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FORORD 

 

Dette er en oppdatering av 2 hefter: 

• «Kjørkestien over Kleppeheia», med et kapittel om fornminner ved Vassbotn, som 

ble utgitt i 1985. 

• «Kirkestier fra Mosfjell og Svaland» ble utgitt i 1989. 

 

Opprinnelig kom heftene ut hver for seg. 

Begge heftene ble utgitt av Veiledningstjenesten ved Birkenes Skolestyrekontor. 

 

Tekst: Åsmund Knutson 

Bilder: Kameraklubben 

Kart over Granestien side 23: Vidar Haslum  

 

Det er foretatt noen få nødvendige rettinger og endringer, og alle bildene er skannet på nytt. 

Noen av navna har fått endret stavemåte for å stemme med navna på det nye kartet. 

 

Takk til Trygve Løland for de nye kartene med inntegnede stier. Kirkestiene er farget grønne. 

Kartene har målestokk 1 : 20 000. Dvs. 1 cm på kartet er 200 m i naturen. Det er 5 cm 

mellom de blå firkanta rutene i kartet, altså 1 km. I heftet er nok kartet ute av den rette 

størrelsen, men en kan beregne avstanden på et vis når en regner med 1 km mellom rutene.. 

På Trygves kart over Kleppeheia begynner stien ved Kleppevannet og ender på Oggeveien 

ved Sprengekleivdalen. 

Granestien fra Knappholt ender i Monen. 

Stien fra Svaland ender ved Kvennebruna. 

 

Takk til Ivar Skåre for bildene av Snaremyrløa. 

 

Takk til Svenn Hansen som har laget den flotte forsiden. 

 

 

 

 

 

Birkeland 17. februar 2021 

Per Gunnar Knutson 
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Kjørkestien over Kleppeheia. 

 

 Kjørkestien over Kleppeheia fra Skjerkedalen til Sprengkleiv ved Ramselia var i bruk 

lenge før den ble Kjørkesti. De tre gårdene Klepp, Sirekilen og Smørhol (Dale) hørte til 

Iveland kommune heilt til 24. januar 1855. Da ble de overført til Birkenes. 

 Vi starter turen over Kleppeheia ved Skjerkedalen bedehus. Først følger vi bilveien 

under Sørlandsbanen mot Dale (Smørhol). Ved Rødli svinger vi av mot øst fra bilveien og tar 

fatt på de bratte Rødlendkleivene. 

 Et stykke oppe i kleivene kommer den gamle stien fra Smørhol (Dale) på Kjørkestien. 

Veimurene på den er ennå godt synlige i bakkeskråningen. 

 Så kommer vi til Snømyr. Den har fått navnet sitt fordi snøen skal ligge ekstra lenge 

på myra. Vi går i sør-østlig retning langs nordsida av Snømyr til vi kommer på toppen av 

Osekleiva. Derfra er det god utsikt over Kleppegårdene som ligger i østsida av det vakre 

Kleppevannet. 

 Veien svinger mot nord-øst nedover forbi gården Osen mot Kleppevannet. Osen var 

husmannsplass under Smørhol til 1870. Under anleggstida på Sørlandsbanen kjøpte 

anleggsarbeider Jørgen Heggland fra Sannidal eiendommen. Da var det liv og gammen i Osen 

med mange livsfriske barn. Nå står husa tomme, og mus og hare holder til utendørs og 

gnager bork og kvister av trestammene som ligger nedbrekte rundt husa. 

 Forbi sørenden av Kleppevannet er veien slett og grei å gå på. Den går over 

Osebekken som renner ut i vannet, ikke langt fra det stedet der fergemannen på 

Kleppevannet i sin tid budde.  

 Fergemannen hadde i oppdrag å ferge folk og dyr med last over det 900 meter lange 

Kleppevannet i farne tider. Det var helst folk fra Vegusdal og Iveland som kom den veien når 

de skulle på bytur til Kristiansand. De kom inn Sirekilen fra Ogge med båt eller ferje og gikk 

over land til Kleppevannet. Myra på den strekningen kalles enda Trandlemyr. 

