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REGISTRERING   AV   VERNEVERDIER   I   DE   10-ÅRS   VERNEDE   VASSDRAG
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1)     Varig  vernede  vassdrag

2)     Vassdrag  med  vern  foreløpig  fram  til   1983

3)     Va.ssdragsom  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  bå.de  verneverdiene  og  u+byggings-
verdiene  i  vassdragene  i  gruppe  2  skal  utredes  nærmere  før  det
tas  endelig  stilling  til  vernespørsmålet.

Milj¢verndepartementet  har  påtatt  seg  ansvaret  for. å  klarlegge
følgende  verneinteresser.
-      Resipientinteressene

-      Naturvitenskapelige  interesser

-      Kulturvitenskapelige  interesser

-      Viltinteressene

-      Fiskeinteressene

-      F`riluftsinteressene

Miljøverndepartementet  oppnevnte  30.   juni   1978   "Styringsgruppen
for  vurdering  av  kulturverdiene  i  de  10  års  vernede  vassdrag"
til  å  s.tå  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
Mi l j øverndepartementet .

Denne  rapporten  er  avgitL  til  Miljøverndepartementet  som  et
ledd  i  arbeidet  med  å  klarlegge  de  kulturvitenskapelige  interes-
ser.   Rapporten  er  begrenset  til  å  omfatte  regi.strering  av
kulturveHdier  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.

r
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  derfor  ikke
nyttes  som  selvstendig  grunnlag  for  vurdering  av  skader/ulemper
ved  kraftutbygging.

Miljøverndepartementet
Oslo,    22.12.1980



FORORDl

F¢lgende  institusjoner`  har  fått  i  oppdr`ag  å  registrere  kultur-
minner`  i  de  lo-års  ver`nede  vassdr`ag:   Universitetets   OldsaJcsam-
1ing,   Oslo,   Arkeologisk  Museum  i   Stavanger,   Historisk  Museum,
Ber`gen,   og  Det   Kongelige  Nor`ske   Videnskabeps   Selskab,   Tr`ondheim,
ui=reder  den  arkeologiske  delen  av  verneinter`essene  i  S¢r-Norge.
Riksantikvaren,   Oslo,   utreder  den  etnologiske  delen  av  verne-
inter`essene   i   det   samme  omr`ådet.   Tr`omsø  museum  har`  ansvar  for`
både  den  ar`keologiske,   den  etnologiske  og  den  samisk/etnogriafiske
utr`edningen  i  Nord-Nor`ge.   Oppdraget  omfatter  i  alt   60  vassdrag.

Unders¢kelsesomr`ådet  omfatter  hele  vassdr`agets  nedslagsfelt,   men
det  har  ofte  vært  n¢dvendig  å  begr`ense  feltarbeidet  til  visse
deler  av  dette.   I  pr`insippet  er`  alle  spori  etter`  menneskelig  akti-
vii:et  kulturminner.   Kultur`minnene  blir`  ikke  bar`e  vur`dert  som
enkeltobjekter,  men  også  som  ledd  i  det  totale  kultur`landskapet
og  som  ledd  i  stedets  kulturihistor`ie.   Fordi  registreringen  er`.
knyttet  til  Verneplan  for  vassdr`ag,   er  det  si>esielt  viktig  å  be-
lyse  hvilket  for`hold  kulturminnep  og  kultur`1andskap  har  t.il  elver
08   Vann.

Arkeologene  har  f¢rst  og  fremst  ansvar`  for`  minnene  fr`a  forhistor`isk
tid  og  middelalder   (tiden  før  1537).   I  noen  tilfelle  r`egistr`erter  de
også  minner`  fr`a  nyer`e    tid  og  minne.r  uten  sikker  datering.   Den
vanligste  typen  kulturminner  som  hør`er  under`  ar`keologenes  ansvars-
område,   er`  steinalderboplasser`,   gravhauger  eller  -r`¢yser`,  hus-
tufter`,   fangstanlegg   (dyr`egr`aver`  o.a. )   og  jernutvinningsplasser`.

De  øJrige  faste  kulturminnene  fra  nyere  tid  r`egistreres  av  etrio-
1oger  og  samisk-etnografer.     Griensen  framover  i  tid  eri  satt  til
1.   ver`denskrig,   men  ofte  er`  aet  natur`lig  også  å  ta  med  andr`e
minner.   Den  vanligste  typen  kulturminneri  fra  nyer`e  tid  eri  gårds-
anlegg  og  setre,  veier  og  broer`,   anlegg  for  r¢mmerfl¢ting,
vassdrevne  kverner  og  sager  og  minnep  knyttet  til  samiske
nær`iner,   f.   eks.   boplasser,   fangstanlegg  for`  villrein  og  offer`-
plas s er, .

