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Forord 
 
 
Det er gledelig at Engerdal kommune nå har fått sin første kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljø. Det er et viktig skritt i retning av å bevare og øke 
kunnskap om lokale kulturminner, historie og samfunnets utvikling. Våre 
kulturminner er en uerstattelig kilde til historiens kunnskap og opplevelser. De 
bidrar til å gjøre Engerdal kommune unik – ingen annen kommune har nøyaktig 
de samme kulturminnene og historiene som vår. Det er derfor svært verdifullt å 
ta vare på. 
 
Hva handler egentlig kulturminner i Engerdal om? Definisjonen i 
Kulturminneloven er vid, og omtaler det blant annet som «alle spor etter 
menneskelig virksomhet». Det kommer tydelig frem at dette potensielt kan 
favne veldig mye materiale. Vi kan umulig ha avdekket alle tidligere spor etter 
menneskelig virksomhet per dags dato. Noen av kulturminnene i Engerdal er i 
planen kategorisert under jakt, fangst og fiske, samiske kulturminner, jordbruk 
og setring, skog, fløting og utmarksnæring, samt verdensarven og 
Circumferensen. Under kategoriene er det valgt ut kulturminner som er 
representative for Engerdal kommune. 
 
Kulturminneplanen vår er et viktig verktøy for å ha en forståelse av hva 
identiteten i Engerdal bygger på og for å kunne videreføre dette til kommende 
generasjoner. I tillegg er den et bredt grunnlag for videre forvaltning av 
eksisterende kulturminner. Den kan benyttes som et kunnskaps- og 
oppslagsverktøy. Ved at planen er utformet som en kommunedelplan, 
inkluderer den en handlingsplan med virkemidler og tiltak. Dette bidrar til å gjøre 
planen dynamisk og levende da den trenger jevnlig revidering og oppfølging. 
 
Jeg vil takke alle som har bidratt til at Engerdal kommune har fått sin første 
kulturminneplan. Et stort arbeid ligger bak planen, og det er verdt å være stolt 
over. 
 
 
Engerdal 2021 
Line Storsnes, ordfører 
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1. De verdifulle kulturminnene 

 
 Innledning 

Et hus, ei øks, en mynt, eller en bru – alt som mennesket har laga er 
kulturminner. Kulturminner kan også være avtrykk i naturen som for eksempel 
en sti, en åker eller en stor stein som det knytter seg en historie til. Alt sammen 
er tilknytta menneskelig virksomhet på en eller anna måte. Hver dag forsvinner 
kulturminner. De kastes, brennes, eller blir erstattet av ny teknologi. Slik har det 
alltid vært. En bevissthet om hva vi bør ta vare på, og hva som kan utvikles videre, 
er viktig. En styrka kommunal kulturminnekompetanse med kunnskap om 
lokalhistorie og oversikt over kulturminner, er viktig for god forvaltning. 

 
Vår historie er forankra i et mangfold av spor som vi daglig omgir oss med. 
Sporene er ikke-fornybare kilder til kunnskap og opplevelse for dagens 
innbyggere og kommende generasjoner. Fortidas levninger gir oss anledning til 
å undre oss over, og å forstå historien. De er arven fra fortida vår, og arven 
knytter bånd mellom oss og våre forfedre.  

 
Områdene i Engerdal har vært brukt av mennesker i flere tusen år. Helt tilbake 
til steinalderen har det trolig vært bosetninger på ulike steder bl.a. ved både 
Femund, Isteren, Langsjøen og Engersjøen. Dette gir historisk dybde, og et stort 
og interessant tidsspenn opp til dagen i dag. Her finnes en stor variasjon av ulike 
typer kulturminner fra ulike tider, og ulike måter å livnære seg på. Jakt, fiske og 
fangst har alltid vært viktige næringer i kommunen, både for fastboende og for 
reindriftssamer som har hatt tilhold i området. I over 300 år var deler av 
områdene i Engerdal tilknytta bergverksdrifta til Røros kobberverk. I dag er 
Engerdal en del av verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. 

 
 
  

Figur 1.1: Tusener av 
år har gått siden de 
første menneskene 
kom til Engerdal. 
Utsikten var den 
samme, da som nå. 
Foto: Jørn Kristensen 
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 Kulturminner er verdier 

Kulturminnene omgir oss, viser utviklinga, og danner grunnlaget for dagens 
samfunn. Landskapet rundt oss rommer en mengde kunnskap om levde liv, ulike 
kulturer, og ulike måter å utnytte ressursene på. Mennesket har gjennom tidene 
levd i det samme landskapet, men på ulike måter. Alle kulturminner kan vitne 
om nær eller fjern historie, og representerer derfor en verdi for samfunnet.  
 
Et kulturminne som blir borte, eller ødelegges, kan noen ganger kopieres, men 
aldri erstattes. Derfor er det nødvendig å være bevisst hvilke kulturminner som 
er spesielt viktige for samfunnet, slik at disse kan tas vare på for framtida. 
 
Kulturminnearbeid har stor identitetsskapende verdi både for enkeltindivid og 
samfunn, men det forutsetter at arbeidet blir satt inn i en sammenheng. 
 
 

 Kulturminner i samfunnsutviklinga 
 

Kulturminnene er en ressurs i samfunnsutviklinga, og skal ligge til grunn for 
verdiskaping i kommunene. Kulturminneplaner er gode styringsverktøy for 
kommunene, og gir grunnlag for stedsutvikling, næringsutvikling og styrking av 
lokal identitet. 
 
Gjenbruk og jevnlig vedlikehold av bebyggelse gir betydelig mindre avfall og 
produksjonsutslipp enn nybygg. Forskning viser også at det tar lang tid før 
klimaregnskapet er i balanse dersom man river eksisterende bebyggelse for å 
erstatte disse med moderne lavutslippshus. Det skal derimot ofte relativt små 
tiltak til for å gjøre det gamle huset mindre energikrevende. Det er derfor god 
grunn til å si at det grønneste huset allerede er bygd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slik defineres kulturminner i Lov om kulturminner (§2): 
«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» 
 
Materielle og immaterielle kulturminner 
Der er vanlig å dele kulturminner i to hovedkategorier; materielle og immaterielle. Materielle 
kulturminner er konkrete fysiske objekter som kan sees eller tas på, som f.eks. bygninger, gravhauger, 
broer og boplasser og gjenstander. Immaterielle kulturminner er alle former for muntlige og skrevne 
overleveringer. Lokale tradisjoner, sagn, myter, historier, stedsnavn, musikk og håndverkstradisjoner 
er eksempler på immaterielle kulturminner.  
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2. BAKGRUNN OG FORMÅL 

 

 Bakgrunn og prosess 

Miljø- og klimadepartementet, Riksantikvaren og fylkeskommunen har en 
pågående satsning for styrking av kommunal kulturminnekompetanse. Siden 
2013 har Hedmark (nå Innlandet) fylkeskommune, som regional myndighet for 
kulturminnevern, tatt ansvar for koordinering av den nasjonale satsningen på 
kunnskapsløftet for kulturminneforvaltninga. Denne satsningen skal blant annet 
munne ut i at kommunene skal utarbeide egne kommunedelplaner for 
kulturminner og kulturmiljø. 
 
Engerdal kommune har fått innvilget tilskudd fra fylkeskommune og riksantikvar 
for gjennomføring av arbeid med en kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer.  
 
I 2015 vedtok formannskapet planprogram som grunnlag for utarbeidelse av 
kulturminneplan for Engerdal. Kulturminneplanen skal utarbeides som en 
kommunedelplan.  
 
 

 Planens formål 

Formålet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø er å 
konkretisere kommunale, regionale og nasjonale mål. I Riksantikvaren sin 
strategi for arbeid med kulturarv i kommunene (2019-2022) skriver Riksantikvar 
Hanne Geiran:  
«Klimaendringene er vår tids største utfordring. Det er betydelige klimagevinster 
i gjenbruk av eksisterende bygninger og anlegg. Et hus som er bygget har allerede 
tatt klimabelastningen, og ny bruk av gamle bygninger bidrar til å redusere 
klimagassutslippene og gir mindre avfall. Bevisstgjøring av eiere og forvaltning 
når det gjelder bruk, gjenbruk og transformasjon av verneverdige bygninger i et 
klimaperspektiv, er stikkord i det grønne skiftet.» 
 
I arbeidet med kulturminneplanen har det kommet inn store mengder med 
innspill gjennom skriftlige tilsendinger, folkemøter og samtaler med 
ressurspersoner. Alt innkommet materiale blir tatt vare på i kommunens arkiv. I 
selve planen er det et utvalg som er tatt med. Utvalget er gjort ut fra dialog i 
arbeidsgruppa, metoder omtalt i kapittel 2.6, og i henhold til de 
temaområdene/kapitlene som planen omfatter.  
 
Hovedformålet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø er å øke 
kunnskapen om lokale kulturminner, og gi et godt grunnlag for en helhetlig 
framtidig kulturminneforvaltning. Kulturminneplanen skal også være et godt 
redskap for å formidle verdien av kulturminner, og øke kunnskapen om vår 
historie og utvikling.  
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Videre har planen følgende formål: 
• Gi en oppdatert statusoversikt over kulturminner- og miljø i kommunen. 
• Strukturere og tematisere kulturminner- og miljø. Kommunedelplanen skal 

sikre en helhetlig oversikt over de kulturminneressursene kommunen har, og 
sikre samarbeid og felles forståelse for prioriteringer, innsatsområder og 
tiltak. 

• Avklare kommunenes mål for forvaltninga av kulturminner– og miljøer, og 
legge opp en prioriteringsstrategi som grunnlag for videre forvaltning. Det 
skal utarbeides en handlingsplan for forvaltning og formidling av kommunens 
kulturarv. 

• Sikre god sammenheng med kommuneplanenes arealdel med juridisk 
bindende bestemmelser, hensynssoner og retningslinjer. 

 
Med et pedagogisk opplegg er kulturminner attraktive mål i undervisning, både 
i skole og barnehage. Det gir barn en større forståelse for historien, samt at det 
gir økt kunnskap i lokalsamfunnet. Barn kan være formidlere og ta med seg sin 
familie til steder de har besøkt med skolen.  
 

For enklere lesbarhet vil «kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø» i 
denne rapporten heretter bli nevnt som «kulturminneplan». 

 
 
 

 Planens oppbygning 

Kulturminneplanen har fått en tematisk inndeling (ikke geografisk inndeling). 
Dette skyldes i hovedsak at kulturminnene også kategoriseres på denne måten i 
den øvrige kulturminneforvaltninga på regionalt og nasjonalt nivå. 

 
Under hvert tema er det gjort et utvalg av kulturminner som er ønskelig å 
framheve. Mange av disse har, jfr. plan- og bygningsloven, fått en hensynssone i 
kommunedelplanen med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Dette gir 
rammer for hvordan de skal forvaltes. Kulturminner som vises i 
kulturminneplanen gir økte muligheter for tilskudd for vedlikehold, se kap.3.6. 

 
Det er også laget et handlingsprogram (kap.14) hvor kulturminner, områder og 
tema er løftet fram. Når arbeidet i handlingsprogrammet er utført, kan det være 
behov for å utvide kulturminneplanen. Dette gjør den til et levende dokument 
som skal revideres og holdes oppdatert. 

 
Planen inneholder også kapitler med generell kunnskap om hvordan vi kan ta 
vare på kulturminnene.  
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 Immaterielle kulturminner 

Håndverksteknikker, tradisjonelt landbruk, bakst, sang, dans, musikk, og 
stedsnavn - er ulike kulturelle uttrykk som er en viktig del av kommunens 
historie. Den immaterielle kulturarven er med og gir mening til de fysiske 
kulturminnene. I undervisningssammenheng kan de fysiske og de immaterielle 
kulturminnene utfylle hverandre.  
 
I planen er det knytta immaterielle opplysninger til konkrete, fysiske objekt. I 
tillegg har stedsnavn fått sitt eget kapittel. 

 
 

 Verdisetting og utvalg 

Verdisetting av kulturminner kan være vanskelig. Riksantikvaren deler 
kulturminner inn i tre verdinivå; nasjonal, regional og lokal verdi. Verdiene 
knyttes til begreper som kunnskap, opplevelse, identitet, estetikk og bruk. I 
tillegg vektlegges andre vesentlige egenskaper ved det enkelte kulturminnet, 
som f.eks. alder, autentisitet, sjeldenhet og representativitet. I Engerdal finnes 
kulturminner som kan tilskrives lokal og regional, så vel som nasjonal verdi. 

 
Med kulturminnelovens vide definisjon av et kulturminne – alle spor etter 
menneskelig virksomhet – sier det seg selv at alt ikke kan tas vare på, og det må 
gjøres utvalg.  
 
Denne planen forsøker å gi noen svar på hvilke kulturminner i Engerdal det er 
spesielt viktig å verne om. Dette betyr imidlertid ikke at alle verneverdige og 
viktige kulturminner har kommet med. Mange er fremdeles ikke registrert. 
Planen må derfor først og fremst betraktes som en begynnelse på en prosess, og 
et langsiktig, strategisk arbeid med kulturminner. Kulturminner som løftes fram 
er i stor grad henta fra tidligere registreringer og evalueringer. I tillegg har 
ressurspersoner bidratt med viktige innspill og kunnskap. 

 

Figur 2.1: Uthusprosjektet har som 
formål å istandsette uthus og utendørs 
konstruksjoner tilknytta 
verdensarvområdet Røros Bergstad og 
Circumferensen. De har også mål om å 
være en kunnskapsbase for 
tradisjonshåndtverk. Tradisjonshåndtverk 
er en viktig del av kulturminnevernet. 
Foto: Magnus Borgos 
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 Kriterier for verdivurdering 

Identitet. Har kulturminnet, eller har det et potensiale, til å være en 
identitetsskaper? Kulturminner har mye å si for trygghet og trivsel til 
enkeltmennesket, og kan bidra til stedsidentitet.  
 

Symbolverdi. Et kulturminne som er knytta til en hendelse, en person eller sted, 
er viktig å ta vare på fordi det kan symbolisere nasjonen eller stedet. F.eks. kan 
Eidsvollsbygningen symbolisere nasjonen. 
 

Historisk kildeverdi. Kulturminner en viktige kilder til fortida. Kunnskap om 
tidligere folks levemåte og tankesett bør være så allsidig som mulig. 
 

Representativitet. Utvalget av kulturminner må være representativt for ulike 
tidsepoker og sosiale grupper. Det er ikke mulig eller ønskelig å ta vare på alt. 
 

Miljøverdi, variasjon og homogenitet. Et miljø som har tydelige spor etter 
sammenhengende bruk bakover i tid har ofte en stor variasjonsbredde. Andre 
miljø som har blitt til over kort tid og eller etter helhetlig planlegging er gjerne 
homogene. Begge typer er spesielt sårbare, og nye tiltak må vurderes nøye.  
 

Estetisk verdi. Estetiske opplevelser har alltid en verdi i seg selv. Mange 
kulturminner, både materielle og immaterielle, blir opplevd som vakre. Spesielt 
viktig er samspillet mellom enkeltobjekt og omgivelsene. Eksempelvis et 
stengjerde i et åkerlandskap, et gammelt fjøs på et godt bevart gårdstun osv. 

 

Kvalitet. Mange kulturminner representerer høy kvalitet i råstoff og materiale, 
håndtverk og utforming. 
 

Bruksverdi. Mange kulturminner har stor bruksverdi, enten i opprinnelig 
utforming, eller med visse endringer og tilpasninger.  
 

Fysisk tilstand. ”Kulturminnets/Kulturmiljøets helse”. Vurdere tilstand for 
bevaring. Der hvor en har valget mellom to likeverdige objekt eller miljø, vil det 
være rimelig å velge det som har best fysisk tilstand.  
 

Pedagogisk verdi. Alle kulturminner forteller om fortida, og de har historisk 
kildeverdi. Å gå i det samme miljøet og oppleve sporene menneskene har 
etterlatt seg i form av gjenstander, bygninger, musikk, mv, gir større forståelse 
av fortida enn bare å lese om den. 
 

Autentisitet. Få kulturminner har beholdt opprinnelig form og funksjon uendret. 
Disse må sikres, da de representerer en spesiell kildeverdi fra opphavsperioden. 

 
Alder. På grunn av at det blir færre kulturminner, jo lengre bakover i tid vi går, 
er det spesielt viktig å verne om de med høy alder. 

 
 

En generell regel er at hvert enkelt kulturminne må vurderes både ut fra seg 
selv og i sammenheng. 
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3. KULTURMINNEVERN 

 

 Viktige begreper 

Arkeologisk kulturminne: Fysiske spor etter menneskelig virksomhet der 
utgravning og dokumentasjon i hovedsak utgjør kunnskapskilden.  
 

Automatisk fredet: Automatisk fredet innebærer at angitte typer kulturminner 
er fredet direkte iht. kulturminneloven §4 (1978). Alle kulturminner fra før 1537, 
stående byggverk fra perioden 1537-1649, og samiske kulturminner eldre enn 
1917, er automatisk fredet. Automatisk fredete kulturminner har en sikringssone 
på 5 meter rundt det fredete objektet. Alle inngrep i automatisk fredete 
kulturminner er forbudt. 
 

Fredet kulturminne: Fredning er lovens strengeste form for vern. Et fredet 
kulturminne er vurdert til å være av nasjonal eller vesentlig regional verdi, og er 
fredet etter kulturminneloven. Alle endringer som går ut over vanlig vedlikehold 
er forbudt. 
 

Fredningsverdig kulturminne: Kulturminnet er av nasjonal verdi, og kan 
vurderes freda etter kulturminneloven. 
 

Kulturlandskap: Landskap påvirket av menneskelig virksomhet. 
 

Kulturmiljø: Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som del 
av en større helhet eller sammenheng. 
 

Kulturminne: Med kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet i 
vårt fysiske miljø. Herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro 
eller tradisjon til.  
 

Listeført kirke: Alle kirker bygd mellom 1650 og 1850 er listeførte. I tillegg er en 
rekke kirker bygd etter 1850 også listeførte. At en kirke er listeført, innebærer at 
den er definert som verneverdig, og har nasjonal verdi. Listeføringen innebærer 
at alle saker som gjelder endringer, også istandsettings- og vedlikehold, skal 
sendes Riksantikvaren for faglig uttalelse. Det er likevel biskopen som gir endelig 
vedtak etter kirkeloven.  
 

Løse og faste kulturminner: Vi skiller mellom faste og løse kulturminner. Faste 
kulturminner er stedbundne, f.eks. bygninger, boplasser, gravhauger, 
kokegroper, stolpehull med videre. Løse kulturminner er alle typer gjenstander 
som er løsrevet fra en fast kontekst, f.eks. gjenstander som er kommet for dagen 
ved en arkeologisk utgravning.  

 

Midlertidig fredning av enkeltobjekter og områder rundt disse kan vedtas om et 
kulturminne er truet, eller om man vil evaluere kulturminnet med tanke på 
permanent fredning. Slike vedtak kan oppheves dersom kulturminnet ikke lenger 
er truet, eller kulturminnemyndigheten ikke vil følge opp saken med permanent 
fredning. Om det tas sikte på permanent fredning vil vedtaket om midlertidig 
fredning bli stående til nytt vedtak om permanent fredning er fattet. Midlertidige 
fredete kulturminner blir forvaltet etter kulturminneloven, likt vedtaksfredete 
kulturminner. Dette vil si at alle endringstiltak skal godkjennes av 
kulturminnemyndigheten. 
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Regulert til bevaring: Kulturminnet er beskyttet gjennom regulering. I planer 
utarbeidet etter plan- og bygningsloven 1985 er de regulert til spesialområde 
bevaring. I planer etter plan- og bygningsloven 2008, er de regulert med 
hensynssone kulturminne. 

 

SERFRAK-registeret: SEFRAK-registreringene (Sekretariatet for Registrering av 
Faste Kulturminner i Norge) ble utført i hele landet perioden 1975-1995 av 
bygninger eldre enn 1900. SEFRAK-registreringen innebærer ingen form for vern. 
 

Verneverdig/bevaringsverdig kulturminne: Begrepene verneverdig/ 
bevaringsverdig har ikke juridisk innhold. De brukes for å beskrive verdien av et 
kulturminne for en enkeltperson eller en gruppe. 

 

 
 Ansvarsfordeling i kulturminnevernet 

Myndighet og forvaltningsansvar i kulturminnevernet er fordelt mellom Staten, 
Fylkeskommunen, Sametinget og kommunene. Riksantikvaren er utøvende 
faginstans for Klima- og miljødepartementet, mens Fylkeskommunen/ 
Sametinget, som regionalt forvaltningsorgan, har fått delegert myndighet 
gjennom Riksantikvaren. Ansvarsfordelingen i den offentlige 
kulturminneforvaltninga er nærmere beskrevet i Forskrift om faglig 
ansvarsfordeling m.v. etter kulturminneloven.  
 

Klima- og miljødepartementet er kulturminneforvaltningas øverste organ med 
hovedansvar for utforming og oppfølging av nasjonal kulturminnepolitikk. 
Departementet tar de endelige avgjørelsene i plansaker ved innsigelse, og har 
myndighet etter kulturminneloven til å innkalle eller gjøre påkrevde endringer i 
kommuneplaners arealdel i tilfeller der nasjonale kulturminneinteresser er satt 
til side. 
 

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning under Klima- og 
miljødepartementet med ansvar for gjennomføring av den statlige 
kulturminnepolitikken. Riksantikvaren kan fremme innsigelse ved trussel mot 
kulturminner av nasjonal interesse. Regional kulturminneforvaltning varsler 
Riksantikvaren og kommer eventuelt med innsigelse dersom et planforslag truer 
nasjonale kulturminneinteresse. 
 

Regional kulturminneforvaltning ved Innlandet fylkeskommune og Sametinget 
er regionale kulturminneforvaltningsorgan for Engerdal. Disse har delegert 
myndighet etter kulturminneloven. De har forvaltningsmyndighet for de 
automatisk fredede kulturminnene, mens Riksantikvaren har det overordnede 
ansvaret. Fylkeskommunen og Sametinget veileder i kommunenes 
planprosesser, gjennom faglig rådgivning og formidling av nasjonale og regionale 
mål og retningslinjer.  
 

Kommunen er planmyndighet og har i utgangspunktet bestemmelsesrett over 
egne arealer. Kommunen har ansvar for at bevaring av kulturminner og 
kulturmiljø inngår i arealplanleggingen på en slik måte at nasjonale, regionale og 
lokale kulturminneinteresser ivaretas. Plan- og bygningsloven er et sterkt 
virkemiddel som kommunen kan bruke til å regulere arealer hvor kulturminner 
og kulturmiljø inngår med bestemmelser om vern.  
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 Lovverk 
Det er i hovedsak to lover som gir beskyttelse av kulturminner: kulturminneloven 
og plan- og bygningsloven. Kulturminneloven er en særlov, og gjelder foran plan- 
og bygningsloven. Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren på nasjonalt 
nivå, og av fylkeskommuner, Sameting, arkeologiske landsdelsmuseer og 
sjøfartsmuseer på regionalt nivå. Det finnes egne forskrifter som skisserer ansvar 
og myndighet til hver av disse instansene.  
 

Lov om kulturminner av 1978 (kulturminneloven) omfatter kulturminner av 
nasjonal interesse. Loven definerer hvilke kulturminner som er automatisk freda, 
fastslår regler for fredning etter enkeltvedtak, og regulerer eiendomsrett til løse 
kulturminner. Loven håndheves av Riksantikvaren og fylkeskommunen etter 
delegert myndighet.  
 

I Engerdal er 220 registrerte fredete kulturminner (pr. juni 2021). På landsbasis 
er det kun i overkant av 1 % av alle bygninger fra før 1900 som er freda. Det vil 
si at svært mange verdifulle kulturminner ikke er beskytta, og må eventuelt tas 
vare på ved hjelp av andre virkemidler. Dette kan gjøres ved hjelp av plan- og 
bygningsloven (pbl). Gjennom pbl kan også kommunene bidra til å gi spesielt 
verdifulle kulturminner formelt vern.  
 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 (plan- og bygningsloven) 
er det viktigste kommunale virkemidlet for bevaring av kulturminner og 
kulturmiljøer. Her kan kommunen sikre bevaringsverdige bygninger og gi 
tilstrekkelig vern, både i sammenheng med arealplan, og i enkeltsaker. I 
arealplaner sikres kulturminner med hensynssoner med tilknyttede 
bestemmelser. Kommunen har også hjemmel til å gi pålegg om utbedring av 
eksisterende bygninger, såframt det vil gi en vesentlig forbedring av byggverkets 
funksjon - av hensyn til bevaringsverdi. 
 

I tillegg er et lovforslag om å lovfeste plikten til å konsultere Sametinget og 
samiske rettigheter ute på høring. Lovforslaget viderefører i all hovedsak 
reglene i dagens "Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og 
Sametinget". Dette sier at som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker 
som gjelder for dem. Dette gjelder også i saker som omhandler kulturminner. 
 

Plan- og bygningsloven (PBL) i kulturminneforvaltninga 
PBL er et av kommunens verktøy i forvaltninga av kulturminner; 
  

§ 11-8 omhandler ulike hensynssoner: «Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise 
hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal». For kulturminneverdier har enten sone 
c) eller sone med særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø eller sone d) Båndlegging etter 
kulturminneloven benyttes. 
 

§ 11-9 slår fast at kommunen, uavhengig av kommuneplanens arealformål, også kan vedta 
bestemmelser om ulike hensyn. Disse kategoriseres i 8 punkter, hvorav nr. 7 omhandler kulturminner: 
hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø. 
 

§ 12-7 omhandler bestemmelser i reguleringsplan, og slår fast at det kan settes bestemmelser for å 
sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, 
materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur. 
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 Nasjonale og regionale føringer 

Det finnes meldinger og planverk for kulturminnefeltet på alle forvaltningsnivå. 
Disse skal sikre langsiktighet, forutsigbarhet og helhetlig tenkning på 
kulturminnefeltet og definerer strategier, målsettinger og tiltak for dette. 
Gjeldende statlige føringer er skissert i Stortingsmelding nr. 16 (2019-2020) «Nye 
mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold» 
 
Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer «Kulturminner 
for Hedmarks framtid» ble vedtatt i 2005. Visjonen er å gjøre Hedmarks fortid til 
en levende og meningsfylt del av framtida. Planen trekker opp mål og strategier 
for arbeidet med kulturminnevernet i Hedmark, gir oversikt over prioriterte 
tema, retningslinjer for forvaltning av kulturminner i Hedmark, og viser et 
handlingsprogram for arbeidet. Fra 1.1.2020 er Hedmark blitt en del av Innlandet 
fylke. Fylkesplanen for Hedmark er fortsatt gjeldende for regionen. 

 
 

 Kulturminner i Engerdal 

Engerdal er en del av verdensarvområdet til Røros kobberverk. Dette gir en 
spesiell status.  
 
Riksantikvaren arbeider med KULA-områder (Kulturhistoriske Landskap av 
nasjonal interesse). Her er deler av Engerdal kommune foreslått gjennom flere 
områder. Et område strekker seg på begge sider av kommunegrensen mellom 
Rendalen og Engerdal, fra Sølensjøen til Isteren og Femunden hvor 
innlandsfiskevoller er fokusområde. Et annet område omfatter Vinterleden, og 
ligger delvis i Os, og delvis i Engerdal. Et tredje område omfatter sørsamisk 
landskap: Gutu-Elgå-Svuku. 
 
Engerdal har også hatt flere BARK-prosjekter. Målet til Bevaringsprogrammet for 
utvalgte ARkeologiske Kulturminne (BARK) er at et representativt utvalg 
arkeologiske kulturminne og kulturmiljø skal sikres gjennom skjøtsel og bli gjort  
tilgjengelig for publikum. Slike prosjekter er med på å forsterke statusen til de 
kulturminnene som finnes i kommunen. 
 
På nettportalen kommunekart.com finnes alle arealplaner for Engerdal 
kommune, herunder også vedtatt kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljø (kulturminneplan). 
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  Figur 3.1: Steinstøtter på fjellplatået Tuvflået på Storhøa med Rendalssølen i bakgrunnen. Her 
ligger et massefangstanlegg for rein (omtalt i objekt 3), som er utvalgt som BARK-prosjekt.  
Anlegget ligger spredt over et stort fjellområde, og har vært dagsturmål for guidede turer.  
Innlandet fylkeskommune, i samarbeid med Statsskog og Engerdal kommune, har laget 
infomasjonstavle og informasjonsbrosjyre om fangstsystemet.  
Foto: Edward Barth 
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 Økonomiske støtteordninger 
Fredning eller vern vil i seg selv kun gi begrensa beskyttelse for det enkelte 
kulturminne/kulturmiljø. Det aller viktigste er at eier selv er positiv og motivert 
for å ta vare på kulturminnet. Dette krever gjerne både kunnskap og økonomiske 
ressurser. Det er derfor viktig at kulturminneforvaltninga, på alle nivå, legger til 
rette for dette. 
 

Offentlige støtteordninger 
Det finnes ulike statlige tilskuddsordninger som eiere av kulturminner kan søke 
på. Disse er underlagt Klima- og miljødepartementet, Landbruksdepartementet 
og Kulturdepartementet, og forvaltes henholdsvis av Norsk Kulturminnefond, 
Riksantikvaren, Statsforvalteren og Norsk Kulturråd. Tilskuddsordninga fra 
kulturrådet skiller seg noe fra de andre, da den åpner for å støtte prosjekter 
knytta til dokumentasjon og formidling, i tillegg til konkret arbeid med bevaring 
og fysisk sikring. Flere fylkeskommuner og kommuner har også etablert 
støtteordninger.  
 

Eiendommer som er freda i henhold til kulturminneloven gis fritak for 
eiendomsskatt. 

 

Her følger en oversikt over andre offentlige støtteordninger. Merk at listen ikke 
er uttømmende, og at dette stadig er i endring: 
• Sametinget og fylkeskommunene har egne tilskuddsordninger 

til kulturminnetiltak på verneverdige bygninger og anlegg. Det anbefales 
å ta kontakt med fylkeskommunen eller Sametinget. 

• SMIL-tilskudd. Forvaltes av de lokale landbrukskontorene. Kommunen 
har muligheter til å gjøre prioriteringer med bakgrunn i 
kulturminneplanen. 

• Kulturminnefondet. Forvaltes av egne ansatte. Objekter i 
kulturminneplan prioriteres ofte. 

• Bevaringsprogrammet for freda bygninger i privat eie. Søknad om tilskudd 
sendes fylkeskommunen. 

• Tilskudd til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak, skal 
sikre og ta vare på kunnskap om arkeologiske kulturminner. Søknad sendes 
fylkeskommunen. 

• Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner og bergkunst 
gir tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner. 

• Bevaringsprogrammet for fartøy. Søknad om tilskudd til fartøyvern sendes 
til Riksantikvaren. 

• Bevaringsprogrammet for tekniske- og industrielle kulturminner. Søknad om 
tilskudd sendes Riksantikvar. 

• Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak gis gjennom 
bevaringsprogrammet for brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker. 
Søknad sendes til fylkeskommune/Riksantikvar. 

• Rentekompensasjonsordning for istandsetting av freda og verneverdige 
kirkebygg. Retta mot kommuner og kirkeeiere. Søknad sendes 
Husbanken. 

http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot
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Private støtteordninger: 
Det finnes flere ulike fond, stiftelser, legater og ideelle organisasjoner som 
deler ut midler til kulturminnetiltak. Her presenteres en oversikt over noen 
av disse. Legg merke til at det kan variere fra år til år hvilke prosjekter 
aktørene støtter, og det er lurt å undersøke hvilke satsingsområder som 
gjelder til enhver tid.  
 
• Landbrukslegatet i Norges Vel: Støtter tiltak som bidrar til næringsutvikling 

og nyskapning i landbruket. Satsingsområde er bevaring av gamle hus og 
gjenstander dersom de inngår i næringsvirksomhet (turisme eller næringsliv). 

• Kultur- og miljølegatet i Norges Vel: Satsingsområde er bevaring av gamle 
hus og gjenstander dersom de inngår i næringsvirksomhet (turisme eller 
næringsliv). 

• Sat Sapienti: Vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge. 
Fremme kunnskap til forståelsen av industrielles miljø og betydning i 
bedriftene i Norge. Også bidrag til offentlige museer. 

• Stiftelsen UNI: Allmennyttig stiftelse som verner mennesker og 
fortidsminner. 

