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BADNADALEN OG TENÅL - KULTURMINNEGRUNNLAG
Området Badnadalen og Tenål i Vik kommune skal detaljregulerast. Føremålet er å legge til
rette for sikringstiltak mot flaumskred, avklare vegløysingar, avgrensing mot landbruksareal og
legge til rette for gode bumiljø.
Planområda ligg innanfor ressursområdet til nokon av dei største og eldste gardane i Vik; Tenål
(gnr 4), Vange (gnr 2) og Stadheim (gnr 5).
Dette notatet gir ei vurdering av kva kulturminne som ligg i plan- og influensområdet for
detaljreguleringane, og er meint som eit grunnlag for det vidare planarbeidet. Aktuelle kjelder
om kulturminne i området er gjennomgått, mellom anna kulturminnebasen Askeladden,
SEFRAK-registeret og arkivmateriale. Synlege kulturminne, i hovudsak dei gamle
elveførebyggingane, som er påvist under synfaringa 18.11.14 er teke med i grunnlaget.
På grunnIag av kjeldegjennomgang og synfaring i felt er det også gjort ei vurdering av
potensialet for funn av hittil ikkje kjende automatisk freda kulturminne.

Freda kulturminne
Tenål, som tyder «haugen ved tunet», er ein av dei gamle storgardane i Vik. Her stod ei
stavkyrkje som truleg blei bygd på 1100-talet. Kyrkja blei teken av eit ras, truleg i
seinmellomalderen (1500-talet). Dette var truleg eit flaumskred mellom 1360 og 1550, der
mange hus blei øydelagt i tillegg til kyrkja.
Som vi ser av gjennomgangen av kjeldematerialet under har det på gardane i og ved
planområda vore kjent ei rad automatisk freda kulturminne og gjenstandsfunn, der fleire framleis
ligg i kulturlandskapet. Samla viser funna til stor rikdom på gardane i og ved planområda i
førhistorisk tid og tidleg mellomalder.
Rike gravfunn, med mellom anna båtsaum, våpensett, gullfunn og arabiske myntar, viser at det
har vore samla økonomisk og politisk makt i dette området i jernalderen. Seinare, i
mellomalderen, blei det reist ei gardskyrkje knytt til garden Tenål. Grunnlaget for dette går fram
av det rike funnmaterialet på garden i jernalder.
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Figur 1. Registrerte kulturminne i kulturminnebasen Askeladden og SEFRAK-registrerte bygningar/ruinar. Plangrense
Tenål og Badnadalen markert med raudt. Kjelde: Riksantikvaren www.askeladden.ra.no.Illustrasjon: Asplan Viak.

Innafor planområdet på Tenål er det i dag registrert ein kulturminnelokalitet (Id 120481).
Lokaliteten er ikkje freda. Det er uvisst om det er noko att av gravminnet som vart teken av
flaumskred i 1897.
Askeladden
id nr
120481

Kulturminne

Vernestatus

Datering

Gravminne. Grimhaugen. Teken av flaumskred i 1897.
Funnstad for leirkar.

Ikkje freda

Jernalder

Kring planområdet er det registrert lokalitetar med automatisk freda gravhaugar,
skålgropførekomstar (bergkunst) og kyrkjestad frå mellomalder i Tenåltunet.
Askeladden
id nr
85616

Kulturminne

Vernestatus

Datering

Tenål kyrkjestad. Fjerna kyrkjebygg frå mellomalderen. Det
fins ingen synlige spor etter kyrkja. Det er opplysningar om at
kyrkja og bygningar i tunet på Tenål vart tekne av eit skred i
seinmellomalderen.