Styr`ingsgr`uppen  som  setter`  opp  rammer`  for`  de  kulturhistoriske
Unders¢kelsene  og  samordner  denne  deien  aJ  prosjektet,   består  av:



Konservator  Anne-Berit  Ø.   Borchgrevink
Riksantikvaren/Institutt  for  folkelivsgransking,
Universitetet  i  Oslo.

Konser.vator  Arthur  Fasteland
DAIK/Historisk  Museum,   Bergen

Professor  Arne  8.   Johansen
DAIK/Arkeologisk  museum  i  Stavanger/GØLeborg  Universitet

Konservator  Johan  A.   Kalstad
Tromsø  Museum

Konsulent  Espen  Koksvik
Det  kongelige  Miljøverndepartement
(medlem     fra  mars   1981)

Førsteantikvar  Øivind  Lunde   (formann)
Riksantikvaren,   Oslo

Professor  Sverre  Marstrander
DAIK/Universitetets  Oldsaksamling,   Oslo

Prosjektleder  Egil  Mikkelsen   (sekretær)
Universitetets  Oldsaksamling,   Oslo

Konsulent  Rolf  Selrod
Det  kongelige  Miljøvernd.epartement
(medlem  til  mars   1981)

Vit.ass.   Dikka  Storm
Tromsø  Museum

i>rosjektleder  Arne  Lie  Christensen
Riksantikvaren7   0slo
(har  deltatt  fast  i  styringsgruppens  møter)
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UNDERSØKELSESOMRÅDENE

Objekt  nr.   34,  Vassdrag  i  Hemsedal  omfatter  i  Verneplan  for
vassdrag  tre  atskilte  områder,   som  er  deler  av  større  vassdrag.
områdene  ligger  for  størstedelen  i  Hemsedal  k.,   Buskerud.  Mindre
deler  ligger  i  Lærdal  k.,   Sogn  og  Fjordane,   Ål  og  Gol,   Buskerud
og  Vang,   Oppland.   Samlet  nedbørfelt  er  på  ca.   363  km2.   De  tre
delene  av  objekE  nr.   34  kalles  i  det  følgende  område  i,   ii,   og
111.

Omz.ådG..T..  Grøndøla   ovenfor Gjuva  09 Mørkedøla  ovenfor  Lauvdøla,
greiner  av  Hemsil.   Nedbørfelt:   286  km2.

Dette  er  et  fjellområde  som  ligger  mellom  cao   700   og   1800  m.o.h.
Det  meste  er  temmelig  goldt  høyfjellslandskap,  men  mye  bart  fjell
og  blokkmark.   området  splittes  opp  av  dalene  Mørkedalen,   Grøndalen-
Mørekvamdalen-Koljådalen  og  Bulidalen,   med  elver  i  dalbunnene.
Dette    er  seterdaler  med  bjørkeskog.   De  største  vannene   (0,6-0,25
km2)   er  Grøndalsbottvatn,  Neverska`rdtjern,   Søtelitjern,  Tukle-
tjern,   Hemsedalstjønnane,   Raudbergholtjern,   Slettevatnet  og  de
to  Ershovdtjønnan.  Ved  noen  av  vannene  er  det  myr.

077?z.ådG   TJ..   Vann   tiJ. ;Tisleia.   Nedbørfelt:   ca.   7i   km2.
Dette  området  omfatter  vannene  Hundsemvatn   (1084  m.o.h.) ,
Helsingvann   (830  m.o.h.)   og  Vannin   (828  m.o.h.)   med  tilgrensende
småvann  og  fjellpartie.t  omkring  Skogshorn     (1728  m.o.h.) .   Det
er  overveiende  flatt,  myrlendt  terreng  omkring  vannene,  men
med  enkelte  nes  med  løsavsetninger.   Rundt  Helsingvann  og  Vannin
er  det  blanding  av  iøv-  og  barskog,   også  gran.

Omz.ådG  JZJ..   Hornsbekken,   en  sidegrein  til  Hemsil.   Nedbørfelt:
Ca.    6   km2.

Området  strekker  seg  fra  elva  Hemsil  nede  i  dalbunnen   (ca.
575  m.o.h.)   opp  til  fjellet  Grytingen   (1465  m.o.h.)   og  Storhorn
(1478  m.o.h.) .   Her  ligger  vannene  Grytingtjern   (1289  m.o.h.)
og  Horntjønnan   (1181   og   1245  m.o.h.) .   Det  meste  av  området  er
skrint  høyfjellslandskap.

