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Tegning av Øvstabø fra rundt 1900 

Den øverste gården i Øvstabødalen har en lang historie. På Gaudøynå, like ovenfor Øvstabø, er det 

funnet hustufter, røyser og steingarder fra middelalderen. 

Selve gårdens historie er kjent fra 1600-tallet. Det var trolig to bruk her på den tid. Fra ca 1700 ble 

det tre bruk, rundt 1980 var det fire bruk. Det har også vært husmansplasser under Øvstabø. 

 
Øvstabødalen, Gaudøynå. 



Navnet kommer trolig av at dette var den øverste gården/bøen, Øvstebø. En annen tolkning er at 

dette var gården lengst øst, Østebø eller Østabø. Statens Kartverk bestemte i 1991 at skrivemåten 

skulle være Øvstabø. Dalen heter Øvstabødalen inn til fylkesgrensa, herfra heter det Hunnedalen. 

Men Hunnedalen er tatt i bruk som stedsnavn fra hytteområdene rundt Øvstabøstølen og innover, 

veien heter Hunnedalsvegen. 

Øvstabødalen/Hunnedalen har vært en viktig ferdselsvei fra middelalderen. Det fortelles at kong 

Øystein en gang vandret her med hirden sin. Bønder, handelsfolk, krøterhandlere, biskop og fut 

brukte ferdselsveien. Sirdal, Setesdal, og indre deler av Telemark var fra gammelt av knyttet til 

Stavanger gjennom skatt og handel. Øvstabø var et viktig overnattingsted på veien. Arne Garborg 

forteller at han en gang overnattet på Øvstabø, på vei til Oslo. 

Det var behov for vei gjennom dalen. Fra gammelt av var det ikke farbar vei gjennom Giljajuvet. All 

ferdsel gikk til fots fra Gilja over Rokleiva ned til Motland.  I 1892 ble det bygget postvei til Byrkjedal 

gjennom Giljajuvet.  

Veibyggingen gjennom dalen startet øverst, fra fylkesgrensa/Tverråna rundt 1900. Den ble først 

bygget som ridevei/kjerrevei med 1,5 m bredde. Vei ned til Byrkjedal var ferdig i 1906. Veien ble 

forlenget til Valevatn i 1935, og til Sirdal i 1943, og utvidet til 2 meters bredde. Dette åpnet for at en 

kunne frakte sauen til fjells med lastebil, og driftingen tok slutt. To-felts helårsvei ble åpnet i 1993. 

 

En pådriver for å bygge vei til Sirdal var lensmann Søyland. I 1922 ramlet en stor stein ned midtveis 

mellom Øvstabø og Øvstabøstølen, steinen fikk navn etter lensmannen. 

 
Søylandsteinen. (Også kjent som lennsmannsteinen, store steinen, midtveis-steinen) 

Sauebøndene på Jæren brukte dalen for sauedriftene vår og høst, den «Nordre driftevei». I 1850 

vandret 20 000 sau opp og ned dalen. Dette førte til store problemer for bøndene når tusenvis av sau 

vandret over jordene om våren. Bøndene forlangte erstatning, noe som førte til konflikter og flere 

rettsaker. 

Fra gammelt av var fjellgårdene sjølberget. Noen kyr, sau og geit, og litt korndyrking gav et 

livsgrunnlag for en familie. De produserte alt sjøl: hus, redskap, klær og mat. Tømmer til husbygging 

ble hugget i Sirdal, og fraktet med hest og slede gjennom Hunnedalen om vinteren. 

 
Tresleiv fra Øvstabø 



 

Jordene rundt gården ble brukt til korndyrking, husdyra måtte ut i utmarka for å finne beite. Om 

våren ble dyra først sendt opp Øvstabøbrekkå, seinere til Gaudøynå. Her ble dyra melket morgen og 

kveld, og melka båret hjem. I slutten av juli ble Øvstabøstølen tatt i bruk. Dyra ble melket, melka 

kinnet til smør. Smøret ble solgt på markedet i Stavanger, og var en av de viktigste inntektskildene. 

Øvstabøstølen var i drift fram til ca 1926. 

