
STØLSSPOR 2022 

Restane etter stølshuset i Høgestøldalen (808 moh). Stølen låg nedst i dalen, mest på kanten ned mot Fidjadalen. 

Sommaren 2022 vart det og tid til nokre fjellturar på jakt etter fysiske spor etter støling, høyberging og andre kultur-
minne i utmarka. I år var det resterande delar av Eikeskog, Fed og Brådland som vart sjekka opp. No i ettertid ser 
eg at det framleis er lokalitetar i desse fjellområda som bør undersøkast - men det får bli til neste år !

Kartkoordinatane er i formatet WGS 84 Lon/Lat. GPS-målingane kan nok vise nokre meter feil posisjon enkelte 
stadar. 

Alle bilete er tekne av forfattaren. 

Kartet på neste side viser i grove trekk dei turtraséane eg gjekk. 

Frafjord 25. oktober 2022

Per Terje Haaland



Tur 1: Eikeskog - Mån - Fidjavatnet - Høgestøldalen - Skitstølen - Indrestølen - Eikeskog (27. juni 2022)
Tur 2: Høgaleite - Store Brådlandsvatnet - Brådlandsstølen - Grøne Bakkjen - Brådland (13. august 2022)
Tur 3: Høgaleite - Blåfjellenden - Fidjastølen - Litlestølen - retur same veg (6. september 2022)



Høgestøldalen (Eikeskog)

Denne stølen ligg  høgt til fjells, meir enn 800 moh. Det går ein relativt grei sti opp frå Eikeskog, omlag 7 km. 
Stigninga på nær 700 m kjennest ikkje så tung ut sidan stien følgjer terrenget i ’terassar’ oppover. Siste strekket - frå 
Skitstølen og opp til Høgestølen - er likevel heller tungt og bratt.- 

I Høgestøldalen er det både eldre og yngre kulturspor. 

Oversiktsbilete av Høgestøldalen. Fidjadalen og Fidjavatnet ligg ned til høgre. Det er ikkje mykje slåttemark her, så stølinga har nok i 
hovedsak vore knytta til beiting.  

Det gamle stølsområdet ligg på den vesle flata midt på bilete. Litt lenger opp i dalen skimtar vi både den gamle og den nye gjetarbua til 
Kjell Haaland på Eikeskog. 



Høgestøl 1 (stølshus)

Ganske godt bevarte restar etter eit stølshus, ca 4 x 5 m  ytre mål. Bygd mot ei stor steinblokk i sørvest. 
Inngang mot nordaust. 
N: 58.899298 Ø: 6.429968 H: 808 m.o.h.

Stølshuset ligg nedst i Høgestøldalen - i bakgrunnen ser vi Fidjaknuten.

Stølshuset ligg i kanten av ein morenehaug - litt høgare enn myra.



Høgestøl 2 (utløa)

Nokså samanraste murar, omlag 3 x 4 m ytre mål.  Delvis overgrodd av vierkratt.  
Ligg  ca. 30 m vest for stølshuset, mellom to mindre bekkeløp.
N: 58.899305 Ø: 6.429447 H: 812 m.o.h.

Høgestøl 3 (utløa)

Svært samanraste murar, omlag 3 x 4 m, delvis dekka av vierkjerr.  
Ligg ca. 10 m sør for Høgestøl 2, mellom to små bekkeløp.  
N: 58.89923 Ø: 6.42936566 H: 812 m.o.h.



Steingard vest for tuftene i Høgestøldalen (Eikeskog)

Omlag 280 m sørvest for Høgestøl 1 går det eit gamalt steingjerde søraust-nordvest - ca. 120 m. Steingjerdet består 
av fleire delar og er nokså nedrast. Men grunnsteinane synest godt, også på Norge i bilder.  

Dette gjerdet må ha vorte sett opp for å hindra beitedyr å gå for langt i retning det bratte skaret ned mot Skitstølen. 