Det  er  vei  langs  Mørkedøla  gjennom  Mørkedalen,   langs  nedre
deler  av  Grøndøla  og  inn  til  Helsingvatn  og  Vanning.  Når  det
gjelder  tidligere  utbygd  vasskraft  i  distriktet,  er  de.'-.  nedre
delene  av  Mørkedøla i;:g  Grøndøla  berørt  av  Hemsila-utbyggingån.
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Ftg.   1.  Fr.a  den  vestLitge  åeTLen  a:i>  omåde  i,   s¢r.¢sboveT  mob  iiemsedatstj¢m
(1256  m.ooh.) ,   Bj¢ber.gåhz,em  og  Mørkedaz,eno   Fobo..   Æme  Æur.e  Bag¢Len.

F|.,g:.2,  F_r'a  Ershovdbjnmarh   (.1100  m.o.ho) .  Her  ep  det  fwmeb  en  fitmbJ\
ftekke.  Fobo..  Ame  Aur.e  BagøLen.                                                -                     `              \
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ARKEOLOGISKE   UNDERSØKELSER   0G    REGISTREFUNGER    I    VASSDRAGENE

F¢rste  gang  vi  hører  om  fornminner  i  våre  områder  i  Hemsedal  er
i  1894,   i   "Antikvariske  Notiser"  av  N.  Nicolaysen:

"Paa  FGtG7isætGz.G7?   i   Grøndalen  findes   7,   8   lave  runde

gravhauger,   tidligere  omsatte  med  stene,   som  blev
brugt  til  gjerder."
(Nicolaysen   1894:175.)

Fem  av  disse  gravhaugene  ble  gravd  ut  av  Louis  Smedstad  i   1946.
Bjørn  Hougen  omtaler  dette  gravfeltet  og  funnene  fra  Feten  i
1947  og  setter  dem  inn  i  en  større  kulturhistorisk  sammenheng
(Hougen   1947:2007t209)  .

I  1959  ble  det  i  forbindelse  med  vasskraftutbygging  ved  Gyrinos-
vatn,  rett  sør  for  vårt  område  1,  foretatt  arkeologiske  under-
søkelser.  Det  ble  registrert  16  boplasser  av  steinalderkarakter,
hvorav  6  ble  helt  eller  delvis  utgravd.  Dessuten  ble  dyregrav-er,
butufter  og  legere  registrert   (Martens  og  Hagen  1961) .   i  årene
1965..19.69  ble  det  foretatt  omfattende  registreringer  og  ut-
gravninger  i  forbindelse  med  utbyggingen  av  Lærdalsvassdraget
(Tohansen  1969,1978) .   Disse  områdene  ligger  umiddelbart  vest
og  NV  for  vårt  område  i.  Foruten  et  par  kvartsittbrtidd,  .ble  det
her  registrert  ved  vannene  Store  Øljusjøen,  Eldrevatn  og  Tjørni,
Tuklevatna  og  Søre  Sulevatn  ialt  omkring  74  steinalderboplasser,
hvorav  20  ble  gravd  ut.   I  tillegg  kommer  registrering  av  en  del
fangstgraver  for  rein,   tufter  o.s.v.   I  forbindelse  med  den
vitenskapelige  bearbeidingen  av  materialet  fra  liærdalsvass-
draget,  har  Arne  8.   Johansen  også  foretatt  registreringer  og   .
1ett  etter  steinalderboplasser  i  deler  av  vårt  område  i   (se
kart  1   og  Johansen  1978:fig.   57).     Bortsett  fra  ån  lokalitet  der
det  ble  funnet  en  flintflekke,  var  letingen  negativ.

I  Hemsedal  og  Gol  ble  det  f oretatt  topograf iskTarkeologiske
registreringer  i  forbindelse  med  ut.ar.beidelsen  av  Det  Økonomiske
kartverket   (ØK)   i  1975-76.   Deler  av  område  1-og  stør.ste  delen
av  område  ii. ble  registrert  da   (kart  1) .
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I  tiden  6..-17.   august  1979   ledet  mag.art.   Anne  Aure  Bagøien
registreringer  i  vassdrag  i  Hemsedal   (obj.nr.   34)   i  forbindelse
med  Verneplan  for  vassdrag.  Assistent  var  cand.mag.   Sissel
Falck.  Det  ble  utført  ialt  20  dagsverk.  Foreliggende  rapport
bygger  på  feltrapport  fra  Bagøien,  der  hun  beskriver  områdene
som  ble  registrert  og  de  nye  objekter  som  da  ble  funnet   (reg.nr.
3-5) .   Områdene  1  og  11  ble  registrert,   ikke  område  iii.  Arbeidet
ble  sterkt  hemmet  av  dårlig  vær,  med  nesten  kontinuerlig  nedbør
og  vannrike  elver  som  det  ofte  var  umulig  å  passere.

