877’ N 60°41.575’ 

 

Nyaløo er ei bordkledd bygning med eit tilstøytande hundebur. Det er brukt jernnaglar på delar av 

bygget. Sannsynlegvis er Nyaløo like gamal som Gamlestovo (1251/5023), dvs. 16- eller 1700-talet. 

Det var flor under og namnet kjem av at den opphavleg heit Nyaløo. Bygget er i god stand.  

 

Flor/Låve 

Reg.nr 1251/5025 KF – A 005°46.876’ 60°41.555’ 

 

Låvebygningen ber preg av å ha vert påbygd og reparert på ulike stader til ulike tider. Det er noko 

slitasje og fuktskadar å sjå. Bygget skal ha blitt bygd i 1863 (NGa 1964: 401), og låvebrua skal ha blitt 

bygd ein gong mellom 1920 og 1925.  

 

Bnr 12 (Bortegarden) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5026 KF – A 005°46.954’ 60° 41.570’ 

 

Bortehuset er eit lyst brunt bustadhus med ein ark på taket. Bebuarane på garden meiner huset er frå 

1700-talet. Det er i god stand og har gjennomgått mykje restaurering, spesielt utvendig. Det skjedde på 

slutten av 1990-talet. Innvendig er mykje tatt vare på, det gjeld spesielt kjellaren og storstua.  

 

Flor/Løe 

Reg.nr 1251/5027 KF – A 005°46.954’ N 60°41.570’ 

 

Borteløo er i dag ein ruin og alt som er igjen er delar av grunnmuren. Her var det løe øvst og fjøs 

nedst. Borteløo skal vera like gamal som Bortehuset (1251/5026), altså frå 1700-talet. Den raste saman 

på midten av 1990-talet.  

 

Skytje 

Reg.nr 1251/5028 KF – A 005°46.954’ N 60°41.570’ 

 

Borteskytjo er eit bordkledd uthus som står på Bortegarden. Det er eit bordkledd uthus, og det skal 

vera lika gamalt som resten av bygningane på bruket, altså frå 1700-talet. Borteskytjo ser ut til å vere i 

god stand.  

 

Hesjedalsstølen 

Reg.nr 1251/5140 KF – A 005°49.237’ N 60°42.180’ 

 

På Hesjedalsstølen står tre sel. Dei er alle lafta inn. Ei er bordkledd, og dei andre to er kledde med 

bølgjeblikk. Dei er sannsynlegvis frå 1800-talet og dei er i god stand.  

 

 

Stamnes Gnr 45 

 

Stamnestunet 

Reg.nr 1251/5165 KF – A 005°45.136’ N 60°39.942’ 

 

Attståande bygningar frå gamletunet på garden. Tre våningshus, ei løe og to fjøs. Det har ikkje vore 

utskifting på garden slik at dei enno har teigblanding på åkrane, noko som synest godt. Dette er ikkje 

noko ein ofte ser lengjer. Rett vest for Bnr 7 ser ein òg spor etter sanduttak, som var ei attåtnæring på 

garden.  
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Stamnestunet. I forgrunn kan ein sjå at det er teigblanding på garden. Foto: Anita Vik 

 

Åkerreiner 

Reg.nr 1251/5051 KF – A 005°45.036’ N 60°39.856’ 

 

Det finst fleire avlange opphopingar av dyrkingsjord på åkrane rundt garden, og koordinatane er plotta 

inn ved ei av dei. Åkerreinane dannas der det har vore dyrka jord, gjerne i hellande terreng. Dei ligg 

ofte i utkanten av åkrane og har blitt danna over tid. Dette gjeld òg for Stamnes kor ein i tillegg kan sjå 

åkerreiner mellom dei ulike teigane. Nokon åkerreiner vart fjerna ved utvidinga av kyrkjegarden på 

Stamnes. Dateringa er usikker og kan berre undersøkast arkeologisk.  

 

Bnr 1 (Joansane) 

 

Våningshus (Bnr 181) 

Reg.nr 1251/5080 KF – A 005°45.148’ N 60°39.932’ 

 

Våningshuset er eit kvitt bordkledd vestlandshus. Det vart bygd i 1938 (NGa 1964: 411), og ser ut til å 

vere i god stand. Huset er i bruk som eit kårhus. Det har vorte skilt ut frå Bnr 1 og har i dag Bnr 181.  

 

Flor 

Reg.nr 1251/5079 KF – A 005°45.170’ N 60°39.945’ 

 

Fjøset er ei raud bordkledd og lav bygning. Den vart bygd i 1939 (NGa 1964:411), og ser ut til å vere i 

god stand.  
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Bnr 7 (Bessane) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5082 KF – A 005°45.115’ N 60°39.940’ 

 

Våningshuset er eit kvitt vestlandshus med ein ark på taket. Det vart bygd i 1890 (NGa 1964: 411), og 

er i god stand. Det har gjennomgått oppussing innvendig og har delvis ny planløysing nede.  

 

Flor/løe 

Reg.nr 1251/5081 KF – A 005°45.107’ N 60°39.939’ 

 

Løa er ei raud borkledd bygning. Under er ein gamal grunnmur og taket er dekt med teglstein. Løa er 

ein stavkonstruksjon. Den vart bygd i 1850 (NGa 1964: 411) og er i god stand. Den pussas for tida 

opp.   

 

Bnr 10 (Velomane) 

Bruket er også kjent som Monsane. 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5078 KF – A 005°45.182’ N 60°39.957’ 

 

Våningshuset på Bnr 10 er eit kvitt vestlandshus med skiferheller og ein liten ark på taket. Huset vart 

bygd i 1875 (NGa 1964: 412), og ser ut til å vere i god stand. Det brukast i dag som fritidsbustad.  

 

Floren 

Reg.nr 1251/5077 KF – A 005°45.206’ N 60°39.968’ 

 

Fjøset består av ei raud bordkledd bygning med ein gamal steinmur. Det er bølgjeblikk på taket. Den 

vart bygd i 1875 (NGa 1964: 412) og ser ut til å vere i god stand.  

 

Dalasetra 

Reg.nr 1251/5144 KF – A 005°49.203’ N 60°41.420’ 

 

På Dalasetra står eit brunt bordkledd sel med torvtak og steinmur. Selet er lafta. Den eldste delen vart 

flytta frå husmannsplassen Langenes ved Vikavatnet, og vart sannsynlegvis satt opp på Dalasetra på 

1920-talet.  

 

Gavastølen 

Reg.nr 1251/5147 KF – A 005°50.840’ N 60°41.796’ 

 

På nordsida av Gavavatnet ligg Gavastølen. Her står eit lafta sel som er bordkledd og raudmala. Det 

vart restaurert i 2008 og er i god stand. Sannsynlegvis vart selet bygd i 1893. Det ligg ei stor steinhelle 

utafor med inskripsjonen: BBSS 1893 (Besse Besseson Stamnes).    
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Vik Gnr 47 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5064 KF – A 005°46.893’ N 60°39.872’ 

 

Våningshuset på Bnr 1 er eit kvitt vestlandshus med ein ark på taket. Huset vart bygd i 1880 (NGa 

1964: 421), og hang på eit tidspunkt saman med huset på Bnr 3 (1251/5065). Huset ser ut til å vere i 

god stand.  

 

Bnr 3  

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5065 KF – A 005°46.910’ N 60°39.857’ 

 

Våningshuset på Bnr 3 er eit kvitt vestlandshus med ein ark på taket. Det er i god stund, og har nyleg 

vore oppussa innvendig. Huset vart bygd i 1903 i følgje Norske Gardsbruk (a1964: 422), men eigar 

meiner det må vere eldre enn det. På eit tidspunkt hang det og saman med huset på Bnr 1 (1251/5064) 

som er eldre.  

 

Villaen 

Reg.nr 1251/5066 KF – A 005°46.934’ N 60°39.877’ 

 

Villaen er eit lite gult hus med nokon sveitsarstilelement. Huset er i god stand, men står mykje ubrukt. 

Det vart bygd i 1928 og på eit eldre bilete som eigar har kan ein sjå at det gjekk ein veranda rundt 

heile huset. Det sto òg eit kvitt stakittgjerde rundt heile huset. Sveitserstilen var mykje meir 

framtredande då huset var nytt enn den er i dag, og ein kan slik skjønne korleis det litle huset fekk 

namnet sitt.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/5067 KF – A 005°46.892’ N 60°39.875’ 

 

Løa er ei raud bygning med steinflor under. Den er i bruk og i god stand, og vart bygd i 1898 (NGa 

1964: 422).  

 

Naustmiljø i Vikastoa 

 

Bnr 1 

 

Naust  

Reg.nr 1251/5003 KF – A 005°46.485’ N 60°39.393’ 

 

Naustet høyrer til naustmiljøet i Vikastoa. Naustet er eit grindnaust med bu på toppen. Det er 

bordkledd og har skiferheller på taket. Inngangen for båt er stengt. Naustet er i bruk og gjennomgår 

jamleg vedlikehald..  

 

Bnr 3 

 

Naust med sag 

Reg.nr 1251/5005 KF – A 005°46.498’ N 60°39.391’ 

 

Naustet tilhøyrer naustmiljøet i Vikastoa. Naustet er eit grindnaust. Forutan ein liten del er det er ope i 

nedre del kor det står ei sag, og det har ei bu i øvre del. Saga var i bruk fram til 1970-talet. Naustet er 
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enno i bruk. Det er noko råteskadar å sjå, men det føregår noko vedlikehald, m.a. er nokon av stavane 

bytt ut.  

 

Bolverkskai 

Reg.nr 1251/5006 KF – A 005°46.502’ N 60°39.387’ 

 

Kaia tilhøyrer naustmiljøet i Vikastoa. Det er ei bolverkskat bygd opp av rammar av stokkar som er 

fylt med stein. Kaia treng noko vedlikehald da nokon av stokkane bør skiftast ut.  

 

Bnr 9 

 

Tømra bu (Buæ) 

Reg.nr 1251/5001 KF – A 005°39.389’ N 60°46.478’ 

 

Bua høyrer til i naustmiljøet i Vikastoa. Det er ei lafta bu som er borkledd utvendig. Opphavleg sto 

den på garden Dyvik (Gnr 50) og den var i to etasjar. Dateringa er usikker. Bua vart sannsynleg flytta 

til Vik ein gong i løpet av 1900-talets 1. kvartal. Då vart den brukt som bu til beinmelskvern for 

sølvrevdrifta i Vik. I 2. kvartal av sama århundre vart den kjøpt av Lars Vik og tatt i bruk som naust.  

Bua har litt skeiv grunnmur og noko råteskadar, men ser elles ut til å vera i god stand.  

 

Bnr 46 

 

Naust 

Reg.nr 1251/5002 KF – A 005°46.479’ N 60°39.392’ 

 

Naustet høyrer til naustmiljøet i Vikastoa. Det er eit grindnaust som er ope nede og har ei bu på 

toppen. Naustet er bordkledd og har bølgjeblekktak. Naustet er i bruk og blir jamleg vedlikehalde.   

 

Bnr 47 

 

Naust (Øyanaustet) 

Reg.nr 1251/5004  KF – A 005°46.492’ N 60°39.393’ 

 

Naustet høyrer til naustmiljøet i Vikastoa. Namnet Øyanaustet kjem av at det opphavleg høyrde til 

garden Øyo (Gnr 48). I bytte fikk Vikagarden ha kvernhus i Øyo (Skre 1965: 352). Naustet er eit 

grindnaust med ei tømra bu på toppen. Denne bua hadde senger og det vart lagra vatn der. Dette var på 

grunn av den lange reisevegen. Naustet visar i dag langt kome forfall. Dette skyldast nok at naustet 

ikkje er kledd inn og dermed beskytta mot ver og vind. Det har vore gjort eit forsøk på eine sida 

tidlegare, men det er òg forfalle. Det same gjeld taket.  

 

Bnr 9 

 

Revaovn 

Reg.nr 1251/5040 KF – A 005°46.745’ N 60°39.711’ 

 

I skogen like bak våningshuset på Bnr 9 finst det ein revaovn. Det er ei rektangulær felle bygd opp av 

steinheller med ein lang holgong inni som reven skal lokkast inni. Fella vart brukt til å fange rev for å 

minske bestanden av rovdyr i nærleiken av garden. Dateringa er usikker, men bestefar til eigar meinte 

for rundt 50 år sidan at revaovnen var rundt 200 år gamal.  

 Revaovnen blir vedlikehalde med jamne mellomrom, og er no i bruk for å vise fram til 

skuleklassar. Sjølve fallgitteret er tatt vekk då fella ikkje er i bruk på sitt opphavlege vis lenger.  
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Vikastølen 

Reg.nr 1251/5142 KF – A 005°46.299’ N 60°38.533’ 

 

Det er berre ruinar att på Vikastølen som opphavleg høyrde til Bnr 1 og 3. Dei vart skilde frå 

kvarandre i 1786 så det er ikkje usannsynleg at restane etter stølen stammar frå 1800-talet eller 

tidlegare.  

 

Øyo Gnr 48 

 

Kvernhus 

Reg.nr 1251/5032 

 

Ca 25 meter nord for 1251/5018 (kvernhus) står eit kvernhus. I matrikkelen står det ikkje oppført noko 

bruksnummer her. Kvernhuset er ei lafta bygning med torvtak, og det har delvis ramla saman. Det var 

nytta som gardskraftverk for Øyogarden etter at sjølve kverna gjekk ut av bruk.  

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5015 SEFRAK-ID 1251/301/014 KF – A 005°48.052’ N 60°40.648’ 

 

Våningshuset på bruk 2 er eit kvitt vestlandshus med ein ark på taket. Opphavleg sto det eit hus på den 

andre sida av løa. Dagens hus vart bygd ein gong etter 1836, og den austre delen vart bygd i 1908. 

Huset er i bruk og i god stand.  

 

Flor/Løe 

Reg.nr 1251/5015 SEFRAK-ID 1251/301/016 KF – A 005°48.097’ N 60°40.629’ 

 

Fjøs med tydelege delar av ny og gamal bygning. Ein stor del av fjøsen er restaurert og ombygd. Det 

er ny grunnmur på den nyare delen. I den gamle grunnmuren ser det ut til å vore lite bruk av mørtel. 

Bygningen er i god stand. Den vart bygd i 1850 (NGa 1964: 422) og ombygginga skjedde i 1980. 

 

Korntørke 

Reg.nr 1251/5016 SEFRAK-ID 1251/301/015 KF – A 005°48.081’ N 60°40.647’ 

 

Bak våningshuset står det eit lite lafta hus med never- og torvtak som vart brukt til å tørke korn i. Inni 

huset står det ei grue, og noko av tømmeret den er bygd med ber preg av gjenbruk. Eine vindauget er 

knust, og det er noko fuktskadar å sjå, men elles er huset i god stand. Huset skal ha vore bygd ein gong 

på 1800-talet.  

 

Mjølkekjøl 

Reg.nr 1251/5017 KF – A 005°48.081’ N 60°40.647’ 

 

Ikkje langt frå korntørkehuset finst ei oppmura fordjuping i bakken som vart brukt som mjølkekjøl. 

Det var ei vassrenne som leda vatn ned til fordjupinga kor ein kunne sette frå seg mjølkespann til 

avkjøling.  I dag er den noko mosegrodd og det er berre restar igjen av vassrenna.  

 

Kvernhus 

Reg.nr 1251/5018 SEFRAK-ID 1251/301/018 KF – A 005°47.943’ N 60°40.220’ 

 

Kvernhuset var felles for bruk 1 og 2. Kvernhuset er lafta og delvis bordkledd, og det har never- og 

torvtak. Det skal ha blitt bygd i 1850 (NGa 1964: 422), og det er mange inskripsjonar både inni og 

utanpå. Det eldste årstalet er 1865, men det finst fleire, m.a. 1866, 1870 og 1894. På utsida er 
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kvernhuset i god stand, men inni er det ein del forfall pga lekkasje. Det er fullt mogleg å sette det i 

stand, og mykje av inventaret finst enno der inne.  

 

Uthus 

Reg.nr 1251/5031 KF – A 005°88.036’ N 60°40.648’ 

 

Uthuset er ei bordkledd bygning med torvtak. Grunnmuren er utan mørtel. Her noko forfall ved 

råteskadar.  

 

Øyastølen 

Reg.nr 1251/5139 KF – A 005°50.040’ N 60°41.815’ 

 

På Øyastølen står ei t brunt bordkledd sel med torvtak. Den eldste delen av selet er enno der, men den 

vart påbygd på slutten av 1900-talet. Det nedste selet er nytt da det gamle vart teke ned.  

 

Straume Gnr 49 

 

Bnr 1 

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/5007 KF – A 005°48.992’ N 60°40.074’ 

 

Uteløa er ei av tre uteløer som står på Nesatræet. Her hadde Straumegarden beite- og slåttemark. 

Slåttemarka vart brukt fram til 1960-talet. Uteløa er ei lafta løe med sval/utbygg i front og eit lite 

tilbygg. Det ligg bølgjeblikk på taket. Uteløa er i god stand, men det kan sjåast byrjande forfall pga litt 

råteskadar.  

 

Uteløe  

Reg.nr 1251/5008 

 

Uteløa er ei av tre uteløer som står på Nesatræet. Her hadde Straumegarden beite- og slåttemark. 

Slåttemarka vart brukt fram til 1960-talet.Uteløa er ei lafta løe med sval/utbygg i front, og den har 

never- og torvtak. Her er noko forfall. Det er råteskadar og lekkasje i taket.  

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/5009 

 

Uteløa er ei av tre uteløer som står på Nesatræet. Her hadde Straumegarden beite- og slåttemark. 

Slåttemarka vart brukt fram til 1960-talet. Uteløa ligg på den andre sida ev elva i forhold til 5007 og 

5008. Uteløa er bordkledd med bølgjeblikk på taket. her er begynnande forfall med råteskadar i 

bordkledningen og golvet.  

 

Ruin av steinbru 

Reg.nr 1251/5010 

 

Ruinen etter ei steinbru ligg ved elva på Nesatræet. Det finst restar på begge sidene av elva.  

 

Bnr 2 

 

Gjedlaliløo 

Reg.nr 1251/5141 KF – A 005°50.036’ N 60°40.341’ 

 

Bordkledd uteløe med veggen i sør dekt med brake. Grunnmuren er bygd av steinheller og nedre del 

av veggen er òg dekt med heller. Taket er dekt med never og torv. Det er nemnt i skriftlege kjelder frå 
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1863 at Bnr 2 hadde uteløe i Gjedlalia (Skre 1965: 389). Uteløa er restaurert og sto ferdig i september 

2009. Den vart restaurert av Arne Vassenden.  

 

Bnr 4 

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/5012 KF – A 005°48.595’ N 60°40.024’ 

 

Slåttøyane var eit slåtte- og hesjeområde som var i bruk fram til 1960-talet. Uteløa har sval/utbygg i 

front, bølgjeblikk på taket og sementgolv. Den er i god stand.  