• Gjensidigestiftelsen: Aktivitet, trygghet og helse. 
• Rydd et kulturminne: Midlene fordeles av Norsk kulturarv, og går til 

skjøtsel av kulturminner. 
• Major og advokat Eivind Eckbos legat: Legatet har ti satsingsområder, 

deriblant; norsk kunst, kulturliv og kulturvern. 
• «Ta et tak»-aksjonen: Midlene fordeles av Norsk Kulturarv og retter seg 

mot våningshus og driftsbygninger. 
• Kulturminner for alle: Fortidsminneforeningen deler ut midler for å styrke 

våre gamle håndverk, og sikre fellesskapets kulturminner. 

Legatsiden har oversikt over flere forskjellige støtteordninger, noen av 
disse gjelder også tilskudd til kulturminnetiltak. 

 

SMIL-tilskudd 
Gjennom sitt regionale miljøprogram gir Fylkesmannen tilskudd til å ta vare på kulturminner. Selve 
tilskuddsordningen heter SMIL; «tilskudd til Spesielle MILjøtiltak i jordbruket». Bakgrunnen for 
ordningen begrunnes slik: ”Kulturlandskapet er en viktig del av kulturarven vår og representerer store 
kulturverdier. Kulturlandskapet er også viktig i forhold til det biologiske mangfoldet, reiselivet, og ikke 
minst som en trivselsfaktor for folk flest. Skjøtsel av kulturlandskapet skal bidra til vern av gammel 
kulturmark, gamle ferdselsårer, kulturminne, tekniske anlegg og verneverdig bygningsmasse”. 

Norsk Kulturminnefond (Kulturminnefondet): 
Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og et viktig 
virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Fondet får sin bevilgning over statsbudsjettet og 
skal stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv, bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner 
og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og 
verdiskaping, og støtte prosjekter hvor det er samspill mellom offentlige og private aktører.  
I søknader til kulturminnefond skal objekter som står omtalt i kulturminneplan prioriteres. 

http://kulturarv.no/aksjoner/rydd-et-kulturminne
http://www.kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen
https://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle
http://legatsiden.no/
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 Formidling og tilrettelegging 

For å lykkes med å skape begeistring for kulturminnevern, er formidling og 
tilgjengelighet en forutsetning. Kulturminneplanen har en viktig målsetting å 
bruke kulturarv som bakgrunn for lokal aktivitet, og økt fokus på kulturminnenes 
verdi i lokalsamfunnets identitet. Økt kunnskap og bevissthet om kulturminner 
og kulturmiljø i Engerdal, vil på sikt bidra til at flere ser verdien av å ta vare på 
dem. Det er selvsagt mange måter å formidle og legge til rette på. Utfordringen 
er å velge de riktige historiene og formidle dem på en fengende måte til ulike 
målgrupper. 
 
Det er en stor utfordring, også internasjonalt, at mange flotte bygninger og 
anlegg tas ut av bruk og blir overlatt til seg selv, og forfaller. I Engerdal kommune 
finnes det flere eksempler på slike anlegg. Eksempelvis fløtingsanlegg, 
utmarksløer og anlegg fra kopperverkstida. Hvordan kan vi eventuelt legge til 
rette for ivaretakelse og formidling av disse verdifulle kulturminnene og miljøene 
som ikke lenger er i bruk?  
 
Universell utforming og tilrettelegging av kulturminner er et viktig tema. 
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i 
alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en 
likestilt måte, så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 
I forhold til kulturminner kan dette by på ekstra utfordringer da det er viktig at 
endringer og/eller nye installasjoner ikke forringer kulturminnet, men det er fullt 
mulig å finne gode løsninger også her.  

  

Figur 3.2: Besøkende 
prøver seg som 
tømmerfløtere på 
Blokkodden 
villmarksmuseum.     
Foto: Trysil Engerdal 
museum 
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4. Jakt, Fiske og fangst 

Helt fra de første menneskene kom til området, har jakt, fangst og fiske vært 
viktig i Engerdal. Spor etter dette finnes over hele kommunen, fra de første 
menneskene kom for flere tusen år siden, og fram til i dag. Dette var selve 
begrunnelsen for at mennesker trakk til disse områdene. Også etter at 
jordbruket gjorde at folk bosatte seg fast, var jakt og fiske fortsatt avgjørende for 
livsoppholdet.  
 

De eldste spor etter bosetning i Engerdal er steinbrukende lokaliteter lengst nord 
i kommunen. På strendene rundt Femund er det avdekket mange 
fangstboplasser fra steinalderen. Langs vannene i Engerdal er det rike spor etter 
jegere og sankere som vandret i disse skogstraktene. Samtidig viser utallige funn 
av fangstanlegg at organisert villreinfangst også ble drevet i områdene. På 
Storhøa ved Heggeriset, sør i kommunen, ligger Østlandets kanskje sørligste 
fangstanlegg for villrein. Fangstgraver i høyfjellet fra vikingtida finnes både nord 
i kommunen og sør og vest for kommunegrensa. Ellers støter man ofte på 
dyregraver for fangst av hjortedyr i utmarka.  
 
Det har vært jakt på allslags vilt gjennom tidene. Både på grunn av kjøttet (elg, 
rein, bever og bjørn), og for å skaffe pelsverk til klær og som byttemidler. I 
fjellbygda, med kalde vintre og korte somre, ligger det ikke til rette for 
kornproduksjon. Jaktutbyttet var derfor viktig for å skaffe matkorn. Beveren ble 
jaktet på også for det ettertraktede gallet, som ble blandet i brennevin og brukt 
som medisin mot mange slags sjukdommer. Beveren ble nesten utrydda, men 
har kommet tilbake. Småvilt som hare, rev, mår, oter, røyskatt og ekorn var 
ettertraktet vilt, i tillegg til forskjellige skogsfugler og rype. 

 

  
 

 

Nr. Objekt Hensynssone 
1 Groptufter ved Gløta H730 
2 Fangstgroper, Lerådalen H730 
3 Fangstanlegg ved Storhøa H730 
4 Bogestelle, Storhøa H730 
5 Kjøttgjemme, Storhøa H730 
6 Fangstmarksgrav, Fjellgutusjøen H730 
7 Falkfangerhøgdan, ved Femund  
8 Innlandsfiskevær ved Isteren, Elvålsvollen og Haugsetvollen H570 
9 Lottfiske, Isteren  
10 Lottfiske i Elgåelva  
11 Jakt- og fiskebu, Storbekkbua H570 
12 Fiskebu, Svarttjønna H570 
13 Krokåthåbua, fiskebu H570 
14 Froskvika, fiskebuer H570 
15 Øra i Heggeriset  
16 Båthusvika, Hyllsjøen  
17 Båthus, Drevsjøen H570 
18 Galten gård og Smithsetra  
19 Femund fiskarlag  
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Figur 4.1: Kart som viser prioriterte 
kulturminner for jakt, fangst og fiske. 



 
 

23 
 

 

 
De første menneskene 
Hvem var da de første menneskene som kom hit til det som i dag utgjør Engerdal 
kommune? Hvem var menneskene som levde her i førhistorisk tid? Og hvordan 
levde de? Dette var lenge før det fantes sammenhengende skriftlige kilder, og 
svaret kan ikke sikkert gis. Likevel kan funn av arkeologisk materiale – og 
tolkninger av dette – hjelpe oss med kunnskap, og gi et lite innblikk i levde liv. Av 
og til kan nye funn gjøre at man må revurdere tidligere oppfatninger.  

 
Gjennom steinalder og bronsealder har det eksistert en ikke-bofast befolkning i 
Østerdalen. Disse har livnært seg av det landskapet har hatt å by på av storvilt, 
småvilt, fisk og plantevekster. I jernalderen blir det arkeologiske materialet mer 
tvetydig. Fra og med yngre jernalder er det mulig å skille mellom ei gruppe som 
baserer seg på fangst, og ei gruppe som i hovedsak livnærer seg av jordbruk 
(Bergstøl 2008). 
 
Innafor historie- og arkeologifaget har det i lang tid vært diskutert om det i de 
eldste tider var to parallelle kulturer som levde side om side. Derfor er det ofte 
vanskelig å si om et kulturminne er av norrøn -eller samisk opprinnelse. Dette 
gjelder både fangstgropsystemer, buestillinger i høyfjellet og graver. 
Diskusjonen er interessant fordi den kan fortelle oss noe om menneskenes 
vandringer og utbredelse i det som i dag er Norge. Erkjennelsen av at vi ikke vet 
sikkert hvem som etablerte ulike konstruksjoner er viktig. Uansett er det naturlig 
å tenke seg at mennesker med ulike opprinnelser utvekslet fangstteknikker med 
hverandre, og ble inspirert av hverandres skikker, for eksempelvis ulike 
gravritualer.  

 
  

Tidsakse 
En regner at den store iskappa som lå over store deler av Nord-Europa begynte å smelte ned for 12-
15 000 år siden. For ca 10 000 år siden ser det ut til at kysten og deler av høyfjellet i Norge var blitt isfritt. 
I det varme klimaet like etter istida fikk landet i løpet av et par tusen år et dyre- og planteliv som ga 
levelige vilkår for mennesker, og mennesker etablerte seg i de områdene som tidligere var dekket med 
is. 
 
Eldre steinalder:  10 000 - 4 000 f.Kr 
Yngre steinalder:   4 000 - 1 800 f.Kr 
Eldre bronsealder:   1 800 - 1 000 f.Kr 
Yngre bronsealder:   1 000 -    500 f.Kr 
Eldre jernalder:        500 f.Kr - 570 e.Kr (Folkevandringstid: 400 f.kr - 570 e.kr) 
Yngre jernalder:       500 - 1 000 e.Kr (Vikingtid: 800 - 1 050 e. Kr) 
Tidlig middelalder:     1 050 - 1 150 
Høymiddelalder:     1 150 - 1 350 
Senmiddelalderen:     1 350 - 1 537 
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1 Groptufter ved Gløta 
 

Det har vært knytta usikkerhet til når de første menneskene tok i bruk områdene 
i Engerdal, men funn av groptufter ved Gløtas utløp i 2007 indikerer virksomhet 
her i siste del av eldre steinalder. Arkeolog Hilde R. Amundsen konstaterer at 
tuftene stammer fra en type steinalderboliger som var i bruk i perioder fra år 
6000/5000 til 2500 f.Kr. Funn av jaspis i disse tuftene forsterker teorien, da bruk 
av japsis opphører i hele regionen fra ca 4650 f.kr., mens bruk av flint øker.  

 
Groptufter er rester etter hytter fra steinalderen. Groptuftene er blitt tolka som 
vinterhytter både i Norge og i Sverige. Det er mange trekk ved hyttene som tilsier 
denne tolkninga. Hyttenes gulvnivå var gravd ned i bakken, derav navnet 
«groptuft». Alle groptuftene som er funnet, ligger rett ved elver eller bekker som 
har vannføring hele året. Vann var viktig. En mulighet var selvfølgelig å smelte 
snø, men dette krevde svært mye energi i forhold til mengden med vann man 
får. Det var derfor mye lurere å legge boligen sin i nærheten av en bekk eller elv 
der man kunne hente vann direkte, eller smelte is. Ofte ligger groptuftene også 
i nærheten av elgens vinterbeite (På vandring i fortiden, NIKU 2003). 

 

 

 

 

  

Figur 4.2: Illustrasjon av groptuft. Illustrasjon: arkikon.no 
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2 Fangtgroper, Lerådalen 
 

På nordsida av elva Lera er det registrert 41 fangstgroper, som sammen danner 
et fangstanlegg. Det er gjort en datering av anlegget, som viser at det i alle fall 
var i bruk i tidlig middelalder, rundt 1100. 
 
Fangstgroper ble sannsynligvis tatt i bruk som fangstmetode allerede for 4000 år 
siden, mot slutten av steinalderen. De store fangstsystemene med mange 
fangstgroper ble bygd senere. Fra 600 e.Kr. og fram til svartedauden i 1349 
foregikk en storstilt fangst. Beregninger viser at det sannsynligvis ble fanget mer 
dyr enn det folk som bodde her trengte. Det er derfor mulig at preparerte 
reinsdyrskinn, tørka og røkt kjøtt, samt gevirer, sener og bein ble brukt som 
handelsvare. 

 

Fangstgroper (dyregraver) og fangstgropsystem  
Fangstgroper er kjent i store deler av Norge og Sverige. I Norge er de største konsentrasjonene kjent fra 
Gudbrandsdalen og Østerdalen. De eldste dateringene av fangstgroper går tilbake til slutten av eldre 
steinalder. Disse dateringene er noe omdiskutert, men det er ingen tvil om at jakt med fangstgroper har 
foregått fra i hvert fall bronsealder og opp gjennom jernalder og middelalder (Amundsen 2007). Bruk 
av fangstgroper er belagt i skriftlige kilder til ut på 1800-tallet, før jaktmetoden ble forbudt ved lov i 
1863 (Bergstøl 2011).  
 
Jakt ved bruk av fangstgroper kan anses som en passiv form for jakt i den forstand at et visst antall dyr 
vil falle i gropene så lenge de er godt plassert i terrenget i forhold til dyras trekkmønster. 
Fangstsystemene er ofte anlagt i terreng som begrenser elgen eller reinens bevegelsesmuligheter ved 
utnyttelse av dalsider og høydedrag. I mange tilfeller har det i tillegg vært bygd sperregjerder mellom 
de ulike gropene i anlegget for å hindre dyret  
i å gå rundt fangstgropene. Jakta kan  
imidlertid også ha foregått mer aktivt ved at  
dyra har blitt drevet mot gropene. Det er  
også kjent rester etter skytterstillinger i  
tilknytning til slike fangstanlegg  
(Bergstøl 1997). 
 
Fangstgropene ble sannsynligvis  
bygget og benytta av fangstmenn med både  
norrøn og samisk opprinnelse. 

Figur 4.3: 
Fangstgropsystemet i 
Lerådalen med 41 
registrerte groper. 
Utdnitt fra 
Riksantikaverens 
database 
www.askeladden.ra.no 

Figur 4.4: En av fangstgropene ved Vihammermyra.  
Foto: Ove Holseng, tegning: May Tove Smiseth. 
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3 Fangstanlegg, Storhøa 
 

På Storhøa ligger et omfattende traktforma massefangstanlegg for rein. Dette 
antas å ha vært i bruk fra bronsealder til tidlig middelalder.  
 
Anlegget i Storhøa er traktforma. I det geografiske området Hedmark vet vi om 
tre slike anlegg. Anleggene ligger i kort avstand til hverandre; i Engerdal, 
Rendalen og Alvdal. Alle ligger over tregrensa i relativt åpent fjellandskap med 
vidder. I Engerdal ligger fangstsystemet ca. 1100 moh., i Rendalen ca. 1050 moh., 
og i Alvdal ca. 1500 moh. I løpet av sommeren 2013 ble de tre kjente 
traktformede massefangstanleggene kartlagt. Alle anleggene ligger innafor, eller 
nært opptil, dagens sørligste samiske reinbeitedistrikt i Norge. 
 
Anlegget på Storhøa består av steinstøtter på fjellplatået Tuvflået. Denne flata 
ligger mellom fjellet Buhøgda i vest, og Storhøa og Sømmelhøa (Simlehøa), i øst. 
Tidligere ble steinstøttene, som er reist med tre til åtte meters mellomrom, tolka 
som rester av gamle, glemte eiendomsgrenser. Fjelloppsynsmann Erling Sand 
(1917-2002) følte seg imidlertid ikke overbevist om at denne fortolkninga var 
riktig, og kontakta den arkeologiinteresserte zoologen Edvard K. Barth (1913-
1996). Barth kom på befaring i 1977 og 1978 (se også objekt 7). Han fant rester 
av flere steinrekker, og tolka anlegget som et ruseforma fangstanlegg for rein.  
 

Fangsanlegget i Storhøa i Engerdal er omfattende. Ledegjerdene er flere 
kilometer lange. I tillegg til reiste stein, finnes synlige stolpehull. En rekke 
bogestiller og kjøttgjemmer (objekt 4 og 5) er også en del av dette systemet. 

 

Fangstanleggene er kulturminner som har opplevelsesverdi knytta til 
symbolverdi og autentisitet. Her kan vi i dag vandre, og forestille oss mennesker 
som drev jakt her i tidligere tider. Avstanden til forhistoriske mennesker og 
hendelser blir mindre ved å være på samme sted, i samme landskap. Anleggene 
har kunnskapsverdi knytta til vitenskapelig og historisk kildeverdi og er 
representant for både det sjeldne og det typiske. 
 

3 

Figur 4.5: En del av 
fangstanlegget innafor 
Storhøa. De reiste 
steinene er de synlige 
restene av et av 
ledegjerdene.  
Foto: Kristin Os 2013. 
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4 Bogesteller, Storhøa 
3 

I Storhøa finnes steinsettinger som sannsynligvis har vært ei bågåstø/bogestelle.  
 

Bågåstø, bågåsteller, eller buestillinger, er fangstanlegg bestående av en skjerm 
hvor jegere med pil og bue har kunnet ligge skjul bak, helt til dyra kom så nær 
som 20-22 meter. Da kunne de bruke våpnene sine effektivt. Bogasteller fordeler 
seg grovt sett på to hovedtyper: halvsirkelformede oppmuringer av stein/heller 
der en ofte utnytter jordfaste steiner, og sirkulære, rydda groper i naturlig ur. 
Bogastellene har gitt godt skjul i minst en retning, og er gjerne plassert med god 
oversikt over omkringliggende terreng. Det er ikke alltid enkelt å avgjøre med 
sikkerhet om et hulrom i ura er ryddet av mennesker eller ikke, eller om en 
oppmuring kan være av nyere dato selv om lavveksten på steinene er gammel.  
 

I noen tilfeller er det heller ikke opplagt om et rydda rom i ura kan ha hatt 
funksjon som bågastelle eller kjøttgjemme, eller eventuelt begge deler. 

 

I Norge finner man bågåstø strategisk plassert overalt hvor det er jakta villrein. 
Bruken av bågastø er ikke begrensa til vårt land. I åpent terreng har slike anlegg 
vært brukt av jegere under jakt også på større pattedyr som antilope og fjellgeit. 
 

Også etter at geværet kom, med sin treffsikkerhet på flere hundre meters hold, 
har jegere funnet det fordelaktig å ligge skjult til byttedyret har kommet helt 
nær. Derfor finnes det også bågastøer som er laget inn mot vår tid. 

 

På Grønland, og i enkelte områder i Norge, har også bågastø blitt brukt under 
drivjakt. Reinen har da blitt skremt mot store ansamlinger av stillinger, hvor 
jegere har venta på dem. Vi har ett slikt anlegg. Dette ligger på Fetegga i Norddal 
kommune i Møre og Romsdal. Her finnes over 50 bågåstøer som er tidfesta til 
slutten av eldre steinalder. 
 

Vi vet lite om når og hvem som har satt opp og brukt bøgåstøa i Storhøa.  
 
 

5 Kjøttgjemme, Storhøa/Lerådalen 
 

Ved massefangstanlegget på Storhøa og fangstgropsystemet i Lerådalen er det 
funnet rester etter steinsatte kjøttgjemmer. Ei kjøttgjemme var et sted der man 
gjemte, eller deporterte, kjøttet i forbindelse med fangst. 

Figur 4.6: 
Illustrasjonstegning av 
fangstmann bak bågåstø 
på reinsjakt. 

https://snl.no/pil
https://snl.no/bue_-_skytev%C3%A5pen
https://snl.no/rein
https://snl.no/antiloper
https://snl.no/geit
https://snl.no/gev%C3%A6r
https://snl.no/Gr%C3%B8nland
https://snl.no/Steinalderen_i_Norge
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6 Fangstmarksgrav, Fjellgutusjøen 
 

Ved Fjellgutusjøen, like ovenfor innløpet til elva Lillegutu, ligger en 
fangstmarksgrav. Grava ligger på en forhøyning i ei myr (Zachrisson 1997). Ved 
undersøkelser av grava, er det påvist glødeskall på gjenstandene, noe som tyder 
på at dette er ei branngrav. I grava ble det funnet et tveegget sverd, ni pilspisser, 
øks, kniv, et langbryne med hull i den ene enden, og en ringspenne av bronse 
med nål av jern. Ornamenteringen langs midten av ringen på spenna er nesten 
slitt bort, og arkeolog Rygh (1999) har kommentert at nåla ser ut til å være yngre 
enn spenna. Dette kan tyde på at spenna ble reparert i bruksperioden, og 
sannsynligvis brukt over lengre tid. Basert på typologisk datering av sverdet kan 
funnet plasseres til vikingtid, ca 900 e.Kr.  
 
Fangstmarksgravene er en gravtype som kjennetegnes av steinlegginger bygd av 
stein lagt tett, gjerne i bare 1-2 lag. De er små, 2-5 meter i diameter og under 0,5 
meter høye. De ligger som regel langs åsrygger og høydedrag, men ofte ut mot 
kanten av flater og platåer framfor på det høyeste punktet. Det ser derfor ut til 
at utsikten har vært langt viktigere enn at de skulle være synlige (Bergstøl 2003).  
 
Fangstmarksgraver er graver som befinner seg høyt til fjells, langt inne i skogen 
eller ved sjøer og vann, og alltid på steder som det er lite rimelig å sette i 
forbindelse med tidlig ordinær gårdsbebyggelse. De dateres vanligvis 
til jernalder og vikingtid. Slike graver er kjent fra både Sverige og Norge, og først 
og fremst i grensetraktene mellom landene. Fangstmarksgravene finnes, som 
navnet forteller, i områder som trolig først og fremst har vært benytta 
til jakt, fangst og fiske. Det er ikke funnet andre kulturminner i umiddelbar 
nærhet til grava ved Fjellgutusjøen.  

Datering av arkeologisk materiale 
Den tradisjonelle måten å datere arkeologiske funn på, er å sammenligne dem med gjenstander som vi 
kjenner alderen til. I mange tilfeller finnes ikke andre funn som er helt identiske med den gjenstanden 
vi ønsker å datere. Likevel kan form, stil og dekor likevel fortelle noe om når den ble laget.  
 
Dersom man finner organisk materiale (trekull, rester av torv, dyre- eller menneskebein – kort sagt, alt 
som en gang har vært levende organismer), kan det dateres ved hjelp av C14-metoden. I 
jordatmosfæren finnes det naturlig en del karbon, og en bitteliten del av dette karbonet er radioaktivt. 
Det er dette radioaktive karbonet som kalles karbon-14 (C14). Levende organismer tar opp karbon når 
vi puster. Alle radioaktive stoffer har en halveringstid, det vil si tida det tar fra organismen dør, til 
innholdet med radioaktiv stråling er halvert. For C14 er den 5730 år. Gjennom å måle gjenværende C14 
i et organisk materiale, kan materialet dateres.  
 
Årringsdateringer eller dendrokronologien er basert på studiet av årringer i trær. Et tres årsvekst og 
årringer varierer med årstid og klima. Innafor ett og samme geografiske område vil alle trær av samme 
art som er i live samtidig, få et likt mønster av årringer. Gamle trær vil i tillegg ha årringer som er eldre, 
og som er helt like årringene til de andre trærne som levde den gangen. Dette er utgangspunktet for 
årringsanalysen eller dendrokronologien. Dersom forskerne har en lang nok sekvens av påfølgende 
årringer, kan man datere trevirke ved å undersøke hvor i denne sekvensen årringene hører hjemme. 
(Stylegar 2005) 
 

https://snl.no/Jernalderen
https://snl.no/vikingtiden
https://snl.no/jakt
https://snl.no/fangst


 
 

29 
 

Felles for fangsmarksgravene er at de kan lokaliseres til områder som ikke har 
blitt befolket av jordbrukskultur før i historisk tid. De ligger dessuten ofte i de 
samme områdene som store fangstgropsystem. Ettersom fangstmarksgravene 
på flere vis skiller seg fra jordbruksbefolkningens graver, både i svenske og 
norske bygder, stilte arkeologer seg på tidlig tidspunkt spørsmålet om ikke disse 
gravene kunne være spor etter en befolkning som oppholdt seg i skog og fjell 
året rundt. Altså en spesialisert fangstbefolkning. Innholdet i mange av 
fangstmarksgravene fremstår som en blanding av norrøne og samiske former. 

 
Undersøkelser av fangstmarksgraver har avdekket gravmateriale som sverd, 
pilspisser, kammer og smykker som både har paralleller i den samtidige 
bondekulturen og typiske samiske skikker, men som også viser kontakter 
østover. Flere har diskutert hvorvidt denne gravtypen kan knyttes til bestemte 
etniske grupper. Både germansk bondebefolkning, germanske fangstfolk og 
tidlig samisk befolkning har vært foreslått.  På lik linje som med fangstgropene, 
vet vi ikke med sikkerhet hvem som etablerte fangstmarksgravene. Det finnes 
kilder for at både nørrøne og samiske fangstmenn var i området i Engerdal da 
gravene ble etablert her. Gravskikker kunne de med sannsynlighet også ha lært, 
og blitt inspirert, av hverandre. 

 
 

7 Falkfangeranlegg ved Femund 
En spesiell virksomhet i Femundsmarka var falkefangsten. Flere steder i distriktet 
finnes ”Falkfangerhøgda”. Falkefangsten gikk ut på å fange jaktfalk, som skulle 
temmes og brukes til jakt. Fangsten ble i hovedsak drevet av hollendere på 1600- 
og 1700-tallet.  
 
I Engerdal finner vi «Falkfangerhøgda» på både øst- og vestsida av Femund. 
Anlegget på østsida ble gravd ut og registrert av ekteparet Sonja og Edvard K. 
Barth, sammen med Tore Fossum fra Norsk Skogbruksmuseum, i 1972. Her ble 
det funnet tufter etter en falkfangerhytte. 

Figur 4.7: Ringspenne 
funnet ved Fjellgutusjøen.  
Foto: Kulturhistorisk 
museum 

https://snl.no/arkeologi
https://snl.no/samer
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Zoologiprofessor Edvard K. Barth var svært interessert i fangsttradisjonene 
knytta til den norske faunaen. Han arbeidet spesielt mye med fangsttradisjonene 
i fjellstrøk. Her gjorde han og kona Sonja, en pionérinnsats ved å lete fram og 
dokumentere kulturminnene fangstaktivitetene hadde etterlatt seg. I 1970-åra 
var de blant annet opptatt av falkfangerne, som den svenske botanikerpioneren 
Carl von Linné hadde nevnt i en reisebeskrivelse fra en ridetur han gjorde fra 
Dalarne til Røros. (Barth 1984) 

 

Botanikeren Carl von Linné besøkte i sin ferd fra Dalarna til Røros i 1734 flere av 
falkfangeranleggene. Han beskriver i sin reiseskildring hvordan fangsten 
foregikk: Fangstmannen hadde ei lita bu som han gjemte seg i. Utenfor hadde 
han en due som lokkemat og en innretning som kunne utløse et nett som skulle 
fange falken. For å slippe å sitte konstant på vakt hadde han også med en varsler 
(due) i bur. Varsleren har fått sitt navn fordi den varsler høylytt ved fare som for 
eksempel når en falk nærmer seg. Dermed kunne fangstmannen legge seg nedpå 
med sin krittpipe og bare vente. Når falkene var fanget, fikk de nebb og klør 
kuttet og påsatt hetter som stengte for synet slik at de ikke kunne skade 
hverandre og ble lettere å håndtere. De fikk så en rem om foten og ble bundet 
til en torvbenk inne i hytta, ytterst mot steinmuren. Her ble de matet med kjøtt 
og oppbevart inntil fangsttiden var omme, og falkoneren kunne forlate stedet 
med fangsten.  
 

Det var to menn som fangstet sammen. De kunne ikke gjøre opp ild og knapt 
bevege seg utenfor hytta i de fire-fem sommerukene som fangsten varte. Alt av 
utstyr, og det meste av mat for flere uker, måtte ha plass i hytta. Fangstmennene 
søkte ikke lokalbefolkningens selskap, men var ofte avhengig av dem for 
transport av utstyr og tilførsel av mat. 
 
 
 
 
 

Figur 4.8: Sonja Barth 
fotografert under 
utgravinga av tufta etter 
ei falkefangerhytte, 
antakelig på Stor-Svuku 
(samisk Svahke).  
Foto: Edvard K. Barth 
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8 Elvålsvollen og Haugsetvollen, innlandsfiskevær ved Isteren 
Gode fiskevann har vært av stor verdi gjennom årtusener. De som bodde langt 
unna fiskevann, måtte dra lange veier for å oppsøke gode fiskeplasser. Sjøene i 
Engerdal var ettertraktede.  
 

Fiskevollene er tydelige uttrykk for den store verdien som lå i fisket, både som 
matauk, byttevare og salgsvare. I Isteren var høstfisket etter sik det viktigste, 
både for lokalbefolkninga i Sømådalen og rendølene.  
 

Fiskevollene ved Isteren, Femunden og Sølensjøen har en nær beslekta historie. 
De ble bygd fra grendelag i Øvre Rendal. Langt tilbake i tid delte de fiskevannene 
mellom seg, og det antas derfor at fiskevollene har en nokså lik alder. Bygdelaget 
Elvål bygde sine fiskebuer på Elvålsvollen. Haugset bygde på Haugsetvollen. 
Mens Øvre Rendal hovedbygd  bygde på Fiskevollen ved Sølensjøen. 
Unsetgrenda bygde i hovedsak sine fiskebuer i Buvika ved Femunden. 
Sømådalen fikk fast bosetting fra ca 1740, samtidig som Femundshytta (objekt 
xx) kom i drift. Gårdsbruk i Sømådalen fikk etterhvert erverva fiskebuer ved 
Isteren, hovedsaklig på Elvålsvollen. 
 

Fisket ble fordelt i henhold til fiskelotter (andeler) (objekt 9) - et system som man 
tror oppsto i høymiddelalderen. Fisket i sjøene går sannsynligvis enda lengre 
tilbake. På en holme rett ut for fiskevollen ved Sølensjøen er det påvist en 
vikingtidsgrav (800-1000 e.kr.). Dette indikerer at også fisket i Isteren og 
Femunden har en historie som går mer enn 1000 år tilbake i tid, med tilsvarende 
alder på fiskevollene. Bebyggelsen på fiskevollene i dag er trolig fra 1700-tallet, 
og består av tre typer hus; fiskebu, naust og garntjell (stabbur).  
 

Fiskevollene og fisket har også gitt fotfeste for fast bosetting, ved utvidelse til 
jordbruk (eks. Haugsetvollen, se objekt xx). (Isteren.com) 
 

Innlandsfiskeværene er enestående i norsk sammenheng. Ikke noe annet sted 
finnes innlandsfiskevær i en slik konsentrasjon og med slike avstander fra 
hovedbølet (opptil 5 mil) (Jørgensen 1987). Dagens rettighetshavere til stedene 
har en viktig oppgave i å ivareta fiskevollene på en slik måte at de også i framtida 
kan representere denne kulturarven. Nødvendige oppgraderinger må gjøres på 
en slik måte at ikke stedets særegenhet forsvinner. Det fiskes framdeles fra 
fiskevollene, men fiskevollene har i dag størst betydning til rekreasjon og 
fritidsbruk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.9: Fiskevollen 
ved Haugsetvollen. 
Foto: Ole-Thorstein 
Ljøstad/ Anno 
museum 
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9 Lottfiske (Veslefiske), Isteren 
I Isteren har det fra langt tilbake i tid vært drevet et såkalt lottfiske, i Isteren kalt 
for Veslefiske. Lottfisket ble drevet mellom 24. oktober og 10. november på ei 
grunne ut for Elvålsvollen. Veslefisket foregikk i nordenden på sjøen, der elva 
Sømåa kommer inn i sjøen, og med avgrensninger til Fjerdingsholmen i øst og 
Vedholmen i sør. Istersiken var viden kjent, både fordi den var storvokst, og fordi 
den var feit i kjøttet. På dette fisket var det ikke uvanlig at snittvekta på siken lå 
oppunder to kg.  
 
Opprinnelig var det seks hellotter til dette fisket. De fleste av disse har etter hvert 
blitt delt opp, noen helt ned til tolvtedelslotter. Systemet er da slik, at som eier 
f.eks. en tolvtedelslott kan delta på Veslefisket hvert tolvte år. 
  
Høstfisket etter sik var i sin tid en dyd av nødvendighet for å sikre 
vinterforsyninga av fisk.  Da dette foregikk så sent på året, var sjøen islagt, og det 
måtte fiskes med garn under isen. Det ble benytta lange stenger som ble stukket 
inn under isen med garna festa til stanga. Ved å hugge hull på isen fortløpende i 
stanglengder bortetter, kunne stanga tas i mot, for så å bli videresendt til neste 
hull osv. 
 