Det  ble  registrert  i  følgende  deler  av  område  i-Ii   (se  kart  1) :

Omr.åde   1:

a)     Langetjørni-Fossegråtjern-Grøndalsbottvatn  -  kupert  høy-
fjellscmråde  med  mye  løsblokker.   Store  myrdrag  rundt
Grøndalsbottvatn..  Noe  løsavsetninger  ved  vannene.   8  prøve-
stikk.

b)     Nevreskardtjørni -  kupert  h¢yf jellsområde  med  mye  løsbl¢kker.
Store  myrdrag  på  sørsiden  av  tjernene.10  prøvestikk.

c)     Hemsedalstjønnane,   Raubergholtjern,   Bjøbergdalen  -  kupert
høyfjellsområde  med  mye  stein  og  blankskurte  fjell.   En  del
myrer  rundt  vannene.   20  prøvestikk.

d)     Ershovdt Ønnan . Småkupert  fjellområde,  med  lav  og  dvergbjørk,
store  myrer  omkring  vannene.   17  prøvestikk.

e)      Storeskardvatn   (892  m.o.h.),   nede  i  Mørkedalen,mer  f rodig
vegetasjon  med  bjørk.  Myr  omkring  vannet.   5  prøvestikk.

Ornr.åde   11:

f )      Hundsemvatn-H

g)

nda.  Rundt  vannet  er  det  flatt,  myrlendt  terreng
med  dvergbjørk-og  viervegetasjon.  Noe  løsavsetninger.   13
prøvestikk .
Helsingvatn,  Vannin,   sør  for  Skogshorn,  Forholdsvis  flatt,
myrlendt  terreng  med  løv-  og  barskog.  Mange  nes,   dels  med
bart  fjell,  dels  med  løsavsetninger  ut  i  vannene.  Registrert
med  båt.   18  prøvestikk.

i  alt  er  det  tatt  60  prøvestikk  i  område  i  og  31   i  område  ii,
tilsammen  91  prøvestikk.  I  tillegg  er  det  lett  på  eroderte  flater.
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Ser  en  a|le  regis.treringene  i  våre  områder  samlet,  må  en  kunne
hevde  at  vi. har  et  tilstrekkelig  representativt  bilde  av kultur-
minnene..  Når  antallet!derfor  er  så  lite,  må  dette  trolig  skyldes
reelle  kulturhistoriske  forhold.  Område  111  er  ikke  registrert,
men  topograf ien  tilsier  at  det  er  lite  sannsynlig  at  det  f innes
kulturminner  her,  kanskje  eventuelt  med  untak  av  dyregraver.
Muligheten  for  at  det  finnes  spor  av  jernutvinning  i  myrområdene
av  område  ii,   er  også  tilstede.

Foruten  de  nevnte  registreringer,  bygger  foreliggende  rapport
på  opplysninger  i  topograf isk  arkiv  ved  Universitetets  oldsak-
samling  og  i  litteraturen.
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KULTURMI:NNER

rNN LEDN  I.NG

I  denne  rapporten  er  det  tatt  med  både  faste  og  løse  kulturminner
av  arkeologisk  art.  De  omfatter  fornminner  fra  oldtid  og  middel-
alder   (innti,l  år  1537,   sml.   Lov  om  kulturminner  av  9.   juni   1978) .
i  tillegg  er  funnet  av  en  stokkebåt  som  kan  være  yngre,  tatt
med   (reg.nr.   9).

Alle  kulturminnene  er  i  rapporten  nærmere  stedfestet  ved  hjelp
av  kartkoordinater   (UTM-systemet) ,  med  referanser  til  kart  i
målestokk   1:50.000    (M711-serien) .   Vassdrag   i  Hemsedal   dekkes
av  følgende  kartblad:   15161  Gyrinosvatn,1516IV  Djup,151711   Øye,
1616IV  Hemsedal .