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/5013 

 

I Slåttebakken på Straumegarden finst ein ruin etter ei uteløe. Det som står att no er grunnmuren av 

stein og nokon av stokkane. Opphavleg var den lafta.  

 

 

 

Botnastølen 

Reg.nr 2151/5143 KF – A 005°47.534’ N 60°37.782’ 

 

På Botnastølen står eit lafta sel med steinmur. Taket er dekt med never og torv. Her er byrjande forfall. 

Det har vore tre sel på Botnastølen (Skre 1965: 389). 

      

 

Dyvik Gnr 50 

 

Bnr 4 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/5073 SEFRAK-ID 1251/209/023 KF – A 005°49.302’ N 60°38.637’ 

 

Løa har brakekledning og er ein stavkonstruksjon. Den vart bygd i 1877 og tilbygget kom til i 1937. 

Eigar var usikker på kor gamal brakekledinga er. Bygget er i god stand.  

 

Kvernhus med korntørke 

Reg.nr 1251/5069 SEFRAK-ID 1251/209/024 KF – A 005°49.358’ N 60°38.640’ 

 

Kvernhus med steinmur. Under skiferhellene på taket ligg det bjørkenever. I eine delen hadde dei 

kverna og i den andre var det rom for korntørking. Kvernhuset vart bygd ca 1820 og det er fleire årstal 

rissa inn i treverket der inne. I treverket like ved sjølve kverna står det 1848. Elles er det fleire årstal til 

venstre for døra på innsida; 1847, 1851, 1856 og 1886. Kvernhuset brukast i dag til oppbevaring av 

diverse. Her er langt kome forfall og den bør restaureras.  

 

Smie  

Reg.nr 1251/5072 SEFRAK-ID 1251/209/025 KF – A 005°49.381’ N 60°38.650’ 

 

Trebygning med steinmur. Det er bølgjeblikk på taket. Smia vart bygd tidleg på 1800-talet og har no 

vore ute av bruk i lang tid. Her er langt kome forfall, m.a. står den skeivt.  

 

Steintrapp 

Reg.nr 1251/5071 KF – A 005°49.384’ N 60°38.648’ 
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Frå kvernhuset (1251/5069) går det ei steintrapp oppover langs bekken. Trappa er laga av steinheller 

og den er noko overgrodd i dag. Usikker alder, men den kan nok knyttes til kvernhusa (både det til Bnr 

4 og eit som låg lenger opp). Koordinatane er plotta inn ved starten av trappa. 

 

Naust 

Reg.nr 1251/5070 SEFRAK-ID 1251/209/019 KF – A 005°49.346’ N 60°38.560’ 

 

Naustet er eit grindnaust med skiferheller på taket og ein lem i 0,5 etasje. Det vart bygd i 1870 og er 

enno litt i bruk. Her er ein del slitasje, m.a. er naustet skeivt.   

 

Gamal stølsplass 

Reg.nr 1251/5145 KF – A 005°51.786’ N 60°39.986’ 

 

På den gamle stølsplassen står det berre ruinar att. Det gjekk eit ras i 1860-åra og da vart alle sel flytta 

til dagens Dyvikastøl. Det har òg vore ein støl ca 1000 meter inn i dalen frå den gamle stølsplassen, 

men den vart òg fråflytta på grunn av ras. Ruinane kan rimelegvis daterast til 1800-talet.  

 

Dyvikastølen 

Reg.nr 1251/5146 KF – A 005°51.670’ N 60°39.906’ 

 

På Dyvikastølen står eit lafta og bordkledd sel med steinmur og bølgjeblikk på taket. Dyvikastølen 

vart tatt opp etter eit ras på den gamle stølen på 1860-talet og dei slutta å bruke stølen på 1920-talet.  

 Det ligg ein samanrasa bygning ca 50 meter unna. Denne delen av stølen høyrde til 

Tussenbruni (50/3).   

 

Dalseid Gnr 51 

 

Kai 

Reg.nr 1251/5150 KF – A 005°50.310’ N 60°36.921’ 

 

Før køyrevegen kom på 1950-talet var kaia mykje nytta for transport til og frå Dalseid. Dampbåten 

stansa ikkje der, så dei reiste sjølve ut og borda den når dei skulle vere med. Kaien er i god stand.  

 

Bnr 1 

 

Krambukjellaren 

Reg.nr 1251/5149 KF – A 005°50.272’ N 60°36.848’ 

 

Krambukjellaren er søre enden av eit vestlandshus som opphavleg var nytta som våningshus. Under 

bygginga av Vossebana var det drive handel i kjellaren, m.a. var det sal av alkohol slik at rallarane 

ikkje skulle reisa til Bergen for å drikka. Huset vart bygd i 1870, og det er noko forfall å sjå.    

 

 

Bnr 2 

 

Våningshus (Gamlehuset) 

Reg.nr 1251/5148 KF – A 005°50.274’ N 60°36.847’ 

 

Våningshuset er bygd i sveitserstil. Det er noko falsakleding å sjå. Huset vart bygd kring 1900 og er i 

god stand.   
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Bnr 1, 2 

 

Naustmiljø 

Reg.nr 1251/5151 KF – A 005°50.304’ N 60°36.911’ 

 

Alle nausta er registrert som eit naustmiljø. Naustet på Bnr 1 vart bygd i 1913, mens nausta som 

høyrer til Bnr 2 vart bygde kring 1870 (NGa 1964: 395). 

 

Verpelstad Gnr 52 

 

Bnr 1 

 

Gardstun 

Reg.nr 1251/5132 KF – A 005°.53.015’ N 60°37.044’ 

 

Våningshus, løe og skytje ligg på staden der det gamle tunet på garden låg. Husa som står der no er 

ikkje så gamle. Dei er alle bygd kring 1875, men det har vore ein kontinuitet i bruken av plassen. 

(Koordinatane er plotta inn ved våningshuset) 

 

Rydningsrøys 

Reg.nr 1251/5133 KF – A 005°52.892’ N 60°37.040’ 

 

Det finst steinopphopingar på åkrane der ein har rydda steinen vekk for å betre dyrkingsvilkåra. Dei 

varierer med omsyn til  størrelse og kor synlege dei er i landskapet. Koordinatane er plotta inn ved ei 

rydningsrøys, men det finst fleire rundt omkring på åkrane på garden.  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5128 KF – A 005°52.827’ N 60°36.951’ 

 

Våningshus med ein ark på taket. Huset vart bygd i 1885 og er nyrestaurert.  

 

Låve 

Reg.nr 1251/5127 KF – A 005°52.815’ N 60°36.937 

 

Stor låve med steinmur. Den vart bygd i 1892, og er nyrestaurert og i god stand. den vert nytta som 

serveringsstad og til større arrangement.  

 

Kvernhus 

Reg.nr  1251/5129 KF – A 005°52.692’ N 60°36.922’ 

 

Lafta kvernhus med torvtak og tilhøyrande vassrenner. Kvernhuset vart bygd i 1871, og det var enno i 

bruk under 2. verdskrig (Skre 1965: 450). Det er restaurert og alt innhald er intakt. 

 

Rydningsrøys 

Reg.nr 1251/5130 KF – A 005°52.764’ N 60°36.996’ 

 

Det finst steinopphopingar på åkrane der ein har rydda steinen vekk for å betre dyrkingsvilkåra. Dei 

varierer med omsyn til  størrelse og kor synlege dei er i landskapet. Koordinatane er plotta inn ved ei 

rydningsrøys, men det finst fleire rundt omkring på åkrane på garden.  
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Skytje/eldhus (?) 

Reg.nr 1251/5131 KF – A 005°52.858’ N 60°36.955’ 

 

Lita lafta bygning med torvtak. Funksjonen er usikker, men det kan dreie seg om eit eldhus, eller ev. ei 

skytje. Her er noko forfall.   

 

Naust 

Reg.nr 1251/5134 KF – A 005°52.006’ N 60°37.250’ 

 

Naustet frå 1870 står ved sjøen i Furnestreet. Det er eit grindnaust med torvtak. Oppe er det ei tømra 

bu. I denne bua budde det på ei tid ein familie som seinare flytta til USA. Det var opphavleg 

fjellgarden som hadde bruk for bua til lagring, men og som ein plass dei kunne sova. Det finst berre to 

slike naust att som me veit om. Det andre står i Vikaståa (1251/5003).     
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8 Osterøy og Veafjorden (1251/6000) 
 

Blomdal Gnr 3 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6001 SEFRAK-ID 1251/001/016 KF – A 005°39.022’ N 60°33.264’ 

 

Kvitt vestlandshus med raudt tak og ein ark. Huset nyttast i dag som fritidsbustad og ser ut til å vere i 

god stand. Det vart bygd ca 1843 (NGa 1964: 391). 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/6002 KF – A 005°39.062’ N 60°33.283’ 

 

Rød bygning med steinmur. Den vart bygd i 1946 (NGa 1964: 391), og ser ut til å vere i god stand.  

 

Bnr 2 Heggebotn 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6003 KF – A 005°38.923’ N 60°32.794’ 

 

Kvitt vestlandshus som er påbygd i begge endar. Det har ein liten ark på taket. Huset vart bygd i 1909, 

men eigar meiner at ein del av det skal vera eldre, sannsynlegvis frå 1800-talet. Dette er ikkje 

usannsynleg sidan bruket vart skilt ut i 1846 (Skre 1974: 33). Huset er i bruk og i god stand. 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/6004 KF – A 005°38.907’ N 60°32.802’ 

 

Steinfjøs under og bordkledd løe på toppen. Halve taket er dekt med bølgjeblikk og halve med torv. 

Det er ei tilstøytande skytje (garasje). Dateringa er noko usikker. Det står rissa 1812 inn i treverket i 

løa, men om det dreier seg om gjenbruk av tre eller at løa vart flytta dit frå ein anna plass er uvisst. 

Sjølve Heggebotn vart skilt ut som eige bruk i 1846. Før det var det ein husmannsplass der som hadde 

husa sine eit stykke ovanfor dagens hus (Skre 1974: 33) . At bygget er frå 1800-talet er i alle fall 

rimeleg.   

 

Bnr 4 Midttun 

Bruket er òg kjend under namnet Træet.  

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6005 SEFRAK-ID 1251/001/022 KF – A 005°40.288’ N 60°33.711’ 

 

Kvitt vestlandshus med torvtak og påbygd inngangsparti. Huset vart bygd i 2. kvartal  av 1800-talet. I 

dag brukas det og haldas i stand av Den Norske Turistforeining. Huset ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe 

Reg.nr 1251/6006 SEFRAK-ID 1251/001/021 KF – A 005°40.221’ N 60°33.698’ 

 

Raud bordkledd løe med mur av steinheller. Den eine enden er brakekledd. Den vart bygd i løpet av 1. 

kvartal av 1900-talet og ser ut til å vere i god stand.  
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Hesjedal Gnr 4 

 

Bnr 1 

 

Sag 

Reg.nr 1251/6007 KF – A 005°40.873’ N 60°33.787’ 

 

I elva som renn frå Torvavatnet og ned til Botnavatnet finst ruinane etter ei sag. Usikker datering, men 

dei brukte saga mykje på 1800-talet for å selje til omliggande område (Skre 1974: 44). Det skal vere ei 

oppgangssag og slik sett kan den òg vere mykje eldre enn 1800-talet.  

 

Ruin 

Reg.nr 1251/6009 SEFRAK-ID 1251/014/028 KF – A 005°40.780’ N 60°34.171’ 

 

Like ved det raude våningshuset står det ein grunnmur etter ei bygning. Dette er restane av ei løe som 

vart bygd ein gong i løpet av 2.kvartal av 1800-talet.  

 

Sjurahaugen Bnr 1 (Hesjedal Gnr 4)  

 

Sjurahaugen vart kjøpt av ein Sjur J. Prestunn på slutten av 1860-talet. På den tida var ikkje jorda der 

dyrka noko særleg. Sjur budde der med familien i ca tjue år før dei forlot staden. Etter dette hamna den 

inn under Bnr 1 att (Skre 1974: 56). I dag finst det mykje spor i området etter busetnad og dyrking av 

jorda, og desse stammar sannsynlegvis frå den tida Sjur budde der. Dvs. at alle kulturminna har ei 

sannsynleg datering på ca 1870-1890.   

 

Mur/uteløe 

Reg.nr 1251/6011 KF – A 005°40.622’ N 60°34.208’ 

 

Under ein liten heller i berget er det ein steinmur. Denne vart brukt som ei uteløe for lagring av høy 

mens Sjurahaugen var busett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mur etter ei uteløe under ein heller. Foto Anita Vik 
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Ruin etter bygning 

Reg.nr 1251/6012 KF – A 005°40.628’ N 60.34.240’  

 

Steinmur som er overgrodd av mose. Det ser ut til å vere restane etter ein bygning.  

 

Ruin etter bygning 

Reg.nr 1251/6015 KF – A 005°40.590’ N 60°34.231’ 

 

Like ovanfor elva står ein steinmur som er overgrodd av mose. Det kan dreie seg om restar etter ein 

bygning.  

 

Åkerrein (og lad) 

Reg.nr 1251/6014 KF – A 005°40.648’ N 60°34.222’ 

 

Området til den gamle Sjurshaugen byrjar å gro att, men det er enno spor på bakkane etter 

jorddyrking. Eit av dei mest tydelege er ei åkerrein som er ei heilt bein, avlang forhøging i jorda. Den 

kryssast av eit lad. Det er også fleire slike oppmura terrassar å sjå i området. Vanlegvis kan ikkje slikt 

daterast utan vidare, men sidan jorda ikkje var særleg dyrka da Sjurshaugen vart tatt opp rundt 1870, 

er det sannsynleg at dei stammar får den tida.  

 

Gamal veg 

Reg.nr 1251/5013 KF – A 005°40.631’ N 60°34.240’ 

 

Borte ved Sjurshaugen kan sjåast ein oppmura sti eller smal veg. Den er svært overgrodd og ikkje 

synleg heile vegen. Denne vegen startar der bilvegen stoppar, og går vidare mot Sjurshaugen via 

nyåkeren. Frå Sjurshaugen fortsett den vidare langs elva inn til Røyrbotn og uteløene der. Vegen var 

bygd for hest og slede. Sidan det er i området til Sjurshaugen denne vegen vises best, er det òg der den 

er registrert. I motsetning til dei andre kulturminna på Sjurshaugen kan denne vegen vere langt eldre 

enn brukstida for plassen.  

 

Bnr 1, 2 

 

Mur langs elva og steingard 

Reg.nr 1251/6016 KF – A 005°40.571’ N 60°34.216’  

 

Sjølve elva er oppmura med stein. Like ved går ein steingard (på Bnr 2). Steingarden er overgrodd og 

enkelte stadar er begge konstruksjonane nedrast. Usikker datering.  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6017 SEFRAK-ID 1251/014/029 KF – A 005°40.787’ N 60°34.146’ 

 

Kvitt vestlandshus med høg grunnmur. Huset er satt saman av to stover med eit kjøk i mellom og grue 

i kjellaren. Det art bygd ein gong i løpet av 2.kvartal av 1800-talet. Litt forfall. 

 

Løe 

Reg.nr 1251/6018 SEFRAK-ID 1251/014/028 KF – A 005°40.805’ N 60°34.145’ 

 

Bordkledd løe med steinmur, bølgjeblikk og ein liten ark på taket, samt ei låvebru. Den vart bygd ein 

gong i løpet av 2.kvartal av 1800-talet og den fekk ny kledning i 1976/77. Her er langt kome forfall. 

Mykje av grunnmuren har rast (det er ein god del småstein i muren) og ein del av løa søkk difor.  
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Geil 

Reg.nr 1251/6019 KF – A 005°40.816’ N 60°34.148’ 

 

Oppmura krøtterveg like ved løa (1251/6018). Den var i bruk både som krøtterveg og som veg for folk 

m.a. til Rosshølen der dei henta drikkevatn. Geilen er ein ruin i dag, men den er godt synleg og lett å 

identifisera.  

 

Ruin av fiskeklekkeri 

Reg.nr 1251/6020 KF – A 005°41.044’ N 60°33.876’ 

 

Like ved utløpet til Dalaelva til Botnavatnet ligg ein ruin etter ein bygning som går djupt ned i bakken. 

Dette huset vart brukt til å klekke ut fisk som deretter vart satt ut i fjellvatna i området. Vatn vart ført 

til huset i rør som var laga av tømmerstokkar og ein slik tømmerstokk er teke vare på av Finn 

Fossmark (munnleg kjelde).  

 

 

Bnr 1, 9  

 

Lad 

Reg.nr 1251/6010 KF – A 005°40.756’ N 60°34.117’ 

 

Det fins fleire oppmura terrassar på åkrane for å halde jorda på plass i dei bratte skrentane. Dateringa 

er usikker, men det har vore vanleg å planere åkrane i Vaksdal på denne måten for å utnytte jorda i det 

bratte landskapet.  

 Koordinatane er plotta inn mellom to lad, men det fins fleire spreidd på åkrane rundt på 

garden.  

 

Bnr 9 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6008 KF – A 005°40.771’ N 60°34.180’ 

 

Raudt vestlandshus med ein ark som er bygd over inngangspartiet. Huset nyttast som fritidsbustad og 

ser ut til å vere i god stand.  

 

Feste til løypestreng 

Reg.nr 1251/6040 KF – A 005°40.760’ N 60°34.188’ 

 

Rett bak våningshuset finst det to rusta jernbøylar/krokar som er festa i steingrunnen. Gjennom disse 

låg det ein strekkstokk som løypestrengen var festa i. Løypestrengen vart brukt til å frakte diverse opp 

og ned fjellsidene og bratte heng.    

 

Hesjedalsbotn (Hesjedalen Gnr 4) 

 

Bnr 4 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6023 SEFRAK-ID 1251/014/023 KF – A 005°41.255’ N 60°33.946’ 

 

Kvitt vestlandshus som er påbygd på baksida. Det er ei stor steintrapp ved inngangspartiet. Huset skal 

ha blitt bygd i løpet av 3.kvartal av 1800-talet, og det ser ut til å vere i god stand. 
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Løe/flor 

Reg.nr 1251/6026 SEFRAK-ID 1251/014/025 KF – A 005°41.333’ N 60°33.742’ 

 

Bordkledd løe med steinfjøs under og låvebru på baksida. Den skal vere bygd ein i gong i 3.kvartal av 

1800-talet. Ser ut til å vere i god stand. 