Gytefiske etter sik foregikk også i andre deler av sjøen, der siken hadde 
gyteplasser. Her ble det fiska av de andre brukerne av sjøen som ikke hadde lott, 
og derfor ikke kunne delta i det organiserte Veslefiske. 
 
Veslefisket ble mindre og mindre benytta ettersom det kom moderne 
konserveringsformer, og fisken kunne fiskes tidligere ved åpen sjø. I dag utgjør 
sik en svært liten andel av husholdningene til brukerne av sjøen, og det fiskes 
derfor for lite i forhold til tilveksten. Lottfiske administreres av en 
sammenslutning blant lotteierne, som kalles Isteren Fiskeri (Sømåen 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.10: Bildet viser Jo Haugsetvold under 
Veslefisket ut for Elvålsvollen. Foto hentet fra 
roningen.no. 
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10 Lottfiske i Elgåelva 
Lottfisket i Elgåelva har sannsynligvis pågått siden sist på 1700-tallet. Fisket 
foregår i august/september da ørreten går opp i Elgåelva for å gyte. Det er seks 
gårder med til sammen sju lotter som driver dette fisket, etter en rullering på to 
og to år. Tidligere ble noe fisk tatt til eget bruk og særlig lagt ned til rakfisk, men 
storparten ble solgt til oppkjøpere i Rørosområdet.  På en høst kunne det bli 
levert opp til 4-500 kilo med stor ørret. 
 

I 1973 inngikk Engerdal Fiskeadministrasjon et samarbeid med lotteierne om 
stamfiske. Dette er videreført i dagens samarbeid med Engerdal Fjellstyre. På 
denne måten gikk fisket i Elgåa fra å i hovedsak være mat- og salgsvare, til å i 
hovedsak bli stamfiskeproduksjon. Det tidligere garnfisket ble bytta ut med ei 
ruse hvor fisken ble fanga. Den fangede fisken ble så lagt i kummer til den var 
moden for å strykes for rogn og melke.  Rusa ble på 1990-tallet erstatta av ei mer 
permanent stamfiskefelle.  Engerdal Fjellstyre betaler lotteierne kilospris for 
fisken, og den befruktede rogna blir ført til sentralfiskeanlegget i Snerta der den 
blir klekket. Settefisk blir så satt ut i aktuelle vann på statsallmenningen. Etter at 
fisken er strøket blir den merka og satt ut i elva igjen. 

  

Røyefiske på gytegrunner rundt Femund 
Eiendommene rundt Femunden har i generasjoner, muligens siden siste del av 1700 tallet, hatt et 
hevdbundet røyefiske på gytegrunnene. Mange av dem har etablert egne fiskebuer i tilknytning til 
fiskegrunnene. Fisket er organisert på den måten at en del eiendommer har faste grunner de fisker på, 
gjerne to og to sammen. Fisket foregår over et par uker i siste halvdel av oktober når røya går inn på 
gytegrunnene. Fisken går både til eget bruk og til salg. Mye av fisken blir lagt ned til rakfisk, og fiskerne 
har ofte faste kunder som bestiller fra år til år.  
 
Det har vært betydelige mengder med fisk som har blitt fanga og foredla. Som et eksempel fikk gårdene 
Jørnan og Røsta i Elgå på en høst tidlig på 1980 tallet ca 4000 røyer. Et grovt anslag viser at det nok ble 
tatt over 5 tonn med røye pr år på 1970-80 tallet.  

Figur 4.11: Slik så den ut, 
rusa som ble brukt til 
stamfiske i Elgå fram til 
1990-tallet.  
Foto: Bjarne Granli 
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Storbekkbua er ei ljørbu som har tilhørt gården Storbekken (objekt xx). Bua er 
gammel og har vært brukt i forbindelse med jakt og fiske i generasjoner. 
 

På 1970-tallet begynte taket på bua å bli dårlig, og friluftsmannen og 
fluebinderen Erling Sand satte i gang en redningsaksjon. Blant annet ved hjelp av 
friluftsmidler fra Fylkesmannen i Hedmark ble det midt på 1970-tallet lagt nytt 
tak på bua. I dag står bua åpen for besøkende, og Engerdal fjellstyre har oppsyn 
og frakter ved og utstyr dit. 
 

Fjellstyret har etterhvert tatt ansvar for 17 ulike buer på statsallmenningen. Buer 
som alle har sin egen historie. Fjellstyrets ansvar har kommet til på litt forskjellig 
vis, og ved ulike tidspunkt. 

 

12 Fiskebu, Svarttjønna 
Fiskebuer ble bygd ved aktuelle fiskevann mange steder i kommunen. En del 
steder ble dette kombinert med kultivering/utsetting av fisk. Sik ble satt ut i en 
del vann da den formerte seg bra, og var enkel å fange på garn. 
 

Et eksempel på dette er fiskebua ved Svarttjønna på Kviltflået som ble bygd av 
Halvor Larsen Kvilten i 1926. Det ble i åra 1926-1928 sluppet 50 000 sik i tjønna, 
i tillegg til 5-600 røyer og noe kjøe (småørret). Fangststatistikker de følgende åra 
viste imidlertid at det var dårlig gjenfangst. I dag er det kun abbor, gjedde og 
mort i tjønna. 
 
Opptegninger i hytteboka viser at bua også ble brukt som kvilebu når man var på 
vei til utmarksløer i Lortsetra og Nysetra. 

  

11 Fiskebu, Storbekkbua 

Figur 4.12: Storbekkbua.  
Foto: Fjellstyret 

Figur 4.13: Fiskebu 
ved Svarttjønna.  
Foto: Leif Inge Kvilten 
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13 Krokåthåbua, fiskebu 
Krokåthåbua er fra slutten av 1700-tallet, og ei av de eldste bevarte fiskebuene. 
Bua var opprinnelig ei ljørbu, som var plassert 40 m lenger øst, på toppen av en 
bakke. Plasseringa var svært værhard, og i 1904 ble bua flytta hit den står i dag. 
Det ble da også bytta ut noen få stokker, men ut over dette er bua original.  
 
Bua ligger i dag under gården Femundshytta (objekt xx). 

 
 

14 Froskvika, fiskebuer 
Ut på høsten, etter elgjakta, har sju av eiendommene i Sorken i mange år drevet 
med røyefiske (fiske etter røye) på fiskeplasser det er gammel hevd på. Rundt 
midten av oktober kommer røya inn på grunnene for å gyte. 
 
Hvert fiskelag har ei fiskebu på østsida av Femund. Gårdene Østheim og Østre 
Sorken fisker sammen, og har fiskebu i Froskvika (Hvattum 2010).  
 
I toppåra 1984 og 1985 fikk laget i Froskvika ved Sorken ca 2500 røyer pr år. 

 

Figur 4.14: 
Krokåthåbua.  
Foto: Femundshytta 
 

Figur 4.15:  
Per Vestad og Ole Flobak 
under røfiske engang 
rundt 1990.  
Foto: Ella Vestad 
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15 Øra i Heggeriset 
Lenge før det var fast bosetting i Heggeriset, kom tryslinger hit for å fiske. Dette 
var helst på høsten, da siken kom inn på grunna for å gyte. Gårdene i Trysil som 
drev fiske her, ble skattlagt til kongen med et vist antall sik på hver. 
 
For å drive notfiske, ble det bygd ei kunstig ør ute i sjøen Engeren. Denne ble 
bygd opp av stokker og flere hundre lass med stein. Øra var forma som ei avkorta 
kjegle som var 2-3 meter på toppen, 5-6 meter nederst, og hadde en dybde på 
ca 3 meter. Mot denne dro de nota. 
 
Opp gjennom tidene sank øra stadig lenger ned i sjøbunnen. Etter at Engersjøen 
ble senka på midten av 1950, dukka Storøra opp igjen. 
 
Historien forteller om tre karer som nesten satte livet til her, sent en høst mens 
de drev notfiske. Mens de dro nota, løsna båten deres og drev i land lenger sør. 
En av karene som kunne noen svømmetak, våget seg ut i det kalde vannet og 
nådde land, henta båten og reddet de to andre. (Heggeriset 2020) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14 Båthusvika, Hyllsjøen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.16: Øra i 
Heggeriset.  
Foto: Anja Ø. Ryen 
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16 Båthus, Drevsjøen 
Det var viktig at trebåter ikke ble liggende i sola og tørke ut. Båthus var derfor en 
nødvendighet. 
 

En tradisjonell enkel byggestil var å sette to stolper i kryss i hver kortende av 
båthuset. Mellom disse ble det lagt en stokk som takås. Skråveggene og 
bakveggen ble så kledt med bord mens åpningen mot sjøen enten var dekka med 
en lem, eller var åpen.  
 

Båthuset ved Drevsjøen står igjen som et rimelig godt bevart eksemplar på 
denne byggemåten. Båthuset er også godt synlig fra Drevsjø. 

 

 
 

 

Galten Gård er ett av de eldste turiststedene i regionen, og har tatt imot gjester 
siden slutten av 1800-tallet. I tillegg har de alltid også drevet gårdsdrift. I 
turistnæringa står fisket sentralt. De gode fiskemulighetene er blitt godt kjent, 
spesielt i fluefiskekretser.  
 

Like ved Galten gård ligger Galtstrømmen, som er kjent for stor harr og ørret. 
Her står det ofte mye harr på toppen av brekket i utosen på Galtsjøen, 
mens ørreten slipper seg litt lenger ned i stryket. Isterfossen er kjent for grov 
harr, og her står det mye fisk. Sjøene Galtsjøen og Galthåen er kjent for stor sik, 
og sikfiske fra båt med flue er populært. Norgesrekorden på sik med tørrflue er 
forøvrig satt i Galthåen (4,15 kg) av Julius Ytteborg. 
 

Sommeren 1892 hadde «Kresten på haugen», en velkjent engerdøl og dreven 
tømmer-mann, påtatt seg ansvaret med å bygge ei hytte på vestsida av 
Galtsjøen. Bestillinga kom fra advokatbrødrene Richard Ford Smith og Charles 
Lassow Smith fra London. Brødrene hadde felles interesse for fiske, og 
hadde flere somre tidligere somre bodd på Galten gård.  For hvert år kjente de 
seg mer knytta til ødemarksparadiset i «dalen bakom fjellet», og da det ble 
mulighet for tomtekjøp, slo brødrene til. Tomta ble kjøpt av rendøler, og Smith-
setra ble reist midt i «fiske-paradis».  

17 Galten gård og Smithsetra 

Figur 4.17: Båthuset ved 
Drevsjøen  
Foto: Anja Ø. Ryen 
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Advokatbrødrene ville begge helst komme i september, men de kunne ikke være 
borte fra advokat-kontoret samtidig, så de ordna det slik at de bytta mellom 
september og august annethvert år. Reisen fra London til Galtsjøen tok mange 
dager. Under første verdenskrig var Smith-brødrene borte fra setra i fire år. Ellers 
kom de her hver eneste sommer inntil 1939. I 1939 dro de en uke før de hadde 
ment. Tyskerne gikk inn i Polen, og utryggheten bredte seg. 
 

Forholdet mellom Smith-brødrene og bygdefolket var godt. Smith-fester var en 
årlig foreteelse. Da kunne alle fra Engerdal komme, og det var ikke uvanlig med 
opptil 50 gjester. Særlig var skytterfestene populære, og folk kom fra alle kanter 
av bygda, - helt fra Femundsenden, Sundet og ned i Engerdalsbygda. Først var 
det skytterkonkurranse gjestene mellom, og etterpå begynte selve festen.  
 

I en fyldig dagbok, og i interessante hefter, har brødrene og fru Margrethe gitt 
minneverdige glimt fra åra på Smith-setra. Charles Lassow Smith døde i 1942, 82 
år gammel. Eiendommen var testamenetert til Ola Sørjoten og Ola Toresen 
Galten ved Galten gård. 

 

 
18 Femund fiskerlag, Elgå 

 

“Fiskerlaget kjøpte pakkhuset av båtselskapet, og det var begynnelsen til 
fiskemottaket bortpå brygga her. Et lite fryseri var starten. Vi ville utnytte 
fiskeressursen i sjøen” (Johan Hallstein Elgåen). I 1980 ble Femund Fiskerlags 
fiskemottak i Elgå igangsatt. Fiskerlaget hadde mottakerstasjon og 
foredlingsanlegg, og tok imot ca. 20 tonn sik fra Femund og Sølensjøen per år. 
Dette var landets eneste innlandsfiskeanlegg hvor fiske, foredling og omsetning 
foregikk i organiserte former.  
 

Tre helårsansatte damer holdt hjulene i gang gjennom hele året. I fiskesesongen 
på sommer/høst var det opptil 15 personer i sving. De produserte flere røkte 
varianter av sik, i tillegg til blant annet gravet sik, sikkarbonader og flere ferske 
sikprodukter.  
 

I 2011 var det slutt for Fiskarlaget, og nasjonalparkhotellet tok over mye av 
utstyret. Femundfisk AS ble oppretta, og nasjonalparkhotellet har siden 2016 
stått som eneeier. 

Figur 4.18: Smithsetra 
slik den framstår i dag. 
Foto: inatur.no 
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5. Samiske Kulturminner 

Samene lever i dag i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland; fra 
Kolahalvøya i Russland til Engerdal i Sør-Norge. Det som i dag utgjør det 
sørsamiske området, strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør. Den 
sørsamiske tradisjonen følger ingen riksgrenser, og er lik på svensk og norsk side. 
Hvor lenge det har bodd samer i Femundområdet vet ingen med sikkerhet. Det 
finnes en rekke spor og tegn i naturen på bosetting i lang tid. Norge ratifiserte 
ILOs konvensjon nr. 169, og anerkjenner samene som Norges urfolk. 

 

Den samiske historien i distriktet kan deles inn i tre ulike perioder: 
Fangstbasert reindrift (fram til 1500-tall) 
Perioden kjennetegnes av at levemåte og basis i økonomi var basert på fiske, 
fangst og jakt. Dyreslag som rein og elg vandrer mellom ulike beiteområder i 
ulike årstider. En god utnyttelse av ressursen forutsettes at menneskene kan 
følge dyra og dyreflokkene på deres vandringer mellom årstidsbeitene. Videre 
forutsettes det kunnskap om dyras adferd i landskapet for å kunne utnytte de 
ulike mulighetene som finnes i omgivelsene. Det ble holdt rein som transportdyr, 
som trekk- og kløvrein, og som lokkedyr i reinjakta. Vi vet lite om hvor og hvordan 
disse menneskene bodde, eller hvordan samfunnet var organisert. En kan likevel 
anta at å drive fangst i stor skala krevde mye arbeidskraft og at det dermed var 
grupper bestående av flere familier som arbeidet og levde sammen om en 
fangstbasert reindrift. (Fjellheim 1999). 
 

Reinnomadisme (fra 1500/1600-tall til åra etter 1900) 
På 1500- og 1600-tallet gikk en gradvis over fra å drive fangst på villrein til å 
domestisere (temme) reinen og føre flokkene mellom de ulike årstidsbeitene. 
Simlene ble melket og av melka ble det ystet ost og kjernet smør. Denne 
livsformen gjorde at reinen ble tam, og reinen ble også brukt som kløv- og 
trekkdyr. Familiene fulgte reinflokkene mellom årstidsbeitene og bodde i 
torvgammer og telt gjennom hele året. (Fjellheim 1999) 
 

Ekstensiv reindrift (fra 1900/30 fram til i dag) 
Omkring år 1900 skjedde det en ny endring i den samiske livsførselen i 
Femundområdet. Melkebruket gikk gradvis ut til fordel for å holde rein for kjøtt 
og skinnproduksjon til eget bruk og for salg. Noen familier etablerte seg i denne 
perioden på fjellgårder der de også holdt andre husdyr. Denne formen for 
landbruk holdt seg til innpå 1950-tallet og kvinnene, barna og de eldre ble 
bofaste. Det var mennene som stod for det daglige arbeidet i reindrifta med 
gjeting over store avstander. I den første tida foregikk gjetinga til fots om 
sommeren, og ski om vinteren. Etter hvert er motoriserte hjelpemidler tatt i 
bruk. (Fjellheim 1999) 
  

Nr. Objekt Hensynssone 
19 Rekonstruert samisk boplass, Blokkodden  
20 Daniel Mortensons boplass og området rundt H570/H730 
21 Svukuriset  
22 Syløyan H730 
23 Åtte årstider, immateriell kulturarv  
24 Joik, immateriell kulturarv  
25 Doudji, immateriell kulturarv  
26 Livet i gamma, immateriell kulturarv  
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Figur 5.1: Kart som viser prioriterte 
samiske kulturminner. 



 
 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samisk kulturlandskap 
Det samiske kulturlandskapet er for mange et helt ukjent landskap som strekker seg fra Engerdal 
kommune i sør til Finnmark fylke i nord. Samisk kulturlandskap består av bruken av beiteområdet i 
forbindelse med reindrift og høsting av naturen i form av jakt, fangst, fiske og sanking av bær og urter. 
Det har formet naturgrunnlaget til et kulturlandskap. I dag betegnes disse områdene som villmark til 
tross for at det finnes mange spor etter samisk aktivitet. Sporene etter bruken av landskapet er diskret 
og forsiktig markert i terrenget. 
 
Som eksempel kan nevnes gravplasser, melkegjerder, gammetomter, ildsteder, melkegroper, 
beinrester og hornsamlinger fra rein. Dette er særtrekk fra den intensive reindriften når familien og 
hele sijtien fulgte daglig med trekkmønsteret til rein i de åtte årstider over store geografiske områder. 
 
Det samiske tankesettet består av at man skal utnytte naturen på en slik måte at en ikke legger igjen 
store spor etter seg. For å lete etter spor, må en kjenne reinens trekkveier, naturlige passasjer for rein 
i terrenget, og ha kjennskap til samisk kulturhistorie. 
 
Noe av den kunnskapen er formidlet på Blokkodden, Daniel Mortenssons vinterboplass, og ved 
nasjonalparksenteret i Elgå. 

Figur 5.2: Reinraid foran flokken i Tolgen lappedistrikt, i dag Svahken Sijte. Rein og pulk med mat og utstyr ble 
bundet sammen i en lang kjede. Hver familie kunne ha tre til fem pulker, og når familier flyttet sammen, kunne 
raiden bli lang. Foto: Otilie Hägglund. 
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19 Rekonstruert samisk boplass, Blokkodden 
 

På Blokkodden villmarksmuseum ligger også en rekonstruert samisk boplass. 
Den er bygd av Jonas Danielsen, reineier og velkjent utøver av samisk sløyd. 
Anlegget er bygd opp slik Jonas Danielsen lærte det av sine foreldre og 
slektninger. Han har ikke forsøkt å skru tida lenger tilbake enn han kjenner den. 
Den tradisjonelle boformen, og skikkene knyttet til den, var levende nært opp til 
vår tid. Den gikk først ut av bruk som et resultat av at snøskuteren ble en del av 
reindrifta. 
 
Skogbunnen på Blokkodden er rik på reinlav, og fra naturens side er området et 
godt vinterbeite for rein. Tradisjonen forteller også at det på 1700-tallet kan ha 
vært samisk bosetting ved Drevsjøen. Slik den samiske boplassen er plassert inne 
på museumsområdet, er det kort vei til sjøen hvor det var naturlig å samle 
reinflokken på isen vinterstid. Man vet ikke om det har vært boplass her, men 
stedet ville vært en naturlig plassering 
 
Daelvie-gåetie, vintergamma, ble brukt som en boliggamme for hele familien. 
Den ble bygd med et skjelett av to par naturvokste buer som er forbundet med 
en ås under det åpne røkhullet. Åren (ildstedet) er plassert midt på golvet, og 
plassen rundt er nøye inndelt for de forskjellige familiemedlemmene og deres 
gjøremål. Foran inngangen er det et tilbygg, en kuala, med plass for forskjellig 
utstyr. Dette tilbygget representerer en lokal byggeskikk for dette området. 
 
På boplassen er det videre en hjell, baalhka, til å legge kjøtt på så dyr ikke skulle 
få tak i det. Et bur, buvrie, hører også til på vinterboplassen. Det sørsamiske 
buret var ofte forholdsvis stort og sto på fire høye stolper, mens buret i de 
nordsamiske områdene (njalla) helst var mindre og bygd på én stolpe. I buret ble 
forskjellig utstyr oppbevart når boplassen var forlatt deler av året. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3: På Blokkodden i 
Engerdal står denne 
rekonstruksjonen av en 
tradisjonell samisk 
vintergamme. Denne har 
avlang form. 
 
Museet har også en 
gjetergamme. Denne er 
sirkelforma. 
 
Foto: Anno museum 
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20 Daniel Mortensons boplass og området rundt 
 

Gjennom arbeidet med kulturminneplan for Engerdal, har det samiske miljøet 
ønska å løfte fram den rekonstruerte boplassen Daniel Mortensons 
vinterboplass og områdene rundt, for å representere deres kultur og levemåte. 
 
I følge Jonas Danielsen ble Daniel Mortensons vintergammen oppført i dette 
området i perioden 1900-1902.  
 
Svahken Sijte hadde et ønske om å gjenreise en vintergamme, daelvie-gáetie, i 
nærheten av gammetufta. Den nye gamma sto ferdig i begynnelsen av juni 2017, 
og åpninga inngikk i jubileumsmarkeringa for samenes første landsmøte i 1917, 
Tråante 2017. Den rekonstruerte gamma ligger ca. 50 meter nord for den gamle 
tufta. Vintergamma er gjenreist som kopi, mens stabburet er restaurert og 
gjenoppført. I dette bygget har Anno museum laget en mindre utstilling om 
Daniel Mortensson og hans kamp for samiske rettigheter, samt informasjon om 
dagens reindrift i området og organisasjonen Svahken Sijte. Tiltaket er finansiert 
gjennom tilskudd fra Sametinget. Boplassen inngår i Engerdal museum sine 
samlinger, og forvaltes av Anno museum.  

 
I kulturlandskapet i området rundt gamma, kan man finne en rekke spor etter 
samisk bosetning og reindrift. Her finnes flere gammetufter, andre tufter, spor 
etter melkeområde og rester etter inngjerdinger. 
 
En vandring i det samiske landskapet, er autentisk. Her kan du, med et skjerpet 
blikk, få øye på spor etter tidligere drift i form av treraier, flyttede steiner, tufter 
eller bålringer. Det er et grunnprinsipp i den tradisjonelle samiske kulturen, at 
det som ikke lengre brukes skal gå tilbake til naturen. Derfor la de heller ikke ned 
energi i å ivareta gamle byggverk uten at det var nytte av dem lengre. 

 
 
 

Figur 5.4: Daniel 
Mortensons 
vinterboplass. Foto: 
Ellen K. Bernts 
Grønland 
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Gamme (gåetie) 
Gamme er en samisk hustype med jordvegger. Den bærende konstruksjonen i en gamme er to 
par kroksperrer forbundet med en takås og på siden dragere som bærer veggen, dessuten skråstøtter på 
begge sider av døra og i bakveggen. Mot dragerne i veggen er det satt opp kløvde trestokker. Taktekkinga 
består gjerne av kvist som ble dekket med 4 - 5 lag never, utenpå dette igjen et tykt lag myrtorv og utenpå 
dette to lag forskjellige sorter mose som ikke holdt på fuktighet, men tørket fort og ga varmeisolasjon. 
 

I taket er det røykhull, med åpning rett over ildstedet. Ildstedet er plassert opp fra bakken for å sikre god 
trekk, og åpningen hadde en vidde som sikret at røyken ikke slo ned, men trakk ut i en strime. 
 

En gammes grunnplan er sirkelforma eller avlang. Også i gulvplassens inndeling er det likhet med 
lavvoen: ildsted på midten, sove- og sitteplasser på sidene, og kjøkkenavdelingen innerst. Gulvdekket 
besto av et tykt lag kortkuttet bjerkeris slik at foten sank i til ankelen, dette holdt jordfukt og -lukt borte. 
Over dette var det reinskinn der man satt eller lå. 
 
Lenge etter at en torvgamme har rast, er det igjen en avrundet voll etter nedfalt never og mose. I midten 
finnes det ofte spor etter et gammelt ildsted, omgitt av steiner. Iblant har steinene sunket dypt ned i 
bakken. Plassen for det gamle ildstedet oppfattes da bare som en flekk med avvikende og frodig 
vegetasjon. Kull har fungert som gjødsel for gras og urter. Hvis du finner en slik plass, kan det være en 
gammel gammetomt. 

Figur 5.5: I kulturlandskapet rundt Daniel Mortenssons boplass finnes bl.a. flere gammetufter. På bildet over ses en 
av dem. På foto til høyre er tufta etter gammeveggen markert med rødt. Foto: Anja Ø. Ryen 

Figur 5.6: En annen, og mer 
tydelig gammetuft i 
kulturlandskapet ved Daniel 
Mortensons boplass. Vi ser den 
forhøyede jordvollen.  
Foto: Anja Ø. Ryen 

https://snl.no/samisk
https://snl.no/sperre
https://snl.no/tak%C3%A5s
https://snl.no/never_-_botanikk
https://snl.no/torv
https://snl.no/moser
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Daniel Mortenson (1860–1924) 
 

Daniel Mortensson ble født i Verdal, men vokste opp i 
Kall og Undersåker i Sverige. I 1900 flytta han til Elgå, 
og i 1905 kjøpte han gården Svukuriset, og drev 
gårdsbruk ved siden av reindrifta.  
 
Mortenson var lærer, reindriftsame, avisredaktør og en 
av pionerene i det sørsamiske organisasjonsarbeidet. 
Han hadde et markant og sterkt engasjement. Av sin 
venn forfatter Johan Falkberget, ble han kalt 
«samehøvdingen». Hans innsats, framtidstro og 
pågangsmot var motivasjon til arbeidet for å sikre 
rørossamenes livsgrunnlag og kultur.  
 
Daniel Mortenson ble en sentral og dyktig talsmann for 
samenes interesser, i en tid da lovendringer og rådende 
holdninger skapte store problemer for 
reindriftsamene. På slutten av 1800-tallet kom ny 
reindriftslov i Trøndelag og Nordland, og nye 
administrative reinbeitedistrikter. Disse endringene 
førte til at samene innså at de som enkeltpersoner 
kunne oppnå lite innafor det organisasjonssamfunnet 
som nå vokste fram. I 1907 ble det stifta 
sameforeninger i Sør-Trøndelag og på Helgeland. 1908 
ble Nordre Trondhjems Amts Lappeforening stifta.                                            
 
Et viktig organ i kampen for samiske rettigheter var avisa Waren Sardne som Mortenson var redaktør for, 
og ga ut i 1910–13 og i 1922–24. Hans store engasjement førte bl.a. til at reindriftspolitikken fikk et 
tyngdepunkt i rørossamisk område.  
 
Det første samiske “landsmøtet”, med deltakelse både fra norsk og svensk side, ble avholdt i Trondheim 
6.–9. februar 1917. Mortenson holdt her et foredrag om reinbeitesaken. Dette handlet om behovet for 
en ny og rettferdig reindriftslov. Foredraget utløste en omfattende debatt, som førte til at landsmøtet 
valgte en egen reindriftslovkomité, der bl.a. Mortenson var med. Den la senere fram et eget forslag til ny 
reindriftslov, som fikk betydning for hvordan den endelige loven ble utforma. 
 
Mortenson hadde arbeidet for en mer “rasjonell” reindrift, med hovedvekt på kjøttproduksjon – i 
motsetning til en mer tradisjonell drift. Han ønska ei reindrift som var integrert i det norske samfunnet, 
og en reindriftslov i tråd med det. At den første talsmannen for modernisering av reindrifta kom fra 
Røros-området, var naturlig, ettersom overgangen til bofasthet og kjøttproduksjon begynte her allerede 
rundt 1900. Da Norges Reindriftssamers Landsforening (NRL) ble etablert etter den annen verdenskrig, 
kom tyngdepunktet til å ligge i Røros-området. Med NRL hadde de sørsamiske reineierne fått det 
nødvendige redskapet for å komme i dialog med myndighetene om utformingen av mål og virkemidler i 
reindriftspolitikken. Mortensons linje ble videreført av hans sønner Lars (formann 1947–49) og Paul 
Danielsen (formann 1949–57). 
 
Utover i 1970-åra ble samiske spørsmål i større grad satt på den nasjonale dagsorden. Reindrifta ble 
stadig mer akseptert på linje med andre næringer, og 1976 kom en egen Hovedavtale for reindrifta. 
Daniel Mortensons håp og fremtidstanker var dermed endelig realisert. 
 
 
 

Figur 5.7: Daniel Mortenson. Foto: Iver Olssen 
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Svukuriset var opprinnelig seter under gården Ryen, en av gårdene ved 
Femundshytten (objekt xx). Da smelteverket ble lagt ned, flytta folket fra Ryen 
til Svukuriset. Plassen har fått navn fra den tette skogen med mye lyng og kratt 
(ris) som vokser sør for fjellet Stor-Svuku. 
 
I 1905 kjøpte Daniel Mortenson Svukuriset. Kjøpet var i tråd med endringer i den 
sør-samiske levemåten. Fler og fler av reindriftsfamiliene ble bofaste. Noen 
skaffet seg fjellgårder der kvinner, barn og eldre sto for drifta. Gjeterne oppholdt 
seg ved reinflokkene langt unna familienes faste bosted, og i arbeidet med 
reinen ble det større krav til fysisk utholdenhet. Gjetinga ble dermed 
mannsdominert, og mennene var borte i lange perioder.  
 
Fram til de første åra av 1900-tallet var samene i rørossamisk område nomader 
som fulgte reinflokken året rundt mellom de ulike årstidsbeitene. Familiene 
vendte tilbake til de samme boplassene og beiteområdene i et årlig mønster, 
såframt beitet for reinen tillot det. Reinen ble brukt som trekk- og kløvdyr og ga 
kjøtt og mjølk, samt råmaterialer til klær, sko og redskaper. Slik var 
samefamiliene sjølforsynte. To til fire familier holdt sammen sommers tid i 
arbeidet med gjeting og mjølking av reinen. Vinters tid kunne flere familier holde 
sammen for å lette arbeidet med gjetinga. 
 
Utover på 1900-tallet ble den samiske levemåten lagt om. Forandringene fikk 
store samfunnsmessige og sosiale konsekvenser. En omfattende endring kom 
med nedlegginga av mjølkebruket, og det ble lagt større vekt på kjøttproduksjon 
for salg. Innskrenkning av reinbeiteland og behovet for penger til betaling av 
beiteskadeerstatninger var medvirkende til dette. 
 
Familien Mortenson solgte Svukuriset igjen etter noen år. I 1926 kjøpte DNT 
gården av skipsreder Milberg fra Oslo. I dag er Svukuriset et populært 
utgangspunkt for mange besøkende til Femundsmarka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Svukuriset 

Figur 5.8: Mange samiske 
familier kjøpte eller bygde 
seg fjellgårder da de ga 
opp det nomaiske livet. 
Noen drev også jordbruk i 
tillegg til reindrifta. Bildet 
er fra Svukuriset, gården 
som Daniel Mortenson 
kjøpte i 1905. 
 
Foto: Lars Danielsen 
(repro) Rørosmuseet 

https://snl.no/Daniel_Mortenson
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Syløyan er en fraflytta sommerboplass øst for Femund, ca 4 km fra 
svenskegrensa, mellom Elgåhogna og Grøthogna. Boplassen er et viktig 
sørsamisk kulturmiljø, og det er gjort et omfattende registreringsarbeid i 
området. Det er både registrert synlige kulturminner, muntlig tradisjon og 
historie som knytter seg til boplassen. 
 
Kulturmiljøet Syløyan har et mangfold av synlige kulturminner og historiske 
overleveringer, og er svært verdifullt. Sverre Fjellheim beskriver i boka «Samer i 
Rørostraktene» (1999) en rekke registrerte kulturminner på Syløyan: 16 Gåetie-
sijjie (boplasser), 4 Giedtie-aevjie (samleplass for rein), 4 oppbevaringssted 
(jordkjellere, groper og murte matkasser), og et utvendig aernie (ildsted). 
 
I fylkesdelplan for Hedmark omtales Syløyan som et viktige kulturmiljø med høy 
verneverdi. 