REGISTRERTE    KULTURMI.NNER

Følgende  kulturminner  av  arkeologisk  art  er  registrert  i  Vassdrag
i  Hemsedal:

Faste  kulturminner:
Fjernet  gravfelt
Fangstgrav  f or  villrein
Bogastille/steinmur
Kvartsittbrudd

Sum  f aste  kulturminner

LØse  fornminner/kulturminner :
Flintflekke
Skifterpil
Pilespiss  av  jern
Gravfunn  f ra  vikingtid
Stokkebåt

Sum  løse  fornminner/kulturminner
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omr.åd,e   1:

Reg..nr.   1..  .   Preinsrud±ind,   Hemsedal  k.
Kvartisttbrudd, på  Halssan  sør  for

15161.    UTM:634590

Preinsrudtind.  B.ruddet  er  drevet  på
en  svakt  skrånende  overf late  der  en
2-3  m  bred  vertikalstående  kvarts.i.tt-
gang  står  i  dagen.  Her  er  det  brutt  ut    ..
store  mengder  f inkornet  kvartsitt  som  har
vært  brukt  som  råmateriale  i  stein-
alderen   (C  33793  a-c) .   Avfallsmengden
kan  anslås  tfl flere  kubikkmeter.
Muligens  er det  ån  eller  f lere  steinalder-
boplasser  her, samt  3  dyregraver  i
nærheten . ,
Kilde:   Johansen   1978:69   flg.,148,   Svein  Norheim:

melding  med  skisse  i  UO  top.ark.

Reg.nr.   2.     Feten  seter,   Hemsedal  k.
Fjernet  gravfelt,   i  1946  var  det

15161.    UTM:664572

ialt  7  gravhauger  her   (diam.   8-12  m),
hvorav  5  ble  gravd  ut  det  året.  Ved
ØK-registreringen  i  1976  var  ingen
av  haugene  b.åvart.  Haugene  har  iigget
på  setervollen,  dels  ved  låvebrua
(haug   1),   dels  ut  mot  elva  Grøndøla
(haug  2-7) .   I  haug  2  ble  det  funnet
et  stykke  av  en  piles.piss.  Fig.   3-5.
Andre  funn  fra  Feten  seter:
C    27437  a-b:   2  pilespisser  av  jern,   funnet
på  stølsjordet  i  nærheten  av  gravfeltet  -
trolig  gravfunn.
C  27436:   Spydspiss  av  jern  fra  vikingtid   (900-
tallet) ,   funnet  i  en  li.ten  røys  på  den  andre~
siden  av  Grøndøla.   Gravfunn.
C  34686:   Tveegget  sverd  av  jern  fra  viking-
tid,  trolig  pl¢yd  opp  f ra  en  gravhaugtomt
på  setervollen.
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Fbg.   4.  Ubstkb  fr.a  Feten  seter.  iriob  stetta  der.  g¥iav-
f elbeb  fr'a  jernald;er har'  Z,tgget.  Etva  Gr.¢nd¢Z,a
Temer.  L  f orsenkmtngen bakenf oT  jor.åeb  t  for'gru;men
Fobo.. .Iit   Smedstad  1946.

F4g.   5 FeberL  sebeT, gr.cwharigiT-(se-ii;aåråeib
f¢g.   3) .   Haugen  er'  nå  f je¥.neb.   FOT;o..
L.   Smedstad  1946o
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Kilde=   Ab.1893:175,   L.   Smedstad   1946:   rapport   i
UO  top.ark.,   Hougen   1947:208-9,   UO  tilvekst
1973-76:182,   ØKirregistrering   1976.

Reg.nr.   3.     Mellom  Hemsedal5tjønnane,   Lærdal  k.1516IV.   UTM:486552
Bogastille/steinmur   (kan  også  være
kjøttkjeller  eller  skydd) .  Ligger  i  en
forsenkning.  Her  er  en  halvsirkelformet
steinmur.   Reg.   av  S.Falck  og  A.   Aure  Bagøien.

Reg.nr.   4.   . Turiststien  8 Øbergdalen-Hemsedalstjerni,
Hemsedal   k.                                                                         15161.    UTM:525555

Fangstgrav  for  villrein,.  på  sørsiden  av
turiststi.  Graven  er  rektangulær,  ca.
2  x  2  m,   lagt  opp  av  stein,   gjenfylt.
Murene  er  tydligst  på  =Ørsiden.
Reg.   av  S.   Falck  og  A.   Aure  Bagøien.