 

Skjul 

Reg.nr 1251/6024 SEFRAK-ID 1251/014/024 KF – A 005°41.376’ N 60°33.921’ 

 

Bordkledd løe med grunnmur av steinheller. Bølgjeblikk på taket. Den skal ha blitt bygd ein gong i 

3.kvartal av 1800-talet og den ser ut til å vere i god stand.  

 

Ruin etter kvernhus (eller sag) 

Reg.nr 1251/6021 KF – A 005°41.212’ N 60°33.951’ 

 

I bekken, like ved skulestova (1251/6022) ligg restane etter det som skal vere eit kvernhus (ev. ei sag).  

 

Lad 

Reg.nr 1251/6025 KF – A 005°41.347’ N 60°33.913’ 

 

Det fins fleire oppmura terrassar på åkrane for å halde jorda på plass i dei bratte skrentane. Dateringa 

er usikker, men det har vore vanleg å planere åkrane i Vaksdal på denne måten for å utnytte jorda i den 

bratte landskapet.  

 Koordinatane er plotta inn ved eit lad, men det fins fleire spreidd rundt på åkrane rundt på 

garden.  

 

Grøttå Gnr 5 

 

 
Husa på Grøttå sett ovanfrå. Foto: Guro K Lund 
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Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6029 SEFRAK-ID 1251/014/001 KF – A 005°42.580’ N 60°33.814’ 

 

Kvitt vestlandshus med ein veranda rundt store delar av huset. Bølgjeblikk på taket. Huset skal vere 

bygd ein gong på 1600-talet. Det er satt saman av to stover og det er ein av desse som skal vere så 

gamal. Huset vart flytta sør for elva i 1870 (Skre 1974: 60). I dag nyttast huset som fritidsbustad og 

det ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/6027 SEFRAK-ID 1251/014/003 KF – A 005°42.555’ N 60°33.813’ 

 

Bordkledd løe med steinfjøs under og bølgjeblikk på taket. Bygningen er ein stavkonstruksjon. På 

delar av bordkledinga er det brukt båtbord. Den skal ha blitt bygd ein gong på 1800-talet. I 1870 vart 

den flytta sør for elva, først lenger opp, før det hamna der det står i dag (Skre 1975: 60). Bygget er 

difor eldre enn det, og det ser ut til å trenge oppussing og vedlikehald.  

 

Steingrunn/brønn (?) 

Reg.nr 1251/6028 KF –  005°42.575’ N 60°33.811’ 

 

I muren like ved våningshuset er det restar etter eit oppmura rom eller ein kjelde/brønn. Usikker 

datering, men sannsynleg i bruk etter at huset vart flytta dit i 1870 (Skre 1974: 60). 

 

Røykjehus 

Reg.nr 1251/6041 SEFRAK-ID 1251/014/002 

 

På oppsida av våningshusa er det bygd ei skytje inntil huset. Denne har vore brukt som røykjehus, men 

òg mjølkekjellar og skytje (Skre 1974: 60). Den skal vere påbygd i 1870 da huset vart flytta til den 

sida av elva.      

 

Restar etter kvernhus 

Reg.nr 1251/6031 SEFRAK-ID 1251/014/005 KF – A 005°42.599’ N 60°33.822’ 

 

Det er berre ein ruin att av kvernhuset i dag, og restane står i bekken nedanfor våningshuset, nær 

sjøen. Like ved ligg ein kvernstein. Kvernhuset vart bygd tidleg på 1900-talet, og det vart tatt av flaum 

i 1942.  

 

Ruin 

Reg.nr 1251/6032 

 

Rett bak naust II (1251/6033) ligg det oppmura steinheller, som ser ut til å danne grunnmuren til eit 

bygg.  

 

Lad 

Reg.nr 1251/6038 KF – A 005°42.555’ N 60°33.813’ 

 

Dei små åkerlappane som er å sjå nær tunet er alle oppmura terrassar. Området er særs bratt og det har 

gått mange ras der. Dateringa er usikker, men det har vore vanleg å planere åkrane i Vaksdal på denne 

måten for å utnytte jorda i det bratte landskapet.  

 Koordinatane er plotta inn ved tre lad som ligg ovanfor kvarandre som ei stor trapp, men det 

fins fleire spreidd rundt på garden.  
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Naustmiljø 

På Bnr 1 står det fleire naust og ikkje alle har tilhøyrt Grøttå. Her har både Blomdal og Hesjedal hatt 

naustgrunn. I matrikkelen oppgjevast berre Bn1 og SEFRAK-registeret skiljar heller ikkje mellom 

dette. I tillegg er det ikkje funne noko datering på nausta. (Nausta er nummererte med undernummer I 

– VI, der I er nærast våningshuset)  

 

Naust I 

Reg.nr 1251/6030 SEFRAK-ID 1251/014/004 KF – A 005°42.599’ N 60°33.822’ 

 

Delvis bordkledd naust med tjukke steinveggar. Bølgjeblikk på taket. Brukast til oppbevaring av 

diverse, og ser ut til å vere i god stand.  

 

Naust II 

Reg.nr 1251/6033 KF – A 005°42.593’ N 60°33.835’ 

 

Grønt, bordkledd naust som ser ut til å vere i god stand. 

 

Naust III 

Reg.nr 1251/6034 SEFRAK-ID 1251/014/006 KF – A 005°42.596’ N 60°33.838’ 

 

Gult og grønt bordkledd naust med bølgjeblikk på taket som ser ut til å vere i god stand.  

 

Naust IV 

Reg.nr 1251/6035 SEFRAK-ID 1251/014/007 KF – A 005°42.592’ N 60°33.839’ 

 

Bordkledd naust. Her er det gjort bruk av båtbord i kledinga og deler er tjærebrent. Naustet treng noko 

vedlikehald. 

 

Naust V 

Reg.nr 1251/6036 SEFRAK-ID 1251/014/008 KF – A 005°42.593’ N 60°33.844’ 

 

Delvis bordkledd naust som er ope i front. Dette er ei todelt bygning. Ein vegg er dekt med båtbord. 

Naustet ser ut til å vere i god stand.  

 

Naust VI 

Reg.nr 1251/6037 KF – A 005°42.582’ N 60°33.856’ 

 

Bordkledd naust med tilnærma flatt tak. Trenger noko vedlikehald.  

 

Veglause gardar langs Veafjorden 

Langs Veafjorden ligg nokre gardar som ein ikkje kan reise til utan båt. Det gjer at gardane er isolerte 

frå resten av kommunen. Her er eit område som ikkje er like berørt av den moderne verda som resten 

av kommunen. Det i seg sjølv gjer området til eit verdifullt landskap. Veafjorden fekk straum i 1952 

og telefon i 1959 (Skre 1965: 19). I dag er det få som bur der. For det meste nyttast området til fritid.  
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Fylingslid Gnr 44 
 

Bnr 1 

 

Ruinar etter bustadar 

Reg.nr 1251/6042 KF – A 005°44.464’ N 60°35.710’ 

 

Her finst berre ruinar som spor etter folka på garden. Det er steinmurar etter bygningar og steingardar, 

og det går òg ei steintrapp frå sjøen og opp. Dateringa på ruinane er usikker, men det har ikkje budd 

folk fast der sidan 1917, og då blir 1800-talet ikkje så usannsynleg.  

 

Geitånæ 

Reg.nr 1251/6043 

 

Geitånæ var ein husmannsplass under Fylingslid og der budde det folk frå 1844-1868 (Skre 1965: 

288). No er det berre ruinar att, og det er restar etter bygningar, steingardar m.m. Det meste er sterkt 

overgrodd. Desse ruinane kan daterast til bruksperioden av plassen.  

 

Veo Gnr 23 

 

Veg frå Veo til Bukkstein 

Reg.nr 1251/6044 KF – A 005°42.893’ N 60°37.455’ 

 

Vegen går frå Veo, gjennom Groli og bort til Bukkstein. Dette var den einaste ferdselsvegen mellom 

gardane sett vekk frå sjøvegen. Det er ein oppmura sti/smal veg med nokre få stabbesteinar enkelte 

stadar. Både søndagsmøteplassen (1251/6067) og brua over Håleelva er ein del av vegen. Vegen er 

noko overgrodd enkelte stader og den har vore utsett for små ras. Det er usikkert kor gamal den er, 

men den har nok vore der i ei eller anna from så lengje der har vore fleire bruk og gardar opp mot 

Bukkstein. (Koordinatar plotta inn langs vegen, dei ovanfor er plotta inn ved nausta på Veo)  

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6053 KF – A 005°42.971’ N 60°37.588’ 

 

Kvitt vestlandshus med ein ark og bølgjeblikk på taket. Det vart bygd i 1928 (NGa 1964: 420). I dag 

nyttast det som fritidsbustad og det ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/6054 KF – A 005°42.532’ N 60°37.571’ 

 

Løe over og fjøs under. Det er eit grindbygg som er bordkledd på to veggar og kledd med bølgjeblikk 

på dei to andre. Den vart bygd i 1870 (NGa 1964: 420). Her noko forfall.  

 

Skytje 

Reg.nr 1251/6055 KF – A 005°42.974 N 60°37.598’ 

 

Rett bak våningshuset står ei veaskytje. Det er ei bordkledd kvit bygning.  

 

Ruin etter hus 

Reg.nr 1251/6052 KF– A 005°42.976 N 60°37.581’ 

 

Berre grunnmuren etter eit hus står att. Det er ei trapp mura opp på eine sida og ei samanrast grue inni. 

Huset vart tatt ned og flytta til den indre delen av Veo, Bnr 3 i 1948.  
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Ruin etter fjøs 

Reg.nr 1251/6051 KF – A 005°42.962’ N 60°37.557’ 

 

Det som står igjen er murane til eit fjøs. Det vart tatt ned og flytta til den indre delen av Veo, Bnr 3. 

Det skjedde i 1948. Det ser ut til å ha vore ei kjelde i fjøset som var mura inn i sjølve grunnmuren.  

 

Veaskytje I 

Reg.nr 1251/6045 KF – A 005°42.882’ N 60°37.446’ 

 

Ope grindbygg med never- og torvtak. Bygget står til forfalls.  

 

Veaskytje II 

Reg.nr 1251/6046 KF – A 005°42.898’ N 60°37.445’ 

 

Ope grindbygg med bordkledde gavlar, never- og torvtak. Her er brukt båtbord i kledinga. Ser ut til å 

vere i god stand. Usikker datering.  

 

Veaskytje III 

Reg.nr 1251/6047 KF – A 005°42.891’ N 60°37.543’ 

 

Ope grindbygg med bordkledde gavlar og never- og torvtak med knottaplast under. Bygget er nytt og 

det er ein kopi av det opphavlege bygget.  

 

Geil 

Reg.nr 1251/6059 KF – A 005°42.956’ N 60°37.599’ 

 

Oppmura krøtterveg. Den har steingjerder på begge sider for lettare å kunne jage dyra til beite. Den er 

sterkt overgrodd, men enno godt synleg og den går enno rett ut i utmarka. Dateringa er usikker, men 

det er sannsynleg  at dei har hatt ein geil i ei eller anna form så lengje det har vore dyr på garden.  

 

Ruin 

Reg.nr 1251/6061 KF – A 005°43.028’ N 60°37.703’ 

 

I utmarka ligg ein ruin i det som no er eit skogområde. Det er restane av ein grunnmur og midt i denne 

veks eit stort grantre. Det kan dreie seg om ei uteløe, alle bruka på Veo hadde ca 4 uteløer kvar (Skre 

1965: 18f), men funksjonen til dette bygget er usikker.  

 

Åkerreiner 

Reg.nr 1251/6060 KF – A 005°42.965’ N 60°37.639’ 

 

Det finst fleire avlange opphopingar av dyrkingsjord på åkrane rundt garden og koordinatane er plotta 

inn ved ei av dei. Åkerreinane dannas der det har vore dyrka jord, gjerne i hellande terreng. Dei ligg 

ofte i utkanten av åkrane og har blitt danna over tid. Dateringa er difor usikker og kan berre 

undersøkast arkeologisk. Åkerreiner er difor er verdifull kjelde for informasjon for framtida.   

 

Rydningsrøyser 

Reg.nr 1251/6062 KF – A 005°42.956’ N 60°37.673’ 

 

Det finst fleire steinopphopingar rundt på åkrane der ein har rydda steinen vekk for å betre 

dyrkingsvilkåra. Dei varierer med omsyn til  størrelse og kor synlege dei er i landskapet. Fleire er 

sterkt overgrodde. Koordinatane er plotta inn ved ei rydningsrøys, men det finst fleire rundt omkring 

på åkrane på garden. Datering er alltid vanskelig å sette på rydningsrøyser da dei best gir svar på det 

ved ei arkeologisk undersøking. Dei er difor ei verdifull kjelde for informasjon for framtida.  
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Bnr 3 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6063 KF – A 005°43.036’ N 60°37.717’ 

 

Gult vestlandshus med skiferheller på taket. Huset vart flytta frå Bnr 1 i 1948 og dei opphavlege 

murane (1251/6052) står enno der borte. I følgje Norske Gardsbruk vart huset bygd i 1948 (1964: 

420), men i og med at det er flytteåret og huset allereie sto på Bnr 1, må det vere eldre enn det.   

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/6064 KF – A 005°43.028’ N 60°37.703’ 

 

Delvis raud bordkledd løe med steinfjøs under. Det er bølgjeblikk på taket og låvebrua er borte. 

Bygningen sto opphavleg på Bnr 1 der murane (1251/5051) enno står att, men vart tatt ned og flytta til 

Bnr 3 i 1948. Når den vart satt opp att, vart den òg ombygd. Norske Gardsbruk oppgjer byggeåret som 

1948 (NGa 1964: 420), men løa må vere eldre enn det.   

 

Naust 

Reg.nr 1251/6066 KF – A 005°43.075’ N 60°37.751’ 

 

Bordkledd grindnaust med bølgjeblikk på taket. Det er brukt båtbord i delar av bordkledinga. Naustet 

skal ha vorte flytta til Bnr 3, og det skjedde sannsynlegvis då dei flytta dei andre husa i 1948 (Skre 

1964: 18).  

 

Søndagsmøteplassen 

Reg.nr 1251/6067 KF – A 005°43.076’ N 60°37.795’ 

 

Langs vegen mellom Veo og Bukkstein – like forbi Bnr 3 – står det nokre oppstilte steinar på den eine 

sida av vegen, ikkje langt frå ein vasskulp i berget. Desse steinane er til for å sitje på. Bebuarane på 

gardane langs Veafjorden samla seg her for sosialt samvær om søndagsettermiddagane. Borna leikte 

seg ofte borte ved vasskulpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anita Vik og Trygve Kallestad på søndagsmøteplassen. Foto: Guro K Lund 
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Bnr 4 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6056 KF – A 005°42.946’ N 60°37.589’ 

 

Vestlandshus med steinmur. Huset vart bygd i 1914 (NGa 1964: 420). Det nyttast som fritidsbustad og 

ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/6057 KF – A 005°42.913’ N 60°37.576’ 

 

Løe kledd med bølgjeblikk og tre, her det gjort bruk av båtbord. Desse er så store at dei kan ha høyrt 

til ei skute. Under løa er det eit steinfjøs. Løa skal vere bygd i 1888 (NGa 1964: 420), og på veggane 

er det firkanta jernspiker, noko som var vanleg på den tida. Løa er eit grinbygg og den ber preg av 

gjenbruk og at det har vore arbeid på den til ulike tider – m.a. kan det sjåast både firkanta og runde 

jernspiker samt trenaglar. Grindstolpane inni skal vere forskjellige, og to av dei skal sjå langt eldre ut 

enn sjølve løa. Dei skal bere preg av å sjå ut til å ha tilhøyrt ei større bygning samt at dei skal ha dekor 

på seg. I så tilfelle var dei ikkje opphavleg laga for ei løe. I løer var det vanlegare å ha ei enkel 

utforming på stolpane.  

 

Ruin etter løe 

Reg.nr 1251/6058 KF – A 005°42.941’ N 60°37.599’ 

 

Restar etter det som sannsynlegvis har vore ei løe med eit fjøs under. Det er grunnmuren som står att i 

tillegg til at det er restar av treverk liggjande. Det tyder på at den ikkje har vore tatt ned, men at den 

har falt ned. Det ser ut som om det har vore fjøs nede da det ser ut som om det har vore båsar der.  

 

Steinbrygger 

Reg.nr 1251/6048 KF – A 005°42.920’ N 60°37.497’ 

 

Nede ved nausta, i sjøen, ligg det til saman fem bryggjer som er mura opp av stein. Tilstanda på dei 

varierer litt, men dei er for det meste i god stand.  

 

Naust 

Reg.nr 1251/6049 KF – A 005°42.913’ N 60°37.501’ 

 

Ope grindnaust som delvis er kledd med bølgjeblikk. Det er fire grindpar og det nærast vatnet er nytt. 

Ser ut til å vere i god stand.  

 

Lad 

Reg.nr 1251/6050 KF – A 005°42.934’ N 60°37.572’ 

 

Det fins fleire oppmura terrassar på åkrane for å halde jorda på plass i dei bratte skrentane. Dateringa 

er usikker, men det har vore vanleg å planere åkrane i Vaksdal på denne måten for å utnytte jorda i det 

bratte landskapet.  

 Koordinatane er plotta inn ved eit lad, men det fins fleire spreidd rundt på åkrane rundt på 

garden.  
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Bnr 13 

 

Båtverkstad 

Reg.nr 1251/6065 KF – A 005°43.105’ N 60°37.777’ 

 

Ved kaia står eit grått bordkledd hus. Dette vart opphavleg bygd som ein båtverkstad. Sjølve 

verkstanden var nede, men øvstetasjen vart brukt som bustad. Dateringa er usikker, men bruket vart 

skilt ut frå Bnr 1 og 3 i 1941 (Skre 1965: 34), og huset vart flytta frå Kallvik (Gnr 25). Det nøyaktige 

årstalet er då uvisst, men huset var bygd før 1940-talet og kan vere langt eldre enn dette. I dag nyttast 

det som fritidsbustad.  

Bnr 16, 17 

 

Lærarbruket  

Reg.nr 1251/6068 

 

Langs vegen mellom Veo og Bukkstein – like sør for Håleelva – står eit bustadhus og ei lita løe. Dette 

er lærarbruket. Gardane i Veafjorden utgjorde ein skulekrins (Skre 1965: 19), og som løn fekk læraren 

eit lite bruk kor han kunne bu og drive gard. Bygningane ser ut til å vere i god stand.  