 

22 Syløyan 

Sijte 
En sijte kan oversettes til sameby. Dette er et tradisjonelt samisk samfunn med en gruppe av en eller 
flere familier. De er ofte i slekt. Sitjen driver reindrift med en samlet reinsflokk. Reinflokken blir gjetet 
kollektivt. De flytta med folk og rein mellom ulike årstidsbeiter, etter et fast mønster.  
 
I reindriftsforvaltninga i Norge i dag, er en sitje synonymt med et reinbeitedistrikt.  

Figur 5.9: Registrerte 
kulturminner ved Syløyan. 
Kart fra boka «Samer i 
Rørosdistriktet, Fjellheim 
1999. 
 
Gamme = Boplass 
Rein = Reingjerde 
Skål = Oppbevaringssted 
Kryss = Annet (spor etter 
lekeplass, sted knytta til 
muntlig tradisjon mm) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Reinbeitedistrikt
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23 Åtte årstider, immateriell kulturarv 
I den samiske kulturen har klimaet og årstidene alltid hatt stor betydning. Det 
samiske reindriftsåret kan beskrives ut fra de åtte årstidene som finnes i det 
samiske språket (Grenselandet.no). 
 

Gïjre-daelvie – vårvinter. I mars–april flyttes reinene fra vinterbeiteområdet til 
lavere fjellområder. Simlene (reinkuene) drar villig i vei til sine gamle 
kalvingsplasser. Føden består mest av lav, spesielt trærnes hengelav ettersom 
bakken ennå dekkes av vårvinterens skare. 
 

Gïjre – vår. Før kalvingen støtes fjorårskalver og bukker bort fra flokken. 
Reinkalvene fødes i samme område år etter år. Simlene velger sørskråninger 
med flekker av barmark der vårens første vekster spirer. Beitet består av det 
reinene kan komme til av lav, gress, urter og løv. Det er en sårbar tid, og simlen 
kan støte bort kalven sin dersom hun blir forstyrret. 
 

Gïjre-giesie – vårsommer. I juni er kalvingen over. Simler og kalver søker seg til 
bjørkeskoger, myrer og bekkedrag der løvverket kommer tidlig. Her kan de ennå 
få beite i ro og fred, uten mygg og andre insekter. For reingjeterne er det 
tilbakehentingens tid, da man kan passe på å lage gjerder og hytter. Nå er også 
fjellfisket som best. 
 

Giesie – sommer. Når sommervarmen kommer, drar reinene høyere opp i fjellet 
for å avkjøle seg og komme bort fra insekter. Når reinen skal samles til 
reinmerking i juni, kan de være spredt over store områder. I reingården følger 
kalven simlen, og det er derfor lett å se hvem som eier kalven. Kalvene fanges og 
merkes med simlens merke. Hver eier har et unikt og registrert reinmerke. 
Reinmerkingen gjøres mest om natten, da det er svalere. 
 

Tjaktje-giesie – høstsommer. Fra slutten av juli sprer flokken seg utover. Reinene 
vandrer igjen ned til bjørkeskoger og myrer. Nå må de bygge opp muskler og 
fettlager foran den lange vinteren. Det er fremdeles godt med mat i form av løv, 
gress og urter, så reinsdyrene kan velge det som har best næringsinnhold. Sopp 
er rik på protein og fosfor og etes derfor med stor glede. I siste halvdel av august, 
før reinens brunstperiode, begynner man å samle inn bukker for slakt.  
 

Tjaktje – høst. Når frosten kommer, minsker tilgangen på urter, gress og løv. 
Reinene må ete mer lav og kan også grave opp underjordiske deler av bukkeblad 
og andre urter. Høstslaktingen avsluttes før brunsten, som begynner i den siste 
halvdelen av september. Brunsten varer i to til tre uker, og i løpet av den tiden 
får reinene gjerne passe seg selv. Reingjeterne kan da få tid til overs til fiske, jakt 
og annet som trengs å gjøres før snøen legger seg. 
 

Tjaktje-daelvie – høstvinter. Nå skal snøen ha kommet for å bli. Reinene søker 
seg til steder der det kan finnes litt grønt igjen, men når snøen blir dyp, tvinges 
de til å ete lav. Reingjeterne samler sammen reinene og skiller dem ut i grupper 
som skal flyttes til vinterbeitelandet. Det er også tid for slakt. 
 

Daelvie – vinter. Om vinteren beiter reinene lav og bærlyng i skogslandet. 
Ettersom snøtilgangen styrer tilgangen på mat, må reingjeterne flytte reinene 
mellom ulike beiteområder. Reinene søker seg gjerne til kilder. Der trenger 
grunnvann fram og smelter snøen.  
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24 Joik, immateriell kulturarv 
Joik er en av Europas eldste sangtradisjoner. En joik tilegnes ofte en person, et 
dyr eller et sted, og er en del av den samiske hverdagen. Marja Helene Fjellheim 
Mortensson sier det slik: «Joik er en hel filosofi. Det handler om forbindelsen til 
naturen og menneskene man har rundt seg. Når jeg joiker, fylles hodet mitt av 
bilder, og jeg føler at jeg reiser – enten til et sted eller inn i sjelen til den personen 
jeg joiker.» 

 
 

25 Duodji, immateriell kulturarv 
Samisk kunsthåndverk – duodji – kan være alt fra redskaper til klær og 
tilbehør som er kunstnerisk utformet. Selv om tradisjonell duodji har endra seg 
noe, holdes også mange av tradisjonene i hevd. Mange kunstnere behersker 
raffinert perlebrodering og treskjæring, fletter skolisser, og lager flotte kniver. 
 
Den tradisjonelle koften er også en levende tradisjon. I dag brukes den mest til 
spesielle anledninger som bryllup, konfirmasjon og andre festdager. Fargene, 
mønstrene og pynten viser hvor personen som bærer den er fra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 5.10: Samisk 
kunsthåndtverk – eller 
sløyd – kalles duodji. Dette 
omfatter arbeider både i 
stoff, bein, tre og skinn. 
Dukkene med kofte er fra 
Elgå skole. 
Foto: Ristin Mortensson 
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26 Livet i gamma, immateriell kulturarv 
Det å bygge ei gamme, var i seg selv en håndbåren kunnskap som ble lært fra 
generasjon til generasjon.  

 
Inne i gamma utartet livet seg etter faste rammer. Alt utstyr hadde faste steder 
det skulle oppbevares, og de enkelte familiemedlemmene hadde faste plasser. 
Soveplassene var langs veggene. Under er en tegning som illustrerer hvordan 
livet i gamma var inndelt, og hvordan det sosiale livet her inne foregikk. 
Tegningen er laget etter informasjon fra Ristin Mortenssom. Det er også viktige 
kjøreregler å forholde seg til. Ved besøk i gamma, må man alltid bli invitert før 
du kan gå inn. Matstedet skal aldri krysses. 

  

   
   

     
    

     
   

Figur 5.11: Inne i gamma. 
Foto fra rekonstruksjonen 
av Daniel Mortensons 
vintergamme.  
Foto: Ellen K. Bents 
Grønland 

Figur 5.12: Gammas sosiale inndeling. 
Illustrasjon etter informasjon fra Ristin 
Mortensson 
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6. Jordbruk og setring 

Mesteparten av Engerdals areal består av fjell, skrinn fjellskog, og store 
myrområder. Jordbruket i Engerdal er marginalt, men har gjennom århundrer 
vært helt nødvendig for livsopphold for familien. I den nordlige delen av Engerdal 
har jordbruksdrift noen av de mest ekstreme forutsetninger man finner i Norge.  
 

Eksisterende gårdsbosetning i Engerdal ble etablert i to faser. Den første foregikk 
på 1600-tallet da de første gårdene ble rydda. Det skjedde deretter ei ny 
bureising på begynnelsen av 1900-tallet, etter at Staten tok tilbake allmenningen 
i Engerdal fra bergverket på Røros. Utmarka har hatt en særlig betydning. 
Skogene og vatna har vært en viktig mataukressurs for fiske og jakt siden de 
første menneskene kom til området for flere tusen år siden.  
 

Fra 1700-tallet ble skogshogst og kullbrenning økonomisk viktig for engerdølene. 
Røros-verket hadde et stort behov for trekull til bergverksdriften og måtte stadig 
utvide sine hogstområder for nok tilførsel av trekull. Utmarka var også viktig 
element i den årlige gårdssyklusen. Gårdene drev krøtterhold med utstrakt 
slåttebruk. Hver liten grasflekk ble slått. Selv dette var ikke alltid nok og ”åtfang” 
i form av mose ble derfor redninga for mange i vårknipa. Så tidlig som mulig ble 
krøttera sendt til seters. I deler av kommunen hadde de ei seter, i andre deler 
to-tre de flytta mellom. 

 

Tradisjonelt har jordbruket nesten utelukkende vært basert på fedrift. Husdyr 
som kunne utnytte utmarksbeitet var sau, geiter og kyr som var små og lette. 
Husdyrholdet ble kombinert med mange andre sysler; fiske, jakt, kullbrenning, 
kullkjøring, skogsarbeid og jernblestring. Mesteparten av vinterfôret kom fra 
setrene og fra spredte og fjerntliggende utslåtter som krevde stor 
arbeidsinnsats. Fra tiden rundt St. Hans og fram til snøen kom, høsta folk 
vinterfôr til husdyra, blant annet på utslåtter. 
  

Nr. Objekt Hensynssone 
27 Kvinnegrav, Husfloen H730 
28 Søndre Sømåen, Sømådalen  
29 Nordgård, Engerdal  
30 Søndre Elgåen, Gårdstun Elgå  
31 Engerdal prestebolig H570 
32 Haugsetvollen H570 
33 Østerdalsstue, Semmings H570 
34 Kvernhuset på Semings H570 
35 Bureisingsbruk, Sømådalen  
36 Løe  
37 Løe  
38 Gnollsetra H570 
39 Gutulisetra Ligger i nasjonalpark 
40 Stenfjøs Tverrfjellsetra H570 
41 Stenlekehusa ved Skjæråsen H570 
42 Potetåkrene på Blokkodden  
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Figur 6.1: Kartet viser utvalgte 
kulturminner i landbruket. 
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27 Kvinnegrava ved Husfloen 
Gårdene på Husfloen ligger nord for Femundselva i grenda Søre-Elvdal lengst sør 
i kommunen, og er kjent som de eldste i grenda. Rundt disse gårdene er det gjort 
en rekke arkeologiske funn, blant annet av piler og sverd. På motsatt side av elva, 
på sørsida, ble det funnet ei grav i 1830-åra. Planering for anleggelse av en 
tømmervelte på 1950-tallet avdekka et større gjenstandsmateriale fra grava. Ut 
fra gjenstandsmaterialet er grava tolka som ei kvinnegrav fra vikingetid.  
 
Gjenstandene ble funnet i et kullag ca 15 cm fra jordoverflaten. I kullaget ble det 
funnet en beinstump, noe som er en tydelig indikasjon på en branngrav. Den 
gravlagte kvinna ved Husfloen hadde med seg en rekke redskaper i grava: øks, 
en saks, en kniv, et ildjern og et stykke flint. I tillegg hadde hun også fått med seg 
både smykker og nøkler. Dette indikerer at hun har tilhørt et høyt sosialt sjikt. 
 
I grava ble det funnet en to ovale skålformede spenner av messing, fragmenter 
av en bøylespenne i messing, en armring av messing, flere glassperler, og to 
jernnøkler.  
 
I 2007 satte menighetsrådet i Søre Elvdal, i samarbeid med kommunen, opp et 
minnesmerke nært funnstedet. Gjenstandene fra grava oppbevares på 
Kulturhistorisk museum i Oslo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6.2: Armring og 
spenner, funnet i 
kvinnegrava på Husfloen. 
Foto: unimus.no 
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28 Søndre Sømåen, Sømådalen 
Søndre Sømåen ligger i Sømådalen, og regnes som å være en av de eldste 
gårdene i området. Sømådalen lå tidligere i Øvre Rendalen kommune, men ble 
en del av Engerdal da dette ble oppretta som kommune i 1911. 
 
På stabburet på Søndre Sømåen står årstallet 1772 over døra. Stabburet er 
sagnomsust. I Folkelivs-skildringen «Viddens Herrer» av Jacob Breda Bull, 
fortelles det en historie om en røverbande. Historien er ikke tidfesta i boka, men 
det er sannsynlig at det var rundt 1840. Gården var da eid av Esten og Ingeborg 
Sømåen, som etter datidens normer var meget rike mennesker. Bygdebøker 
forteller om at ekteparet ikke fikk noen av sine barn til å leve opp, på tross at de 
hadde fått i alle fall 12 barn. Alle sammen døde som små. Det eldste levde til 
rundt 3-års alder.  Røverbanden, som besto av Døla-Jacob, Merra-Kristaffer og 
Finnguten, kom over fjellet fra Rendalen på en søndag. De var på jakt etter mat 
og penger. På dette stabburet fant de ikke de pengene de var ute etter.  
 
Fra 1970-tallet ble gården sterkt preget av forfall. Gården ble solgt, og de nye 
eierne, Karin og Henning Søndmør, har gjort en formidabel innsats og satt i stand 
husa igjen. I dag er gården et levende gårdstun omringa av et vakkert 
kulturlandskap. For dette arbeidet fikk de i 2005 Engerdal Kulturpris. Henning 
Søndmør fikk også i 2017 Fortidsminneforeningens vernepris for sitt arbeid som 
en dyktig tradisjonsbærer og håndtverker. Fortidsminneforeningen sa dette om 
prisvinneren: «I løpet av virksomheten er det mange hus som er reddet, være seg 
bolighus, seterhus, gamle hytter, men også mindre hus som buer, naust og løer, 
deriblant ei spesiell og sikkert eneste løa med vernebygg, den står ved 
Isterfossen. Stor innsats legges ned for å skaffe gode materialer, det meste 
hugges og sages sjøl, moderne skogshogst er nærmest uegnet som virke for 
restaurering. Mange timer har også gått med overfor usikre eiere og 
handverkere når det gjelder å ta vare på eldre bebyggelse. I Søndmør og miljøet 
ved Sømåen tradisjonshandverk har gamle hus en svært dyktig, smidig og blid, 
men relativt kompromissløs talsperson.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6.3: Ekteparet 
Henning og Karen 
Sømåen har lagt ned 
stor innsats i å 
restaurere Søndre 
Sømåen. For arbeidet 
har de blant annet 
fått Engerdal 
kommunes kulturpris. 
Foto: Willa Wessel. 
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Nordgård er en av de eldste gårdene i Engerdal. Her kom bebyggelsen 
sannsynligvis med den første bebyggelsen rundt år 1700 (1698?). I Kongens 
jordebok av 1707 er gårdene Nordgård og Søgård nevnt, og sammen kalles de 
Engerdalen.  
 

I dag er de fleste bygningene på Nordgård forfalne, og det trengs restaurering. 
 

 

 
30 Søndre Elgåen, Gårdstun Elgå 

Gården «Eriksgården» eller «Søndre Elgåen» er et firkanttun, og nogenlunde 
intakt. Da gården ble bygd mot slutten av 1790-åra, lå den lengst sør i grenda. 
Gården ligger i dag ved innkjøringa til Elgåen, og utgjør en fin inngangsport til 
grenda. 

 

Firkanttun er regna som den yngste tuntypen i Norge, og ble vanlig i Nord-
Østerdalen på 1800-tallet. Gårdens hus er organisert rundt ett firkantet tun, som 
regel rektangulært. Vi finner firkanttun over hele distriktet. Nord i Østerdalen er 
firkanttunene nokså tette, og noen ganger helt innebygd. Den samme 
tradisjonen finner vi også nordover i Trøndelag. Sørover i Østerdalen, er 

29 Nordgård, Engerdal 

Figur 6.5: Søndre 
Elgåen ligger i 
innkjøringa til 
Elgå, og er et fint 
gårdstun. 
Foto: Anja Ø. Ryen, 
sommer 2019 

Figur 6.4: Gården 
Nordgård, fotografert i 
tidlig på 1900-tallet. 
Foto: Anno museum. 

https://snl.no/tun
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firkanttunetet gjerne mer åpne. Det at tunene er tette har sammenheng med 
tradisjon, men også med vær – og vindforhold. Med å bygge tunene tett, dannet 
man et lunt inntun (gårdstun). 
 

Til gårdsanlegget på Søndre Elgåen tilhører også ei masstuggu. Dette er en 
gammel tømmerbygning som står helt ut i veien når en kommer til bygda. Til 
grovere matlaging var det på de fleste gårder et eget hus, mastu (matstue). Her 
ble også ofte mat oppbevart. Mastuene var gjerne bygget slik at de lå inn i 
bakken, og slik holdt seg svale gjennom sommeren. 
 

På gården ligger også et gammelt stabbur. Dette ligger, slik tradisjonen er, noe 
tilbaketrukket fra den øvrige bebyggelsen. Burene ble plasser slik fordi det her 
ble oppbevart livsviktig mat og utstyr. Dersom det brøt ut brann på gården, var 
den livsviktige maten sikra.  
 
På 1950/60-tallet hadde dalevende eier Iver Elgåen skomakerverksted ute i 
kammerset. (Kammers er en betegnelse på et lite værelse i bolighus, som oftest 
et soverom. Det er gjerne forbundet med noe privat, et rom man har for seg selv) 
 

 

Engerdal prestebolig ble tegna av landbruksingeniør J. Sverdrup i 1892 og 
oppført i 1893 på en høyde overfor Engerdal sentrum. Huset ble oppført på 
murene etter den tidligere presteboligen som brant.  
 

Bygningen er i sveitserstil, og er på halvannen etasje. En del endringer har gjort 
at bygget har mistet autentiske detaljer. Etter større rehabiliteringer i regi av 
Opplysningsvesenets fond de siste åra, er bygningsdetaljer er tilbakeført til 
opprinnelig stil. Boligen er etterisolert, og den gylne fargen og T-post vinduene 
satt tilbake. 

 
 
 
 
 

31 Engerdal prestebolig 

Figur 6.6: Engerdal 
prestebolig fikk sin 
husfarge og sine vinduer 
tilbake da det ble 
rehabilitert av 
Opplysningsvesenets fond i 
2015. Foto: OVF. 

Sveitserstilen (ca 1840-1935) 
Oppsto i Tyskland med en begeistring for sydtyske og sveitsiske alpehus. Stilen brer om seg med 
innføring av ny byggeteknikk og maskinell produksjon av lister og paneler på sagbruk, og ble den mest 
utbredte av de gamle stilperiodene. Den er rik på detaljer og samspill mellom dekorative og 
konstruktive elementer.  
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32 Haugsetvollen 
Haugsetvollen er en fjellgård som ligger tett inntil vestsida av Isteren. Gården ble 
bebodd fra 1830-tallet, og hadde fastboende fram til 1970-tallet. På 
Haugsetvollen var det kyr og andre dyr til ut på 1960-tallet. Med dette var de 
selvforsynt med både melk og kjøtt, slik de fleste andre utposter rundt omkring 
i Femundsmarka var på de tider. Dette var en livsnødvendighet for hele 
eksistensgrunnlaget på fjellgården, sammen med et rikt fiske fra Isteren. Gården 
fikk ikke veiforbindelse før "Kopparleden" kom i 1965. Beboerne på 
Haugsetvollen hadde fra gammelt av en hellott til Veslefisket, og kunne benytte 
seg av dette rike sikfisket hvert år. 
 

Den første som bosatte seg på Haugsetvollen var Gjertrud Jonsdatter Sømåen i 
1934. Gjertrud var født på Sømåen, men hadde bodd og drevet gård sammen 
med sin mann i Rendalen. Mannen hadde, på tragisk vis, omkommet etter å ha 
falt av hesten, og gården måtte av økonomiske årsaker selges. Sømåen var da 
bortbygsla til Røros kobberverk. Gjertrud og seks barn mellom 1 og 16 år flytter 
da inn i ei fiskebu ved Isteren. Dette var sannsynligvis ei ljørbu (enkelt husvære 
med ildsted i midten og åpning i taket for røyken). Her bygger de opp 
Haugsetvollen med stue og fjøs med noen få krøtter, like ved rendølenes 
fiskebuer (se objekt xx). Fisk fra Isteren var livsnødvendig for Gjertruds familie.  
 

Røros kobberverket hadde bruksrett i området, og førte en streng politikk med 
nybyggere. Gjertrud hadde ikke spurt om lov til å bygge her, og ble anmeldt av 
skogfogden. Det var knapphet på skog, og all bosetting som ikke direkte hadde 
med nødvendig arbeidskraft i form av trekullproduksjon, transport av malm, kull 
eller varer, ble ansett som unødvendig belastning på skogen. Verket forsøkte å 
få henne fjernet flere ganger, men Gjertrud lykkes til slutt å få bygsel. 
 

Gården ble gjort kjent gjennom Dagfinn Grønosets bok om Anna i Ødemarka, 
utgitt i 1972. Anna i Ødemarka er en sann beretning om Anna Widen. Hun hadde 
en vanskelig bakgrunn, og hadde levd et rastløst og omflakkende liv før hun kom 
til ødemarksbruket Haugsetvollen. Her finner hun sitt hjem, og sin livsoppgave.  
 

I dag er gården restaurert, framstår i meget god stand, og utgjør et kulturminne 
av stor verdi. Dette både ut fra verdifull bygningsmasse, men også gjennom at 
stedet forteller om to legendariske kvinner; Gjertrud og Anna.  

Figur 6.7: 
Haugsetvollen sett 
fra sjøsiden. 
Foto: Halvor 
Hansson 
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Figur 6.8: Anna Widén (Anna i Ødemarka) på Haugsetvollen.  
Foto: Dagfinn Grønoset 
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33 Østerdalsstue, Semings 
Østerdalsstua på gården Semings er bygd 1825, og er en klassisk dekorert 
Østerdalsstue. Dekormalingen er fra 1857. Opprinnelig var huset ei barfrøstue.  

 

Østerdalsstuene er en viktig del av Østerdalens historie og identitet. Det var den 
dominerende hustypen i distriktet i mange hundre år. De finnes i ulike varianter. 
Størrelsen på stuene var ofte definert av lengden på tømmerstokken. 
 

I forbindelse med en ombygging rundt 1920 fikk Østerdalsstua på Semmings lafta 
på en etasje til. Det opprinnelige husets form ble endra, men huset på Semings 
rommer ennå en intakt østerdalsstue med soverom over.  
 

Semings hadde både oppgangssag og kvennhus (objekt xx) i Sagbekken. Panelet 
i Østerdalsstua er saget der, og høvlet på gården. Huset har vært kledd med 
panel både innvendig og utvendig fra begynnelsen av. Det veggfaste inventaret 
er fortsatt inntakt, med framskap, matskap, huspostill og veggklokke som alle er 
dekorert. Dekormalingen er inspirert av dekormaling på Røros og i Nord- 
Østerdalen. Med imitasjoner som mahogny og marmoreringer.  
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Østerdalsstua 
Østerdalsstua er en lokal hustype med stor nasjonal verdi. Dette var den dominerende hustypen på 
gårdene i hele Østerdalen. Den holdt seg lengst i nord, og dekte en periode på mer enn 250 år. Dette er 
et enetasjes laftehus med et romslig stuerom i den ene enden, og en kovedel i den andre. Inngangsdøra 
fører rett inn i stuerommet, eller kanskje gjennom ei sval/gang. Svala er oftest et enkelt lite byggverk i 
bindingsverk. Stua har mønsås, med sperretak eller åstak, mens klova har flat himling med et lite rom på 
loftet, ramnen.  
 

Takhøyden gir huset et luftig inntrykk, og gjør at det virker større 
enn det er. Stua har fast åpen peis midt imot når du kommer inn  
døra, og spisebord og benker i motsatt hjørne. Eilert Sundt fant  
planløsningen i Østerdalsstua over hele Østlandet og kalte den  
derfor Akershusisk stuetype (Spangen 1998). 
 

Hovedformen på østerdalsstua holdt seg, men det skjedde  
tilpasninger ut fra ressurser, mote og behov. Både påbygg i  
lengden, høyden og kaffekvernhus er kjent. Barfrøstua er kanskje  
den mest kjente og myteomspunnede. Utgangspunktet her var  
ei ordinær østerdalsstue, hvor det ble påbygd et loft framfor inngangspartiet, et barfrøloft. 

Figur 6.9: Første eteasje på 
Semings er godt bevart. 
Foto: Amund Spangen 
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34 Kvennhuset på Semings, Engerdal 
Kvennhuset er ei bekkekvern som ligger ved Sagbekken, på Semings i Engerdal. 
Kvennhuset er omtalt i Semming Olsens kjøpekontrakt 16. juli 1825. Det var da 
foretatt et skifte mellom brødrene Semming og Embret Olsen. Embret bodde på 
gården Gammeljordet, og Semings ble fradelt Gammeljordet på dette 
tidspunktet. Det kommer fram av kjøpekontrakten at Kvennhuset har tilhørt 
Gammeljordet, og slik sett er eldre enn Søndre Sletmoen / Semings. Man kan 
anslå at den er fra sent 1700- tall.  
 
Kjøpekontrakten lyder slik: 
«Underskrivne Embret Olsen Sletmoen tilstår og herved vitterliggjør at have 
solgt, likesom jeg herved til min Broder Semming Olsen selger –osv... 1/3 Part av 
min ifg. Lovlig Skjøde eiende Gårdpart Sletmoen i Engerdal.... Det anmerkes dog 
at da jeg er eier av halve Delen aI en til den solgte Eiendom hørende Skjærsag, 
skal Kiøberen deri kun have en ¼ part, men da jeg er ene-Eier af den Gaardparten 
tilhørende Bækkeqvern med Inventarium, skal han efter Accord eie halvdelen. 
Hornset 16. juli 1825» 

 
Det nevnes at det ble dyrket bygg i folketellingen i 1865 og 1875. Kvennhuset er 
nyrestaurert, og har fortsatt det originale inventaret.  

 

  

Figur 6.10: Bekkekverna på 
Semings ble restaurert sommeren 
2019. Foto: Anja Ø. Ryen 
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35 Bureisingsbruket Åsli, Sømådalen 
Bureisingsbruka utgjør ei gruppe kulturminner som er under sterkt press - 
nedlegging, fraflytting, forfall, ombygging og omlegging. Få bureisingsbruk har 
den opprinnelige bebyggelsen intakt.  
 
Opprinnelig hadde bureiserne en festekontrakt med Staten. Senere utvisning av 
arealer etter behov, i kraft av allmenningsrett. Som bureiser i statsallmenning 
har du fulle bruksretter fra dag èn. Det omfatter alle naturressurser som jord, 
ved, tømmer, beiterett og seterrett. Fordi bureisingsbrukene i Engerdal lå i 
statsallmenning har bruksrettene vært avgjørende for utvikling av jordbruket. 85 
prosent av arealet i kommunen er Statsallmenning. 
 
Sommerstua på Åsli i Sømådalen, er en intakt bureisningsbolig fra 1945. Boligen 
ble bygget av gjenbruksmaterialer fra en revefarm. Bureiserboligen er ei 
Kaffekvernstue, og ble restaurert av eierne i 2020. I dag framstår den i god stand. 

 
Sommerstua på Åsli er et uttrykk for bureisningshistorien og byggeskikken i det 
nordøstre Hedmark. Bureisinga er en viktig del av 1900-tallshistorien, og den har 
satt et tydelig særpreg på de østre delene av Hedmark. Sommerstua er et 
verdifullt kulturminne fra denne tida, med sine små dimensjoner og enkle 
oppbygging. Formen reflekterer inspirasjon fra byggeskikken i regionen, der 
«Kaffekvernhus» er blant de regionspesifike bygningstypene. (Gunnestad 2017). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureising 
1920- og 30-tallets økonomiske situasjon med stor arbeidsledighet, førte til at staten støttet 
etablering av bureisingsbruk. Bureisertida som ble utløst etter 1.verdenskrig, da det var knapphet på 
mat, samt at bygdene ble overbefolket etter at USA stengte sine grenser for immigrasjon. Omkring 
1950 var det 20.000 bureisingsbruk i Norge, dvs. hvert 10. gårdsbruk. Hedmark kom på 3. plass blant 
fylkene med 2344 slike bruk.  
 
Bureisernes boliger fulgte en anbefalt mal. Våningshus skulle ha grunnflate mellom 30 og 60 m2, 
ganske kvadratisk i formen og med full kjeller. Uthuset var av typen enhetslåve, med alle 
uthusfunksjoner: fjøs, melkerom, låve, vedskjul og utedo. 

Figur 6.11: 
Bureinsningshuset på Åsli  
under restaurering.  
Foto: Per Hvamstad 
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Figur 6.12: Langstrandløa.  

 
 

36 Løe, Kviltflået 
Løa er bygd før 1840. Denne løa er lafta av furutømmer. Fra St.Hans til snøen 
kom, drev folk med slått på myrer og grasjoter for å skaffe nok vinterfor til dyra. 
Graset ble lagra i løer, og kjørt til gårds i løpet av vinteren. En middels stor gård 
kunne ha flere slåttbuer og mange utløer spredt over et stort område. 

 
 

37 Løe, Langstrandløa 
Denne løa lå opprinnelig på sørsida av Røåa, sørøst for Gammelsetra. Løa er lafta 
av grantømmer, delvis «halvklovninger» i langveggene. Løa lå under gården 
Nedre Rødalen, men ble solgt til gården Mellom Hylleråsen på slutten av 1880-
tallet. 
 
I forbindelse med jordskifterett på kommunens grunn på 1970-tallet ble det 
beslutta at utslåtter skulle gå tilbake til kommunen, og at de eiendommene som 
hadde slike utslåtter fikk utvist nye fellesarealer for dyrking.Løa ble da flytta fra 
Langstranda til nåværende plassering ved Lillerøåsveien øst for veidelet til 
Røsetra, der den står i dag. 

  

Løer 
Løe er en bygning til lagring av høy eller annet tørrfor til husdyr, og for lagring av korn før det ble 
tresket. Fra gammelt av var det mange løer på en gård. Gårdene hadde løer både på gården, på setra, 
og ved utmarksslåttene, - alle steder hvor de slo og oppbevarte høy. I dag har løene gått ut av sin 
opprinnelige funksjon da siloen har tatt over for tørrhøyet, men er viktige elementer i det norske 
kulturlandskapet.  
 
Løene har fått mange forskjellige utforminger. De er tilpassa terrenget, tilgjengelig materiell, og aktuell 
bruk. Den vanligste typen er et enetasjes lafta hus på ca 3x3 m, med nesten kvadratisk døråpning litt 
oppe på gavleveggen. Slik holdt man beitedyr ute, og det var lett å komme til når høyet skulle kjøres 
hjem på snøføre utpå etterjulsvinteren. 
 
Vi finner løer som frittliggende hus både i utmarka og på setervollene. Andre steder er de bygd sammen 
med stall eller fjøs. Løene skal være luftige slik at høyet får god tørk. Vi ser derfor ofte at det er god 
klaring mellom bakken og det første kvarvet i tømmerkassa i tømmerløene. Laftinga kan være stokker 
i furu eller bjørk. Krokete stokker i bjørk gir god lufting for høyet. Her kommer den vridde fjellbjørka til 
sin rett. I tillegg til tømmerløene, har vi også plankløer og skjelterløer. 
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De første gårdene i Heggeriset kom sannsynligvis på 1700-tallet. I begynnelsen 
setra de på Gammelsetra – den ble bygd nede i dalen. Det varte ikke lenge før 
de flytta sommersetrene opp i liene. Slik fikk de utnytta fortilgangen bedre.  
 
Liene opp til setergrenda Gnollsetra er bratt, og de måtte vite hvor man skulle 
gå med dyra for ikke å trå feil. Når man kommer opp, er det imidlertid slakt og 
fint innover med gode beiteområder. I dag er det bygd sommervei opp til 
Gnollsetra. Denne er tidvis svært bratt. I dag er Gnollsetra en av kommunens 
best bevarte setergrender. 

 

 

 

  

38 Gnollsetra 

Seterbruk og bruk av utmark 
Den norske seterkulturen er unik, og annerledes, enn liknende tradisjoner med sommerbeiter andre 
steder i verden. Seterdrifta forvalter unike kulturer, i form av mattradisjon, kulturlandskap, 
historiefortelling og det menneskelige felleskapet. I de nordiske landene har seterdrifta vært en 
kvinnekultur. Dette er ikke bare beitedyras rike, men også kvinnenes – og barnas. Det var et 
ansvarsfullt arbeid. Dyra skulle passes, mjølka skulle bearbeides til ost og smør. Til koking og ysting 
trengtes mye ved. Dette burde husbonden på gården helst ha hugget året før og fått den i hus, slik at 
den var tørr og fin.  
 