Uavklart

Mellomalder
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Gravminne. Fetts funnkart 1/1. Røysa måler 10-12 m i
tverrmål og er omlag 2 m høg. Røysa har truleg vore opp
mot 15 m NV-SO slik at søraustlege delen har lege inn på
bnr. 4. Denne delen er no fjerna. Røysa ser ut til vere bygd
av runda steinar/blokker, 0,3-0,5 m store. Truleg har det
vorte kasta ein del stein i samband med dyrking. Ho er tildels
mosevaksen og det veks mykje lauvtre på henne.
Gravminne. Fetts funnkart nr. 6. Røysa som vert kalla
Hjellurdi, ligg heilt ute på terrassekanten på Hjellene, nedafor
Staimsfloten. Røysa måler 12 m i tvm. og er omlag 2 m høg.
Steinane/blokkene er omlag 0,1-0,8 m store og tildels
mosevaksne. Ho er sterkt tilvaksen med lauvtre. Rundt
kantane i A veks det mykje brennenesle. Elles er røysa noko
utkasta. Dessutan er det påkasta ein del stein.
Turkehaugen, no fjerna. Fetts fk. Nr. 1. "Turkehaugen" låg
der stova til Synneva I. Seim står. Den var minst 12 m i tvm.
og 1 m høg, opphavleg med fotkjede. Funnstad for B8102
YJA mannsgrav, B10412 YJA mannsgrav og C3816 gullring
frå jernalder. Tapt - Pilspissar av jern og båtsaum f. saman
med B8102.
Bergkunst. Fetts fk. Nr. 4. Skålgropstein. Steinen målar 7 x 6
m, orientert SV-NA, og er dekka av mose. På steinen er
omlag 22 skålgroper som alle ligg samla i N, nær høgste
punktet. Alle gropene er hogne på rette flater og er omlag 4-5
cm i tverrmål. I austre kant veks ein prydbusk og ein vier.
Steinen syner godt i lendet fordi det er einaste steinen på
teigen.
Bergkunst. Fetts fk. Nr. 2. Skålgropstein. Steinen måler 1,30
x 1 m, orientert A-V, er omlag 50 cm høg og er mykje
mosevaksen. Det er berre ei grop på steinen. Denne ligg i
austre kant der steinen er høgast. Steinen ligg i bratt, ulendt
terreng tett i vestre kant av stien som går frå garden Tenål,
og omlag 50 m SA frå Solarsteinen, som ligg tett ved der
stien gjer ein vid sving mot SA.I dag veks det tett lauvskog,
men her må ha vore vidt utsyn over bygda.

Automatisk freda

Bronsealder
- jernalder

Automatisk freda

Jernalder

Fjerna (aut. freda)

