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Sammendrag
Denne rapporten er utarbeidet av arkeolog Vanja Tørhaug, på oppdrag fra Buskerud
fylkeskommune (fra 2020 Viken fylkeskommune) og Nes kommune (fra 2020 Nesbyen kommune).
Fagrapporten for arkeologiske kulturminner skal benyttes som et kunnskapsgrunnlag for
kommunedelplan for kulturminner i Nesbyen kommune. Hovedformålet med rapporten har vært
å lage en oversikt over dagens bestand av kulturminner og synliggjøre verdifulle forhistoriske
kulturmiljøer i kommunen.
Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
sammenheng. Totalt er det definert 9 forhistoriske kulturmiljøer, hvorav 8 med svært høy verdi og
3 med høy verdi (Tabell 1). Disse er avgrenset, beskrevet og verdivurdert.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kulturmiljø
Gamle Nesbyen
Garnås
Garnåsberget
Klovsteindalen
Synstevatn
Veslestølen
Lauvviken
Nybuelvi
Sidselhaugen

Verdi
Svært høy
Svært høy
Svært høy
Høy
Høy
Svært høy
Svært høy
Høy
Høy

Tabell 1: Verneverdige, forhistoriske kulturmiljøer i Nesbyen kommune.

Gjennom kulturminneloven er alle arkeologiske kulturminner eldre enn 1537 automatisk fredet.
Disse har en sikringssone på 5 m rundt kulturminnet. De 9 utvalgte kulturmiljøene presentert i
denne rapporten er en faglig tilråding av områder som bør reguleres til hensynssone bevaring i
kommuneplanens arealdel. Ved regulering til hensynssone bevares både den viktige
sammenhengen innbyrdes mellom kulturminnene, og relasjonen mellom kulturminnene og det
omkringliggende landskapet. Dette er svært viktig for å sikre kulturminnenes opplevelsesformidlings- og kildeverdi. Regulering til hensynssone bevaring er ikke en fredning eller en
utvidelse av fredet område. Det er heller en avgrensing der særskilte hensyn skal tas, slik at de
store sammenhengene blir ivaretatt på en best mulig måte.
En viktig del av arbeidet har vært å få en kontrollregistrering av tidligere registreringer i
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. I løpet av prosjektet har et utvalg av
automatisk fredete kulturminner innenfor Nesbyen blitt kontrollregistrert innenfor definerte
områder, og deres tilstand, vernestatus og kartfesting i Askeladden er oppdatert.
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1. Innledning
Bakgrunn og formål
Rapporten er skrevet på oppdrag fra Nesbyen kommune og Buskerud fylkeskommune. Den utgjør
fagrapport i arkeologi for kommunedelplan for kulturminner i Nesbyen kommune. Rapporten er
laget for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om kommunens kulturminner og særlig verdifulle
kulturmiljøer, til bruk i arbeidet med kommuneplanen.
Målsetningene for planarbeidet er:
 Å synliggjøre kommunens kulturminner og kulturmiljøer gjennom registrering og
kartlegging, og formidle dette til lokalbefolkning og politikere i form av fagrapporter
 Å utarbeide en plan som skal bli et arbeidsverktøy som gir økt forutsigbarhet i langsiktig
arealplanlegging i kommunen.
I praksis har arbeidet gått ut på å:
 Kontrollregistrere kjente arkeologiske automatisk fredete kulturminner med hovedfokus
på arbeidet Nesbyen har ønsket prioritert i hht Norsk Standard NS 9450:2012, og
oppdatere Riksantikvarens database for kulturminner, Askeladden.
 Verdivurdere arkeologiske kulturmiljøer for å kartfeste de viktigste arkeologiske
kulturmiljøene i kommunen.
 Å gjennomgå opplysninger fra fylkeskommunens gårdsarkiv, og på bakgrunn av dette
ajourføre kulturminnedatabasen Askeladden.
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Automatisk fredete kulturminner – lovverk og definisjoner
Lov om kulturminner (Kml) er det viktigste verktøyet for sikring av arkeologiske, forhistoriske
kulturminner. Formålet med loven er beskrevet slik:
«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt
ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet (Kml, §
1).»
Kulturminner defineres i loven som:
«alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. (Kml, §2)»

Kulturmiljøer er:
«områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng (ibid.).»

Lovens bestemmelser gir grunnlag for et skille i kulturminneforvaltningen mellom automatisk
fredete kulturminner (kulturminner fra tiden før 1537 og stående bygninger oppført før 16501), og
vern av nyere tids kulturminner. Denne rapporten tar for seg arkeologiske kulturminner.
Automatisk fredete, arkeologiske kulturminner omfatter både synlige kulturspor og kulturspor
som i dag ikke er synlige på markoverflaten.
I henhold til Kml § 3 er det forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. Automatisk
fredete kulturminner kan i noen tilfeller frigis ved dispensasjon fra Kml. Riksantikvaren er
dispensasjonsmyndighet. Det kan bli satt vilkår ved dispensasjonen – det vil si krav om arkeologisk
undersøkelse.

1

I Kulturminneloven er også samiske kulturminner eldre enn 100 år (§ 4) automatisk fredet. I tillegg har
skipsfunn eldre enn 100 år et lovmessig vern etter Kml § 14.
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Metode og gjennomføring av kontrollregistrering
Kontrollregistreringen av kulturminner ble gjennomført ved oppsøking av kulturminnene i felt.
Lokaliteter og enkeltminner ble innmålt, og samtidig ble det gjort vurderinger av tilstand og
verneverdi på stedet. Kriterier for tilstand og verneverdi er behandlet i kapittel 3.3. I felt ble det
tatt bilder med et Sony α 3000 speilreflekskamera.
Til innmålingene ble det brukt feltdatasamler (GetAc) og en C-POS. En C-POS er en avansert GPS
med en teoretisk nøyaktighet på 1 cm på innmålingene. Innmålingene kan imidlertid i praksis ha
avvik på et par meter, særlig i områder med tett vegetasjon og nede i bratte dalfører. Da det store
flertallet av kulturminnene ligger i skogsterreng har dette vært et relativt vanlig problem. Dette er
særlig iøynefallende ved innmåling av små enkeltminner som for eksempel kullgroper. I tilfeller
hvor de innmålte flatene ikke svarte til kulturminnets visuelle form, ble det under etterarbeidet
opprettet nye flater/polygoner med utgangspunkt i de nye punktene som ble målt inn i felt. Der
måleforholdene var spesielt vanskelige ble enkeltminnene innmålt i felt ved å stå sentralt i
kulturminnet, og «tegne» inn omkretsen ved direkte inntasting på dataskjermen.
Innmålingsnøyaktigheten for geometrien i Askeladden er skjønnsmessig angitt, basert på
forholdene i felt. Lidarkart er anvendt i inntegning av kulturminner i Askeladden.

Figur 1: Innmåling av kulturminner ble gjort med en avansert GPS (C-pos). Her i, kulturmiljø 4 i Klovsteindalen med
innmåling av kullgrop, ID126616.

I etterkant av hver kontrollregistrering ble lokalitetene og tilhørende enkeltminner oppdatert i
Askeladden. Dette innebar oppdatering av geometri, tilstand, og eventuell endring av
beskrivelse/annen informasjon dersom kontrollregistreringen hadde vist dette. Til utarbeidelse av
kart i rapporten ble det brukt ArcMap versjon 10.1. Etter gjennomgang av gårdsarkivet på
fylkeskommunen ble nye løsfunn og lokaliteter (begrepsavklaring s.15) lagt inn i Askeladden. Flere
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lokaliteter lå også i basen uten at det gikk tydelig frem hvilke enkeltminner de besto av, og
enkelte lokaliteter manglet kartfesting av enkeltminner. Dette ble oppdatert etter innmålingene i
felt. I forbindelse med kontrollregistreringen ble det også registrert noen nye kulturminner, de
fleste i nær tilknytning til de allerede kjente kulturminnene.
Søk etter kulturminner under markoverflaten, i form av manuell prøvestikking etter
steinalderlokaliteter eller maskinell sjakting i dyrket mark, er av økonomiske og tidsmessige
årsaker ikke foretatt. Registreringene oppfyller derfor ikke Kulturminnelovens § 9 om
undersøkelsesplikt.
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Datagrunnlaget
Dataene i kulturminnedatabasen Askeladden dannet grunnlaget for gjennomgang og kontroll av
kulturminner. Askeladden er Riksantikvarens offisielle database for kulturminner, som inneholder
data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter planog bygningsloven, eller er kulturminnefaglig vurdert som verneverdige. Askeladden er et
arbeidsverktøy for kulturminneforvaltningen, men en publikumsversjon er offentlig tilgjengelig i
form av nettstedet Kulturminnesøk <www.kulturminnesok.no>2.

Figur 2: Skjermdump av kulturminnedatabasen Askeladden. Kulturminnene ved Garnås vises som rune-R på kartet.

Da prosjektet startet opp lå det allerede en stor mengde kulturminner i Askeladden.
Opplysningene om arkeologiske kulturminner i denne basen er hovedsakelig basert på:
1) ØK-registreringer
2) Arkeologiske registreringer etter §9 i kulturminneloven.
3) Hallingdalsprosjektet

ØK-registreringer, er registreringer utført for Økonomisk Kartverk i perioden 1964-1991 (Guribye
og Holme 2005: 58-61) Formålet for registreringene var en kartlegging av økonomiske ressurser,
men disse var imidlertid ikke fullstendige. ØK – registreringene i Nesbyen kommune i forbindelse
med utarbeidelsen av Økonomisk Kartverk ble gjennomført i perioden 1971 - 1974. Formålet med
registreringen var en systematisk kartlegging av arkeologiske kulturminner i kommunens
pressområder med bygging og intensivering av jordbruket. I øvrige områder ble kulturminner bare
registrert sporadisk, oftest ved at lokale informanter gjorde arkeologene oppmerksomme på
kulturminner de kjente til i skog og i fjellområder.
I perioden 1986-1989 ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom Lokalhistorieutvalet i
Hallingdal og Universitetets Oldsaksamling. Hallingdalsprosjektet registrerte i disse årene et stort

2

www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden
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antall arkeologiske kulturminner. Dette ble utført av lokale krefter, ledet av to arkeologer fra
Oldsaksamlingen. Disse registreringene ble hovedsakelig foretatt i utmarka, i skogen og på fjellet
og slik sett ble det innsamlete materialet et svært viktig komplement til de arkeologiske
registreringene som ble uført for Økonomisk Kartverk på 1970-tallet.
Mange kulturminner blir i dag oppdaget under arkeologiske registreringer i forbindelse med ulike
tiltak. Ifølge Kulturminneloven har alle i Norge plikt til å ivareta kulturminner. Det betyr at før
tiltak settes i gang, må det undersøkes om tiltakene vil berøre automatisk fredete kulturminner
(jfr. §9 i Kulturminneloven) i undersøkelsesområdet.
Arkeologiske registreringer utløst av §9 i Kulturminneloven har også gitt økt kunnskap om
kulturminner i kommunen. I forbindelse med slike registreringer legges eventuelle nyoppdagete
kulturminnelokaliteter inn i basen av arkeologene hos fylkeskommunen. I tillegg kommer et stort
og viktig bidrag til dataene i Askeladden fra publikum, i form av meldinger om funn av faste
kulturminner eller gjenstander.
Under prosjektet ble også fylkeskommunens gårdsarkiv gått igjennom. Opplysninger her som ikke
allerede lå i Askeladden, ble lagt inn. Gjennomgang av gårdsarkivet førte til innlegging av nye
opplysninger om kulturminnelokaliteter slik som funnopplysninger og dateringer.
I dette prosjektet har det ved behov også blitt hentet informasjon om kulturminnene i
Kulturhistorisk museum gjenstandsregister, som er delvis tilgjengelig på nett3, i tillegg til
bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur. I denne rapporten refereres funn fra Kulturhistorisk
museums gjenstandsregister med museumsnummeret, for eksempel «eks C7449»4.

3
4

Gjenstandsregisteret er tilgjengelig på http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/index.php
C-en foran nummeret står for Christiania.
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Vurdering av kulturmiljøers verneverdi
Under arbeidet med fagrapporten har fokus på kulturmiljøer og deres verneverdi stått sentralt. Et
kulturmiljøs verneverdi er en skjønnsmessig vurdering, som gjerne endres over tid og i stor grad
avhenger av sammenhengen de ses i. Et felles verdisett er derfor viktig for å kunne gjøre
verdivurderingene etterprøvbare og forståelige i vår samtid.
Det er imidlertid ikke utformet et spesifikt sett med kriterier for arkeologiske kulturmiljøer fra
Riksantikvarens side. I denne rapporten er det derfor tatt utgangspunkt i vernekriterier for
kulturmiljøer med nyere tids bygg og anlegg, som så har blitt tilpasset til bruk på arkeologiske
kulturmiljøer. Et hovedkriterium, og det som kjennetegner et kulturmiljø er at det er klare
sammenhenger og helheter mellom kulturmiljøets ulike bestanddeler. Dette kan være
sammenheng kulturminnene seg imellom, men også mellom kulturminnene og landskapet de
ligger i. De underliggende kriteriene som har blitt brukt i vurderingen er vist i tabellen under
(Tabell 2).
Generelt skilles det gjerne mellom kulturminnenes kildeverdi, og opplevelses- og formidlingsverdi.
Som primærkilder utgjør kulturminnene en viktig erfarings- og kunnskapsbank. De kan også være
en ressurs for opplevelser og identitetsbygging, og bidra til å skape tilhørighetsfølelse og estetisk
opplevelse. Kulturminner med opplevelses- og formidingsverdi kan dermed være en ressurs for
sektorer som skole, friluftsliv, reiseliv og næringsliv. Karaktertrekk

Kriterium

Beskrivelse (kulturmiljø)

Alder/Tidsdybde

Historisk kildeverdi

Kulturmiljøets har stor tidsdybde, det vil si at kulturmiljøet:
1) inneholder kulturminner fra flere tidsperioder og representerer
forskjellige former for ressursutnyttelse og/eller kulturuttrykk
2) Inneholder kulturminner som henger nøye sammen med historisk
landskapsutvikling.
3) Inneholder kulturminner og kulturuttrykk som representerer en stor
grad av kontinuitet gjennom historien
Kulturmiljøet som kilde til kunnskap om fortiden

Autentisitet/homogenitet

Kulturmiljøets grad av opprinnelighet fra en definert periode.

Sjeldenhet

Kulturmiljøet er sjeldent, enten ved at det alltid har vært unikt, eller ved
at det har vært vanlig og nå er blitt sjeldent.

Representativitet

Kulturmiljøet har et representativt utvalg av kulturminner, som er
typiske for en tid, en type eller et mangfold.

Identitets-/symbolverdi

Formidlingsverdi/lesbarhet

Kulturmiljøet som identitetsskapende element i omgivelsene for
lokalbefolkningen, et sosialt sjikt, en etnisk eller religiøs gruppe etc.
Kulturmiljøet som symbol på eller for et lokalmiljø, en betydningsfull
hendelse etc.
Kulturmiljøets evne til å illustrere fortiden spesielt tydelig.

Tilstandsgrad

Kulturmiljøets grad av bevaring.

Tabell 2: Vernekriterier for kulturmiljøer

Kulturminneforvaltningen har de siste tiårene gått fra å fokusere på enkeltstående objekter, til i
større grad å orientere seg mot helheten. Det legges i dag vekt på å bevare hele kulturmiljøer
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knyttet til vanlige personers liv og virke. Også kulturminner og kulturmiljøer knyttet til særlige
hendelser, personer, tro og tradisjon kan få en høy verneverdi.
Riksantikvaren har også spesifisert hvordan verdisetting av kulturminnene kan forankres til en
lokal, regional, nasjonal og internasjonal størrelsesorden. Alle fredete kulturminner er pr.
definisjon av nasjonal verdi, mens et kulturminne av regional verdi kan være et kulturminne som
har hatt betydning i et regionalt perspektiv. At et kulturminne har lokal verdi betyr ikke at det har
lav verdi, men at det primært er av betydning for lokalhistorien.
Alle kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet, og har nasjonal verdi på bakgrunn av sin høye
alder og historiske kildeverdi. En vurdering av verdi vil likevel være viktig for fremtidig planarbeid.
Denne rapporten viser frem Nesbyen kommunes mest verdifulle kulturmiljøer. Disse er ikke
presentert tidligere, og denne informasjonen er viktig å ta med i diskusjonene om fremtidig
arealbruk. Dessuten vil dette kunnskapsgrunnlaget være et utgangspunkt for å prioritere
lokaliteter for videre skjøtsel og tilrettelegging.

Side 13 av 100

Fagrapport for arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer i Nesbyen kommune

2. Den arkeologiske kulturminnebestanden i
Nesbyen kommune
I dette kapittelet vil det bli gjort rede for dagens situasjon for kulturminnene i Nesbyen kommune,
slik forholdene er etter kontrollregistreringen i felt.
Før gjennomgangen er det nødvendig med en begrepsavklaring av sentrale begreper i
kulturminneforvaltningen. Begrepene «lokalitet» og «enkeltminne» er essensielle for å forstå den
videre gjennomgangen.
I kulturminneforvaltningen brukes begrepet «lokalitet» som et definert, avgrenset område som
omfatter ett eller flere automatisk fredete kulturminner. De enkeltstående kulturminnene
innenfor lokaliteten kalles «enkeltminner».