 Straks etter at Osebakken er passert, går Kjørkestien over noen fjellknatter. Der kan 

en ta en avstikker på et par hundre meter sørover fra Kjørkestien til ei høy fjellufs. På den 

slette fjellveggen er det meisla inn følgende minneskrift:  

 

A. FEVANG 

Her blev Gud min frelse 

21 – 11 – 1932 

Es. 12.5 

 

Historia bak denne innskrifta er følgende: 

 Anton Fevang, som budde i Åsen nord for Kleppevannet, hadde vært en tur til 

Birkeland og skulle heim igjen om kvelden. Da han kom til Ramselia, var det blitt så mørkt at 

han fikk låne ei fjøslykt der. Det var tåke og regnvær, men han ville likevel gå Kjørkestien 

over Kleppeheia. 

 Da han kom til Torjusmyr, tok han feil av veien og havnet sør for Kleppevannet i 

stedet for på nordsida, der han budde. Han visste ikke hvor han var. Så kom han til et gjerde i 

skogen og tenkte at det ville føre ham fram til en gård. Men det slutta på kanten av ei 

fjellufs. Og Fevang visste ikke ordet av det før han for gjennom lause lufta og havnet på en 
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liten fjellavsats om lag tre meter under toppen av ufsa. Der ble han liggende med brukket 

bein. 

 Han ropte om hjelp, og Rudolf i Osen hørte ropet og fant ham. Sammen med Martin 

på Klepp fikk de den forulykka Fevang til lege. 

 Denne hendinga ble så sterk en vekker for Fevang at han ble et Guds barn fra den 

dag. Til minne om denne hendinga fikk han steinhogger Knut Dale til å meisle minneskrifta 

inn i fjellveggen. 

 

 

 
Innskrift i fjellet 

 

 Kjørkestien fortsetter langs østsida av Kleppevannet til Klepp. På den andre sida av 

vannet kan en se det høye og bratte Stutefjellet, som stuper seg ned i vannet. 

 Navnet Klepp betyr noe slikt som en rund klump eller en rund topp. Det er naturen 

som har gitt gården navn. Fra gammelt av ble Klepp regna for å være en god gård. Alt på 

1600-tallet ble den delt i to. Ytre Klepp var da verdsatt til 1 hud etter gammelt mål. 

 I 1890-åra ble det bygd skolehus på Klepp. Det brant ned i 1932. Skolebarna hørte at 

det begynte å dure så rart oppe på øvsteloftet. De klatra opp gjennom ei luke i taket og så at 

det var full fyr der oppe. De greidde å få sløkt varmen, trodde de, men ble likevel sendt heim 

fra skolen for resten av dagen. Om natta blussa varmen opp igjen, og heile skolehuset brant 

ned til grunnen. 

 Det nye skolehuset ble bygd på andre sida av vannet. Det er nå leirskole for Krossen 

skole i Kristiansand. 
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 Fra Ytre Klepp stiger Kjørkestien opp bakkene til den flate Kleppeheia med snaufjell, 

myrer og blinkende tjern. Det er lett og raskt å gå. Over myrene er det fra gammelt av lagt 

trandlebruer. De er ennå synlige flere steder. Stien har fast underlag mest overalt.  

 Først kommer en til Torjusmyr. Navnet har den trolig etter Torjus Sjuersen Klepp, 

som eide Ytre Klepp i 1739. Kjørkestien går midt over myra. Nord for stien ligger Torjusløa. 

Og sør for stien er det bygd opp ei skrelle av furubar på en odde i myra. Det er ei barhytte å 

gjømme seg i for den som vil se når orrhanen leiker seg om våren. Denne skrella er av ny 

dato, men bruken av skreller er av eldgammel dato. Fangstmennene brukte ofte skreller i 

gamle dager, når de var på fugle- eller dyrefangst. 

 Nord for Torjusmyr er det andre myrer som danner et dalføre ned mot Ogge. Der 

renner en bekk som havner i Sirekilen. Den dalen kalles Preskomdalen øverst og lengre nede 

Saurane. 

 Navnet «Preskom» finnes flere steder. Det skriver seg fra ei prestekone som hadde 

vært ute for ett eller annet på stedet. Øst for Ramselia ligger f.eks. Preskomrøysa. Den har 

fått navnet etter stedet der presten og prestekona måtte overnatte da de skulle flytte fra 

Vegusdal til Høvåg, sier sagnet. Hva Preskomdalen her på Kleppeheia kommer av, har vi ikke 

fått greie på. Navnetradisjonen forsvant med den gamle ætta på Klepp. 

