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REGISTRERING   AV  VEFNEVERDIER   I   DE   10-ÅRS   VERNEDE   VASSDRAG

Stortinget  behandlet  i  april  1973  verneplan  for  vassdrag.  Ved
behandlingen  ble  vassdragene  delt  i  følgende  grupper:

1)     Varig  vernede  vassdrag

2)     Vassdrag  med  vern  foreløpig  fram  til   1983

3)     Vassdragsom  kan  konsesjonsbehandles

For  endel  vassdrag  utsatte  Stortinget  behandlingen
i  påvente  av  nærmere  forslag  fra  Regjeringen.
Stortinget  tok  stilling  til  disse  vassdragene  i
november  1980  og  plasserte  dem  i  forannevnte  grupper.
For  gruppe  2  ble  verneperioden  forlenget  til  1985.

Det  er  forutsetningen  at  både  verneverdiene  og  utbyggings-
verdiene  i  vassdragene  i  gruppe  2  skal  utredes  nærmere  før  det
tas  endelig  stilling  til  vernespørsmålet.

Miljøverndepartementet  har  påtatt  seg  ansvaret  for' å  klarlegge
følgende  verneinteresser.
-      Resipientinteressene

-      Naturvitenskapelige  interesser

-      Kulturvitenskapelige  interesser

-      Viltinteressene

-      Fiskeinteressene

-      Friluftsinteressene

Miljøverndepartementet  oppnevnte  30.   juni   1978   "Styringsgruppen
for  vurdering  av  kulturverdiene  i  de  10  års  vernede  vassdrag"
til  å  sbå  for  arbeidet  med  å  klarlegge  kulturvitenskapelige
interesser.   Styringsgruppen  består  av  to  representanter  fra
den  arkeologiske  interimskommisjon,   en  representant  fra  Riks-
antikvaren  og  fra  Tromsø  Museum  samt  en  representant  fra
Miljøverndepartementet.

Denne  rapporten  er  avgitt  til  Miljøverndepartementet.  som  et
ledd  i  arbeidet  med  å  klarlegge  de  kulturvitenskapelige  interes-
ser.   Rapporten  er  begrenset  til  å  omfatte  registrering  av
kulturverdier  i  tilknytning  til  10-års  vernede  vassdrag.
Rapporten  omfatter  ingen  vurdering  av  verneverdiene,  og  heller
ikke  av  den  skade  som  måtte  oppstå  ved  eventuell  kraftutbygging.

En  er  kjent  med  at  noen  kraftselskaper  tar  sikte  på  innen  1985
å  ha  ferdig  søknad  om  utbygging  av  vassdrag  innenfor  gruppe  2,
i  tilfelle  av  at  Stortinget  skulle  treffe  vedtak  om  konsesjons-
behandling  for  disse  vassdrag.

Denne  rapporten  tilfredsstiller  ikke  de  krav  vassdragslovgivningen
Stiller  til  søknader  om  kraftutbygging.   Den  kan  derf.or  ikke
nyttes  som  selvstendig  grunnlag  for  vurdering  av  skader/ulemper
ved  kraftutbygging.

Mi l j øverndepartemenf et
oslo,    22.12.1980
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FORORDl

F¢lgende  institusjoner  har  fått  i  oppdrag  å  r`egistr`ere  kultur`-
minner  i  de  lo-års   vernede  vassdrag:   Univer`sitetets  Oldsaksam-
ling,   Oslo,   Ar`keologisk  Museum  i   Stavanger`,   Histor`isk  Museum,
Bergen,   og  Det   Kongelige   Nor`ske   Videnskaber`s   Selskab,   Trondheim,
utreder  den  arkeologiske  delen  av  ver`neinter`essene  i  S¢r-Nor`ge.
Riksantikvaren,   Oslo,   utreder  den  etnologiske  delen  av  veme-
ini=eressene   i   dei=   samme   omr`ådet.   Tr`oms¢  museum  har`   ansvar`   for`

både  den  ar`keologiske,   den  etnologiske  og  den  samisk/etnografiske
utr`edningen  i  Nord-Norge.   Oppdr`aget  omfatter  i  alt   60   vassdr`ag.

Undeps¢kelsesområdet  omfatter`  hele  vassdr`agets   nedslagsfeli:,   men
det  har`  ofte  vært  nødvendig  å  begr`ense  feltarbeidei=  til  visse
deler`  av  dette.   I  pr`insippet  er`  alle  spor`  etter`  menneskelig  akti-
vitet  kultur`minner`.   Kulturminnene  blir`  ikke  bar`e  vur.der`t   som
enkeli=objekteri,   men  også   som  ledd  i   det  totale  kuli=urilandskapei=
og  som.  ledd  i  stedets  kulturihistor`ie.   For`di  iiegistr`er.ingen  er`
knyttet  til  Ver`neplan  for`  vassdr`ag,   er`  det  spesielt  viktig  å  be-
lyse  hvilket. forhold  kulturminner  og  kulturlandskap  har  til  elver`
08   Vann.

Arkeologene  har  f¢rst  og  fr`emst  ansvar`  for  minnene  fra  for`hisi=orisk
tid  og  middelalder`   (tiden  før  1537).   I  noen  tilfelle  r`egistr`erer  de
også  minner`  fr`a  nyere     tid  og  minne.r  uten  sikker  dater`ing.   Den
vanligste  typen  kulturminner`  som  h¢r`er  under`  ar`keologenes   ansvar`s-
omr`åde,   er  steinalderboplasser`,   gravhauger`  eller`  -røyser`,   hus-
tufter`,   fangstanlegg   (dyr`egraver  o.a. )   og  jertnutvinningsplasser`.

De  øvri.ge  faste  kulturminnene  fra  nyer`e  tid  r`egistrer`es  av  etno-
loger`  og  samisk-etnogrtafer.     Gr`ensen  framover  i  tid  er`  satt  til
1.   ver`denskrig,   men  ofte  er  det  natur`lig  også  å  ta  med  andre
minner.   Den  vanligste  typen  kultur`minner  fra  nyer`e  tid  er`  går`ds-
anlegg  og   setr`e,   veier`  og  br`oer`,   anlegg  for  r¢mmerfl¢ting,
vassdrevne  kver`ner`  og   sager`  og  minner`  knyttet  til   samiske
nær`iner,   f.   eks.   boplasser`,   fangstanlegg  for`  villrein  og  offer`-
p1asser`.

Styr`ingsgr`uppen  som  setter  opp  rammer`  for`  de  kultur'historiske
Unders¢kelsene  og  samordner  denne  deien  av  pr`osjektet,   består  av:
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F¢r`si=eantikvår`  øivind  Lunde   (for`mann)
Riksantikvar`en,   Oslo

F¢r`stekonser`vator  Arne   8.   Johansen   (var`arepr`.1978-79,
medlem   fr`a   1980)
DAIK/Ar`keologisk  Museum  i   Stavanger`

Konservator`  Johan  A.   Kalstad
Troms¢  Museuh

Pr`ofessor   Sver`re  Marstr`ander
DAII(/Universitefets   Oldsaksamling,   Oslo

F¢r`stekonservator`   Kristen  R.   Møllenhus   (medlem  1978-79)
DAIK/Det   Kongelige  norske  Videnskabers   Selskab,   Museet,
Triondheim

Ko.n.sulent   Rolf  Selrod
Det   Kongelige  Milj¢ver`ndepartement,   Oslo

Prosjektleder`  Egil  Mikkelsen   (sekr`etær)
Unive-fsitetets   Oldsaksamling,   Oslo

Konservai=or`  Anne-Berit   ø.    Borchgr`evink   (vapar`epri. )
Riksantikv./Inst.   for`  folkelivsgransking,  Univ.   i  Oslo

Konse-fvator  Arithus   Fasteland   (var`ar`epr`.   fra  1980)
DAIK/Historisk  Museum,   Ber`gen

Vit.ass.   Dikka   Stor`m   (varar`epr`. )
Tpoms¢   Museum
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SAMMENDRAG

Unåer.s'¢ketsesomTååeb.

Krøderen  er  en  ca.   41   km  lang  innsjø,133  m.o.h.,   som  ligger
innenfor  kommunene  Krødsherad  og  Flå  i  Buskerud.  i  denne  rapporten
omfatter  undersøkelses.omi.ådet et  ca.1   km  bredt  belte  omkring
vannet.  Krøderen  er  en  del  av  Hallingdalsvassd.raget,  med  Halling-
dalselva  som  renner  inn  i  nordenden  ved  Gulsvik,   Snarumselva
ut  i  sørenden  ved  tettstedet  Krøderen.  Vannet  er  langt  og
forholdsvis  smalt,  med  gjennomgående  bratte  sider,   flatere
partier  ved  Noresund  og  ved  sørenden  der  de  største  gårdene
finnes.  Ellers  ligger  gårdene  og  den  dyrka  jorda  de  fleste  steder
i  skråninger  ned  mot  vannet.   Langs  hele  Østsiden  og  det  meste
av  vestsiden  av  Krøderen  er  det  veier,  på  østsiden  går
Bergensbanene.  Det  er  store  friluft-,  rekreasjons-og  turist-
interesser  knyttet  til  området,  både  sommer  og  vinter.  Krøderen
er  tidligere  regulert  for  kraftproduksjon  med  en  oppdemming
på  2,6  meter.