Setra har historisk sett vært helt avgjørende for vår overlevelse. Maten herfra har berga oss gjennom 
hundrevis av vintre. Samtidig har seterlivet gitt kvinnene frihet til styre selv. Med seg hadde mange 
budeier en flokk med egne og andres unger. De var med i arbeidet og fikk kunnskapen naturlig inn. 
Alt du ikke kan lese deg til, men det som ligger i hendene, i fingertuppene, det du bare gjør. Du må 
være der selv for å forstå. 
 
Bruk av setrer har lange tradisjoner i distriktet. Etter hvert som flere gårdsbruk kom til, fikk utmarka 
stadig større betydning. I bjørkeskogbeltet og i fjellet var det gode beitemuligheter. Gårdbrukeren 
ønsket å ha størst mulig buskap over vinteren, og det ble ofte for lite fôr til dyra, «vårknipa» var godt 
kjent. Derfor var det mye om å gjøre å få buskapen ut på beite så tidlig som mulig om våren. Først 
nær gården, men etter hvert lengre ut i marka. Da ville det snart trenges hus til både folk og fe. For å 
utnytte beiteområdene best mulig, ble det av mange gårder bygd både to og tre setervoller. Disse er 
gjerne betegna som «vårseter», «sommerseter», og «høstseter». 
 

Mye av vinterfôret ble henta fra markslåtter i de samme områdene. 

Figur 6.13: Parti fra 
Gnollsetra. 
Foto: Anja Ø. Ryen 
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39 Gutulisetra 
 

Ved Gutulisjøen ligger Gutulisetra. Setra består av tre voller – Nedpåvollen, 
Oppåvollen og Lillebovollen. De solbrente tømmerhusene i bakken ned mot 
innsjøen gir et idyllisk inntrykk, men livet på setra var ikke alltid så lett. Det var 
hardt arbeid med engslåtter, melking og foredling av melka. Før holdt slåtter og 
beitemarker seg åpne og ga opphav til en artsrik flora. I dag omgis bygningene 
framdeles av blomstrende enger med arter som blåklokke, prestekrage, harerug 
og marinøkkel (grenselandet.no). 

 

Fra midten av 1750-tallet tok folket fra gårdene i Lillebo ved Vurrusjøen og 
Sorken ved Femunden dyra sine hit for å beite hver sommer. Seterbruket pågikk 
fram til 1949. Deretter sto de gamle husene og forfalt. I åra fra 1975 til 1983 ble 
13 tømmerstuer restaurert med hjelp av gammel håndverkstradisjon. Flere av 
husene var i så dårlig stand at de måtte tas ned og bygges opp igjen fra grunnen 
av. Seterhusene er i dag freda. Koia på setra er åpen for fri bruk og overnatting.  
 

Gutulia Nasjonalpark ble oppretta i 1968, utvida i 2004. Innafor dette området 
ligger Gutulisetra. I urskogen vokser over 300 år gamle graner og nesten 500 år 
gamle furuer. I dag er Gutulisetra et av Engerdals mest populære turmål. 
Gutulisetra er universelt utforma med tilrettelagt tursti og utedo. 
 
 

40 Stenfjøset på Tverrfjellsetra 
Tverrfjellsetra ble trolig oppsatt først på 1800-tallet, da den er nevnt på et kart 
fra 1805. Det var antagelig gården Jons som bygde her først, men etterhvert kom 
det flere setre til. I dag har setergrenda fire setervoller. Setergrenda ligger høyt 
og fritt, med uvanlig flott utsikt over Engeren og mot østfjellene. Området har 
en næringsrik flora. Området ligger i grensesonen mellom kalksandstein og 
pressete sparagmittsandsteiner i Kvitvoladekket. Granskogen er rik og 
høystaudepreget. I et par låge skrenter rett ovafor setra er den mørke 
kvitvolakalken synlig. Setervollene er i dag i gjengroing, og preges av artsfattig 
sølvbunkeeng. Engsyre og geitrams er de viktigste følgeartene, foruten 
fjellmarikåpe og glattmarikåpe. Nær seterhusene blir enga mer kortvokst og 
tråkkpreget med arter som finnskjegg, groblad, blåklokke, ryllik, nyseryllik og 
føllblom.  
 

Figur 6.14: De solbrente 
bygningene omgis 
fremdeles av blomstrende 
enger.  
Foto: Naturcentrum AB 
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I åra 1877-78 påbegynnes det bygging av stenfjøs på Jonssætra, da var det 
Gjermund Kristoffersen og hustru Ingeborg Jonsdatter som drev gården. Jons var 
på den tida etter forholdene en stor gård med mye husdyr, og de trengte derfor 
et større fjøs på setra. Ved folketellingen i 1875 hadde de 2 hester, 19 kyr og 7 
ungnaut (kviger og kalver) (Heggeriset 2020). Steinfjøset er 15 m langt og 7,80 m 
i bredt. Murene er doble steinmurer med tykkelse ca 1 m dobbel vegg, med jord 
i rommet mellom veggene. 
 

Det var murere fra Trysil som satte opp fjøset, og de brukte to somre på bygget. 
Det ble brukt stein som de fant i nærområde. 

 

   

41 Stenlekehusa ved Skjæråsen 
 

Stenlekehusa ved Skjæråsen ble antakelig påbegynt på 1820-tallet, og 
kontinuerlig påbygd i tiåra framover. Byggmestrene var gjeterunger som bygde 
en rekke hus, inkludert en kirke, mens buskapen hvilte etter å ha forsynt seg av 
det saftige, grønne graset i Skjæråsen.  
 

Engerdal valgte et kulturminne laget av barn under den landsomfattende 
kulturminnestafetten i 1997. Stenlekehusa fikk en av stafettens ærespriser. Det 
tar ca. 30 min å gå dit på merket sti fra Nordre Vollen ved FV653 mellom 
Engerdalssetra og Sølenstua. Det finnes også stenlekehus på ved Kvitvola. 

Figur 6.15: Stenfjøset 
på Tverrfjellsetra.  
Foto Anja Ø. Ryen 

Figur 6.16: Stenlekehusa 
ved SKjæråsen 
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42 Potetåkrene på Blokkodden 
Mesteparten av Engerdals areal består av fjell, skrinn fjellskog, og store 
myrområder. Jordbruket i Engerdal er marginalt, men har gjennom århundrer 
vært helt nødvendig for livsopphold for familien. I den nordlige delen av Engerdal 
har jordbruksdrift noen av de mest ekstreme forutsetninger man finner i Norge.  
 
Tradisjonelt har jordbruket nesten utelukkende vært basert på fedrift. Husdyr 
som kunne utnytte utmarksbeitet var sau, geiter og kyr som var små og lette. 
Husdyrholdet ble kombinert med mange andre sysler; fiske, jakt, kullbrenning, 
kullkjøring, skogsarbeid og jernblestring. 
 
Poteten kom til Innlandet gjennom prestestanden en gang etter 1750. Den er 
kjent i Trysil fra 1760-70-åra, og det er derfor naturlig å tenke seg at noen prøvde 
seg på potetdyrking i Engerdal ikke lenge etter. I hele perioden fra 1814-1850 
hadde vi «potetprestene» som snakket varmt om potetens betydning i 
kostholdet. Poteten fikk generelt stor betydning som næringskilde for 
befolkninga i Norge. 
 
I skråningene ned mot vassdraga var det spesielt gunstig å ha potetåkrene. Med 
vanndampen fra elva, frøs ikke poteten like lett. 
 
På Blokkoden var det sju gårder som hadde potetåker. I tillegg hadde 
Brennoddengarden potetåker ved Vurrusjøen, og gardene ved Sorken hadde ved 
Sorkodden. 

 
 
 
 

  

Figur 6.17: Potetåker på 
Blokkodden 
villmarksmuseum  
Foto: Bård Løken/Anno 
museum 
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7. Verdensarven  
        Røros og circumferensen 

I 1980 ble Røros bergstad skrevet inn på UNESCOs liste over verdens mest 
bevaringsverdige kulturminner. Begrunnelsen var: «Røros er et særegent 
gruvemiljø med utelukkende trearkitektur. Byen har gjennom 333 år smeltet 
sammen impulser fra Tyskland, Danmark, Sverige, Trondheim og de nærmeste 
distriktene omkring. Dette har resultert i et trehusmiljø som bærer i seg mye av 
de fineste i norsk tradisjon, og som samtidig er blitt noe helt spesielt i vårt land 
såvel på det industrielle, sosiale og kulturelle som på det arkitektoniske området. 
Røros Bergstad er med sine omgivelser et karakteristisk eksempel på en betydelig 
tradisjonell stil i trearkitektur og danner en enestående gruveby på en høyde på 
600 meter over havet.» 

 

En evaluering av verdensarvstedet Røros, utført av ICOMOS i 1993, konkluderte 
med at verdensarvområdet burde utvides til å omfatte hele Circumferensen. 
Circumferensen er det gamle privilegieområdet for Røros kobberverk. Dette for 
å sikre sammenheng og forståelse av framveksten av Kobberverket og 
Bergstaden. Sporene i landskapet, bygninger og anlegg etter Røros kobberverk 
er grunnlaget for statusen som verdensarv. 

 

I 2010 ble verdensarvområdet utvida. Definerte kjerneområder utgjør ca 
145km², og består av: Bergstaden Røros med jordbrukslandskapene rundt og 
gruveområdene på Storwartz, Olavsgruva og Nordgruveområdet, 
Vintertransportruta fra Røros til Tufsingdalen, Smelthytta på Femundshytta.  
 

Circumferensen er buffersone, og utgjør totalt et areal på ca 5000 km². Innafor 
circumferensen finnes en rekke spor i landskapet, bygninger og anlegg som 
styrker fortellinga om Røros kobberverk, og danner grunnlaget for statusen som 
verdensarv. Disse kalles oppsluttende verdier i «Forvaltningsplan for 
verdensarven Røros bergstad og circumferensen, 2019-2023». De nordligste 
delene av Engerdal kommune ligger innafor circumferensen, men også områder 
utenfor circumferensen ble etter hvert benytta av og for Røros kobberverk.  

Nr. Objekt Hensynssone 
43 Smelthytta på Femundshytta H730 
44 Samfunnet Femundshytta H730 
45 Lekbyen ved Femundshytta H730 
46 Årestua og malmkaia ved Femundshytta H730 
47 Demningene ved Butjønnan H730 
48 Gløtfossen  
49 Drevsjømo smelthytte  
50 Skrivargården  
51 Sagbekken  
52 Ferdasveiene  
53 Ferdasgård, vestre sorken H570 
54 Ferdasgård, Storbekken H570 
55 Femundsenden  
56 Kullmiler  

Figur 7.1: Smeltehytta 
ved Femundshytta er et 
av kjerneområdene 
innafor verdensarven.  
Foto: Anja Ø. Ryen 

http://www.icomos.org/en/
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Figur 7.2: Kartet viser utvalgte 
kulturminner i landbruket. 
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43 Smelthytta på Femundshytta 
Kobberframstillinga var svært ressurskrevende. Særlig ble det behov for mye 
skogsvirke. Etter få år med kobbersmelting ved Røros smeltehytte, var 
mesteparten av tømmeret i nærheten oppbrukt. Malmutvinninga gikk fortere 
enn tømmertilkomsten. Det var rimeligere å frakte malmen enn de store 
mengdene med trekull og ved, og det ble raskt etablert nye smeltehytter. 

 

I 1738 forelå en fullstendig plan for oppføring av Femundshytta ved 
Butjønnbekken på vestsiden av Femunden. Butjønnbekken skulle gi vannkraft til 
drift av blåsebelger. For å sikre vanntilførselen ble det bygd store damanlegg 
oppe i fjellet. I 1743 sto anlegget ferdig.  

 
Smelteprosessen foregikk i fem trinn for å få salgbart 
garkobber, og prosessen tok flere måneder. På 
Femundshytta utførtes de første fire delene av smeltinga, før 
produktet derfra (svartkobberet), ble frakta til smelthytta på 
Røros for siste trinn (garinga). Transporten foregikk på 
vinterføre med hest og okse over Røragen og Feragen til 
Nordvika. Derfra ble malmen fraktet i pram til Femundshytta 
på sommerstid fram til 1801, da et helt lass gikk tapt på 
sjøen. Deretter ble det bestemt at all frakt skulle foregå med 
hest eller okse på vinterføre.  
 

Midt på 1700-tallet var det lite skog igjen ved Femundshytta. 
Først planla de å flytte drifta til Gløtfossen (objekt 49), men 
dette ble det ikke noe av. I 1814 beslutta ledelsen ved 
Kobberverket å legge ned drifta på Femundshytta, og bygge 

Røros kobberverk 1644-1977 
I 1644 ble Røros kobberverk etablert. Den første smelthytta sto ferdig ved Hitterelva på Røros i 1646. 
Rundt denne vokste Bergstaden Røros raskt fram. Gjennom de neste 333 år spilte kobberverket en 
dominerende rolle økonomisk og sosialt, lokalt og regionalt, så vel som i kongeriket Danmark/Norge. 
Kobberverket hadde også stor internasjonal betydning.  
 
Circumferensen er betegnelsen på et område som ble tegna som en sirkel med radius 45 km med 
utgangspunkt i malmfunnet på Storwartz. Innafor denne sirkelen ble Røros Kobberverk i 1646 tildelt 
retten til naturressurser og arbeidskraft for å utvinne kobbermalmen. Rettigheten ble utdelt fra den 
dansk-norske kongen Kong Christian IV.  
 
Innafor circumferensen har det vært drift i over 40 koppergruver. Mer enn 200 kromgruver og -skjerp, 
og 10 smeltehytter. I tillegg kom det også etter hvert fem smeltehytter utenfor circumferensen. Svært 
mange arbeidet i en eller annen form for kobberverketverket; blant annet som skogsarbeidere, 
fløtere, malmkjørere eller som gruvearbeidere. Arealet i Engerdal, og folket som bodde her, var en 
aktiv del av den store industrien som Røros kobberverk representerte. 

Figur 7.3: Smeltehytter i Rørosdistriktet. Sirkelen viser 
Circumferensen. Illustrasjon: Truls Gjestland 
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en ny smelthytte ved Drevsjø. Flyttinga begynte allerede i 1815, men drifta av 
den gamle Femundshytta opphørte først i 1822, da blåsebelger og annet 
hytteinventar ble flytta til Drevsjø. 

 
Et kapittel i norsk industrihistorie var over. En industri basert på manuell 
arbeidskraft i ei ødemark som hverken hadde beboere, vei eller bebyggelse før 
smeltehytta ble bygd (med unntak av noen få fangstmenn og deres buer). 

 
Femundshytta, og det industrielle landskapet rundt, ble en del av 
verdensarvområdet Røros bergstad og cirkumferensen i 2010. Femundshytta 
representerer smeltehyttene som Røros kobberverk drev innafor 
Cirkumferensen. Den lange distansen mellom gruvene og smeltehyttene er 
karakteristisk for drifta på Røros. Verdensarvverdiene ligger i slagghaugene, 
industrilandskapet, vassdragsanleggene, tuftene etter tidligere bebyggelse, 
kulturlandskapet og kontinuiteten i bosetting representert ved dagens 
gårdsbebyggelse og aktiviteter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Samfunnet Femundshytta 
Før smeltehytta ble etablert på Femundshytta, var det ingen fast bosetning. Etter 
oppstart av smeltevirksomheten, vokste raskt et lite samfunn fram. Arbeidere 
ved smeltehytta tok med seg familiene sine, og bygde seg små gårder. Ifølge 
folketellinga fra 1801 var det 11 faste boplasser, med i alt 58 personer ved 
Femundshytta, og det ble holdt skole for barna som bodde der. Foruten arbeidet 
for kobberverket var fangst, fiske og jordbruk en del av livsgrunnlaget. Samene i 
området og beboerne på plassen drev dessuten viktig byttehandel med ulike 

Figur 7.4: Utsnitt fra 
kart fra 1807 viser 
Femundshytta og 
bosetningen med 
navngitte gårdsbruk. 
(www.kartverket.no) 
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Figur 7.5: I dag finnes bare 
steingjerder og tufter igjen 
etter det lille samfunnet på 
Femundshytta.  
Foto: Anja Ø. Ryen 

varer (www.verdensarven.com). Det industrielle kulturminnet og boplassene 
vitner om hard ressursutnyttelse og tradisjonell bosetning i et område med 
krevende vilkår.  

 
På det meste var nesten 200 personer tilknytta drifta ved Femundshytta. Det var 
mange som arbeidet med kullbrenning og transport av ved og kull til hytta. Også 
malmtransport langs den fem mil lange veien mellom Storwartz gruver, 
Femundshytta, og tilbake til smelthytta på Røros, ga arbeid til mange mann.  
Kulturminnene og det storslåtte landskapet Femunden, karrig skog og fjell gir 
rom for refleksjon over samfunn og arbeid i smeltehytteperioden 
(Forvaltningsplan for Røros bergstad og Cirkumferensen 2019-2023). 
 
Da smeltehytta ved Femundshytta ble lagt ned i 1822, forsvant også 
livsgrunnlaget for de fleste som bodde der. Mange av bygningene ble tatt ned og 
flytta til Drevsjø og Røros. Igjen ble bare tre gårder og familier. Disse gårdene 
hadde setrer på begge sider av Femunden. I siste halvdel av 1800-tallet valgte to 
av gårdene å flytte på setrene sine, og bygge ut disse til fullverdige gårder. 
Dermed var det bare en gård igjen på Femundshytta. Dette er den som i dag 
kalles Femundshytten. I dag er det turismen som er hovednæring for familien 
som bor på Femundshytta. 
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45 Lekebyen 

 «Lekebyen» er en miniatyr av Bergstaden Røros bygd i stein av barn gjennom 
flere generasjoner. Den ligger like ovenfor Femundshytta. 

 
Lekebyen er en del av kjerneområdet i verdensarven. Den må betegnes som 
svært sårbar. 

 
 

46 Årestua med malmkaia 
Årestua ved malmkaia og burene ved dagens gårdstun Femundshytta er de 
eneste gjenstående bygningene fra smelthyttetida. 

 
 
 

Figur 7.6: Et lite utsnitt 
av Lekebyen, med kirka i 
front til høyre i bildet. 
Foto: Anja Ø. Ryen 

Figur 7.7: Årestua og 
garnstua. To bygninger 
fra slutten av 1700-
tallet.  
Foto: Femundshytten 
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47 Demningene ved Butjønnan 
Femundshytta ble plassert ved Butjønnbekken (også kalt Hyttbekken), som 
skulle produsere nok kraft til blåsebelger og turbiner. Vannføringen i bekken 
ble ikke opplevd som stabil nok, og det ble anlagt demninger i tjønnene i fjellet, 
beliggende rundt 250 høydemeter over smelthytta. Dette skulle sikre en mer 
stabil vannføring i bekken. 

Den vesle Bubekken strakk ikke alltid til når det gjaldt vannføring, og det 
hendte det var problemer med å produsere nok kraft for å drive 
smelteprosessene ved smelthytta. Inne i Bufjellet ser en i dag rester av 
demninger i og ved tjønnene som skulle sikre mer stabil vannføring. Likevel 
opplevdes nok situasjonen som utrygg, og var en av årsakene til at verket la 
planer om nye smelthytter i sørenden av Femund (objekt 49 og 50). 

 

 
48 Sagbekken, nord for Elgå 

Oppbyggingen av anleggene ved Femundshytta krevde en betydelig mengde 
materialer og trevirke. Samtidig som Femundshytta ble etablert, var Norge i 
grenseforhandlinger med Sverige. Det ble hevda at grensa mellom Norge og 
Sverige gikk midt i Femunden. Bygging av et sagbruk på østsida av Femunden må 
derfor også sees som et av flere taktiske grep for å vise at Rørosverket hadde 
rettigheter på østsida av Femunden.  
 

Sagbruket i Sagbekken ble etablert i 1739, 12 år før den endelige grensen mellom 
Norge og Sverige ble fastsatt i Strømstadtraktaten.  
 

Det var tre norsksvenske menn som ble plassert som sagbruksarbeidere ved 
Sagbekken. Disse kom fra områder som Sverige hadde okkupert fra Norge. Det 
sies at de etablerte seg ved Sagbekken som flyktninger fra det Svenske militæret. 
Disse mennene var opphavet til etableringen av grenda Elgå.   

 

Den gamle saga er nå borte, men man kan se rester av dammen etter den første 
saga og vassrenna. I tillegg finnes rester etter ei nyere sag som ble bygd på 1900-
tallet. 

Figur 7.8: Bubekken går 
fra Bubekktjønnene, og 
renner ut i Femunden ved 
Femundhytta. Bubekken 
var avgjørende for at 
Femundhytta ble etablert 
akkurat her.  
Foto: Anja Ø. Ryen 
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planer for flytting av Femundshytta. 
 

  

Figur 7.9: Kart fra 1791 viser Femundshytta og bosetningen her. (www.kartverket.no). I fjellet ses inntegna Butjønnan og 
Bubekken 

http://www.kartverket.no/
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49 Nye Femund hytte, Gløtfossen 
Rørosverket erfarte tidlig at vanntilgangen i Butjønnbekken ved Femundshytta 
var for dårlig, og de la derfor tidlig planer om å flytte drifta til området rundt 
sydenden av Femunden. Her var det mer stabil vanntilgang, samtidig som man 
var nærmere de store skogområdene i Trysil og nedover i Sverige. I 1757 fikk de 
tillatelse til å bygge nye Femund Hytte ved Gløta, og i 1759 sto anlegget klart. 
 
Rørosverket så også at ved å bygge en dam ved Gløta kunne de høyne 
vannstanden i Gløtsjøen og Femunden såpass at de kunne seile malmprammene 
mellom sjøene og kanskje helt opp til Feragen. Dette ville forenkle transporten 
av malm og kopper betydelig. 
 
Planene om å demme opp Femunden skapte imidlertid stor motstand. 
Rendølene var de første til å klage. De hadde fiskebuer og fiskerettigheter i 
Femunden og mente at oppdemningen ville føre til dårligere fiske og at 
fiskebuene deres ville bli oversvømt og råtne. En undersøkelseskommisjon ble 
opprettet for å utrede dette. Kommisjonen kom fram til at fisket hadde blitt 
forbedret og at fiskebuene allerede var «forraadnede og til ingen nytte». 
 
Bøndene langs Klarälven i Värmland frykta for at brist i dammene ved Gløten 
kunne forårsake store oversvømmelser og at gårder langs elva kunne bli lagt 
under vann dersom dammene skulle briste. Etter at det hadde vært flere 
befaringer av forskjellige kommisjoner ble det beslutta at dammen skulle senkes. 
Dette resulterte i at Kopperverket la ned virksomheten ved Nye Femund Hytte 
allerede før den ble satt i gang. I 1764 ble anlegget revet, og i 1769 ble 
hytteanlegget solgt på anbud. Restene av anlegget ved Gløta er rimelig synlige, 
men det er ingen tegn som tyder på at var ordinær drift ved smeltehytta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 7.10: Ved 
Gløtfossen finnes en 
rekke spor etter 
smelthytta som ble bygd, 
men som aldri kom i 
drift. Her ses 
grunnmuren til selve 
smelthytta. 
Foto: Anja Ø. Ryen 
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50 Drevsjømo smeltehytte 
Tilgangen til skog, men også usikkerhet omkring vasstilførsel, gjorde at Røros 
kobberverk begynte å planlegge flytting av smeltehytta fra Femundshytta. Først 
planla de flytting til Gløtfossen (se objekt 49), med de ble nødt til å gå bort fra 
denne planen. I 1814 vedtok generalforsamlinga å flytte smeltehytta til 
«Drevsiøe Elv». Drevsjø lå utenfor 1646-cirkumferensen, men verket tilegna seg 
etter hvert rettigheter også utenfor denne. Smelthytta på Drevsjø lå nærme 
tilgang til skog, noe som ble ansett som svært viktig. 
 
Drevsjømo hytte overtok smeltinga etter Femundshytta, da den ble avvikla i 
1822. Allerede i 1817 starta Røros kobberk flyttinga av bygninger over til det nye 
hytteanlegget, men smeltehytte og vei ble ikke påbegynt før i 1819. Først i 1823 
står Drevsjø-hytta oppført som sjølstendig smeltehytte i bergregnskapene. 
 
Mannskapet ble også overført fra Femundshytta til Drevsjø. Det samme ble 
brukbart smeltehytteinventar, f.eks. blåsebelgene til smelteovnene. Hyttedrifta 
svarte seg ikke økonomisk for Røros Kobberverk, og i 1834 ble det smeltet malm 
for siste gang ved Drevsjømo smeltehytte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.11: Repro av 
kart over Drevsjø 
smeltehytteområde i 
1816. Malmplassen, 
smeltehytta, kullhus , 
vannledning, smie og 
stuebygning er inntegna 
på kartet. Kartet finnes i 
Røros Kobberverks 
arkiv. 
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51 Hyttskrivargården (Skrivargården), Drevsjø 
Hytteskriveren var øverste sjef for smeltehytta.  Han hadde ansvaret for 
administrasjon og bokføring for smeltehyttas virksomhet.  Hytteskrivergården på 
Drevsjø ble bygd i perioden 1817-20 for hytteskriver Fredrick Skancke. 
Hytteskriveren kom imidlertid aldri til å bo i Hyttskrivergården. Da han flytta til 
Drevsjø var ikke gården ferdig bygd ennå, og han ble derfor innkvartert på gården 
Søndre Drevsjømoen. Der ble han boende gjennom hele sin yrkesaktive tid på 
Drevsjø.  
 
Etter at drifta ved Drevsjømo hytte (objekt 49) ble nedlagt i 1833 ble 
Skrivergården fortsatt en mye brukt ferdasgård (se også objekt 53 og 54). Midt 
på 1800-tallet var det stor trafikk mellom Røros og Sverige, og Drevsjø ble et 
naturlig trafikk-knutepunkt. På Skrivergården var det stallplass til 18 hester. Et år 
gikk det over 600 lass gjennom Skrivergården bare til og fra Leightbua (Engzelius) 
på Røros. 

    
Skrivergården er et av de historiske byggeverkene fra bergverksdriften som 
fortsatt er i bruk. Skrivergården i Drevsjø er i dag lokaliseringen til Statens skoger, 
Statens naturoppsyn og Fjellstyret i Engerdal. Beliggenheten er i sentrum av 
bygda Drevsjø. 

 
 

52 Ferdasveiene 
Kobberverket skapte et veldig behov for frakt innen bergverksområdet, og 
mellom bergverksområdet og utenomverdenen. Malm skulle bringes fra 
gruvene, til smeltehyttene. Lange skarer med hestekjørere hadde kull, ved, 
tømmer og materialer på sledene sine. Fram til gårdene ble det kjørt høy og 
mose. Fra verden utenom kom proviant og utstyr til drift av verket, og ferdig 
kopper ble lasta opp og ført til Trondheim. Derfra skulle det på skip, som 
gjennom store deler av perioden hovedsakelig gikk til Nederland hvor 
garkobberet ble foredla videre (Jakobsen 2018).  
 
På vinterføre kunne man benytte hest/okse og slede, og ferdes etter islagte 
vassdrag og myrer. Disse gikk til og fra Røros med forsyninger. Det fantes mange 
ulike vintertransportruter. Vinterleden var ferdselsåra mellom de to 
bergverksbyene Falun og Røros, og en av de mest trafikkerte ferdselsårene 
mellom Sverige, Femundsbygdene og Røros. Røros Kobberverk trengte tilførsel 

Figur 7.12: 
Hyttskrivargården på 
Drevsjø, ble etter at 
smelthytta ble lagt ned 
brukt som ferdasgård. I 
dag brukes den til 
kontorer, og kalles i 
dagligtalen 
Skrivargården.  
Foto: Anja Ø. Ryen 
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av mat, kull, materialer og varer av alle slag. Fram til langt inn på 1900-tallet var 
det stor trafikk av hester langs Femund på vinterstid. 
 
Hestefølgene, ofte 10-15 hester, hadde behov for overnatting. Etter at 
smelthytta på Femundshytta ble nedlagt i 1820, ble gården Femundshytta en 
ferdasgård. Her ble hestefølgene tilbudt kost og losji med egen ferdasstall for de 
firbeinte. Kuskene overnatta på flatseng i hovedhuset. Det er flere slike 
ferdasgårder langs Femunden, bl.a. Storbekken (objekt 54) som ligger noe lengre 
sør, på østsida av Femunden.  Dette ble en tilleggsnæring for flere av gårdene 
hvor hestefølgene dro forbi. 
 
Vinterleden er i dag en utvalgt representant for alle vintertransportrutene 
innafor Circumferensen, og definert som et kjerneområde i verdensarven. I 
verdensarven stanser vinterledens område ved ytterkanten av circumferensen. 
I virkeligheten gikk den videre inn i Engerdal, og kryssa Femunden, før den gikk 
til Sverige. Den krevende transportveien utgjorde tur retur ca. 85 mil, og kunne 
ta mer enn seks uker. Dersom føre og vær var godt, tilbakela hest og kjører 
mellom to og fire mil på en dag (verdensarvenroros.no). Ferdselen langs 
Vinterleden var avgjørende for en gjensidig utveksling av varer. Lasskjørerne 
førte også med seg kulturimpulser, noe vi eksempelvis kan høre i folkemusikken. 
Bøndene ble kalt fôrbønder fordi de kjørte «foror», eller lass, med hest og 
slede. Denne ferdselstrafikken trafikken døde ut da jernbanen kom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.13: Transport 
foregikk med hest (eller 
okse) på vinterstid. 
Forbønder fra både 
Norge og Sverige følger 
de gamle ferdselsårene 
til Rørosmartnan.  
Foto: Svein Arild 
Johnsgård. 

Ferdasgårder 
Transportveien mellom Røros og Falun utgjorde ca. 85 mil tur retur, og kunne ta mer enn seks uker. 
Ferdasfolket (lasskjørerne) og hestene trengte steder de kunne overnatte, og det ble derfor etablert 
ferdasgårder. Langs vinterleden ble det bosetting på nye gårder, etablert med hovedformål å fylle 
denne nødvendige funksjonen. Andre gårder var etablert fra før, og ble ferdasgårder da behovet 
oppsto. I begge tilfeller var ferdselstrafikken en kjærkommen tilleggsnæring. På denne måten 
kunne folk og dyr få ly for natta, og ikke minst få seg en matbit før de dro videre. Gårdene som huset 
lasskjørerne og hestene deres ble kalt ferdasgårder.  
 

Fra gammelt av var det først og fremst bønder fra Härjedalen og Dalarna som kom med varer for salg 
mellom de svenske bygdene og Røros. Med ferdasfolket ble det også stor kulturutveksling både 
bygdene og landene mellom.  
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53 Vestre Sorken, Ferdasgård 
Før Strømstadtraktaten i 1751 (se neste side) var det ingen som bodde fast på 
østsida av Femunden, unntatt de tre ved Elgåa som Røros Kobberverk hadde 
beordra dit i 1739 som sagarbeidere for Femundshytta (objekt 43). Samme året 
som Strømstadtraktaten ble avslutta, bygsla Torber Arnesen jord ved Sorken, og 
2 år etter Jon Jonsen (Snikker-Jo»). «Snikker-Jo» setter opp den venstre delen av 
stua (i dag kalt Gammelstua). Denne står ennå på Vestre Sorken.   

 

Etterhvert ble det flere gårder, hvor alle er leilendinger under Røros Kobberverk. 
I utmarka rundt gården rydda de slåtteenger, dyrka opp jorder og setervoller, og 
fikk etter hvert mye krøtter. Dette ble hovednæringsveien, ved siden av fiske, 
jakt og fangst – og kullbrenning og kjøring til Røros Kobberverks smeltehytter. 
Det ser ut til at det var relativ stor velstand på Sorken i denne tida med 
naturalhusholdning.  
 

På gården har de opp gjennom åra hatt ulike husdyr som kyr, sauer, gjeter, 
hester. Stallene var i bruk som ferdastaller fram til i 1930, og kunne huse opp til 
40 hester. I dag kommer forkjørere hit hvert andre år rundt 12. februar for å 
overnatte, på vei til Rørosmartnan. 

 

Gården Vestre Sorken er en av svært få, om ikke den eneste i Engerdal kommune, 
som har sin gamle bebyggelse bortimot intakt. Omkring 1870 fikk gården besøk 
av den franske forfatteren Paul de Graillu. Han var på forskningsferd opp 
gjennom Dalarna og nord ved Femunden. Han beskriver blant annet fargene på 
veggene i ″prest-stua″ slik vi finner dem den dag i dag.  
 