 

Kvernhus i Håleelva 

Bruka på Veo hadde kvernhus i Håleelva, og det same hadde Bukkstein (Skre 1965: 19). Enno står eit 

par av dei, og elles er det ruinar å sjå. Her er dateringa usikker, men det er ikkje usannsynleg at dei er 

frå 1800-talet eller eldre slik som andre kvernhus rundt i kommunen.  

 

Kvernhus I 

Reg.nr 1251/6069 KF – A 005°43.066’ N 60°37.860’  

 

Lafta innkledd bygning med steinmur. Bølgjeblikk på taket. All mekanismen under ligg i en haug. 

 

Kvernhus II 

Reg.nr 1251/6070 KF – A 005°43.086’ N 60°37.861 

 

Like inntil brua står det nokre murar att etter eit kvernhus. Sjølve huset ligg stabla ved sida av brua. 

Treverket er pakka inn i ei presenning slik at det har byrja å rotne.  

 

Kvernhus III 

Reg.nr 1251/6071 KF – A 005°43.093’ N 60°37.873’ 

 

Dette er den fyrste ruinen nedanfor brua. Her er berre restane att av grunnmuren og den er sterkt 

overgrodd. 

 

Kvernhus IV 

Reg.nr 1251/6072 KF – A 005°43.119’ N 60°37.877’ 

 

Dette er den andre ruinen nedanfor brua. Her er berre restar av grunnmuren att og dei er overgrodde. 

Midt i ruinen ligg ein kvernstein.  

 

Kvernhus V 

Reg.nr 1251/6073 

 

Kvernhuset står nedanfor 2 kvernhusruinar. Det er ei bordkledd bygning som står på ein steinmur. 

Never- og torvtak på taket, med knottaplast under. Kvernhuset har blitt restaurert og er i god stand.  
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Groli Bnr 5 (Veo Gnr 23) 

 

På denne garden har det ikkje budd folk sidan slutten av 1970-talet/byrjinga av 1980-talet.  

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/5079 KF – A 005°43.100’ N 60°37.915’ 

 

Kvitt vestlandshus med grunnmur av steinheller. På huset er det falsakleding og den ser ut til å vere 

tjærebrent. Huset vart bygd i 1917 (NGa 1964: 398). Litt forfall.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/6075 KF – A 005°43.086’ N 60°37.903’ 

 

Steinfjøs nedst, løe øvst med hardingaheller, brakekledning og bordkledning på veggane, samt 

skiferheller på taket. På utsida er det stilt opp ’stikkertar’ – reiskap for å plukke oskjel frå sjøbotn. 

Dette var ei attåtnæring på garden. Løa og fjøset vart bygd i 1900 (NGa 1964: 398). Her er ein del 

slitasjeskadar, m.a. hol i taket.   

 

Hus 

Reg.nr 1251/6080 KF – A 005°43.111’ N 60°37.915’ 

 

Rett framfor våningshuset står eit bordkledd hus med bølgjeblikk på taket. Det minner om eit kårhus, 

men dette er usikkert. Her er langt kome forfall.  

 

Vedhus 

Reg.nr 1251/6081 KF – A 005°43.108’ N 60°37.915’ 

 

Vedhuset er bordkledd og har bølgjeblikk på taket. Har blitt brukt til oppbevaring av ved og mykje 

anna. Her er langt kome forfall.  

 

Hønsehus 

Reg.nr 1251/6082 KF – A 005°43.114’ N 60°37.921’ 

 

Bordkledd avlangt bygg med bølgjeblikk på taket. Brukt som hønsehus. Her er langt kome forfall, m.a. 

er ein del av mønet falt av.   

 

Brønn 

Reg.nr 1251/6076 KF – A 005°43.074’ N 60°37.907’ 

 

Bak løa er det ein oppmura brønn som er firkanta i form. Usikker datering, men den ser ut til å ha blitt 

mura opp med betong i nyare tid.  

 

Naust 

Reg.nr 1251/6083 KF – A 005°43.135’ N 60°37.958’ 

 

Ope naust på høge steinmurar med bordkledd gavl. Til forfall.  

 

Steinrøyser 

Reg.nr 1251/6077 KF – A 005°43.078’ N 60°37.907’ 

 

Det finst fleire steinopphopingar rundt på åkrane der ein har rydda steinen vekk for å betre 

dyrkingsvilkåra. Dei varierer med omsyn til  størrelse og kor synlege dei er i landskapet. Koordinatane 

er plotta inn ved ei rydningsrøys, men det finst fleire rundt omkring på åkrane på garden. Dei er 

overgrodde, men godt synlege. 



92 
 

 

Styvingar 

 

Reg.nr 1251/6078 KF – A 005°43.115’ N 60°37.923’ 

 

Inne på tunet på Groli står det trær som har vorte styva (ask).  

 

Bukkestein Gnr 24 

 

Fleire av områda kulturminna står på er oppgjeve utan Bnr i matrikkelen. Sannsynlegvis høyrer dei til 

anten Bnr 1 ein eller Bnr 2 som ligg i området.  

 

Bukkesteinen 

Reg.nr 1251/6094 KF – A 005°43.405’ N 60°38.411’ 

 

Nord for tunet, like i sjøkanten står ein stor og ujamnt forma stein. Her er det ikkje snakk om 

menneskeleg påverking av naturen. Steinen har ein gong rast ned frå fjellet. Den knytte seg likevel til 

garden pga ei segn om opphavet til namnet på garden. Difor takast den likevel med i registreringa.  

Ein  versjon av segna seier at nokon i ein båt såg ein bukk som klatra opp på steinen for å koma seg 

unna ein bjørn.  Da bjørnen kom seg opp på steinen sprang bukken ned og slik gjekk for seg til 

båtfolka skremte vekk bjørnen med høg lyd. Slik skal steinen ha fått namnet og seinare garden som 

ligg like ved.  

Viss det er noko sannleik i segna skulle ein tru at steinen raste ned alt i jernalder sidan garden 

skal ha fått namnet sitt etter den.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/6089 KF – A 005°43.267’ N 60°38.302’ 

 

Raud bord- og bølgjeblikkledd løe med bølgjeblikk på taket. I god stand.  

 

Feste til løypestreng med strekkstokk 

Reg.nr 1251/6091 KF – A 005°43.258’ N 60°38.328’ 

 

På ein stor stein i eine åkeren ligg ein tjukk stokk som er festa i to jernbøylar som står fast i sjølve 

steinen. Dette var festet til den eine løypestrengen på garden. Dei hadde fire løypestrangar på garden 

som dei brukte til å frakte høy. Nøyaktig datering blir usikker då dei skal ha frakta høy på denne måten 

i fleire mannsaldrar (Skre 1965: 39f).  

 

Styvingar 

Reg.nr 1251/6095 KF – A 005°43.363’ N 60°38.331’ 

 

På åkrane rundt på garden står det trær som har vorte 

styva. Eit veldig godt døme står nede ved sjøen,  rett 

nedanfor Smådalshaugen (6092). Koordinatane er plotta 

inn ved den styvinga, men det finst fleire rundt på garden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Styving nede ved sjøen på Bukkstein. Foto: Guro K Lund 
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Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6090 KF – A 005°43.278’ N 60°38.291’ 

 

Kvitt vestlandshus med tre piper, skiferheller og ein ark på taket. I god stand.  

 

Løe (Nyløo) 

Reg.nr 1251/6085 KF – A 005°43.189’ N 60°38.253’ 

 

Bordkledd løe med steinmur. Den eine veggen er brakekledd. Eigar fekk økonomisk støtte til å 

restaurere løa og den er difor i god stand.  

 

Jordkjellar/røykehus 

Reg.nr 1251/6087 KF – A 005°43.186’ N 60°38.250’ 

 

Delvis oppmura jordkjellar med eit lite bordkledd bygg med never- og torvtak. Det er knottaplast 

under taket. Jordkjellaren har nyleg vorte omgjort til røykehus, der sjølve røykehuset er øvst, mens 

eldstaden er nede i jordkjellaren.  

 

 

Lad og rydningsrøyser 

Reg.nr 1251/6086 KF – A 005°43.160’ N 60°38.202’ 

 

Det fins fleire oppmura terrassar på åkrane for å halde jorda på plass i dei bratte skrentane. Dateringa 

er usikker, men det har vore vanleg å planere åkrane i Vaksdal på denne måten for å utnytte jorda i det 

bratte landskapet. Det finst òg fleire steinopphopingar rundt på åkrane der ein har rydda steinen vekk 

for å betre dyrkingsvilkåra. Dei varierer med omsyn til  størrelse og kor synlege dei er i landskapet. 

Koordinatane er plotta inn ved eit lad, men det fins fleire av dei, samt fleire rydningsrøyser spreidd 

rundt på åkrane på garden.  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6096 KF – A 005°43.309’ N 60°38.281’ 

 

Lyst gult vestlandshus med 2 piper, bølgjeblikk og ein ark på taket. Ser ut til å vere i god stand. 

 

Kåstad Gnr 43 

 

Fleire av kulturminna som er registrert på garden står på stadar som ikkje har noko bruksnummer i 

matrikkelen. Dei finst alle i nærleiken av tunet.  

 

Veg mellom Kåstad og Kåstadneset (husmannsplass) 

Reg.nr 1251/6111 KF – A 005°44.363’ N 60°38.036’ 

 

Vegen mellom Kåstad og husmannsplassane er ein delvis oppmura sti. Den er overgrodd, lite brukt, og 

difor ikkje godt synleg heile vegen.  
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Stølen/husmannsplass 

Reg.nr 1251/6112 KF – A 005°44.303’ N 60°37.952’ 

 

Den gamle husmannsplassen ligg mellom Kåstad og Kåstadneset, langs gardsvegen (1251/6111). Her 

fins grunnmurrestar, lad, rydningsrøyser, steingardar og hes. Her budde det folk mellom 1796 og 1863 

(Skre 1965: 279), og kulturminna som er registrert kan nok daterast til denne perioden.  

 

Hes 

Reg.nr 1251/6113 KF – A 005°44.337’ N 60°37.973’ 

 

Mellom Kåstad og Stølen (husmannsplassen) står det fleire hesjestaurar på rekke og rad som enno har 

strengen på. Dei er delvis falle ned.  

 

Restar etter båtstø 

Reg.nr 1251/6114 KF – A 005°44.296’ N 60°38.033’ 

 

I vasskanten er det restar etter båtopptrekk. Her har det sannsynlegvis vore båtstø, men det er ikkje 

synlege spor etter naust.  

 

Naust 

Reg.nr 1251/6098 KF – A 005°44.292’ N 60°38.198’ 

 

Ope grindnaust med fire grindpar. Det er bølgjeblikk på taket og eit skjøynehus inni. Det vart brukt til 

oskjelsnæringa og ein bearbeida skjela der inne. Skjelgraving var ei attåtnæring som sort sett føregjekk 

frå 1880-talet og fram til 1940-talet (Fjellheim 1982: 108f). Slik sett kan det vere nærliggande å i alle 

fall datere skjøynehuset til denne tida, men det blir usikkert.    

 

Ruin etter sag 

Reg.nr 1251/6099 KF – A 005°44.332’ N 60°38.200’ 

 

Saga sto i elva eit stykke nedanfor garden og alt som er att i dag er ruinar. Dette var ei oppgangssag og 

den var da frå 1800-talet eller eldre. 

 

Ruin etter kvernhus 

Reg.nr 1251/6100 KF – A 005°44.352’ N 60°38.202’ 

 

Kvernhuset sto i elva eit stykke nedanfor garden, og ovanfor oppgangssaga (1251/6099). Det er nemnt 

at dei hadde kvern på 1800-talet og det er sannsynleg at det var denne. Bygget raste saman ein gong 

etter at Vaksdal bygdebok b. III vart gitt ut i 1965, for der står det oppført som ”i bra stand” (Skre 

1965: 272).  

 

Snellebakken/ruin 

Reg.nr 1251/6117 KF – A 005°44.335’ N 60°38.237’ 

 

Mellom dagens kai og tunet på Kåstad står det att ein grunnmur etter eit hus. Her budde Haldor 

Nilsson Øyo. Ut frå hans levetid og ekteskap er det sannsynleg at huset var i bruk seint på 1800-talet 

og fyrste del av 1900-talet (Skre 1965: 280). Haldor var rokkedreiar, smed og snikkar. Han hadde 

vassdrive rokk i huset som i dag står i Kuvika.  
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Styvingar 

Reg.nr 1251/6118 

 

Rundt om på åkrane rundt Kåstad, men og ut mot Stølen, er det fleire tre som har vore styva. Mange 

av desse er ask.  

 

Joabrukjet 

Nokre av kulturminna, som står på område utan matrikkelnummer, står på det eine bruket som i dag 

kallast Joabrukjet.  

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6109 KF – A 005°44.369’ N 60°38.138’ 

 

Brunt bordkledd bustadhus. Det har ikkje budd folk der sidan 1986. Huset står til nedfalls.  

 

Ruin etter løe 

Reg.nr 1251/6110 KF – A 005°44.352’ N 60°38.137’ 

 

Alt som er att etter løa er restar etter grunnmuren, og det er gjort bruk av mørtel enkelte stadar i den. 

Løa vart tatt ned på 1970-talet fordi tømmeret skulle nyttast til eit skutenaust. Det viste seg derimot at 

løa ikkje var stor nok og dermed vart tømmeret liggjande til det rotna vekk.  

 NB! gjødselkjellaren er full av vatn og det er ope rett ned i den. Her bør det sikrast slik at 

ingen uforvarande fell oppi.  

 

Brønn 

Reg.nr 1251/6108 KF – A 005°44.404’ N 60°38.137’ 

 

Like ved det minste våningshuset som står på tunet, er det ein oppmura og firkanta brønn. Den er for 

lengst uttørka og overgrodd. 

 

Naust 

Reg.nr 1251/6115 KF – A 005°44.260’ N 60°38.143’ 

 

Ope grindnaust med fire grindpar. Bølgjeblikk på taket, og restar etter brakekledning i gavlen. 

Størrelsen på naustet tilseier at det er eit skutenaust. Det har vore brukt øks til å hogge ut tømmeret, 

noko som indikerar at det er gamalt, men meir veit me ikkje. Det er langt kome forfall, m.a. er delar av 

taket blåse av. Det nyttast berre til å oppbevare mangt og mykje.  

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6103 KF – A 005°44.379’ N 60°38.159’ 

 

Kvitt vestlandshus med to piper. Ser ut til å vere i god stand.  

 

Bu 

Reg.nr 1251/6104 KF – A 005°44.396’ N 60°38.159’ 

 

Delvis lys brun, bordkledd bygning som er lafta inni. Bølgjeblikk på taket. Her er langt kome forfall.  

 

Løe 

Reg.nr 1251/6102 KF – A 005°44.392’ N 60°38.147’ 

 

Raud bordkledd løe med bølgjeblikk på taket. Her er byrjande forfall.  
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Potestein 

Reg.nr 1251/6105 KF – A 005°44.495’ N 60°38.153’ 

 

I skogen over tunet på Kåstad, langs ein oppmerka sti til fjellet, står ein stor stein med flat topp. Den er 

overgrodd av mose, men under mosen er toppen av steinen oppmura. På denne typen stein dyrka ein 

poteter. Steinane måtte vere høge nok til at dyr ikkje kom seg opp på dei og dei kunne og vere gjerda 

inn for same formål. Slike steinar måtte plasserast i lune område med mykje sol. Toppen kunne bli 

mura opp – slik som i dette tilfellet – for å gjere den flat nok. Deretter la ein jord oppå som man kunne 

dyrke poteten i.  

Trygve Kallestad avdekkaroppmuringa under torva på potesteinen. Foto: Anita Vik 

 

 

 

Steinbru 

Reg.nr 1251/6106 KF – A 005°44.447’ N 60°38.145’ 

 

Ovanfor tunet, oppe i skogen, går ei steinbru over elva. Ho er ein del av en sti for buskap, men ho er 

ikkje ein del av ein geil.  

 

Feste for taubane 

Reg.nr 1251/6107 KF – A 005°44.407’ N 60°38.134’ 

 

To jernbøylar som er festa i steingrunnen er det som er att etter taubanen. Den vart brukt til å frakte 

diverse opp og ned fjellsida.  
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Åkerreiner og rydningsrøyser 

Reg.nr 1251/6101 KF – A 005°44.356’ N 60°38.197’ 

 

Det finst fleire avlange opphopingar av dyrkingsjord på åkrane rundt garden og koordinatane er plotta 

inn ved ei av dei. Åkerreinane dannas der det har vore dyrka jord, gjerne i hellande terreng. Dei ligg 

ofte i utkanten av åkrane og har blitt danna over tid. Dateringa er difor usikker og kan berre 

undersøkast arkeologisk. Det same gjeld rydningsrøysene og det finst fleire steinopphopingar rundt på 

åkrane der ein har rydda steinen vekk for å betre dyrkingsvilkåra. Dei varierer med omsyn til  størrelse 

og kor synlege dei er i landskapet.  

 

 

Kvamme Gnr 42 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6124  KF – A 005°44.417’ N 60°38.751’ 

 

Kvitt vestlandshus med skiferheller og ein ark på taket. Det er påbygd ein terrasse på den sydlege 

delen som òg er den eldste delen av huset. Huset vart bygd i 1907 og nyttast i dag som fritidsbustad. 

Det er i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/6125 KF – A 005°44.427’ N 60°38.746’ 

 

Raud bygning med låvebru. Bølgjeblikk på taket. Løa vart bygd i 1961 på same staden som 

gamlefjøset – ei stavbygning – sto. Løa er i god stand.   

 

Tomta til gamlehuset eller bu 

Reg.nr 1251/6127 KF – A 005°44.393’ N 60°38.730’ 

 

Tomta ligg til venstre for terrassen til huset, på høgd med løa. Her fant eigar kvernsteinar til ei 

handkvern der det skal ha stått ei bygning som anten var det gamle våningshuset eller ei bu. Steinane 

fann han i jorda og han antar at dei har blitt gøymt/lagt i bygningen og deretter gløymt.  

 

Kvamstølen  

Reg.nr 1251/6126 KF – A 005°45.367’ N 60°38.651’ 

 

Bygningen på Kvamstølen er lafta og innkledd, og har bølgjeblikk på taket. Den vart bygd i 1943 og 

tømmeret vart kløyvd med handsag(Skre 1965: 261). Bygget som sto der før, skal ha vore bygd ein 

gong i 3.kvartal av 1800-talet. Bygningen er i god stand da den vart restaurert i 2011, og den er ope for 

folk som ferdast i fjellet. Kvamstølen ligg 470 m.o.h.    