Regb s br. er.Lng smebo der. .

Opplysningene  om  de  faste  kulturminnene  i  denne  rapporten  er  i
det  alt  vesentlige  hentet  fra  de  topografisk-arkeologiske  regi-
streringene  i  forbindelse  med  Økonomisk  :  Kartverk,   som  ble
foretatt  i  kommunene  Krødsherad  og  Flå  i   1970-71.   De  eldste
arkeologiske  undersøkelsene  her  går  imidlertid  tilbake  til
1860-tallet.   Opplysningene  om  oldsaksmaterialet  er  for  største
delen  hentet  fra  Oldsaksamlingens  arkiver,  i  tillegg  til  at
publisert  litteratur  er  benyttet.  I  1980  ble  disse  data  for-
søkt  s-upplert  gijennom  en  kort  befaring-   (4   dagsverk) ,  hvor  en  i
første  rekke  tok  sikte  på  å  lete  etter  eventuelle  steinalder-
lokaliteter  langs  Krøderen.   Tanger  og  flatere  strender  med  sand
og  grus,   samt  flater  ovenfor  slike  ble  prioritert.  På  10  slike
steder  ble  det  dels  lett  i  utvaskete  soner  og  i  åpne  feLter,  dels
ble  det  tatt  prøvestikk   (20) .  Bare  ett  tidligere  ikke  kjent
kulturminne  ble  funnet  i  1980,   ingen  steinalderlokaliteter.
Dette  siste  kan  skyldes  reguleringen  av  Krøderen.   For  Øvrig  må
en  anta  at  en  har  et  ganske  godt  bilde  av  kulturminnebestanden
i  vassdraget.
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RegLsbr.er.te  kutburmLnner..

De  kutlurminnene  som  er  kjent  og  registrert  omkring  Krøderen
avspeiler  klart  en  fast .gårdsbosetningmed  hovedgrunnlaget  i
jordbruket.   Gravminner  fra  jernalderen  dominerer  med  70-80%  av
de  ialt  50  faste  kulturminnene.  Løse  fornminner  er  kjent  i  et
antall  av  51,  derav  minst  19  gravfunn  fra  jernalderen.

Faste  kulturminner:

Områder  med  rydningsrøyser,   gjerder  o.l.
Voller

Gravhauger  og  -r¢yser
Mulige  gravhauger

Andre  kulturminner

LØse   fornminner.:.  -

Steinalder  og  bronsealder:
Buttnakkete,  prikkhuggete  steinøkser
Tykknakkete  stein-  og  f lintøkser
Skafthulløkser  av  stein
Flintartefakter

Gravfunn  fra  eldre  jernalder
Gravfunn  fra  yngre  jernalder

Andre  løse  fornminner

V e r.n e v e r. åt e r' .

Kulturminnene  ved  Krøderen  representerer  forskningsmessig-
arkeologiske  og  lokalh.istoriske  interesser,   for.uten  at  enkelte
av  dem  også  kan  sies  å  være  av  mer  allmenn  og  pedagogisk  interesse.
I  siste  tilfelle  må  en  kunne  stille  som  krav  at  de  er  lett  til-
gjengelige  og  rimelig  godt  bevart.   Kulturminner  som  er  beva.r.t.    i
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et  eldre  kulturlandskap  og  minner  som  har  nær  tilknytning  til
vann.,  bidrar  til  å  øke  verneverdiene  i  vassdraget.

Det  er  gjort  flere  løsfunn  fra  steinalderen  omkring  Krøderen,
for  det  meste  økser,  men  vi  har  ikke  klart  å  påvise  sikre  bo-
plasser.   To  steder  ved  den  søndre  delen  er  det.gjort  funn  fra
jegersteinalderen   (Mesolitikum) ,   (Bj¢re  og  Glesne) ,  mens  det  er
gjort  ialt  10  funn  av  økser  av  stein  og  flint  fra  yngre  stein-
alder  og  bronsealder,   som  er  den  tidligste  jordbruksperioden
ved  Krøderen.   De  sistnevnte  ligger  på  noen  av  de  beste  og  mest
sentrale  gårdene.  At  vi  i  dag  ikke  kjenner  virkelige  stein-
alderboplasser  her,  kan  dels  skyldes  at  flom  og  tidligere
regulering  har  vasket  dem  ut,  dels  at  de  er  pløyd  opp  over
lang  tid,  og  dels  at  våre  registreringer  har vært  for  lite
omf attende .

Etter  en  periode  på  nærmere  1500  år  da  vi  ikke  kjenner  spor  etter
mennesker  ved  Krøderen,  dukker  de  opp  igjen  i  folkevandringstid,
ca.   4-500  e..Kr.   De  neste  5-600  år,   som  omfatter  folkevandringstid,
merovipgertid  og  vikingtid  er  den  b.est  kjente  delen  av  forhistorisk
tid.19  gravfunn  og  36  gravhauger  og  -røyser  må  kunne  regnes  hit,
foruten  noen  løsfunn  og  ett  depotfunn  med  jernbarrer.  Mens  gravene
har  vært  temmelig  sparsomb  utstyrt  i  folkevandringstid,  blir
gravgod.set  både  større  og-  mer  variert  i  merovingertid  og  viking-
tid   (yngre  jernalder) .   Både  kjønn,   status  og  Økonomisk  til-
knytning  kan  en  lese  ut  av  det.   Husdyrhold  og  korndyrking  må  ha
vært  drevet  her  i  vikingtid,  foruten  jakt,  trolig  også  fiske,
og  hester  har  de  hatt.

På  13  av  navnegårdene  med  Krøderen  er  det  kjent  gravminner  eller
det  er  gjort  funn  fra  jernalderen.  På  4  av  disse  finnes  grav-
minner,  men  ingen  funn,   og  på  2  gårder  finner  vi  det  omvendte
forhold.   På  7  av  de  13  gårdene  er  det  kjent  både  gravminner  og
funn.  Disse  forhold  tyder  på  ab  våre  data  sett  under  ett  gir  et
temmelig  representativt  bilde  av  hvilke  gårder  som  var  bosatt  i
jernalderen.   Gravminnene  kan  i  seg  selv  sees  som  en  dokumenta-
sjon  på  denne  bosetningen.   Dessuten  representerer  de  det  fram-
tidige  datapotensiale    som  skal  nyansere,  utvide  og  utdype  det
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bildet  vi  allerede  har  av   jernaldersamfunnet  ved  Krøderen.  Det
gjelder  enklere  ting  som  snevreredatering,  men  også  mer  kompliserte
spørsmål  om  Økonomiske  og  sisiale  forhold.   Mens  gravfunn  og  grav-
minnner  bare  er  inndirekte  spor  etter  jernaldersbosetningen,
representerer  hustufter,  gammel  dyrket  mark  o.l.   de  mer  direkte
spor.  Tufter  som  kan  skrive  seg  fra  jernalder  er  ikke  kjent  ved
Krøderen,  og  det  gjelder  for  def  aller  meste  av  Østlandet.
Hvor  gamle  områder  med  gammel  dyrket  mark,   rydningsrøyser,   gjerder
o.s.v.  kan  være,  vet  vi  ikke,  men  trolig  er  det  meste  av  dette
fra  relativt  sen  tid.

Til  sikre  kulturminner  fra  middelalderen   (1050-1537)   kan  vi  vi  bare
regne  "Kapellhaugen"  ved  Gulsvik,  hvor  det  ska,l ha  stått  en  tre-
kirke.   Sikre .bosetningsspor  kan  vi  ikke  vise  til.   Imidlertid
finner  en  fra  omkring  år  1300,   gårder  ved  Krøderen  omtalt  i
skriftlige  kilder.  Av  i  alt  41   navnegårder  er  22  eller  54%  nevnt
i  slike  kilder  fra  middelalderen.  Antallet  bebodde  gårder  har
trolig  vært  større.  Vi  vet  imidlertid  at  det  ved  grundige  under-
søkelser  kan. være  mulig  å  finne  spor  av  bebyggelse  fra  middelalderen
på  noen  av  de  22  gårdene,   og  således  finnes  det  her  et  framtidig
datapotensiale    for  forskning.

Det  er  i  første  rekke  noen  av  gravminnene  fra  jernalder  som  kan
sies  å  ha  større  allmenne  og  pedagogiske  verneinteresser.   Det
gjelder  f .eks.   gravhaugene  på  Sandum  søndre,   en  stor,  godt  bevart
haug  på  Nore  nedre  og  et  gravf elt  med  5  gravhauger  på  samme
gård.   På  Bjøre  søndre,  Bjertnes  og  Fyran  er  det  også  godt
bevarte  og  lett  tilgjengelige  gravhauger.  Flere  av  stedene  ligger
gravminnene  fint  plassert  i  kulturlandskapet.