Den kjente treskjæreren Hans Sorken, som døde i 1990, ble født på Vestre 
Sorken i 1908. Her bodde han og hadde sitt verksted i den gamle 
hovedbygningen til i 1947. Vi finner hans treskulpturer på Skogsmuseet Elverum, 
i kommunehuset og i flere av kirkene i Engerdal. Mye ble solgt til private 
personer, men noen finnes i dag på museet på Vestre Sorken. I dag er det ingen 
som bor i det gamle våningshuset. De er kun i bruk i forbindelse med turisme og 
tilstelninger. Driveren av gården bor i et våningshus fra 1970, som ligger like ved 
gamlegården (vestresorkenferiegard.no). 
 

Figur 7.14: Vestre 
Sorken 
Foto: vestresorken.no 

http://www.skogmus.no/
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54 Storbekken, Ferdasgård 
Storbekken ble bygsla av Niels Semundsen i 1835, men bosettinga er eldre. I 
1823 blir brukeren oppført som kull-leverandør til Femund hytte (objekt 43). 
Storbekken ligger helt for seg selv på østsida av Femunden, ei drøy mil sør for 
Elgå. Det har aldri vært vei dit, men om vinteren var det stor trafikk av 
lasskjørere. Dette var en mye besøkt ‘ferdasgard’. 

 
Gården er godt bevart, og et svært godt eksempel på ferdasgårder som ble 
etablert i utgangspunktet øde landskap, men som det var enorm ferdsel forbi i 
forbindelse med kobberverkets drift. 
 
Gårdsdrifta opphørte rundt 1965, og i dag brukes husene som fritidseiendom. 
Jordene ligger brakk. Husene er godt velholdt (restaurert 2008). Storbekken 
ligger vakkert til på bredden av Femunden ei mil sør for Elgå. Dette er en av 
Femundsmarkas sagnomsuste ødemarksgårder. Stedet var en viktig ferdasgård 
på lasskjørerveien mellom Falun, Drevsjø hytte og Røros på 1800-tallet. 
Vegetasjonen på de gjengroende engene er imidlertid næringsfattig. Det karrige 
preget er imidlertid med på å understreke den barske og nådeløse, men samtidig 
lyse og smilende, Femundsmarka-naturen. Velstelte Storbekken er en god 
representant for Femundsmarkas ødemarksgårder. Bakkete jorder og små teiger 
strekker seg innover (østover) fra den storsteinete Femunden-stranda og opp 
langs Storbekken som har gitt stedet navn. Ved to av småteigene ligger solsvidde 
utløer. Storbekken omkranses av lysåpen bærlyngfuruskog og røsslyngfuruskog. 
 

Figur 7.15: 
Storbekken ved 
Femund, fotografert 
i 1945.  
Foto: Anno museum 

Strømstadtraktaten 
Grensetraktaten, også kalt Strømstadtraktaten, inngått i 1751 mellom Danmark-Norge og Sverige. 
Denne  fastla riksgrensa mellom Norge og Sverige (med Finland)  fra Kornsjø i Østfold til Nesseby i 
Finnmark. I og med denne traktaten ble det fastslått hvordan Norge og Sverige skulle fordele det 
omstridte samiskbosatte området fra Femunden og nordover. 
 
I den anledning ble det laget en særskilt del av traktaten, «Lappekodisillen», for å verne samiske 
rettigheter og fastsette statenes plikter. Grensen fra 1751 er fortsatt gyldig, og Lappekodicillen er 
fortsatt rettskraftig. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Danmark-Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Danmark-Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Riksgrense
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Finnmark
https://no.wikipedia.org/wiki/Lappekodisillen
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55 Femundsenden  
Trekull fra områdene sør for Femunden ble frakta med hest og slede til 
Femundsenden. Dette ble en viktig omlastingsplass for kull og malm. Her ble det 
lasta over i prammer som frakta kullet videre nordover til blant annet 
Femundshytta.  Det var store mengder kull som ble lagra og omlasta her. I 1776 
ble det for eksempel frakta ca 2300 m³ kull fra Femundsenden til Femundshytta. 
 
Da Drevsjømo hytte ble tatt i bruk i 1820, ble det også behov for å laste om 
kobbermalm som kom fra gruvene, og skulle til smeltehytta på Drevsjø. Her ble 
malmen lasta av prammene, og kull lasta på og sendt i retur nordover sjøen. Det 
er funnet kull i bakken over et stort område fra brygga i syd til bak 
hotellbygningen på Femundtunet i nord. 
 
For å lette malmtransporten ble det brukt prammer for å frakte malmen over 
Femunden. To nye prammer, «Svuku» og «Prøven», ble satt i drift i 1818, og i 
1821 var enda to nye, «Hurtig» og «Fuglen», klare til bruk. Prammene gikk 
mellom Nordvika og Femundshytta/Drevsjø.  
 
I dag ligger Femundtunet hotell her. Se objekt xx. 

 
 

56 Kullmiler og kullbrennerkoie, Blokkodden 
Kobberverket hadde et enormt behov for kull for kobberframstilling, og det var 
mange som livnærte seg av kullbrenning for Røros kobberverk. Kullet ble fraktet 
til smeltehyttene, og benytta der. 
 

Det var tre sesonger i «Kullvinna». Først ble tømmeret hogd og kullmila satt opp 
tidlig på sommeren. Rundt oktober ble mila tent på, og det var viktig at den bare 
skulle bare ulme. Når kullet var ferdig kom sesongen for kullkjøring med hest og 
slede (Ryadalen 2017). 
 
Selve kullbrenninga foregikk i såkalte kullmiler der en kunne ha kontroll på 
tilgangen av oksygen. Kullmilene kunne være oppbygd på forskjellige måter. En 
vanlig miletype (reismile) besto av grov og spinklere ved satt opp på ende, den 
grovere innerst, spinklere ved ytterst og med småved på toppen. Det hele ble 
dekket med torv, bortsett fra en smal åpning ved bakken for lufttilførsel. Mila 
ble tent gjennom en liten åpning i torvlaget på toppen. Denne åpningen ble 
tettet igjen når brenningen var kommet godt i gang. Mila skulle bare gløde. Hvis 
den ble antent eller sloknet, måtte kullbrenneren regulere lufttilgangen. Hvis ei 
mile brant opp, var det et stort tap. Det gikk med ca. 4 m3 mileved for å få 
1 lest eller 12 tønner kull. Miler med omkrets på 12 favner skulle normalt gi 360 
tønner (= 30 lester). Sommerbrent mile ga oftest mer enn vinterbrent.  
 
På Blokkodden er det registrert et titall store kullmilebotner. Alle er sirkelrunde 
og måler ca 11 meter i diameter som var det vanlige i alle områder 
tilknytta Rørosverket. En antar at kullmilene her ble brent rundt midten av 1700-
tallet. En kan se rester etter to kullmilebotner like ved koia inne på 
museumsområdet. 
 

http://blokkodden.no/rorosverket
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Å brenne ei mile tok fra et par døgn opptil to–tre uker, avhengig av størrelsen. 
Mila måtte passes dag og natt, og kullbrennerne sov på skift. De holdt til i 
kullbrennerkoier under dette arbeidet. Det er ikke funnet rester av 
kullbrennerkoier på Blokkodden, men det finnes tufter etter slike koier mange 
steder ellers i Engerdal. Den typiske byggemåten var at fire stolper ble reist og 
bundet sammen i toppen. Kløvde stolper ble så reist mot dette skjelettet, og dekt 
med never og torv. På hver side av en gravd midtgang er det plass for en brisk. 
Koia skulle plasseres i passe avstand fra mila og slik at kullbrennerne kunne holde 
øye med mila fra døråpningen. 

  

Figur 7.16: 
Illustrasjonsbilde av ei 
kullmile klar til å 
tennes. Bildet er tatt 
under 
kullbrennardagan i 
Nørdalen høsten 2020. 
Bak mila ses ei typisk 
kølbrennerkoie. 
Foto: Anne Kristin 
Rødal 

Figur 7.17: Kartet viser en illustrasjon 
av beregna situasjon i 1745. Røros 
kobberverk hadde enorm betydning 
for et stort distrikt. Store områder 
var uthogd for trevirke. På kartet ser 
vi også at Riksgrensa mellom Norge 
og Sverige er tegna midt langsetter 
Femund. Dette ble endre ved 
Strømstadtraktaten 1751.  
Kart: Rørosmuseet 

Femundsenden 
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8. Skog, fløting og utmarksnæring 

Skogene har alltid vært sentrale i Engerdals historie. Jernblestrinsanlegg finner 
vi langt tilbake i tid. Så kom Røros kopperverk på 1600-tallet, og drev stor 
utnyttelse av skogene. Rundt 1900 var det slutt på bruken av trekull i smeltehytta 
på Røros, og i Engerdal tok Staten over de store skogområdene. Dermed ble cirka 
88 % av all grunn i kommunen statseiendom. Siden har skogen blitt utnytta som 
tømmerskog. Arbeidsplassene var nå ikke lenger i produksjon og transport av 
kull, men i tømmerdrift. Statens skoger ble den viktigste arbeidsplassen for den 
mannlige befolkningen i Engerdal fram til 1990-åra. 

 
 

Nr. Objekt Hensynssone 
57 Jernblestringsanlegg  
58 Kalkovn, Snerta  
59 Brennoddsetra, skogskoie med stall og uthus  
60 Damanlegg og tømmerrenne, Sorken  
61 Hølbekkdammen, Veundåa  
62 Gutulidammen, Gutulisjøen Ligger i nasjonalpark 
63 Hunnsbekken, Heggeriset  
64 Spillflåte brukt på Femund, står i dag på Blokkodden  
65 Koieanlegget i Ådalen  
66 Stenbekkoia  
67 Martin Brennoddenbua, ljørbu, skogsdrift  
68 Ljørbu ved Galtstrømmen.  H730 
69 Muring av tømmervei Dersø-Johan, Heggeriset  
70 Brannvakthytte, Brannstasjonenen ved Lillebo  
71 Brannvakthytte, Gråhøgda  
72 Brannvakthytte Brenthåmmåren  
73 Saga ved Sorken  
74 Røskjotvelta  

 

  

Figur 8.1: Tømmerkjører 
Johan Ernst. 
Foto: Anno Trysil Engerdal 
museum 
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Figur 8.2: Kartet viser utvalgte 
kulturminner for skogbruket. 
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Skogene i Engerdal. Historisk utvikling 
Røros kobberverk hadde disposisjonsrett over skogene i nordre og vestre del av kommunen fram til 1902. 
Smelteprosessen av kobbermalm ble da modernisert, og det ble ikke lenger et like stort behov for trekull. 
Kobberverket trakk seg da ut av Engerdal, og Rendalen forvaltningsområde opprettet.  
 
Etter at staten fikk råderett over Røros kopperverks skogområder ble skogsdrift og tømmerfløting sentral 
næringsutnyttelse over hele kommunen, ofte kombinert med småskala jordbruk med intensiv 
utmarksutnyttelse som en del av næringsgrunnlaget. 
 
I 1904 solgte staten store mengder skog ”på rot” til Kjær AS, og det ble en stor aktivitet med tømmerdrifter 
i området. Disse driftene trakk noen år til seg et betydelig antall skogsarbeidere fra omliggende områder 
både i Norge og Sverige, og en del av dem bosatte seg fast i området. 
 
Da denne ”uthogsten” tok slutt var det noe mindre aktivitet i skogen i en periode. Fram til først på 1940-
tallet ble det kun tatt ut vanlig skurtømmer av skogene her. Skogen i Femundområdet er kjent for å være 
seinvokst og malmfull, og dermed av svært god og holdbar kvalitet. I 1941-42 starta man med å skjære 
jernbanesviller, og Femund Skogforvaltning ble en av landets største leverandører av jernbanesviller. Dette 
varte for øvrig helt fram til 1970-tallet da NSB gikk over til å bruke betongsviller.      
 
I 1949 raste det en voldsom storm over området. Ca 150 000 m3 blåste over ende denne dagen. Dette ga 
grunnlaget for en ny hektisk periode i skogbruket. Anslagsvis over 300 mann var sysselsatt for å få ut det 
stormfelte tømmeret. På det meste ble det skåret jernbanesviller på 7 forskjellige sagbruk bare på 
Statsallmenningen, de fleste av dem mobile sagbruk som ble fraktet ut i driftsområdene.  
 
Kombinasjonen jordbruk og vintersesongarbeid i skogen ble avgjørende for sysselsetting og bosetting på 
Statsallmenningen fra 1950-tallet og fram til utpå 1980-tallet. Etter at vindfalldriftene ble avsluttet forble 
aktiviteten i Statens Skoger svært høy. I 1960 var totalt 273 mann sysselsatt med skogsdrift på Statens grunn. 
Av disse var 176 bygselbrukere som drev småbruk og arbeidet i skogen på vinteren. I tillegg var det stor 
sysselsetting også i privatskogbruket i kommunen. 
 
Den store mengden tømmer som skulle fraktes ut av skogen og fram til sagbruk og industri krevde en 
betydelig logistikk. I mange av sidevassdragene ble det tilrettelagt for tømmerfløting. Det ble bygd dammer 
og tømmerrenner og elvefarene ble ryddet og tilrettelagt. På de større sjøene ble tømmer fløtet ved hjelp 
av båter og spellflåter. Det ble fløtet massevirke på Femundselva til de store papirfabrikkene i Karlstad i 
Sverige helt til i 1991. I 1987 raste nok en sterk storm over distriktet og ytterligere 150 000 m3 med skog 
blåste ned. I åra fra 1987 til og med  
1991 ble det fløtet enorme mengder  
tømmer på Femundselva med  
toppåret 1989 da det ble fløtet  
120 000 m3 fra Trysil og Engerdal  
ned til Karlstad. Fløtingen i 1991 var for  
øvrig den siste store tømmerfløtingen  
i Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.3: Tømmerfløting i Elgåa i 
Engerdal. Foto: Hans Godtfred 
Støre/Norsk Skogmuseum 
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57 Jernblestring/jernblæstring 
Det har blitt drevet utvinning av jern i over 2000 år med forskjellige metoder. 
Etter svartedauen (ca 1350) ble det utvikla en metode som var særlig egna i 
høyereliggende områder, der seintvoksende fjellfuru ga enestående muligheter 
for enkel ovnsdrift. I løpet av kort tid ble det bygd en rekke ovnsanlegg der det 
fantes slik furu, myrmalm og egna terreng. Mange av myrene i de 
høyereliggende delene av kommunen inneholder betydelig andel jernmalm. 
Navn som Blæstermyra og Blæsteråsen indikerer at jernutvinning har vært en 
betydelig virksomhet. 
 
Det er registrert flere jernvinneanlegg i Drevsjø-Lillebo-området, samt ved 
Galten og i Sømådalen. I lia ovenfor Drevsjømoen ble det i 1992 foretatt en 
fullstendig utgraving av et jernblestringsanlegg. Dette er datert til perioden 
1440-1660. Ved det utgravde anlegget i Drevsjø er er det satt opp en 
informasjonstavle. 
                                                                                                                                                                                                                          
På grunn av det store forbruket av ved, lå ovnene gjerne en kilometer eller mer 
fra boplassen. Det er usikkert hvem som drev jernblestringen i området. Det er 
ikke registrert noen boplasser tilknytta de registrerte jernblestringsanleggene i 
Engerdal. Det er heller ikke registrert noen fast bosetting i området på denne 
tida, men det betyr ikke det samme som at det ikke bodde folk her. Det kan bare 
hende at vi ikke har funnet spor. Det vi vet, er at svenske bønder drev stort med 
produksjon og eksport av jern til Norge, blant annet til markedene på Grundset 
og Røros. I Grensekommisjonens protokoll fra 1741 er det beskrevet hvordan 
bønder fra Lima i Sverige smeltet jern i Trysil, fordi malmen var brukt opp lengre 
øst. Det kan derfor ikke utelukkes at svenskene også drev jernblestring lenger 
nord.  
 
Jernblestring i den type ovner som var brukt i Engerdalsområdet opphørte 
nesten uten unntak på slutten av 1600-tallet.   

 

Figur 8.4: Jernblestring. 
Illustrasjonsfoto 
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58 Kalkovn, Snerta 
Nordøst for Snerta ligger et kalkbrudd og to kalkovner. Kalkovnene er nesten 
intakte, og svært interessante. Kalk ble brukt til murmørtel, puss og kalkmaling. 
 
Den største kalkovnen er murt av stein tilnærmet sirkelrund. Ovnen er murt i 
hellende terreng inntil berg. Diameteren innvendig varierer fra 2.0 til 2,6 meter. 
Høyden fra fyrkammer til toppen er 2,9 meter.  Med en gjennomsnittlig diameter 
på 2,3 meter, rommer den ca 12 m³ kalkstein. Det kan se ut som at den siste 
tiltenkte brenning ikke ble noe av da ovnen er fylt med ubrent kalkstein. Over 
ligger restene av et tak, nesten helt oppråtnet. Funn av trådspiker tilsier at det 
kan være fra ca 1900, fordi trådspiker ble vanlig fra ca 1880. I bunnen er det et 
fyrkammer som dekker hele ovnens diameter. Det er noe sammenrast i front og 
antagelig innover i ovnen. Utvendig er ovnen overgrodd med mose og torv. Den 
har nok opprinnelig vært dekket med torv, og muligens spekket med leire i 
fugene mellom steinene for å hindre falsk trekk i ovnen. I skråningen bak ovnen 
ligger det en god del brutt kalkstein for brenning, likedan på sidene av ovnen. 
(Lillegjelten 2021). 

 
Den andre kalkovnen er også murt opp av stein, men i mye mindre dimensjoner 
enn den første. Ovnen er overvokst av torv og mose. En del grantre har vokst på 
og inntil ovnen. Den har en tilnærmet kvadratisk åpning for ilegg av stein, og er 
0,3×0,3 meter og har 1.1 m høyde over fyrkammeret. Denne ovnen ble antagelig 
brukt til å brenne små kvanta kalk, da den bare har kapasitet til å romme ca 0,3 
m³ kalkstein. Ovnen ligger noen få meter nedenfor den store ovnen (Lillegjelten 
2021). 

Figur 8.5: Den største 
kalkoven.  
Foto: John Holm Lillegjelten 
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59 Brennoddsetra, skogskoie med stall og uthus 
Tømmerhuggerne overnatta i skogskoier, gjerne over flere uker dersom det var 
lang vei hjem. I begynnelsen av tømmerdriftsperioden var det å bygge seg koie, 
og eventuelt stall for hesten, nærmest å regne som en del av akkorden. 
Bruksperioden for koia var også kort, og mange koier ble derfor bygd svært 
enkle. Andre ble bygd noe mer solid, og ble flytta rundt til nye driftsområder.  
 

I mellomkrigsåra begynte noen å engasjere seg i skogsarbeidernes elendige 
boforhold. Stortinget vedtok en lov med forskrifter for skogshusvær i 1936, men 
den ble ikke satt ut i livet før i 1941. Brennoddsetra, også kalt Skogheim, er et 
eksempel på ei koie som er bygget etter at kravene til tømmerhuggernes boliger 
ble oppgradert.  
 

Brennoddsetra ble bygd i 1950. Koia er i bindingsverk, og er beregna på åtte 
mann fordelt på to firemannsrom. Stallen har plass til 5 hester. Dette var ett av 
til sammen 7 lignende koieanlegg som Statens skoger hadde spredt rundt i 
Drevsjø distrikt. Tilsvarende var det koieanlegg spredt rundt også i de andre 
distriktene på statsallmenningen. 

 
 

Figur 8.6:  
Brennoddsetra. 
Foto: Anja Ø. Ryen 

De viktigste kulturminnene knyttet til fløtning:  
• Skådammer (skjermer), tømmerkistedammer, nåledammer, lukedammer, settdammer og 

reguleringsdammer 
• Golvinger, kanaler 
• Faste lenseinnretninger 
• Tømmerrenner 
• Redskapshus, koier/brakker, nålehus, båthus, utedoer, stallhus 
• Forbygninger og flomverk er også en del av vassdragenes historie. 

Nåledammer var den mest vanlige damtypen, og var den innretningen som ble bygd for å øke 
vassføringen i mindre åer og elver.  Med nåledam menes en dam blir demmet opp ved hjelp av såkalte 
nåler. Dette er kraftige planker eller bjelker som settes vertikalt og kant i kant ned i damløpet slik at de 
danner en tett vegg. Ved åpning av en nåledam kan man kontrollere tempoet på tømming av dammen, 
ved at størrelsen på damåpningen reguleres avhengig av hvor mange nåler som tas opp. 

 
Skådammene var innretninger som leder tømmeret gjennom vanskelige deler av vassdragene. Gjerne i 
form av en tømret vegg i yttersvinger i elva. 
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60 Damanlegg og tømmerrenne ved Sorken 
Anlegget består av en nåledam ved utløpet av Lille Sorksjøen, en tømmerremme 
og en skådam i Sorkåa.   

 

Da sesongen i tømmerskogen var over, deltok mange av skogsarbeiderne i 
fløtinga. Det gikk tømmer både nordover Femund til Røros, og sørover i Trysilelva 

Fløterhistoria i årstall 
1700  Den første fløtinga på Klaravassdraget (Femundselva/Trysilelva) tidfestes til begynnelsen 

av 1700-tallet. I perioden 1700 til 1830 foretas det ikke systematisk vassdragsutbygging, det vil 
si tilrettelegging for fløting. Det var små kvantum som ble fløtet og omsetningen var liten. 
Tømmeret ble i hovedsak solgt til norske oppkjøpere. 

1733 Den svenske kongen nedlegger forbud mot fløting gjennom den svenske delen av 
Klaravassdraget. 

1741 Mathias Wærn fra Fredrikshald (Halden) får svenskekongens tillatelse til fløting på øvre del av 
Klaravassdraget. 

1800 På begynnelsen av 1800 skjer det en organisering av tømmerkjøpere som vil gjøre seg nytte av 
fløtinga på Klara. 

1840 Det fløtes på Femundelva (øvre del av Klaravassdraget) fra Galten i Engerdal. 
1840-60 Det fortas omfattende vassdragsutbedringer i bielver og hovedvassdrag. 
1909 Felles fløtningsforeninger opprettes for alle vassdrag unntatt Engeråa. 
1926 Styret i Klarälvens Flottningsförening beslutter å overta administrasjonen av fløtinga helt opp til 

Galten i Engerdal. 
1929 Fløterkonflikt. Fløterne samlet seg til kamp for organisasjonsretten. 
1957 Rekordstor tømmermengde fløtes fra Femundelva/Trysilelva: 1.068.200 kubikkmeter tømmer. 

Det ble fløtet over en million kubikkmeter også i 1949, 1954, 1955 og 1956. 
1959 Administrasjonen av fløtinga på alle bivassdrag overtas av Klarälvens Flottningsförening. 
1960 Nedlegging av fløting på mindre bielver drøftes. Fløtinga kan erstattes med biltransport. 
1965 Fløtningsforeningene bidrar til bygging av skogsbilveier til erstatning for noen av bielvene. 
1971 Klarälvens Flottningsförening overta ansvaret for måling av virket i Trysil og Engerdal. 
1990 Virkeskjøper Stora Skog beslutter å legge ned fløtinga etter 1991-sesongen. 
1991 Siste året med fløting i Klaravassdraget. Drøyt 85.000 kubikkmeter virke ble fløtet denne våren. 

Figur 8.7: Tømmerrenna 
ved Sorken. 
Foto: Anja Ø. Ryen 
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til tømmeroppkjøpere i Karlstad-området i Sverige. Det ble også fløtet tømmer 
østover fra Engerdal og inn i Sverige. 
 
Anlegget er anslått bygd i perioden 1800-1824, og ble i fylkeskommunens 
rapport fra 1993 vurdert som verneverdig. Anlegget ble fullrestaurert av 
museumssenteret i Trysil og Engerdal høsten 1992, med støtte fra Engerdal 
kommune, Hedmark Fylkeskommune og Statens Skoger. 
 
Der hvor det var vanskelig å få fram tømmeret, f.eks i små bekker mellom sjøer, 
ble det bygget tømmerrenner. Tømmerrenner var, som navnet sier renner 
oppbygd med gulv og vegger av tømmer som hadde som hensikt å føre vann og 
tømmerstokker over grunne og steinete partier der fløtingsvirket ellers ikke ville 
komme fram. Tømmerrenna ved Sorken er et godt eksempel på ei slik renne. 
 

 
61 Hølbekkdammen, Nåldam 

Hølbekkdammen ble bygd i 1917. Dette er en avansert nåledam som ligger like 
ovenfor der Hølbekken renner ut i Veunda. Anlegget består, i tillegg til dammen, 
av en tømmerrenne som går fra Veunda til Hølbekken. Dette var en sjeldent 
avansert nåldam beliggende som demning i Hølbekken straks ovenfor dens 
samløp med Veundåa. Den hadde en stor «vannrenne» bygd av skårne 
materialer, og som kunne føre vann over fra Veundåa og til Hølbekkdammen 
dersom det var nødvendig.  Ved Hølbekkdammen lå det også ei koie. Her holdt 
dam-kara til.  
 
Anlegget betegnes i en rapport fra 1993 som det mest interessante anlegget i 
Engerdal kommune med høy dokumentasjonsverdi. Det ligger også i kort 
avstand fra koieanlegget i Ådalen (objekt 65).  

 
 
 
 

Figur 8.8: Fløtere på 
Hølbekkdammen i 1949. 
Foto: Arbeiderbevegelsens 
arkiv og bildebibliotek 



 
 

91 
 

62 Gutulidammen, Gutulisjøen 
Skogvesenet bygde fløterdam med bru og skådammer i sørenden av Gutusjøen i 
1904 med tanke på skogsdrift i Gutulia. Brua står fortsatt, og ruin etter dammen 
er fortsatt synlig.  Dammen er en såkalt tømmerkistedam, som bestod av damkar 
og armer bygd som tømrede kister (7 stokker i høyden) med tverrgående bjelker 
fylt  med jord og stein. Damåpningen ble regulert av stående bjelker som kunne 
løftes opp for å slippe ut vannet.  Omtrent 80 - 90m lengre ned i elva er det bygd 
opp en skådam i stein som går ut til en holme i elva. Skådammen skulle lede 
tømmeret ned på vestsiden av holmen. 

 
I formidlingssammenheng er anlegget interessant og har stort potensiale, da det 
ligger helt ved innfarten til Gutulisetra (objekt xx). Dermed er det svært mange 
som går over dambrua og passerer anlegget i løpet av en sommer. 

 
 

63 Hunnsbekken 
I Hunnsbekken finner vi et sammensatt kulturmiljø med ulike innretninger som 
utnytta krafta vannet gav. Her finnes spor etter både en nåldam, en 
vennmøllestamp, et kvennhus, og to ulike sager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 8.10: Hunnsbekken. 

Foto: Anja Ø. Ryen 

Figur 8.9: Gutulidammen. 
Foto: Thea Sørensen 
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64 Spillflåte brukt på Femund, står i dag på Blokkodden 
Gjennom vinteren ble tømmeret hugget og lagt på sjøisen, eller på 
elvebreddene, for å transporteres videre når snøsmeltinga ga vann nok i elvene 
til fløting. Tømmerfløtinga på sjøene skjedde med spillflåte. Tømmeret ble samla 
i en bom eller lense, som ble festa bak spillflåta. Midt på flåta var det plassert et 
gangspill. Derfra gikk ei kraftig trosse som ble rodd framover og ankra opp med 
en stor dregg så langt fram som trossa rakk. I motvind kunne en også feste trossa 
i en stor stein eller et tre. Så ble spillflåten «spilt» inn mot ankerfestet ved hjelp 
av gangspillet som mannskapet drev med muskelkraft. På denne måten førte en 
tømmeret etappevis fram mot elvemunningen.  
 
Spillflåten ble gradvis erstatta av motorbåter. De siste spillflåtene var i bruk fram 
til slutten av 1950-tallet. Spillflåten som nå står på Blokkodden er den siste som 
ble brukt på Femund. Den ble antagelig bygd i 1948. 

 
 

65 Koieanlegget i Ådalen 
Koie og stall huset hestkjørere og tømmerhoggere til utpå 1960-tallet, og var 
oppholdsplass for tømmerfløtere om våren så lenge fløtinga i vassdraget pågikk. 
Her var også stasjoneringsplass for sagbruk som skar jernbanesviller av grovt 
furuvirke. Svillene ble transportert på lastebiler til Koppang jernbanestasjon. 
Denne aktiviteten foregikk både før, under og etter andre verdenskrig. Om 
sommeren når dette pågikk, var det sagbruksfolka som bodde i koia. 

Figur 8.11 Spillflåta som i 
dag står på Blokkodden er 
den siste som ble benytta 
på Femund. På bildet vises 
Femund II som drar ei 
spillflåte. Spillflåta ses til 
venstre i bildet. 
Foto: Iver Olsen, 1904, 
Rørosmuseet. 

Figur 8.12 På bildet ses 
koieanlegget i Ådalen. 
Koia til venstre, og stallen 
til høyre.  Foto: Reidar 
Åsgård. 
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Veundåa renner forbi anlegget. Her lå det svære velteplasser for tømmer 
ovenfor og nedenfor koia. Tømmeret skulle fløtes til Sverige, og foredles der. 
Rundt 800 m oppstrøms i åa, lå Hølbekkdammen (objekt 61). Også her var det ei 
koie. 
 

Koieanlegget i Ådalen er et av svært få, med både koie og stall intakt, som 
fortsatt står på plassen der det ble benytta. Aldersmessig er koia gammel, og ble 
sannsynligvis flytta til nåværende plassering på 1930-tallet. Tidligere sto den på 
Matsekkmoen, ca 1 km lenger sør. Når den ble satt opp der, vet vi ikke. Stallen 
har en lignende historie, og er interessant fordi tømmerbygget, antakelig et 
tidligere koiebygg, er bygd inn i et reisverkbygg på tre sider for å gi plass til løe, 
forganger og annen lagerplass. 

 
 

66 Stenbekken 
Stenbekkoia var hovedbase for fløterne. I dag er koia restaurert, og bortleid på 
åremål. 
 

Tømmerfløting var et årvisst innslag langs vassdragene i Engerdal helt fram til 
1991. Parallelt med utbygging av skogsbilveier i 1950- og 1960-åra opphørte 
fløtinga i sidevassdragene. Det ble ansett som mer rasjonelt å benytte tømmerbil 
fra hogstfeltet i skogen, og ned til velteplassene langs hovedvassdraget. Fra 1992 
har alt tømmer gått på tømmerbiler hele veien fra skogen og fram til 
bestemmelsesstedet. Dermed var en hel kulturtradisjon borte fra skogsbygdene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 8.14: Styret i Klarälvens Flottningsförenings 
fotografert ved Stenbekkoia under ei befaring 1986. Alle 
var kledd i svarte, bredbremmete filthatter som antas å 
ha vært en gave fra den lokale fløtingsadministrasjonen. 
Slike hatter hadde tradisjonelt vært mye brukt blant 
fløterne. 
Foto: Ole-Thorstein Ljøstad/Anno Norsk Skogmuseum 

Figur 8.13: Koieanlegget 
ved Ådalen. På bildet er 
stallen under restaurering. 
Foto: Reidar Åsgård. 
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67 Ljørbu, Martin Brennoddenbua 
Gården Østre Brennodden ble bygd på første halvdel av 1800 tallet. I 1852 står 
det registrert at gården har utslått på ei myr ved Lensmannsberget. Det finnes 
lite skriftlig dokumentasjon om denne koia men det er sannsynlig at det var 
Martin Olsen Femundsenden som drev gården på siste del av 1800 tallet som 
bygde bua som slåttebu. 
 

Bua ble tatt over av Engerdal fjellstyre på 1990 tallet, restaurert og står nå åpen 
for besøkende. 

 

 
68 Ljørbu ved Galtstrømmen 

Ved Galtstrømmen ligger ei godt bevart ljørbu. Ljørbuas arkitektoniske uttrykk 
og detaljering finnes i originale bygningsdeler i fasadeløsning, dører, vinduer, og 
generell materialbruk. Ljørbua er bygningshistorisk og kulturhistorisk 
interessant, da den er knytta til fløting og Statskogs historie.  
 

Ljørbua fra ca 1940 er en lafta tømmerbygning med saltak. Ljørbua fremstår som 
en representativ bygning for tidligere tiders skogsdrift og er et bygningshistorisk 
viktig eksempel på bruk av eldre bygningsteknikk i nyere tid.  
 