Reg.nr.   5.     Turiststien  8 Øbergdalen-Hemsedalst ernl ,
Hemsedal  k.

|a_n=g_stg_r,a_v

15161.    UTM:526555

for villrein,  i  et  skar  på
nordsiden  av  turiststien,  sør  for  elva
og  ca.   60  m  ØNØ   for  reg.nr.   2.   Graven
er  rektangulær,1,5  x   2  m,og  ca.1,5  m  dyp,
lagt  opp  av  stein.  Utrast  i  sørsiden.  -Fig.   6.
Reg.   av  S.   Falck  og  A.   Aure  Bagøien.

Reg.nr;   6.     Bjøbergtdalen,   Hemsedal  k.
Piles iss  av  jern,  med  snodd  blad

Re9.nr.   7.

15161

(C  32625)  .   F`unnet  på  en  gressvoll
på  fjellet  ca.   1200  m.o.h.,   SØ  for
Hemsedaltjern   (1287  m.o.h.)   og   SSV  for
Syningen  og  Øljusjøen.   -Fig.   7.

Ershovdtjønnan,   Hemsedal  k.
Funn  av  flintflekke.
Kilde:   Tohansen   1978:115,1`17.

15161.    UTM:60?55?
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Ornr.ååe   11:

Reg.nr.   8.     Grøtestølann,   Hemsedal  k.
Skiferpil,  midtparti,  funnet  like

1 6 1 6 IV .

oppunder  Skogshorn.
Kilde:   UO  top.ark.   notat  med  tegning   1906.

Reg.nr.    9.      Gammen,   Hemsedal   k.                                                 1616IV.   UTM:872441

Stokkebåf,   fimnet  i  1960  i  vannkanten,   under
et  ca.   20  cm  tykt  torvlag.  Båten  er  hult
ut  av  en  furustokk  og  måler  i  lengde
3,08  m,   største  bredde  0,57  m.   Det  er
ett  hull  ved  akterenden  og  to  hull
både  foran  og  bak  oppe  på  relingen.
Stokkebåten  oppbevares  på  Hemsedal
Folkemuseum.   -Fig.   9.
Kilde:   Innberetning  i  UO  top.ark.   fra  Trygve

M.   Davidsen   1964.
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KULTURH.lsTORI:SKE   VERNEVERDIER    I   VASSDRAGENE

Som  allerede  nevnt  har  det  vært  registrert  og  delvis  undersøkt
en  rekke   stGJf7icr?dGr.øcJkcrzztGtGz.  ved  Gyrinosvatnet  og  i  Lærdals-

vassdraget   (M.artens   &   Hagen   1961,   Johansen   1969,1978)  .   Bo-

plassene  samlet  spenner  over  det  meste  av  steinbrukende  tid,
og  de  karakteriseres  av  et  stort  forbruk  av  lokal  kvartsitt
som  råmateriale.  I  Lærdalsvassdraget  er  det  registrert  ett
stort  og  noen  mindre  kvartsittbrudd.  Bruddet  ved  Preinsrudtind
i  vårt  område  i   (reg.nr.1),   inneholder  samme  type  kvarts_iBtt.
På  bruddstedet  ligger  store  mengder  avfall  fra  utvinningen.
Når  det  ikke  er  funnet  sikre  steinalderboplasser  ellers  i  våre
områder,  må  det  skyldes  reelle  forhistoriske  forhold.   Sannsynlig-
vis  har  det  vært  grunstigere  å  drive  villreinjakt  i  Lærdals-
vassdraget  og  ved  Gyrinosvatn  enn  i  våre  områder.-.`Airie-.`B.
Johansen   (1978)   har  nemlig  vist  hvordan  det  i  første  rekke  har
vært  reinen  og  dens  trekkveier  som  har  vært  bestemmende  for
boplasslokaliseringen.  Trekkveien  har  igjen  vært  bestemt  bl.a.
av  topografiske  forhold  og  ikke  minst  av  skogens  utbredelse,   og
våre  områder  i  og  ii  har  vært  omgitt  av  daler  med  skogtunger
inn  i  fjellet  på  tre  sider   (op.cit.:   13-14) .  Johansen  antar  at
hovedmengden  av  steinalderboplassene  i  Lærdalsvassdraget  ligger
der  en  lettest  kunne  f ange  reinen  når  bukkef lokker  sent  på
sommeren  og  høsten  trakk  over  til  simleområdene   (op.cit.:   76-77),
og  det  store  antallet  boplasser  bl.a.ved  Tjørni  og  Eldrevatn  kan
forklares  ut  fra  dette   (op.cit.:   fig.17b) .   Johansen  har  også
undersøkt  om  det  vest  og  Øst  for  boplassområdene  i  Lærdals-
vassdraget,   i  dalene  som  leder  opp  til  området,   finnes  spor  av
sbeinartefakber   (op.cit.:   fig.  48),  bl.a.   i  vårt  område  1  har
han  lett   (kart  1) .   Det  finnes  spor  som  peker  vestover,  men  ikke
Østover,  og  Johansen  finner  at  Lærdalsfjellene  i  første  rekke
har  vært  utnyttet  fra  vest   (op.cit.:   102-110).   En  større  del
av  område  i.  er  vinterbeiteområde  for  villrein,   og  Johansen  har
registrert  et  par  områder  her  f or  å. se  om  det  f innes  stein-
alderlokaliteter   (kart  1) .  Det  ble  funnet  en  flintflekke  ved
Ershovdtjørnan   (reg.nr.   7)   og  Johansen  konkluderer  med  at:
"i  beste  fall  inneholder  områdene  derfor  få  og  spredte  lokaliteter
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fra  steinalder."  Han  tolker  dette  som  uttrykk  for  "at  det  ikke
ble  drevet  vinterjakt"   (Johansen  1978:117) .

