
Høyløe nedst i Brekkedalen august 2020

 
STØLSSPOR

Sommaren 2020 gjekk eg mange turar på leit etter fysiske spor etter støling og høyberging på fjellet. Det aktuelle 
området dekker delar av Molaug, Kommedal, Øvre Espedal, Håland og Eikeskog. På førehand hadde eg jo litt 
kunnskap om kor det var sannsynleg å finna noko. Kartet på neste side syner dei stadane der eg stansa opp og tok 
fram fotoapparatet.

Dei fleste spora er murrestar som vitnar om at her har det ein gong stått ein bygning. Nokre av dei har vore 
høyløer, men nokre er kanskje restane av eit stølshus, dvs. eit husvære på fjellet der budeier, gjetarar og slåttefolk 
heldt til i lag med dyra sommarstid. Eventuelle stadar der det har stått stølshus med vegger i tre er det mest umo-
geleg å finna i dag. Nokre av bygningane og bygningsrestane er velkjende, t.d. Hålandsstølen og Norde Eikeskog-
stølen, mange andre er vel snart gløymde av dei fleste.

Ordet støl kjem frå gamalnorsk og betyr i snever forstand ein melkeplass for husdyr. Ordet støl fekk etterkvart eit 
utvida meiningsinnhald, mellom anna avhengig av geografi og topografi. På sørvestlandet vil såleis ein støl bety



Når ein kjem opp Norddalen til Brekkå, møter ein ei høyløe som vart restaurert i 1993. Bilete her syner korleis restane 
av løå såg ut før oppattmuring og bygging av tak og vegger.

- ein stad i utmarka eller på fjellet der ein hadde dyr om sommaren med stølsfaste budeier og
gjætarar, eller
- ein stad i utmarka eller på fjellet der kyrne beitte om sommaren, vart mjølka morgon og
kveld av folk frå garden - og mjølka vart så boren til gards, eller
- ein stad i utmarka eller på fjellet der ein hausta gras/høy som ein henta ned om vinteren, eller
- ei blanding av desse driftsformene

Ein må og rekna med at stølsdrifta endra seg over tid, og varierte frå gard til gard.

På dei neste sidene har eg nummerert funna frå 1-23. På dette kartet finn du meir nøyaktig plassering av kvart 
referansetal. Kanskje du må forstørra opp biletet for å få med detaljane.

Alle bileta bortsett frå to på side 22 er tekne av underteikna.

Det finst mange fleire interessante stølsspor i fjella omkring Frafjord. Kanskje det blir nokre fjellturar neste år 
også !

Frafjord 1. november 2020

Per Terje Haaland
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https://www.bjodna-tore.no/bjtore/annen_data/btv_dokumenter/Kart2020.pdf


Kvart flagg på kartet viser kor det finst spor etter stølshus, høyløer eller kve. Eit meir nøyaktig kart med referanse til 
tekst og bilete finn du her.
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https://www.bjodna-tore.no/bjtore/annen_data/btv_dokumenter/Kart2020.pdf


Molaugstølen

Molaugstølen var i drift frå omlag år 1700, kanskje tidlegare. Stølsdrifta var slutt før år 1900.

Molaugstølen ligg i nordaustre ende av Støl-
svatnet, nær grensa mot Kommedal. Ei lita 
steinrekkje gir ein indikasjon på kor stølen 
låg. Men mykje av desse murrestane er i dag 
heilt overgrodd av einer og andre små tre 
(bilete til venstre). Om desse murrestane er 
spor etter eit stølshus eller ei løe, er ikkje godt 
å seia. Eller kanskje eit lite kve ? Ytre mål på 
murane er omlag 6 x 7 m, med opning mot 
sørvest og vatnet.
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Kommedalsstølen

Kommedalsstølen vart drift frå omlag år 1700, kanskje tidlegare. Stølsdrifta var slutt omkring 1907.