FlerEallet  av  kulturminnene  ved  Krøderen  ligger  i  et  visuelE
samband  med  selve  vannet.   ingen  har  noen  påviselig  funksjonell
tilknytning,  men  i  noen  tilfelle  er  det  en  svært  nær  fysisk  til-
knytning.  Mange  steder  skrårjordene  helt  ned  til  vannet  og  grav-
hauger  finnes  i  disse  skråningene:  ved  Veikåker,  Bjertnes  og
Skinnes  nedre.   På  Veteren  ligger  en  gravrøys  på  en  tange  ut  i
vannet.   "Kapellhaugen"   og  det  gamle  dyrkningsomr.åddt.   ved  Gulsvik
ligger  også  relativt  nær  vannet.   På  Ørpen  søndre  kan  en  gravhaug
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NATURFORHOLD

Slik  vassdraget  er  definert  i  Verneplan  for  vassdrag  omfatter  det
bare  selve  vannet  Krøderen,   som  har  et  areal  på  41,4  km2  og  en
lengde  på  ca.   41   km.   H.o.h.   ca.   133  m.   Det  ligger  innenfor
Krødsherad  og  Flå  kommuner  i  Buskerud,   Øst  for  Norefjell.   Største
delen  av  de  tidligere  kjente  kulturminner  i  de  to  kommuner  ligger
nær  vassdraget,   liksom  også  de  største  gårdene.   En  har  derfor  i
denne  rapporten  og  i  de  videre  vurderinger  valg±  å  ta  med
kulturminner  som  ligger  mindre  enn  an  kilometer  i.  1uftlinje  fra
Krøderen.   Med  andre  ord:  Vassdraget  omfatter  Krøderen  og  et  6n
km  bredt  belte  omkring  vannet.

Halldingdalselva  renner  ut  i  Krøderen  i  nordenden,  ved  Gulsvik.
Herfra  til   Sundsnebbet,   ca.   15  km,   går  vannet  NNV-SSØ.   Det  er
500-1700  m  bredt.   I  N-enden  er  det  en  del  flate  elveavsetninger.
Begge  sider  av  vannet  på  dette  partiet  er  forøvrig  temmelig
bratte,  med  enkelte  dyrkete  flater  ned  til  vannet,  en  del  tanger
er  det  særlig  på  V-siden.   I  vannet  V  for  Sørbygdi  er  det  nQen
øyer.

Mellom  Sundsnebbet  og  Veikåker  gjør  vannet  en  bøy  NØ-SV  før  det
går  mer  N-S,   ned  til  Noresund   (Sundsnebbet-Noresund,   ca.10-11
km) .   Her  er  vannet  400-1500  m  bredt.   På  begge  sider  er  det  en  del
gårder,  til  dels  med  jorder  helt  ned  til  vannet.  Ø-siden  er
gjennomgående  svært  bratt.

Ved  Noresund  er  det 'en  kraftig.  innsnevring  av  vannet,   før  deL  igjen
utvider  seg  i  den  nedre  del  av  Krøderen  som  går  i  retning  NV-SØ,
lengde   13-1.4  km.   Her  er  vannet  på  det  bredeste  ca.   2  km.   Skinne-
sundet  danner  en  innsnevring  på  denne  delen  av  Krøderen.  Ved
Noresund  og  i  SV-enden`  (Skinnes-Glesne) ,   er  det  relativL  flatt
omkring  vannet.   På  N-  og  NØ-siden  er  det  gjennomgående  brattere.
Snarumselva  renner  ut  fra  Krøderen  i  SØ-enden.   Hallingdalselva,
Krøderen  og  Snaumselva  danner  en  del  av  Hallingdal-  Drammens-
vassdraget.

Beggrunnen  omkring  Krøderen  består  av  grunnfjell.   Større  partier
med  løsavsetninger  og  dermed  også  de  største  gårder  og  dyrkete





FLg.   2.   K]p¢der'en  noråover  fr.a  Nor.eswmd.  Fobo:   EgbL  Mi;kketsen.

Fi,g..  3.  Kr¢deren  meå  går.den  Skoza.  Foto:   EgbL  Mi;kketsen.
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FLg.   4.  Kr'¢der.en  vesbover.  fra  Skbmesu;ndeb,  mob  Råen.  Foto:  Egbl  Mi;kkelsem.
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areåler  finner  en  ved  Gulsvik,  Noresund  og  Skinnes-Fyran-Glesne,
d.v.s.   i  begge  ender  og v.ed  den  trangeste  innsnevringen  av  Krøderen.
I  alt  er  det  185  gårdsbruk  med  9500  da  dyrket  mark  ved  vannet.   i
et  smalt  belte  langs  breddene  dominerer  løvskogen,  høyere  opp  som
regel  furu  og  gran.  Krøderen  nyttes  mye  Eil  fiske,   særlig  etter
Ørret.   Sikfiske  er  også  kjent,  bl.a.   er  det  omtalt  fra  Noresund
på   1600-tallet    (Mørch   1974:389).                                          ,.

Riksvei  280  og  riksvei  7  følger  østsiden  av  Krøderen.  Fra  Ørgenvika
og  nordover  går  jernbanen     (Bergensbanen)   parallelt  med  riksveien.
Også  langs  en  større  del  av  vestsiden  av  vannet  er  det  veier.   Det
er  stor  aktivitet  knyttet  til  friluftsliv,  sport  og  turisme  ved
Krøderen.   Her  finnes  bl.a.   5  hoteller/pensjonater,   4  camping-
plasser  og  ca.1000  hytter.   Om  sommeren  er  det  særlig  fiske,
bading  og  båtsport  Krøderen  nyttes  til,  mens  området  er  inn-
fallsporten  til  skianleggene  på  Norefjell  om  Vinteren.    (NoU  1979:9) .

Krøderen  er  tidligere  regulert  for  kraftproduksjon.  I  brev  av
29.   august  1978  til  Oldsaksamlingen  har  Drammen  Elektrisitetsverk
gitt  følgende. opplysninger: "Tillatelse  til  regulering  av  Krøderen
ble  gitt. Forening  til  Hallingdalsvassdragets  Regulering  ved  Kgl.
res.   av  26.   juni  i.964.   Det  ble  gitt  tillatelse'   til  2,6  meters
oppdemning,   dvs.   en  Øvre  reguleringsgrense  på  kote  132.95  til-
svarende  +  3.51   på  Krøderen  vassmerke,   og  en  nedre  regulerings-
grense  på  kote  130,35  tilsvarende  +  0,91   på  Krøderen  vassmerke.
Reguleringen  antas  å  ha  hevet  vintervasstanden  i  Krøderen  med
ca.   1,35  meter  ut  over  den  heving  av  vasstanden  som  fant  sted
ved  reguleringene  i  Øvre  Hallingdalselven.  Naturlig  flomvasstand
ligger  godt  over  kote  132.95."
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AP`KEOLOGISKE   UNDERSØKELSER   0G    REGISTRERINGEP`    I    VASSDF`AGET

De  opplysningene  som  gis  i  den foreliggende  rapport  bygger  i  det
alt  vesentlige  på  topografisk-arkeologiske  registreringer  som  er
foretatt  i  forbindelse  med  utarbeidelsen  av  Økonomisk  Kart-
verk.   I  Krødsherad  kommune  ble  det  meste  av  dette  arbeidet
gjort  i  1970,   i  Flå  ble  registreringene  utført  i  1970-71.
Dette  er  de  første  systematiske  registreringer  av  fornminner
i  kommunene.

De  første  registreringene  av  fornminner  i  deler  av  Krødsherad
ble  imidlertid  foretatt  så  tidlig  som  i   1860-årene   (Ab.1869:
126) .   Da  var  det  kjent  gravhauger  på  gårdene  Nore,   BØ  nordre
og  søndre,   Bjertnes  og  Gren  søndre.

Helge  Gjessing  foretok  utgravninger  av  gravhauger  i  Krøds-
herad  i   1909,   Tan  Petersen  i   1916.   I   1974  undersøkte  Helge
Braathen  to  gravhauger  på  Nore  nedre,   foruten  at  han  fore-
tok  pr¢vegravninger  på  BØ  og  Hamremoen.   Forøvrig  er  det  fore-
tatt  flere  befaringer  i  vassdraget.

Opplysninger  om  det  arkeologiske  funnmaterialet   (løse  forn-
minner)   er  dels  hentet  fra  registreringsrapportene  for
Økonomisk  Kartverk,  dels  fra  arkivene  ved  Universitetets
Oldsaksamling.

For  å  supplere  de  data  som  var  kjent  gjennom  de  nevnte  kilder,
ble  det  14.-15.   august  1980  foretatt  en  befaring  med  registrer-
inger  langs  Krøderen,   ledet  av  Egil  Mikkelsen.  Det  ble  ut-
ført-4  dagsverk.  Da  steinalderlokaliteter  erfaringsmessig
blir  lite  systematisk  registrert  i  forbindelse  med  ØK-
registreringene,   ble  arbeidet  i  1980  konsentrert  omkring
denne  fornminnetypen.  Befaringen  ble  foretatt  dels  med  bil,
dels  med  båt.

Befaring  med  bil:   Rv.   7   og  Rv.   280   langs  Ø-og  N-siden  av
Krøderen,   vei  langs  V-  og  S-siden  av  vannet  fra  utløpet  til .
Rin9nes .
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Befaring  med  båt:   fra  Noresund  og  N-over  til  Sundsnebbet,
langs  begge  sider  av  Krøderen.

V-siden  av  Krøderen,  fra  Sundsnebbet  til  Gulsvik  ble  ikke
nærmere  undersøkt.