Selv  om  våre  områder  i  Hemsedal  bare  har  få  kulturminner  f ra
steinbrukende  tid   (reg.nr.1,   7,   8),   kan  ikke  antallet  være
avgj¢rende  ved  eh  vurdering  av  verneverdien.  Dels  er  kvarsitt-
bruddet  ved  Preinsrudtind  i  seg  selv  et  svært  viktig  kulturminne.
Dels  er  det  å  kunne  bevare  nesten  funntomme  områder  som  grenser
opp  til  svært  rike  områder  viktig.  Det  viser.k6ntraster,  og
mangelen  på  boplasser  i  det  ene  området  kan  bidra  til  å  for-
klare  hvorfor  boplassene  finnes  i  de  andre  områdene.  Fram-
tidige  undersøkelser  med  nye  problemstillinger,  annen  erfarings-
bakgrunn  og  nye  letemetoder  kan  også  komme  til  at  det  likevel
f innes  kulturminner  i  det  en  tidligere  har  ansett  f or  å  være
"tomme  områder".

Folk  som  utnyttet  LærdalsT  og  Hemsedalsfjella  i  steinbrukende
tid  var  i  første  rekke  jegere  og  samlere.  også  i  jernalder  har
vi  spor  av  jakt  i  våre  områder.  En  pilespiss  fra  vikingtid   (sml.
Sognnes   1977)   er  funnet  i  Bjøbergdalen,   område  I   (reg.nr.   5),
fig.   7,  og  på  gravfeltet  på  Feten  seter   (reg.nr.   2)   er  det  gjort
funn  av  pilespisser  fra  samme  tid.  De  to  fangstgravene  for  vill-
rein  som  er  registrert  i  område  I   (reg.nr.   4-5),   samt.et  mulig
bogastille   (reg.nr.  3),  kan  ikke  nærmere  dateres,  men  de  fleste
av  de  gravene  av  samme  type  som  til.nå  er  datert  i  Sør-Norge,
peker  mot  jernalder  og  middelalder   (Barth  1979) .

Disse  funn  og  fornminner  fører  oss  inn  i  et  av  de  helL  sentrale
kulturhistoriske  problemområder  i  sørnorske  fjellstr¢k:  Hvordan
ble  ressursene  i  fjellet  utnyttet  i  vikingtid  6g  tidlig
middelalder? (Sml.   Hougen   1947,   Skjølsvold  1980.)   Vi  har  flere

jernaldergravfunn  fra  gårder  i  Hemsedal,  og  gravfeltet  som  har
liggef  på  Feten  seter  er  det  rimelig  å  oppfatte  som  tegn  på
at  hit  strakte  den  faste  gårdsbosetningen  seg  i  vikingtid.
Næringsgrunnlaget  her  må  i  første  rekke  har  vært  husdyrhold  og
villreinjakt.  I  vikingtid  kan  en  godttenke  seg  at  vinterbeite-
områdene  for  rein  som  grenser  opp  til  Feten,  har  vært  utnyttet.
i  f.eks.  Rondaneområdet  ser  det.ut  til  at  en  i  vikingtid  og
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F4g.   6.  Fcmgstgr.av  for.  vLLtr.ebn
(Teg.rLr..   5).   ved  tu;TLstsbLen
Bj¢ber.gdaLen-Hemsedaz,stjer'nL.
GTaven    er  r.ektangulær.  ,  tagt
opp  av  sbebn.  Fobo:  Æmd  Aur.e
Bag¢Len,

F4_g.   7.  PtLesptss  cW  ier.n,   fr'a
vLkbngtid,  fumeb t Bi¢ber.g-
daten,   eq.   1200  m.o.h.   (C32625)
Foto :  Unbv.   C/bdsaksæ:rilbng.
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tidlig  middelalder  har  brukt  både  fangstgraver  og  pil  og  bu6.  i
villreinjakten   (Mikkelsen  1980,   |.981),   og  det  kan  også  ha  vært
tilfelle  her  i  Hemsedal.