Yngre
jernalder

Automatisk freda

Bronsealder
- jernalder

Automatisk freda

Bronsealder
- jernalder

Per Fetts «Førhistoriske minne på Vestlandet» har opplysningar om fleire kulturminne og
gjenstandsfunn i området frå førhistorisk tid. Nokre av desse er utgravne/fjerna, medan fleire
lokalitetar ligg att, jf. utdrag under. Grimhaugen (id 120481) vart teken av flaumskredet i 1897.
TENÅL, gnr. 4 sjå og Sæbø, gnr. 1. Seim, gnr. 3
Funnkartet nr. 1. Jo. T. Tenål, bnr. 14.
"Grimhaugen låg 25 m VNV for stova og strauk med i flaum 1879. No er all kunnskap om sjølve haugen borte. Men
folk peikar på staden i eit breitt og ikkje serleg djupt søkk i flata. Der har lege ei helle, visstnok med ei krukke under.
Her skulle Grim Tenål vere gravlagd.
Funnkartet nr. 2.
Gropestein 50 m SO for Solarsteinen i setervegen. Her er berre éi grop. Det er skikk å kvile på gropesteinen.
Funnkartet nr. 3. Georg Tistel, bnr. 6-8.
Grav? på Helgehaugen, ein bakkekul 40 m NNV for stova. Der skal ligge ei helle midt i søkket bak haugen. Det skal
ha vore ein ring av steinar rundt haugen. Ei graving 1935 (Eva Nissen Meyer) viste at sjølve haugen var natur. Grava
var den gong ikkje påakta.
Funnkartet nr. 4. Oddvar Tenold, bnr. 11.
Grav eller graver under flat mark på stykket nedanfor stova. Her var visstnok hellekister. Her var funne leirkrukke(r?),
spjut o. a. som kom bort.
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NB. Blix har ein tvilsam haug 120 m SSO for fk. nr. 3. Denne er naturleg.
B 10412 - Sjå Seim, gnr. 3.
Tapt - Krukke (av leire?) frå fk. nr. 1?
VANGE, gnr. 2, sjå og Stadheim, gnr. 5.
Funnkartet nr. 1. Olaf Turrvoll, bnr. 7. Haugar på rad NNV-SSO på ein naturleg rygg 50 m frå Vikja, 75 m S for stova.
1. Haug lengst S. 9 m i tvm., 1 m høg. 2. Haug 6 m NV for 1. 10 m i tvm., 0,5 m høg. 3. Haug 6 m NNV for 2. 10 m i
tvm., 0,5 m høg, men er litt utplanert. Alle haugane er grasgrodde. Dei synest vere bygd av materiale frå ryggen. Det
har stått prydtre på haugane, no er her frukthage.
NB. Blix har 4 tvilsame haugar N for Tamburhaugen, dels på bnr. 13, Jon Vange, dels på gnr. 40, bnr. 13, Jakob H.
Grov. Tamburhaugen er visseleg bygd av dei militære, og ligg om lag midt mellom Hove fk. nr. 1 og Grov fk. nr. 2.
B 6467 - To arabiske myntar funne i innmark.
SEIM, gnr. 3.
Funnkartet nr. 1. Arnfinn T. Seim, bnr. 1.
"Turkahaugen" låg der no stova til Synneva I. Seim står. Var minst 12 m i tvm., 1 m høg, opphavleg med fotkjede.
Herfrå er B 8102 og B 10412 frå minst to graver. Her er og nemnt ein "gullholk" - C 3816?
Funnkartet nr. 2. Anders A. Seim, bnr. 2.
"Revshaugen" låg på tunet og litt er att under stabburet. Haugen var 20 m N-S og så høg som stabburet, bygd av
sand, mold og leire, og således mogleg naturleg. Men det skal vere f. kol i haugen. Her ligg kong Rev gravlagd.
Funnkartet nr. 3. Funnstad for B 8152.
Funnkartet nr. 4. Arnfinn T. Seim, bnr. 1.
Gropestein på Halvteigane 250 m ONO for tunet nær nedre grense som er stølsvegen. Steinen er 8 X 6 m O-V, 3 m
høg, skifrig, kvartsblanda og med ujamn overflate. Her er 22 groper og nokre usikre. Ein firpassfigur kan vere fire
groper som er vitra saman. Gropene er 5-10 cm store og 1-1,5 cm djupe. Granska 1939 (Per Fett).
Funnkartet nr. 5. Johan Seim, bnr. 4.
Gropestein tett nede ved ein gardsveg på Vatndalteigen. 15 X 4 m O-V, 4 m høg, steinarta som ved fk. nr. 4, men
overflata er mindre ujamn. Eit par meter frå øvre ende ligg 17 groper 5-8 cm store og 1,5-2 cm djupe. Granska 1939
(Per Fett). I nedre ende er no bortsprengt ein liten meter.
NB. 1. Blix har ein tvilsam haug tett i stova merkt Arne Guthormsen. Denne var ein evjehaug.
NB. 2. Fett nemner to hauger ved "øvste mannen på Seim", med Blix som kjelde. Den eine er Tenål fk. nr. 3, om den
andre sjå Tenål NB.
B 8102 - Yja. mannsgrav: einegga sverd, tveegga sverd, o. a., frå fk. nr. 1. F. saman med ei mengd piloddar og
båtsaum. Tilv. i B. M. Årbok 1930.
B 8152 - Yja. ljå f. på ei hylle i brattbakken ned for stova til Mons Thorsen på eit stykke O for Vikja til gnr. 1 bnr. 25,
Einar Skagen. Nr. 3 på funnkartet. Tilv. i B. M. Årbok 1931.
B 10412 - Yja. mannsgrav: sverd, øks, saks, reimbeslag, jarn, frå fk. nr. 1. Nedrausa til Tenål og funne der.
C 3816 - Eja. gullfingerring med spor etter brann, f. "ved Veitegraving.... ikke langt fra Gaardens Huse". Brannspora
må tyde grav. Fk. nr. 1?
Tapt - Piloddar og båtsaum f. saman med B 8102.