Langs  store  deler  av  Krøderen  er  det  bratt,  med  fjell,  ur
eller  tett  skog  ned  mot  vannet.  Andre  steder  er  det  oppdyrkete
jorder  helt  ned  til  vannet.   Slike  strekninger  ble  ikke  under-
søkt.  En  prioriterte  letingen  til  tanger  og  flatere  strender
med  sand  og  grus,   samt  flater  i  tilknytning  til  slike. forma-
sjoner.  Her  ble  det  dels  lett  i  utvasket  sone  og  i  åpne  felter,
dels    ble  det  tatt  prøvestikk.10  steder  ble  undersøkt  på
denne  måten,  og  det  ble  i  alt  tatt  20  prøvestikk.

Følgende  steder  ble  undersøkt:

Gulsvik' langs  stranden  på  NV-siden  av  Solheimelvis utløp
i  Krøderen:   Fine  sandstre.nder  -  4  prøvestikk..  Tykt
tre.kull-lag  påvist  i  ett  stikk.  Lite  slaggstykke  ved
elveutløpet .

Gulsvik  -  Sørbygdi  -  undersøkt  i  utvasket  strandsone  på  to
steder.

Ståloddeberget,  fange  ut  i  Krøderen.   Undersøkt  og  tat± 2  prøve-
•   stikk  på  flater  på  den  sørlige  delen.

Veikåker  kapell,   liten  tange  ub  i  vannet,   strand  med  sand  og
grus,  hvor  det  ble  lett  etter  kulturspor.

Moviken,   sørvendt  sandstrand  med  flater  innenfor,  bekkutløp.
Det  ble  lett  i  stranden.   På  flaten  innenfor  ble  det
tatt  2  prøvestikk.

Storesand, tange  med  stor  sørvendt  sandstrand,  med  flater
innenfor.  Det  ble  lett  i  sandstranden  og  tatt  2  prøve-
stikk  på  flatene.

Solstad-Noresund,   strand  med
en  lengre  strekning.

Noresund ,

sand,  grus  og  stein.  Lett  langs

tange  på  NV-siden  av  sundet,  med  stor  strand  med  sand
og  grus.  Lett  her  og  på  flater  innenfor  hvor  det  ble
tatt  3  prøvestikk.

Vest  for  Slevika, tange,  fjell  med  flate  partier  med  sand  i
undergrunnen.  Tatt  5  prøvestikk  her.
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Skinnesmoen, halvøy  på  SV-siden  av  Skinnesundet,  med  stor
sandstrand  på  N-siden.  Her  ble  det  lett  og  tatt  2  prøve-
stikk  på  en  flate  i  NØ.   i  2  prøvestikk  der  veien
slutter  ved  Skinnesundet  ble  det  funnet  et  fragment  av
en  krittpipe  og  et  porselensstykke.

Med  untak  av  prøvestikk  ved  Gulsvik   (trekull).  og  de  sistnevnte
ved  Skinnesmoen, ga  prøvestikkingen  og  registreringene  i  strand-
sonen  av  Krøderen  negative  resultater.  Det  lille  som  ble
funnet  er  enten  udatert  eller  av  så  sen    dato  at  det  ikke  er
registrert  i  foreliggende  rapport.  Det  eneste  som  ble  regi-
strert  i  1980  utenom  strendene  langs  Krøderen,  var  et  område
med  gammel  dyrket  mark  ved  Gulsvik   (reg.nr.   7) .
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KIJLTURMINNER

[NNLEDN  I.NG

Lov  om  kulturminner  av  9.   juni   1978   (som  nylig  har  avløst  Lov
om  fornminne  av  29.   juni   1951)   danner  utgangspunktet  for  hva
som  i  denne  rapporten  er  datagrunnlaget  for  den  arkeologiske
siden  av  kulturverninteressene  ved  Krøderen.  De  kulturminnene
som  etter  Lovens  §4  defineres  som  fredede  faste  fornminner  fra
oldtid  og  middelalder   (inntil  år  1537)   er  tatt  med  her.   Det
samme  er  løse  fonminner   (oldsaker)   fra  de  samme  tidsrom,   se  §12.
I  noen  tilfelle  er  usikre  fornminner   (f .eks.  mulige  gravhauger
eller  -røyser.)   og  kulturminner  med  uviss  alder   (f .eks.   områder
med  rydningsrøyser)   også  tatt  med  i  registreringene.   Skriftlige
kilder  fra  middelalderen  er  også  i  noen  grad  utnyttet.

De  registrerte  kulturminnene  er  nærmere  stedfestet  ved  hjelp  av
kartkoordinater   (UTM-systemet)   på  kart  i  målestokk  1 :50.000,
(M711-serien) .   I  tillegg  er  disse  tegnet  inn  på  flyfoto  som
finnes  ved  Uhiversitetets  Oldsaksamling.  Alle  sikre  fornminner
er  dessuten  avmerket  med  "R"  på  kartblad  i  det  Økonomiske
Karverk.  Kulturminnene  og  deres  lokalisering  etc.   er  nøye  be-
skrevet  i  innberetningene  fra  de  topograf isk-arkeologiske
registreringene  i  Flå  og  Krødsherad   (untak:   reg.nr.   7) .   i  denne
rapportån  er  beskrivelsenederfor  gjennomgående  svært  knappe.

Beskrivelsen  av  kulturminnene  følger  i  størst  mulig  grad  Krøderens
bredder  fra  nord  mot  sør.  Det  er  registrert  kulturminner  på
kartbladene   1715iv  Flå,17151   Strømsåttbygda  og   171511  Krøderen.

REGISTRERTE    KULTURMINNER

jv G S ..

Reg.nr.1.      Gulsvik   søndre   (29/5,14) 1715IV . UTM : 315 9 5 0

Kapelltomt   (kirketuft) .  En  haug  hvor  det  ifølge
tradisjonen  har  stått  et  kapell,  trolig  en  middel-
alaersk  trekirke.   Steiner  og  mange  små  hauger  er
nå  pløyd  vekk  oppe  på  haugen.   Rv.   7  har  skåret  seg
inn  i  haugen  på  N-siden.   En  stein  med  innhugde
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f.igurer   (oppbevares  på  Gulsvik  nordre)   stammer
muligens  fra  Kapellhaugen.
Litteratur:   0.   Rygh   1909:80.

Reg.nr.   2.      Ganderud   lille   av  Gulsvik   s.    (29/4,)      1715IV.UTM:311944

Mul_ig  gravha_ug,   diam.   5-6  m.   Kan  også  være  naturT
dannelse .

Reg.nr.   3.      Seterstøen   av  Gulsvik  mellem   (28/17)    1715IV.UTM:315939
Jernøks (i  privat  eie) ,     funnet  på  dyrket  mark.

Reg.nr.   4.      Gulsvik   (27-29/)
C  18948:   Skafthulløks  av  bergart  fra  yngre  steinalder/
brons ealder .

Reg.nr.   5.      Gulsvik    (27-29/)
C  8072:   Pilespiss  av  jern  fra  middelalder.

Reg.nr.   6.      Solheim   (7/)
C  27225:   SkiveskraDer  av  flint.

Reg.nr.   7.     Gulsvik

1`7151.    UTM:ca.950340

1715r.    uTM:337941

område  med  gammel   dyrket.riark.   Mellom  Rv.   7    (den

gamle  delen)   og  Krøderen,   på  Ø-siden  av  Solheimselvi
er  det  en  rygg  med  relativt  plan  overflate.  Her  er
det  større  og  mindre  tidligere      oppdyrkete  flater,
med  rydningsrøyser  og  voller  av  stei.n  langs  sidehe
(overgrodde) .  Ned  til  Krøderen  og  elva  er  det
bratte  skråninger.  Ved  prøvestikking  innenfor  de
dyrkete  områdene  ble  det  påvist  små  trekullbiter.
Alderen  på  dyrkingsområdet  er  vanskelig  å  anslå.
I  dag  er  det  gravd  noen  store  groper  på  området.

Reg.nr.    8.      Mebøen    (4/)                                                                             17151.    UTM:35?92?

Rangle av  jern,   fra  vikingtid.   Oppbevares  på
Hallingdalsmuseet.

Reg.nr.   9.      Søns±eby  nordre   (3/3) 17151.    UTM:361919

Øks,  antagelig  av  bronse   (i  privat  eie) ,  funnet  i
1920-årene  under  harving.
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Fi,g.  5.  Jem,bar.r.er.  (btegg¢kser?) ,  broug  fr'a  vi;kbngtid,  fumet på
Vebkåker.,   Kip¢dsherad  (r.eg.nr.. .15a,   C  32244) .   Fu;meb  er.  eb  depob,
neålagt  som r.åDar.eLager  for. hamået  e7|er  sener.e  ar[vendeLse på
går.åem.   Fobo..   OLåsaksamlbmgen.