 

Bnr 2 

 

Kvernhus I 

Reg.nr 1251/6121 KF – A 005°44.448’ N 60°38.868’ 

 

Like ved vegen som går frå sjøen opp til gardstunet står det eit kvernhus. Det er ei bordkledd bygning 

med både steinheller og torv på taket. Under torvtaket er det brukt papp og knottaplast. Kvernhuset er i 

god stand da det nyleg har blitt restaurert. Det har vorte gjort gjenbruk av den opphavlege steinen og 

alt anna det var mogleg å bruke.  
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Kvernhus II 

Reg.nr 1251/6122 

 

Rett nedanfor kvernhuset (6121) som står ved vegen, står det eit borkledd kvernhus. Her er det langt 

kome forfall, m.a. er torvtaket overgrodd.  

 

Bnr 5 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/6123 KF – A 005°44.433’ N 60°38.794’ 

 

Kvitt vestlandshus med påbygd veranda. Huset nyttast som fritidsbustad og ser ut til å vere i god 

stand.   
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9 Eidsfjord (1251/7000) 
 

Brørvik Gnr 34 – veglaus gard ved Eidsfjorden 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/7027 SEFRAK-ID 1251/305/027 KF – A 005°46.307’ N 60°43.282’ 

 

Trekvitt vestlandshus som er borkledd på tre sider. Det har ein ark og er dekt med bølgjeblikk på taket. 

Den eldste delen av huset vart bygd i 1848, og deretter vart huset påbygd i 1860/70-åra. I 1914 vart det 

og påbygd i høgda, samt at det fikk ein kjellar. Det er fleire merker på huset som tyder på at tømmeret 

har brukt til noko anna før. Huset ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/7030 SEFRAK-ID 1251/305/030 KF – A 005°46.301’ N 60°43.269’ 

 

Løa har falt ned og fjøset er falleferdig. Fjøset er tømra og årstalet 1871 er rissa inn der. Det skjedde ei 

ombygging i 1930. Det er tre grindpar i fjøset, og det eine av dei er dekorert noko som tyder på 

gjenbruk. Løa var og ein grindkonstruksjon.   

 

Bu 

Reg.nr 1251/7028 SEFRAK-ID 1251/305/028 KF – A 005°46.306’ N 60°43.283’ 

 

Lafta bygning med bølgjeblikk. Buaskotet er kledd inn. Bua vart bygd i byrjinga av 1860-talet og ein 

kan sjå ein innrissa båt i treverket. Det råteskadar å sjå nedst på rammeverket.  

 

Veaskytje 

Reg.nr 1251/7029 SEFRAK-ID 1251/305/029 KF – A 005°46.297’ N 60°43.275’ 

 

Delvis bordkledt grinbygg  med bølgjeblikk på taket. Den har truleg blitt bygd samtidig med 

våningshuset (7027), altså 1848. No er den falleferdig, og det byggast for tida ei ny skytje i same stil 

rett ved sidan av.    

 

Brønn med ruin etter smie (eller eldhus) 

Reg.nr 1251/7031 KF - A 005°46.267’ N 60°43.273’ 

 

Eit stykke bak våningshuset finst restar etter ei oppmura brønn og restane etter grunnmuren og grua i 

eit bygg. Dette bygget kan vere både ei smile og eit eldhus. Det var vanleg å plassere desse huse langt 

unna andre gardshus pga brannfare. Fram til 1920 fantes det ei smie på garden og ruinen kan da vere 

etter denne (Skre 1965: 146).  

 

Styving 

Reg.nr 1251/7032 KF – A 005°46.301’ N 60°43.269’ 

 

Ovanfor tunet, ved overgangen til skogen, står ei stor eik som har blitt styva. Den eine halvparten har 

knekt av og seinare blitt saga heilt av.  

 

Ruin etter sag 

Reg.nr 1251/7022 KF – A 005°46.351’ N 60°43.175’ 

 

Like ved elvemunningen står det att ein grunnmur etter ei sag. Denne saga vart flytta til Brørvik frå 

Hesjedalsfossen. Det var ei sirkelsag og den var bygd kring 1870. Den var i drift der fram til 1920 før 
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den vart tatt ned og flytta til Brørvik. Der sto den fram til Brørvik 1945 før den vart flytta til 

Eidslandet (7010) (Skre 1965: 147, 231). 

 

Steingard 

Reg.nr 1251/7023 KF – A 005°46.387’ N 60°43.215’ 

 

Overgrodd steingard inne i granskog. Trea vart planta på det som var både inn- og utmark på 1970-

talet. Allereie under SEFRAK-registreringa på 1990-talet vart det notert at skogen var klar for 

hogging.  

 

Åkerreiner 

Reg.nr 1251/7025 KF – A 005°46.381’ N 60°43.276’ 

 

Det finst fleire avlange opphopingar av dyrkingsjord på åkrane rundt garden og koordinatane er plotta 

inn ved ei av dei. Åkerreinane dannas der det har vore dyrka jord, gjerne i hellande terreng. Dei ligg 

ofte i utkanten av åkrane og har blitt danna over tid. Dateringa er difor usikker og kan berre 

undersøkast arkeologisk.  

 

Rydningsrøyser 

Reg.nr 1251/7026 KF – A 005°46.336’ N 60°43.279’ 

 

Det finst fleire steinopphopingar rundt på åkrane der ein har rydda steinen vekk for å betre 

dyrkingsvilkåra. Dei varierer med omsyn til  størrelse og kor synlege dei er i landskapet. Koordinatane 

er plotta inn ved ei rydningsrøys, men det finst fleire rundt omkring på åkrane på garden.  

 

Båtstø 

 

Reg.nr 1251/7024 KF – A 005°46.457’ N 60°43.240’ 

 

Ved vasskanten, nedanfor tunet finst det ei oppmura båtstø. Datering blir usikker då dei eldste nausta 

er borte.  

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/7033 

 

I Utlabakkjen står ei gamal uteløe. Den er lafta, har steinmur og eit tak dekt med bølgjeblikk. Her er 

langt kome forfall.  

 

Eide Gnr 35 

 

Bnr 1 

 

Sti mellom Myster og Eide 

Reg.nr 1251/7002 KF – A 005°48.235’ N 60°44.115’ 

 

Delvis oppmura sti som var ein gamal veg mellom Mystergarden og Eidegarden. Delar av den går 

rundt den nedre delen av Åsen. Den er overgrodd her og der, men enno godt synleg.   

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/7004 KF – A 005°47.956’ N 60°44.327’ 
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Kvitt vestlandshus med grønmalt grunnmur og ein ark på taket. Huset vart bygd i 1927 (NGa 1964: 

396), og det ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/7006 KF – A 005°47.984’ N 60°44.327’ 

 

Bordkledd løe med tilhøyrande skytje og firkanta silo. Taket er dekt med skifer. Løa vart bygd i 1927 

(NGa 1964: 396), og ser ut til å vere i god stand.  

 

Vognhus 

Reg.nr 1251/7005 KF – A 005°47.955’ N 60°44.331’ 

 

Raud bordkledd bygning med tilhøyrande skytje. Taket er dekt med skifer. Vognhuset ser ut til å vere i 

god stand.  

 

Bnr 3 

 

Sag 

Reg.nr 1251/7010 KF – A 005°47.968’ N 60°43.854’ 

 

Delvis bordkledd grindbygg. Saga som er ei sirkelsag vart bygd kring 1870 ved Hesjedalsfossen kor 

den var i drift fram til 1920. Deretter vart den flytta til Brørvik (Gnr 34 (1251/7022)) kor den sto fram 

til 1945 da den vart flytta til Eide (Skre 1965: 147, 231). Materiale til Brørvikskuta (1251/6128) vart 

kutta i denne saga. Det er noko slitasje så sjå på bordkledningen.  

 

Eidstølen  

Reg.nr 1251/7034 KF – A 005°45.709’ N 60°44.555’ 

 

På Eidstølen står eit lafta sel med steinmur og noko bølgjeblikkskledning. Dateringa er usikker, men 

stølen har vore i bruk i ’manns minne’ og stølen gjekk ut av bruk på 1930-talet (Skre 1965: 155). Her 

er byrjande forfall.  

 

Myster Gnr 39 

 

Bnr 1 (+ 38/1) 

 

Vegen til Leiro 

Reg.nr 1251/7016 KF – A 005°49.458’ N 60°44.127’ 

 

Vegen startar på Myster gard og går vidare opp til Leiro. Den er ein traktorveg i byrjinga, men blir 

etter kvart ein oppmura sti. Grunna at det ikkje var mogleg å gå vegen ved registrering (årstida) er det 

berre plotta inn koordinatar ved byrjinga av vegen.  

 

10 Eksingedalen (1251/8000) 
Eikefet Gnr 36 

 

Bnr 1 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8007 KF – A 005°49.280’ N 60°45.048’ 

 

Lafta løe som er bordkledd og har skiferheller på taket. Steinfjøs bygd opp av steinheller under. Nokre 

meter unna løa er det ein tilhøyrande silo som er bygd i tre og har eit skråtak. Løa og fjøset skal vere 
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bygd rundt 1850 (NGa 1964: 396), og her er noko skadar å sjå. Ein bjelke på eine tverrsida er knekt 

noko som gjer at veggen synk nedover.  

 

Kårhus, Ranglastova 

Reg.nr 1251/8005 KF – A 005°49.322’ N 60°45.040’ 

 

Bordkledd lite vestlandshus. Huset vart flytta frå Høvik (Gnr 54) til Eikefet og skal vere frå 1800-talet. 

’187’ står malt ved inngangsdøra, og det siste talet (viss det finnes) er då under dørkarmen. Namnet 

Ranglastova er ei forkorting av Ragnhildstova. Her er begynnande forfall då huset har stått ubrukt 

lengje.  

 

Sag 

Reg.nr 1251/8006 KF – A 005°49.492’ N 60°45.085’ 

 

Saga på Eikefet er eit grindbygg med to bordkledde veggar. Muren er laga av steinheller og det er 

skiferheller på taket. I tillegg er det ei tilhøyrande oppmura, men samanrast vassrenne. Det står 1925 

rissa inn i ein av takbjelkane. Ei slik datering stemmer overens med at det er ei sirkelsag. Alt 

inventaret er på plass der inne og det ser ut som om man berre la frå seg arbeidet ein dag og aldri kom 

tilbake. Det er noko skader å sjå. M.a. er det hol i taket og dei to opne veggane har gjett elementa 

tilgong på inventaret. Til dømes er sagbladet rusta og det veks lav der inne.  

 

 

Bnr 3 

 

Vadmålsstampe 

Reg.nr 1251/8001 KF – A 005°48.695’ N 60°44.964’ 

 

Brunt bordkledd hus bygd inntil eit lite fossefall. Her hadde dei ei vadmålsstampe. Den vart flytta frå 

Modalen og satt opp området som kallast Stampo rundt 1935. Vadmålsstampa fungerte som ei 

attåtnæring for eigaren som arbeida på møbelfabrikken nede på Eidsland. Han haldt fram med drifta til 

rundt 1950 (Skre 1965: 178, 183).  Det er noko slitasje å sjå utanfrå.   

 

 

Eikemo Gnr 37 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8009 SEFRAK-ID 1251/305/001 KF – A 005°49.726’ N 60°45.886’ 

 

Kvitt vestlandshus med to inngangsparti, eit innbygd eldhus på motsatt side og ein liten ark på taket ca 

midt på huset. Lengda på 25 meter gjer at det skilje seg frå andre vestlandshus. Lengdemessig liknar 

det på eit trønderlån, men utsjåandemessig er det eit typisk vestlandshus som har gjennomgått fleire 

byggefasar. Den eldste delen av huset kallas Buæ og det er den midte delen av huset. Denne delen var 

opphavleg ei årestove. Kjellaren under Buæ var opphavleg ein jordkjellar. På ein takstolpe i lemmen 

over Buæ er årstalet 1838 rissa inn i ein takstolpe, og dette skal vera året Buæ vart flytta til dagens tun. 

Kårenden vart bygd på huset i 1880-åra. Her er stor vilje til ivaretaking og huset er i bruk og i god 

stand. Inni er fleire rom oppussa. 
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Våningshuset på Eikemo. Uvanlig langt vestlandshus. Foto: Anita Vik 

 

Storeløo 

Reg.nr 1251/8010 SEFRAK-ID 1251/305/002 KF – A 005°49.747’ N 60°45.903’ 

 

Gul borkledd løe med tilstøytende skytje. Grunnmur av stein. Fjøset under er lafta, mens løa er ein 

grindkonstruksjon. Dette var eit sauefjøs. I følgje branntaksten frå 1887, som eigar hadde, så sto den 

løa i 1783 da ei jente døde i skokkjen. Dei slutta med dyrehald på garden på 1970-talet. Løa ser ut til å 

vere i god stand.  

 

Nyløo 

Reg.nr 1251/8011 SEFRAK-ID 1251/305/003 KF – A 005°49.769’ N 60°45.901’ 

 

Gul bordkledd løe med steinfjøs under. Løa har vore ein stavkonstruksjon. Trass i namnet skal løa vere 

den eldste løa på garden og namnet skal hengje att frå den gongen den var ny. I følgje branntaksten frå 

1887, som eigar hadde, sto denne løa i alle fall på 1740-talet.  

 

Ruin etter Larsastova 

Reg.nr 1251/8012 KF – A 005°49.770’ N 60°45.886’ 

 

Overgrodde steinruinar er alt som er att etter Larsastova. Huset vart flytta til Ørevik da eigar flytta dit.. 

Under den eldste delen av huset var det ein kjellar, men det er uvisst om den enno er der. Huset var 

truleg frå siste halvdel av 1800-talet.  

 

Stemnegard/demning 

Reg.nr 1251/8013 KF – A 005°49.278’ N 60°45.898’ 

 

I Kvednhusbekken er det ei demning bygd opp av steinheller. Den vart brukt til å styre vatnet som rant 

ned til saga (1251/8014). På 1800-talet var det vanleg at Eksingedølane fekk skåre tømmeret sitt der 

(Skre 1965: 186f), så demninga kan i det minste daterast til det århundret (om den ikkje er eldre).  
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Ruin etter sag og kvernhus 

Reg.nr 1251/8014 KF – A 005°49.347’ N 60°45.938’ 

 

Alt som står att etter saga i Kvednhusbekken er restane etter grunnmuren. På 1800-talet hadde dei hatt 

sag i lange tider der eksingedølane fekk kutta tømmeret sitt (Skre 1965: 186f). Ut frå tidsperioden er 

det sannsynleg at det var ei oppgangssag. Det tyder på at saga kan daterast til 1800-talet, men at det er 

rimelig å anta at den er eldre enn det. Ved sida av saga står murane etter eit kvernhus.  

 Både saga og kvernhuset sto på 1960-talet, men da hadde forfallet allereie satt inn.  

  

Høvik Gnr 54 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8016 SEFRAK-ID 1251/306/063 KF – A 005°51.953’ N 60°47.005’ 

 

Kvitt vestlandshus med påbygd veranda. Huset vart bygd i 1863 og den eldste delen av huset er lafta. I 

siste del av 1900-talet vart det påbygd i nordre del. Huset er i bruk og i god stand.  

 

Røykehus 

Reg.nr 1251/8017 SEFRAK-ID 1251/306/066 KF – A 005°51.873’ N 60°47.064’ 

 

Lite bygg med bordkledning, bølgjeblikk på taket og ein massiv steinmur rundt sjølve bygget. Det er 

laft i vestre gavl og bindingsverk i austre gavl. Røykehuset daterast til siste del av 1800-talet, men 

SEFRAK-registrator skriv på skjema at huset ser eldre ut enn 1800-talet pga laftestokkane og den 

grove muren. Røykehuset ser ut til å vere i god stand.  

(I SEFRAK-registeret er Bruksnummeret oppført som 5, mens det i matrikkelen står Bnr 1.) 

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8019 SEFRAK-ID 1251/306/064 KF – A 005°51.862’ N 60°47.008’ 

 

Kvitt vestlandshus med ark på taket. Huset vart bygd i 1875 (NGb 1964: 1215) og det står no tomt. 

Det ser ut til å vere i god stand sett vekk frå lekkasjen i den eine pipa.  

 

Ruin etter løe 

Reg.nr 1251/8020 SEFRAK-ID 1251/306/065 KF – A 005°51.862’ N 60°47.990’ 

 

Det som står att etter løa er berre grunnmuren og låvebrua. Løa vart bygd i 1875 (NGb 1964: 1215), 

og den sto enno under SEFRAK-registreringa på 1990-talet.  

 

Bnr 3 

 

Hus 

Reg.nr 1251/8021 KF – A 005°51.752’ N 60° 46.918’ 

 

Lite gult bustadhus som ser ut til å vere i god stand. Dette er sannsynlegvis skulehuset frå 1931/32, 

men det har vorte påbygd sidan den tid (SVK 1989: 55).  
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Bnr 4 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8023 SEFRAK-ID 1251/306/069 KF – A 005°51.798’ N 60°47.098’ 

 

Lyst blågrått vestlandshus. Huset vart bygd i 1867 og eit tilbygg i austre delen kom til etter 1900. 

Planløysinga er enno den same innvendig, men romma er pussa opp. Huset er i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8022 SEFRAK-ID 1251/306/068 KF – A 005°51.821’ N 60°47.103’ 

 

Delvis raud bordkledd løe med steinmur og ei tilhøyrande skytje. Det er oppmura fjøs i øvre etasjen 

for å kunne utnytte møkkakjellaren under. Løa er eit grindbygg og det er fem grindpar der inne. 

Bygget vart bygd i 1867 og skytja som kallast Nyskytjo vart påbygd på 1950/60-talet. Her er langt 

kome forfall.  

 

Driftsbygning 

Reg.nr 1251/8024 KF – A 005°51.804’ N 60°47.109’ 

 

Moderne driftsbygning med raud løe øvst og fjøs av betong nedst. Ifylgje eigar vart den bygd på 1950-

talet og var ferdig innan 1960. Norske Gardsbruk skriv 1956 (NGb 1964: 1215). Driftsbygningen er i 

god stand.  

 

Kårhus 

Reg.nr 1251/8026 SEFRAK-ID 1251/306/071 KF – A 005°51.795’ N 60°47.093’ 

 

Raudt hus med ein ark på taket. Huset er oppgjeve som bygd i 1904 av eigar, mens det i SEFRAK-

registeret er datert til 1860-1870-åra, dvs, like gamalt som dei andre husa på garden. 