Stadheim, gnr. 5.
Funnkartet nr. 1. Arne E. Stadheim, bnr. 1. Tre haugar ut mot kanten av Staimsfloten som husa ligg på.
Dei var bygde mest av stein. Det skal ha vore mannslange kister i alle. Haugane er no borte og steinen
køyrd utfor kanten. Ein av haugane synest ha heitt Stall- eller Stålhaugen (Skjerven), men namnet er no
ukjent.
1. Haug lengst S av desse. Han kan ha vore så mykje som 30 m i tvm. Her var i vestre kant "en reist Helle,
der lukkede for en stor Grav, hvori man kunde krybe ind paa knæerne, og som fortsatte sig en Gang rundt
hele Haugen. Denne Gang havde igjen 7 eller 8 Afdelinger, saa at der ialt var ligesom 7 eller 8 indbyrdes
forbundne Kammere. I flere af disse stod "fine Blomsterpotter med Aske i ", desuden fandtes endel røde
Perler."
2. Haug 50 alner (30 m) N for 1. Han var 80 alner i rundmål (18 m i tvm.) og om lag 4 alner (2,50 m) høg.
På botnen var eit lag kol og oske. Grav 1: C 6300-C 6307, C 6320 stod i eit lite gravrom 1 1/2 X 1 alen.
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Grav 2: C 6308 og ei leirkrukke i ei anna kiste om lag 3 1/4 alner (2 m) lang. Ein veit ikkje kor kistene stod.
3. Haug 100 alner (60 m) N for 1. Han var den minste av dei tre, 24 alner (15 m) i tvm., 3 alner (1,80 m)
høg. Her låg grav 1: C 6101-02 mellom to kantsette heller, 1 1/2 alen lange, 1 alen høge; der var ingen
gavl- eller botnheller. Grav 2: C 6103-06 låg spreidde i eit lag kol og oske som låg på den brulagde botnen.
Sverdet C 6103 var heilt, men lagt firdobbelt. B 9117 og C 6706 er og frå haugen.
Funnkartet nr. 2. Ingebrigt L. Stadheim, bnr. 11.
Haug låg der no stova står. 10-12 m i tvm. Truleg kjem B 4317 herfrå: ein bronsekjel med innhald frå ei lita
kiste.
Funnkartet nr. 3. Ingebrigt L. Stadheim, bnr. 11.
Røys låg nørdst på terrassen i Staimsteigane, 125 m N for småbruket Teigane. 10 m i tvm. Utgraven 1917
(Haakon Shetelig). Der var ei hellekiste nedskoren i auren litt inn for søre røyskant. Kista var 3,5 m lang NS, 1 m brei, 60-70 cm djup med aurbotn, helletak. Her låg B 6920, men kista var plyndra før. Laust mellom
steinane låg B 6921.
Funnkartet nr. 4. Nils N. Hove, gnr. 26 bnr. 20.
Røys nørdst på Hovsteigane, 75 m SSV for småbruket Teigane, no sterkt avskaven og kantane uklare.
Tvm. kring 10 m. Torvgrodd.
Funnkartet nr. 5. Nils P. Hove, gnr. 26, bnr. 23.
Røys lengst S på Hovsteigane, 150 m S for fk. nr. 4. 13 m i tvm., 1,5 m høg, mosegrodd. Verkar praktisk
talt uskadd.
Funnkartet nr. 6. Jens O. Stadheim, bnr. 14, Olav O. Stadheim, bnr. 6.
"Hjellurdi" på Hjellene, terrassen nedanfor Staimsfloten. Røysa ligg ytst på kanten om lag midt i lengda. 12
m i tvm., 2 m høg, noko utkasta og mykje småstein innpåkasta. Overgrodd med lauvtre, men har visseleg
vore utan torvdekke.
B 4048 - Yja. mannsgrav: to spjut, pil, kniv, frå haug. Bilete: tilv. fig. 12. Tilv. i Ab. 1882.
B 4228 - Breiegga flintøks. Tilv. i Ab. 1883.
B 4317 - Eja. branngrav: bronsekjel, leirkrukke, jarn, visstnok frå fk. nr. 2. Tilv. i Ab. 1885.
B 6920 - Eja. gravfunn: sølvband, reimspenne, kniv, jarn, frå fk. nr. 3. Tilv. i Oldt. VIII (1919).
B 6921 - Yja. pil frå fk. nr. 3. Tilv. i Oldt. VIII (1919).
B 9117 - Eja. beltestein frå fk. nr. 1/3. Tilv. i B. M. Årbok 1941.
C 6101-B 6102 - Eja. kvinnegrav: gullring, to sølvringar, frå fk. nr. 1/3 grav 1. Bilete: tilv. fig. 10-11. R 302.
C 6300-C 6307 - Eja. mannsgrav: gullring, belte m. div. beslag, sverd, frå fk. nr. 1/2 grav 1. Bilete: tilv. fig. 12-14.
C 6308 - Eja. grav: ravperle, glasperle, frå fk. nr. 1/2 grav 2. Tilv. i Ab. 1873.
C 6320 - Bronsekjel f. saman med C 6300 - C 6307. Bilete: tilv. fig. 16.
C 6706 - Glasperler frå fk. nr. 1/3. Tilv. Ab. 1873.
C 17144 - Eja. gemme f. "i Dalen op mod Nummedal. Det bør helst vere stroket ved fk. nr. 3. Bilete: tilv. fig. 6.
Tapt - Leirkrukke f. i Teigane, dvs. i stroket ved fk. nr. 3.
Tapt - "Sølvfund i stenur 18-20 år siden." Notat på Sejersteds kart 1883.