J
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Reg.nr.18.   Ørpen  nordre    (221/1,2,9) 171511.  UTM: 352765

Verperøys   (kast) ,,  bestående  av  enkelte  store  steiner
og  en  del  kvist,   diam.   3  m,   h.   0,5  m.   Ligger  på  skog-
kledd  kolle.   Røysa  ligger  ved  den  gamle  ferdsels-
veien  mellom  Ørpengrenda  og  Redalen.   Skikken  med  å
kaste  pinner  på  kastet  har  her  vært  levende  helt  opp
til  våre  dager.  Det  er  knyttet  en  tradisjon  til
varpet  som  går  tilbake  til  begynnelsen  av  1700-tallet.
Litteratur:   A.   Mørch   1974:534,   635.

Reg.nr.   19.   Ørpen   søndre   (222/4,5)
a)   C   27344:   Enegget  sverd  av  jern,

1 7 1 5 I I . UTM : 3 5 0 7 6 5

f ra  merovinger-
tid.   Funnet  under  pløying  i   1943,   ca.   30  cm
dypt,  under  flat  mark.  Brannrester  over  et
område  på  ca.   2  m  i  diam.

b)   C  29828  a-e:   Øks  av  jern  m.m.,   fra  vikingtid.
Funnet  omtrent  samme  sted  som  foregående,   under
pløying  i   1959.

Reg.nr.   20.   Ørpen   søndre   (222/4,5)

Reg.nr.   21.

171511. UTM : 3 5 2 7 6 4

a)   C  28632:   Skafthull¢ks  av  stein,   fra  yngre
steinalder .

b)   C  28798  a-d:   Diverse  mindre  jernsaker,   fra  yngre
jernalder:   Funnet  like  ved  hverandre,  på  dyrket
mark   i   1953.

Ørpen   søndre   (222/4,5)
a)    C   21384   a-g:

1 7 1 5 I I . UTM : 3 5 1 7 6 3

Gravfunn  fra  merovingertid,  med  en-
egget  sverd,   ljåblad,   sigd,  celt,  øks,  munnbitt  og
jernlenke.

b:   C  28798  a-d:   Gravfunn  fra  yngre ernalder,  med
pilespiss,  krok  og  2  bissel  av  jern.  Funnet  70-
80  m  fra  hverandre.

Reg.nr.   22.   Ørpen søndre   ("Munkebakke") ,

(222/4,5)

C   27044:    Spyds iss  av

171511. UTM : 3 4 97 61

ern,  fra  vikingtid.  Funnet
ute  i  Krøderen,   3  m  fra  land.   Dyrket  mark  vaskes
her  ut  i  vannet,  trolig  p.g.a.  reguleringen.







Fp4„g^..]  6M.„::^.a_D__:alb  3  grcwhaugeT  på  Scmdm  s¢ndre  (reg.nr..   25) .  Foto:
Egil  Mi;Kkelsen.

FLg.   7.   ''Den  gc[rnle  mester.'' ,   en  ga:rrmet  fr.edeb  ei,k  på  Bjer.tnes/Kip¢dsher.ad
pTestegår.d,   8bår.  oppe på  en  gravhaug,  mens  en  annen rr[ulLg  gr>avhaug
tdgger'  ti;ke  bLL  venstr.e  for.  tr.eeb  (r.eg.nr..   37) .  Foto:  ELtzabeth  Skjetsvik
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KULTURHISTORISKE   VERNEVERDIER    I    VASSDRAGET

INNLEDNING

Kulturminnene  ved  Krøderen  representerer  i  første  rekke  forsknings-
messig  -  årkeologiske  og  lokalhistoriske  verneinteresser.   De  skal
tjene  til  å  belyse  så  vel  større  kulturhistoriske  problemer  som
lokale  bosetningshistoriske  forhold.  Kulturminnene  kan  betraktes
som  det  framtidige  datapotensiale     som  en  skal  kunne  oppsøke  med
nye  problemstillinger,  dataljregistrere,  måle  opp,  ta  prøver  fra
og  foreta  utgravninger  av.   Sjeldne  kulturminnetyper  kan  ha  stor
verneverdi,  men  vel  så  ofte  er  det  mangfoldet,  bevaringsgraden  og
minnenes  sammenheng  med  kulturlandskapet  som  er  viktig.

Kulturminnenes  allmenne  og  pedagogiske  verdier  kan  omfatte  en
rekke  former  for  bruk:   faglig  ekskursjonsmål,  bruk  innenfor  lokal-
historien  av  skoleklasser,  foreninger,  historielag  o.s.v.  og  i
sammenheng  med  rekreasjon  og  turisme.   Forutsetninger  er  at  de
er  rimelig  go.dL bevart  og  at  de  ligger  relativt  lett  til-
gjengelig.  Kulturminner  som  ligger  i  et  lite  endret  kulturland-
skap  representerer  spesielle  verdier,  også  av  estetisk  og  opp-
1evelsesmessig  art.

Fordi  denne  rapporten  gjelder  spørsmålet  om  vern  av  vassdrag  mot
ytterligere  kraftutbygging,  vil  en  måtte  legge  vekt  på  hvilken
tilknytning  kulturminnene  har  til  elver  og  vann.



-27-

NOEN    KULTURHISTORrsKE  .pROBLEMOMRÅDER    KNyTTET   TIL   vAssDRAGET

SteLnatder.
To  steder  ved  Krøderen  er  det  gjort  funn  som  kan  dateres  til
GZ.dz.G   stGt7?czzdGz.   eller   "jegersteinalderen",   ca.   4-5000   f .Kr.
Det  ene  stedet  er  på  Bjøre  søndre   (reg.nr.   35b)   hvor  det  er
funnet  en  buttnakket,  prikkhugget  steinøks.  Her  skal  det  også
være  gjort  andre  funn.   Det  andre  stedet  er  på  Glesne,  på  tangen
ved  utløpet  av  Krøderen,   der  denne  renner  ut  i  Snarumselva   (reg.
nr.   56) .  Her  er  det  funne.t  en    skadet  prikkhugget  trinnøks  av
stein  og  et  stykke  av  en  slipehelle  av  sandstein.  På  dette
stedet  har  det  trolig  lig-get  en  boplass,  meget  gunstig  plassert
i  forhold  til  vannet  og  elva.  Funnene  kan  knyttes  til  den  så-
kalte  "Nøstvetkulturen".  Det  er  nå  tettbebyggelse  ved  Glesne
(Krøderen)   og  trolig  ingen  spor  igjen  av  boplassen  der.

Det  ville  være  å  vente  at  en  skulle  finne  spor  etter  jegere  fra
eldre  steinal.der  ved  et  så  stort  vann  som  Krøderen.  Når  vi  ved
registreringen  i  1980  ikke  fant  slike  spor,  kan  det  skyldes  at
registreringen  ikke  var  omfattende  nok,  men  det  kan  også  Være
at  naturlig  f lom  og  senere  regulering  av  vannet  har  vasket  ut  og
fjernet  slike  kulturspor.  To  flintflekker  funnet  på  Stavnesodden
ved  Veikåker   (som  kan  dateres  til  steinalder  generelt)   og  en
skraper  av  flint,  funnet  på  Solheim,  viser  at  antallet  stein-
alderboplasser  og  aktiviteten  i  steinalder  har  vært  større  enn
det  våre  kjente  data  gir  inntrykk  av.  Intensive  registreringer
ved  lav  vannstand  er  nødvendig  for  å  finne  eventuelt  f lere  stein-
alderboplasser  langs  Krøderen,  boplasser  med  tilknytning  til
fangst  -og  fiske.

Fra   2/73gz.G   stGd7?czzdGr   eller   "bondesteinalderen"    (ca.   3700-1800   f .Kr.)

er  det  gjort  flere  oldsaksfunn  ved    Krøderen.   På  Buøyna  er  det
funnet  en  tykknakket  og  en  tynnbladet  flintøks.   Fra  Fyran  kommer
to  tykknakkete  steinøkser,   og  samme  Økseform  er  også  funnet
på  Glesne.   De  fleste  av  disse  øksene  må  regnes  til   "stridsøks-
fasen"    (ca.   2800-2400   f .Kr.) ,   men  noen  kan  også  skrive   seg  fra
sen-neolitisk  tid.  Mest  sannsynlig  er  det  at  disse  funnene  har
vært  knyttet  til  folk  som  har  hatt  jordbruk   (husdyrhold/kordyrking)
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F£g.  8.   Stebn¢ks  (butbnakket,
pr.i;kkhugget)  fria  eLdpe  stetn-
alder',  fumet  på  går.dem Bj¢r.e
s¢ndr.e   (r..eg.nr..   35b,   C   16506).
Deb kcm ha  vært  en  fcmgst-
boptass her.  i,  stetnatdeTen.
Foto:   Ove  HOLs.b,   OLdsakscwrilbngen.

Ftg.   9.   Sl<afthult¢l<s  av  sbei,n,  fra
sbetnalder  etter?  eldr.e bronse-
atder..  Den  er.  fumet  på  Ør.perL  £
Kip¢dsher¥2å   (r.eg.nr..   20a,   C   28632).
Øksa  har.  vær.b bruk  tit  rrgådkng  cw
skogen  for  å  skaffe  ri,ge beb±er.  og  åkr.e.
Foto:   Oi)e  HOLsb,   OZ,åsaksamli,mgem.
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som  næringsvei,  men  som  samtidig  trolig  har  drevet  fiske  og  jakt.