 

Kjerrehus 

Reg.nr 1251/8025 KF – A 005°51.824’ N 60°47.099’ 

 

Raud bordkledd bygning med trekvitt møne. Dette er eit grindbygg. Bordkledinga har kome på i nyare 

tid. Dateringa er usikker og bygget ser ut til å vere i god stand.  

 

Bnr 5 

 

Kårhus 

Reg.nr 1251/8027 SEFRAK-ID 1251/306/067 KF – A 005°51.833’ N 60°47.090’ 

 

Kvitt, påbygd vestlandshus med veranda. Huset vart bygd seint på 1800-talet og sto opphavleg på Bnr 

1. Det vart flytta derifrå og bort dit det står i dag kor det vart nytta som kårhus. Huset vart ombygd i 

1960. I dag står det tomt, og det er byrjande forfall å spore.  

 

Vetlejord Gnr 55 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8029 SEFRAK-ID – 1251/306/050 KF – A 005°52.879’ N 60°47.099’ 

 

Gult vestlandshus med ei skytje på den eine tverrenden. Huset vart bygd i 1861 og årstalet var mala på 

ein vegg der inne, men det har blitt mala over. Det har vore lite ombyggingar av huset. Huset ser ut til 

å vere i god stand, men det under SEFRAK-registreringa vart det notert lang kome forfall.   



106 
 

 

Kårhus 

Reg.nr 1251/8028 SEFRAK-ID 1251/306/049 KF – A 005°52.907’ N 60°47.105’ 

 

Lite gult vestlandshus som er påbygd. Huset vart bygd i 1873, og inngangspartiet er ombygd etter 

SEFRAK-registreringa på 1990-talet. Ser ut til å vere i god stand.  

 

Smie 

Reg.nr 1251/8030 SEFRAK-ID 1251/306/051 KF – A 005°52.907’ N 60°47.119’ 

 

Lite bygg med bordkledning og ein høg og tjukk mur som går rundt alle veggane. Den står på eit skarv 

som heiter Geitaskarvet (Lillejord og Steinsland 1984). Smia skal vere eldre enn Våningshuset 

(1251/8029) som vart bygd i 1861. Den ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8031 KF – A 005°52.923’ N 60°47.081’ 

 

Raud bygning med låvebru og mur bygd opp av steinheller. Den vart bygd i 1929 (NGb 1964: 1226), 

og ser ut til å vere i god stand.  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8034 SEFRAK-ID 1251/306/052 KF – A 005°52.848’ N 60°47.072’ 

 

Raudt vestlandshus med skiferheller og ein liten ark på taket. Huset er 17,6 meter langt og dermed 

noko lengre enn eit typisk vestlandshus. Huset kallast Godmorstova (eller Gommostova) og har vore 

eit kår ein gong. Huset var bygd i 1871 og ser ut til å vere i god stand. I dag leies det ut til overnatting 

og er ein del av ’Den grøne sløyfa’.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8033 KF – A 005°52.847’ N 60°47.090’ 

 

Raud bygning med låvebru og tilhøyrande silo. Ser ut til på vere i god stand.  

 

Kraftstasjonshus 

Reg.nr 1251/8032 KF – A 005°52.592’ N 60°46.807’ 

 

To små kraftstasjonshus ligg like ved R 344 sørvest for Vetletungarden. Det er to grå trebygg kor det 

eine har bølgjeblikk på taket og det andre har skiferheller og eit lite tårn på taket. Like ved desse husa 

ligg det restar etter ei vassrenne. Dei små kraftstasjonane vart bygd etter krigen og sto ferdige i 1946. 

Her vart det produsert strøm til både Vetlejord og Høvik (Gnr 54). Kraftstasjonane ga 25 KW noko 

som var nok til å ljos og matlaging på gardane. Kraftstasjonane var i bruk fram til 1974 då BKK byrja 

å forsyne gardane med strøm (Lillejord og Steinsland 1984: 348).    
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Flatekvål Gnr 57 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8039 SEFRAK-ID 1251/306/032 KF – A 005°57.702’ N 60°47.118’ 

 

Trekvitt vestlandshus. Huset var bygd i 1873 og det har vore fjøs der inne. Huset står ubrukt og det er 

langt kome forfall. 

 

Kårhus 

Reg.nr 1251/8035 SEFRAK-ID 1251/306/033 KF – A 005°57.702’ N 60°47.118’ 

 

Trekvitt bustadhus. Huset skal vere eldre enn våningshuset (1251/8039) frå 1873. Huset står ubrukt og 

det er langt komme forfall. 

 

Bnr 10 

 

Dalahuset/Dalastova 

Reg.nr 1251/8115 KF – A 005°57.087’ N 60°47.071’ 

 

Stort gråkvitt bustadhus som er bygd i to fasar. Dateringa er usikker, men det var pensjonatdrift her alt 

i 1941, og de hadde det vore i gong ei god tid. Huset er i god stand og det leies ut i sumarsesongen.  

 

Lavik Gnr 58 
 

Bruk 1, Ridnane (der inne) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8040 SEFRAK-ID 1251/306/021 KF – A 006°01.149’ N 60°46.712’ 

 

Kvitt vestlandshus med påbygd inngongsparti og valmtak. Huset vart bygd i 1866 og påbygd i 1892. 

Det var da huset fikk valmtaket. Dette var ein stil som stortingsmannen Anders Lavik plukka med seg 

frå Kristiania. Huset er i bruk og i god stand.  

 

Gamal flor 

Reg.nr 1251/8041 KF – A 006°01.212’ N 60°46.715’ 

 

Bordkledd lita bygning med never- og torvtak. Ser ut til å vere god stand. usikker datering.  

 

Vedskytjo 

Reg.nr 1251/8042 KF – A 006°01.196’ N 60°46.709’ 

 

Bordkledd lita bygning med never- og torvtak. Ser ut til å vere i god stand, sett vekk frå at døra har falt 

av.  

 

Røykjahuset (gamal smie) 

Reg.nr 1251/8043 SEFRAK-ID 1251/306/025 KF – A 006°01.202’ N 60°46.715’ 

 

Lita bygning med mørkbeisa treverk. Resten av veggane er av stein og bygget har torvtak. Dette var 

opphavleg ei smie som lengje låg i ruinar. Den er blitt bygd opp att og brukast i dag som røykehus. 

Smia daterast til 1800-talet.  
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Bnr 2, Nerane (der nede) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8047 SEFRAK-ID 1251/306/019 KF – A 006°01.282’ N 60°46.677’ 

 

Kvitt vestlandshus med grøne karmar. Ein ark er bygd inn i inngangspartiet. I fylgje eigar vart huset 

bygd i 1897, men Norske Gardsbruk skriv 1894 (NGb 1964: 1217).   

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8046 SEFRAK-ID 1251/306/020 KF – A 006°01.286’ N 60°46.672’ 

 

Brungrå bordkledd bygning  med bølgjeblikk på taket. Løa vart bygd i 1902 og ser ut til å vere i god 

stand.   

 

Bnr 4, Rutane (der ute) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8049 SEFRAK-ID 1251/306/023 KF – A 006°01.111’ N 60°46.714’ 

 

Gråbrunt høgt vestlandshus som vart bygd i 1878. Treng noko vedlikehald.  

 

Bnr 5 

 

Hus 

Reg.nr 1251/8048 KF – A 006°01.678’ N 60°46.664’ 

 

Gult bordkledd hus med utvendig skorstein som vart bygd i 1906. Treng noko vedlikehald. 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8050 KF – A 006°01.697’ N 60°46.671’ 

 

Bordkledd løe med bølgjeblikk på taket. her visast tydeleg både ny og gamal mur. Løa vart bygd i 

1931 og ser ut til å vere i god stand.  

 

Driftsbygning 

Reg.nr 1251/8051 KF – A 006°01.717’ N 60°46.701’ 

 

Moderne raud driftsbygning. Den vart bygd i 1964 og ser ut til å vere i god stand.  

 

Bnr 6 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8052 KF – A 006°01.063’ N 60°46.752’ 

 

Kvitt vestlandshus med ein ark bygd over inngangspartiet. Huset ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8057 SEFRAK-ID 1251/306/029 KF – A 006°01.035’ N 60°46.719’ 

 

Raud bygning med steinmur og skiferheller på taket. løa er ein grindkonstruksjon. Den har blitt 

registrert på foto og kart rundt 1900 og daterast difor til 1800-talet. Den ser ut til å vere i god stand.   
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Bu 

Reg.nr 1251/8056 SEFRAK-ID 1251/306/028 KF – A 006°01.035’ N 60°46.727’ 

 

Like bak våningshuset (1251/8052) står ei trekvit bu. Den skal vere bygd ein gong på 1700-talet. 

Opphavleg skal den ha stått på Eikefet (Gnr 36) eller Eikemo (Gnr 37), før den vart flytta til Lavik 

rundt 1900. Bua fikk ny kledning på slutten av 1900-talet. Den ser ut til å vere i god stand.  

 

Bnr 17 

Høyrer til området kalla Rutane (der ute) 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8053 SEFRAK-ID 1251/306/022 KF – A 006°01.118’ N 60°46.714’ 

 

Kvitt vestlandshus med raude karmar. Huset er påbygd bak. Dateringa er usikker, men huset skal 

finnast på eit bilete frå 1800-talet, så det kan i alle fall daterast til det århundret. Huset ser ut ti å vere i 

god stand.  

 

Laviksstølen 

I 1723 nemnast det stølsdrift på Laviksstølen i Matrikkelen, så sjølve stølen er eldre enn dette.  

 

Sel I (Rutaselet) 

Reg.nr 1251/8110 SEFRAK-ID 1251/306/016 KF – A 006°02.364’ N 60°48.431’ 

 

Selet høyrer til Bnr 4 og er eit grått bordkledd sel med torvtak og skytje. Her sto det eit lite sel som 

vart rive i 1946 så dagens sel er yngre enn dette (Trefall 2003). Selet er i god stand.  

 

Sel II (Bakkaselet) 

Reg.nr 1251/8111 SEFRAK-ID 1251/306/015 KF – A 006°02.364’ N 60°48.431’ 

 

Selet høyrer til Bnr 6 og det er eit mørkt brunt og bordkledd sel med steinmur som har never- og 

torvtak. Selet vart bygd kring 1920 (Trefall 2003), og det er i god stand.  

 

Sel III (Ridnaselet) 

Reg.nr 1251/8112 SEFRAK-ID 1251/306/013 KF – A 006°02.419’ N 60°48.448’ 

 

Selet høyrer til Bnr 1 og det er eit mørkt brunt og bordkledd sel med never- og torvtak. Den eine 

tverrveggen er laga av stein og den viser spor etter å ha vore ein del av ei grue. Det ser ut til at det er 

fjerna ein del av selet på denne sida. Dette selet vart bygd ein gong før 1900, og det vart restaurert i 

1998. Det er i god stand.  

 

Grønbakkjen (støl) 

Reg.nr 1251/8114 

 

På Grønbakkafjellet, langs Grønbakkebekken vil ein finne ruinar etter ein stølsplass. Da ein eldre støl 

– Tufta – vart nedlagd i 1793 bygde dei ny støl på Grønbakken. Det er difor reimeleg å datere ruinane 

til kort etter dette året. Grønbakken var i bruk som støl fram til 1902, og etter det har området vore 

nytta som beitemark (Lillejord og Steinsland 1984: 521).  

 

Stakkestøe 

Reg.nr 1251/8116 

 

Viss man tar utgangspunkt frå Grønbakkestølen (1251/8114) og følgjer ein sti ca 200 meter oppover i 

landskapet vil ein kunne kome over stakkestøa. Den er ikkje alt for godt synleg i landskapet, men det 

er ein steinsirkel som markerar ei forhøging i bakken. I midten er det nokre steinheller og restar av ein 
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stokk mellom desse. Den er ca fem meter i tverrmål, og ein meter høg. Stakkestøa hadde funksjon som 

ei slags uteløe. Den vart nytta til å oppbevare høy. Stolpen vart nytta til å halde eit nevertak heva over 

høyet.  

 

 
Ruin etter den ganle stølsplassen Grønbakkjen. Foto: Anita Vik 

 

Stakkestøa. Foto: Anita Viki 
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Bindingsbø Gnr 63 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8058 SEFRAK-ID 1251/307/086 KF – A 006°05.211’ N 60°46.841’ 

 

Mørkt brunt vestlandshus med steinmur og med ein ark bygd inn over inngangspartiet. Huset vart 

bygd i 1880 og tømmeret vart henta frå Høvik (Gnr 54) (Schjærven og Gjerdåker 1982: 517). Ei 

ombygging skjedde i 1995. Huset ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8059 KF – A 006°05.165’ N 60°46.833’ 

 

Raud bordkledd løe med steinmur og låvebru samt bølgjeblikk på taket. Løa vart bygd i 1934. Den er 

bygd av furu og bjørk og kledningen er henta frå Brørvik (Gnr 34) (Schjærven og Gjerdåker 1982: 

517). Uviss tilstand på bygningen. 

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8060 SEFRAK-ID 1251/307/085 KF – A 006°05.375’ N 60°48.858’ 

 

Raudt bordkledd vestlandshus med steinmur. Det er bølgjeblikk på taket samt ein ark som er bygd inn 

over inngangspartiet. Huset vart bygd i 1884 av tømmer som hadde vore i gamlekyrkja på Flatekvål 

(Gnr 57). Denne kyrkja vart bygd på 1620 talet, og 1652 er innrissa i ein dørkarm (Schjærven og 

Gjerdåker 1982: 518). Huset vart ombygd i 1912 og det ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8061 KF – A 006°05.393’ N 60°46.850’ 

 

Raud bordkledd løe med steinmur som vart bygd i 1909 (Schjærven og Gjerdåker 1982: 518). 

 

Bnr 3 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8062 KF – A 006°05.006’ N 60°46.834’ 

 

Vestlandshus som vart bygd i 1912 (Schjærven og Gjerdåker 1982: 522). Huset ser ut til å vere i god 

stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8063 KF – A 006°05.021’ N 60°46.827’ 

 

Løe med både stein- og bordkledning. Det er bølgjeblikk på taket og i tillegg er det ei låvebru på 

utsida som ikkje høyrer til dagens løe. Løa og fjøset vart bygd i 1910 (Schjærven og Gjerdåker 1982: 

522), men låvebrua tyder på at det har stått ei løe her tidlegare. Bygningen ser ut til å vere i god stand.  

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Bergo Gnr 64 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8066 KF – A 006°07.321’ N 60°47.328’ 

 

Kvitt bordkledd hus med to piper og skiferheller på taket. Huset vart bygd i 1950 og er i god stand. 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8067 KF – A 006°07.355’ N 60°47.319’ 

 

Raud bordkledd løe med steinmur. Skiferheller og ein ark på taket. I tillegg til den eldre delen er det ei 

påbygd kvit driftsbygning. Løa vart bygd i 1934 på same staden det sto ei eldre løe. Bygningen er i 

god stand.  

 

Smie/røykehus 

Reg.nr 1251/8068 SEFRAK-ID 1251/307/084 KF – A 006°07.292’ N 60°47.340’ 

 

Steinkledd bygning med torvtak. Gavlane og inngangspartiet er bordkledde. Smia skal ha blitt bygd 

ein gong mellom 1750 og 1800. Den fikk nytt tak og nye gavlar i siste del av 1900-talet. I dag brukas 

den som røykehus og den er i god stand.  

 

Kvernhus 

Reg.nr 1251/8070 SEFRAK-ID 1251/307/080 KF – A 006°07.602’ N 60°47.504’ 

 

I bekken som renn frå Almatjernet ned til Bergavatnet står eit lafta kvernhus med steinmur, never- og 

torvtak samt ei tilhøyrande vassrenne. Det vart bygd rundt 1870/80-åra. Inni er det rissa inn nokre 

årstal: 1903 og 1910. 24.07.1939 står skreve med blyant. Det var til saman fem kvernhus i bekken, 

men dette er det einaste som enno står der. Kvernhuset er restaurert og i god stand.  

 

Ruiner etter kvernhus 

Reg.nr 1251/8071 KF – A 006°07.544’ N 60°47.534’ 

 

I bekken som renn frå Almatjernet ned til Bergavatnet står det fleire murar etter kvernhus. Det sto 

opphavleg frem kvernhus langs bekken, men i dag står berre eit att (1251/8070). Den eine ruinen ligg 

like ved R 344, ein ligg rett ovanfor det kvernhuset som enno står, og to ligg lengjer opp, det eine heilt 

øvst i elva. Dette var kvernhus for bruka på Bergo, men Binningsbø (Gnr 63) hadde og kvernhus der. 

Dateringa er usikker, men det er ikkje usannsynleg at dei er frå 1800-talet, lik det kvernhuset som står.  

 

Demning 

Reg.nr 1251/8074 SEFRAK-ID 1251/307/082 KF – A 006°07.570’ N 60°47.543’ 

 

Ved Almatjernet der bekken ned til Bergavatnet byrjar står ei demning som er bygd av stein. Den 

regulerte vassføringa til kvernhusa (1251/8070, 1251/8071) som sto nedover bekken. Treanretninga 

som regulerte vassmengda er rotna vekk. Elles er demninga som vart bygd i rundt 1900 i god stand. 

den fungerar og som ei bru og er del av ein sti.   

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/8072 SEFRAK-ID 1251/307/083 KF – A 006°07.544’ N 60°47.573’ 

 

Lafta løe med opne gavlar og steinheller rundt nedre delen. Torvtak med knottaplast under. Uteløa vart 

bygd ein gong rundt 1870/80-åra. Den har blitt restaurert og er i god stand. Under restaureringa vart 

det brukt så mykje av det opphavlege tømmeret som mogleg.  
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Naust 

Reg.nr 1251/8073 KF – A 006°07.588’ N 60°47.559’ 

 

Naustet har i all hovudsak ein betongmur, men det er litt steinmur utanpå. Naustet er bygd ned i 

bakken så det er berre taket som stikk opp. Taket er dekka med torv, men det manglar noko torv.  

  

Gamletunet, Vassele 

Reg.nr 1251/8069 KF – A 006°07.100’ N 60°47.281’ 

 

Før garden vart flytta opp til dagens tun, skal tunet ha vore på åkeren nedanfor. Her var det 15-20 

hustufter samt mykje kol som vart fjerna då åkeren vart jamna ut på 1920-talet.  

