
Hvem har besøkt de 37 stølene og tuftene  
som finnes i området?  
Nå har du muligheten! Alle stølene er beskrevet med  
historikk, bilder, kart og koordinater. Stølsproduksjonen var 
en nødvendighet for å brødfø bygdas befolkning. Breie som 
den opprinnelige gården i grenda, er trolig fra et av de første 
århundrene e.Kr.

Har du møtt Sangemannen, jutulen som bodde inne i  
Sangenuten?  
Rovdyr og overtro om huldrefolket var en del av stølslivet i 
gamle dager. Når du leser i boken om livet på stølen, vil du få 
respekt for disse menneskene.
Har du sett de gamle fangstgropene rett syd for Sangenuten?

Visste du at Tangebrua var en 90 m lang brokonstruksjon 
over Hallingdalselva rett nedenfor Kleivi inntil 1938?  
To stølsveier har fra gammelt av gått videre opp Sangelia til 
Rødungen, Fetjastølsdalen og Halldalen som er sentrale del-
er av Sangefjellsområdet. Drifteveier som er en forlengelse av 
Nordmannslepene, har også gått gjennom området. 

Har du sett restene etter Aal Tjærefabrikk i Sangelia?  
Den ligger 20 m fra Sangefjellvegen og er en godt bevart hem-
melighet som burde vært tatt vare på. Der ble det produsert 
tjære og terpentin i 1920 årene. Ankomsten var langs den 
gamle stølsveien. I området har det også vært sagbruk og annen 
næringsvirksomhet som var basert på naturgitte forutsetninger.

Visste du at Kleivi var en øy inntil 1950? 
Mye av områdets moderne historie er knyttet til Kleivi, f. eks. 
Næringsparken. 1 km inn i fjellet syd for Kleivi ligger Usta 
kraftstasjon. Vannet kommer fra Ustevann og Rødungen som 
er knyttet sammen med en nesten 3 mil lang tunnel med et 
tverrsnitt på ca. 25 m2.

Vet du hvor mange hytter det er på Sangefjell i dag?  
Oslos Lysverkers anleggsvei/Sangefjellvegen fra Kleivi til  
Rødungen ble i 1965 en forutsetning for starten på den største  
hytteutbyggingen i Ål kommune. Seks store hyttefelt var nesten 
ferdig utbygget innen 1980.

Boken om Sangefjellområdets historie



•  Boken er den første samlede fremstillingen av Sangefjellsområdet  
fra steinalderen frem til i dag og gir en beskrivelse med bilder, kart og 
koordinater. Boken åpner for nye turopplevelser.

•  Boken skal hindre at verdifull lokalhistorisk informasjon går tapt.

•  Målet er at boken skal bli et naturlig inventar i alle hytter på Sangefjell 
og i alle hjem i Breiegrenda med beretningen om den stolte historien.

Boken kan kjøpes fra Einar Eriksen på epostadresse  
einar.arne.eriksen@gmail.com, eller med SMS til 454 11 080 

Oppgi navn, leveringsadresse, telefon og antall.  
Boken koster 350 kr inkl. forsendelse.

Boken kan også kjøpes hos Libris Perstølen på Ål og Notabene på Geilo og Gol.

Sangemanns rike

Dette har vært bokens arbeidstittel. Sangemann var en jutul som i sin tid bodde i  

Sangenuten. Han symboliserer områdets kulturhistorie. Denne historien og  

områdets kulturminner er i ferd med å forsvinne. Bokens hovedoppgave er derfor å  

ivareta historien med bildedokumentasjon.

Hovedvekten er lagt på menneskene i Breiegrenda og deres avhengighet av støls-

driften i området sydover til Rødungen, Halldalen og Fetjastølsdalen. Boken for- 

teller om stølsdriften, rovdyrfaren, overtro, stølsveiene, buføringen og fôrproduksjon 

med transport til bygda over fjellet på vinterstid. 37 støler er kartlagt i detalj med  

historikk, bilder og kartreferanser. Boken gir derfor indirekte også forslag til  

spennende turer, og den har med flere eldre kart. En tjærefabrikk og sagbruk er også 

del av den eldre historien.

Boken tar leseren på en snarvisitt til steinalderen. Sommeren 2014 fant arke-

ologer flere steinalderbosetninger ved Rødungen i nærheten av Tullestølen. Boken 

dekker også nyere historie med utviklingen av Kleivi Næringspark og utbyggingen av 

Usta Kraftstasjon.  Oslo Lysverkers anleggsvei, nå Sangefjellvegen, ble forutsetningen 

for en stor hytteutbygging. Utviklingen av hyttefeltene er beskrevet i boken.
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Einar Eriksen er pensjonist etter en lang karriere innen Elkem 

Engineering, Kværner Engineering og Aker Solutions med  

nasjonal og internasjonal erfaring primært innenfor admini- 

strasjon og ledelse. Han er utdannet sivilingeniør fra Newcastle  

University i 1967. Boken er et resultat av et nært forhold til 

Sangefjell siden 1966 og hobbyer som kulturhistorie, friluftsliv  

og fysisk aktivitet. Eriksen er en ivrig treskjærer. Han er også  

engasjert i veldedig arbeid gjennom et langt og aktivt medlemskap 
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Boken er på 230 sider og  
inneholder ca. 200 nye og 
gamle bilder samt historiske 
kart. Boken ble omtalt i  
Hallingdølen 11. oktober.

Einar Eriksen som har kjent 
Sangefjellsområdet siden 
1966, har brukt de to siste 
årene til å skrive historien  
om det 75 km2 store området. 

Grunneiere i Breiegrenda  
og andre kunnskapsrike  
mennesker har bidratt til  
historien. 

Informer om boken til familie 
og venner som har et forhold 
til området.