En  annen  gruppe  steinøkser,   som  har  vært  i  bruk  i  siste  delen  av
#73gz.G   stG¢7?czzdGz.    (sen-neolitisk   tid)    og   Z>z.c>7?sGczzdGz.   er   de   såkalte
enkle  skafthulløksene.  De  er  knyttet  til  en  betydelig  ekspansjons-
fase  for  jordbruket  i  Norge,  hvor  bl.a.  korndyrkingen  får  større
betydning  enn  tidligere.  Skafthulløksene  ble  brukt  til  felling  av
skogen  og  rydding  av  nytt  jordbruksland.   Ved  Krøderen  er  det  funnet
5  slike  økser,   noen  av  dem  sterkt  skadet  ved  bruk:

Reg.nr.     4.,     Gulsvik
Reg.nr.   20a,   Ørpen  s.
Reg.nr.   44,     Skinnesund  av  Skinnes  Ø.
Reg.nr.   55,     Tangen  av  Glesne  ø.
Reg.nr.   56,     Glesne

Funnene  er  gjort  på  noen  av  de  beste  og  mest  sentrale  gårdene
ved  Krøderen.  Del  av  en  flintdolk  fra  samme  tid  som  skafthull-
Øksene  er  funnet  på  Gåran   (reg.nr.   17) .  i.ietallgjenstander  fra
bronsealderen  er  ikke  kjent  ved  Krøderen.   Det  tyder  på  at  den  Økonom-
iske  og  sosial.e  organisasjonen  her  var  ande.rledes  enn  det  vi      .
regner  med  i  de  mest  sentrale  områder  av  landet.   Ringerike  er
det  nærmåste  slike  sentralområde  til  Krøderen.  For  å  kunne  si
noe  mer  om  karakteren  av  jordbruket  og  endringer  i  dette  i  stein-
og  bronsealder,  og  for  så  vidt  også  i  senere  perioder,  trengs  det
pollanana|ystiske  undersøkelser.  Slike  er  ikke  utført  ved  Krøderen
hittil .

Funnene  fra  yngre  steinalder  og  bronsealder  ved  Krøderen  kan  dels
skrive  seg  fra  graver,  dels  fra  boplasser.   Det  er  svært  vanskelig
å  erkjenne  disse  fornminnetypene  fordi  de  gjerne  har  ligget  i  områder
som  senefe  har  vært  dyrket  gjennom  århundrer.   Konstruksjonsspor
og  mindre  gjenstander  er  enten  vanskeligeå  finne,  eller  de  er  dyrket
bort .

Ved  siden  av  jordbruk  har  folk  ved  Krøderen  i  disse  periodene
også  drevet  jakt.  På  Norefjell,  fjellet  på  vestsiden  av  Krøderen,
er  det  funnet  odden  av  en  f lintdolk  fra  slutten  av  yngre  stein-
alder   (C  7736) .   På  Høgevarde,   rett  opp  for  gården  Ringnes,   er  det
kjent  dyregraver   (Mørch   1974:459) ,   men  om  disse  er  så  gamle
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er  heller  tvilsomt.  i  alle  fall  må  en  kunne  anta  at  folk  drev  reins-
dyrjakt  på  Norefj¢ll  allerede  i  steinalder.  Fiske  i  Krøderen  må
også  den  gangen  ha  vært  en  viktig  ressurs.

En  har  foreløpig  ingen  sikre  spor  etter  bosetning  ved  Krøderen
i  de   f¢rste  5-800   år  av  j.Gr72czZc!Gz.G7z.   Det   skyldes   trolig  at
arkeologiske  funn  og  kulturspor  f ra  denne  tiden  er  vanskelige  å
erkjenne,  bl.a.  var  begravelsesformer  og  utstyr  nedlagt  i  gravene
svært  enkelt.  Dette  er  trekk  som  går  igjen  i  støiste  delen  av
landet.  Å  komme  på  sporet  av  bosetning  og  annen  aktivitet  innen-
f or  dette  tidsrommet  er  derfor  en  viktig  forskningsoppgave  i
landssammenheng.  Manglende  kulturspor  fra  jernalderens  første
århundrer  ved  Kr¢deren  kan  altså  ikke  tolkes  dit  hen  at  det  ikke
bodde  folk  her  da.

Fra  et  stykke  ut  i  eldre  jernalder,  og  i  alle  fall  fra  4-500-tallet
e.Kr.,   fozkGtJcz7?dz.¢72gsttd,   dukker  igjen  funnene  fram  fra  mørket.
Selv  om  gravfunnene  foreløpig-  utgjør  vårt  eneste  arkeologiske
kildemateriaie  og  gravene  er  noks.å  sparsomt  utstyrt,  var  det  nå
skikken    å  bygge  haug  over  gravene.  Det  har  gjort  at  gravene
oftere  er  beva.rt  og  at  det  er  synlige  spor  over  jorda.  Ved  Krøderen
er  det  nå  kjent  5  gravfunn  og  ett  løsfunn  fra  eldre  jernalder.-  Fire
av  gravfrinnene  kommer  fra  gården  Nore  nedre,   det  femte  fra
Bjertnes   (reg.nr.   26,   28,   40b) .   På  Glesne  er  det  funnet  en  belte-.
stein  av  kvartsitt  fra  samme  tid   (C8563) .   Gravskikken  ved  Krøderen
i  eldre  jernalder  synes  å  ha  vært  at  den  døde  ble  brent.  En  finner
ofte  brente  bein  og  trekull,   1eirkarskår,  og  jernsaker  som  en
sigd,   en  remspenne  og  en  kniv  forekommer  også.   Så  enkelt  utstyr
er  ikke  lett  å  oppdage, og  alle  de  fem  gravfunnene  fra  eldre  jern-
alder  er  da  også  framkommet  ved  utgravninger  av  arkeologer.   Særlig
vidtgående  kulturhistoriske  slutninger  er  det  ikke  mulig  å  trekke
av  dette -materialet.

Fra   #7®gz.G   d.Gz.7?czzcgGz.    (merovingertid   og   vikingtid).,   ca.   570-1050   e.Kr.,

er  funnen.e  ved  Krøderen  langt  flere.   Minst  14  gravfunn,   etE
depotfunn  og  6  løsfunnene  jernsaker  skriver  seg  fra  disse  perioder.
Flertallet  av  løsfunnene  kommer  trolig  også  fra  graver.  I  tillegg
kjenner  vi  4  'løsfunn  som  bare  kan  sies  å  tilhøre  jernalderen
generelt,  eller  kanskje  også  middelalder.
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Minst  4  av  gravfunnene  kan  dateres  til  mGrouz73gGr.tzd   (2   fra
Ørpen  og  2   fra  Bjertnes,   reg.nr.19a,   21a,   39,   40a) .   Her  er  det
snakk  om  tre  mannsgraver  med  enegget,sverd  av  jern,   to  av  dem
inneholder  bl.a.  også  hesteutstyr,  sigd,  celt.  Ellers  finner  vi
i  disse  funnene  en  ljå,  ¢ks,   saks  og  pilespisser.  Den  fjerde  graven
er  muligens  en  kvinnegrav   (reg.nr.   40a) ,  hvor  en  fant  saks,  kniv,
ildstål  og  nøkkel  av  jern  og  en  beinkam.   Selv  om  branngravskikken
fortsatt  råder,  ser  vi  at  utstyret  i  gravene  nå  blir  langt mer
rikholdig.   I  t)2-,k¢7tgEZcZ  har  vi  det  samme  bildet.   Minsf  2  av  grav-
funnene,  men  trolig  også  flertallet  av  de  s  som  bare  er  datert
innenfor  yngre  jernalder  generelt,   skriver  seg  fra  vikingtid.   I
disse  funnene  finner  vi  våpen   (event.   redskaper): sverd,   spydspisser,
økser,  pi.l.espisser,  redskaper:  plogjern,   celter,   sigder,  kniver,
bryner,   ildstål,  nøkler,  vevskjeer  og  jernkjeler,   smykker:  ovale
bronsespenner,   sølvnål  og  glassperler,  dessuten  til  hesteutstyret:
bisseler..   I  6n  grav  er  det  også  funnet  7   sølvmynter   (reg.nr.   32) .
Føyer  vi  til  dette  depotfunnet  med  11   jernbarrer  fra  Veikåker
(reg.nr.   15) ,   blir  bildet  av  yngre  jer.naldernoenlunde  komplett,
slik  vi  kjenner  funnmaterialet  i  dag.

Gjennom  funnene  får  vi  demonstrert  et  svært  mangesidig  samfunn,
selv  om  disse  trolig  bare viser  oss  visse  skikt  i  et  større
lagdelt  system.   De  gravlagtes  posisjon  i  dette  samfunnet  markeres
ved  funnmengde,   ved  våpen   (sverd,   Øks) ,   smykker,   rideutstyr  o.s.v.
Næringsveiene  trer  fram  ved  plogjern,   ljå  og  sigd   (jordbruk  med
husdyrholå  og  korndyrking,   og  pilespisser   ,jakt, .

