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Setesdalen
Kor såg du venare syn for auga
ell Setesdalen i kveldssol lauga.
Det jidrar gull ivi fjødd og skar
i dei seiste strålon it soli glar.





Til alle som vil ta turen oppover Setesdalen til dei koselege fjelltomtene 
vi har i Støyledalen på Uppstad: I denne hytteboka kan du bli 
betre kjend med delar av den rike tradisjonen som er skapt på 
kvar einaste sti og kring kvar einaste støyl gjennom generasjonar. 

Om sogene er sanne, ja det er ikkje godt å seie. Men at 
stadene og naturen er som vi har omtala - det kan vi garantere.

Gode vener!

God lesing!
Helsing grunneigarane



Uppstad Fjellgrend ligger solrikt og snøsikkert plassert like ved tregrensen (ca 650-800 moh), 
og er omkranset av flotte fjell, myrer, bekker og fjellskog. Feltet er av naturen formet som ei 
skål i terrenget, noe som betyr at man vinterstid kan renne på ski ned i grenda fra alle kanter. 
Og om utsikten er det bare én ting å si: Strålende. Området er dessuten kjent for et rikt dyre-
liv, og da spesielt for den høye bestanden av orrfugl. Men både rev, elg, hare, rådyr og enkelte 
reinsdyr er også på besøk i ny og ne. 

Alle tomtene på Uppstad Fjellgrend kommer med opplegg for strøm, vann og kloakk, og blir 
anlagt i koselige tunløsninger som er inspirert av den gamle stølbebyggelsen i Valle. Retningslin-
jene for hyttebebyggelsen vil tilstrebe å ivareta et helhetlig preg med torv/tretak og materialer 
i naturfarger. Tomtene vil variere i størrelser fra i underkant av ett til i overkant av to mål.

Fakta



I går var slaktar Rolf Stumpf frå Kristiansand, Bjørn og eg ute for å 
sjå etter snarer. Turen hadde vore planlagt lenge, for Rolf ville å sjå 
korleis me fangar ryper og hare. Han har nemleg kjøpt slikt kjøt frå 
Uppstad i fleire år og seld det vidare frå sitt eige slakteri i byen. Heldegvis 
vart det ein god fangst med 15 ryper og 2 harar. Me fann og ein rev i 
revesaksa nedi lia - eit prakteksemplar med særskild flott skinn!

I dag gjekk turen til Svårvaren. Og for ein tur! Strålande ver og blikk 
stille. Me starta i 7-tida om morgonen og kom ikkje heim att før sola 
gladde i kveld. Ferda gjekk opp med Uppstad Videlvatn og Åmli Videlvatn og 
forbi Syngjande. Me hadde smurt med tjørevoks, so skia gjekk helst 
av seg sjølv. Rolf streva noko med bindingane sine, men Bjørn hadde med 
seg truger, så dei fekk han bruke då me kravla oss opp på Svårvaren.  
I det fine været såg me heilt til Gaustadtoppen. Det er heller sjeldan 
ein ser so langt, og synet var so fagert at Stumpf mest vart stum!

Mamme venta oss på støylen då me kom heim att, og det smaka 
utruleg godt med sodd og kjøttsteik etter ein lang dag på heia. 
Rolf hadde ikkje smaka dette før, 
men eg meiner han lika dei røyka 
lammeribbene me steikte på glørne 
i omnen. Bjørn hadde med seg noko 
heimebrygg som smaka særs godt til 
det salte, og alle var samde om at 
det hadde vore ein flott tur i godt lag.

Helsing frå Sigurd Torsson Uppstad

Kjære hyttebok! Uppstad, påska 1938

Svårvaren - som ligger 1268 m.o.h. - er den høyeste fjelltoppen i heieområdet mellom Hylestad 
og Valle. Men litt lenger vest kan man faktisk komme enda høyere opp, helt til ca 1460 m.o.h. 
(Urdalssnuten). Fjelltoppene som omkranser Støyledalen og Uppstad Fjellgrend er Riskefjødd 
i nord, Kallshei i vest og Berefjødd i sør - alle  beliggende i overkant av 1000 m.o.h. Syngjande 
er et nydelig vann  i vesteheiene på vei mot Svårvaren.

Fakta







I dag bestemte mor og jeg at vi skulle følge i onkel Knuts 
fotspor og ta turen over Fitjefjødd (ca 1000 moh.) til 
Sandvatn. For den yngre generasjon som leser dette, så 
var altså Knut en av bygdas viktigste bønder med åtte 
kyr i fjøset. Han pleide derfor, hver eneste sommer, 
å dra med buskapen inn til stølene  ved Sandvatn - omtrent tre 
timer fra Støyledalen. Og det var altså Knuts faste rute mor og jeg ville utforske denne 
flotte søndagen.
 
Sola gnistret da vi tok beina fatt i nitiden, og vi var ikke kommet lengre enn et par kilometer 
før mor kastet trøya. Ikke meg i mot, må jeg få understreke!
Vel oppe på toppen av Fitjefjødd, svette og fæle, fikk vi nærmest sjokk: Maken til fantastisk 
utsikt hadde ingen av oss opplevd før. Og det sier litt når man husker på at mor er født 
og oppvokst like ved Rondane… 
Etter en velfortjent nistepause dro vi videre inn til de gamle stølene på Sandvatn. Og 
da kunne jeg rett og slett ikke dy meg for å deklamere litt poesi, som ble etterfulgt 
av applaus fra mor: 

Sandvass bylgjun du rullar høgleg,
du tekje live er bære løgleg.
Dæ som du ropa: ”Kom her ut’å
eg ska gjøyme suti du bere på”.