Koordinatar der stien kryssar steingarden: N: 58.89705 Ø: 6.426732 H: 845 m.o.h.

Stort sett er det bare grunnsteinane som ligg att etter denne steingarden. Slik han ligg no, vil verken ku eller sau ha problem med å 
kryssa han. Men steinar i marka omkring tyder på at steingarden ein gong har vore mykje høgare. 



Blåfjellenden (Fed) 

I perioden 1847 til 1868 budde det ein familie på Blåfjellenden. Det var Osmund Velasson frå Sirdal og kona 
Ragnhild Asbjørnsdatter frå Fed. Dei fekk etterkvart sju born. Garden - eller kanskje heller ein slags ikkje-registrert 
husmannsplass - låg 624 moh. Det er omlag 4 km ned til Fed. 

Dette er ein del av eit panoramabilete teke frå staden der turistforeininga har hytta si. Buplassen til Osmund og familien låg like under 
Blåfjellet, på same staden der det i dag står ei gjetarhytte. Vi ser at det er store beitevidder her, men korndyrking var nok umogeleg så 
høgt til fjells. Dalføret til venstre går inn mot Blåstølen og vidare til Langavatn. Til høgre går stien til Sandvatn og også stien over til 
Høgaleite i Hunnedalen. 

Desse murane er alt som er att etter garden på Blåfjellenden. Om dette var bustadhuset eller eit uthus, veit ein ikkje. Grunnmurane er 
ca 4 x 6 m ytre mål. Husa var nedrotna før år 1900. N: 58.93020 Ø: 6.53671 H: 624 m.o.h. 



Fidjastølen (Fed) 

Fint stølsområde med slåttemarker og godt beite. Restar etter ei gamal stølsbu og eit større område med mykje stein. Her finst og restane 
etter ei gamal og ei ny gjetarhytte. Fidjastølen ligg ca. 1 km nedanfor turisthytta på Blåfjellenden. 

Fidjastølen 1: Fremst ligg stølshuset, omlag 4 x 6 m ytre mål. Tåleg godt bevart. På berghylla ovanfor restar eitter ei halvgamal 
gjetarbu som vart øydelagd av snøen for nokre år sidan. Øvst tronar den nye gjetarhytta. N: 58.924100 Ø: 6.513803 H: 520 m.o.h.

Fidjastølen 1: Stølshuset er bygd med kraftige murar og delt i to innvendig. Det ligg ein del jernskrot innimellom murane. 
N: 58.924100 Ø: 6.513803 H: 520 m.o.h.



Fidjastølen 2: Mykje omrota stein, kanskje restane etter små båsar i kombinasjon med høyløe eller kve. Ca. 10 x 20 m. Ligg ca. 
60 m søraust for stølshuset. I bakgrunnetn ser ein Blåfjellet. N: 58.92384 Ø: 6.514829 H: 525 m.o.h.

Fidjastølen 2: Frodig grasvekst gjer at desse steinmurane/tuftene er lette å gå forbi.  
N: 58.92384 Ø: 6.514829 H: 525 m.o.h.



Litlestølen (Fed) 

Her ligg restane etter eit lite hus/bu/løa. Attmed ligg ein innmurt heller under ei stor flyttblokk. 

Ca. 60 m frå elva er ei lita steintuft, ca. 2,5 x 4 m. Svært nedrast. Ligg like ved stien. Nemninga Litlestølen høver godt ! Bra beite i 
området, men neppe slåttmark. N: 58.914828 Ø: 6.494736 H: 507 m.o.h. 

Vendt mot steintufta er denne helleren med plass til 2 - 3 personar (lega). Det er lagt opp stein slik at helleren har vore delvis innmurt/
beskytta. Kor gamalt dette er, veit vi jo ikkje. Men det er kanskje rimeleg å sjå tufta og helleren i samanheng. Avstand til Blåfjellenden 
ca. 2,5 km og til Fed ca. 1,5 km. N: 58.9148  Ø: 6.494736 H: 507 m.o.h.