Anfinn Refsdal (1839-1920) uttaler i «Optegnelser om Vik» følgjande; «Tenold blev for
umindelige tider siden, bortrevet ved skred. Alle husene stod den gang ved elven. Siden
flyttedes husene hen under reinen. Der bortrevdes 18 hus, men intet menneske omkom.
Hustomterne vedlblev at tilhøre de oprindelige gaarde til utskiftningen omkring 1870.»
Årstalet er stipulert til mellom 1360-1550, om lag 2 km frå sjøen opp mot Seljedalen. Det må ha
gått eit stort stein- og jordskred som etter tradisjonen øydela 18 (uklart) hus på Tenålgarden og
den gamle Tenål-kyrkja. Ho er nemnt sist i 1360, så dette må ha skjedd i tida etter, men seinast
utpå 1500-talet. Det er i dag rekna med at kyrkja låg oppunder den veldige morenen som stig
bratt opp mot garden Stadheim. Arkeologiske utgravingar i 1983 fann skjellettdelar under stein
og grus som ligg over. Kyrkje og gravplass var truleg på eller nær tunområdet på garden. Det er
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funne fire lik i jorda, truleg frå kyrkjegarden her, også ei klebersteinhelle til klokkestopulen. Det
er tydleg utglidingmassar å sjå som har dekt kyrkjetomta. Skredet kom frå austsida, frå
Tuftehaugen. Den einaste leving frå sjølve kyrkje finst i Dei Heibergske Samlingane - ein
utskoren planke som skal skrive seg frå kyrkja, planken har skruddekor med dyre- og
planteornamentikk, alder frå 1150-1350.
Bendixen skriv at «kyrkjetomta ligg mellom husa og at den har ei N-S utstrekning på 25 m og AV utstrekning på 30 m. Kyrkja skal ha stått på ei flate nedanfor og V for eit moreneplatå på om
lag 70 m.o.h. Plasseringa er på innmark omtrent midt i tunområdet.» Lokaliseringa er bekrefta
av utgravingar på garden (Göteberg, 1983). Gamlevegen har jf. utskiftingskart (SF 73-år: 1870)
gått forbi, eller gjennom kyrkjestaden og kyrkjegarden.