På vei ned fra fjellet la vi turen forbi det gamle geitemeieriet på Fitin, og videre til 
Fitjetjønn for å ta en velfortjent dukkert. Mor var som vanlig førstemann uti, og vi bestemte oss 
- der og da - at det ikke må bli lenge til vi gjentar denne vidunderlige turopplevelsen!

Hjertelig hilsen Bjørgulv og Gyro

Kjære hyttebok!  Uppstad, 24. juni 1962

Det planlegges å anlegge en merket turløype (ca 3-4 km) fra Uppstad Fjellgrend og opp til 
Fitjefjødd. Dette blir et sommertilbud som følger den gamle veien hvor kyrne ble ført inn til 
stølene om sommeren. Enkelte fjelltopper i dette området troner over 1300 moh. Vest for 
tomtefeltet ligger Fitjetjønn, en flott badeplass med sandgrunn hvor barn under 16 år kan 
fiske fritt. Av fiskemuligheter for voksne kan Videlvatna like nord for Fitjetjønn være et godt 
alternativ for den som har skaffet seg fiskekort. 

Fakta



Planen var at vi tre kompisene, Olav, Tarjei og meg selv (Knut), skulle 
ta oss en velfortjent jakthelg på Uppstad. Ikke visste vi, da vi satt 
så lystige rundt den brune voksduken og spiste bløtkokte frokostegg, 
at denne turen skulle bli så nervepirrende. Vel, slik begynte det altså: 
Børsene hang blankpussede og nyladde på våre staute skuldre da 
vi omsider kom frem til jaktterrenget ved Berefjødd. Bikkja til Olav 
tok plutselig stand. Den været nok ett eller annet i buskaset tenkte 
vi, og spente hanene.
Og sanne mine ord, frem fra grøfta flakset fire deilige ryper bare 
noen meter foran oss! Tarjei var raskest med å løsne blyet, og det 
første uheldige fjærkreet landet rett i kjeften på bikkja. To av de 
andre endte også sine dager i løpet av kort tid, men den siste luringen 
klarte på utrolig vis å snike seg unna – på tross av at vi er beryktet 
for å være ganske så raske på avtrekkerne. Den kvelden nøt vi et 
måltid ingen av oss noensinne kommer til å glemme. For hva kan overgå 
selvskutt rype på tallerkenen og vellagrede dråper i glasset mens 
kveldssola synker stille bak høstfjellet og “Sailing” av Rod Stewart 
smyger seg ut av transistorradioen...
NB. Vi må nok innrømme at tanken på den fjerde rakkeren som unnslapp 
fremdeles surrer i bakhodet…

Hilsen Olav, Tarjei og Knut

Kjære hyttebok! Uppstad, september 1976

Mot vest fra Uppstad Fjellgrend (ca 4-5 km) ligger Setesdal Vesthei verneområde med tilgjengelig 
jaktterreng for elg, rådyr, hare, rev og rype. Setesdal Vesthei er også verneområde for Europas 
sydligste villreinstamme. I området finnes det en rekke hyggelige turstier merket med steiner 
fra gammelt av. Og omtrent en time fra hyttefeltet ligger Berefjødd - med panoramautsikt mot 
bebyggelsen i dalen mot sør-øst. Landskapet rundt tomtefeltet egner seg ypperlig for sanking 
av molter, blåbær og tyttebær for dem som foretrekker bærplukker fremfor børse eller snare.  
NB! Jakt i området må organiseres via Brokke Aktivitet.

Fakta







Lørdagen begynte med at to smårollinger kravlet begeistret opp i senga vår. Tobias 
(4) insisterte på å stikke sine iskalde føtter godt oppunder den pelskledde magen til 
sin far, mens Thea (7) var mest opptatt av å fremføre nyervervede lesekunnskaper 
fra et gammelt hefte hun hadde funnet i bokhylla etter morfar. Og det skal jeg 
love fikk lattermusklene i sving, enda så søvndrukne vi var. Skriftet hun stotret seg 
gjennom hette ”Ski- og smøringsteknikk”, og var utgitt av skismøringsprodusenten 
R. Amundsen & Co. i 1937. Artikkelen hette ”Hvorfor ikke benytte skiseilet?”, og 
lød som følger:
”For løpere som skal langt av sted på fjellet, og gjerne vil gjøre sine dagsmarsjer 
så lange som mulig, er det fornuftig å benytte sig av skiseilet. Særlig hvis to 
løpere slår sig sammen om et slikt seil, er det lettvint å gjøre det klart til bruk. 
Har man vinden med sig er det utrolig hva det kan hjelpe. Ja, det er slett ikke 
ualmindelig å se løpere bli ”blåst” oppover fjellskråningene”.
Snakk om underlig innretning! For å overtale ungene til å gi opp tanken på å mekke 
et skiseil til å ta med i bakken på Brokke, måtte vi love at de skulle få kakao 
til frokost. Et greit kompromiss, synes pappa, som ikke er særlig nevenyttig…

Kjære hyttebok! Uppstad, vinterferien 2005

Et eget område for skilek med akebakker og et lite barnetrekk vil opparbeides sentralt i området, 
og ei skiløype på ca. 1,5 km blir kjørt opp i ring rundt hyttetunene. Det er også planer om å 
kjøre opp ei 5 km lang skiløype mot Brokke. Uppstad Fjellgrend ligger bare 20 minutter med 
bil fra Brokke Alpinsenter og 45 minutter fra Hovden. 

Fakta

Takk for fire herlige dager i vinterland på Uppstad!
Hilsen Trine, Carsten, Tobias og Thea
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