 Så fortsetter Kjørkestien videre sørøstover i lett kupert terreng fram til Varpet. Det er 

en stein- og kvisthaug som ligger der stien svinger mer mot øst. Et varp betyr et kast. Det ble 

gjerne til på den måten at det var skjedd ei stygg ugjerning på stedet, f.eks. et drap. Alle som 

gikk forbi det stedet seinere, måtte kaste en stein eller pinne på den plassen der ugjerninga 

var blitt utført. Dersom de ikke gjorde det, ville de bli delaktige i ugjerninga. 

 Sagnet om Varpet på Kleppeheia lyder noe annerledes enn de andre. Andreas 

Johnsen Ramselia f. 1849, har fortalt dette sagnet til de sju barnebarna sine i Ramselia: 

«En berusa mann datt utfor ei ufs på Kleppeheia og kom så mye til skade at han døde på det 

stedet der varpet nå ligger.» Så føyde bestefaren til i sterkt alvor: «Ingen må gå forbi varpet 

uten å kaste noe på det. Den som ikke gjør det, vil få de den døde mannen.» 

 Dette hadde bestefaren sagt så bestemt og alvorlig at barnebarna aldri gikk forbi 

varpet uten å kaste noe på det i fullt alvor. Den eldste av barnebarna er født i 1910. 

 Kjørkestien går så forbi fleire store myrer der det tidligere hadde vært oppført 

skogløer. De kalles Verjemyr og Verjane. Navna er ikke fullt ut blitt klarlagt, men en verje kan 

tyde en som passer på noe, f.eks. buskapen. Verjane ligger nær grensene til andre gårder 

enn Klepp. Kanskje har myrene representert et farlig stridsspørsmål i si tid. I gamle dager var 

ei myr av stor verdi. Den måtte verjes. 

 Så fortsetter stien over de slette Geitefjella forbi Geitetjørn og til østkanten av 

Kleppeheia. Der ligger Kjørkemyr og Kjørketjørn. Grunnsteinen til Kjørkeløa ligger ennå på 

plass. 

 Stien går så over Sprengekleivbekken, som renner ut av Kjørketjørn og ned 

Sprengekleivdalen. Men Kjørkestien går ned ved siden av den bratte Sprengekleiva til 

bilveien ved Ramselia. 

 Kjørkestien over Kleppeheia ender der. Men de gamle folka fra Klepp og Skjerkedalen 

hadde enda ei hei å ta fatt på før de var framme ved Birkenes kirke. Og den veien er enda 

lenger enn over Kleppeheia. 

Åsmund Knutson. 
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FORNMINNER VED VASSBOTN 

 

Av Åsmund Knutson 

 

 

Lørdag 12. september 1981 foretok Birkenes Kameraklubb en befaring langs den 

gamle drifts- og kjøreveien mellom Vassbotn og Moen i Birkenes. Befaringen begynte i 

Vassbotn og fortsatte om lag 1,5 km sørover Palsheia mot Ramselia. 

Kjentmann, Martin Ivarson, var veiviser. Det var tydelig at vi gikk på en gammel og 

velbrukt kjørevei. Murene i bakkeskråningene holdt fremdeles veien på plass. 

Men det som kom til å vekke størst oppmerksomhet, var to interessante fornminner 

fra eldre jernalder, et stort gravfelt og ei stor gravrøys. Begge lå tett ved veien. 

Gravfeltet, som ligger nord på Palsheia ca. 350 m SØ for husa på Vassbotn (gnr. 28), 

Oggeveien 571, mellom Langsvannsbekken og bilveien til Oggevatn, består av 7 store og 3 

små gravhauger: 

 

Nr. 1  ligger 37 m ØSØ for Oggeveien 

 Diameter 12 m høyde 1,5 m. 

Nr. 2 ligger 32 m S for nr. 1 

 Diameter 8 m høyde 1,0 m. 

Nr. 3 ligger 15 m SV for nr. 2 

Diameter 7,5 m høyde 0,4-0,8 m. 

Nr. 4 ligger 25 m SSØ for nr. 3 

 Diameter 8,5 m høyde 1,0 m. 

 Et søkk i midten med tverrmål 0,5 m. 

Nr. 5 ligger21 m SSØ for nr. 4 

 Diameter 19, 5 m høyde 2,0-2,5 m. 

 Hull på toppen med tverrmål 3 m og dybde 1 m. 

Nr. 6 ligger 23 m V for nr. 5 

 Diameter 9 m høyde 0,4-1,4 m. 

Nr. 7 ligger 31 m SSV for nr. 5 

 Diameter 9 m høyde 1,0 m. 