Figur 3: Nesbyen kommune omfatter store skogsareal og de sentrale bygdene ligger langs Hallingdalselva. Foto av
Hallingdalselva med bygdeborgen ID42771 på Lauvviken i bakgrunnen, sett mot øst.
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2.1 Undersøkelsesområdet
Nebyens kommune ligger i Viken fylke og grenser til kommunene Gol nord, Sør-Aurdal i øst, i
sørøst til Flå og i sørvest til Nore og Uvdal. Hallingdalselva renner gjennom kommunen. På begge
sider av dalen er det veier som fører inn til skogs- og fjellområder med støler. Det høyeste fjellet
er Hallingnatten med 1 314 meter over havet. Laveste punkt ligger på omkring 150 meter over
havet.
Kulturminnene i Nesbyen finnes spredt i hele kommunen, men konsentrerer seg rundt
Hallingdalselva, bygdene ved Nesbyen, Bromma, Garnos og Rukkedalen og langs stølsområdene i
øvre Rukkedalen, Fekjan og Buhovd. De eldste kulturminnene er fra steinalder, og det finnes et
fåtall, sikre lokaliteter registrert i kommunen. I tillegg er det noen løsfunn som kan dateres til
steinalder som er funnet langs Hallingdalselva, ved innsjøer eller på gårder i kommunen.
Landskapet med elveslettene i området rundt Nesbyen sentrum har vært gode beiteressurser for
tamdyr. I dette området er det funnet gammel åkermark med dateringer av dyrkningslag tilbake
til yngre bronsealder. Pollenanalyser fra Raggetjørn viser også at det i eldre jernalder, fra rundt
Kr.f., har vært en markant tilbakegang av skogen, og det er funnet av pollenkorn fra bygg. Dette
viser at jordbruket med åkerbruk og korndyrking går tilbake til eldre jernalder ( Bloch-Nakkerud
og Lindblom 1994).
Sammenligner man sammensetningen av typen kulturminner i Nesbyen kommune med de øvrige
kommunene i Hallingdal, har kommunen mye til felles med disse. Her finnes det i hovedsak
utmarkskulturminner, som også dominerer nabokommunene Gol og Nore og Uvdal i nord og vest.
Kulturminner som i større grad er tilknyttet jordbrukslandskapet finnes også, men i mindre grad. I
kommunen finnes et stort antall utmarkskulturminner som fangstgroper, jernvinneanlegg og
kullgroper. Av disse er kullgroper den dominerende kulturminnetypen. Utmarksminnene dateres
hovedsakelig til perioden eldre jernalder til middelalder.
I området rundt Nesbyen sentrum er det mange arkeologiske spor og funn fra forhistorisk tid
både fra bosetning, graver, dyrkningsspor, smiing og mer. Dateringer fra arkeologiske
utgravninger de seneste årene viser bosetning tilbake til eldre jernalder og framover.
I følge historiker Kåre Olav Solhjell som har skrevet "Øydegard og rudning - trekk frå
busetnadshistoria i Hallingdal ca. 1350-1700" (1987), skal hele Rukkedalen ha vært bosatt i
høymiddelalderen, men bygda skal ha ligget øde i en periode etter Svartedauen. Området har
spor etter både utmarksminner som jernvinne, kullgroper, fangstgroper, steinalderbosetning og
dyrkning og åkerbruk datert til seinmiddelalder.
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2.2 Dagens kulturminnebestand – en introduksjon
I Nesbyen kommune var det ved prosjektets oppstart registrert 372 arkeologiske
kulturminnelokaliteter i Askeladden. En del lokaliteter har også flere enkeltminner slik at det
reelle antallet kulturminner er større.
Disse lokalitetene er automatisk fredet etter kulturminneloven (dvs. eldre enn 1537). Enkelte
kulturminner er fjernet, enten ved utgraving eller dispensasjon. En del av disse opplysningene er
ofte mangelfulle og ikke oppført i Askeladden.
En lokalitet kan bestå av ett eller flere enkeltstående kulturminner (enkeltminner). Ved
prosjektets oppstart var det totale antallet lokaliteter ca 372, hvorav ca 600 var arkeologiske
enkeltminner. Under arbeidet har det også blitt lagt inn nye arkeologiske enkeltminner. Enkelte
kulturminner er også omdefinert og ikke lengre ansett som automatisk fredet.
Det er viktig å poengtere at selv om kulturminner ikke er registrert i Askeladden/Kulturminnesøk
betyr ikke det at kulturminnet ikke er fredet. Det kan være kjente kulturminner som foreløpig ikke
er lagt inn i databasene, eller kulturminner som hittil er ukjente for
kulturminnevernmyndighetene. Det er anslått at bare omkring 10% av kulturminnene som finnes
er kjent i dag5. Da er det viktig å være klar over at alle faste kulturminner eldre enn 1537 er
automatisk fredet, noe som gir dem en automatisk beskyttelse som en nasjonal verdi selv om de
ikke er kjent ennå. Arkeologiske registreringer foregår kun i områder der regulering pågår, og det
er derfor store uavklarte areal i alle kommuner.

5

Veileder Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Plan og bygningsloven. 2010:95
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2.3 Kulturminner i Nesbyen kommune i forhistorisk tid og middelalder
De kjente arkeologiske kulturminnene i kommunen stammer fra alle perioder av forhistorien
(figur 4). En oversikt over disse periodene finnes i tabellen under (Tabell 3).

Hovedperiode Underperioder
Steinalder
Eldre steinalder

Yngre steinalder

Bronsealder
Jernalder

Eldre bronsealder
Yngre bronsealder
Eldre jernalder

Yngre jernalder
Middelalder

Middelalder

Fagterm
Tidligmesolitikum (TM)
Mellommesolitikum (MM)
Senmesolitikum (SM)
Tidligneolitikum (TN)
Mellomneolitikum (MN)
Senneolitikum (SN)
Eldre bronsealder (EBA)
Yngre bronsealder (YBA)
Førromersk jernalder (FRJA)
Romertid (RT)
Folkevandringstid (FVT)
Merovingertid (MVT)
Vikingtid (VT)
Tidlig middelalder (TMA)
Høymiddelalder (HMA)
Senmiddelalder (SMA)

Tidsspenn
ca. 9500-6300 f. Kr.
ca. 6300-5000 f. Kr.
ca. 5000-4000 f. Kr.
ca. 4000-2800 f. Kr.
ca. 2800-2400 f. Kr.
ca. 2400-1800 f. Kr.
ca. 1800-1000 f. Kr.
ca. 1000-500 f. Kr.
ca. 500 f. Kr.-0
ca. 0-400 e. Kr.
ca. 400-550 e. Kr.
ca. 550-800 e. Kr.
ca. 800-1030 e. Kr.
ca. 1030-1240 e. Kr.
ca. 1240-1350 e. Kr.
Ca. 1350-1537 e. Kr.

Tabell 3: Arkeologiske perioder; benevnelser og tidsspenn.

Det er en stor variasjon i typen kulturminnelokaliteter i kommunen. En stor del av kulturminnene
er typiske utmarks-kulturminner. Av disse er det kullfremstillingsanleggene som dominerer med
totalt 150 lokaliteter. Det er registrert 34 jernvinneanlegg. Av fangstanlegg er det kjent ca 34
stykker. Steinalderlokalitetene omfatter 6 stykker. Av gravfelt og gravminner finnes det i alt 7
lokaliteter i kommunen, hvorav ingen av disse sammenhengende gravfelt. I tillegg har Nesbyen
kommune en del utmarkskulturminner som i hovedsak er av typen groper med til sammen 20.
Disse kan nok for stor del regnes som kullgroper. Funnsteder for løsfunn består av 18 lokaliteter. I
figuren under (figur 4) er lokalitetstyper vist for hele kommunen. Funnsteder er ikke inkludert, for
å gjøre diagrammet mer lesbart.
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Datering av arkeologiske enkeltminner
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Figur 4: Faste kulturminners spredning i ulike tidsperioder i Nesbyen kommune (vist i antall enkeltminner). Totalt antall:
601. Tidsinndelingen for diagrammet er basert på dateringskategorier i Askeladden

De registrerte kulturminnene hører til alle perioder av forhistorien. Geografisk er de fleste
kulturminnene lokalisert til dalen langs Hallingdalselva, Rukkedalen og i området rundt bygdene
Nesbyen, Garnås og Bromma. I tillegg finnes et større antall kulturminner i områdene rundt
stølene, myrområder og vannene. Sammenhengen mellom utbredelsen av kulturminner og
registrerte områder i kommunen er åpenbar. Dette betyr at områder som har lite kulturminner
nødvendigvis ikke avspeiler utbredelsen av kulturminner i forhistorisk tid.

Figur 5: Tidslinje med arkeologiske hovedperioder. Illustrasjon: BFK/Inger.

Steinalder
Steinalderen i Norge regnes fra omkring år 9500-1800 f.Kr, og deles inn i eldre (9500-4000 f. Kr.)
og yngre steinalder (4000-1800 f. Kr.). Før dette tidspunktet var store deler av Skandinavia dekket
av en flere kilometer tykk iskappe. Den store innlandsisen som hadde dekket Skandinavia i 100
000 år, begynte for ca. 15000 år siden å smelte. For omkring 9000 år siden var landet isfritt. De
første spor etter mennesker i Norge dukker opp for omkring 12 000 år siden, langs kysten, som
var den første delen av landet som ble isfritt. På grunn av presset fra isen, og den påfølgende
raske smeltinga gikk havet mye høyere i steinalderen enn dagens nivå. I Buskerud har høyeste
vannstand etter istiden vært 180-220 meter høyere enn i dag (Reitan 2005:9).
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I eldre steinalder livnærte folk seg av jakt, sanking, fangst og fiske. Bosettingsmønsteret var
nomadisk, slik at menneskene forflyttet seg til der ressurstilgangen var størst i ulike perioder av
året. Av faste kulturminner fra eldre steinalder kjenner vi blant annet boplasser og bergkunst i
Norge. Det meste av boplassenes bestanddeler er i løpet av mange tusen år gått i oppløsning,
men gjenstander i de mest bestandige råstoffene er bevart. På steinalderboplasser finner vi derfor
gjenstander av stein som flint og kvartsitt og andre motstandsdyktige materialer. Noen ganger
også andre konstruksjonsspor, som for eksempel ildsteder (Jacobsen og Follum 2008:26-31).
Sporene etter steinalderbosetning i Nesbyen kommune er få. Det er registrert bare 6 lokaliteter,
og disse ligger ved Hallingdalselva og ved vann i øvre del av Rukkedalen og i Vassfaret. Det finnes
noen løsfunn av flint og bergart spredt langs Hallingdalselva som viser bosetning og aktivitet i
området i steinalderen i Nesbyen kommune. Fra yngre steinalder er det kjent i hovedsak enkelte
steinøkser og en dolk. Totalt er det kjent 4 funn av slike «storredskaper» fra kommunen. Det er
antatt at funn av denne typen indikerer boplasser eller graver. På gården Kvarteig som ligger på
nordsiden av Hallingdalselva nordøst for Nesbyen sentrum er det samlet opp flere funn av
redskaper og flintavfall i åkeren ved gården. Blant annet er det funnet en steinhammer fra yngre
steinalder eller bronsealder. Under Hallingdalsprosjektet ble det foretatt pollenundersøkelser fra
Raggetjørn ca en km fra plassen. Disse viser at mennesker har holdt husdyr i dette området fra og
med bronsealder, ca 1100 Kr (Bloch-Nakkerud og Lindblom 1994).

ARKEOLOGISKE LOKALITETER
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2
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Figur 6: Arkeologiske lokalitetstyper i Nesbyen kommune.
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Bronsealder
Bronsealderen i Norge regnes fra omkring 1800-500 f. Kr. I denne perioden regnes jordbruket for
å bli godt etablert, selv om jakt og fangst fortsatt var viktig. Selv om perioden kalles bronsealder
er det gjort svært få funn av bronsegjenstander i Norge. Totalt er det bare funnet omkring 700
gjenstander i hele landet. Av kjente faste kulturminner fra bronsealderen i Norge har vi blant
annet store gravrøyser og jordbruksristninger. I motsetning til steinalderens bergkunst hadde
jordbruksristningene motiver som skip, mennesker og abstrakte symboler som spiraler og sirkler. I
denne perioden var det en variasjon i utformingen av husene, men enkelte av husene var
treskipete, trolig med stråtak og leirklinte flettverksvegger (Jacobsen og Follum 2008:38)
Fra bronsealderen er det kjent få funn fra kommunen, men noen dateringer og
pollenundersøkelser viser at det har vært bosetning i området. Det lave antallet funn fra
bronsealder betyr ikke nødvendigvis at det ikke har vært aktivitet i kommunen i denne perioden.
Dette kan skyldes at mange kulturminner fra bronsealder ofte ikke synes på markoverflaten.
Dette kan være dyrkningsspor, stolpehull fra hus og kokegroper eller ildsteder.
En flintdolk, ID52476 er funnet på gården Li ved Liodden under bygging av gårdsbygning.
Flintdolker er en av de mest karakteristiske funntypene fra slutten av yngre steinalder og eldre
bronsealder. Enkelte arkeologer har tolket flintdolkene som prestisjevåpen, mens andre ser de
som datidens «tollekniver» (Østmo og Hedeager 2005:113).
Jernalder
Jernalderen i Norge kan deles inn i to hovedperioder; eldre (ca. 500 f. Kr.-580 e. Kr.) og yngre
jernalder (ca. 580-1030 e. Kr.). I jernalderen ble følgelig jernet introdusert, noe som førte til bedre
redskaper og våpen, og en dertil effektivisering av jordbruket. Gjennom jernalderen ekspanderte
jordbruket, og utmarksressurser ble tatt i bruk i større omfang enn tidligere. Overskuddet ble
brukt til handel og gavebytte. Handelen først med Romerriket og siden kontinentet var økende.
Samfunnet ble mer lagdelt, og bestod i Norge av flere høvdingdømmer. Bosetningsspor viser at
husene fortsatt var treskipete, men hadde nå gjerne trevegger i stedet for flettverksvegger. Når
det gjelder antallet faste kulturminner er denne perioden i landets forhistorie den rikeste.
Også i kommunen er det et stort antall faste arkeologiske kulturminner fra jernalderen. Fra denne
perioden har vi gravminner, fangstgroper, jernvinneanlegg, kullfremstillingsanlegg, bygdeborg og
bosetningsspor. Samlet viser kulturminnene en omfattende aktivitet i området. Det er også levert
inn en god del løsfunn av redskaper og våpen fra denne perioden, i tillegg til enkelte større
gravfunn.
Av gravminner i kommunen er det kjent i alt 7 graver fra jernalder. Disse er av typen gravhauger
eller røyser. Trolig har det vært flere gravminner i kommunen som nå er fjernet på grunn av
moderne jordbruk og utbygging. Enkelte av gravminnene utmerker seg, og tyder på en større
konsentrasjon av makt og rikdom. De bevarte gravene i kommunen ligger i bygda Garnås (ID 3298,
89686 og 223851) med tre gravrøyser, i Nesbyen ved Arnegård (ID 80983) med en gravhaug, i
bygda Bromma (ID 101137) en gravhaug og i stølsområdet Imlan vest for Bromma (ID 101137) en
gravhaug.
Gravminnene kan gi oss en pekepinn om hvilke gårder som var spesielt rike eller mektige i
jernalderen. Gravhaugene i eldre jernalder har ofte en tendens til å være lavere, og med slakere
sider enn graver fra yngre jernalder, selv om dette ikke alltid er tilfelle. Gravhauger har ofte blitt
plassert langs ferdselsveier eller på den samtidige gårdens tun. Man antar at gravene har
symbolisert eiendom, makt, rikdom og sosial status i samfunnet. Ofte ligger de godt synlig, med
god utsikt over nærområdet.
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Det finnes en del løsfunn og gjenstandsfunn fra Nesbyen kommune som viser tydelige spor tilbake
jernalder, fra folkevandringstid og fram til sen vikingtid. Spydspisser og beltesteiner dominerer
funnbildet i folkevandringstid, mens funnene fra yngre jernalder for en stor del består av våpen.
Nesbyen sentrum skiller seg tydeligst ut med flere funn både fra eldre og yngre jernalder. Også
området rundt gården Børtnes gnr 92 ved Bromma har rike funn fra eldre jernalder med funn av
to deler av en relieffspenne av forgylt sølv (C3249 og C1416) og en beltespenne av kvartsitt
(C5123) datert til eldre jernalder. I tillegg skal det ha ligget gravhauger på gården som trolig er
slettet ved dyrking.

Figur 7: Sverdet fra Langaaker har sett omtrent ut som dette fra Haglebu. © Kulturhistorisk museum, UiO.

Figur 8: Vektlodd C52375 og to kroker av jern fra Langaaker datert til merovingertid. © Kulturhistorisk museum, UiO.