NYARE TIDS KULTURMINNE
Innafor planområdet på Tenål er det kjent fire SEFRAK-registrerte bygningar. Bygningane er
knytt til to tun i planområdet. Dette er eit våningshus frå siste halvdel av 1800-talet, og ein fjøs
frå tidleg på 1900-talet (tunet nærast Vetleelvi). Eit våningshus frå siste del av 1800-talet i det
andre tunet (nærast Fv121) er revet. Fjøsen som også er i frå siste del av 1800-talet står
framleis, men er no garasje / uthus knytt til bustad.
I tillegg er det kulturminne frå nyare tid i planområdet. Hovudsakleg er dette gamle steingardar,
rydningar, åkerareal og vegfar, men ikkje minst dei mange elveførebyggingane langs Vetleelvi.
Nokre av desse kulturminna finn ein att på utskiftingskartet frå 1870, og er dermed eldre enn
dette.
I tuna på Tenål er det bevart kulturhistoriske bygningsmiljø frå nyare tid. Dei SEFRAKregistrerte bygningane syner gardsbusetnaden attende til tidleg på 1800-talet. Nokre av
bygningane har ingen informasjon om alder. Dei viktigaste kulturhistoriske bygningsmiljøa finn
ein i Tenåltunet, utanfor planområdet.
SEFRAK ID
14170105033

GÅRD
Tenål

KULTURMINNE
Våningshus. Revet.

DATERING
1800-talet, fjerde kvartal

14170105034

Tenål

Fjøs.

1800-talet, fjerde kvartal

14170105005

Tenål

Våningshus.

1800-talet, tredje kvartal

14170105006

Tenål

Fjøs.

1900-talet, første kvartal

14170105017

Tenål

Bustadhus.

Ingen informasjon

14170105018

Tenål

Våningshus.

1800-talet, tredje kvartal

14170105019

Tenål

Fjøs.

1800-talet, tredje kvartal

14170105021

Tenål

Våningshus.

1800-talet, fjerde kvartal

14170105022

Tenål

Vedskjul.

1800-talet, tredje kvartal

14170105023

Tenål

Bustadhus. Todn.

Ingen informasjon
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14170105024

Tenål

Fjøs. Todn.

Ingen informasjon

14170105025

Tenål

Fjøs.

1800-talet

14170105026

Tenål

Bustadhus.

1800-talet

14170105027

Tenål

Bustadhus.

Ingen informasjon

14170105030

Tenål

Stabbur. Abnegarden.

Ingen informasjon

14170105031

Tenål

Eldhus. Abnegarden.

Ingen informasjon

Meldepliktig i hht kml §25,

Annet SEFRAK- bygg,

Ruin eller fjernet objekt.

Visuelt vil det kulturhistoriske bygningsmiljøet i tunet på Tenål vere sårbart for nye tiltak tett på
det gamle tunet.

Vurdering av elveførebygginga
Langs begge sidene av Vetleelvi, og opp langs Stadheimselvi i øvre del, er elveførebyggingane
framleis synlege. Det er ulik tilstand på dei gamle elveførebyggingane langs elvestrekninga. På
deler av strekninga er det framleis bevart restar etter førebyggingar som er eldre enn 1870.