Nr. 8 er 3 små hauger, a, b, c som ligger mellom nr. 5, 6 og 7. 

 

 Gravrøysa ligger på Palsheia, 494 m nordenfor mast nr. 55 på den NØ-SV-gående 

kraftlinja som krysser Kvennhuslona. Retningen fra masta til gravrøysa er 372 grader. Den 

ligger ca. 1250 meter sør for Vassbotn og ca. 750 meter nord for Ramselia (gnr. 30), 

Oggeveien 450. 

 Sjølve gravrøysa består av rundkamp med opptil 80 cm´s tverrmål. Ei rektangulær 

steinhelle som måler 1,7 x 0,7 x 0,2 meter, kan se ut til å ha tjent som lokk på et 

gravkammer. Røysa er svært utkasta. Den ligger på ei fjellflate der det vokser litt lyng, og er 

omgitt av små furutrær. 
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 Rundt steinrøysa er det lagt en steinring med en diameter på om lag 10 meter. 

Utenfor den ringen er det lagt en ny steinring med en diameter på om lag 20 meter. Steina 

som danner ringen, har en størrelse på om lag 70 x 60 cm.  

 Den 8. oktober 1981 sendte vi et brev til Oldsaksamlingen om disse fornminnene og 

spurte om de tidligere var blitt registrert. Det var de ikke, lød svaret av 14. oktober 1981, 

men Oldsaksamlingen regnet opplysningene så verdifulle at synfaring ville bli foretatt så 

snart som mulig. 

 Registreringen ble foretatt 30. april 1982. Sammen med skriv av 10. september 1982 

sendte Oldsaksamlingen et eksemplar av innberetningen av registreringen til oss. Det slutta 

slik:  

«Vi vil spesielt peke på de 7 gravhaugene som ligger nord for Palsheia. Dette 

gravfeltet er et av de mest verneverdige og severdige som er kjent på Agder. Haugene er 

trolig fra yngre romertid/folkevandringstid, dvs. 14-1700 år gamle. Hjertelig takk for at De 

tok kontakt med oss.» 

 

Når vi har tatt inn i Historielagets årsskrift dette verdifulle resultatet av en beskjeden 

befaringstur, er det for å gjøre oppmerksom på at det muligens kan være andre uregistrerte 

verdifulle fornminner rundt om i kommunen (Årsskrift 4, 1985). 

Meld fra til Historielaget, dersom du finner noe av historisk interesse som burde bli 

tatt vare på. 

 

 

 

 

 

 
Gravhaug nr. 5 ved Vassbotn 
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PÅ KIRKESTI FRA MOSFJELLHEIA 

- Granestien – 

 

Kristi Himmelfartsdag 1982 arrangerte Historielaget, Kameraklubben og Unge Hjem i 

Birkenes en fellestur til Mollestad. Det var Granestien, den mest brukte kirkestien fra 

Mosfjellheia til Mollestad, det var tanken å finne spor etter. Kjentfolk var Kåre Bjørlykke og 

Guttorm Nyhaven m.fl. Turen starta på Knappholt og endte på Moen. 

 

Den første strekningen fra Knappholt til Natveit går først i tålig flatt lende forbi 

Spikketveitløa, Geitemyrane og Spikketveitheia, og så ned den bratte dalen forbi Kristishei til 

Natveit. Alternativ vei fra Spikketveitheia går over Daleheiane til utløpet av Natveitvatnet.  

 

Fra Natveit går stien ned til utløpet av Natveitvatnet og i bru over Dikeelva, og så i vestlig 

retning oppover Vestheiene. Ved Savekjerrane er det synlige rester etter setehuset på 

husmannsplassen (grunnmuren). Derfra kan en se Savehølen i Dikeelva. Sag og kvernhus er 

nå borte. 

 

Stien dreier nå noe mer mot vest og går over myrer og høydedrag til skaret ved Sillebekk. Så 

svinger den mot øst og går i sterk stigning opp heia til Kvilebakken. Der er det høyeste 

punktet til Granestien. Derfra kunne en i «gamle dager» se tilbake til Natveit-husa. Nå er 

utsikten stengt av stor granskog. Men kvilesteinen med både sete og ryggstø ligger 

fremdeles tett inntil stien. 

 

Fra Kvilebakken går Kirkestien videre i sørlig retning over Mørkehei til Halvtekka. Det er ei 

skogløe med et tak som haller en vei. Nå er det bare morkne stokke igjen av løa. 