Det er funnet et vektlodd av bly sør i kommunen like nord for Hallingdalselva på gården Langaaker
gnr 33, bnr 1. Denne har 8 parallelle forhøyde striper rundt midten og en liten plan flate under,
C52375. Dateringen er antatt å være til merovingertid i yngre jernalder. Vektlodd av bly var i bruk
fra folkevandringstid (fra ca. 400 e.Kr.) til middelalderen (til ca. 1300-tallet). Et slikt vektlodd
inngikk i et sett med vektlodd av ulik tyngde. Vektloddene ble brukt sammen med en skålvekt.
Slike vektlodd og skålvekter ble antakelig brukt til å veie betalingsmiddel i form av sølv eller gull.
Et enegget sverd av jern C52375, datert til yngre jernalder og merovingertid er også funnet på
gården Langaaker ved nydyrking. Dette funnet er antatt å stamme fra en grav. Sverd var gravfunn
som ble lagt i mannsgraver og indikerer derfor at en mann ble gravlagt på denne gården i
merovingertid, 550 – 800 e.Kr.
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Av andre faste kulturminner i Nesbyen kommune fra jernalder er bygdeborgen på Lauvviken ved
Bromma (ID42771). Totalt er det kjent ca. 300 bygdeborger i Østlandsområdet og Agderfylkene
(Østmo og Hedeager 2005), ca. 450 i Norge totalt (Ystgaard 2014:148). I gamle Buskerud er det
omkring 30 registrerte borger. Øvre Eiker er den kommunen med aller flest bygdeborger i det
gamle fylket.
Begrepet bygdeborg er egentlig et lite differensiert samlebegrep, som i realiteten kan dekke
anlegg med ulik funksjon og datering. Fellestrekket for slike kulturminner er at de gjerne ligger på
svært bratte terrengformasjoner. I dag finner vi rester av borgene i form av steinmurer eller voller
av stein og jord. Som oftest er de plassert slik at de sperrer av de få mulige adkomstveiene opp til
toppen av en høyde. Restene av murene/vollene virker ikke alltid kraftige nok til å ha fungert som
forsvarsmurer, men det er imidlertid antatt at murene på flere borger kan ha vært fundament for
trepalisader. Det er funnet spor etter slike palisader ved flere utgravninger av bygdeborger i
Sverige (Østmo og Hedeager 2005).
Bygdeborgen ved Lauvviken er ikke arkeologisk undersøkt. Tolkningene av borgenes funksjon og
datering er derfor usikker, og et spennende tema for fremtidig forskning. Innen arkeologisk
forskning har bygdeborgene tradisjonelt vært oppfattet som forsvarsverk, anlagt i de urolige
tidene i romertid og folkevandringstid, der borgen er antatt å fungere som et tilfluktssted i
forbindelse med angrep. I Norge har det frem til årtusenskiftet vært gjennomført få arkeologiske
undersøkelser av bygdeborger. Den tradisjonelle dateringen av bygdeborgene til romertid og
folkevandringstid har vært basert på det store antallet våpengraver fra denne perioden.
Aktiviteten i jernalderen er i stor grad knyttet til bruken av utmarka. Som i tidligere perioder var
elg en viktig ressurs også i jernalderen, og det finnes flere fangstgroper som trolig kan dateres til
denne perioden. Fangstgropene er gjerne plassert ved gamle trekkveier for elg, og lagt til
flaskehalser i terrenget, områder som elgen må passere under trekket. Fangst av elg er lønnsomt
ettersom det er et stort dyr, men også fordi den trekker langs faste ruter og derfor er enkel å
fange. Ved hjelp av ledegjerder kunne elgen også ledes til disse fangstgropene. Fangstgroper
finner vi flere steder i kommunen.
Et annet typisk kulturminne for denne perioden er jernvinneanleggene. I kommunen er det
registrert et stort antall jernvinneanlegg og disse kan dateres tilbake til eldre jernalder og opp i
middelalder. Det er representert to faser i jernvinna i kommunen; en eldre og en yngre fase, før
og etter omkring år 700 e. Kr. Det er antatt at de to jernvinnetypene overlapper noe. Den
omfattende aktiviteten i utmarka må ha krevd ressurser, og trolig vært organisert. Sannsynligvis
kan aktiviteten knyttes til enkelte storgårder i Nesbyen kommune.
Kullgropene hører til den yngre fasen av jernvinna fra yngre jernalder - middelalder. Dette er
gravde groper i terrenget der trevirke ble ufullstendig brent og dermed omgjort til trekull. Slike
kullgroper finnes over store deler av kommunen, spesielt i skogsområdene. Trekullet kunne
brukes til smiing, men i hovedsak kan det sannsynligvis knyttes til jernfremstilling. I motsetning til
treverk ga trekullet svært høy varme i jernfremstillingsovnene, noe som muliggjorde en bedre og
mer effektiv utvinning av jern fra omkring år 700 e.
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Figur 9: I Garnåsgrenda ligger det tett med kulturminner fra jernalder. Her fra gården Nordre Garnås med gravrøys
ID89686 i utkanten av tunet, foto mot nordøst.

Figur 10: Rester av murer på bygdeborgen ID42771 på Lauvviken ved Bromma.
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Hallingdalsprosjektet, 1986-1989, hadde stor betydning for forståelsen av utmarksbruk i området
Hallingdal (Bloch-Nakkerud og Lindblom 1994, Larsen 2009). Prosjektet bygde på et lokalt initiativ
fra lokalhistorielagene i Hallingdal. Gjennom registreringer og forskning skulle det skaffes ny
kunnskap om bosetting i dette området. Det stod sentralt å ta med lokalbefolkningen i
registreringsarbeidet og drive aktiv formidling. Det ble vektlagt forskning på steinalder, tufter,
fangstanlegg for rein og elg og jernvinneanlegg. I forskningen om jernvinna ble det klassifisert og
datert kullgroper og jernvinne. Det ble datert en rekke utmarksminner i prosjektet og i Nesbyen
kommune er flere av disse fra jernalder og middelalder. Dette omfatter både fangstgroper,
kullgroper og jernvinneanlegg.
Det viktigste grunnlaget for jernframstilling var naturlige forutsetninger som malmførende myrer
og skog for produksjon av trekull. Derfor finner man hovedsakelig spor etter jernframstilling i
høytliggende skogsområder og lave fjellområder. Utvinning av jern fra myrmalm, er kjent tilbake
til førromersk jernalder (500-0 f.Kr.). Ved røstning ble malm brent på bål, for å få bort urenheter
og få ren malm. Jernmalm ble deretter brent i en ovn av leire, jernet ble felt ut med en
temperatur under 1300°. I yngre ovner, såkalte Fase 2 anlegg, ble slagget tappet flytende ut av
ovnen. VI ser rester etter dette i form av det vi kaller tappeslagg. Dette var vanlig i yngre jernalder
og middelalder. I den eldste typen av ovn Fase 1 anlegg størknet slagget til en klump i en slaggrop
under ovnen. Disse ovnene var vedfyrte. Ovnstypene blir kalt gropsjaktsovner i eldre jernalder.
Den teknologiske endringen skjer i yngre jernalder rundt 700-tallet. Man begynte å anvende
trekull direkte i ovnen, og kullet ble produsert i kullgroper. Kullgroper er groper, hvor det ble lagt
ved i og torv dekket over. For å regulere oksygentilførselen ble veden brent til kull istedenfor å
brenne opp. Trekullet var nødvendig i jernframstillingsovnene som ble nyttet fra ca 700 og opp til
1400-tallet.
Det er kjent mange kullgroper og jernvinner i Nesbyen kommune. Sporene etter kullframstilling
og jernutvinning ligger tett i kommunen og de viser spor tilbake til eldre jernalder. Viktige
jernvinnsteder er Rukkedalen, Fekjan, og Buhovd. I Nesbye kommune er det undersøkt og datert
noen få anlegg, men noen større undersøkelser ikke er utført. I Rukkedalen er det kjent et
jernvinneanlegg med usedvanlig store slagghauger ved Veslestølen sørvest for Trondrud. Her er
det registrert jernvinneanlegg på et område med slaggkonsentrasjoner og slagghauger fra begge
teknologier med både slaggblokker med vedavtrykk og ynge tappeslagg. Det foreligger en
datering fra lokaliteten ved Veslestølen ID 22852 til merovingertid, men det er uvisst hvilken av
teknologiene som er datert (Larsen 2009:147).
Lenger øst for Trondrud ved Klypemyran ligger det et jernvinneanlegg på en høyde rett ovenfor og
øst for Lislesetbekken, ID221419. Dette anlegget ble registrert av Buskerud fylkeskommune i
2016. Anlegget ligger rett ved og vest for golfbanen og hustuft fra nyere tid. Slagget ligger i
skråningen ut mot bekken og er av den eldre typen. En av slaggklumpene er C14 datert til
folkevandringstid, 420-564 e.Kr. Det ble i tilknytning til anlegget påvist en firkantet forsenkning
med åpning ut mot bekken og skråningen. Denne er tolket som en mulig ovnsgrop og måler 1,5 x
1,5 i ytre diameter.
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Figur 11: Utgravingen på Tollefsgard i 2016. Her dokumenteres de over 1000 år gamle sporene fra en smie,
med kulturlag med kull, slagg, brent bein og metallfunn over den lysere sandundergrunnen.

I sentrum av Nesbyen ble det ved Tollefsgard i 2016 utgravd en smie og en jernvinne, ID222211
(Tørhaug 2018). Smia er datert til vikingtid og tidlig middelalder, ca 900-tallet og opp til 1100tallet, og jernvinna er datert til tidlig middelalder, 1020 – 1170 e.kr. Det er også undersøkt et
skadet jernvinneanlegg på Søre Buhovd (ID97749) av KHM. Et aktivitetsområde ble undersøkt og
datert til vikingtid, men analysene av slagget viser også eldre type. C14 -dateringene fra stedet er
540 to 640 e. Kr og 870 til 985 e. Kr. Det har forgått jernutvinning på Søre Buhovd over lang tid.
Lokaliteten har antakelig blitt benyttet i både merovingertid og vikingtid og er således en viktig
lokalitet som kan belyse forholdene mellom Fase I og Fase II-teknologi i jernvinna.
Hele området fra Bromma i Nesbyen kommune og over fjellet til Eggedal gjennom Haglebu har
tett med spor etter jernvinne, både i form av kullgroper og jernvinneanlegg. I tillegg finnes det et
velbevart gravfunn som er gjort helt inntil vannet på Haglebu i Sigdal, C22237. Graven inneholdt
både sverd, skjoldbule, piler, ridetøy m.m. Av interesse fra dette funnet trekkes den store tanga
frem som en gjenstand som knytter den gravlagte personen til jernvinna. Gravfunnet er datert til
merovingertid og viser at jernvinna har vært fremtredende i området i dette tidsrommet. Dette
sammenfaller med dateringer området ved Søre Buhovd.

Figur 12: I smia ID97749 ble funnet en mynt. Den var i
dårlig forfatning, men er antatt å kunne være av samme
type som den tyske keisermynten, Fredrik I, 1152-1190
e.Kr. slik som vist på bildet.
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Figur 13: Gravfunn fra Haglebu i nabokommunen, C22237 fra yngre jernalder i merovingertid. Finnet er svært rikt og
viser hvor framtredende jernvinna har vært i området i dette tidsrommet. Foto: © Kulturhistorisk museum, UiO.

Middelalder
Perioden fra slutten av vikingtiden (1030 e. Kr.) og frem til reformasjonen i 1537 kalles
middelalderen. I middelalderen levde størsteparten av befolkningen i landet av jordbruk og fiske. I
løpet av perioden vokste det opp byer og handelssteder med håndverkere og kjøpmenn.
Handelen økte, og Norge ble en del av det europeiske handelsnettverket gjennom hanseatene. I
denne perioden ble også kirken som administrativ maktorganisasjon ordentlig etablert i
samfunnet. Mens bønder i vikingtiden trolig i stor grad eide sin egen jord, var store deler av jorda
i middelalderen eid av kongen eller kirken. Åkerarealet økte, og husdyrhold og seterbruk var
omfattende.
I utmarka var omfanget av jernutvinning og fangst av elg og rein betydelig, og dette har trolig
vært viktig for økonomien (Jacobsen og Follum 2008:49-51).
Det kanskje mest kjente kulturminnet fra denne perioden i kommunen er Nes stavkirketuft
(ID85109) i Nesbyen sentrum. Stavkirka, som ble revet 1864, hadde rektangulært skip og smalere,
rektangulært kor med apsidal avslutning. Ved arkeologiske undersøkelser i 1965 ble det tillegg
avdekket rester av en eldre kirke under stavkirketufta. Denne kirka, som hadde brent, hadde trolig
hatt tilnærmet kvadratisk skip reist på svill. Det kunne ikke påvises spor etter et kor. Under den
brente kirken ble det dokumentert graver eldre enn kirka, men det kunne ikke med sikkerhet
registreres noen bygning i tilknytning til disse.
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Figur 14: Funn fra middelalder av bygningsdeler fra stavkirka i Nesbyen sentrum. Et fragment av planke med åpning
som kan ha vært vindu, C3652. Et dyrehode fra takrytterstav, C3653. Foto: © Kulturhistorisk museum, UiO.

Kullgroper er å regne for et massemateriale. Generelt kan man si at de aller fleste kullgroper er
datert til perioden fra 900 til 1450 tallet med tyngdepunkt på 1200 tallet (Larsen 2009:66). Denne
perioden sammenfaller med den mest ekstensive jernframstillingen, og kullgropene er i hovedsak
knyttet opp mot denne aktiviteten. Det finnes også eldre eksempler i vikingtid og yngre eksempler
fra 1400 og 1500-tallet. Smiekullgroper er oftest yngre og dateres til 1500 og 1600-tallet. De
knyttes til gårdene i området og smiing lokalt. Kullgroper er dermed et kildemateriale til studie av
produksjon av kull i tilknytning til jernutvinning og/eller smievirksomhet. De kan på denne måten
belyse økonomiske forhold og betydningen av denne omfattende aktiviteten i området Nes
kommune og Hallingdal i jernalder og middelalder.
Det foreligger en del dateringer av kullgroper fra Nesbyen kommune. Hovedvekten av
dateringene ligger i middelalderen (Larsen 2009:148-149). En utgravning av fire kullgroper i
Trondrudmarka nordøst i Rukkedalen i 2016 av Kulturhistorisk Museum i Oslo ga dateringer
innenfor tidsrommet tidlig middelalder-høymiddelalder, nærmere bestemt 1010-1260 e.Kr
(Steinskog 2018). I 2018 ble en kullgrop ID 95907 i Buvasslia øverst i Rukkedalen gravd ut av
Buskerud fylkeskommune og denne ble C14-datert til høymiddelalder 1260-1310 e.Kr. En
utgravning i 2016 av fylkeskommunen av en kullgrop ved Skjong ID52492 i 2016 ga en datering til
1400-1600 e.Kr. Kullgropa ligger rett nord for gårdstunet og kan ut fra sin beliggenhet og yngre
datering muligens ha vært knyttet til smiing på gården.
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Det finnes flere fangstgroper i kommunen, både enkeltliggende groper og fangstanlegg med flere
groper i system. Disse ligger spredt i kommunen, hvor de største av disse ligger i nord ved Garnås
og i øst i Todalen langs elvene Tverråne og Nybuelvi.

Figur 15: Illustrasjon av jernframstilling i yngre jernalder og middelalder. © Arkikon.

Plassering av fangstgroper har sammenheng med trekkveiene og oppholdsstedene for elg (BlochNakkerud og Lindblom 1994). De vandret mellom sommeropphold og vinteropphold. Den ene
typen fangstgroper er slike som ligger i trekkveiene og disse er gjerne større fangstsystem med
flere groper i rekke. Den andre typen er enkeltliggende fangstgroper og mindre system med inntil
tre groper. Disse finnes gjerne innenfor områder hvor elgen oppholder seg om sommeren.
Under Hallingdalsprosjektet ble to groper undersøkt og datert. En av disser ligger ved Garnås
(ID78283) og den andre ved Tverråne (ID79711). C14 dateringene av disse vise at de har vært i
bruk i seinmiddelalder, på 1300 og 1400-tallet. Dette betyr likevel ikke at bruken av fangstgropene
også kan være eldre. Undersøkte fangstgroper viser spor etter trekonstruksjoner som har fungert
som vegger i gropene. I bunnen har veggene vært kasseformet og i øvre delen hatt form som en
trakt. Det er ved utgravninger funnet rester av stokker som har vært bukt som gjerder mellom
gropene slik at trekkvegen har vært sperret. Hver enkelt datering av fangstgroper gir bare et
tidspunkt for de nedsatte trestokkene i gropa. Disse stokkene kan ha vært skiftet ut og
vedlikeholdt, og gropene kan derfor ha vært brukt over flere hundre år. Det er derfor utfordrende
å datere et fangstsystem fordi de kan ha blitt anvendt over lang tid eller de kan ha forfalt og siden
blitt tatt i bruk igjen.
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Figur 16: Rekonstruksjon av en fangstgrop i skogsområde ved Liodden øst for Hallingdalselva.

I tillegg til de faste kulturminnene er det også levert inn noen løsfunn fra middelalder. Det er blant
annet funnet en øks fra tidlig middelalder lengst vest i kommunen. Denne lå i skogen på sørsiden
av Buvatn i Rukkedalen, C37950. Et annet spesielt funn fra kommunen er en stokkebåt funnet
lengst øst i kommunen i Østmarka i Buvatnet. Det finnes få bevarte båter av denne typen, men vi
kjenner lignende båter fra Vannen i Hemsedal og fra Tunhovdfjorden i Nore og Uvdal (BlochNakkerud og Lindblom 1994). Disse er alle funnet i utmarka i områder med fangstgroper og spor
etter jernutvinning. Den eldste båten er fra Hemsedal og er datert til vikingtid. De to andre er
datert til middelalderen. Stokkebåten fra Buvatnet er datert høymiddelalder til ca 1150-1300. Det
er usikkert hva stokkebåtene har vært brukt til. En mulig tolkning er at de kan knyttes til frakt av
jern eller fangstprodukter. En annen forklaring er at de kan ha vært brukt til fiske med garn.

Figur 17: Øks av jern fra Buvatn i Rukkedalen fra tidlig middelalder, C37950. Foto: © Kulturhistorisk museum, UiO.
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2.4 Dagens kulturminnebestand – vernestatus, tilstand og kartfesting
For å heve kvaliteten på informasjonen i Riksantikvarens database for kulturminner (Askeladden)
har det vært et mål å kontrollregistrere et utvalg av kjente arkeologiske kulturminnelokaliteter i
kommunen. En oppdatert database med presise data fører til en mer korrekt saksbehandling og
mer forutsigbar arealplanlegging for grunneiere og planmyndighet og en sikring av
kulturminneverdiene. Kvalitetshevningen gjelder først og fremst for tre områder; avklaring av
vernestatus, vurdering av kulturminnenes tilstand og bedre kartfesting. I tillegg har flere
kulturminner fått endret lokalitets- og enkeltminneart. Åpenbare feil og mangler har også blitt
rettet opp. I kapittel 3 vil en nærmere gjennomgang av kontrollregistreringen foretas.