 

 
Øvstabøstølen. Rester etter steingarder ses tydelig i terrenget. Stølshusa er blitt til hytter. Området 

ble populært for hyttebygging fra 1950-tallet. 

 

Dyra ble vinterfóret innendørs, og høyproduksjon var derfor viktig. Hele heia ble brukt til sanking av 

høy. Et område med godt gras ble kalt en kvev/kvæv: Hallbrekkvæven, Djupavasskvæven, Bakkveven, 

Kringlekveven. Graset ble slått, tørket på stakk, og fraktet ned til garden på hest og slede om 

vinteren. 

Gunnar L. Østebø (1937-1978) forteller: 

«Når me var ferdige med slåtten heime, og då var det i slutten av juli, var det å taka inn til stølen 

først i august. Alle som kunne var med til støls, og forutan kyrne hadde dei med seg både høns og 

gris. 

Slåtten på stølen tok til då, og det vart slege på legå, og sør om ånå, på Legå og inni Botn. Slåtten 

varde ei tri vekes tid kringom i slåttene der inne. Stølstida varde til me sanka smalen heim så midt i 

september. 

Oppi Hestakvæven der me hadde slått, slo me og stekte høyet i fem stakkar. I ein høystakk kunne det 

vera ti sekker høy. Når det vart passeleg snøføre, gjerne seint på hausten, før jul, tok me det heim på 

sleden. Det var ti høysekker på eitt sledelass. Når det leid utpå vinteren, var det ringare å kome fram 

med hest og slede på grunn av at snøen hadde blese seg til i skeive fenner på veien.» 

Livsvilkårene kunne være tøffe, sykdom og død var ikke uvanlig. Gunnar Olson Østebø var gårdbruker 

på den midterste gården i 1885-1903. Han var gift med Kristina fra Håland i Frafjord, de hadde seks 

barn. I januar 1903 skulle han gå over fjellet til Frafjord for å be til barnedåp. Men på den bratte 

nedstigningen til Frafjord (Østabøjuvet) ble han tatt av et stort snøras. Han ble først funnet etter to 

døgn, ble gravlagt i Dirdal. Kristina tok over driften av gården. Barna hjalp til, og i 1938 var eldste 

sønnen Magnus klar til å overta gården.  

 



Med vei gjennom dalen kom det nye tider: mekanisering og modernisering. Ysteri ble bygget i 

Byrkjedal i 1925, og melka nå ble fraktet hit. Produksjon av geitemelk ble viktigste næringsvei. 

Litt nedenfor Øvstabø står noen store steiner. De er knyttet til et sagn om en småkonge som het 

Skark som bodde på Øvstabø. I Frafjord bodde Frane. De var gode naboer, men så ble det strid om 

eiendomsgrenser. Det ble krig og Skark ble drept. Han ble gravlagt under den stor stein. Steinen 

heter Skarka-steinen. I Frafjord står Franesteinen. Sagnet finnes i ulike versjoner. 

 
Skarkasteinen. Geitehold har vært den viktigste næringsvei de siste 30 år.  

Marit Valevatn var født på Valevatn i 1827. Hun var ugift, om vinteren bodde hun hos søstera si Seri 

på Øvstabø, men hele sommeren vandret hun og småhandlet med «kråm». 

"Sjå, der kjem ho Marit", sa folk på gårdene, da de så henne nede på veien. Når hun kom til en gård 

kom vadsekken fram. Hun tok fram såpestykke, sikkerhetsnåler, kammer, lukteflasker og annet som 

hun måtte ha og selge. 

Marit var religiøs og overtroisk, og en underlig historie fortelles om henne. På vei gjennom 

Hunnedalen satte hun seg ned for å hvile i Tveitebrekka. Da fikk hun et syn: "Eg såg så mange hus, 

nett som i ein by. Dei var så rare husa, og oppå taket var det ikkje som det skulle vera. (Ho var ikkje 

van med eternitt- og tjørepapptak). Så såg eg ei slett, brei stripe gjennom dalen, og der var nokon 

forunderlege vogner som ikkje var dregne av hestar. Dei sa det med henne, nede i dalen, at ho måtte 

ha sove. - Nei, eg va` heilt vaken, sa Marit Valevatn" Hun døde i 1915. 
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