På dette oversiktsbilete markerer 2 staden der truleg stølshuset til Kommedalsstølen låg. Ikkje spor etter det i dag. 3 viser 
kor dagens Kommedalsstøl ligg. 4 viser kor det er restar etter eit kve. 7 viser kor det er restar etter ein steingard. Sjå dei 
neste bileta. 1 er Molaugstølen. Til høgre i bilete ligg Stølsvatnet, og innover ser vi Lagane.

Denne gamle steingarden 
ligg på eit lite nes der det vil 
vera naturleg å ta seg over til 
Håland si utmark. Ein må 
tru steingarden vart sett opp 
for å unngå at dyr på beite 
tok seg over til andre sida av 
elva.
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Dagens Kommedalsstøl er eit ’nybygg’ oppført i 1930-åra av Bertel Kommedal f. 1891. Seinare har Harald og Per 
Kommedal hatt ansvaret for vedlikehald. Bygningen er plassert der det tidlegare sto ei stølsløe.
Det opprinnelege stølshuset sto på ei lita høgde omlag 50 m sørvest for denne bygningen, sjå oversikt på førre side.

Ned mot Stølsvatnet søraust for stølen ligg restane av eit større kve, ca. 200 kvm. Til dels overgrodd av einer og lyng. 
Om natta vart ofte dyra samla i kve (inngjerding, gare) for å beskytta dei mot rovdyr.
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Fodnastølen 

Fodnastølen ligg i indre ende av Fødnastølsvatnet, på vestsida oppe i skogbrynet ovanfor dei store flatene her.
Ordet Fodnastølen tyder den gamle stølen. Det er ikkje sikkert at det nokon gong har vore ordinær stølsdrift her.
Kanskje ordet støl har vore brukt i litt ulike tydingar, mellom anna i tydinga ’ein stad der ein driv slått og tek 
vare på avlinga i stakk eller høyløe’.

Dette er einaste spor etter Fodnastølen. Steinmurane er mykje øydelagde og tilgroing gjer det ikkje så lett å oppdaga 
denne ’stølen’. I bakgrunnen ser vi Fodnastølsvatnet.

Sannsynlegvis er dette restane av ei høyløe brukt av Kommedals-folk for svært lenge sidan.
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Løemurar ved Ronna kjødnå (Øvre Espedal)  

Omkring 100 m nordvest for Ronna kjødnå finst det restar etter to bygningar. Området her tilhøyrer Øvre 
Espedal felles utmark. I Øvre Espedal seiest det at dette er ”løå ans Tolleiv”. Det er litt uklart kven dette var, men 
kanskje det var husmann Tolleiv Rolvson f. 1816. Staden ligg omlag 740 moh. Store, fine flater her.

Steinmurane sett ned mot Ronna kjødnå.

Her ser ein tydeleg to gamle bygningsgrunnar. På den nedre ligg berre grunnsteinane att. Kan hende det er teke stein 
herfrå då den øvre muren vart sett opp ?
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Når ein går innover Sliradalen er det desse kraftige steinmurane som møter auga - dersom ein snur seg mot nord.

Dersom du vil lesa meir om støl og stølsdrift vil dette vera ein god start:
Lars Reinton: ”Til seters. Norsk seterbruk og seterstell”. Det Norske Samlaget 1976.

Boka kan og lesast på Nasjonalbiblioteket.
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Norde Eikeskogstølen 

Denne stølen ligg i nordenden av Nordestølskjødnå, omkring 625 moh. Her er det restar etter to stølshus og to 
høyløer. Eikeskoggarden hadde fleire stølar. I matrikkelen frå 1723 står det at Eikeskog har seter, men det er ikkje 
nemnt kor det er. 

Norde Eikeskogstølen 2020. Bort under berget til høgre ligg ei høyløe. Midt på bilete ser vi ser vi ei gjetarhytte oppført 
omkring 1980 av Kjell Haaland. Bak denne hytta (10) ligg restar av ei gamal stølsbu. Inn mot berget på venstre side 
ser vi eit restaurert stølshus (11), oppført i 2017.