Avklaring av vernestatus
Før kontrollregistreringen i 2019 var det registrert en del uavklarte lokaliteter i Askeladden. Noen
av disse gjaldt også innleverte gjenstander i form av løsfunn. Funnsteder med innleverte funn har
uavklart vernestatus. Etter registreringen er antallet (ikke inkludert funnsteder) sunket til noen få
uavklarte lokaliteter. De resterende uavklarte lokalitetene er lokaliteter som enten ikke er
gjenfunnet, eller at det knyttes usikkerhet til alder på kulturminnet, eventuelt at lokaliteten kan
være en naturdannelse. Dette er forhold som ikke kan avklares uten grundigere undersøkelser
som ligger utenfor dette prosjektets rammer. Det har også blitt gjort endringer på lokaliteter som
opprinnelig hadde vernestatus som automatisk fredet, slik at kontrollregistreringen har ført til
endring. Av de lokalitetene som ble oppsøkt i felt har likevel det store flertallet uendret
vernestatus.

Vurdering av tilstand
Som en del av prosjektets målsetting, å kvalitetsheve kulturminnedatabasen, ble tilstand på
oppsøkte kulturminner registrert i felt. Tilstandsvurderingen av kulturminnene har omfattet
automatisk fredete og uavklarte arkeologiske kulturminnelokaliteter i utvalgte områder og
kulturmiljøer i kommunen. Samtidig er de fleste kulturminner med unntak av kullgroper
kontrollregistrert. Unntakene er funnsteder for løsfunn og lokaliteter som har vært utilgjengelige
(under vann). Tilstandsvurderingen gjøres på enkeltminnenivå i Askeladden. Det har blittregistrert
tilstand på alle oppsøkte lokaliteter. I tillegg har tilstanden blitt oppdatert i basen der dette kunne
leses ut fra beskrivelsen av kulturminnet.
Det er særlig mange jernvinneanlegg som er sårbare for inngrep og skader i områder med veger
og hyttebebyggelse. Jernvinneanleggene er ikke synlige i overflaten slik som kullgroper og
fangstgroper. De ligger oftest som ikke synlige kulturminner under markoverflaten og som
slaggkonsentrasjoner/slagghauger med vegetasjon over. Beliggenheten til jernvinneanleggene er
gjerne på tørre høyderygger, nær myr og bekker. Dette sammenfaller også gjerne med
beliggenheten til hyttetomter. Det er derfor vi ser at de ofte er berørt og skadet av moderne
bebyggelse og infrastruktur, slik som ved Søre Buhovd.
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Tilstandsverdi

Beskrivelse

Intakt

Kulturminnet og dets sikringssone er intakt, og verken skadet, tildekket eller
skjemmet i løpet av de siste 100-200år.
Kulturminnet er uendret siden forrige registrering.
Kulturminnet er fysisk fjernet, enten med eller uten forutgående
dispensasjon, eller tapt som følge av naturlige årsaker (ras, flom etc.)
Kulturminnet er påført direkte skade i løpet av de siste 100-200 år, enten
som følge av arkeologiske undersøkelse, ulovlig forringelse eller naturlige
årsaker (plyndringsgroper eller såkalte haugbrott fra gammel tid er blant
skader som regnes til selve kulturminnet).
Kulturminnet er helt eller delvis skjult under jordmasser, grus, stein, kvist
eller bygningsmaterialer, men for øvrig uskadet.
Kulturminnet er ikke skadet i seg selv, men er enten direkte skjemmet eller i
form av ulovlige inngrep innenfor sikringssonen.
Kulturminnet kan ikke lokaliseres på grunnlag av foreliggende
dokumentasjon.
Kulturminnet er tillatt fjernet ved dispensasjon, men ikke fysisk tapt.

Uendret
Tapt
Skadet

Tildekket
Skjemmet
Ikke gjenfunnet
Dispensasjon, ikke
fjernet
Omdefinert

Kulturminnet regnes ikke lengre som automatisk fredet eller uavklart.

Tabell 4: Tilstandskategorier og beskrivelse fra NS 9450.

Tilstandsgrad

Beskrivelse

TG 0

Ingen umiddelbare behov – dersom kulturminnet ikke har skjøtselsbehov, eller
dersom kulturminnet er omdefinert fra fredet til ikke-fredet.

TG 1

TG 4

Ordinært behov for tiltak – dersom kulturminnet er intakt, eller ikke har behov for
tiltak utover normal skjøtsel.
Moderat behov for tiltak – dersom kulturminnet er skjemmet eller har en mindre
skade, og det er behov for tiltak.
Betydelig behov for tiltak – dersom kulturminnet er skadet, og har stort behov for
tiltak.
Fjernet – dersom kulturminnet er fjernet.

TG 9

Ukjent – dersom kulturminnets tilstand ikke er kjent.

TG 2
TG 3

Tabell 5: Tilstandsgrad: kategorier med beskrivelse
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Figur 18: Jernvinneanlegg ID42770 ved Søre Buhovd. Slagghaugen ligger på en tørr høyderygg på nordsiden av myra.
Jernvinneanlegget ligger rett ved vegen inn til hyttetomt og det fylt på grus innenfor sikringssonen.

Innmåling og kartfesting
Den siste delen av prosjektets kvalitetsheving av kulturminnedatabasen Askeladden var å
forbedre kartfestingen av kulturminnene. Dette er svært viktig for å skape økt forutsigbarhet i
forhold til fremtidig planarbeid. Mange av kulturminnene i kommunen har hittil vært digitalisert
på bakgrunn av kartfesting fra ØK-kart. Disse kartavmerkingene har ofte hatt relativt høy
feilmargin. På lokaliteter med mange enkeltminner har ofte bare noen få enkeltminner vært lagt
inn i Askeladden, og flere har vært uten geometri. Det har derfor vært et stort behov for en
oppdatering av kulturminnenes kartfesting i basen.
Som nevnt tidligere har det i felt blitt brukt utstyr med en teoretisk nøyaktighet på 20 cm. På
grunn av dette var det forventet at innmålingene skulle gi en bedre kartfesting av kulturminnene
enn tidligere. Kontrollregistreringen i pressområdene har understreket nødvendigheten av nye
innmålinger. Etter prosjektets avslutning har lokalitetenes kartfesting (geometrien) blitt endret,
svært mange med 5 til 10 m.
Flere lokaliteter viste seg å være kartfestet med stor feilmargin, det vil si langt utenfor
sikringssonen på automatisk fredete kulturminner (figur 18). I områder uten mobildekning og i
tett skog er innmålingsforhold vanskelig og feilmargin mye større. Mange av kulturminnene som
tidligere er kartfestet på ØK-kart, slik som i skogsområdene nord i Garnås med kullgroper og
fangstgroper har store avvik i kartfestingen og kan derfor være vanskelig å gjenfinne.

Side 32 av 100

Fagrapport for arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer i Nesbyen kommune

Figur 19: For svært mange av lokalitetene i Askeladden er feilmarginen for opprinnelig innmåling stor. Her vises
innmåling av en lokalitet med fangstgroper ved Garnås, ID5897. Den nye kartfestingen av lokaliteten vises med blå og
den gamle kartfestingen av lokaliteten vises med rødt. Feilmarginen er på 50 m.

Figur 20: I områder med skog og dårlig innmålingsforhold er feilmarginen for opprinnelig kartfesting stor.
Her fangstgrop ID58974-2 som var svært vanskelig å gjenfinne ut fra tidligere kartfestinger.
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2.5 Generelle funnprognoser for Nesbyen kommune
Ved en vurdering av potensial for funn av arkeologisk kulturminner i kommunen på et generelt
grunnlag kan potensialet vurderes i forhold til ulike landskapstyper i kommunen. Prognosene
utgjør bare en forventning om funn, og det er først gjennom arkeologisk registrering at dette kan
bli avklart. Dette innebærer at utbyggingstiltak i kommunen fortsatt, i henhold til gjeldende
praksis, må forelegges kulturvernmyndighetene ved fylkeskommunen til uttalelse.
Vurderingen er ment å være et verktøy for å skape en noe større forutsigbarhet for
arealdisponeringen i kommunen, da den kan si noe om hva som kan forventes av funn innen visse
landskapstyper. Potensialvurderingen er gjort på et faglig grunnlag ut fra opplysninger i
Askeladden, tidligere arkeologiske registreringer og kartmateriale om landskap og lokal topografi.
Det er ikke oppsøkt områder i felt for en spesifikk vurdering. Vurderingen er gjort uavhengig av
planlagte fremtidige tiltak.
Områder som har blitt arkeologisk registrert i 2003 og senere anses som godt nok undersøkt i
henhold til dagens metoder. Områder registrert på denne tiden uten funn har derfor lavt
potensiale. Områder uten funn fra før 2003 har noe høyere potensiale, da
flateavdekkingsmetoden ikke var mye i bruk før dette.
I de tettbygde strøkene i Nesbyen kommune kan potensialet for å finne nye kulturminner være
relativt lavt, da tidligere utbygging har ført til tap av kulturminner. I tillegg er synlige og lesbare
kulturminner slik som gravhauger, allerede kjent av kulturminnemyndighetene. Det er likevel i de
senere årene gjort flere nye funn ved arkeologiske undersøkelser fra jernalder og middelalder i
områder og på gårdstun rundt Gamle Nes og Garnås. Og i disse områdene er det antatt at
potensialet for å finne nye automatisk fredete kulturminner er stor.
I jordbruksområdene i kommunen er det et særlig potensial for spor etter fortidig bosetting og
dyrkning. I elvedalene ved Hallingdalselva er det god dyrkingsjord, og flere steder er den
lettdrenert. Da jordbruk og bosetting også i fortiden var betinget av slike faktorer gir dette økt
sannsynlighet for slike funn. Forekomsten av skrint jordsmonn og/eller dyp pløying kan imidlertid
øke sannsynligheten for at kulturminner har forsvunnet eller blitt delvis ødelagt av jordbruk i
nyere tid.
Det kan også være potensial for funn av steinalderboplasser i jordbruksområdene, selv om disse
ofte er fjernet eller ødelagt av jordbruk. De steinalderboplassene vi kjenner i dag ligger ved elver
og vann i kommunen. Det er imidlertid gjort få registreringer fra steinalder i kommunen, men
potensialet for å finne flere vurderes som stort ved innsjøene. Noen lokaliteter er oppdaget
tilfeldig ved påviste løsfunn, men enkelte er oppdaget etter registrering av registrering av
Buskerud fylkeskommune slik som ved Synstevatn. Langs Hallingdalselva er også potensialet stort
for nye funn, da vi kjenner eksempler på flere innleverte funn ved elva.
Utmarksområdene i kommunen består for en stor del av kuperte skogsområder med myr,
bekkedrag, vann og fjell. I slike områder er funnpotensialet i Nesbyen kommune stort. Det er i de
senere årene gjennomført større registreringer i sammenheng med reguleringsplaner i utmark, og
disse har gitt svært mange nye funn av automatisk fredete kulturminner som kullgroper og
jernvinneanlegg.
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3. Kontrollregistrering i 6 utvalgte områder
Kontrollregistreringen ble utført i de 6 områdene som kommunen selv har valgt ut som viktige
prioriteringsområder.
6 utvalgte områder:
1
Nesbyen sentrum, Gamle Nes og Arnegård
2
Garnåsgrenda
3
Klovsteindalen,Tronrud og Veslestølen
4
Skålsrudstølen
5
Fekjan
6
Søre Buhovd
Tabell 6: Prioriterte områder i kommunen.

Det var kjent til sammen ca 140 lokaliteter i kulturminnedatabasen Askeladden i de 6 områdene.
Alle områdene ble oppsøkt og hovedparten av lokalitetene ble kontrollert i felt. Det ble under
arbeidet lagt til 6 nye lokaliteter, hvorav 3 jernvinneanlegg og 3 kullgroper. To jernvinneanlegg ble
funnet ved Fekjan og ett ved Søre Buhovd.

Figur 21: Beliggenhet og avgrensing av prioriterte områder i Nesbyen kommune. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no
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Samtidig med kontrollregistreringen gjennomførte Buskerud fylkeskommune en registrering i
forbindelse med reguleringsplan i Nesbyen ved Sorensskrivergården, Devegge og Nystuen.
Registreringen ble utført ved maskinell sjakting, og det ble funnet 4 nye lokaliteter med
bosetningsspor, kokegroper og kulturlag fra yngre jernalder og middelalder. Det ble også gjort
funn av en ny steinalderlokalitet ved Synstevatn i Rukkedalen. Det ligger mange kulturminner
innenfor alle disse områdene, med unntak av Skålsrudstølen. Her er det bare registrert en
lokalitet, et jernvinneanlegg. Det er ikke gjennomført arkeologiske registreringer i dette området,
slik at det reelle antallet kulturminner og potensialet for å påvise nye antas å være større.
De prioriterte områdene ble oppsøkt og kontrollregistrert, og områder med sammenhengende
kulturmiljøer var viktig i arbeidet med planen. I lys av dette ble også andre lokaliteter utenfor de
kontrollregistrerte områdene befart. Dette gjaldt i hovedsak jernvinneanlegg, fangstgroper og
steinalderlokaliteter. I tillegg ble alle gravminner i kommunen kontrollregistrert.
Kulturminnedatabasen Askeladden er nå oppdatert i henhold til status på stedet i 2019.

Figur 22: Søre Buhovd med et skadet jernvinneanlegg ID52514 i utkant av myr med slagg synlig i dagen i vegskjæring.
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3.1 Område 1: Nesbyen sentrum, Gamle Nes og Arnegård

Figur 23: Kartet viser beliggenhet over område 1 Nesbyen sentrum, Gamle Nes og Arnegård. Numrene på kartet
refererer til lokalitetenes ID-nummer i Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

Området:
I området rundt Nesbyen sentrum med Gamle Nes og Arnegård på sørøstsiden av Rukkedøla er
det kjent en rekke kulturminner. Disse er av ulike typer og varierer fra synlige kulturminner til ikke
synlige kulturminner i dyrka mark eller innenfor dagens gårdstun. De synlige kulturminnene
omfatter kirketufta med kirkegården ID 85109 og en gravhaug på Arnegård ID 80983. Den gamle
stavkirka lå midt i den delen av Nesbyen som i dag omtales som Gamle Nes. Den ble revet i 1864. I
dag finnes sporene etter denne som en synlig tuft. Gravhaugen på Arnegård ligger rett ved
gårdstunet og er den eneste kjente, synlige graven i Nesbyen sentrum.
Kulturminnene i området:
I 2016 gjennomførte KHM en utgravning av en smie (ID29897) på gårdstunet til Tollefsgard
(Tørhaug 2019). I tillegg til smia ble det påvist flere groper med kull og slagg samt en jernvinne
her. Smia, gropene og jernvinna er C14 datert til 900 – 1100-tallet og er fra perioden vikingtid og
tidlig middelalder. I 2019 påviste også Buskerud fylkeskommune under en registrering flere
bosetningsspor, en kokegrop, groper og kulturlag ved Devegge, Sorensskrivergården og Nystuen.
Disse har fått dateringer til periodene merovingertid, vikingtid og middelalder, ID 265919, 26592
og 265924. Disse funnene viser lang kontinuitet i bosetning i Nesbyen sentrum, Gamle Nes og
Arnegård fra yngre jernalder og til middelalder. Det er også eldre dateringer fra Nesbyen sentrum
av blant annet en kokegrop ID91318 ved Arnegård med en C14 datering til eldre jernalder og
folkevandringstid. Kulturminnene i området gir et bilde av Nesbye sentrum som et sentralt
område med jernalderens og middelalderens gårdsmiljø og kirkested.
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Oppsumering av kontrollregistreringen:
Alle kulturminnene innenfor området ble vurdert og deres status i kulturminnedatabasen
Askeladden verifisert. De synlige kulturminnene ble også kontrollert og målt inn i felt slik at deres
lokalisering er så nøyaktig som mulig. Kulturminnedatabasen Askeladden er nå oppdatert i
henhold til status på stedet i 2019.

Figur 24: Arnegård i Nesbyen med gravhaug ID 80983i utkanten av gårdstunet.

Figur 25: Arkeologiske undersøkelser i 2019 av Buskerud fylkeskommune ved Sorenskrivergården
med bosetningsspor, ID 265924 datert til vikingtid og middelalder.
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3.2 Område 2: Garnåsgrenda

Figur 26: Kartet viser beliggenhet over område 2, Garnåsgrenda. Numrene på kartet refererer til lokalitetenes IDnummer i Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

Området:
Garnås ligger lengst nord i Nesbyen kommune i en sørøstvendt li vest for Hallingdalselva 500 –
600 meter over havet. Bygda ligger øverst i Garnås med flere gårder som Nordre og Søre Garnås.
Landskapet omfatter åpen gårdsbebyggelse med dyrka mark, beitemark og skog omkring.
Kulturminnene i området:
Kulturminnene i dette området ble kontrollregistrert og geometri oppdatert. Kulturminnene er
tallrike og omfatter både kulturminner som er typiske utmarksminner og kulturminner fra
gårdsbosetning. De er av sjelden type med blant annet et intakt, bevart fossilt åkerlandskap nord
for gårdstunet Nordre Garnås, ID 22841. For øvrig finnes spredte spor etter fossil åker, ID 224351
og rydningsrøyser, graver ID 22841, 3298, 223851, jernvinneanlegg, kullgroper og fangstgroper i
området. Fangstgropene finnes både nord for Garnås ID58974 og sør for Garnås og ned mot
Dokkelvi, ID 30117, 49708, 20116, 39664, 69175, 49710, 78283, 49709 og 33118.
Arkeologiske undersøkelser i området viser bosetning på Garnås tilbake til eldre og yngre
jernalder og middelalder. Enkelte dateringer fra dyrkningslag går helt tilbake til fokevandringstid,
ca 400-550 e.Kr og senere opp i merovingertid og vikingtid fra 550-800 og 800-1030 e.Kr. og opp i
tidlig middelalder fra 1000-1100-tallet.
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Figur 27: Kartet viser beliggenhet over søre del av Garnås. Numrene på kartet refererer til lokalitetenes ID-nummer i
Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

I lia ned fra Garnåsberget fra 300 – 365 meters høyde ligger det største fangstsystemet for elg i
Nesbyen kommune. Disse teller i dag 9 groper liggende på rekke i nord–sørgående skogsterreng
(figur 27). En av gropene er undersøkt under Hallingdalsprosjektet og er datert til 1300-tallet til
perioden seinmiddelalder.
Oppsumering:
Alle kulturminnene innenfor området ble vurdert og deres status i kulturminnedatabasen
Askeladden verifisert. De synlige kulturminnene ble også kontrollert og målt inn i felt slik at deres
lokalisering er så nøyaktig som mulig. Kulturminnedatabasen Askeladden er nå oppdatert i
henhold til status på stedet i 2019.
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Figur 28: Område 2 ved Garnåsgrenda med utsyn utover dalen og Hallingdalselva mot sør.