 

Straks øst for Halvtekka ligger en låg, rektangulær gråsteinsmur på flate fjellet. Tradisjonen 

sier at likkista ble plassert der, når bærerne skulle ha kvil. (Helge Repstad.) 

 

Stien fortsetter videre sørover på fjellgrunn og i småkupert terreng. Der den krysser myrer, 

finnes ennå stokker etter trandlebruer under mosen. Og gamle veimurer er synlige i 

bakkehallet. 

 

Videre sørover helt til Fattigmannsløa ligger stien stort sett på et jevnt høydedrag. Der står 

værvridde furuer på fast mark mellom gamle slåttemyrer. 

 

Fattigmannsløa har navnet sitt etter en legdekall som søkte ly i løa for et kraftig snøvær en 

novemberdag. Han var på vei til Mosfjell, men kom aldri fram. Han ble funnet ihjelfrosset i 

løa. Nå er det bare noen råtne stokker igjen av løa. 

 

Straks sør for Fattigmannsløa gjør stien en sving mot vest ned Høykleivane. Så svinger den 

om lag 90 grader mot øst og fortsetter sørover til Tåmmåsbakkmyra med Orremyr på østsida 

av stien. Her står Orremyrløa som fremdeles er i god stand. 
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Like ovenfor Tåmmåsbakkmyra møtes Granestien og Fjellmannsveien, den veien 

plankekjørerne fra Iveland og Vegusdal brukte når de kom med lassa sine. 

  

Derfra følges de to veiene ad forbi Knarrekjerr og ned de bratte Monekleivane på østsida av 

Duelia til Monen. 

 

Fra Monen reiste kirkefolket videre til Birkenes kirke, enten ned til Nesset eller helst til 

Mollestad og over ferjestedene der. Det siste veistykket gikk på østsida av Tovdalselva. 

 

Jørgen Nesset (f. 1900) har fortalt etter sin far, Theodor Nesset (1851-1926), at det siste 

brudefølget som fulgte Granestien til hest, kom fra Lauvdalen. Det var Ingeborg Tomine 

Tellefsdatter Natveit (f. 1845) og Aanon Olsen fra Fidje i Laudal (f. 1847) som gifta seg i 1885. 

Det var foreldrene til Ole og Gurine Løvdal. 

 

 

Åsmund Knutson 
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1. Knappholt. På vei mot Natveit 

 

 

 

 
2. Fra tunet på Natveit. Kirkestien i bakgrunnen 
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3. Nord for Savekjerrane 

 

 

 

 
4. Savekjerrane med Savehølen i bakgrunnen 
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5. Plassen Savekjerrane (grunnmur) 

 

 

 

 

 
6. Granestien 
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7. Kvilebakken 

 

 

 

 

 
8. Ved Kvilesteinen 
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9. Kvilesteinen 

 

 

 

 
10. Mur etter den gamle veien 
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11. Kvileplass for likkista 

 

 

 

 
12. Fattigmannsløa 
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13. Orremyrløa 
 

 

 

 
14. Tåmmåsbakkmyra 
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PÅ KIRKESTI FRA SVALAND 

 

Kristi Himmelfartsdag 1983 arrangerte Historielaget, Kameraklubben og Unge Hjem i 

Birkenes en fellestur langs den gamle kirkestien fra Svaland. Kjentfolk var Nils Dalane og 

Torleiv Svaland m.fl. Turen starta på Lille Svaland og endte på Stanebakken ved Kvennebrua 

på Rugsland. 

 

Folk fra Steinsland, Ås Stølen og Svaland pleide å samles på Lille Svaland tidlig en 

prekesøndags morgen, før de tok fatt på kirketuren. Noen brukte hester å ri på, men de 

fleste gikk til fots. Kirkeklærne bar de med seg på arm eller rygg. 

 

Stien gikk først mot sør over Kloppemyra, og så vestover et par hundre meter over de flate 

Kloppefjella til Ytremyr. Der kunne de velge mellom to veiruter. I tørt vær gikk de rett fram 

over Ytremyr til Byttesteinheia. Men til vanlig svingte de sør-østover og gikk over Nøglefjell 

til Likmyra. 

 

Navnet har myra fått etter at det fleire ganger ble satt ned likkister der. Snøstorm og store 

snømengder gjorde det umulig å bære likkistene lenger. Tradisjonen forteller at det en vinter 

ble stående sju likkister der på samme tid. Fra gammelt av var det vanlig skikk at folk på 

kirkesti tok en liten stans ved Ligmyrane og mintes de døde som hadde ligget der. 