Figur 2. Skisse som viser elveførebygginga / restar av elveførebygginga langs Vetleelvi er markert med oransje
farge. Illustrasjon: Asplan Viak.
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Eit flaumskred 16. juni1897 gjorde stor skade på Tenål si innmark. Nils Jørgen Gregersen
(1840-1924) uttalar om skredet:
«Gjelet vart fylt av klippeblokker, av leira og jord, av kratt og skog – alt som den veldige krafti
møtte på vegen. Drønn på drønn let då heile denne massen vart pressa gjennom det tronge
sluket. Deretter breidde den seg ut over markene på Tenål og sende ”avantgarden” sin mot
Vikja. Folket på Tenål slapp unna skade på husi på garden denne gongen. Skreda bøygde av.
Det gjekk ut over åker og eng».
Etter flaumskredet i 1897 blei eit av dei aller eldste sikringstiltaka til NVE i regionen bygd opp
langs Vetleelvi (også kalla Tenoldselvi eller Stadheimselvi). Tilstanden til anlegget er relativt
god, særleg i øvre del, men på store delar av strekninga har det vore erosjon i elvebotnen som
har gitt småskadar i foten av den gamle elveførebygginga/ plastringa. Det er også ein del tre
som veks i tilknyting til elveførebygginga langs elveløpet, og det kan ha lagt seg opp noko
lausmassar der elva flatar seg ut. Dette kan også gje skader på dei gamle elveførebyggingane.

Figur 3. Øvre del av sikringsanlegget er i stor grad intakt og i god stand. Vegen fram til Fesevollen ligg over ei lengre
strekning oppå elveførebygginga.

Anlegga knytt til elveførebygginga er autentiske og har verdi som kunnskap for korleis slike
anlegg vart bygde, men også som historieforteljande element i landskapet for viktige hendingar i
gardens historie. Elveførebyggingane ligg som godt synlege element i kulturlandskapet, og har
betydeleg opplevingsverdi, særleg knytt til den øvre delen. Elveførebygginga er her bevart på
begge sider av elva, men med høgast kvalitetar på nordsida av Vetleelvi. På sørsida av vegen
ligg anlegget tett på vegen opp til Stadheim, og mellom vegen og elveførebygginga er det fylt på
masser. På sørsida av Vetleelvi, ved gartneriet, er anlegget også godt bevart, og det er knytt
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opplevingsverdi til anlegget herifrå og ned til bustadfeltet. På denne strekninga finn ein også
murar og røys frå tida før flaumskredet. På nordsida av Vetleelvi er anlegget på denne
strekninga i stor grad øydelagt av nyare tiltak. På lengre strekningar ligg elvesikringa som ein
samanhengande struktur, og har framleis bruksverdi som sikring.
Det gamle sikringsanlegget i Vetleelvi er vurdert til å ha lokal og regional kulturhistorisk verdi, og
er eit godt døme på sikringsanlegg som har verna området i generasjonar. Det bør leggast vekt
på at det i størst mogleg grad blir teke vare på dei gamle konstruksjonane. Øvre del av
sikringsanlegget, særleg på nordsida av Vetleelvi i Badnadalen, men også sørsida av elva ved
gartneriet, har eit potensial for formidling. Samla er sikringsanlegget vurdert til middels
kulturhistorisk verdi.

Figur 4. Elveførebygginga er bevart på begge sider av Vetleelvi i Badnadalen.

I utgangspunktet er tiltaket med på å sikre kulturminneverdiar i området, særleg i høve til
kulturlandskapet på Tenål med kyrkjestad frå mellomalder, kulturhistoriske bygningsmiljø,
gravminne og dyrkingsspor, men også elveførebygginga frå siste del av 1800-talet.
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Figur 5. Kalvabeitet og delar av vegen opp til Fesevollen i Badnadalen blir råka av tiltak. Denne vegen er nok etablert
i samband med elveførebygginga. Den gamle vegen (jf. utskiftningskart frå ca 1870) gjekk lenger nord.

Figur 6. På Fesevollen er det lagt opp sikring mot Vetleelvi / Stadheimselvi. Denne sikringa er vist på utskiftingskartet
frå ca 1870.