Høyløe på Norde Eikeskogstølen.
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Over: Norde Eikeskogstølen påske 1968. Bygningen står 
framleis, men forfallet har begynt. 

Til venstre: I 2007 hadde dette stølshuset falle ned. Inne sto 
denne ovnen som eit tydeleg teikn på at her hadde stølsfolket 
laga seg mat for meir enn 100 år sidan. 

Restaurert stølshus på Norde Eikeskogstølen. Erik Olai Eikeskog (1853-1930) var sannsynlegvis siste brukar.  
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Rett bak den nye gjetarbua ligg restane av ein grunnmur som viser kor det sto eit stølshus ein gong. Materialrester og 
stigar vitnar om nyleg arbeid på den nye gjetarbua. Aslak T. Eikeskog (1845-1915) var sannynlegvis siste brukar. 

På bilete ser vi restane av ein grunnmur frå eit gamalt stølshus, sjå bilete ovanfor. Dei nye bygga et gjetarbua og uthuset 
til Kjell Haaland.
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Midtstølen (Eikeskog) 

Ved Midtstølskjødnå (586 moh) og Høgaskarkjødnå (628 moh) ligg grunnmurar etter tre bygningar. Truleg låg 
stølshuset ved Midtstølskjødnå medan bygningane ved Høgaskarkjødnå var høyløer. Høyløa ved foten av Høgas-
karet vart øydelagt av eit ras for nokre år sidan.

Murrestar etter stølshuset (?) ved Midtstølskjødnå. Bak i bilete ser vi over mot Fidjaknuden

Grunnmur etter stølshuset (?) ved Midtstølskjødnå, storleik ca. 3 x 4 m utvendig.
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Høyløå ved Høgskarkjødnå ligg i vestre ende av kjødnå. Det ligg og restar etter ei høyløe ved foten av Høgaskaret, mar-
kert med 12 A. Murane her skal vera delvis øydelagde av eit snøras. Manglar foto.

Denn høyløa ligg på ei lita høgde i terrenget og er omlag 3 x 4,5 m utvendig.
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Heimre stølen (Eikeskog) 

Omlag 450 m vestsørvest for Midtstølen, over ein fjellrygg, ligg Heimre stølen. Her er det restar etter minst to 
bygningar. Heimre stølen ligg i nokså bratt terreng omlag 560 moh. Tilgroing med småbjørk pregar denne litle, 
varme dalen.

Oversiktsbilete som syner to ganske godt bevarte steinmurar. I framgrunnen av bilete ligg noko som kan liknar på ei 
påbegynt lita løe eller uthus (14 A).

Godt bevarte steinmurar etter eit stølshus (?), omlag 4 x 6 m ytre mål. Restar av bearbeidd trevirke inni.
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Truleg restane av stølshuset på Heimre stølen.

Steinmurar etter ei høyløe, omlag 5 x 6 m. Løa ligg slik at den store steinen utgjer søraustre vegg i bygningen.
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Godt bevarte murar frå stølshuset (?) på Heimre stølen. I bakgrunnen Brattelifjell.

Høyløe på Heimre stølen. Ei stor flyttblokk utgjer søraustre vegg i bygningen.
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Brekkedalen (Eikeskog)  

I nedre del av Brekkedalen ligg det to høyløer, ei i vestre ende av kjødnå, ei i dalsøkket litt lenger opp - ikkje så 
langt frå Nykkjakjødnå.

Høyløa nedst i Brekkedalen ligg omlag 20 m frå kjødnå. Murane er tåleg godt bevarte, men svært tilgrodde.

Den nedra høyløå i Brekkedalen er 3 x 4 m utvendig med åpning mot aust.
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Den øvre høyløå i Brekkedalen ligg i skogkanten langs stien. Storleik ca. 3 x 4 m med åpning mot søraust.