Figur 29: Område 2 ved Garnåsgrenda med fossil åkerlandskap og rydningsrøyser ID224351, sett mot nord.
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3.3 Område 3: Klovsteindalen, Tronrud og Veslestølen

Figur 30: Kartet viser beliggenhet over område 3, Klovsteindalen. Numrene på kartet refererer til lokalitetenes IDnummer i Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

Området:
Klovsteindalen ligger i et skogsområde sør for Rukkedalen. Området ligger i en nordvestvendt li
sør for gården Lien ca 600 meter over havet.
Kulturminner i området:
Det er registrert 4 jernvinneanlegg i dette området, ID 180330, 180332, 180333 og 13087.
Jernvinneanleggene ligger lokalisert i skogen og er ikke synlige på markoverflaten. Anleggene
ligger på høyderygger og langs bekker i området. Rett ved jernvinneanleggene er det påvist flere
kullgroper, som trolig har fungert som kullager til jernvinnene. Slagget er av typen tappeslagg og
kan dateres til perioden yngre jernalder - middelalder. Innenfor området ligger det spredt
omkring 25 kullgroper. Jernvinneanlegget i nord ble ikke gjenfunnet, antagelig på grunn av feil
kartfesting.
Lenger nord i området ved Tronrud og Veslestølen ligger det flere jernvinneanlegg, noen
kullgroper og et par fangstgroper. Det største av anleggene ligger ved Veslestølen ID 22852. Dette
anlegget er også det største vi kjenner fra Nesbyen kommune. Det finnes på stedet spor etter fire
slagghauger som ligger spredt over hele området. Anlegget er omgitt av myr på alle kanter, og på
flatene ligger det spredt slagg av ulike typer slik som slaggblokker med vedavtrykk og tappeslagg.
En slaggblokk er C14-datert til perioden merovingertid, 595-677 e.Kr. Dette tyder på at det har
vært jernproduksjon på stedet over en lang periode, tilbake til merovingertid og opp i yngre
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jernalder - middelalder. Et annet jernvinneanlegg ved Klypemyran, ID 221419 er av eldre type og
ligger oppe på en høyde ved Lislesetbekken. En slaggblokk er C14-datert til folkevandringstid, 420564 e.Kr.
Et annet anlegg ligger nord for Klypemyran, ID 177633 og er av yngre type med tappeslagg fra
yngre jernalder – middelalder. De ulike typene anlegg fra jernutvinning viser at området har vært
utnyttet til jernproduksjon over en lang tidsperiode fra folkevandringstid, merovingertid og opp i
vikingtid – middelalder.
Oppsumering:
Mange av kulturminnene i Klovsteindalen er nylig registrert. Så her ble det vurdert at
kartfestingen av disse var nøyaktig nok i utgangspunktet. De øvrige kulturminnene i området
lengst nord ved Lien, området ved Trondrud og Veslestølen ble kontrollert og målt inn i felt slik at
deres lokalisering er så nøyaktig som mulig. Kulturminnedatabasen Askeladden er nå oppdatert i
henhold til status på stedet i 2019.

Figur 31: Kartet viser beliggenhet over område 3, Tronrud og Veslestølen. Numrene på kartet refererer til lokalitetenes
ID-nummer i Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no
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Figur 32: Jernvinneanlegg ved Klypemyran, ID221419 er datert til eldre jernalder, folkevandringstid.

Figur 33: Jernvinneanlegg ID177633 nord for Klypemyran, er av yngre type og fra yngre jernalder - middelalder.
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3.4 Område 4: Skålsrudstølen

Figur 34: Kartet viser beliggenhet over område 4, Skålsrudstølen. Numrene på kartet refererer til lokalitetenes IDnummer i Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

Området:
Skålsrudstølen ligger nord i Rukkedalen nord for Myking. Området ligger på nordsiden av
Skålsrudvatnet 950 meter over havet omgitt av skog og myrterreng.
Kulturminner i området:
Det er registrert få kulturminner i området, og bare ett jernvinneanlegg er kjent. Dette er lokalitet
ID 80985 som ligger øst for Skålsrudstølen på nordsiden av en myr på 995 meters høyde.
Jernvinneanlegget er av yngre type med tappeslagg og kan dateres til yngre jernalder–
middelalder.
Oppsumering:
Området ved Skålsrudstølen er lite registrert og det er kun kjent ett automatisk fredet
kulturminne i området. Dette ble kontrollert og målt inn i felt slik at lokalisering er så nøyaktig
som mulig. Kulturminnedatabasen Askeladden er nå oppdatert i henhold til status på stedet i
2019.
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Figur 35: Skålsrudvannet og Skålsrudstølen nord i Rukkedalen, sett mot vest.

Figur 36: Jernvinneanlegg ID 80985 ved Skålsrudstølen ligger ved myra på en tørr skogsflate.
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3.6 Område 5: Fetjan

Figur 37: Kartet viser beliggenhet over område 5, Fetjan. Numrene på kartet refererer til lokalitetenes ID-nummer i
Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

Området:
Området ligger ca 820 meter over havet og inneholder flere støler der fritidsbebyggelse ligger
spredt rundt i liene. Fetjaåne renner gjennom området mot Fetjamyran i øst.
Kulturminner i området:
Ved Fetjan og området lenger øst er det foretatt flere registreringer av Buskerud fylkeskommune.
Det var tidligere kjent 3 jernvinneanlegg i området og rundt 20 kullgroper. Ved
kontrollregistrering ble det påvist tre nye jernvinneanlegg, ID 264268, 264264 og 32745 og en ny
kullgrop. Et av jernvinneanleggene ligger vest i området med 9 kullgroper i tett nærhet, ID 64295.
I øst ligger det et jernvinneanlegg nord for Fetjaåne ID 117579 med 6 kullgroper tett ved. De
andre jernvinneanleggene ligger på sørsiden av Fetjaåne nær Sidselhaugen like vest for
Fetjamyran.
Et av anleggene ID 69178 er av den eldre typen slaggblokker med vedavtrykk og kan dateres til
perioden før 700 e.Kr. De andre anleggene i området er av den yngre typen med tappeslagg og
kan dateres til perioden yngre jernalder – tidlig middelalder. Den store tettheten av
jernvinneanlegg i dette området og det faktum at det har foregått jernproduksjon her før 700tallet, viser at det er lange tradisjoner for denne virksomheten i området. Det er god tilgang på
trevirke og myrene har vært rike på jernmalm.
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Oppsumering:
Alle kulturminnene innenfor området ble vurdert og deres status i kulturminnedatabasen
Askeladden verifisert. De synlige kulturminnene ble også kontrollert og målt inn i felt slik at deres
lokalisering er så nøyaktig som mulig. Kulturminnedatabasen Askeladden er nå oppdatert i
henhold til status på stedet i 2019.

Figur 38: Fetjan med Fetjaåne. Her ligger det et jernvinneanlegg på stølsvollen, ID264268.

Figur 39: En av de mange kullgropene rett ved jernvinneanlegg ID117579.
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3.6 Område 6: Søre Buhovd

Figur 40: Kartet viser beliggenhet over område 6, Søre Buhovd. Numrene på kartet refererer til lokalitetenes ID-nummer
i Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

Området:
I området ved Søre Buhovd er det foretatt flere registreringer av Buskerud fylkeskommune, og
det er fra før kjent 4 jernvinneanlegg og over 30 kullgroper i området.
Kulturminner i området:
Ved kontrollregistrering ble det påvist et nytt jernvinneanlegg, ID 260700. Dette er av den yngre
typen med tappeslagg som dateres til yngre jernalder–tidlig middelalder. Lengst vest i området
ligger tre jernvinneanlegg av både eldre og yngre type med slaggblokker og tappeslagg, ID 52514,
97749 og 39665. Disse er skadet av veibygging og hyttebebyggelse i området. Et av anleggene er
også utgravd og undersøkt av Kulturhistorisk museum, ID 97749. Dateringene av anlegget er fra
periodene merovingertid og vikingtid, 540 til 640 og 870 til 985 e. Kr. Også ved jernvinneanlegget
lenger øst, ID 42770 ligger det slagg på stedet av både eldre og yngre type. Dette er også skadet
av hyttebebyggelse og av en vei inn til området.
De mange jernvinnene og forekomsten av både eldre og yngre typer ved Søre Buhovd indikerer at
det er lange tradisjoner for jernproduksjon i området. Jernproduksjonen må ha foregått helt
tilbake til merovingertid og opp til middelalder.
Oppsumering:
Alle kulturminnene innenfor området ble vurdert og deres status i kulturminnedatabasen
Askeladden verifisert. De synlige kulturminnene ble også kontrollert og målt inn i felt slik at deres
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lokalisering er så nøyaktig som mulig. Kulturminnedatabasen Askeladden er nå oppdatert i
henhold til status på stedet i 2019.

Figur 41: Jernvinneanlegg ved Søre Buhovd, på hyttetomt ved myra, ID42770. Her finnes slagg i slagghaug og
slaggblokker av eldre type på samme sted. Dette vitner om produksjon på samme sted både før og etter 700 e.Kr.

Figur 42: Jernvinneanlegg ved Søre Buhovd, på hyttetomt ved myra, ID47749. Dette anlegget er arkeologisk undersøkt
av KHM. Her finnes begge ovnstyper og dateringer vitner om produksjon på samme sted i merovingertid og vikingtid.
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4. Verneverdige arkeologiske kulturmiljøer i
Nesbyen kommune
I dette kapittelet vil det bli gjort rede for 9 verneverdige kulturmiljøer i Nesbyen kommune.
Utvalget er basert på dagens kunnskapsstatus om kulturminner i kommunen. Eventuelle nye
registreringer i kommende år vil kunne avdekke nye kulturminner, og kunne endre situasjonen
noe. Hovedbildet vil trolig likevel være gyldig i mange år fremover. De utvalgte kulturmiljøene
vises i tabellen under.
Alle kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet, men ved å bevare dem i større kulturmiljøer
bevarer man samtidig kulturminnenes forankring til landskapet sammen med andre kulturminner
i nærområdet.
Bakgrunnen for å verne kulturmiljøer er at kulturminnenes opplevelses- og formidlingsverdi er
avhengig av at miljøene de inngår i opprettholdes. Moderne inngrep i nærmiljøet rundt
kulturminnene virker fragmenterende på landskapet, og bidrar til at opplevelsen og lesbarheten
til det enkelte kulturminnet reduseres. For eksempel kan utsynet fra kulturminnenes bli endret og
åpenbare sammenhenger i kulturmiljøene kan gå tapt.

Utvalgte kulturmiljøer:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kulturmiljø
Gamle Nes
Garnås
Garnåsberget
Klovsteindalen
Synstevatn
Veslestølen
Lauvviken
Nybuelvi
Sidselhaugen

Verdi
Svært høy
Svært høy
Svært høy
Høy
Høy
Svært høy
Svært høy
Høy
Høy

Beskrivelse
Bosetningsspor, smie, kirkested og gravminner
Åkerlandskap, dyrkningsspor og graminner
Fangstanlegg
Jernvinneanlegg og kullgroper
Steinalderlokaliteter
Jernvinneanlegg
Bygdeborg
Fangstanlegg
Jernvinneanlegg

Tabell 6: Utvalgte kulturmiljøer i Nesbyen kommune.

Bakgrunnen for vurderingen av kulturmiljøenes verdi er nærmere beskrevet i kapittel 1.5. De 9
utvalgte kulturmiljøene består av tre områder med jernvinneanlegg (område 4, 6 og 9), to
områder med fangstanlegg for elg (område 3 og 8), et område med steinalderlokaliteter (område
5), en bygdeborg (område 7), et område med et kirkested, bosetningsspor og gravminner (område
1) og et område med bevart åkerlandskap og gravminner (område 2).
Oversiktskartene i denne rapporten viser forslag til avgrensing av kulturmiljøene. Ved
avgrensingen er det lagt vekt på å innlemme omgivelser og landskap som bygger opp under
forståelsen og lesbarheten til kulturminnene i kulturmiljøet. Arkeologiske kulturmiljøer kan være
vanskelig å avgrense, da deler av kulturminnebestanden ofte også ligger skjult under
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markoverflaten. Selve linjen som angir grensen på kartet bør derfor anses som en indikator på
kulturmiljøets arealmessige utstrekning, og ikke tolkes som absolutt.
Innenfor arkeologisk landskapsanalyse snakker man om kulturmiljø som landskapsrom, med ‘gulv’
og ‘vegger’ som avgrenser de ulike rommene. Den romlige avgrensningen avhenger i stor grad av
observatørens ståsted og perspektiver. Begrepet henvendelse knyttes til utsynet fra kulturminnet
og forholdet til nærliggende landskapsrom. Særlig gravminner, men også kirkesteder fra
middelalder har ofte blitt plassert på grensen mellom ulike landskapsrom, og på steder hvor
innsynet og utsynet er godt. En bevisst posisjonering (politisk, sosialt og religiøst) ved plasseringen
av det som for oss er kulturminner. Kulturminner kan inngå i sammenhenger med hverandre
innen en lokalitet, men også mellom flere lokaliteter og kulturmiljøer. Kulturminnene har også
relasjoner til landskapet de er en del av. Dette gjelder både synlige og ikke-synlige kulturminner
(Gansum, Jerpåsen og Keller 1997).
Herunder presenteres de utvalgte kulturmiljøene (figur 44): Område 1: Gamle Nes, område 2:
Garnås, område 3: Garnåsberget, område 4: Klovsteindalen, område 5: Synstevatn, område 6:
Veslestølen, område 7: Lauvviken, område 8: Nybuelvi og område 9: Sidselhaugen.

Figur 32: Bygdeborgen ved Lauvviken på Bromma, et av de utvalgte kulturmiljøene, område 7 i kommunen, mot nord.
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Figur 44: Kart over verneverdige kulturmiljøer i Nesbyen kommune. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no
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Kulturmiljø 1: Gamle Nes

Figur 45: Gamle Nes med stavkirketomta ID85109 som ligger på østsiden av Rukkedøla i sentrum av Nesbyen.

Verdivurdering: Svært høy
På Gamle Nes i Nesbyen sentrum ligger stavkirketomta med ruinene av den gamle kirka, en
gravhaug fra yngre jernalder på Arnegård og flere spor etter bosetning, jernproduksjon og
smiing fra yngre jernalder og middelalder. Dette området representerer et unikt kulturmiljø i
Nes kommune. Her er det spor etter en gammel gård, med smie og jernproduksjon fra vikingtid
og middelalder, samt at stavkirketufta fra middelalder vitner om at Gamle Nes var et viktig
sentrum med røtter tilbake til tidlig kristen tid. Kulturmiljøet har svært høy verdi på grunn av
sin sjeldenhet i kommunen, sentrale plassering i et bymiljø og sin formidlings og
opplevelsesverdi.
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Figur 46: Kartet viser beliggenhet og avgrensing av kulturmiljø 1: Numrene på kartet refererer til lokalitetenes IDnummer i Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

4.1.1

Landskap og orientering

Kulturmiljøet ligger i sentrum av Nesbyen i et område rundt den gamle stavkirketufta av Arnegård
med dyrket mark sør og Rukkedøla i nord. På gårdstunet til eiendommen Tollefsgard gnr 73 bnr 1,
25 m sørøst for elva Rukkedøla og 50 m nordvest for Møllevegen er det utgravd smie og
jernvinne. Terrenget er flatt, men nord for feltet heller det bratt ned mot elva som renner sørvestnordøst forbi Tollefsgard. Den gamle stavkirketufta på Nesbyen ligger bare 100 m sørøst for tunet.
Innenfor kulturmiljøet finnes flere kulturminner som er sjeldne og verdifulle, der flere kan knyttes
til gårdsbosetning i jernalder og middelalder. Området har også vært sentralt gjennom
middelalderen noe som underbygges av dent bevarte stavkirketufta og tradisjonen rundt denne.