Det  bildet  jeg  har  tegnet  her  er  gitt  på  grunnlag  av  allerede
kjente  funn   (løse  fornminner)   fra  gårdene  omkring  Krøderen.     Det
materialet  som  fortsatt  er  ukjent  ligger  i  de  registrerte  faste
fornminnene  og  ennå  ikke  oppdagete  kulturspor  under  flat  mark.
Den  største  gruppen  faste  fornminner  ved  Krøderen  er  gravhaugene
og-røysene;   35  av  dem  er  fortsatt  bevart,   en  er  delvis  utpløyd,
mens  en  for  3  haugers  vedkommende  er  usikker  på  om  det  er  grav-
hauger  eller  naturdannelser.  En  kan  med  stor  sannsynlighet  gå
ut  fra  at  gravhaugene  og  -røysene  tilhører  jernalderen,  både  den
eldre  og  yngre  delen  av  perioden.
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Navnegåråer  meå  funn   og/etter.   gr.avm€nner   fr.a   jer.naz.der.

Navne`gåfd   .    -.    ` `   Gfavrhihhef.    `Gråvfunn.  ``L¢sfunn/då¢potfuhn

Mebøen
Buøyna
Veikåker
Ørpen
Sandum
Nore
Bø

Bjøre
Bjertnes
Råen
Skinnes
Fyran
Glesne

Den  tabellaris`ke  oversikten  ovenfor  gir  grunnlag  for  å  trekke  visse
slutninge.r  om  hvor  representative  kjente  funn  og  gravminner  er  for
det  som  virkelig  har  eksis+ert  omkring  Krøderen  i  jernalder.
Tilsammen  11   navnegårder  har  i  dag  bevarte  gravminner.   På  disse
11   gårdene  er  det  gjort  jernalderfunn  på  7  av  dem   (64%)   hvorav
6  med  gravfunn.   På  4  gårder   (36%)   er  det  gravminner,   men  det  er
ikke  kjent  jernalderfunn  der.  Omvendt  er  det  på  2  gårder  gjort
løsfunn  fra  jernalder,  mens  det  ikke  er  kjent  gravminner.  Det
lave  antallet  gårder  i  den  siste  gruppen  tyder  på  at  våre  data
for  jernalderen  sett  under  ett   (1Øse  og  faste  fornminner)   er
temmelig .representative,  kval.itativt  sett.  Med  andre  ord:   De  gårdene
som  har  vært  bosatt  ved  Krøderen  i  løpet  av  jernalderen  er  trolig
enten  representert  med  funn  eller  det  f innes  fortsatt  gravminner
på  gårdene  som  kan  dokumentere  en  slik  bosetning.   Gravminnene
representerer  derfor  et  arkeologisk-kulturhistoriskdatapotensiale
som  dels  i  seg  selv  er  en  dokumentasj`on  for  jernalderbosetning
og  dels,  ved  framtidige  undersøkelser,  kan  nyansere,  utvide  og
utdype  det  bildet  vi  allerede  har  av  d-enne  i  dag.  Til  deLte  siste
kan  nye  undersøkelser  bidra    til  f .eks.   snevrere  dateringer  og
til  å  utvide  vår  viten  om  Økonomiske  og  sosiale  forhold  i  jern-
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alderen.

Ijang  tids  arkeologisk  forskning  har  nemlig  vist  at  det  er  en  nær
sammenheng  mellom  den  enkelte  gård  og  en  gravplass.   Dette  er  årsaken
til  at  gravminnene  kan  brukes  fil  bosetningshistoriske  undersøkelser
slik  jeg  allerede  har  antydet.  Ideelt  sett  er  det  imidlertid  rester
etter  selve  gården,  husene  og  den  dyrka  marka  som  er  den  kvalitativt
viktigste    kilden  til  jernalderens  bosetningshistorie.  Dette  er
fornminnetyper  som  foreløpig  er  lite  kjenE  i  Øst-Norge.  Ved
Krøderen  er  det  registrert  5  områder  med  gammel  dyrket  mark,  med
rydningsrøyser,  gjerder    osv.  Et  par  steder  er  det  også  påvist
voller   (rester  av  hus?) .  Foreløpig  kan  vi  imidlertid  ikke  datere
disse  minnene,  og  da  kan  de  heller  ikke  settes  inn  i  noeL  kultur-
historisk  sammenheng.
Nwnegår.der'   med  r.yånLngsr.¢yser.,   gjer.der.   o.L...

Reg.nr.     7,   Gulsvik
Reg.nr.13,   Ørgenvika
Reg.nr.   30,   Nore
Reg.nr.   38,   Bjertnes
Reg.nr.   43,   Hamremoen

Gårdene  Nore,  Bjertnes,  muligens  også  Gulsvik  går  tilbake  til
jernalderen.   Ørgenvika  er  kjent  som  gård  på  1300-tallet,  mens
Hamremoen  trolig  er  et  senere  bruk.   Det  er  sannsynlig  at  de  fleste
av  de  gamle  rydningene  representerer  gamle  husmannsplasser,   f .eks.
den  på  Nore  og  kanskje  også  Bjertnes.   Siden  de  ikke  er  undersøkt
og  slike  spor  er  vanskelige  å  datere  uten  utgravninger,  kan  vi
imidlertid  ikke  utelukke  at  noe  av  dette  går  tilbake  til  jern-
alder  eller  middelalder.

Med  777tczdezczz,dGz.e7?    (1050-1537)    opphører   den   før-kris€ne   gravskikken
med  å  bygge  gravhauger  og  å  legge  ned  gravgaver  til  den  døde.  Der-
med  forsvinner  viktige  kildegrupper  til  bosetningshistorien.  Vi
kjenner  enkelte  løsfunn  omkring  Krøderen  som  tilhører  middelalderen
(reg.nr.   5)   eller  som  kan  være  fra  denne  tiden   (f.eks.   reg.nr.   9,`-
15  b) .  imidlertid  blir  skriftlige  kilder  nå  mer  vanlige,  De  eldste
går  tilbake  til  ca.   1300  for  gårder  ved  Krøderen.  Ved  å  se  på
hvilke  gårder  som  er  omtalt  i  skriftlige  middelalderkilder,  kan
vi  få  et  visst  begrep  om  bosetningen  i  denne  perioden,   selv  om
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f .eks.   stedsnavn  antyder  at  antall  gårder  nok  var  en  del  større
enn  det  kildene  forteller  om.

Navnegår.der.   oml<r.Lng   Kr.¢der.en   ombatb   4  intååeLatåer.kL7,der.

Etter:   0.   Rygh,   Gaardnavne     i  Buskerud  Amt.   Norske  Gaardnavne
V,   1909.   Med  tillegg  i  Riksarkivet   (ved  Liv  Martinsen) .

G.nr.              Navnegård                              oihtalt   åi    '  .....  `     .........

27-28            Gulsvik
6                      Tromald
4                        Mebøen
214                 Ørgenvika
219                 Veikåker
213                  Ringnes

212                 Surteberg
211                   Snersrud
221-222        Ørpe.n

207-208        Nore

206                     Bø

198                  Lier
199                 Lesteberg

197                   Bj¢re
188                 0lberg
187                 Bjertnes
186                    Gren

183                Steinsrud
180-182    -Skinnes
179                  Fyran
178                 Vassendrud
176-177        Glesne

1325,     1.346,     1380,1482,     1528

1325,1480,149971528

1480

1325,     1.528

1325

1325,1359?,1414,1416,1424,1433,

1443,1479,1483,1495,1528

1483,     1`528

1528

1433,    1528

1392,     1489,,     1.51`3.,     1517,     1528

1389

1392,     1`458

1.350,1392,1398,1'433,1458,1470,

1522,     1526,     1`528

1400

1470

1528

1359?,     1`528

1301,      1`.461`

t301,     1.461,     1528

1464,1528

1537

1528,     1.537

I  tillegg  er  ødegården  Heringrud  nevnt  i   1497  og  1519.

Av  i  alt  41   navnegårder  omkring  Krøderen  er  det  22  eller  54%  som
er  nevnt  i  skriftlige  middelalderkilder.  Med  untak  av  tre  gårder
(Buøyna,   Sandum  og  Råen) ,   finnes  gravfunnene  og  gravminnene  fra
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jernalderen  blant  middelaldergårdene   (på  10  av  de  22  gårdene) .

Selv  om  en  ikke  har  registrert  konkrete  kulturspor  på  middelalder-
gårdene,  kan  det  tenkes  at  det  på  gårdenes  nåværende  tun,  under
de  stående  bygningene  eller  på  steder  i  nærheten  kan  f innes  rester

1

av  middela-lderbygninger  og   ~.eventuelle  funn  fra  denne    perioden.
Foreløpig  er  det  foretatt  f å  undersøkelser  av  denne  typen  i  Sør-
Norge,  men  interessen  for  slike  er  økende.  Middelaldergårdene  er
med  andre  ord  et  tenkelig  fremtidig  datapotensial.e  for  forskning.

Også  religiøse  minner  fra  middelaleren  er  kjent  ved  Krøderen.  Ved
G%ZstJzk   sø7?d2.G    (reg.nr.1)   finnes   den   såkalte   "Kapellhaugen",   hvor
det  etter  tradisjonen  skal  ha  stått  et  kapell,  trolig  en  middel-
aldersk   trekirke    (Rygh   1909:80).   Kz7Øds7zGr.czd   /Ozbez2.g/    k4z.kG   var

opprinnelig  en  stavkirke.  Den  ble  revet  etter  1673  og  erstattet
av  en  korskirke  av  tre.  Denne  igjen  ble  revet  og  erstattet  av  den
nåværende  tømrete  kirken  i   1859    (Rygh   1909:204) .