 Datering blir vanskeleg, men i fylgje ei segn skal det berre ha budd eit menneske i Øvre-

Eksingedalen under svartedauden, ei kvinne, og hu budde på Vassele (Schjærven og Gjerdåker 

1982:539). Er det noko sanning i segna så tyder det på høg alder på det gamle tunet.  

 Staden for det gamle tunet vart pekt ut på eit kart, så det kan vere noko usikkerhet rundt 

koordinatanes nøyaktigheit, men sjølve området er riktig.    

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8065 KF – A 006°07.168’ N 60°47.378’ 

 

Kvitt bordkledd vestlandshus med steinmur. Det er skiferheller på taket og ein ark som er bygd inn 

over inngangspartiet. Huset vart bygd i 1916, og det skal finnast på eit bilete frå 1920 (Bnr 1). Huset er 

i bruk og ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8064 KF – A 006°07.144’ N 60°47.390’ 

 

Brun bordkledd løe med steinmur. På denne er det ein del betong. Løa vart påbegynt i 1928 og sto 

ferdig i 1932. Den er i god stand.  

 

Nesheim Gnr 65 

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

 

 

Reg.nr 1251/8075 SEFRAK-ID 1251/307/07 KF – A 006°09.101’ N 60°48.054’ 

 

Kvitt bordkledd vestlandshus med skiferheller og ein ark på taket. Huset vart bygd i 1898 og i den 

nordvestre delen er gjenbruka materiale som stammar frå ei bygning som sto på garden tidlegare. 

Huset fekk nye vindauge og bordkledning i åra 1982-1984, og det er i god stand.  

 

Løe (grunnmur) 

Reg.nr 1251/8079 SEFRAK-1251/307/071 KF – A 006°09.094’ N 60°48.046’ 

 

Under driftsbygningen er delar av steinmuren til den eldste løa. 1892 står rissa inn i ei steinhelle i 

muren. 1987 står like ved på betongmuren til den nye bygningen. Berre steinmuren og ein del av 

grindverket i den sydlege delen er att etter den gamle løa. Låvebrua er mura opp av stein som vert teke 

frå nokre bygningar som vart teke ned i 1968.  

 

Eldhus/vedhus/røykehus 
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Reg.nr 1251/8076 SEFRAK-ID 1251/307/073 KF – A 006°09.118’ N 60°48.058’ 

 

Brun bordkledd og avlang bygning med bølgjeblikk på taket. Opphavleg var bygningen eit eldhus som 

i dag brukast som vedhus og røykehus kor dei svir smalahove. Eldhuset som er den austlege delen av 

huset vart bygd på 1800-talet, mens vedhuset vart påbygd i 1930. Huset er i bruk, men på den sida som 

vender vekk frå riksvegen er det mykje forfall. 

  

Kårhus/Britastova 

Reg.nr 1251/8077 SEFRAK-ID 1251/307/072 KF – A 006°09.126’ N 60°48.054’ 

 

Raudt bordkledd hus med steintrapp og veranda. Huset ligg like inntil riksveg 344. Huset skal vere 

bygd ein gong på 1800-talet. Opphavleg sto det på Flatekvål (Gnr 57) før det i 1923 vart flytta til 

Nesheim. Påbygget på baksida kom til før 2. Verdskrig. Namnet på kårhuset kjem av at Brita og 

Begga Nesheim budde der frå 1923 – høvesvis 1955 og 1953. Huset er i god stand.  

 

Smie 

Reg.nr 1251/8078 KF – A 006°09.206’ N 60°48.046’ 

 

Bygning med steinmur, bordkledde gavlar og torvtak med knottaplast under. Smia vart satt opp i 1930 

i samanheng med vegutbygginga mot Gullbrå som føregjekk mellom 1930-1944. Smia er for lengst 

gått ut av bruk og det oppbevarast diverse utstyr der inne i dag. Det er byrjande forfall på taket.      

 

Bnr 9 

 

Bokstovo 

Reg.nr 1251/8082 KF – A 006°09.449’ N 60°47.846’ 

 

Brunt bordkledd hus med påbygd steinovn i eine enden samt skiferheller på taket. Stova vart bygd i 

1896 og vart flytta frå Vossastranda til Nesheim i 2001. Den er restaurert og i god stand.  

 

Steinbru 

Reg.nr 1251/8083 KF -  A 006°09.533’ N 60°47.814’ 

 

Oppmura del av brukar som ligg på ein stor stein i Storelva. Brua var ein del av vegen til 

Monsdalsstøln som i dag heiter Nesheimstølen. Brua er berre ein ruin no, og dateringa er usikker. 

 

Bnr 15 

 

Uteløe/veaskytje 

Reg.nr 1251/8084 SEFRAk-ID 1251/307/078 KF – A 006°09.537’ N 60°47.821’ 

 

Lafta uteløe med opne gavlar og torvtak. Opphavleg sto uteløa i utmark, men den vart tatt ned og flytta 

til Bnr 15 kor den no har funksjon som veaskytje. Den skal ha blitt bygd på 1700-talet og under 

SEFRAK-registreringa i 1995 kunne dei sjå ein inskripsjon som vart tolke til 1700-talet. Den var 

allereie då særs forvitra og i dag er den ikkje mogleg å sjå. Årstala 1848 og 1863 er derimot synlege. 

Denne uteløa hadde nok vore tapt hadde den ikkje vore flytta og brukt slik den er i dag. Den er i god 

stand.  

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/8085 SEFRAK-ID 1251/307/079 KF – A 006°09.608’ N 60°47.785’ 

 

Lafta løe med opne gavlar. Pga snø ved registrering vart den ikkje sett på nært hald. Under SEFRAK-

registreringa i 1995 registrerte dei fleire innrissa år og bokstavar: ANO 1814, LJSN 1893, JLSN 1871, 

LN 1895 og 11/8 1944 LEVE med Haakon 7.s monogram. Uteløa daterast til fyrste del av 1800-talet.  
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Uteløa som no er i bruk som veaskytje. Foto: Guro K Lund 

 

Brakestad Gnr 66 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8086 SEFRAK-ID 1251/307/064 KF – A 006°10.174’ N 60°48.682’ 

 

Kvitt bordkledd vestlandshus med betongmur samt skiferheller på taket. Huset er påbygd i nordaustre 

del. Huset skal vere bygd i 1880-åra og det er ei innskrift ved døra som viser året 1847. Her kan det då 

vere snakk om gjenbruk. I nordvestre del av huset hadde dei stall med ei løe over. Årstalet 1879 er og 

registrert i huset som ser ut til å vere i god stand.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8087 KF – A 006°10.180’ N 60°48.670’ 

 

Raud bordkledd løe med stein- og betongmur. Bølgjeblikk på taket. Løa ser ut til å vere i god stand.  

 

Styving 

Reg.nr 1251/8088 

 

På åkeren ved tunet står eit tre som tydeleg er blitt styva.        
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Trefall Gnr 67 
 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8089 SEFRAK-ID 1251/307/045 KF – A 006°11.459’ N 60°49.615’ 

 

Brunt bordkledd bustadhus med ein ark på taket. Huset vart bygd i 1872. Rundt 1900 vart den stova i 

den austlege delen påbygd og arken kom i 1938. Taket hadde opphavleg torvtak som vart bytta ut med 

skiferheller på 1940-talet før det vart brukt bølgjeblikk frå 1989. Kjøket er frå 1960-talet.  

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8090 SEFRAK-ID 1251/307/048 KF – A 006°11.373’ N 60°49.584’ 

 

Raudt bordkledd vestlandshus med steinmur. På taket er det skiferheller og ein ark. Huset sto ferdig i 

1903. Dei brukte tømmer frå Vetlejord (Gnr 55) med prosjektet tok lang tid og dei brukte 10 år på det 

heile. Tilbygget kom til i 1960 og taket vart skifta i 1928 og 1984. Her er noko skade på eit 

takvindauge, elles ser det ut til å vere i god stand.  

 

Ekse Gnr 68 

 

Bnr 1 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8095 SEFRAK-ID 1251/307/022 KF – A 006°14.881’ N 60°49.659’ 

 

Brunt bordkledd hus med steinmur i eine delen og betongmur elles. Bølgjeblikk på taket. Huset vart 

bygd før 1870 og den eldste stova kom frå Vossastranda i 1912. Det er enno spor etter den eldste delen 

der inne. Ombyggingar av huset har skjedd i 1900, 1930 og på 1980-talet. 

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8096 KF – A 006°14.885’ N 60°49.655’ 

 

Raud bordkledd løe med betongmur og tresilo. Bølgjeblikk på taket. Løa og fjøset vart bygd i 1950 

(Schjærven og Gjerdåker 1982: 595), og den ber preg av seinare påbygging. Den ser ut til å vere i god 

stand.    

 

Bu 

 

Reg.nr 1251/8093 SEFRAK-ID 1251/307/023 KF – A 006°14.891’ N 60°49.667 

 

Bordkledd bu med steinmur. Bølgjeblikk på taket. Den daterast til 1890, men kan vere eldre enn dette. 

Tilbygget kom i 1930, trappa kom til rundt 1940-1945 og nytt tak og kledning kom i 1946-47. Det er 

fleire inskripsjonar i bua: BHE (ukjend), HKE – Helge Knutsen Ekse (1840-1914), KHE – Knut Helge 

Ekse (1889-1925).  Her er langt kome forfall og eigar ynskjer og å rive bua da den ikkje brukast til 

noko.  

 

Potetkjellar (Rundatuo) 

Reg.nr 1251/8094 SEFRAK-ID 1251/307/024 KF – A 006°14.878’ N 60°49.688’ 

 

Potetkjellaren er grove ut under ein stor stein som ligg på åkeren bak tunet. Inngangen er oppmura og 

muren på baksida er nedrasa. Inne i potetkjellaren var det svalt til og med på sumaren. Det er ca 130 

cm under taket der inne. Namnet Rundatuo kjem av at steinen har rundt form og ser ut som ei tue når 
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det i tillegg veks gras opp den. Dateringa er usikker. Eigar sine foreldre kunne heller ikkje huske når 

den var i bruk. Det einaste en veit er at den gikk ut av bruk før 1900. Med tanke på poteten si historie 

(innført til Noreg på 1700-talet, vanleg frå 1800-talet) er det sannsynleg at potetkjellaren daterast til 

1800-talet.  

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8091 SEFRAK-ID 1251/307/042 KF – A 006°14.606’ N 60°49.656’ 

 

Grått bordkledd vestlandshus med bølgjeblikk på taket. Huset skal ha blitt bygd ein gong på 1800-talet 

og det vart flytta i 1912. I 1979 gjennomgjekk det ei ombygging. Det var opphavleg fjøs under halve 

huset, under stova mot vest og gangen. Steinmuren under huset er kledd i betong.  

 

Løe/flor 

Reg.nr 1251/8092 SEFRAK-ID 1251/307/043 KF – A 006°14.621’ N 60°49.653’ 

 

Bordkledd løe med stein- og betongmur under. Bølgjeblikk på taket. den skal ha blitt bygd på 1800-

talet og i 1912 vart den flytta til Bnr 2 frå Bnr 1. Den har gjennomgått mykje ombygging i siste 

halvdel av 1900-talet.  

 

Bnr 4 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8097 SEFRAK-ID 1251/307/020 KF – A 006°14.949’ N 60°49.662’ 

 

Trekvitt bordkledd vestlandshus med steinmur. Huset vart truleg bygd kring 1812. Fram til ca 1960 

var det fjøs i kjellaren i tillegg til ein potetkjellar. På nordsida av huset brukte dei å dekke grunnmuren 

med torv for å hindre at poteten fraus. Det har vore mykje ombygging i løpet av 1900-talet og no er 

det langt komme forfall å sjå. 

 

Løe 

Reg.nr 1251/8098 KF – A 006°14.939’ N 60°49.645’ 

 

Raud bordkledd løe med låvebru. Taket er dekt med bølgjeblikk. Den vart bygd i 1960 (Schjærven og 

Gjerdåker 1982: 599) og ser ut til å vere i god stand. 

 

Bnr 5 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8099 SEFRAK-ID 1251/307/029 KF – A 006°15.039’ N 60°49.661’ 

 

Mørkt brunt og bordkledd vestlandshus med steinmur. Huset vart bygd i 1870 (Schjærven og 

Gjerdåker 1982: 600). Det har vore fleire ombyggingar i løpet av siste halvdel av 1900-talet. Huset ser 

ut til å vere i god stand.  

 

Ruin etter løe 

Reg.nr 1251/8100 SEFRAK-ID 1251/307/030 KF – A 006°15.055’ N 60°49.657’ 

 

Alt som står att etter løa er grunnmuren. Usikker datering, men den vart nedriven i 1965. På den tida 

var den allereie falleferdig.  
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Gullbrå Gnr 69 

 

Bnr 1 

 

Våningshus med løe/flor 

Reg.nr 1251/8104 KF – A 006°16.271’ N 60°49.744’ 

SEFRAK-ID 1251/307/009 (våningshus) SEFRAK-ID 1251/307/010 (løe/fjøs) 

 

Grått vestlandshus med steinmur som har eit påbygd fjøs som er bordkledd, men og har steinheller i 

veggen. Begge bygga har bølgjeblikk på taket. Huset skal ha blitt bygd før 1900, og det er eldre enn 

løa. Begge bygga ser ut til å vere i god stand, og huset leigast ut som fritidsbustad.  

 

Potetkjellar I 

Reg.nr 1251/8106 SEFRAK-ID 1251/307/005 KF – A 006°16.260’ N 60°49.728’ 

 

I skråninga ned mot elva, bak tunet ligg potetkjellaren. Den har eit oppmura inngangsparti og ei 

utvendig stong som held taket over inngangen oppe. Den vart bygd kring 1850-70. Her er noko forfall, 

m.a. har det rast litt inni.   

 

Potetkjellar II 

Reg.nr 1251/8107 SEFRAK-ID 1251/307/006 KF – A 006°16.287’ N 60°49.725’ 

 

I skråninga ned mot elva, bak tunet ligg potetkjellaren som er ein jordkjellar med oppmura 

inngangsparti. Det er noko mørtel i muren. Den er og oppmura inni med svakt bua kvelv. Dei brukte å 

fyre der inne for å hindre at potetane fraus. Det er noko forfall å sjå og dateringa er uviss. 

 

Potetkjellar III 

Reg.nr 1251/8108 SEFRAK-ID 1251/307/004 KF – A 006°16.303’ N 60°49.723’ 

 

I skråninga ned mot elva, lengst unna tunet ligg potetkjellaren. Den har eit oppmura inngangsparti. 

Dateringa er usikker, men namnet på kjellaren kan gi ein indikasjon. Den er kjend som Daoikjedlaren 

– altså Davidkjellaren. To David er nemnt på 1800-talet og begge var brukarar på Bnr 2. Før 

utskiftinga i 1959 høyrde potetkjeller III til Bnr 2. Namnet gjer det da rimeleg å tru at den kan vere frå 

1800-talet. Tilstanda er uviss pga av for mykje snø ved registrering.    

 

Bnr 2 

 

Våningshus 

Reg.nr 1251/8113 SEFRAK-ID 1251/307/003 KF – A 006°16.177’ N 60°49.748’ 

 

Lyst blått og bordkledd bustadhus med ein steinmur som er dekt med betong. Huset vart bygd mellom 

1850 og 1900. Det vart flytta frå Nese (Gnr 56) til Ekse (Gnr 68) ca 1910, og der vart det liggjande før 

det i 1920 vart flytta til Gullbrå og satt opp der.  

 

Bnr 3 

 

Uteløe 

Reg.nr 1251/8109 SEFRAK-ID 1251/307/033 KF – A 006°16.721’ N 60°49.763’ 

 

Bordkledd uteløe med steinheller nedst. Bølgjeblikk på taket og ved inngangspartiet. Uteløa er eit 

grindbygg og det er tre grindpar. Den skal vere bygd på 1900-talet og nokon reparasjonar vart 

gjennomført på tak og vegger i 1972. Her er noko forfall å sjå.    
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Bnr 4 

 

Våningshus  

Reg.nr 1251/8101 KF – A 006°16.242’ N 60°49.740’ 

 

Gult bordkledd vestlandshus med steinmur. Ein ark er bygd inn over inngangspartiet. Huset vart bygd 

i 1909 og det er i god stand.  

 

Løe 

Reg.nr 1251/8102 KF – A 006°16.229’ N 60°49.738’ 

 

Raud bordkledd løe med betongmur. Taket er dekt med bølgjeblikk. Løa vart bygd i 1920, men del 

eldste delen er no bygd inn i den nye delen frå 1977. Løa er i god stand.  

 

kårhus 

Reg.nr 1251/8103 KF – A 006°16.262’ N 60°49.746’ 

 

Raudt bordkledd hus med steinmur. Taket er dekt med bølgjeblikk. Huset vart bygd i 1917 og er i god 

stand.   

 

Bnr 7 

 

Steinstova 

Reg.nr 1251/8105 KF – A 006°16.328’ N 60°49.744’ 

 

Murhus med bordkledde gavlar. Det skal vere bygd på 1900-talet og det ser ut til å vere i god stand.  
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11 Registrerte kulturminne i Vaksdal Kommune – ei kort oppsummering 

Gjennom dette prosjektet har fleire hundre kulturminne frå dei ulike område vorte registrert. 

Alle er ført på eige skjema, i tillegg til at dei er fotodokumenterte. Ikkje alle foto kunne 

nyttast i rapporten, men dei er lagra og tilgjengelige gjennom kommunen.  

 Det er registrert kulturminne som er inndelt i to store grupper. Kva fortel dei oss? 

Mykje av kulturminna speglar grepa folk har vore nøydt til å gjere for å leve i området. Før 

vår tid har det vore lite vegar og bratte område å forsere. Folk har rydda jord i bratte skrentar 

og dei har reist over fjell eller langs fjordane. Etter kvart har dei kunne nytta tog, buss og bil. 

Alt er eit resultat av hardt arbeid og ein til tider imponerande stå på vilje. Blant kulturminna 

kan ein sjå tradisjonelle aspekt som våningshus som er typiske for Vestlandet. Det er restar 

etter førindustrielle gardar, og i mange tilfelle moderne etterindustrielle gardar. Landskapet 

har gjort at folk har måtta tilpasse seg – det kan ein t.d. sjå ved bruken av lad. Dei ulike 

resursane ein har hatt til disposisjon har avgjort kva ein har kunne levd av. Det kan ein sjå ut 

frå dei ulike attåtnæringane. Folk ha hatt alt frå sand, leire, stein, sølvrev, oskjel, fisk og ved 

til å tene ein ekstra slant.   