4.1.2

Kulturminnene (ID 85109, 80983, 265919, 265922, 265924)

Kulturminnene i området er tallrike og av ulik type. De varierer fra synlige kulturminner til ikke
synlige kulturminner under dyrka mark eller innenfor dagens gårdstun. De synlige kulturminnene
omfatter kirketufta med kirkegården (ID85109) og graven på Arnegård (ID80983).
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Stavkirketufta (ID85109)
Den gamle stavkirka lå midt i den delen av Nesbyen som i dag omtales som Gamle Nes. Den ble
revet i 1864 etter at en ny kirke ble tatt i bruk to år før. I 1965 ble det gjort arkeologiske
utgravninger av den gamle stavkirketufta under ledelse av Håkon Christie fra Riksantikvaren
(Christie 1981). Det ble da funnet rester etter en eldre kirke under tufta. Denne hadde spor etter
brann som viser at denne ble erstattet av en ny kirke på samme sted. Den yngste kirka er antatt å
ha vært bygd i siste halvdel av 1200-tallet og var noe mindre enn den gamle som brant ned. Den
eldste kirka kan ha vært ca 100 år eldre, altså oppført en gang på 1100-tallet. Det ble og påvist
graver under grunnmuren til den eldste kirka.

Figur
47: Arnegård med gravhaug ID80983 som ligger rett ved gårdstunet og låvebygning.

Gravhaug på Arnegård (ID80983)
Det ligger i dag en gravhaug på gården Arnegård ID 80983. Haugen er rund, måler 12m i diameter
og går nesten i ett med terrenget og bebyggelsen. Det er også gjort funn av arkeologiske
gjenstander på gården, slik som en overplate til en oval skålformet spenne i bronse fra vikingtid,
C7449. Funnet ble gjort i en steinhaug på gården og gitt i gave fra eieren. Spenna er antatt å være
fra en gravrøys, og må ha tilhørt en kvinnegrav fra vikingtid.
Smie på Tollefsgard (ID29817)
Det er funnet rester etter en smie, ID 29817 på Tollefsgard. Denne ble påvist på gårdstunet under
en arkeologisk undersøkelse av Buskerud fylkeskommune i 2016. Det ble da også avdekket flere
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groper og kulturlag med funn av slaggbiter, gjenstander av jern som hesteskosøm, knivblad og
nagler, slaggperler, et bryne og en mynt av tysk opprinnelse fra siste halvdel av 1100-tallet.
Dateringer fra C14 prøver viser et aktivitetsbilde med smiing og jernproduksjon i vikingtid og i
tidlig middelalder. Dateringene strekker seg i hovedsak til to faser, en i vikingtid og en i tidlig
middelalder, fra 900-tallet til 1100 -tallet e.Kr.

Figur 48: Gårdstunet på Tollefsgard fra utgravningen i 2016 hvor det ble funnet en smie, slagg groper og en jernvinne fra
vikingtid og middelalder. Smia ID222211 har dateringer tilbake til 900 –tallet og opp til slutten av 1100-t.

Sorensskrivergården, Devegge og Nystuen (ID265919, 265922 og 265924)
Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser av Buskerud fylkeskommune i området rundt
Sorensskrivergården og Devegge i 2019 med funn av bosetningsspor av typen kokegrop, smiegrop
og kulturlag som viser til bosetningsaktiviteter og bebyggelse i området i merovingertid, vikingtid
og middelalder.
På eiendommene Nystuen gnr 75, bnr 3 øst for Tollefsgard er det funnet et kulturlag på sørsiden
av elva ID 265919 med datering til vikingtid. Også ved Devegge gnr 77, bnr 95 er det påvist en
kokegrop og en smiegrop, ID 265922 med dateringer til yngre jernalder. Kokegropa er C14 datert
til merovingertid, 640-680 e. Kr og smiegropa til vikingtid, 700 – 950 e. Kr. Ved Sorenskrivergården
ble det funnet en stor mengde bosetningsspor og strukturer, ID 265924, fra periodene vikingtid og
middelalder. En av gropene er datert til vikingtid, ca 995 – 1150 e.Kr. Disse funnene viser lang
kontinuitet i bosetning i sentrum av Gamle Nes fra yngre jernalder og til middelalder.
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Figur 49: Til venstre en kokegrop, datert til merovingertid ca 640 – 680 e-Kr. Til høyre en grop med kull, stein og slagg, datert til
vikingtid, 700 – 900-t. Begge funnene, ID 265922 er gjort i 2019 ved sjakting av Buskerud fylkeskommune på Devegge i Gamle Nes.

4.1.3

Kulturmiljøets avgrensing

Flere forhold har spilt inn på avgrensingen av kulturmiljøet. Det er lagt vekt på å bevare naturlige
vegger i landskapet for å beskytte og styrke opplevelsen av kulturminnene. For det første er det
viktig å inkludere store deler av området innenfor kulturmiljøet. Bebyggelsen i området er i dag
en del av et bymiljø i Gamle Nes, og de mange kulturminnene av typen bosetningsspor, gravhaug,
smie og kirkeruin fra yngre jernalder og middelalder ligger innenfor dette bymiljøet.
Det er derfor lagt vekt på å bevare sammenhengen mellom kulturminnene innenfor Gamle Nes,
med elva Rukkedøla i nordvest som avgrensing. Det er viktig å beholde landskapselementer som
rammer inn kulturminnene i Gamle Nes og gir inntrykk av et så opprinnelig landskap som mulig.
Flere av kulturminnene er ikke lenger synlige for oss i dag, men deres beliggenhet er viktige kilder
til å forstå Gamle Nes i utbredelse tidligere.

4.1.4

Kulturhistorisk bakgrunn

Gravhaugen og gravfunnet fra vikingtid på Arnegård tyder på at det har vært flere gravhauger i
dette området. Gravhauger og gravrøyser ligger oftest plassert på de gamle gårdene eller langs
gamle ferdselsveier, på plasser med god utsikt over landskapet. Antakeligvis skulle de døde
«holde oppsyn» med folk som kom og gikk i området. På samme tid var gravminnene godt synlige
for folk som passerte. Gravene nær gårder fungerte som markører av en slekts eiendom, status og
makt. Slik sett kan Arnegård ses som en sentral gård i området rundt gamle Nes i yngre jernalder.
Smia fra Tollefsgard som er datert tilbake til 900-tallet og opp til 1100-tallet ligger plassert nær
elva Rukkedøla i utkanten av det som antagelig var bebyggelse i området. Det passer med det
som var vanlig. Smier lå ofte litt vekk fra gårdstuna på grunn av brannfaren. De kunne gi gårdene i
området utstyr som spiker, og hestesko som var nødvendig utstyr på gårdene. Beliggenheten til
smia har også nærhet til den gamle stavkirka på stedet. Stavkirka ligger bare 100 m fra smia.
Dateringene viser at smia allerede var etablert på 900 –tallet og i bruk da den eldste kirka ble
bygget. Kanskje kan den da ha blitt brukt under oppføringen av kirka på 1100- tallet.
De mange bosetningssporene med kokegroper, kulturlag, groper og stolpehull i området vitner
om bebyggelse og aktiviteter tilbake til merovingertid og gjennom hele vikingtid og middelalder.
En rekke med bosetningsspor er funnet inne på tunet ved Sorensskrivergården. En C14- prøve fra
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et mulig stolpehull herfra ga en datering til seinmiddelalder, ca 1400-1500 e.Kr. Også en grop fra
stedet ble datert til vikingtid, ca 995-1150 e.Kr. En kokegrop ID 265922 er C14 datert til
merovingertid, 640 og 680. Disse funnene viser lang kontinuitet i bosetningsaktivitet og
gårdsbebyggelse i sentrum av Gamle Nes og er nok et bevis på at bosetningen her har røtter
tilbake til yngre jernalder.

Figur 50: Sorensskrivergården med bosetningsspor, ID265924 datert til vikingtid og middelalder.

4.1.5

Bakgrunn for verdivurdering.

Kulturmiljøet er vurdert til å ha svært høy verdi. På lokalt og regionalt nivå utmerker området seg
og tegner et sjeldent godt bilde av jernalderens og middelalderens gårdsmiljø og et sentralt
kirkested. Den svært høye verneverdien ligger i sammenhengen mellom de ulike kulturminnene
fra jernalder til middelalder innenfor kulturmiljøet. Kulturminnene rundt Gamle Nes
representerer gårdsbebyggelse og bosetning tilbake til merovingertid med kontinuerlig
bebyggelse gjennom vikingtid og opp i middelalder. I tillegg er restene etter stavkirketufta et
vitnesbyrd om stedets posisjon som sentrum for makt og kristendom i tidlig middelalder. Dette er
de eneste i sitt slag i Nesbyen kommune, og har derfor svært høy verdi i kommunen.
Relasjonen mellom kulturminnene og miljøet rundt er tydelig, og det kan oppleves i et bynært
miljø. De ligger også i nær tilknytning til flere gamle gårdstun i Nesbyen sentrum. Det er viktig å
dokumentere og sikre kilder som ligger under bakken i Gamle Nes og som ikke lenger er synlige
for oss i dag. Disse inneholder et viktige historisk kildemateriale om området.
Kulturmiljøet er vurdert som å ha svært høy kildeverdi, opplevelsesverdi og formidlingsverdi.
Kulturminnene er godt egnet for formidling, og er allerede innlemmet og tilrettelagt for
besøkende med byvandringer langs elva og et skilt ved stavkirketomta.
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Kulturmiljø 2: Garnås

Figur 51: Ved Garnås finnes et stort antall kulturminner knyttet til åkerbruk fra yngre jernalder og middelalder. Det er og
kjent gravminner, jernvinne, kullgroper og fangstgrop i området. Her med rydningsrøyser og åkerterasser ID22841 ved
Nordre Garnås.

Verneverdi: Svært høy
I kulturmiljøet Garnås finnes det et stort antall kulturminner knyttet til jordbruk med
rydningsrøyser og åkerlandskap fra yngre jernalder og tidlig middelalder. Det ligger også graver
i dette kulturmiljøet. Kulturmiljøet er vurdert til å ha svært høy verneverdi. Området har også
høy miljøverdi på grunn av den godt bevarte sammenhengen kulturminnene seg imellom,
kulturminnenes relasjon til landskapet og kulturmiljøets opplevelsesverdi.
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Figur 52: Kartet viser beliggenhet og avgrensing av kulturmiljø 2. Numrene på kartet refererer til lokalitetenes IDnummer i Askeladden (her er bare de største lokalitetene angitt). Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

4.2.1

Landskap og orientering

Kulturmiljøet ligger i området rundt de øvre delene av bygda Garnås med gårdene, avgrenset av
skogen og åkrene rundt. Landskapet består av åpen gårdsbebyggelse med dyrka mark, beitemark
og skog.
Kulturminnene her er av særskilt karakter med et uvanlig, godt bevart fossilt åkerlandskap nord
for gårdstunet til Nordre Garnås, spor etter fossil åker i dyrka mark, graver, kullgroper og
fangstgroper i området. En del rydningsrøyser ligger også spredt i dette området.

4.2.2

Kulturminnene (ID22841, 224351, 223851 og 3298)

På Garnås ligger det bevart et fossilt åkerlandskap, ID 22841 med et stort antall rydningsrøyser,
flere åkerparseller og tydelige terrassekanter innenfor et større område. Innenfor dette feltet
finnes også et jernvinneanlegg med to slagghauger. Sør for dette åkerlandskapet ligger det også
gravrøyser ID223851 og 3298. Disse ligger tett inntil gårdstunene.
Ingen arkeologisk gjenstander er funnet i åkermark eller nær gravene ved Garnås. De øverste
gårdene i bygda ligger helt på grensa til utmarka, og her finnes flere fangstgroper i tett nærhet.
Kullgroper vitner også om at trekullbrenning har forekommet i nærområdet. Kullgropene må ses i
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relasjon til slagghaugene ved åkerterrassene. Dette viser at åkerdyrking og jernutvinning kunne
forekomme på samme sted.

Figur 53: Gravrøys ID3298 ved Garnås.

4.2.3

Kulturhistorisk bakgrunn

Kulturminnene innenfor kulturmiljøet går tilbake til jernalder og middelalder. Undersøkelser av to
åkerterasser i området (ID 22841) har gitt dateringer til yngre jernalder og tidlig middelalder, 7001100-tallet. En annen åkerrein (ID 224251) ble påvist under sjakting like sørvest for området, og
fikk datering til tidlig merovingertid, 500-tallet. Det er også datert et jernvinneanlegg der en av
slagghaugene er datert til vikingtid 800-900-tallet og til tidlig middelalder 1000- 1100-tallet. Dette
viser at det har blitt produsert lokalt jern på Garnås tilbake til vikingtid.
Undersøkelsene viser bosetning på Garnås tilbake til merovingertid og vikingtid i yngre jernalder
og tidlig middelalder (550-1100-tall). Det tegner seg tydelig med åkerdyrking, rydding for beite og
jernutvinning.
De eldste skriftlige kildene der gården Garnås omtales går tilbake til 1528 (iflg O. Rygh: Norske
Gaardnavne). Historikerne mener at gårder nevnt på dette tidspunktet, etter all sannsynlighet har
blitt ryddet seinest i middelalder, før Svartedauen rundt 1350 (jfr Solhjell: Ødegårder i Hallingdal).
Tolkningen av navnet Garnås er noe tvetydig, men dialekt-uttalen i Gol og i Nesbyen kommune
peker mot at siste stavelse er –nos, en framstikkende, bratt forhøyning eller en smal brink, et
navn som ofte forekommer på fjellformasjoner.
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Figur 54: Gårdstunet ved Nordre Garnås med dyrka mark og spor etter fossil åker, rydningsrøyser og åkerterrasser.

Navnets første ledd kan være etter elva Dokka, som av Wiel blir kalt Gardøla = den innhegnende,
grenseelven – men det kan også være Gardr = innhegning (Rygh: Norske Gaardnavne, bd 5, side
86). Tolkningene skulle da kunne bli: ”Gardøla-nosen” (nosen ved grenseelva), ”den innhegnede
nosen” eller ”innhegningen ved nosen”.

4.2.4

Bakgrunn for verdivurdering

Kulturmiljøet har svært høy verdi som ett av de best bevarte områdene i Nesbyen kommune med
synlige kulturminner fra bosetning og jordbruk tilbake til merovingertid og gjennom hele yngre
jernalder og middelalder. Kulturmiljøet har derfor en svært høy historisk kildeverdi.
Kulturmiljøets svært høye verdi knytter seg også til den tydelige relasjonen mellom landskapet og
kulturminnene, som er viktig å ta vare på.
Kulturminnene ligger nær gårdsbebyggelse og kan lett formidles til en stor del av
lokalbefolkningen. Kulturmiljøet utgjør et godt «utstillingsvindu» for noen av de viktigste
kulturminnene i Nesbyen kommune. Tilstanden på kulturminnene er også god.
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4.2.5

Kulturmiljøets avgrensing

Ved avgrensingen av kulturmiljøet er det lagt vekt på å bevare sammenhengen mellom
kulturminnene ved Garnås med gårdsbebyggelsen og den nære tilknytningen utmarka. Disse
elementene er viktige faktorer for å forstå en eldre gård i jernalder og middelalder, med
gårdsnære graver, fossilt åkerlandskap ved Nordre Garnås med jernutvinning og fangstgroper og
groper for kullframstilling i den nære utmarka.

Figur 55: Sjakting av Buskerud fylkeskommune ved Garnås i 2016 med funn av dyrkningslag og åkerrein ID224351 inne
på gårdstunet ved Nordre Garnås gnr 47, bnr 118 med C14-datering til folkevandringstid i slutten av eldre jernalder, ca
500 e.Kr.

Side 64 av 100

Fagrapport for arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer i Nesbyen kommune

Kulturmiljø 3: Garnåsberget

Figur 56: Område med fangstanlegg lengst i sør mot Garnåsvegen og fangstgrop ID30118.

Verneverdi: Svært høy
Sør for bygda Garnås ved Garnåsberget ligger et stort fangstanlegg for elg. Anlegget teller 9
fangstgroper og er datert tilbake til middelalder, men kan være eldre. De er viktige vitnesbyrd
om områdets utstrakte elgfangst. Kulturmiljøet har svært høy verdi på grunn av at
kulturminnene ligger intakt i sitt opprinnelige landskap, og er det største fangstsystemet for elg
i kommunen. Kulturmiljøet er av denne grunn vurdert til å ha en høy historisk kildeverdi. Det
har og stor opplevelsesverdi med sin sterke tilknytning til bygda og landskapet de ligger i.
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Figur 57: Beliggenhet og avgrensing av kulturmiljø 3: Garnåsberget. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no

4.3.1

Landskap og orientering

Kulturmiljøet ligger i et skogsområde under Garnås, i lia på sørsiden av bygda sørvest for
Hanserud. Området ligger delvis i bratt til slak helling ned fra Garnåsberget på 300-365 meters
høyde. Fangstsystemet ligger på rekke i nord-sørgående skogsterreng. Vegetasjonen består dels
av tett skog av furu og gran. I sør er det hogstmark, og to av fangstgropene er av den grunn mer
synlig i terrenget enn de lenger mot nord.

4.3.2

Kulturminnene (ID 30118, 49709, 78282, 78283, 49719, 69175, 39664, 20116, 49708,
30117)

Det er i dag 9 fangstgroper innenfor kulturmiljøet. En av gropene (ID78282) er fjernet i forbindelse
med bygging av veien mot Hanserud. Fangstgropene er vanligvis runde eller ovale, og måler ca. 36 m i diameter og er omkring 0,7-1,2 m dype.
De ti gropene i området sør for Garnåsberget og nord for Dokkelvi har tilhørt samme
fangstsystem, og vært plassert etter hverandre i en nord-sør gående rekke i bratt terreng.
Gropene er gravd i løsmasse og er derfor sammenraste og framstår mer grunne enn da de var i
bruk. Undersøkte fangstgroper viser spor etter trekonstruksjoner som har fungert som vegger i
gropene. Og i bunn har veggene vært kasseformet og i øvre delen hatt form som en trakt. Det er
ved utgravninger funnet rester av stokker som har vært bukt som gjerder mellom gropene slik at
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trekkvegen har vært sperret. Arkeologiske utgravninger andre steder viser at gropene opprinnelig
har vært opp mot 2 m dype. I løpet av mange hundre år har altså gropene blitt svært
sammenraste. I forbindelse med Hallingdalsprosjektet ble den ene av gropene undersøkt og
utgravd i 1988. Gropa, ID 78283 som er gravd ut og 14C datert, viser at den var i bruk i
middelalderen, en gang på 1300-tallet. Den bakre dateringen av fangstsystemet kan være eldre. I
løpet av mange hundre år har altså gropene blitt svært sammenraste.