Badnadalen og Tenål - Kulturminnegrunnlag

10

NOTAT

Figur 7. Sikringsanlegget langs Vetleelvi og vegen knytt til denne sett i frå den gamle vegen opp til Fesevollen. Det
gamle sikringsanlegget er mest intakt på strekninga frå gamlebrua og opp i Badnadalen.

Figur 8. Elveførebygginga sett frå sørsida i Badnadalen. Mellom vegen og den gamle elveførebygginga er det
deponert skrotmasser som reduserer opplevingsverdien på kulturminnet. Sjølve elveførebygginga er likevel intakt på
denne strekninga, og det er mogleg å fjerne dei påførte massane for å auke verdien på kulturminnet.
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Figur 9. Verdiane knytt til elveførebygginga er i det aktuelle tiltaksområdet på vestsida av Vetleelvi redusert på grunn
av eksisterande anlegg for grønkompost i Badnadalen. På austsida av Vetleelvi og opp mot Fesevollen er
elveførebygginga, vegen og den gamle kulturmarka intakt.

Figur 10. Nedstraums brua er elveførebygginga i mindre grad bevart i øvre del. Den gamle elveførebygginga er på
deler av strekninga øydelagt av tiltak tett på elva. I dette området ligg elveførebygginga delvis intakt på kortare
strekningar, særleg på sørsida av Vetleelvi.
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Figur 11. Vidare nedover mot Vikja ligg førebygginga delvis intakt på sørsida av Vetleelvi.

Potensialvurdering
Ut frå kjende kulturminne frå førhistorisk tid og mellomalder, og gjenstandsfunn frå fleire
periodar av førhistoria, peikar området seg ut til å ha eit stort potensial for funn av hittil ikkje
kjende automatisk freda kulturminne.
I område med dyrka mark vil det vere stort potensial for å avdekke automatisk freda
busetnadsspor frå fleire periodar av førhistoria og mellomalder. Dette gjeld i utgangspunktet for
heile Tenål si innmark. Delar av innmarka på Tenål er tidlegare råka av flaumskred, der mellom
anna Grimshaugen vart øydelagt. Det er usikkert om, og eventuelt kor mykje, det kan ligge att
av denne gravhaugen og eventuelle andre kulturminnespor under dyrka mark i områda som her
vore utsett for flaumskred. Det er opplysningar om at det gamle Tenålstunet vart flytt lenger
vekk i frå Vetleelvi i seinmellomalderen, men dette stemmer ikkje overeins med at kyrkjetufta er
påvist i dagens tun på Tenål. Dersom tunet er flytta etter tidlegare skred er det potensial for å
finne spor etter dette nærmare Vetleelvi. Innmarka på Tenål har vore utsett for flaumskred ved
fleire høve, jf. dokumentasjon ovanfor.
Med utgangspunkt i kjende kulturminne og gjenstandsfunn er potensialet for funn av hittil ikkje
kjende kulturminne vurdert som stort på heile Tenål si innmark, men med ei vurdering av at
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områda som tidlegare er utsett for flaumskred kan vere så skada et det ikkje finnast spor att i
desse områda.
Eit område innafor plangrensene som peikar seg ut med særleg stort potensial for funn er den
dyrka marka på nordaustsida av Vetleelvi. Dette arealet ligg på eit høgare nivå enn elva og ser
ikkje ut til å ha vore råka av flaumaskreda som har gått i området.

Figur 12. Det gamle åkerarealet på Krossbakken ligg innafor planområdet (G/Bnr 4/24) på Tenål. Dette arealet er
vurdert til stort potensial for funn av automatisk freda kulturminne. Arealet ligg på eit nivå høgare enn Vetleelvi, og
har såleis truleg gått klar av dei historisk kjende flaumskreda på Tenål.
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Figur 13. Kart over Tenål (innmark) i 1870, før flaumraset og etableringa av elveførebygginga i 1897.Vi ser av
utskiftingskartet at det også før det store flaumskredet i 1897 var etablert førebyggingar langs Vetleelvi / Stadheiselvi.
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Figur 14. Stadnamnkart Tenål. Kjelde: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Fylkesatlas.
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