Brådlandsdalen (Brådland) 

I samband med turen gjennom Brådlandsdalen 13. august, blei notert nokre fleire kulturspor frå dette flotte dalfør-
tet. 

Brudle (eller likkvile)

På eit berg mellom Djupavatn og Store Brådlandsvatnet ligg eit brudle (brudled) eller kanskje ei såkalla likkvile. På bilete ser vi Store 
Brådlandsvatnet i bakgrunnen. Konstruksjonen er noko øydelagt, men storleiken er omlag 5 x 1, 5 m. 
 
Eit brudle (brudled) er det same som eit brudefølgje. Eit brudle er såleis eit minne om eit brudefølgje som gjekk over heia. Særleg på 
Sørvestlandet var det vanleg å leggja opp slike minnesteinar, oftast i ei lang rekke. 
Ei likkvile er ei stad der eit likfølgje på veg over heia sette ned kista med den døde medan berarene fekk kvile. Ei likkvile er då eit 
minne om ein kvilestad for den døde på veg mot kyrkjegarden. 

Det er usikkert om steinane på bilete ovanfor er eit V-forma brudle eller ei stor likkvile. Ein del steinar er også flytta på og fjerna frå 
konstruksjonen. Dersom det er eit brudle, peikar det mot Brådland - dvs. brudefølgje har gått mot Frafjord og Brådland.. Dersom det er 
ei likkvile, må me tru at den døde skulle heim til Frafjord - og seinare gravleggjast på Høle eller Forsand.  

N: 58.878052 Ø: 6.544003 H: 770 m.o.h.



Heller ved Store Brådlandsvatnet (Brådland) 

På sørsida av Store Brådlandsvatnet går stien framom ein heller under ein stor flat stein. På begge sider av ’dørop-
ninga’ er det lagt opp steinmurar for å skjerma og beskytta hellerromet. Dette er ingen stor heller, det kan vel vera 
plass til 2-3 mann. Kanskje dette er ei slags naudbu i tilfelle dårleg vêr på turen frå/til Brådland. 

Helleren ved Store Brådlandsvatnet. N: 58.869652 Ø: 6.515010 H: 715 m.o.h.

Leif  Rune Frafjord måtte prøveliggja helleren. N: 58.869652 Ø: 6.515010 H: 715 m.o.h.



Gamal steingard aust for Brådlandsstølen (Brådland) 

Omlag 1,5 km aust for Brådlandsstølen ligg restane av ein gamal steingard. Han er bare omlag 30 m lang og går frå elva opp mot eit 
bratt berg ovanom stien. Steingarden stengde såleis for vidare passasje innover for beitande dyr. I dag er det mest bare grunnsteinane ein 
ser. N: 58.868446  6.487131 H: 706 m.o.h.

Midtre del av steingarden sett mot vest. Brådlandsstølen ligg til høgre for det flate området bak i bilete. Stien går gjennom steingarden 
omtrent midt på. 

Steingarden tek til i elva og går opp mot eit bratt berg lenger oppe. 



Gamal steingard vest for Brådlandstølen (Brådland)

Omlag 360 m vest for Brådlandsstølen ligg restane etter ein gamal steingard. Han består av fleire delar oppover bakkane, kanskje eit 
par hundre meter til saman. Godt synleg på Norge i bilder. Om steingarden skulle hindra at beitedyr frå Midtstølen kom for langt opp, 
eller om han skulle hindra at beitedyr på Brådlandsstølen kom for langt ned, er ikkje godt å seia. Kanskje begge delar. Stort sett bare 
grunnsteinane som er synlege i dag. N: 58.863930 Ø: 6.454922 H: 622 m.o.h.

Bilete viser litt av steingarden der stien kryssar igjennom.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handteikna kart frå 1858 over heiområda mellom Rogaland og Agder. Kart kan lastast ned frå Digitalarkivet i god oppløysing. 
LAST NED

https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6442