4.3.3

Kulturhistorisk bakgrunn

Fangstgropene innenfor kulturmiljøet stammer sannsynligvis fra høymiddelalder-seinmiddelalder.
Med utgangspunkt i en datering fra 1300-tallet kan fangstsystemet antas å være noe eldre.
Nærheten til området oppe i bygda rundt Garnås med bebyggelse og spor etter åkerbruk,
gravminner og jernframstilling tilbake til merovingertid og vikingtid og fram til tidlig middelalder
gjør også området svært interessant. Det ligger også flere fangstgroper nord for Garnåsbygda.
Hver enkelt datering av fangstgroper gir bare et tidspunkt for nedsettingen av trestokkene i gropa.
Disse stokkene kan ha vært skiftet ut og vedlikeholdt over lang tid, og gropene kan derfor ha vært
brukt i flere hundre år.
Plassering av fangstgroper har sammenheng med både trekkveiene og oppholdsstedene for elg da
den vandret mellom sommeropphold og vinteropphold. I området under Garnås hvor
fangstsystemet ligger er dette eneste dalen som fører fra hoveddalføret mellom sommeropphold
på høydeplatået ved Elghøgdi og vinteropphold nede i dalen. Fangstgropene har dermed kunne
utnyttet elgens trekk på vandring om høsten og våren.

Figur 58: Fangstgrop ID 30117 lengst nord i kulturmiljøet.

Bruken av fangstsystemet må ha krevd en stor organisering til bygging, vedlikehold og bruk. Det er
antatt at fangsten har gitt et overskudd og dermed kan ha inngått i et handelsnett med salg av
skinn og gevir. Det er antatt at mindre fangstanlegg med 2- 4 groper kan ha inngått i et
husholdsbruk. Slik sett er derfor de store fangstanleggene for elg i Nesbyen kommune av
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betydning for forståelsen av sosial organisering og økonomi i middelalderen. Bønder fra
storgårder kan ha stått for organiseringen og muligens har enkelte gårder hatt hevd på anleggene.

4.3.4

Bakgrunn for verdivurdering

Kulturmiljøet har svært høy kulturhistorisk verdi på grunn av at det er det området i Nesbyen
kommune med det største fangstsystemet for elg. Av denne grunn har området også en høy
historisk kildeverdi. Fangstgropenes beliggenhet knytter seg til den tydelige relasjonen med
landskapet, noe som kan oppleves den dag i dag. Dette er med å heve kulturmiljøets verdi.
Fangstgroper er gjerne plassert i trekkrutene for elg. Fangstgropene er plassert på strategiske
plasser i terrenget i forhold til trekkveier og bevegelsesmønster. Fangstgropene kan sees i
sammenheng med trekkområdet der gropene danner rekker. Ofte vil begynnelsen eller slutten på
fangstanlegget være avgrenset av en elv, fjellskrent eller andre terrengformasjoner.
Kulturminnene kan lett formidles til en stor del av lokalbefolkningen og turister. Det er i tilfelle
behov for å rydde noe av vegetasjonen rundt gropene, slik at de blir lettere synlige og tilgjengelige
for publikum. Kulturmiljøet utgjør et godt «utstillingsvindu» for noen av de mest typiske
utmarksminnene i Nesbyen kommune. Området har allerede en estetisk verdi, og kan med en
bedre formidling også gi en ekstra historisk dybde i publikums oppfatning av landskapet.
Tilstanden på kulturminnene er også god, og miljøet er i svært liten grad berørt av moderne
forstyrrelser. Å bevare kulturminnene i sitt naturlige miljø med en god formidling kan også føre til
færre skader på kulturminnene.

4.3.5

Kulturmiljøets avgrensing

Ved avgrensingen av kulturmiljøet er det lagt vekt på å bevare sammenhengen mellom¨
fangstgropene og deres tilknytning til landskapet. Området har naturlig avgrensing mot
Garnåsvegen i sør og Garnåsberget i nord. I vest går den Gamle Postvegen som vil kunne
innlemmes i kulturmiljøet.

Figur 59: Landskapet ved Garnås består av skog. Fangstgropene ligger i rekke ned mot Dokkelvi.
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Kulturmiljø 4: Klovsteindalen

Figur 60: Klovsteindalen med jernvinneanlegg og kullgroper. Her med kullgrop i hogstfelt.

Verdivurdering: Høy
I Klovsteindalen sør for gården Lien i Rukkedalen ligger et større skogsområdet med flere
jernvinneanlegg og et stort antall kullgroper spredt rundt. Kulturmiljøet har høy verdi da det på
en god måte representerer en av de mange områdene i utmarka i Nesbyen kommune hvor det
har foregått utstrakt jernproduksjon. Det er ett av de best bevarte områdene med jernvinne i
Nes kommune som kan dateres til yngre jernalder-middelalder. Kulturmiljøet ligger i et
landskap med nærhet til skog og myr og tett opp til fritidsbebyggelse nær Nesbyen alpinsenter.
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Figur 61: Kulturmiljø 4; avgrensing og beliggenhet. Numrene på kartet refererer til jernvinneanlegg og lokalitetenes IDnummer i Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

4.4.1

Landskap og orientering

Kulturmiljøet ligger i Klovsteindalen sør for Rukkedalen. Området ligger i en nordvestvendt li sør
for gården Lien på ca 600 -650 meter over havet. Det er i dag tett skog og hogstfelt med
undervegetasjon av mose, gress og lyng. Terrenget er dominert av høyderygger med bekkedrag
(nordvest - sørøst) som går gjennom hele området fra sør til nord.

4.4.2

Kulturminnene

Kulturmiljøet inneholder fire jernvinneanlegg, ID180330, 180332, 180334 og 13087 samt et stort
antall omkringliggende kullgroper.
Jernvinneanleggene ID 180330 og ID180332 ligger lokalisert ved bekken vest i området. De er ikke
synlige i overflaten og ligger begge plassert på høyderygger på vestsiden av bekken med
slaggutkast i skråningen ned mot bekken. Det er kort avstand mellom begge jernvinnene, ca 40 m.
Rett ved jernvinneanleggene er det påvist kullgroper, ID 180238 og 180332-2 som trolig har
fungert som kullager til jernvinnene. Slagg og kull ble påvist ved en kullgrop, og kan således
knyttes til jernvinneanleggene. Jernvinneanlegg ID 180330 har en utstrekning på 15 m Ø-V og 20
m N-S. Jernvinneanlegg ID 180332 måler ca 15 m N-S og 25 m Ø-V. Slagget ligger i en vifteform
nedover i skråningen og ut mot bekken. Slagget er av typen tappeslagg og kan dateres til perioden
yngre jernalder - middelalder.
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Figur 62: Kullgrop ID180237 sør i Klovsteindalen ligger her godt synlig i skogsterreng, sett mot sørøst.

4.4.3

Kulturhistorisk bakgrunn

Det er registrert flere jernvinneanlegg i selve Rukkedalen, både nede ved elva i dalbunnen og
mellom stølene og gårdene i den sørvendte dalsiden. Betydningen av navneleddet rukke- er i
mange bygdelag betegnelse på noe som er foldet eller skrukket, og rukke-, roko- og ruke- er flere
steder på Østlandet betegnelsen for jernmalm eller slagg. Det kan altså være tilgang på god malm
eller stor jernvinnevirksomhet som har gitt dalen sitt navn.
I følge historikeren Kåre Olav Solhjell (1987) var Rukkedalen bebygd i høymiddelalderen, men lagt
øde etter svartedauden. I skriftlige kilder fra 1500-tallet går det fram at mange av gårdene i
Nesbyen sentrum brukte ødegårdene til støling og slått. Det er et åpent spørsmål om hva som
kom først, utmarksnæringer som støling, kull- og jernutvinning eller gårdsbosetningen.
Kunnskapen om denne typen aktivitet i Rukkedalen er imidlertid lite belagt gjennom utgravninger.
Både sør og nord for Tronrudmarka er det registrert flere jernvinneanlegg og et ti-talls kullgroper.
Det er kjent både størkneslagg, slaggblokker og renneslagg fra dalen, som viser til ulike ovnstyper
og aktivitetsfaser. Videre foreligger det datering av kull fra en større slaggblokk ved Veslestølen
tilbake til merovingertid.
Kullgropene er gravde groper i terrenget der trevirke ble ufullstendig brent og dermed omgjort til
trekull. Trekullet kunne brukes til smiing, men i hovedsak kan det sannsynligvis knyttes til
jernfremstilling slik som de mange jernvinnene i området tyder på.
Det foreligger tre dateringer fra undersøkelsen nord for Klovsteindalen ved Tronrudmarka, og
disse viser at aktivitet foregikk fra tidlig middelalder-høymiddelalder. Dateringene viser til
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produksjon av kull i perioden før dalen ifølge historisk kilder ble antatt lagt øde etter
svartedauden. Det er rimelig å knytte kullgropene i dette området direkte til jernutvinning snarere
enn til produksjon av kull for smiing til gårdene.
Jernvinneanlegg er ofte ikke er mulige å se i terrenget og oppdages ofte ved tilfeldigheter eller
ved systematisk prøvestikking etter slagg.

Figur 63: Jernvinneanlegg ID 189334 i Klovsteindalen på en morenerygg i nordhellende li med utsyn mot Rukkedalen,
sett mot nord.

4.4.4

Bakgrunn for verdivurdering

Kulturmiljøet har høy verneverdi fordi de på en god måte representerer ett av de mange
utmarksområdene med bevarte kulturminner fra jernproduksjon og kullproduksjon i Nes
kommune. De ligger godt bevart i et relativt uendret landskap fra tiden disse ble tatt i bruk i yngre
jernalder-middelalderen. Kulturmiljøets høye verdi knytter seg også til den tydelige relasjonen
mellom landskapet og kulturminnene, som er viktig å ta vare på. Kullgroper er gjerne plassert
under tregrensen, i skogen der tilgangen på trevirke har vært god. De har samtidig ligget nær
røsteplassene og jernvinnene, der kullet skullet brukes. Jernvinnene ligger i nær tilknytning til
områder med tilgang på jernmalm og de er derfor ofte plassert på toppen av morenerygger, på
flater og langs bekk og elv, som er lette å grave i. Jernvinnene i Klovsteindalen ligger tett opp til
kullgropene og på toppen av moreneryggene langs bekkene i området.
I dag er området noe brukt som rekreasjons- og friluftsområde for hytteturister. På grunn av dette
kan kulturminnene lett formidles til en stor del av turistene i området. Kulturmiljøet utgjør et godt
«utstillingsvindu» for noen av de mest typiske utmarksminnene i Nes kommune. Tilstanden på
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kulturminnene er også god. Kulturminnene er sårbare og å bevare kulturminnene i sitt naturlige
miljø med en god formidling kan føre til mindre skader på disse. Å bevare større områder, slik som
det er tenkt her, medfører også at sårbare kulturminner blir utsatt for mindre direkte inngrep.

4.4.5

Kulturmiljøets avgrensing

Ved avgrensingen av kulturmiljøet er det lagt vekt på å bevare sammenhengen mellom
jernvinnene, kullgropene og naturmiljøet de ligger i. Da området ikke har andre nære naturlige
avgrensninger er kulturmiljøets avgrensing lagt i en viss avstand til jernvinna, og tilpasset
eksisterende veier i området. Kommunen har også lagt området til hensynsone bevaring i
kommunedelplan for området. Denne avgrensingen har også vært førende for vår avgrensing av
kulturmiljø.
Kulturmiljøets areal er relativt stort. Bakgrunnen for dette er at kulturminnene innenfor
kulturmiljøet ligger spredt over et større område langs bekkedragene i Klovsteindalen nord for
Lien. Det store antallet kulturminner og tettheten av jernvinnene i området sannsynliggjør at det
totale antallet jernvinner i området er noe høyere. Området har naturlig avgrensing mot bekkene.
Kulturmiljøet strekker seg over et område der det er kjente arkeologiske kulturminner.
Avgrensingen er strukket ned til bekkene i området som er naturlig grense i landskapet.

Figur 64: Lengst nord i Klovsteindalen ligger gården Lien. Det ligger tett med kullgroper i skogsområdet rett sør for
gården. Utsyn mot Rukkedalen, sett mot nord.
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Kulturmiljø 5: Synstevatn

Figur 65: Steinalderlokalitetene ligger på nordsiden av Synstevatn. Her med lokalitet ID 226265

Verdivurdering: Høy
Ved Synstevatn øverst i Rukkedalen ligger det to lokaliteter ID 226265 og 241052 som forteller
at mennesker her levde her allerede i steinalderen. Det finnes få kjente steinalderlokaliteter i
Nesbyen kommune, og disse to lokalitetene vurderes til å ha høy verdi der de ligger ved den
opprinnelige strandkanten ved Synstevatn. Steinalderlokalitetene er tett knyttet til vannet og
ligger i et kulturmiljø hvor det også er kjent fangstgroper for elg like i nærheten. Kulturminnene
i området ved Synstevatn ligger godt bevart, og viser på en god måte jakt og fangst i
steinalderen området som er viktig å ta vare på. Kulturmiljøet har også høy verdi på grunn av
deres sterke tilknytning til landskapet de ligger i.
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Figur 66: Kulturmiljø 5; avgrensing og beliggenhet. Numrene på kartet refererer til lokalitetenes ID-nummer i
Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

4.5.1

Landskap og orientering

Kulturmiljøet ligger ved Synstevatn i øvre del og vest i Rukkedalen på 820 meter over havet.
Landskapet er preget av en rekke vann og elver i øst-vestlig retning, med Buvatn i vest og elva
Rukkedøla i øst. Mellom disse vannene går Buvasselva som binder området sammen.

4.5.2

Kulturminnene (ID 241052 og 265265)

Innenfor området ligger to steinalderlokaliteter, ID241052 og 265265 i strandkanten. Det er også
kjent fangstgroper i området nord for vannet, ved Synstevassåsen, ID 113842.
Lokalitetene ligger helt ut mot vannet på nordsiden av Synstevatn. Den vestligste av disse, ID
241052 ligger ute på et nes ca 2 m fra vannkanten. Her er det en naturlig fin flate, og funnene
ligger innenfor en flate på ca 2 x 3 m. Det er funnet spor etter en liten bålplass, en brent flint og to
fragmenter av en skraper i kvartsitt. Funnene indikerer at dette har vært en relativt liten
steinalderboplass. Kanskje har steinaldermenneskene oppholdt seg i kun mindre tidsrom. De to
fragmentene i kvartsitt er etter en skinnskraper. Steinaldermenneskene har bearbeidet skinn her.
Kanskje knakk skraperen etter en tid, og den ble kastet der. Denne har bruksspor som viser at den
er brukt og ødelagt på stedet. Skrapere er redskap som ble brukt til bearbeiding og skraping av
skinn.
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Den andre lokaliteten, ID 26265 har stor likhet med den andre. Beliggenheten er helt nede ved
vannkanten på en liten strandflate. Funnene er få og omfatter kun to flintavslag innenfor en liten
flate ved vannet. Lokaliteten er ikke undersøkt nærmere, og det kan derfor være noe mer bevart
materiale her Trolig har også dette vært en oppholdsplass av kort varighet.
Det er antatt at vannet og liene rundt vannet har vært utnyttet til fangst av elg i steinalder, og de
som var her har brukt båt som framkomstmiddel. Ut fra terrenget i området har de beste flatene
og nesene langs vannet antagelig vært brukt som leirplasser i forbindelse med denne jakten.

Figur 67: Steinalder lokalitet, ID 26265 ligger på en liten flate helt nede ved strandkanten på nordsiden av Synstevatn.

4.5.3

Kulturhistorisk bakgrunn

Vi har kunnskap om fangst av elg i forhistorisk tid fra området ved Pålsbufjorden i Nore og Uvdal,
ca 1 mil sørvest for Synstevatn. Der er det gjennomført utgravninger av flere steinalderlokaliteter
samt en fangstgrop (Mjærum 2015). Elgens trekkruter her ble trolig etablert alt i eldre steinalder, i
det som kalles mellommesolittisk tid. En vesentlig del av den den forhistoriske aktiviteten som har
foregått i området har vært knyttet til elgjakt.
Under undersøkelsene ved Pålsbufjorden har vi fått mye ny kunnskap om steinalderen i området.
To viktige elgtrekk mellom sommerbeiter inn mot Hardangervidda og vinterbeiter i
barskogområdene går gjennom dette området ved Pålsbufjorden. Dalførene har fungert som
ferdselsveier for elgen, og deres trekkruter har gitt en svært tett bestand av elg i deler av året.
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Med denne bakgrunnen kan man anta at elgen var den viktigste ressursen i dette området og at
elgjakt har forekommet over flere tusen år i dette området. Fangstgropene kan her vært benyttet
allerede i steinalder, men normalt defineres disse til senere perioder. Jakt har derfor trolig inngått
på andre måter i steinalderen.
Det er kjent to fangstgroper like nord for Synstevatn ved Synstevassåsen, ID 113842. Disse ligger
på et høydedrag og viser at elgen har hatt tilhold i området. Fangstgropene er ofte plassert ved
gamle trekkveier for elg som kan ha røtter helt tilbake til steinalderen. Elgen foretrekker gjerne
høyder i terrenget med god oversikt over det omkringliggende landskapet.