 I tillegg kjem spor etter forfedrar langt tilbake i tid. Det er gjort arkeologiske funn i 

alle dei inndelte geografiske sonene. Her har folk budd og levd i årtusener, og dei har alle sett 

spor etter seg. Det er noko som er verdt å hugse på.  

 

11.1 Verdisetting og verdivekting 

No når sjølve registreringsarbeidet er ferdig i denne omgang, er det på tide å ta fatt i arbeidet 

med å verdisette og verdivekte aktuelle kulturminne (Jf kap. 1.3). Dette skal hovudsakleg skje 

gjennom kommunalt planarbeid. Viktige stikkord for verdivurdering av kulturminne er: 

1. kunnskapsverdi 

2. opplevingsverdi 

3. bruksverdi 

I tillegg må ein sjå kulturminna sin verdi an i forhold til lokal, regional og nasjonal verdi. Det 

føreligg eigne skjema for dette i del 3 av Håndbok for lokal registrering. 

 

11.2 Har alle kulturminna like stor verdi? 

Her må nok det brutale svaret vere nei. I og med at alle spor etter menneskeleg aktivitet er 

kulturminne vil ikkje alt ha like stor verdi. Sandhaugen som er registrert nær Fosse i 

Bergsdalen vil nok ikkje har same verdi som t.d. 16-tals fjøset som står på Fossmark Gard. Så 
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kvifor registrere det? Det er fordi ein bør ta vare på så mykje av historia som ein kan. Sjølv 

om ikkje alt blir teke vare på er det viktig at kunnskapen ikkje forsvinn. Å forhaste seg med 

fjerning og gløyming av kulturminne er likevel ikkje å anbefale. Eit viktig stikkord her er 

nemleg tid. Det finst t.d. flust av våningshus på gardane i kommunen som i botn og grunn 

skriv seg til ein byggetradisjon som er å finne på Vestlandet. Folk bur i dei og held ved like på 

den måten. Likevel kan det vere at ein i framtida av ulike grunnar har så få att at ein må sette i 

gang tiltak for å bevare dei. Kulturminne kan altså gå gjennom ei verdiendring over tid. Det 

vil vere viktig å leggje til grunn.  

 

11.3 Viktige kulturminne i kommunen 

Verdisetting og verdivekting er altså ikkje ein del av kulturminneregistreringa, men det er 

gjort nokre vurderingar av kulturminna under registreringsprosessen. Det trekkast difor fram 

nokre kulturminne her, som   

 

Arkeologiske kulturminne 

Desse kulturminna er allereie freda, noko som betyr at dei er så viktige at dei skal bevarast for 

ettertida. Mange av dei nyttast ikkje til noko, men ligg og blir overgrodd. Her er mykje 

kunnskaps- og opplevingsverdi til gode (viss ein hugsar på sikringssonene sjølvsagt).  

 

Bygningar frå før 1650 

I tillegg til Kallestadstova som er freda og i bruk finst det to bygningar som bør undersøkast 

da dei skal vere frå før 1650. Den eine er tatt ned og lagra, den andre forfell. Kallestadstova e 

eit godt døme på ei bygning som er svært gamal, men som enno nyttast. Her talast det om 

bruksendring, noko som kan endre opplevings- og kunnskapsverdi i tillegg.   

 

Laksegiljene  

Laksegiljene er ein liten rest av det som ein gong var ein utbredt fisketradisjon langs heile 

kysten. Det betyr at ein her i kommunen sitt med kunnskap og fysiske spor som har ein unik 

nasjonal verdi.  

 

Kulturmiljø 

Det er òg registrert nokre kulturmiljø i kommunen. Dei som skiljar seg mest ut er desse: 
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Veglause gardar 

Dei veglause og dermed isolerte gardane finst langs Veafjorden, Indre Osterfjorden og 

Eidsfjorden. Her hadde det vore lurt å teke vare på nokre av områda, for det er gardar som 

ikkje har gjennomgått den same moderniseringa som gardane med tilgong til veg. Nesten alle 

av desse gardane fungerar no som fritidsbustadar, noko som òg gjer at utviklinga ikkje har 

kome vidare. Her føreligg forslag og kulturløyper, oppussig og skilting. Eit område som 

gardane i Veafjorden hadde vore ein ideell plass for dette. Her er bygg som treng 

istandsetting, og mykje historie som godt kunne bli formidla på skilt. Ei slik kulturløype vil 

alltid vere avhengig av tilgang på båt. Det er mykje fin natur i området og å kombinere det 

med historia vil kunne gje området eit løft.   

 

Gardstun 

Det er mange spor etter etterindustrielle gardstun rundt om i kommunen. Det typiske tunet ber 

preg av utskifting, og at ein har teke med seg hus og løe til den nye plassen. Det finst ikkje att 

nokre fullstendige førindustrielle tun, men det er nokre gardar som skil seg ut: 

Dale: nokre hus er forsvunne, men ein kan enno tydeleg sjå rekketunet som ein gong var 

dominerande i landskapet. 

Stamnes: dei tre hovudbruka ligg enno på gardstunet fordi det aldri har vore utskifting på 

garden. Det er òg det som gjer den så spesiell. Her er det nemleg enno teigblanding, ein veldig 

tydeleg rest av det førindustrielle tunet.  

 

Industri 

Industrien har prega spesielt Vaksdal og Dale. Både mølla og fabrikkane har potensiale for å 

bli verna i ei fjern framtid, men det er mykje meir som knytt seg til deira historie. 

Forsamlingshus og bustadar som er reist i forbindelse med dei høyrer òg med til denne 

særprega historia. I dag skil dei seg kanskje ikkje så mykje ut i dei tettbebudde landskapa, 

men ein lyt alltid hugse på at dei er kulturminne som høyrer til i eit samspel med andre 

kulturminne. Når dei er borte vil det bli vanskeleg å hugse på kva miljø dei høyrde til.  

 

Byggeteknikkar og tradisjonar 

Byggeteknikkar er noko som er viktig ved bevaring av kulturminne. Skal ein bevare gamle 

bygningar kan det lønne seg å bevare reiskapen dei er laga med. Her kan t.d. ulike sager 

nemnast.  
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11.4 Synfaring på landskapsmuseet i Straume 

Synfaringa fant sted 6. juni med Solveig Jordal som er avdelingsleiar ved Kulturverntenesta i 

Nordhordland (Museumssenteret i Hordaland). Ved synfaringa gjekk me gjennom 

Kallestadstova og Skulehuset, spesielt med tanke på å undersøkje bevaringsforholda i husa. I 

tillegg var ein gjennomgang på kva tiltak som kan gjeras for å nyttegjere bygningane meir. I 

dag er dei ikkje mykje i bruk. 

 

Kallestadstova 

- På vinters tid er klimaet inne i stova rått. Det er ikkje bra for gjenstandane som 

oppbevarast der inne. Eit døme er tinngjenstandar som er angripe av tinnpest, noko 

som førekjem ved kulde.  

- Gjenstandar som er mala bør settast vekk frå vindauget da malinga blir øydelagt av for 

mykje lys.  

- Oppbevaring av tekstilar i kommode med glaslokk er ein god måte å oppbevare tekstil 

på. Dei må derimot vere tette, men moglege å opne for reingjering.  

 

Skulehuset  

- Bunadssølvet og dei andre gjenstandane bør sjåast på av ein konservator.  

- Det er viktig med betre reinhald, tilsyn og tette vindauge. No ligg det t.d. floge inne i 

montrane.  

- Viss ikkje samlingane er i bruk kan det vere lurt å vurdere å lagre dei annanstads. Det 

kan vere eit magasin, arkiv, bankboksar e.l. Dette gjeld spesielt for militærutstyret – 

metallet kan få rustskadar.  

- Det bør vere ei praktisk ordning med nøkkel. Bygga er ein del av landskapsmuseet, 

men det er ikkje mogleg for besøkjande å sjå noko. Det bør vere eit system der museet 

haldas under oppsikt. Ein alarm kan gjerne litt for lett gå av.  

- Samlinga på loftet med tekstil som er innpakka er ikkje trua, men den kunne godt vert 

nytta. Slik det er no har tekstilen liten nytteverdi.  

- Det finst museumsnummer på gjenstandane, me ingen ser ut til å vite kor katalogen er. 

Dette må ein finne ut av. I tillegg er det lurt å fotografere alle gjenstandar. Det er dei 

store musea som har ansvar for lagring. Dei små har ansvar for formidling.  

- På loftet ligg det lyse tekstilar samt bøker som blir utsett for lys. Dette gjer at dei blir 

øydelagde. Trykken på bøkene falmar og kvite klede blir først gule, og så brune.  
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- Bøker til utstilling bør lukkes eller leggjas på skrå. Eventuelt kan dei opnas rett før 

visning.  Når dei står over lengre tid, sig dei saman og sidene fell ut. 

- Det kjem fuglar inn som skit rundt i huset. Dette er ikkje bra det er syre bi avføringa. 

Inngangen deira bør tettast.  

 

Ting som kunne vore gjort i begge husa: 

- Henge opp gardiner som kan stengje lyset ute for å beskytte gjenstandane. Gardinene 

må ikkje vere så tette at dei stenger fukt inn i vindaugskarmane. 

- Skaffe eit kvitt lerret/tekstil for å dekke til utsette gjenstandar. Det må heller ikkje vere 

for tett.  

- Bruke kommodar med glaslokk for tekstilar.   

- Skaffe fuktmålar for å finne ut korleis bevarings forholda er. På vinterstid er 

Kallestadstova ikkje ein bra oppbevaringsstad for alt som er der inne.   

 

Forslag til bruk av husa 

- Oftare vedlikehald. Graset blir for høgt før det blir slått. Kanskje kan kommunale 

vaktmeistrar sjå innom oftare? Her kan det òg vere mogleg å skaffa sumarjobb til 

ungdommar.  

- Katalogisering og fotografering av gjenstandane er òg ein mogleg sumarjobb.  

- Utvikle undervisningsopplegg. Gå i samarbeid med lærarane og få skulane involvert 

til å hjelpe med drifta. Førskular burde òg kunne nytta husa.  

- Midlertidig stille ut delar av utstillingane i den fleirbrukshallen på Dale? 

 

Det er veldig klart at noko må gjerast med bygga og gjenstandane i dei, og her er det viktig å 

leggje små nøkterne planar. Det er betre med små steg som blir gjennomført enn store planar 

som forsvinn ut i ingenting for dei ikkje let seg gjennomføre.  

 Gjenstandane i husa kan halde seg i eit par århundre viss dei berre blir vedlikehalde 

skikkeleg.  

 

I museumsplana for 2013 er det vedtatt at Vaksdal skal liggje under Hordaland 

Museumsteneste. Det vil seie at kommunen da kan benytte seg av tenester derifrå. 

Museumstenesta kan m.a. hjelpe med å søke om midlar, i tillegg til å vere behjelpeleg med 

vurdering av bevaring og bruk.   
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11.5 Døme på bruk av kulturminne andre stader 

 

Herand i Jondal Kommune 

Herand er ein liten plass og staden har slitt mykje med fråflytting. Gjennom ei stor satsing på 

bruk av kulturminne har dei økt turisme og svekka fråflyttinga noko. Her er m.a. laga ei 

kulturløype som går innom t.d. ein stor heller og helleristningar. Målet i Herand var å auke 

bevisstheita rundt alle kulturminna som finst i bygda, noko dei klarte. Ei konsekvens av dette 

vart at innbyggjarane følte ein større stoltheit og tilknyting til heimstaden sin.  

 

 Norsk kvernsteinsenter i Hyllestad 

På Hyllestadsenteret har det vore testa ut ein museumsmodell der 9. klassingar har vore innom 

eit bestemt antal timar kvar uke i løpet av eit heilt år. Der fekk dei opplæring i ein rekke 

handverkstradisjonar samt historia til kvernsteinsbrotet. M.a. fekk dei òg opplæring i guiding. 

Det desse ungdommane sto att med etter eit år var da mykje praktisk historiekunnskap i 

tillegg til ei veldig nyttig arbeidserfaring.  

 Å gjere eit liknande grep med delar av Landskapsmuseet kan vere nyttig både for 

skuleelevar og kommunen sjølv.    

 

11.6 Avslutting  

Kulturminne er eit viktig fellesgode for eit lokalsamfunn og svært viktig for 

samfunnsutviklinga. Dei er ein viktig del av kulturarva og gir både opplevingar og kunnskap. 

No når registreringa er over kjem den delen av prosessen der ein må gjere eit godt utval med 

tanke på verdisetting og verdivekting. Med tida skal òg kulturminna leggjas ut i 

www.kulturminnesok.no, den offentlege databasen for kulturminne. Det er ein database kor 

alle kan bidra – og hente ettertrakta kunnskap.  

 

 

 

 
 

http://www.kulturminnesok.no/
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Uregistrerte Kulturminne 
I og med at registreringa er basert på eit stort utval av ulike kulturminne er det naturleg nok ein del 

som ikkje er med. Her presenterast derimot nokre som ikkje bør gløymast.  

Gravhaug  i Bergsdalen 

Denne gravhaugen var det ikkje mogleg å registrere. Den skal liggje på Hatlestad gard, ca 500 meter 

frå Bnr 1. Den vart utgraven i 1953 av Asbjørn Herteig. Den er ikkje oppført i Askeladden, og det er 

heller ikkje merka av i Matrikkelen at det er eit gravminne på garden. 

Askeladden-ID 6091 Gravhaug 

På Flatekvål er det registrert ein gravhaug på Bnr 1. Den var overgrodd, men synleg i 2007. 

Askeladden-ID 132539 Skipsvrak 

Askeladden-ID 132538 Skipsvrak, Stamnes 

Askeladden-ID 89339 Skipsvrak, Skipshellervraket 

Askeladden-ID 89175 1-2 Skipsvrak, Kallvik 

Askeladden-ID 132536 Kulturminne under vann, Vikafjordmannen 

Askeladden-ID 132540 Skipsvrak, Hagavika 

Askeladden ID 133788 Kolframstillingsanlegg, Eksingedalen 

Askeladden-ID 89340 Skipsvrak, Boldstadleira 

Askeladden-ID 130843-45 Skipsvrak, Stamnes 

Askeladden-ID 150910 Skipsvrak, Follavika 

Askeladden-ID 13379-93 Dyregrav ved Daleelva 

Askeladden-ID 133799 Beinhelleren, Eksingedalen 
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Munnlege kjelder 
Ein stor takk rettast til dei som har kome med informasjon vedrørande dei ulike kulturminna. 

Namn  Kva stad det er gitt informasjon om Anna 

Trond Hartvedt Skreien  

Martha Knutsen Vaksdal  

Rolf Knutsen Vaksdal/Herfindal  

Silje Søgnesand Vaksdal  

Lars Olav Eilivsen Vaksdal/Grøttå  

Berit Hana Hana  

Odd Hisdal Langhelle  

Karl Boge Ytre Boge  

Astrid Olaug Bruvik Kjeneset  

Johannes Nilsen Vaksdal Brualeite  

Johnny Stanghelle Stanghelle  

Egil Stanghelle Stanghelle  

Åse Litleskare Fossmark/Eikefet  

Johannes Fossmark Fossmark  

Øystein Lilleskare Fossmark  

Jørn Helle Helle  

Evy Beate Kvamme Dale  

Ole Johnny Domben Solliabakken  

John Hjalmar Dale Dale   

Ole Petter Lien Sess-stølen  

Marta Maria Zuliani Hesjedal (Gnr 40)  

Elisabeth Vik Hesjedal (Gnr 40)  

Olav Gammersvik Gammersvik   

Rita Vik Vik  

Arne Vik Vik  

Ingebrigt Gammersvik Stamnes  

Rolf Jarle Simmenes Simmenes  

Mari Gullbrå Mellesdalen  

Norvald Gullbrå Mellesdalen  

Nils Johan Dyvik Dyvik  

Odd Reigstad Verpelstad  

Arvid Grøsvik Grøsvik  



130 
 

Terje Dalseid Dalseid   

Ragnar Trohjell Toskedal Toskedal  

Sigmund Simmnes Toskedal  

Dag Brekke Brekke  

Per Småbrekke Småbrekke  

Finn Fossmark Osterøy/Tettaneset Per e-post 

Ola D. Kvamme Kvamme  

Gunnar Bukkestein Osterøy og Veafjorden/Stamnes Båtførar og guide 

Trygve Kallestad Osterøy og Veafjorden/Stamnes Guide 

David Blomdal Heggebotn (Blomdal)  

Lars Eide Eide  

Nora Eikefet Eikefet  

Oddvar Eikefet Eikefet/Eikemo  

Torunn Eikemo Eikemo  

Geir Ove Carlsen Høvik  

Brita Finne Lavik Lavik  

Inger Lavik Lavik  

Helge Bergo Bergo  

Nils L. Nesheim Nesheim  

Nils N. Nesheim Nesheim  

Leif Kåre Ekse Ekse  

Ingunn Gullbrå Ekse/Gullbrå  

Annie Gullbrå Gullbrå  

Albert Gullbrå Gullbrå  

Morten Ramstad Tettaneset Arkeolog v/ Universitetsmuseet i 

Bergen 

Solveig Roti Dahl Flatekvål/Herfindal Arkeolog v/ Hordaland  

Fylkeskommune 

Per e-post 

 

Internett 

NSD = http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/enhet/52938/endringshistorie [Opplasta 

04.06.12]  

Dale of Norway – http://dale.no/about/the-company [opplasta 07.06.12]  

http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/enhet/52938/endringshistorie
http://dale.no/about/the-company
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Jernbaneverket – http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Stasjonssok/-V-/Vaksdal/ [Opplasta 

20.06.12] 

Register og databasar  

Askeladden  

Dokumentasjonsprosjektet  

http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/Bergen/hovedkat.html  

http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/fett_ramme.html  

 

SEFRAK-registeret 

Matrikkelen – Statens Kartvek www.seeiendom.no  

 

Forkortingar 

B – Bergen Museum (Brukast til museumsnummer) 

Gnr – Gardsnummer 

Bnr - Bruksnummer 

SEFRAK – Sekretariatet for registrering av faste kulturminne i Noreg  

KF - kartfesting 

Gnr/Bnr – vil stå med berre nummer til eksempel 5/2.  

MEB – Modalen og Eksingedalen Billag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Stasjonssok/-V-/Vaksdal/
http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/Bergen/hovedkat.html
http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/fett_ramme.html
http://www.seeiendom.no/
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Der folk slo med ljå – der ligg det ein by 

Der nybrua lå – der ligg det ei ny 

Der skuter på hav – ofte fann grav 

Stikk oljeriggar mot sky 

Å eg tenkjer så på dette land 

 

-Hans Rotmo 