For  å  få  klariagt   `jordbrukets  betydning  og  form  i  .området,
vil  pollenanalyser  vå3re  en  stor  betydning.  Fra  Valdres  vet
vi  at  det  der  ble  drevet  jordbruk  i  alle  fall  i bronsealder
(IIøeg  1974) .  Foreløpig  er  det  ikke  noen  tegn  på  at  dette  er
så  gammelt  i  Øvre  Hemsedal.   En  pollenprøveserie  i  nærheten  av
Feten  seter  vil  kunne  avklare  en  rekke  kulturhistoriske
forhold  av  interesse:

a)  Når  startet  jordbruket  her,  -  i  vikingtid  eller  tidligere?
b)  Var  jordbruket  basert  bare  på  husdyrhold,   eller  ble  det

også  dyrket  noe  korn?
c)   Ble  gårdene  lagt  Øde  i  løpet  av  middelalderen  og  senere  tatt

opp  som  seter,   eller  kan  det  ved  Feten  spores  en  kontinuerlig
bruk  og  en  gradvis  overgang  til  seterdrift?

Dette  siste  problemet  er  sentralt  i  norsk  bosetningshistorie
`(sml.   Hougen  1.947),.  og  det  berører  hele  spørsmålet  om  bakgrunn

og  opphav  for  seterbruket.

Stokkebåten  som  er  funnet  ved  Gammen   (reg.nr.   9)   er  foreløpig
ikke  datert,  men  f lertallet  av  slike  båter  funnet  i  Sør-Norge
skriver  seg  fra  etterreformatorisk  tid.  Noen  går  iriidlertid
tilbake  til  vikingtid,  kanskje  også  tidligere  i  jernalder
(Sørensen   1.`978)  .

Selv  om  det  ikke  er  registrert  jernutvinningsplasser  i  våre
tre  områder  i  Hemsedal,  kan  det  godt  tenkes  at  slike  finnes
her,   i  alle  fall  i  område  ii,   i`myrstrøkene  omkring  Helsingvatn
og  Vannin'.r   Områdene  mellom  Hallingdal  og  Valdres  har  ellers
vært  svært  rike  områder  på  myrmalm  .(Hauge     1946) .   I  tilfelle
vil  det  være  naturlig  å  knytte  aktiviteten  til  bosetningen  i
vikingtid  og  tidlig  middelalder.  Mer  detaljerte  registreringer
kreves  om  en  vil lete etter  jernutvinningsplasser  i  vår`e
områder.
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F4g.   8.  Tiambng   (828  pw.h.J,   eb  bypLsk par.±b  fr.a  omååe  11.
Fobo..   Æme  Æur.e  Bag¢£em.

F#g#megftsbz°9k6koebLå±kaLmatgeentaaDDvuabnhmuekttÆm"esnt°(ksk2'83m'o°o8.hm.)LoamBgg±eDnemompepbbeLDeares

nå  på  Hemsedat  FoZ,ke:rrruseum.  Fobo:   Kmii;  Skott.
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Blant  de  registrerte  kulturminnene  i  Vassdrag  i  Hemsedal,   er  det
fire  som  kan  sies  å  ha  større  allmenn  betydning.  Det  gjelder
kvartsittbruddet  ved  Preinsrudtind,  de  to  fangstgravene  og  det
mulige  bogastillet  lengst  vest  i  område  1.  Disse  siste  ligger
nær  turiststi, mens  kvartsittbruddet  er  vanskelig  tilgjengelig.
Dette  siste  bruddet  har  stor.betydning  i  landssammenheng.   Selv
om  gravfeltet .ved  Feten  seter  i  dag  er  borte,  burde  beliggenheten
av  området  fortsatt  ha  en  viss  allmenn  interesse.

Med  untak  av  kvartsittbruddet  ved  Preinsrudtind,   ligger  de  andre
kulturminnene  i  våre  områder  i  nær  tilknytning  til  vann.
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