
Våningshusets anatomi 

Suldal, gnr 7 bnr 1, Hjorteland - før og nå 

Hjorteland ligger 280 meter over havet, like over Ulladalen 
sør for Gullingen. Et sagn som er skrevet ned i Gamle Suldal 
Gards- og ættesoga forteller at den første mannen som bosatte 
seg på Hjorteland het Einar. Han var dreng hos en storbonde 
og hadde fått lov til å rydde seg en gård. Han la ut en søndag 
og kom til et sted omgitt av høye fjell med utsikt mot sør. Der la 
han seg til å sove på en flat stein og drømte at han slo seg til her 
oppe i villmarka. Steinen blir kalt Einarsteinen fortsatt.

I følge sagnet skjedde dette på 1500-tallet og var starten 
for bruk nummer1 på Hjorteland. Våningshuset til det første 
bruket er plassert på en rygg i landskapet med god oversikt ut 

dalen. Det har vært drift på gården siden gang og nye bruk er 
kommet til. Bildene til venstre viser brukene på Hjorteland 28. 
juli1888, fotografert av Alice Archer. Bildet ved siden av er tatt 
med omtrent samme vinkel våren 2021. Både bruk nummer 1 
og 2 er bygget om og modernisert, men hovedkroppene er lett 
gjenkjennelige i landskapet. De siste årene er bruk nummer 1 
modernisert ytterligere og fungerer som fritidsbolig. Rogaland 
fylkeskommune har vært involvert i rådgivning i arbeidet med å 
modernisere huset på en forsvarlig måte. 
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