Ljørbua er i dag freda. Fredningen omfatter både bygningens eksteriør og 
interiør. I dag brukes den i hovedsak av fiskere, da den ligger ypperlig til ved 
Galtstrømmen: fluefiskerens drøm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.15: Martin 
Brennoddenbua. 
Foto: ukjent 

Figur 8.16: Ljørbua ved Galtstrømmen er freda som eksempel for bygninger som er knytta til fløtinga tilknytta 
Statskogs historie. Foto: Torkel Skoglund 
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69 Muring av tømmervei, Dersø-Johan, Heggeriset 
Johan Dersyd levde fra 1887 til 1975. Johan var kjent som en flink og nøyaktig 
arbeidskar. Oppe i lia over gården, hadde han en skogteig. Denne teigen stelte 
han godt, og han gjødslet plantefelt med husdyrgjødsel. 
 

Opp til skogteigene bygde han tømmerveier. Disse gravde han for hånd, med 
hakke, spade og spett. Flere av disse veiene ligger der den dag i dag, som sirlige 
monument etter Johan. Etter at gravemaskinene gjorde sitt inntog, og andre 
skogeiere leide gravemaskiner til og bygge veier, fortsatte Johan å grave for 
hånd. Han syntes gravemaskin ødela for mye. (Heggeriset 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 Brannvakthytte, Brannstasjon ved Lillebo 
Skogbrannovervåkning var en prioritert oppgave fra tidlig på 1900-tallet. 
Rendalen Skogforvaltning bygde den første brannvakthytta på Volaberget ved 
Drevsjø i 1905. Denne kalles Brannstasjonen. Herfra var det vid utsikt, og man 
kunne raskt observere tilløp til skogbrann. 
 
Brannvakthytta var bemannet i sommersesongen fram til sist på 1960-tallet. 
Etter krigen ble den også brukt til flyovervåkning gjennom luftforsvarets 
luftvaktsystem. Hytta skulle rapportere flyobservasjoner, og melde alle 
opplysninger om observerte fly. Utover på 1960-tallet ble nye radarsystemer 
utvikla, og disse tok etterhvert over for de manuelle meldepostene. 
 

Figur 8.17: 
Tømmerveien hass 
Dersø-Johan. 
Foto: Anja Ø. Ryen 
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Hytta er senere påbygd og brukes nå som turhytte i regi av Drevsjø stedsgruppe. 
Den ligger forholdsvis greit tilgjengelig, og har en fantastisk utsikt. 

 
 

71 Brannvakthytte, Gråhøgda 
På Gråhøgda, i Søre-Elvdal, 943 moh, ligger brannvakthytta på grensa mellom 
Engerdal og Rendalen. Hytta ble bygd i 1910, og har utsikt i alle retninger. 
 
Rett etter andre verdenskrig ble det bygd opp et såkalt luftvaktsystem som 
kunne rapportere flyobservasjoner til en samlesentral. Hyttene fikk lagt opp 
telefonlinjer slik at de på en rask og effektiv måte kunne rapportere ned til bygda. 
Både fra hytta på Gråvola og på Volaberget er det oppbevart dagbøker som viser 
at hyttene var bemanna fram til 1966. I dag er også den gamle brannvakthytta 
på Gråhøgda åpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.18: 
Brannvakthytta på 
Volaberget har vid utsikt. 
Foto: Knut Eggen 

Figur 8.19: 
Brannvakthytta på 
Gråhøgda. 
Foto: Rendalen idrettslag 
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72 Brannvakthytte, Brenthåmmåren 
Brennhåmmåren er grendefjellet til Elgå, og er 947 moh. Her ble det bygd 
brannvakthytte like etter første verdenskrig. Også her er det fantastisk utsikt. 
Sammen med brannvakthyttene på Volaberget og Gråhøgda, ga denne en god 
visuell dekning over skogene i de øde områdene. Det var utsikten som var 
avgjørende for plasseringen av brannvakthyttene. 

 
 

73 Saga ved Sorken 
Det var mange gardssager og grendesager spredt ut over i kommunen. 
 

Saga ved Sorken kan stå som et eksempel på disse. Den ble bygd på midten av 
1920-tallet av de 6 gardene som da var i drift i Sorken. Saga ble først satt opp 
ved Loken ovenfor Elvheim, men ble i 1943 flyttet til nåværende tomt. I første 
halvdel av 1970-tallet ble saga rusta opp, og det nåværende saghuset ble bygd. 

 
 

74 Røskjotvelta 
Den store Røskjotvelta ligger vest for Sølenstua, og er et historisk monument 
over Femund/Trysilvassdragets fløterhistorie. Velteplassen (også kalt lunneplass 
eller terminalplass) var en anleggsplass for mellomlagring, håndtering og 
videretransport av tømmer. Røskjotvelta er nesten 1,5 km lang, og strekker seg 
100-200 m innover moen fra elvebredden. 
 
Før det ble anlagt velteplass på Røskjotvelta, hadde Klarälvens flottningsförening 
ei stor fløterkoie her. Her kunne det bo opptil 40 mann i de travleste tidene på 
våren.  
 
Røskjotvelta ble rydda for skog og så smått tatt i bruk som samlingsplassen for 
tømmer fra Femund skogforvaltning i 1949-50. Herfra skulle tømmeret fløtes 
ned til Stora Skog sine anlegg i Karlstad. Velta ble utvida i flere etapper, og i 1958-
59 starta planeringa av den. Omfanget av tilkjørt tømmer økte betraktelig midt i 
1960-åra. Da opphørte fløtinga ned den steinete Gløta mellom Femunden og 
Isteren, og gjennom trange og grunne Galthåen og Galtsjøen. Tømmer fra 
Femunden- og Isteren-området ble lastet opp på tømmerbiler ved Rystallbakken 
i Gløten (Femunden) og i Tømmervika i Isteren, og kjørt ned til Røskjotvelta og 
Myrstadvelta.  
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En viktig modernisering for tømmerhoggeren var også at barkespaden ble 
erstatta av barkemaskiner. Etter hvert ble tømmeret frakta ubarket ut av skogen 
og barket på Røskjotvelta. Senere fant man ut at tømmeret ikke trengte å barkes 
i det hele tatt før det ble tatt opp av elva i Karlstad. I 1991 opphørte fløtinga i 
Femundselva/ Trysilelva, og opplastplasser og tømmervelter ble liggende 
ubrukte, og til gjengroing. Som kulturminne har tømmervelta regional verdi. 

 

  

Figur 8.20: Femundselva 
med velte- eller 
terminalplassen ved 
Røskjota, sett fra lufta en 
vårdag i 1986.  
Foto: Anno museum 
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9. Kommunikasjon og samferdsel 

Gamle veier og bruer sporer gjerne til undring og ettertanke. Hvem bygde disse 
veiene? Hvordan var det en vintersdag å komme fra sted til sted? Ferdsel langs 
gamle og ulendte fjellveier gir et innblikk i hvordan selve begrepet samferdsel 
har fått en helt annen betydning i vår tid. 
 
Våre forfedre visste ingen annen måte å komme til andre daler og bygder på, 
enn ved å bruke hest eller føtter. Handel, skattebetaling, kirkeliv, krigføring og 
erobring var noe av grunnen til utferdstrangen. Når høsten slo feil på de skrinne 
fjellgårdene, og de ikke kunne brødfø familien, ble behovet for å skaffe korn 
viktig. Mange ferdselsårer ble knytta fra innland til kyst.  
 
Hvordan folk fant fram dit de skulle uten skilt, kart og kompass vet vi lite om. Det 
var sikkert vanlig å bruke markante landemerker som fjell og vassdrag for å 
orientere seg i landskapet. Mange av dagens riks- og fylkesveier følger 
dalbunnen langs de store elvene, hvor vi kan regne med det har vært ferdsel til 
alle tider («På vandring i fortiden», NIKU, 2003). Likevel har dagens behov og 
teknologi gjort at en del veier er lagt om. Tidligere tiders ferdsel følger de tørre 
og lett fremkommelige partiene i landskapet. Man tok gjerne en omvei for å 
unngå våtmark, eller spesielt bratte partier. I dag har man helt andre muligheter 
for å legge vei hvor man ønsker, uten samme hensyn til naturgitte hindringer. 
 
Veien og ferdselsårene har utvikla seg gjennom flere tusen år. Noen gamle 
ferdselsårer er tatt ut av bruk, mens andre går akkurat samme sted i dag. Opp 
gjennom tidene har det etablert seg ulike virksomheter langs disse 
ferdselsårene. Det kan være ved sundsteder, overnattings- eller spisesteder. 
 
Veier i moderne forstand fantes ikke i Engerdal før i 1890-åra. Før dette var det 
kløvveier, rideveier og gangstier som var forbindelsesveien mellom grendene og 
nabodalførene. I tillegg var vinterveier både på land og på isen på de store sjøene 
viktige samferdselsårer. De gamle kommunikasjonslinjene i Engerdal må sees i 
sammenheng med den tilhørigheten de enkelte grendene hadde med 
nabokommunene før Engerdal ble egen kommune i 1911.  
 
 

 
 

  

Nr. Objekt Hensynssone 
76 Blakveien  
77 Tre generasjoner vei i Skarven  
78 Østmannaveien  
79 Taubaner, Sundet  
80 Telefonlinje Gløtvola  
81 Telefonkiosk Drevsjø camping H570 
82 Grensestein Lillebo  
83 Fæmund II  
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Figur 9.1: Kartet viser utvalgte 
kulturminner  for kommunikasjon og 
samferdssel. 
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76 Blakveien 
Blakveien gikk fra Drevsjømoen via Sørjoten, over Steinåsen, Gløtvola, videre til 
Femundsundet, og så videre vestover mot Rendalen. Veien fikk navnet fordi den 
var merka med blaking på trærne langs veien. Blakveien hadde en rodeordning 
av vedlikeholdet der gårdbrukere pliktet å holde kloppinger over myrer etc i 
orden på hver sine strekninger.   
 
Denne veien ble brukt blant annet når de skulle kjøre slep, for eksempel når de 
skulle frakte døde til Rendalen før det ble kirke på Drevsjø. Sør for 
Femundsundet er det en haug som heter slephaugen eller slepbakken. Det sies 
at når de nådde dit, var de første slepstengene utslitt og de måtte hogge nye her. 

 
 

77 Tre generasjoner vei i Skarven 
På slutten av 1880-årene ble det nedsatt en vegkomite i bygda. Den starta 
arbeidet med innsamling av distriktsbidrag til en vei mellom Drevsjø og 
Heggeriset. Denne ble bygd i perioden 1891-93. Ved Risbakken kan en se rester 
etter denne vegen. Samtidig er den veien som var i bruk fram til 1975 synlig og 
delvis i bruk. Litt øst for denne går dagens Fv26. Her har vi da altså tre 
generasjoner vei, samla på et begrenset geografisk område. 

 

 
 
 
 

Figur 9.2: På bildet vises 
to av de tre generasjoner 
med vei som finnes i 
Skarven. Lengst fram i 
bildet ser vi den eldste; 
«Gamleveien i Skarven». 
Foto: Anja Ø. Ryen 

Forvaltningsansvar for veier, bruer og jernbane  
Statens vegvesen har ansvar for å ta vare på egne kulturminner. Veikulturminnene viser utvikling i 
teknologi på forskjellige fagområder, og Statens vegvesen har utarbeidet ”Nasjonal verneplan for 
veger, bruer og vegrelaterte kulturminner”.  
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78 Østmannaveien 
Østmannveien gikk østover fra Drevsjømoen over Vardeberget via Jyltingsmarka 
og over riksgrensen sør for Staupåa videre mot Idre. 

 
 

79 Taubaner sundet 
Det var tidligere ingen bruer over Femundselva mellom Galtsjøen og Elvbrua. Det 
ble derfor etablert taubaner/stolheiser over elva på aktuelle steder. På 
Røskjotvelta var det to stolheiser ved siden av hverandre til bruk i forbindelse 
med moseplukking på vestsida av elva. Den ene ble brukt til å frakte folk over 
elva, den andre ble brukt for å frakte mosekasser. 
 
Videre var det tre heiser for å frakte folk over til bruk på vestsida. Den ene gikk 
over til Skogheim, en gikk over til Vesterheim og en gikk over til Kvannholet. Disse 
tre ble også mye brukt i forbindelse med moseplukking. 
 
Lenger sør i dalføret, mellom Elvbrua og Husfloen var det også tidligere en rekke 
slike stolheiser, blant annet ved Stenbekken, Snerta, Kroken, Nymoen og 
Husfloen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9.3: Taubane 
over Sundet. 
Foto: Anja Ø. Ryen 

Ferdsel på vann  
De historiske kartene viser både sommer- og vinterveier. Mens sommerveiene i stor grad følger de 
tørre, lett fremkommelige partiene i landskapet, går vinterveiene ofte over myrkjølene. Når myrene 
og elvene var islagte vinterstid, bød de på lettere og flatere terreng. Ettersom vinterveiene går på 
isdekke, etterlater de seg ikke spor i terrenget i samme grad som sommerveiene. Det er likevel grunn 
til å tro at de var mye brukt, siden det ofte er lettere med tyngre transport på frostmark. 
 
En vesentlig del av ferdselen må man regne med foregikk på vann. Det finnes mange overfartssteder 
som knytter landferdselen sammen. Vassdragene har også vært brukt til ferdsel med båt. Dette 
gjelder kanskje spesielt i vårløsninga når landeveiene var vanskelig fremkommelige. Via Glomma 
kunne man nå store deler av Østlandet. 
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80 Telefonlinje Gløtvola 
Den gamle rikstelefonlinja mellom Engerdalssetra og Gløtvola i Engerdal er en 
godt bevart riks- og abonnentlinjekurs på en og samme stolpe. Mye tyder på at 
kursen opprinnelig ble anlagt som en ren rikskurs. På grunn av korte stolper fikk 
man imidlertid problemer med utvidelser da behovet for abonnentlinjer meldte 
seg. Problemet ble løst ved å bruke 8-piggs jern, på fagspråket kalt telefonjern 
nr. 4. Med denne typen jern fikk man utnyttet stolpeplassen bedre, og man slapp 
å skifte ut stolpene der det var plassproblemer. Utover dette var det vanlig å 
tilpasse linjekursens bredde til omgivelsene. Forbi hushjørner, frukt- eller 
prydtrær og gjennom skog var det ofte ønskelig med en smalere linjekurs. 
Jerntypene (linjebredden) kan derfor variere på en og samme abonnentkurs. Den 
bevarte strekningen omfatter ca. 100 stolper med sjeldne 6- og 8-piggs 
abonnentjern og porselensisolater. Deler av linjekursen har fortsatt kabel som er 
i bruk. (telenor) 
 
Linja er et verna kulturminne. Deler av kursen ble flytta lenger ut i veiskulderen 
pga veiutbygging, og restaurert i samarbeid med Vegvesenet da veien ble 
utbedra i 2012.  

81 Telefonkiosk Drevsjø camping 
Ved Drevsjø camping står en rød telefonkiosk. De røde telefonkioskene ble laget 
av hovedverkstedet til Telenor (Telegrafverket, Televerket). Mange har minner 
knytta til den lille røde bygningen. Historien om telefonkiosken er på mange 
måter historien om oss. Derfor ble 100 av de røde telefonkioskene rundt om i 
landet vernet i 1997. For bare tiår siden, før mobiltelefonen ble allemannseie, 
var disse røde telefonkioskene å finne over alt. Til sammen ble det produsert 
rundt 9000 eksemplarer av denne typen. 
 

Den røde telefonkiosken har blitt et landemerke, og har sin egen nasjonale 
bevaringsplan. Kiosken er resultat av en arkitektkonkurranse utlyst av Oslo 

Figur 9.4: Telefonlinja 
over Gløtvola. 
 Foto: Anja Ø. Ryen  
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telefonanlegg i 1932, som ble vunnet av arkitekt Georg Fredrik Fasting fra 
Bergen. Den første røde telefonkiosken ble satt opp på Amerikalinjens kai i Oslo 
i 1933. Produksjon av telefonkiosken ble utført av Telegrafverkets mekaniske 
hovedverksted i Oslo. Etter krigen ble denne kiosktypen satt opp over hele 
landet. Plasseringen av de offentlige kioskene tok alltid hensyn til den allmenne 
sikkerhet, og skulle gi lett tilgang til å ringe lege, jordmor, politi og brannvesen. 
Den røde telefonkiosken var et selvfølgelig innslag blant boligblokkene i 1960-
tallets drabantbyer, på jernbanestasjoner og ved fergekaier. Den offentlige 
telefonkiosken var i første rekke et servicetilbud, og lønnsomheten kom i annen 
rekke.  
 

Den siste røde telefonkiosken ble produsert i 1995. Utforminga har holdt seg 
uten større forandringer, med unntak av vekta. De første kioskene veide 800 kg, 
mens seinere utgaver veide under halvparten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9.5:  
Telefonkiosken på 
Drevsjø.  
Foto: Anja Ø. Ryen 
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82 Grensestein Lillebo 
Ved Riksgrensa mot Sverige på Lillebo, står grensesteinen. Grensa mellom Norge 
og Sverige ble fastsatt gjennom Strømstadtraktaten i 1751. Denne er omtalt i 
planen s. 80. 
 
Grenseovergangen ved Lillebo, rommer en ikke mye omtalt del av 
kongefamilien- og regjeringens flukt gjennom landet i aprildagene 1940. Etter 
det tyske bombeangrepet mot Nybergsund på ettermiddagen 11. april, måtte 
kongen, kronprinsen og regjeringa rømme videre. De flytta seg da nordover til 
Innbygda. Derifra skulle alle i løpet av kvelden ta seg videre til Lillehammer, der 
også nyutnevnte kommanderende general Otto Ruge og den norske 
forsvarsledelsen skulle etablere seg. Bilene kom fra hverandre, kontakt var 
vanskelig, ymse rykter og feilaktige meldinger gjorde forvirringa total. Det var 
usikkerhet om hvor langt tyskernes framrykning var kommet. På morgenen 12. 
april kom de til grensestasjonen på Lillebo. De passerte så vidt grensa, og ble 
værende der i 20 minutter, mens det pågikk et tysk flyangrep. Deretter delte 
følget seg. Noen statsråder med følge dro inn i Sverige, med blant anna 
kongebilene. To mer anonyme biler, med kongen, kronprinsen og to av 
statsrådene, en adjutant og to sjåfører dro sørover att. De begynte på den lange 
turen mot Gudbrandsdalen. 

 
 

83 Fæmund II 
I oktober 1886 ble veien fra Røros til Hådalen ved Femundens nordende åpnet. 
Stortinget hadde da bevilget midler til denne veibyggingen og signaliserte en 
bevilgning til «fortsættelse av vei fra Fæmundsjøens sydende til Riksgrænsen 
mod Idre». Dette under forutsetning av at det «ved privat initiativ tilveiebringes 
dampskibsfart paa den mellom disse veie liggende ca 60 km. Lange Fæmundsjø».  
Den 24. juni 1886 ble det offentliggjort «indbydelse til Tegning av Aktier for 
Dannelse av et Selskap for Anskaffelse og Drift av et Dampskib paa 

Figur 9.6: 
Grensesteinen mellom 
Norge og Sverige ved 
Lillebo.  
Foto: Anja Ø. Ryen 
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Fæmundsjøen» og båten gjorde sin første tur 25. juli 1887. Dette var en trebåt; 
«Fæmund». I 1905 ble den erstatta av jernbåten; «Fæmund II». 
Det ble anlagt brygger ved: Synnervika, Røa, Femundshytten, Haugen, 
Jonasvollen, Revlingen, Elgå, Buvika, Sorken og Femundsenden. Brygga ved 
Sorken bla tatt ut av bruk etter at veiforbindelsen mellom Sorken og Elgå ble 
åpna i 1952. De øvrige bryggene, med unntak av Femundsenden, er operative i 
dag. 
 
Veien fra Femundsenden til Riksgrensen ved Lillebo ble åpna i 1891. Med dette 
var det bygd vei fra Idre til Riksgrensa på svensk side, og dermed etablert vei- og 
båtforbindelse mellom Røros og Idre. 
 
I dag går Fæmund II som turistbåt på sommeren. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figur 9.7: Fæmund IIs. 
Foto: femund.no 
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10. Møteplasser 

Møteplasser har alltid vært viktige for folk, og de finnes i mange ulike former. 
Skoler, kirker, forsamlingshus og serveringssteder rommer mange historier. 
Både personlige, og større nasjonale hendelser. I møter mellom folk, har små og 
store avgjørelser blitt tatt, og nye relasjoner skapt. Før avis, telefon, TV og 
internett, var det på møteplasser man fikk nyheter om smått og stort. 
 
Ofte er møteplasser knytta til bygninger. Bygninger er en kilde til historie og gir 
kunnskap om håndverk, teknikker og driftsformer. De skaper også identitet, og 
gir et område særpreg gjennom kulturmiljø og byggeskikk. I kulturminneplanen 
har vi tatt med et utvalg bygninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Nr. Objekt Hensynssone 
84 Gamle Heggeriset skole, Ebus  
85 Gammelskola Drevsjø H570 
86 Nordre Elvdal skole  
87 Skola/internatet, Elgå  
88 Framnes  
89 Enger kommunehus  
90 Sorkvang  
91 Kvilten Paviljong  
92 Libanon Sømådalen  
93 Skytterhuset Snerta  
94 Elgå kirke H570 
95 Engerdal kirke H570 
96 Sømådalen kirke H570 
97 Drevsjø kirke H570 
98 Søre Elvdal kirke H570 
99 Haugland kafe H570 
100 Femund hotell (Femundtunet)  
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Figur 10.1: Kartet viser utvalgte 
kulturminner for temaet møteplasser. 
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84 Gamle Heggeriset skole, Ebus 
Det eldste bevarte skolehuset i Engerdal er gamle Heggeriset skole. Heggeriset 
skole ble oppført i 1864, etter at fastskoleloven av 1860 bestemte at alle kretser 
med mer enn 30 barn skulle ha fast skolehus. Skolestua ble bygd med klare 
likhetstrekk, med forslag og modeller, til skoler som ble lagt frem i loven. 
Samtidig har skolen særtrekk som er typiske for regionen, og viser hvordan lokal 
byggeskikk og statlige føringer ble forent i disse tidlige skolebyggene. 
Skolebygningen er, så vidt vi vet, det eneste skolehuset i landet som brukte 
peisen som viktigste oppvarmingskilde. Heggeriset skolekrets fikk kvalifisert 
lærer midt på 1860-tallet, men måtte dele læreren med andre skolekretser ved 
Engersjøen. I 1898 ble det bygd ny skole i Heggeriset da den gamle var blitt for 
liten. 
 

I 1987 ble det gamle skolehuset tatt ned og flytta til setermuseet i 
Engerdalssetra, der den inngår som en del av Engerdal museums samlinger. 

 
 

85 Gammelskola Drevsjø 
Da skoleloven av 1860 kom fikk også Drevsjø eget skolehus med kvalifisert lærer. 
Standarden var nok så som så, og fram mot århundreskiftet er det tydelig at 

Figur 10.2: Gamle 
Heggeriset skole står i 
dag ved Ebus. 
Foto: Anja Ø. Ryen 

Figur 10.3: 
Gammelskola på 
Drevsjø. 
Foto: Anja Ø. Ryen 
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kretsen gjorde utallige henvendelser til Øvre Rendalen skolestyre for å få bygget 
et nytt skolelokale.  
 

Det nye skolelokalet sto innflyttingsklart i 1909. Drevsjø skolekrets fikk 
kongeskjøte på eiendommen i 1913, og Engerdal kommune har eid eiendommen 
etter dette. Etter at sentralskola ved Engerdalssetra var ferdig i 1965 fortsatte 
småskola noen år til på Drevsjø før alle elevene ble flytta til Engerdalssetra i 
1968/69.  
 

I slutten av 1990-åra ble bygningen restaurert, og har siden vært i bruk som 
undervisningslokaler for Engerdal voksenopplæringsenter. 

 
 

86 Nordre Elvdal skole 
Nordre Elvdal skole ble bygd i 1917. Før dette hadde man omgangsskole ved 
Femundsundet, Galten og Gløtvola. I kretsprotokollen av 1890 står det at kretsen 
hadde «Omgangsskole med felles Undervisning for Børnene i 10 uger, samt at 
2den Afdeling i Nordre Elvdalen gives adgang til Drevsjø skole.» 
 
Skolebygningen besto av to klasserom i første etasje. Disse ble kalt storsalen og 
sløydsalen. I andre etasje ble bygget som lærerbolig. Klassene ble inndelt i en 
«småskole» fra 1-3 klasse og en «storskole» fra 4-7 klasse. Elevene gikk 2 uker 
på skolen og hadde 2 uker fri. Senere ble det 4 dager i uka for «storskola» og 2 
dager i uka for «småskola». Skola var i drift til 1965 da den nye sentralskola i 
Engerdalssetra ble tatt i bruk. 

 

 
 

87 Skola/internatet, Elgå 
Elgå var sannsynligvis den største skolekretsen i Engerdal. Veiforholdene var 
vanskelige, og flere grender/bosettinger var veiløse. Mange av skoleungene 
måtte derfor bo i grenda store deler av året. I begynnelsen var elevene innlosjert 
på gårdene i grenda. Høsten 1949 kom den første henvendelsen fra 
kretsstyreformannen i Elgå om at det måtte søkes oppretta en provisorisk 

Figur 10.4: Nordre 
Elvdal skole.  
Foto: Jan Risbakken 
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internatordning i andre etasje på skola. I 1952 begynte man med planer for 
ominnredning av internatet, men det var først høsten 1958 at den endelige 
innvielsen ble foretatt. Internatet var i drift fram til begynnelsen av 1980-tallet. 
Internatet ble planlagt for å gi plass til inntil 18 elever fordelt på seks 
tremannsrom, i tillegg til felles oppholdsrom, bestyrerbolig m.m.  
 
Elgå skole hadde fra høsten 1997 opplæring i sørsamisk som andrespråk. Fra 
2005 hadde 13 av de 21 elevene i barnehagen/skola i Elgå samisk som enten 
første- eller andrespråk. I 2005 ble barnehagen i Elgå lagt ned, og i 2012 ble skola 
lagt ned. 
 
En avtale mellom Sametinget, Samisk høgskole og Engerdal kommune, for videre 
drift av den sørsamiske virksomheten ved tidligere Elgå skole, ble underskrevet i 
Trysil den 05.02.13. Saemien Lohkemejarnge avdeling Elgå, som er underlagt 
samisk høgskole, ble åpna i 2013. 

 
 

88 Framnes 
Tomta ble fradelt i 1913, og Framnes bygd som forsamlingshus og festlokale for 
Engerdalsgrenda. Det ble vanskelig å betjene lånene på huset, og etter ei tid ble 
huset solgt til kommunen. Kommunen brukte i starten hovedsakelig den mindre 
salen, rettssalen, til møtevirksomhet. Samtidig ble det leid ut til bruk av 
Engerdalsgrenda. 
 
Etter krigen ble det ansatt flere kommunale funksjonærer, og leieboerne i andre 
etasje ble oppsagt og rommene brukt til kontorer. På begynnelsen av 1950-tallet 
var de kommunale kontorene samla her. 
 
Våren 1952 var det store planer for oppussing og utvidelse av huset. Huset 
begynte å bli gammelt og lokalene var ikke tilfredsstillende. Tanken om et nytt 
administrasjonsbygg hadde slått rot, og arbeidet med Framnes ble nedprioritert. 
Våren 1959 vedtok kommunestyret å sette i gang prosessen med å etablere et 
nytt administrasjonsbygg. Det nybygde Enger (objekt 89) avløste Framnes som 
kommunehus høsten 1963, og det siste kommunestyremøtet i Framnes ble 
avholdt 2 september 1963. 

Figur 10.5: 
Skola/internatet på Elgå. 
Foto: Elin Fjellheim 
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Store deler av bygningen Framnes ble stående tom, og dermed forfalt bygningen. 
Selv om det ble leid ut til forskjellige arrangementer. Norsk bygdekino hadde 
forestillinger der, og Engerdal folkebibliotek hadde tilhold der. 
 
Vinteren 1979 var spørsmålet oppe i kommunestyret om man burde rive hele 
huset. Slik gikk det ikke, og i 1986 tok Engerdal sanitetsforening over huset. 
Sanitetsforeninga brukte huset til egne arrangementer, samt at de leide ut til 
andre arrangementer. I 2013 tok Foreningen Framnes over huset, og har drevet 
det siden. 

 
 

89 Enger kommunehus 
Enger avløste Framnes som kommunehus høsten 1963. Huset ble bygd på tomta 
til menighetshuset i Engerdal, og menighetsrådet ble sikret møteplass i 
bygningen ved at det ble bygget menighetssal i kommunehuset. Kommunestyret 
fikk lov til å bruke denne til kommunestyremøter. I dag er dette 
kommunestyresalen. Bygningen ble tegna av arkitektfirmaet ARKITIM på Hamar, 
og er regna som et arkitektonisk signalbygg. 
 
Allerede få år senere ble det behov for utvidelse da det kommunale virkefeltet 
vokste mye i disse åra. I november 1967 vedtok kommunestyret å bygge på 
kommunehuset nordover, delvis i to etasjer.  
 
Midt på 1970-tallet var det behov for enda en utvidelse. Kommunen trengte mer 
plass, og det var behov for et nytt lensmannskontor i bygda. Lensmannen flytta 
inn i 1979, men hadde i første omgang ikke behov for hele bygget. Skolekontoret 
fikk derfor i en periode kontor der. 
 
Sist på 1990-tallet trengte lensmannskontoret mer plass, og det ble nok en gang 
foretatt en større ombygging. Postverket hadde lokaler i den nordre delen av 
Enger, men i 1996 ble hovedbiblioteket i Engerdal flytta til disse lokalene. I 2005 
tok Statens servicesenter over disse lokalene, og biblioteket ble flytta til Drevsjø. 

Figur 10.6: Framnes. 
Foto: ukjent. 
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Lensmannskontoret i Engerdal ble lagt ned i 2017 og lokalene er etter hvert 
overtatt Engerdal kommune. 

 
 

90 Sorkvang 
Mange av grendene i kommunen har etablert egne grendehus/ 
forsamlingslokaler. Disse lokalene har vært, og er, viktige møteplasser for 
grendefolket. Bygningene er etablert, finansiert og drives av lokale foreninger 
ved hjelp av dugnad, basarer, utlodninger etc.  
 
Sorkvang er tatt med i kulturminneplan som en representant for de gamle 
grendehusene.  
 
Sorken syforening kjøpte i 1954 den gamle skogvokterboligen i Sorken for kr 
250,-. Bygningen ble tatt ned, flytta til sin nåværende tomt, og gjenoppsatt på 
dugnad av folket i Sorken. Lokalet ble innvia med bryllup i september 1955, og 
er siden brukt ved en rekke anledninger. Både av folk i grenda, men også leid ut 
til folk utenfor grenda.  

 
 
 

Figur 10.8: Sorknes. 
Foto: Anja Ø. Ryen 

Figur 10.7: 
Kommunehuset Enger i 
Engerdal.  
Foto: ukjent 
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91 Kvilten Paviljong 
Dansebaner/paviljonger var en viktig møteplass på siste halvdel av 1900-tallet. 
De var utbredt både på norsk og svensk side av grensa, og Kvilten paviljong 
framstår som et godt bevart eksempel på disse karakteristiske byggene.  
 
I 1949 tar ungdommer i bygda initiativ til at det skal anlegges en dansebane på 
Kvilten. Det ble da vurdert om man skulle bygge forsamlingslokale i stedet, men 
man konkluderte med at et forsamlingshus ville bli et for stort løft for grenda. I 
stedet ble det valgt en dansebane med overbygd tak. Paviljongen ble bygd i 1961, 
og året etter er det regnskapsført to fester på paviljongen.   
 
Påska 1966 klemte snøtyngden i stykker paviljongen. Det ble en intens 
dugnadsjobb, men ny paviljong stod klar til St-Hansfeiringa samme år. 
 
Kvilten paviljong ble snart et stort samlingspunkt med fester på sommeren. Det 
kunne være mer enn 500 deltakere på disse festene. Det ble kokt og solgt utallige 
liter med ertesuppe, og mange av de kjente norske og svenske dansebandene 
hadde Kvilten paviljong på turnelista. Syforeninga konkluderte i 1979 med at 
paviljongen var for liten, og i 1985 sto en ny og større paviljong ferdig. 
 