 

Veien gikk så 6-700 meter rett vestover myra til Kvennhusdalen og videre opp mot 

Byttesteinheia. Der kom den andre veien som gikk over Ytremyr. Bøndene på Svaland hadde 

kvern i Kvennehusdalen og gikk dit når de skulle male kornet sitt. Vannet i bekken kommer 

bl.a. fra Kjerketjønn oppe i Kjerketjønnåsen. 

 

Kirkestien gikk videre over Byttesteinheia til Snaremyr og rett forbi Snaremyrløa på sørsida 

av myra. Det var ei skogløe som nå er råtna ned. 

 

(Under krigen, natt til 19. august 1943, slapp et engelsk 4-motors bombefly ned 7 containere 

i fallskjerm over Snaremyr. De inneholdt krigsvarer til Heimestyrkene. Tyskerne oppdaga 

flysleppet, og Gestapo foretok massearrestasjoner av folk i Rugslandsdistriktet. Noen av de 

arresterte slapp fra det med fengsel i Kristiansand, andre ble sendt til Grini ved Oslo og tre 

ble sendt til en konsentrasjonsleir i Tyskland.) 

 

På fjellskrenten rett øst for Snaremyr står Kvilesteinane. Det er fire flate steiner passelig 

høye til å sitte på, med ei lita fjellufs til ryggestø. Der satte de eldste kirkevandrerne seg ned 

for å kvile. Noen hadde heller ikke tenkt å gå lenger. De var gamle og orka ikke å gå den 

bratte heia ned til dalen og den tunge motbakken tilbake igjen. Men de ville gjerne nyte 

søndagsfreden og kviledagen med å høre kirkeklokkene kalle til høymesse. Når lyden nådde 

fram, reiste de seg og sto og lytta til klokkeklangen fra kirketårnet. Da den tagna, sang de si 

salme og tok på heimvei. De hadde opplevd gudstjenesten på sin måte. 
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De andre dro straks videre nedover mot Stanebakken. Straks nedenfor Kvilesteinane lå 

Hestekjerret. Der steig de av hestene på Stigesteinen. Det er en stor stein som de brukte når 

de skulle stige av eller på hesteryggen. Der slapp de hestene lause etter at de først hadde 

satt helle på frambeina. 

 

Så bar det raskt nedover bratte heia til Stanebakk ved Kvennebruna. Der stansa 

kirkevandrerne og skifta på seg kirkeklærne. Der møtte de og andre kirkevandrere som kom 

fra Rosseland, Hagen, Følsvann, Bjorvann og Tonesal. Hele flokken gikk så videre til Bjorhus. 

Der lå båter som de rodde over Tovdalselva med til Birkenesgården. Og straks etter var de 

framme ved den vakre middelalderkirka fra 1200-tallet. På heimturen etter gudstjenesten 

stansa kirkefolket i Bjorhus. Der kjøpte de kaffe og åt opp nistematen sin. Det budde folk i 

tre hus i Bjorhus på den tida.  

 

Om vinteren brukte Svalands-folk en annen og kortere kirkevei, når de kunne bruke skia. Den 

gikk lenger nord enn sommerveien og var både rettere og lettere. Fra Lille Svaland rant de 

først ned Lille Svalandsdalen og over Indre Ytremyr. Så gikk de over Kjerketjønnåsen, 

Kjerketjønn og Lofthus myrer. Deretter bar det i full fart utfor Stokkebrudalen og ned under 

Havsåsen til Bjorhus. 

 

 

 

Åsmund Knutson 
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1. Start ved Lille Svaland 

 

 

 

 
2. Over Kloppefjella 
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3. Yddermyrane 

 

 

 

 
4. Stans på Likmyra 
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5. Kvennhusbekken 

 

 

 

 
6. Over Snaremyr 
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Ved Snaremyrløa 19. august 1943,  kl. 6 om morgenen etter flyslippet. 

 Til venstre Oluf Reed-Olsen, til høyre Hjelm Waage Thurn-Basberg 
 

 
Snaremyrløa 1966 
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7. Ved Snaremyrhytta 

 

 

 

 
8. Matpause ved Snaremyrhytta 
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9. En av Kvilesteinane 

 

 

 

 
10. Hestekjerr 
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11. Stigesteinen ved Hestekjerr 

 

 

 

 
12. Nedenfor Stanebakken 