Murane på den øvre Brekkedalsløå er tåleg godt bevarte, men ustabile.

17

17

20



Kjosen (Håland)  

Løå i Kjosen ligg omlag 80 m ovanom elva, i skogen på nordsida av elva frå Heimre Sliravatnet. Anna Oanes 
f. Haaland fortel i eit lydbandopptak frå 1954 at løå vart sett opp det året ho var konfirmant, dvs. i 1882. Den 
sommaren var ho og nabojenta Kristina på stølen. Anna fortel at dei likte ikkje at dei først på sommaren måtte 
vera i Kjosen med dyra. Det var ganske kummerleg utan eit skikkeleg stølshus å bu i. I staden måtte dei sova i 
denne enkle løå der taket var laga av greiner og kvist. Så når det regna, vart dei våte. Når slåtten var ferdig på 
stølen, flytta både dei og dyra over skaret til Hålandsstølen. Her var dei då til heimferd i byrjinga av september.

Løå i Kjosen er ca. 3 x 4 m ytre mål og bygd av tildels svært grov stein. Truleg har dette ikkje vore ei høyløe: Grasslette-
ne ligg på andre sida av elva. Anna Oanes ordlegg seg slik at vi må tru at dette først og fremst var ei bu der gjetarane 
skulle halda til medan dei hadde dyra i Kjosen. Kvifor denne bua vart lagt så langt frå elva, er uklart. Kanskje fordi 
det her var godt med stein til steinmurane. Løå ligg like ved stien frå Grøne dalen ned til Fodnastølsvatnet.
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Hålandsstølen 
Hålandsstølen var i drift frå omlag år 1700, kanskje før. Stølsdrifta her tok slutt i 1920. Det er to store høyløer 
på Hålandsstølen. Den opprinnelege løå ligg nedan for stølshuset er kalla den ’nedra’ løå. Etter deling av garden 
i 1860, vart det bygd ei ny løe eit stykke ovanfor stølshuset - kalla den ’øvra løå’. Begge desse løene vart restaurert 
i 1993-94. Stølshuset er nok svært gamalt, men har vore fiksa på mange gonger. Omkring 1921 vart bygningen 
bordkledd utvendig - med same bordtype som dei brukte på det nye våningshuset på garden. Torvtaket vart del-
vis skifta ut med tjørepapp på byrjinga av 1950-talet. Omkring 1972 vart det så lagt eternittplater på taket - dei 
ligg enno. 

Hålandsstølen før 1921 - ennå ikkje bordkledd utvendig.

Utanfor Hålandsstølen før 1921, frå venstre Kristian Haaland, ukjend, Samuel Haaland (Tofle-Samuel) og Knud 
Moluf. Guten til høgre er nok ein Hålandsgut.
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Nedra løå på Hålandsstølen før restaurering, 3,5 x 6,5 m ytre mål. Stor høyløe med plass til 40 bører høy.

Nedra løå på Hålandsstølen var ferdig restaurert i 1994. Stor høyløe med plass til 40 bører høy. Dette bilete er teke 15 
år seinare.
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Øvra løå på Hålandsstølen før restaurering, 3,5 x 6 m ytre mål. Stor høyløe med plass til 40 bører høy.

Øvra stølsløå på Hålandsstølen ferdig restaurert i 1994.
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Omlag 100 m vest for Hålandsstølen ligg denne konstruksjonen. Dette er truleg ei kve til å ha dyra i om natta. Stor-
leik ca. 5 x 6 m. Berre grunnsteinane ligg at.

Sein haust på Hålandsstølen 2015 med stølshus og to restaurerte høyløer.

22

25



Løå på Stora myrå (Håland)  

Tåleg godt bevart høyløe i kanten av Stora myrå under Ruderknuden. Denne tok 20 bører høy. 

Løå på Stora myrå med Hålandsstølen i bakgrunnen.

Løå på Stora myrå er ca. 3 x 4 m og ligg attmed stien som går under Ruderknuden.
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