På   jv#gåz.d   czØ   Skd7373es   Øt72.G    (reg.nr.    46)    skal   det   i   følge   den   lokale
tradisjon  ha  stått  et  kloster  i  middelalderen.  Dette  er  ikke  kjent
fra  andre  kilder,  og  bare  utgravninger  kan  eventuelt  bekrefte
riktigheten  av  dette.

Sammenfattende  kan  vi  framstille  bosetningsutviklingen  ved  Krøderen
som  vist  i  fig.  i2.     Vi  ser  her  hvordan  gårder  fra  6n  periode  i  stor

F4g.   12.   Ncwnegår.der.  veå.
Kriøderem  åok:umenber.t  veå
ar.keoLogbske  fwm  og
skriftuge kLlder L
tiåsperytoder..   SkraDer.te
feLi:  gåråer. P_osiabt;  også i,-f or'egåenåe  ti,åsr.om.

Yngre  stein-Jernalder.      Middelalder.      ca.1900
alder  09
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utstrekning  fortsått  er  bosatt  i  neste  periode,  mens  nye  gårder
kommer  til  i  økende  antall.  Det  er  økningen  i  omfanget  av  jord-
bruket  vi  her  ser  tegner  seg.  Bortsett  fra  dette  temmelig  grove
bildet.  og  enkelte  glimt  av  jordbruksteknologien  gjennom  grav-
funnene  fra  yngre  jernalder,  er  det  lite  vi  vet  om  driftsformene  i
jordbruket  i.  forhistorisk  tid  og  middelalder.   Bebyggelsesformer,
huskonstruksjoner  o.l.   er  ukjent  i  området.   Betydningen  av  jakt,
fangst  og  fiske  vet  vi  lite  om.  Det  vi  vet  er  at.det  finnes  dyre-
graver  på  Norefjell,  at  det  er  funnet  noen  pilespisser  ved  Krøderen
og  at  gårdene  har  fisket  i  Krøderen  og  i  skogsvann   (Mørch  1974) .

Det  er  disse  mange  uklare  forhold  kulturminnene  i  framtiden  skal
være  med  å  besvare.   Da  er  det  viktig  å  være  klar  over  at  ikke  bare
kulturspor  som  vi  i  dag  har  registrert  og  som  er  synlige  på  mark-
overflaten  er  av  stor  betydning.  Kanskje  vel  så  viktige  er  de  spor
som  finnes  under  flat  mark  og  som  vi  i  dag. kjenner  dårlig;   hus-  og
bebyggelsesspor  fra  jernalder  og  middelalder,  gamle  åkerspor
o.s.v.  Pollenanalyser  vil  være  nødvendige  for  å  utfylle  deb  bildet
kulturminnene  kan  tegne.   Gjennom  slike  analyser  kan  en  få  klarhet
i  vegetasjons-  og  jordbruksutviklingen,   svingninger  i  korndyrkings-
intensitet  og -husdyrhold,  driftsformer  i  jordbruket  o.s.v.  Forut-
setningene  for  at  en  skal  kunne  drive  kulturhistorisk  forskning
av  dette  slaget  i  framtiden,  er  at  kulturminner  og  trekk  av  det
gamle  natur-  og  kulturlandskapet  omkring  Krøderen  fortsatt  blir
bevart.
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De  synlige  kulturminnetyper  ved  Krøderen  er  få,   og  det  er  gravminnene
fra .  jernalder,   gravhaug-er  og  -røyser7   som  dominerer.   De  ligger  ofte
fint  til  i  kulturlandskapet  og  er  med  til  å  skape  en  tidsdimensjon
i  bosetningensuLviklingen.  Der  gravhaugene  er  godt  bevart  og  ligger
slik  at  de  er  lett  tilgjengelige,  representerer  de  verdier  som
kan  utnyttes  av  større  befolkningsgrupper.   Det  kan  være  som  besøks-
objekter  for  skoleklasser  i  tilknytning  til    heimkunnskap  og  hisforie,
for  historielag  og  andre  foreninger  og  i  forbindelse  med  turisme.

I  og  med  at  de  f leste  gravminnene  her  ligger  nær  Krøderen  og  det
går  veier  rundt  det  meste  av vannet,  er  de  stort  sett  også  lett
tilgjengelige.  Likevel  er  det  enkelte  minner  som  peker  seg  klarere
ut  enn  andre,   særlig  hvis  en  også  skal  søke  etter  slike  som  er
relativt  godt  bevart.   I  den  nordlige  delen  av  Krøderen  kan  en  frem-
heve  de  tre  gravhaugene  på  Sandum  søndre   (reg.nr.   25)   som  ligger
ved  en  fin  badeplass.   Ellers  er  det  i  strøket  omkring  Noresund  og
Krøderen  kirke  vi  f inner  de  f leste  gravminnene  av  den  kategori  som
her  framheves.   Det  gjelder  en  stor,  godt  bevart  gravhaug  på  Nore
nedre   (reg.nr.   27)   og  et  gravfelt  med  5  gravhauger  på  samme  gård
(reg.nr.   28)   som  ligger  kloss  i  Norefjellveien  og  nær  Noresund  Kro
og  pensjonat.   På  Bjøre  søndre  finnes  to  godt  bevarte  g.ravhauger
nær  veien   (reg.nr.   35) .   Like  ved  den  fredete  eika   "Den  gamle  mester"
på  Krødsherad  prestegård   (Bjertnes)   og  nær  Rv.   7  ligger  3  grav-
hauger   (reg.nr.   36-37) .   Dessuten  er  en  gravhaug  på  Fyran  nordre   (reg.
nr.   51)   lett  tilgjengelig  fra  bygdeveien.  Av  andre  kulturminnetyper
ved  Krøderen  som  er  lett  tilgjengelige,  men  kanskje  ikke  spesielt
godt  bevart,   er  "kapellhaugen"  ved  Gulsvik   (reg.nr.1)   og  området
med  gammel  dyrket  mark  ved  Gulsvik   (reg.nr.   7) .
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Fordi  kulturminnene  ved  Krøderen  i  foreliggende  rapport  skal  tjene
som  grunnlag  for  vurderinger  av verneverdier  i  tilknytning  til
Verneplan  for  vassdrag,  er  det  spesielt  viktig  å  få  klarlagt
eventuelle  samband  mellom  kulturminnene  og  selve  vassdraget   (i
dette  tilfelle  innsjøen  Krøderen) .   Det  kan  her  være  snakk  om
ulike  typer  samband:   funksjonelt,  visuelt  og  opplevelsesmessig.

Som allerede  nevnt  ligger  f lertallet  av  kulturminnene  ved  Krøderen
ganske  nær  vannet,  og  i  de  fleste  tilfelle  er  det  en  større  eller
mindre  grad  av  visuelt  samband  mellom  disse.   Derimot  kan  en  ikke
peke  på  noen  umiddelbar  funksjonell  kontakt.   Det  opplevelses-
messige  samband  er  avhengig  av  flere  faktorer:   1okal  topografi,
vegetajson,  avstand  til  vann,  kulturminnenes.  bevaringstilstand,
kulturlandskap  o.s.v.  Når  jeg  derfor  nevner  enkelte  minner
spesielt  her,  er  det  fordi  disse  rent  fysisk   (i  avstand)   ligger
nær  vannet  Krøderen.   Det  gjelder  "kapellhaugen"   (reg..nr.1)   og
delvis  også  dyrkingsområdet   (reg.nr.   7)   ved  Gulsvik.   Gravrøysa  på
Veteren   (reg.nr.12)   ligger  på  et  nes  ut  i  Krøderen.   Mange  steder
strekker  den  dyrkete  marka  seg  helt  ned  til  vannet,  og  ved  Veikåker
(reg.nr.16),   Bjertnes   (reg.nr.   40)   og  Skinnes  nedre   (reg.nr.   49)
finner  vi  gravhauger  på  hellingen  her.  At  reguleringer  av  Krøderen
kan  påvirke  og  også  skade  fornminner  som  ligger  ned  til  vannet,
har  vi  trolig  et  eksempel  på  ved  Ørpen  søndre   (reg.nr  22) .   Der
ble  en  spydspiss  fra  vikingtid  funnet  ute  i  vannet,   3  m  fra  land.
Her  vaskes  dyrket  mark  ut  i  vannet,  og  funnet  kan  skrive  seg  fra
en  erodert  gravhaug  som  har  ligget  helt  ned  til  vannet.  Naturlig
flom  kan  selvsagt  påvirke  kulturminnefiepå  lignende  måte.

deg  har  tidligere  nevnt  at  det  ikke  er  registrert  steinalderbo-
Plasser  Ved  underøskelsene  i  1980  som  ligger  nede.i  strandbeltet
rtin-dt..=Krødåren.   Jeg  har  også  nevnt  mulige  årsaker  til  at  disse  ikke
er  påvist.   Skal  en  eventuelt  kunne  finne  slike  boplasserEi  fram-
tiden,  er  det  viktig  at  den  opprinnelige  naturlige  vannstand  i
Krøderen  ikke  endres.
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