Utover 1990-tallet ble det imidlertid stadig mindre interesse for tradisjonelle 
fester. Etter å ha avholdt tre fester med dårlig oppmøte i 1998, ga man 
midlertidig opp. Det er gjort noen sporadiske forsøk på å avholde fester der 
senere, men med begrenset hell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10.9: Kvilten 
paviljong fotografert 
sommeren 2019.  
Foto: Anja Ø. Ryen 
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92 Libanon Sømådalen 
Det første skolehuset i Sømådalen ble innviet i 1881. Det ble solgt til Thore Joten 
på Søndre joten i 1930 årene. Han innredet det til misjonshus for pinsevennene. 
Huset ble solgt til Røros og Omegn Pinsemenighet som fortsatt eide huset i 2005. 
På 1940 tallet bygde Thore Joten en toetasjes kårbygning sammen med dette 
huset. Bedehuset står derfor som en vinkel på kårbygningen. 

 
  

93 Skytterhuset Snerta 
Det har vært skytterlag og organiserte skytekonkurranser i kommunen i mye 
over 100 år. Ved skytebanene ble det etablert skytterhus som ble brukt i 
forbindelse med skyting og skytestevner, men de var også mye brukt som 
forsamlingslokaler og møteplasser.  
 
Det første skytterlaget i Søre Elvdal ble stifta under navnet «Elven» i 1894. 
Skytterlaget hadde søkt og fått feste på bane allerede i 1913. I 1973 hadde 
skytterlaget besøk av generalsekretæren i Det frivillige skyttervesen samt en 
major fra Forsvarsdepartementet. Karene var godt fornøyd med anlegget, men 
påpekte at laget manglet skytterhus. Styret forsøkte da å få kjøpe en bygning 
som Statens Skoger hadde bygd på vestsida av Femundselva. Kjøpet gikk i orden 
og i 1976 var skytterhuset på plass.   
 
Skytterhuset framstår som en god representant for denne typen møteplasser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10.10: Søndre Joten 
- Libanon ses til venstre i 
bildet. Foto: ukjent 
fotograf, eier av bildet er 
Inga Sørjoten 
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94 Elgå kirke 
Elgå fikk hjelpekirkegård i 1855, og en skolestue med kirkesal i andre etasje ble 
kirkevia 12. mars 1879 (skolen ble innvia i 1883). Bygget ble etterhvert nedslitt, 
og ny skole ble tatt i bruk i 1925. I 1938 ble det beslutta å bygge nytt kirkebygg. 
Det gamle bygget ble da tatt ned og gjenoppført på Flanderborg på Røros som 
bolighus. Det står der ennå i dag, men minner liten om det kombinerte skole- og 
kirkebygget det opprinnelig var. 
 
Det strømmet på med pengegaver og dugnadsinnsats. Kapellet ble tegna gratis 
av arkitekt Simen Øien, og byggingen ble ledet av byggmester Gustav Knutsen. 
Kapellbygging starta rundt krigsutbruddet, men stoppa opp pga. konflikt mellom 
kirka og NS. Etter fredsslutningen ble nye kalkyler utført, byggingen fortsatte, og 
det nye kapellet ble innviet den 7. juli 1946. 

 
Kapellet, som i disse dager har egen menighet og kan tituleres som kirke, er en 
lafta langkirke. Kirka har rektangulært skip, rett avsluttet kor og sakristi i 
forlengelsen av dette samt vesttårn. Sakristiet har utgang østover. 
 
Altertavlen ble overtatt fra den gamle kirkesalen. Den ble malt av Thorolf 
Holmboe i 1909 og viser Jesus med hyrdestaven. Prekestolen er laget av Sigmund 
Husdal og malt av Margrethe Kolbu. Mønsteret sies å være etter en gammel dør 
i distriktet. Husdal har også laget de tre korsene oppå altertavlen. Også 
kirkeklokken ble overtatt fra gamlekirka. Den ble støpt i Christiania på 1880-
tallet, men sprakk ved første ringing. Ny klokke ble innkjøpt, også den fra 
hovedstaden. Kirka fikk lysarmatur på 1970-tallet, orgel i 1979 og 
høyttaleranlegg med teleslynge i 1986. 

 
 
 
 

Figur 10.11: Elgå kirke. 
Foto: ukjent  

http://www.kirken.no/?event=showSokn&pSoknId=s03040305
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Thorolf_Holmboe/utdypning
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Thorolf_Holmboe/utdypning
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Figur 10.12:  
Engerdal kirke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 Engerdal kirke 
Engerdals kirkehistorie er litt spesiell. Man begynte å bygge kirke rundt 1800, 
men uten å ha fått tillatelse. Da man så fikk høre at det ikke ville bli noen prest 
på stedet, ble bygget tatt ned og omdisponert: Skipet ble til en låve og sakristiet 
til en vedskåle. Det skal ellers ha eksistert en eldre kirke i området på et tidligere 
tidspunkt. 
 
Grunnstein til dagens kirke ble lagt i 1871 (et tall vi finner igjen på spirets 
vindfløy), og kirka ble innviet i 1873. Kirka er en tømret langkirke med 200-250 

sitteplasser. Det 
skal være Johan 
Olsen fra Elverum 
og Teodor 
Embretsen Nordvik 
fra Trysil som sto for 
tømringa. Dessuten 
var Tølløv Østli, 
hans bror Hans P. 
Rønning og deres 
far, Per Thoresen, 
med.  
 

Listeførte kirker 
Kirkene våre er bærere av viktige deler av vår kulturhistorie. I det førindustrielle Norge var kirkene det 
viktigste møtestedet, både sosialt og religiøst. Kirkene hadde også en viktig administrativ rolle for 
statsapparatet. Store begivenheter – både for den enkelte og for samfunnet – fant sted nettopp her. 
 
Alle kirker bygget mellom 1650 og 1850 er listeførte. I tillegg er en rekke kirker bygget etter 1850 også 
listeførte, med bakgrunn i arkitektonisk/kunstnerisk verdi, representativitet, autentisitet, plassering og 
interiør. At en kirke er listeført, innebærer at den er definert som verneverdig og har nasjonal verdi. Det 
betyr at de skal behandles med like stor respekt som fredete kirker. 
 
Forvaltning av kirker 
Listeførte kirker skal behandles i henhold til kirkerundskrivet fra Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og Miljødepartementet. 
 
Saker som angår endringer i og ved listeførte kirker skal sendes til Riksantikvaren for uttalelse. Det vil si 
at Riksantikvaren skal gi faglige råd om endringer og istandsettings- og vedlikeholdstiltak, men det er 
biskopen som fatter endelig vedtak etter kirkeloven.  
 
Nye tiltak i listeførte kirkers nærområder (innafor 60-meterssonen i spredtbygde områder) skal 
behandles av fylkeskommunen. Ved varsel om oppstart av arealplaner, ved offentlig ettersyn og i 
byggesaker, skal fylkeskommunen vurdere planens innvirkning på kirka og dens omgivelser med hensyn 
til kulturminneinteresser. 
 
Vanlig vedlikehold og mindre reparasjoner kan utføres uten søknad. Et unntak fra dette er tiltak på 
kirkekunst. Er man i tvil om arbeidene vil berøre antikvariske interesser, skal Riksantikvaren kontaktes. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-300-kulturminne-kirke/id278976/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-300-kulturminne-kirke/id278976/
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Figur 10.13: 
Sømådal kirke 

Altertavla er malt av lærer Peder Haugen fra Haugen i Engerdal. Motivet — Jesus 
og barna med henvisning til skriftstedet «La de små barn komme til meg» — er 
kopiert etter Carl Bloch. Rammeverket er skåret av broren, Erik Haugen, som var 
håndverker og snekker. Prekestol og døpefont er begge i tre og fra 1873. 
 
En lysekrone i kirka skåret av Hans Sorken viser Peter, Jakob og Johannes som 
står i vinkransen på Moder Jord i miniatyr. Lampetter fra 1953 i engleskikkelse 
er også Hans Sorkens verk. I tårnet er det to klokker fra Bochum — formodentlig 
fra Bochumer Verein. Tårnet fikk for øvrig kirkeur så sent som i 1989 etter gave 
fra en anonym giver.  

 
 

96 Sømådal kirke 
Sømådal kirke er en lafta langkirke med galleri og 150 sitteplasser. Kirka har 
rektangulært skip, kort og smalt, rett avsluttet kor med sakristi i den østre 
forlengelsen samt våpenhus med takrytter i vest. Orienteringen er egentlig fra 
sørvest til nordøst.  

 
Kirka ble innviet som 
kapell 1.september 
1937, etter at det 
hadde vært gravplass 
på stedet siden 1923. 
Byggmester var 
Gustav Knutsen. Både 
bygning og inventar er 
frambragt med stor 
lokal innsats.  
 

Altertavla ble laget av Hans Sorken til kirkas innvielse, og viser korsfestelsen. 
Kirkeklokka er fra Olsen Nauen. Den ble gitt av dr. Alexander Malthe til 
gravplassens klokketårn, og han har også fått sitt navn inngravert i den. 
Lysekrone og lampetter er laget av lærer Julius Rye fra Tolga. Dørlås ble laget av 
Fred Julius Trøan fra Hodalen. 
 
Kirkegården er omgitt av stakittgjerde. 

 
 

97 Drevsjø kirke 
Presten i Rendal søkte i 1840-åra Røros Verk om 60 tylfter tømmer til bygging. 
Han fikk 30. Resten fikk private skogeiere, nedover dalen og deler av Trysil som 
kom til å bruke kirka, sørge for. I 1848 sto kirka ferdig og ble tatt i bruk med 
gudstjeneste to ganger pr år ved Rendals-presten. Kirka har langplan og 250 
sitteplasser. Kirka har vernestatus automatisk listeført.  
 
Den første altertavla til kirka ble gitt i 1856, malt 1840 av en Johnsen. Det er et 
bilde av Jesus på korset med Maria Magdalena på hans høyre side og en mann 
på hans venstre. Denne tavla henger nå til høgre i koret. Altertavla i dag er malt 

http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Bloch
http://www.kirkesok.no/var/ezwebin_site/storage/images/info/bilder/prekestol-2.jpg199/156939-1-nor-NO/Prekestol-2.jpg_large.jpg
http://no.wikipedia.org/wiki/Bochumer_Verein
http://no.wikipedia.org/wiki/Olsen_Nauen_Klokkest%C3%B8peri
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1906 av Th. Holmboe, 1866-1935, og viser Jesus i bønn i Getsemane. Maleren er 
representert med 12 bilder i Nasjonalgalleriet. 
 
Den vakre døpefonten med engelen er laget av treskjærer Hans Sorken i 1964 – 

den gamle står også i 
kirka.  
 
På Drevsjø kirkegård 
er minnestøtten over 

motstandsmannen 
Konrad Eriksson 
Lillebo som falt for en 
tysk kule på 
Lillerøåsen seter 27. 
november 1944. 
 

 
 
 
 

98 Søre Elvdal kirke 
Søre-Elvdal kirke er en trekirke fra 1885. Kirka er den minste i Engerdal. Dette 
det en lafta langkirke, med 100 sitteplasser. Kirka var i noen år hvitmalt, men er 
nå igjen brun, slik den var opprinnelig. Den har rektangulært skip, smalere kor 
som er rett avsluttet, og sakristi i den østlige forlengelsen av koret. Det er tårn i 
vest. 
 

Kirka har en litt spesiell forhistorie. En skogbrann i 1837 tok mye av Østlia, og 
varmen slo over elven sør for Snerta og dro sørover. Bare noen år senere, i 1852 
brant det på nytt i Vestlia, men Skjærbekkdalen stod igjen uberørt. Her ble det 
da hugget tømmer til kirka. Etter huggingen ble det tvist om hvem som eide 
denne skogen. I 1869 fastslo Høyesterett at Staten var eier. Tømmeret hadde da 
lugget 17 år på lagring, og var blitt ødelagt. Nytt tømmer ble hogget, og i 1885 
var kirka ferdig. Søre-Elvdal kirke ble også brukt som skole, fram til at bygda fikk 
egen skole i 1920. 
 
Den første altertavlen var et hvitmalt kors som i mange år har stått oppe i 

tårnet. En malt 
altertavle kom på 
plass i 1917. Det er en 
kopi og viser tre 
kvinner som kom til 
Jesu grav. En engel 
peker opp mot 
himmelen.  
 
Kirkegården er omgitt 
av et hvitt 
stakittgjerde. 

Figur 10.15: Søre 
Elvdal kirke 

Figur 10.14:  
Drevsjø kirke 
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99 Haugland kafe 
Ved fylkesveg 217 ligger den kjente Haugland kafé. 
 
Henny og Georg Haugland begynte byggingen i 1954. Da Georg Haugland omkom 
i en drukningsulykke i Femundselva sto grunnmuren allerede. Henny fullførte 
byggingen og starta med kafe i 1955. Kafeen ble utvida i 1962, og hun fikk også 
bygd noen utleiehytter.   
 
Henny Haugland var viden kjent for sine gode wienerbrød, og mange la veien 
innom, eller booket lokalet til møter, for å få smake på disse. Kafeen hadde også 
en jukebox fra 1960-tallet som ble flittig brukt.  
 
Henny Haugland fikk Engerdal kommunes tiltakspris i 1995, og Kongens 
fortjenstmedalje i sølv i 2003. Etter at Henny Haugland gikk bort har nye eiere 
overtatt.  Kafeen er imidlertid beholdt i opprinnelig stand med de gamle 
respatexbordene og jukeboxen står på sin vante plass. 

 
 

100 Femund hotell 
Engzelius var kjøpmann på Røros og hadde store interesser både ved 
Femundsenden, og helt ned til Särna i Sverige. Han så derfor viktigheten for å 
sikre seg området. I 1891 bestemte han seg for å bygge Fæmund hotell. På denne 
tida var Mellomriksveien fra Femundsenden over Drevsjø til Idre og Särna under 
utarbeidelse (den sto ferdig på slutten av 1890-åra), dampskibselskapet 
"Fæmund" sjøsatte trebåten "Fæmund" i 1897, og det ble planlagt store 
tømmerdrifter i området. Disse kom i gang rundt århundreskiftet. I denne 
perioden jobba ca 1000 mann i skogen. 
 
Engzelius åpna også butikk i hotellet. Butikken ble senere flytta til Drevsjø. 
Allerede i 1893 ble Fæmund Hotell brevhus åpnet i turisttida. I 1906 ble 
brevhuset erstattet av Fæmundsenden Poståpneri. I 1921 ble navnet forandret 
til Femundsenden. Helt fram til 1960 var posten knyttet til Femund Hotell. Det 
var postkontor ved Femundsenden fram til 1988. 
 

Figur 10.16: Haugland 
kafe. Foto: Anja Ø. Ryen 
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Fæmundbåten og pakkhuset hadde stor betydning for hotellet. Båten gikk i fast 
rute gjennom sommeråret fram til 1964. Her ble varer og biler fraktet over sjøen. 
Femundsenden ble et trafikk-knutepunkt der båtene hadde en stor betydning 
sommertid. Det ble også åpnes bussrute fra Idre i Sverige, og fra Rena til 
Femundsenden. Årsaken til at båten ikke hadde daglig anløp etter 1964, var at 
det ble vei fra Femundsenden til Elgå. Samtidig ble brua over Isterfossen ferdig, 
og det ble bilvei til Røros. Dette forandret naturligvis trafikken og dermed ble det 
behov for blant annet campingplass. Hotellet fikk campingplass i begynnelsen av 
1960-åra. Pakkhuset ble tatt i bruk som base for brettseiling. Senere var det base 
for andre aktiviteter, og brukes i dag som pub på sommertid. 
 

"Fæmund hotell" bytta på midten av 1970-tallet navn til Femund Fjellstue. I åra 
1978-1980 ble det foretatt store utbygninger, og stedet fikk den formen det har 
i dag. I 1980 fikk stedet navnet "Femund Feriesenter", så het det "Femund Park" 
noen år før det. På 1990-tallet fikk navnet "Femundtunet", som det også heter i 
dag. 
 

Som nevnt var det Engzelius som bygde og drev hotellet de første åra. Han leide 
det senere ut til Hans Erich Erichsson og hustru Marta Lovise Nordstrøm. Etter 
det drev Tollef T Galten og hustru Helena F. Eidet stedet. 
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Figur 10.17: Fæmund hotell ca. 1910. Femund hotell ved Femundsenden i Engerdal. Strandparti med vier, lyng og 
gråstein i forgrunnen. Stille vik med seilbåt og robåt foran hotellanlegget, som består av et toetasjes laftet 
våningshus, enetasjes drengestue og vognskjul, samt noe som later til å være en driftsbygning. Lav furuskog til 
høyre bak hotellet. Foto: ukjent/Anno norsk skogmuseum 

Figur 10.18: Fæmund hotell, tidlig på 1960-tallet. Postkort fra «Harstad». 
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11. Stedsnavn 

Vi er alle kjent med og bruker en mengde stedsnavn, uten at vi tenker nærmere 
over det. Men hva er egentlig et stedsnavn? Det ligger i begrepet, nemlig at det 
er navn på et sted. Samtidig har stedsnavn en historisk dimensjon på den måten 
at de forteller om forholdene på stedet den gangen stedsnavnet ble til.  
 
Hvis vi tenker oss flere tusen år tilbake, eksisterte det neppe særlig mange 
stedsnavn, og store deler av naturen lå urørt og navnløs. Hvilke navn 
steinaldermenneskene hadde, vet vi ikke noe om. Fra bronsealderen har vi i 
beste fall et mindre antall navn bevart. Først fra tida omkring Kristi fødsel og 
framover ble det gitt navn som vi rimelig sikkert kan si eksisterer i dag. Størst 
sjanse for å overleve gjennom et langt tidsrom hadde navn på større 
naturlokaliteter som elver, innsjøer, øyer og fjorder. 
 
Etter hvert økte tallet på stedsnavn utover landet. Noen ble glemt underveis, 
men stadig nye kom til i takt med utvikling av bosetting og ressursutnyttelse. 
 
De fleste eldre stedsnavn er blitt til ved at en bestemt lokalitet har hatt betydning 
for folk, f.eks. i forbindelse med jakt, fangst, jordbruk, ferdsel, en hendelse, eller 
annen virksomhet. For å betegne denne lokaliteten fikk den en adresse slik at 
andre kunne identifisere den. I begynnelsen kunne dette skje ved en beskrivelse 
av visse karakteristiske trekk ved stedet. Etter hvert fikk beskrivelsen 
navnekarakter, f.eks. ble «den sandete vika» til Sandvik, og «den 
grønnskimrende elva» ble til Grøna. (sprakradet.no) 
 

 
 

 

Nr. Objekt Hensynssone 
101 Abrahamsmyren  
102 Andreasfurua  
103 Gullsmedtjønna  
104 Gustavsingan  
105 Hoppoppbrenna  
106 Hylla  
107 Isbilsten  
108 Jacobsmotorn  
109 Kvisla Vestre  
110 LarsHolm´vika  
111 Namnstikksten  
112 Nedre´Knullmyra  
113 Neversko´golvet  
114 Lergruva  
115 Litjfiskersteinen  
116 Offarsten  
117 Todalertjønna  
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Figur 11.1: Kartet viser utvalgte 
Stedsnavns plassering. 
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Innsamling av stedsnavn i Engerdal 
Prosjektet engerdalsnavn.no startet i 2008. Anders Haugen startet da med å registrere de stedsnavnene 
han kjente til. Etter hvert kom han over et kart over Drevsjøområdet der Petter Hansen hadde stedfestet 
ca 120 stedsnavn på et kart i målestokk 1:250000 ved hjelp av nummererte punkter på kartet samt ei 
tilsvarende navneliste. Senere fikk han tilgang på et oppsett over stedsnavn i den søndre delen av 
kommunen fra Anna Andersen. Denne var utarbeidet av en samling av eldre Hylleråsinger i 
forsamlingshuset Åsvang og ført i pennen av Ottar Andersen. Navnene her var samlet i koordinatruter 
etter et eldre kartverk som ikke lenger var i allment bruk. Eksakt plassering måtte derfor bestemmes ut 
fra samtaler med lokalkjente. Det viste seg da at det hadde vært innsamlinger av navn også i andre 
områder av kommunen. Mye av dette materialet ble gjenfunnet i Kulturkontorets arkiver, men 
ingenting av dette var systematisert. Dette var opplysninger fra Peder Lillebo, Harald Lillebo, Klas 
Femundshytten, Knut M Svendsen, Oskar Haugen, Oddmund Riseth, Kåre Hornseth og Johan Snerten, 
Det hadde også vært en innsamling av navn i regi av skogkontoret som tidligere hadde gitt forslag til 
navnsetting på offentlige kart. Sømådal skole under ledelse av Thore Joten hadde samlet en del 
navneopplysninger i Sømådalen. Likeså har Dag og Tor Rønning, Inge Hyllvang. Odd Ragnar Gjermunds 
og Historielaget Kvennsten i tillegg til utallige sambygdinger gitt verdifulle bidrag. Engerdal Bygdebok 
har vært flittig i bruk når det gjelder stedsnavnhistorie. Innsamlingen pågår fortsatt og vil fortsette i 
mange år ennå. For å søke i stedsnavn i Engerdal, www.engerdalsnavn.no. 

Figur 11.2: Utsnitt av gammelt kart for del av Engerdal med påskrevne 
stedsnavn. Kilde: Kartverket. Historiske kart 

http://www.engerdalsnavn.no/
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101 Abrahamsmyren 
Abraham Persen Husfloen fra Sørli var mye her for å plukke multe. Oppkalling av 
stedsnavn etter personer med tilknytning til stedet er kjent fra hele landet. 

 
 

102 Andreasfurua 
Etter skogvokter Andreas Halvorsen som fredet furua i 1911. Oppkalling av 
stedsnavn etter personer med tilknytning til stedet er kjent fra hele landet. 
 
 

103 Gullsmedtjønna 
Navn som knyttes til hendelser eller til sagn er også en tradisjon som er kjent fra 
resten av landet. 
 
 

104 Gustavsingan 
Lillebo Nordre, Birkelunden, (Gustavsingan) etter (Erik) Gustaf Eriksson, første 
mannlige bruker på gården etter at den ble delt mellom to søstre. Navn på gårder 
er ofte satt etter første brukeren eller etter mannsnavn som går igjen blant 
brukernedet er ikke kjent gårdsnavn etter kvinner i Engerdal derimot finnes det 
mange myrer, utslåtter, bekker tjern og knauserretter kvinner med Kvinnenavn. 

 
 

105 Hoppoppbrenna 
En rendøl som ble kalt Hopp-Opp'en var uforsiktig med ilden her og området 
brant. Det skal finnes rester etter en blæsterovn for myrmalmutvinning her. 
Navnet var i bruk allerede i 1772 i bygselspapirene for Gløtvola. Dette navnet er 
både etter en hendelse og etter den som forårsaket hendelsen. Mange områder 
har navn etter brenner, Enten var det områderetter tilfeldige skog- eller 
lyngbranner med . Ande var planlagte nedbrenninger for å gi bedre beite. De 
fleste av disse er i dag dekket av røsslyng og reinlav og ikke egnet til  beite lenger  
Ofte brant humuslaget bort og grunnen ble veldig utsatt for tørke.  

 
 

106 Hylla 
i steinhelle, jfr Hyllingen i Brekken. 

 
 

107 Isbilsten 
Veien/Stien fra Idre og Särna gikk noen hundre meter nordafor denne store 
steinen. Svensker som var på Hognsjøen og fisket satte fra seg is-bilene sine her. 
(isbilskafta?) Mange steiner har egne navn. Mange navn er satt ut fra steinens 
størrelse og form. Andre navn er satt ut fra steinens bruk eller hendelser som 
knyttes til steinen. 
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108 Jacobsmotorn 
Jakobsmotorn var opprinnelig en motor som drog inn tømmerbommen som lå i 
Engersjøen etter fløtinga. Deretter ble den benyttet til ei gardssag som tilhørte 
Jakobs eller Lie. Den lå på den lille odden nedfor Jakobs på nedsiden av riksveien. 
Jakobsmotorn var opprinnelig en motor som drog inn tømmerbommen i Engeren 
og deretter benyttet til ei gardssag som tilhørte Jakobs eller Lie. Den lå på den 
lille odden nedfor Jakobs på nedsiden av riksveien. Enkelte av de gamle 
gardssagene ble drevet av en enkel motor ofte en såkalt lokomobil. Derav 
navnet. 

 
 

109 Kvisla, Vestre 
Navnet er etter elvas utforming med mange sidegrener, Kvisla = Forgrening - 
samme ord som i Kvist - elv eller bekk med forgreninger.I Trysil ble ordet «gren» 
benyttet oftere om sideløp noe som har gitt mange elver med navnet 
grøna»(«grena» med samme omlyd som er best kjent fra Nord-Østerdal.  

 
 

110 LarsHolm´vika 
Etter samen Lars Holm som bodde i ei gamme her.Gamma er nå borte og bare 
noen rester og navnet er igjen . Navn etter bygger/beboer. 

 
 

111 Namnstikksten 
Her var det god trafikk i tidligere tider. Fisket i vatna i Rødalen var viktig det 
samme var villreinjakta og dalen var også beite for hestene i Hylleråsen. Flat stein 
ved Nedre Rødalsveien der folk la igjen "namnstikker" / "namnskeier" - trestikker 
av tørreiner med innskåret navn. 

 
 

112 Nedre´Knullmyra 
Myra har navnet etter en liten bergknul i myrkanten Inngår i dag i Østfjellet 
Hyttegrend. Knul er en betegnelse på en «klump» men assosiasjonen til noe helt 
annet har skapt problemer for enkelte følsomme hytteeiere. 

 
 

113 Neversko´golvet 
Her ble det funnet neversko som var hengt igjen eller mistet ved dette 
hesjegolvet. Et hesjegolv var hesjer som sto på samme slåtteteig og bar ofte 
samme navnsom utslåtten. Et golv var betegnelsen på det mellonrommet som 
befant seg mellom to staurer eller stolper som raiene var lagt på- Om det var to 
lengder med raier ble det kalt «tveskjøt-golv» Neversko ble en del brukt av barn 
som ellers gikk barføtt på sommeren. Neverskoa beskyttet fotsålene mot den 
kvasse stubben etter ljåslåttten. 
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114 Lergruva 

Skikkelig leire [blåleire) til muring av ovner og piper er det kun sparsomt med i 
Engerdal og leire måtte fraktes over lengre avstander fra disse forekomstene. 
Lergruve: Der en tok ut leire - oftest brukt i steinmurer - piper - peiser. 

 
 

115 Litjfiskersteinen 
Denne steinen var grensemerke for det såkalte «Litjfisket» som enkelte gårder i 
Rendalen hadde enerett til under en viss periode- Steinen ligger nesten midt i 
sjøen nord for Digerneset. Enkelte steiner fungerte som grensemerker- og 
navngis etter området de avgrenser. 

 
 

116 Offarsten 
Dette «kastet» ligger i et område hvor det visstnok gikk ei pilgrimslei sør-østfra 
og Riksantikvaren mener derfor at den er fra før reformasjonen. En ofrarstein 
eller et «KAST». Steinene som ble lagt på av pilgrimene var et symbolsk offer til 
Jomfru Maria bed bønn om lykke på reisa. 

 
 

117 Todalertjønna 
Kolbrenninga i dette området var satt bort til to store «entrepreører» 
Sjursgarden og Jo-Pålsa garden i Narjordet. Kolbrennere som brente kol på det 
som i dag er Statsalmenningen hadde avtale med datidens eier som var 
kobberverket på Røros. Kolbrennerne fikk ta kolveden vederlagsfritt mot at de 
leverte kol til Verket. Lønn for sjølve brenninga var lik over hele området mens 
kjøringa ble regnet ut etter fraktestrekningen. Denne tjønna var et merkepunkt 
for godtgjørelsen. Et kol-lass herifra ble betalt med to daler levert på Røros. 
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12. Samlekart. Kulturminneplanens kulturminner  
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13. Bestemmelser og retningslinjer 

 
 

 Generelle bestemmelser (pbl § 11-9) 
 

1. Kulturminner i saksbehandling og planprosesser. 
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som er prioritert i 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Engerdal, skal håndteres med 
bevissthet i saksbehandling og planprosesser i kommunens planlegging og 
saksbehandling.  
 

2. Kulturminner tilknytta verdensarven Røros og circumferensen. 
Hensynssoner som er beskrevet som særlig verdifulle i Forvaltningsplan for 
verdensarvområdet (2020), skal behandles særskilt aktsomt. 
 
3. Krav til dokumentasjon i søknader som berører kulturminner. 
Ved søknad om nye tiltak innafor hensynssonene, skal det foreligge 
dokumentasjon/tegninger av hvordan nye tiltak tilpasses eksisterende 
kulturminne/ -miljø/ -landskap. Dokumentasjonen skal vise både nær- og 
fjernvirkning. Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende 
bebyggelsesstruktur. Her vil en vurdering av spesielt byggehøyde og volum være 
viktig. Regional kulturminneforvaltning skal gis anledning til å uttale seg før 
vedtak. 
 
4. Skilting og reklame på og ved kulturminner. 
Tekniske innretninger i kulturmiljø, herunder også skilt og reklame, skal gis en 
diskret utforming, og ha en plassering, materialbruk og fargevalg som 
harmonerer med områdets karakter og tradisjon. Slike innretninger kan ikke 
settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke. Særlig skjemmende 
tiltak av denne art er ikke tillatt. 
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 Retningslinjer 

 

5. Forhold til overordnede lover, forskrifter og gjeldende planer. 
Automatiske- og vedtaksfredete kulturminner skal ivaretas iht. 
Kulturminneloven. I områder hvor det finnes eksisterende reguleringsplaner 
som omhandler kulturminner, er reguleringsplanene gjeldende. Innafor 
Forollhogna nasjonalpark og landskapsvernområder er fastsatte bestemmelser 
og retningslinjer tilknytta de ulike områdene gjeldende. «Byggeskikksveileder. 
Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder» (2020) bør 
ligge til grunn for alle seterlandskap i kommunen. 
 

6. Kulturlandskap. 
Bygge- og anleggstiltak skal ikke bryte åsprofiler, landskapssilhuetter eller 
horisontlinjer. Karakteristiske trekk i kulturlandskapet, som topografi, veifar, 
bruer, landskapsrom, vegetasjon, steingjerder ol skal så lang som mulig ivaretas. 
 
 

7. Samferdsel. 
For de hensynssoner som omfatter/berører eksisterende veianlegg, tillates 
normal drift, bruk og vedlikehold.  
 

8. Universell utforming. 
Der hvor det er naturlig og hensiktsmessig bør prinsippene for universell 
utforming (UU) legges til grunn for planlegging/oppgradering av 
bygg/konstruksjoner og uteanlegg. UU-målene må avveies i forhold til 
natur/terreng og kulturminnevern, hensiktsmessighet og økonomi. 
 

9. Kulturminneplanens rapport er utdypende for forvaltning og vurdering. 
Begrunnelse og tydeliggjøring for hvordan de ulike objekt er vurdert, og hva som 
er viktig, er beskrevet i kulturminneplanens rapport.
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14. Handlingsprogram 2020-2024 

Tiltak Tema Ansvar Gj.føringsår 
Etablere gode rutiner for behandling av saker som berører 
kulturminner og kulturmiljø, oppfølging av 
kulturminneplanen, og i sammenheng med annet planverk. 

Generelt Kommunen v/Plan- 
og 
byggsesaksbehandling 

Kontinuerlig 

Søke muligheter for ny bruk av tomme, verneverdige bygg 
og andre kulturminner. 

Generelt Engerdal kommune Kontinuerlig 

Legge til rette for vedlikehold av kulturlandskapet ved aktiv 
beiting. Ved hjelp og bruk av informasjon om 
tilskuddsordninger, og bruk og produksjon av 
skjøtselsplaner. 

Landbruk Kommunen 
v/Landbruk 

Kontinuerlig 

Legge til rette for at skolen og frivillige bruker planen i 
kulturminneprosjekter, gjerne i samarbeid med 
verdensarvsenteret. 

Generelt Kommunen v/kultur 
og oppvekst, 
verdensarvsenteret 

2021 

Velge objekter fra ulike deler av kulturminneplanen, og 
etablere god tilrettelegging og formidling i form av 
informasjonstavler, parkering, skilting eller arrangementer. 

Generelt Kommunen v/kultur 2022-2024 

Revidere handlingsplan og supplere/revidere 
kulturminneplan. Generelt Kommunen v/plan 2024 + 
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