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Arkeologisk rapport 

Detaljreguleringsplan for Rv. 9. Brokkestøylane – Hartevatn, Bykle kommune. 

Saksnr. 21/17197 

Utført: 29. september 2021 

Utført av: Joakim Wintervoll og Snorre Haukalid 

Rapport: 4. januar 2022 v/Snorre Haukalid 

Innledning 

I forbindelse med oppstart av reguleringsarbeid varslet Agder fylkeskommune i brev 

av 14. september 2021 at det måtte gjennomføres en arkeologisk registrering med 

hjemmel i kulturminneloven § 9 av planområdet.  

Statensvegvesen aksepterte budsjett for registreringen i e-post av 10. september 

2021.  

Registreringen ble utført 29. september 2021. 
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Planområde: 

 

 

Registreringene 

Planområdet berører en del av stølsområdet Brokkestøylane. Vi har liten kunnskap 

om den eldre bruken av støler på Agder. Etter Svartedauden (1349) gikk mange 

støler ut av bruk, og de blir ikke tatt opp igjen før på 1600-tallet. Arkeologiske kilder  
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og pollenanalyser viser at stølene var i bruk lenge før Svartedauden. Ved 

Brokkestøylane er det spesielt interessant om det kan påvises aktivitet, i perioden 

hvor jernutvinningen ellers i dalen var på sitt mest intensive, rundt 1000-tallet.  

For å undersøke denne problemstillingen ble det gravd søkesjakter med gravemaskin 

for å lete etter arkeologiske spor under bakken. Sjaktene var 3 til 4 meter brede. Alle 

søkesjaktene var funntomme. I de lavest liggende sjaktene bestod massene av 

«nyere» elveavsetninger, og det er nok større potensial for funn av kulturminner litt 

høyere i terrenget (og utenfor planområdet).   
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Det ble gravd fire søkesjakter innenfor planområdet langs Rv. 9 
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Det ble foretatt en befaring av hele planområdet. Det ble ikke påvist kulturminner som 

er fredet etter kulturminneloven. 

Historisk kulturminner 

I dette området ligger det fem eldre bruer. To ligger innenfor planområdet, en delvis 

innenfor – og to utenfor planområdet. 
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I øvre del av Setesdal gikk det meste av ferdselen i eldre tider mellom dalførene (øst-

vest). Etter at Kristiansand ble grunnlagt i 1641 økte trafikken oppetter dalen. Disse 

veien ble kalt Fjellmannsvegen eller Dalemannsvegen, De var mest bare egnet for 

gående og kløvhester. Det finnes flere alternative trasser og mange «tilførselsveier» 

til Fjellmannsvegen. Etter hvert ble det bygget bedre veier, som Postvegen og etter 

hvert Setesdalsvegen.   

Setesdalsveien var ferdig utbygd frem til Bykle kirke i 1879. Den videre utbygningen 

skjedde i etapper – til Hovden i 1924, og til Bjåen i 1936. Først etter 2. verdenskrig 

ble veien bygd videre til Telemark. Setesdalsveien (nå Riksvei 9) har blitt utbedret 

flere ganger. 

Bruer 

1.  Badstogdalen – bru over Auervassåni. Utenfor planområdet. 

Brua ble bygget rundt 1911. Den bevarte veien, som brukes som avkjørsel fra RV. 9, 

er den gamle rideveien fra 1913, senere ombygd til kjerrevei.  

2. Geiskelii – bru over Geiskeliåi og bru over Maurlibekken. Delvis utenfor 

planområdet.   

Atkomstveien til hyttefeltene går i samme trase som rideveien fra 1913. Bru over 

Geiskeliåi ble bygd rundt 1907. Den var i bruk til 1969. Bru over Maurlibekken ble 

bygd i 1935 og var i bruk til 1969.   

3. Steinsland - bru over Tverråni.  

Brua ble bygget i 1911. Utvidet i 1940. Atkomsten fra RV. 9 er den gamle kjøreveien 

som ble nedlagt i 1964. Deler av den gamle veien er tilrettelagt som rasteplass.  

4. Hoslemo – bru over Hoslemobekken.  

Brua ble bygget i 1904. Atkomstveien er del av den gamle kjøreveien.  

Alle bruene er bygget som steinhvelvbru.  

Bygninger 

Det er står en Sefrak-registrert bygning i planområdet, jf. kart over.  

Den gamle vegbrakka ved Geiskeli er omtalt i kulturminneplan for Bykle kommune. 

Kommunen mener den skal bevares og restaureres. I foreslåtte plan ser det ut som 

den ligger like utenfor planområdet.  

Restaurering  

I 1983 restaurerte Statens vegvesen Hoslemo bru og Tverrå bru. Deler av den gamle 

veien ble brukt til avkjøring. Skog og kratt ble ryddet og det ble laget rasteplasser like 

ved bruene. Rasteplassen ved Tverrå er fremdeles i bruk. Ved Badstogdalen er det 

også etablert en fin rasteplass ved den gamle bruen. Denne ligge imidlertid utenfor 

planområdet.  
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Oppsummering 

Det ble ikke registrert fredete kulturminner (dvs. eldre enn 1537). I denne delen av 

Setesdal finnes det fem bevarte steinhvelvbruer fra begynnelsen av 1900-tallet, med 

bevarte parseller av eldre veier – og en eldre vegbrakke fra omkring 1920. 

Kulturminnene har høy bevaringsverdi.  

 

Kilder:  

 Riksveg 9 av Reidar Tveito, utgitt i 2014 

 Frå postveg til riksveg – vegar og vegminner langs riksveg 9. av Leonhard 

Jansen, Pål Arnfinn Haugen, Olav Røysland og Harald Tallaksen. 2018.  

 Rapporten «Gamle veier i Setesdal», utarbeidet i forbindelse med Statens                      

vegvesen, Region Sør, plan for gjennomføring av «Prosjektet Stamveg 

gjennom Setesdal» i 2005.   

 

 

https://www.setesdalswiki.no/wiki/Leonhard_Jansen
https://www.setesdalswiki.no/wiki/Leonhard_Jansen
https://www.setesdalswiki.no/wiki/P%C3%A5l_Arnfinn_Haugen
https://www.setesdalswiki.no/w/index.php?title=Olav_R%C3%B8ysland&action=edit&redlink=1
https://www.setesdalswiki.no/w/index.php?title=Harald_Tallaksen&action=edit&redlink=1