Figur 68: Steinalder lokalitet, ID 241052 ligger helt ute på neset nede ved vannet. Denne ble registrert av Buskerud
fylkeskommune i 2018 og det er funnet avlslag av flint og kvartsitt.

4.5.4

Bakgrunn for verdivurdering

Kulturmiljøet er vurdert til å høy verdi. Bakgrunnen for dette er at det er et av få kjente
steinalderlokaliteter i Nesbyen kommune. Kulturmiljøet ligger i skogsterreng nær vann, og har et
godt formidlingspotensial. Det går en skogssti fra Rukkedalsveien ned mot vannet like ved der
steinalderlokalitetene ligger. Stedet egner seg derfor godt til formidling av mindre grupper, slik
som skoleklasser eller lokale.
I dag er vannet brukt som rekreasjonsområde til hytter. Kulturminnene kan derfor lett formidles
til turister og lokalbefolkningen. Kulturminnene ligger i et landskap lik det forhistorisk landskapet i
steinalderen og vil derfor ha stor opplevelsesverdi. Det krever i tilfelle en bedre formidling i form
av skilt og skjøtsel som vil vise at området har en historisk dybde. Det er kulturminner som er
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svært sårbare og utsatt for skader. Ved at publikum er oppmerksomme på kulturminnene, vil
dette også kunne føre til at disse bedre kan bevares og sikres.

3.5.5. Kulturmiljøets avgrensing
Ved avgrensingen av kulturmiljøet er det lagt vekt på å bevare sammenhengen mellom
steinalderlokalitetene og naturmiljøet de ligger i. Området har nære naturlige avgrensninger til
vannet og eksisterende veier i området.
Grensen i nord er satt ved skogkanten. Mot sør er grensen satt et stykke ned mot Synstevatn da
denne danner en naturlig del av lokalitetene og landskapsmiljøet. Strandlinja og de fine flatene
har i steinalderen vært de best egnede plassene for å sette opp leir, og bruken av vannet med
båter har inngått som en naturlig del av adkomsten til disse.

Figur 69: Illustrasjon av steinalderboplass, slik de muligens kan ha sett ut langs Synstevatn. © Arkikon.
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Kulturmiljø 6: Veslestølen

Figur 70: Område ved Veslestølen med det største kjente jernvinneanlegget fra både eldre og yngre type. Her med stølen
og utsyn utover Rukkedalen.

Verdivurdering: Svært høy
Ved Trondrudmarka i Rukkedalen ligger Veslestølen. Her ligger det jernvinner med dateringer
tilbake til 500- og 600-tallet. Kulturmiljøet med jernvinna ID 22852 her har svært høy verdi på
grunn av sin størrelse og sjeldenhet. Få anlegg av denne størrelsen finnes i Buskerud. Det ligger i
et urørt miljø ved myr og skog som viser den sterke relasjonen til landskapet. Jernvinna og
miljøet rundt er et svært godt bevarte eksempel på jernvinner av den eldste typen i sitt
opprinnelige miljø. Av samme grunn har lokaliteten høy formidlings- og opplevelsesverdi.
Naturmiljøet som omgir kulturminnet er trolig nærmest uendret på de 1800 - 1300 årene som
har gått siden jernvinna var i bruk. Kulturminnet har høy pedagogisk verdi, da anlegget og
landskapet fremstår svært intakt.
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Figur 71: Beliggenhet og avgrensing av kulturmiljø 6: Veslestølen. Nummeret på kartet viser til lokalitetens ID-nummer i
Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartdata.no.

4.6.1

Landskap og orientering

Kulturmiljøet ligger i Trondrudmarka i Rukkedalen. Cirka 1 km sørvest for Tronrud i Vestlii ca 790
meter over havet. Lokaliteten ligger på en holme omgitt av myr like sørvest for stølsvollen i
skogsterreng. Lokaliteten ID 22852 er et av Hallingdals største jernvinneanlegg. Stedsnavnet,
Slagghaug og slik en direkte referanse til jernvinneanlegget her på stedet.

4.6.2

Kulturminnene (ID 22852)

Kulturmiljøet består av lokalitet ID 22852 med spor etter flere jernvinneanlegg og deler av
naturmiljøet rundt. Jernvinner er generelt lite synlig i terrenget, men her finnes spor etter fire
slagghauger som ligger spredt over hele skogsflaten. Det er funnet slagg etter jernutvinning fra
både merovingertid og yngre jernalder-middelalder på stedet. Disse ligger spredt over hele
området med slagg av ulke typer slik som store slaggblokker med vedavtrykk og tappeslagg.
Slagget finnes utover et areal på ca 125x65 meter stor i en tilnærmet flat, avlang grusavsetning
omgitt av myr på alle kanter. Den største av slagghaugene måler 8–12 m og er halvannen meter
høy. En kullprøve fra en større slaggblokk er C14 datert til merovingertid, 595-677 e.Kr (BlochNakkerud og Lindblom 1994). Det ligger også spor etter slaggblokker i dagen i utkanten av flaten
mot myra. Dette tyder på at det har vært produsert jern på stedet over en lang periode, kanskje
over flere hundre år. Dette underbygges også av at en slagghaug bestående av tappeslagg kan
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dateres til yngre jernalder-middelalder. Anleggene ved Veslestølen omfatter med sikkerhet den
eldste typen jernvinneanlegg som kan dateres til før år 700 e. Kr. De mest tydelige restene etter
anlegg av denne typen er avfallsproduktet, slagget. Slagget fra ovner der denne tidlige
teknologien ble brukt består ofte av svært store, tunge slaggblokker med avtrykk etter trebiter.
Dette er funnet på flaten flere steder innenfor lokaliteten. Her er flere store blokker med
vedavtrykk, og disse finnes det store mengder av over hele flaten. I tillegg ligger det to
slagghauger nord på lokaliteten som har tappeslagg av en yngre type. For å produsere jern var
tilgang til myrmalm og trevirke utgangspunkt. Her ligger anlegget plassert rett i nærheten av den
malmholdige myra. Karakteristisk for jernvinneanlegg av den eldre typen som dateres til eldre
jernalder og opp til 700-tallet er nærhet til myr, myrmalm og skog.

Figur 72: Veslestølen med jernvinneanlegg ID22852 og utsyn mot myra i øst.

4.6.3

Kulturhistorisk bakgrunn

Jernvinner ble oppført i sammenheng med og produksjon av jernet. Jernet ble bruk til smiing av
redskaper, våpen og utstyr i jern. I Rukkedalen som er en sidedal mellom de to hoveddalførene
Hallingdal og Numedal, har det foregått en betydelig og organisert jernproduksjon i jernalder og
middelalder. Kunnskapen om utnyttelsen av utmarksressursene i Rukkedalen er imidlertid lite
belagt gjennom arkeologiske utgravninger (Larsen 2009:144-149). Ifølge historiske kilder ble
Rukkedalen antatt lagt øde etter svartedauden.
Kulturmiljøet har svært høy verdi, siden det inneholder den mest markerte og best bevarte
jernvinna av eldre type i Nesbyen kommune. Jernvinneanleggene ved Veslestølen viser en tydelig
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relasjon til landskapet de ligger i. Plasseringen av jernvinna på en tørr, stor flate i myrlandskapet
er typisk for mange av jernvinnene fra denne perioden. I tillegg viser beliggenheten nær relasjon
til myra rundt hvor man fant myrmalmen. En må regne med at skogen i nærområdet raskt ble
hogget ned og brukt som brensel i jernvinna.
Det er kjent få store anlegg av eldre type i Nesbyen kommune, og jernvinnene ved Veslestølen har
derfor svært stor verdi som representant for jernvinnas tidligste historie i kommunen.
Beliggenheten til jernvinna ved skog og myr viser at det har blitt tatt ut myrmalm her og
produsert jern på stedet. Det er tatt ut prøve til datering, og denne viser en datering til perioden
merovingertid, 595-677 e.Kr.
I overgangen til yngre jernalder skjer det en teknologisk endring i måten jernet blir produsert på.
Man går fra gropsjaktovner til å ha ovner med slaggtapping. Det ble tidligere brukt ved direkte i
ovnene, men dette endrer seg og man da går over til å anvende trekull direkte i ovnen. Kullet ble
produsert i kullgroper som er groper hvor det ble lagt ved i og torv dekket over. Veden ble tent
på, og ved å regulere oksygentilførselen ble veden redusert til kull istedenfor å brenne opp.
Trekullet var nødvendig i jernframstillingsovnene som ble nyttet fra ca 700 e.Kr. og opp til 1400tallet. Variasjonen i slaggtypen på stedet viser at ovner med og uten slaggutløp har vært i bruk på
Veslestølen. Dette sammen med plassens store utstrekning av jernvinner tyder på lang brukstid i
jernalder – middelalder.

Figur 74: Slagg fra jernvinneanlegg av den eldste typen, som var i bruk før år 700 e. Kr ved Veslestølen,
IDI22852. De er gjerne store og tunge med avtrykk etter veden som ble brukt til å fyre opp ovnene.
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4.6.4

Bakgrunn for verdivurdering

Kulturmiljøet har svært høy verdi, da kulturminnetypen er av de største vi kjenner av den eldre
typen i Nesbyen kommune. Det er kjent jernvinner av denne eldre typen i flere områder av
kommunen, slik som i Rukkedalen, Fetjan, Buvatn og i Buhovd. Disse er imidlertid mindre i
størrelse og flere er skadet av moderne aktivitet som hyttebebyggelse og veier. Slik sett er
Veslestølen av stor betydning og en av de viktigste eksemplene på jernvinner med bruk av
gropsjaktovner i jernalder, fase 1.

3.6.5. Avgrensing av kulturmiljø
Ved avgrensingen av kulturmiljøet er det lagt vekt på å beholde sammenhengen mellom jernvinna
og naturmiljøet den ligger i. Da området ikke har andre nære naturlige avgrensninger er
kulturmiljøets avgrensing lagt i en viss avstand til jernvinna og med myra rundt. Gjennom
avgrensingen er den naturlige flaten i myrområdet rundt bevart, som er en forutsetning for
plasseringen av jernvinna. Avgrensingen er også strukket ned til myrkantene og bekken som er
naturlig grense i landskapet. På grunn av det flate terrenget i området ville det ideelt sett vært
best å inkludere et større område rundt, da inngrep i terrenget vil være synlig på lang avstand.
Inngrep i det store nærområdet til kulturminnet vil forringe opplevelsen av kulturmiljøet.

Figur 75: Stor slagghaug ved lokaliteten på Veslestølen med slagg av type tappeslagg fra jernvinneanlegg av den yngre
typen, som var i bruk etter 700 e. Kr. Slaggklumpene fra denne ovnstypen er gjerne små med rennestruktur.
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Kulturmiljø 7: Lauvviken

Figur 76: Utsikt mot Hallingdalselva mot sørøst fra toppen av bygdeborgen ID42771 ved Lauvviken.

Verdivurdering: Svært høy
På nordsiden av Hallingdalselva ved Lauvviken og fjellet Lauvviknatten ligger en gammel
bygdeborg, ID 42771. Kulturmiljøet omfatter fjellet, rester av murer på toppen og skogen rundt.
Kulturmiljøet er vurdert til å ha svært høy verdi på grunn av bygdeborgens sjeldenhet som den
eneste i sitt slag i Hallingdal og nordre Buskerud. Bygdeborgens beliggenhet, områdets
formidlings- og opplevelsesverdi og kulturminnets sterke relasjon til landskapet rundt gjør
stedet unikt i kommunen.
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Figur 77: Kulturmiljø 7; Lauvviken: Beliggenhet og avgrensing. Nummeret på kartet viser til lokalitetens ID-nummer i
Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

4.7.1

Landskap og orientering

Kulturmiljøet ligger på Lauvviken, på nordsiden av Bromma og Hallingdalselva. Kulturmiljøets
avgrensing ligger under to bruk av Benterud gnr 35. Miljøet omfatter bygdeborgen og det
omkringliggende landskap som utgjør et markert fjell rett nord for Hallingdalselva. Vegetasjonen
består av furuskog og mose. Adkomst til området er fra nord, hvor det fører en sti opp til toppen.
Kulturminnene omfatter flere murer og rester etter disse. Murene er lagt slik at de har sperret
passasjen fra nord. Mot elva har den bratte fjellsider som danner bredden av vassdraget mot
Brommafjorden. Dette er en stille del av Hallingdalselva omgitt av åser. Lauviknatten er den
nærmeste av åsene mot elva. Murene ligger ved siden av hverandre på høydene og på flatene i
VNV – ØSØ gående retning. Fra toppen av høyden er det god utsikt mot sør, sørøst og nordvest.

4.7.2

Kulturminnene (Id 422771)

Kulturmiljøet inneholder én lokalitet; bygdeborgen med ID 42771. Denne ligger oppe på
Lauviknatten. Murrester etter anlegget ligger på de høyeste toppene på fjellet ca. 280 meter over
havet. Innenfor lokaliteten er det registrert flere rester etter murer. De kan ses på tre steder og
ligger spredt over et større område, stedvis synlig med mye vegetasjon av mose som dekker deler
av murrestene. På de to sørligste toppene synes murrestene så vidt under lav og mosegrodde
steiner og blokker i opptil tre lag. I nord ligger murrestene først på den nest sørligste av toppene.
Der passet mellom de to midterst toppene er smalest er det synlige rester av murer. Disse ligger
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orientert i øst-sørøst retning. Det kan følges i 4 m. Etter 10 m opphold går det over i bratt fall med
spredte rester etter utrast mur. Fortsettelsen går oppover i sørlig retning. Etter 12 m lengde faller
og dreier murrestene mot østsørøst. Berget styrter her bratt ned i sørøst. Høyere opp mot vest i
bergskråningen ses en 4 m lang mur med blokker i tre høyder, orientert NNØ-SSV. Videre
langsetter brinken herfra finnes tre 2 m vide klover i berget som er stengt med stein og blokker.
På den sørligste av toppene finnes en mur på sørsiden. Muren går 9 m mot vest før den dreier
mot nordvest og fortsetter i 3 m lengde.

Figur 78: I nordre siden av bygdeborgen med bergvegger hvor murrester kan følges på toppen av disse og langsetter og
mellom.

4.7.3

Kulturhistorisk bakgrunn

Det finnes omlag 400 bygdeborger i Norge, og hele 300 av disse ligger i Østlands-området og
Agderfylkene (Østmo og Hedeager 2005). Vi kjenner til ca 30 fra Buskerud, men bare en er i
Hallingdal. Slik sett er bygdeborgen ved Lauvviken i Nesbyen kommune den eneste i nordre del av
fylket. Flertallet av borgene virker å stamme fra romertid eller folkevandringstid, noe som vil si at
de er omkring 1500-2000 år gamle (Ystgaard 2014).
Bygdeborger er en samlebetegnelse, og fellesnevneren for disse kulturminnene er at de gjerne
ligger på svært bratte terrengformasjoner. De er lagt på vanskelig tilgengelige bratte koller,
innhegnet av en eller flere tørrsteinsmurer, særlig der adgangen synes lettest. Murene er ofte rast
ut, dekket av vegetasjon, mose og lav, og kan være vanskelige å oppdage. Disse forhistoriske
anleggene har tradisjonelt vært datert til yngre romertid og folkevandringstid, i dag definert som
ca. 200-550 e.Kr. (Solberg 2003:64). Bygdeborger har vært lette å forsvare, og ofte er det få eller
bare én vei opp til toppen, hvor adkomsten er sperret av med murer.
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Nyere forskning viser også at flere av bygdeborgene har hatt andre funksjoner enn forsvarsanlegg
og tolkes som kultsteder og/eller boplasser. Pollenundersøkelser ved en bygdeborg i Øvre Eiker
støtter opp om dette (Bernt 2012). Her ble det påvist spor etter fredeligere aktiviteter, som
dyrehold og oppdyrking, fra den perioden man antar borgene var i bruk. Dette kan indikere at
anlegget primært har hatt en annen funksjon enn forsvar. Det er gjort svært få undersøkelser av
norske bygdeborger, men utgravninger fra Sverige viser at flere slike anlegg har hatt palisader av
tre forankret i steinmurene (Østmo og Hedeager 2005: 70-72).
Bygdeborger har ligget både i jernalderens jordbruksområder og i utmarka. De ligger gjerne på
strategiske plasser i forhold til ferdsel eller utsiktspunkter i terrenget (Jacobsen og Follum
2008:204-205). Bygdeborgen på Lauvviken er derfor et klassisk eksempel på slike kulturminner
med beliggenhet med nærhet til gårder fra jernalderen slik som gården Børtnes gnr 92 som har
funn av to deler av en relieffspenne av forgylt sølv (C3249 og C1416) og en beltestein av kvarts
(C5123), datert til eldre jernalder. I tillegg er det kjent gravhauger fra gården som trolig er slettet
ved dyrking. Beltesteiner er tolket som mulige statusgjenstander som representerer et lokalt
ledersjikt i de indre bygdene (Pederen2003:275).
De rike funnene fra gården Børtnes fra eldre jernalder indikerer at denne kan ha vært en av de
mektige gårdene i Nesbyen kommune. En slik plassering av en bygdeborg i et knutepunkt ved
ferdselsårer er naturligvis gunstig med tanke på både handel og eventuell
kontroll/avgiftsinnkreving ved gjennomfart. De som holder til på gårder nærmest elva kan ha hatt
en slik funksjon og slik kan Børtnes trekkes fram som en sentral gård tilbake til eldre jernalder. De
ville raskt kunne avskjære og kontakte eventuelle grupper på gjennomfart til andre områder.
Beliggenheten nær Halllingdalselva med utsyn mot dalen østover og vestover og mot bygda i sør
har vært sentral både til bebyggelse og til kommunikasjon oppover dalen.

Figur 79: Funn fra Børtnes gård, to deler av en relieffspenne C1416 og C3249 i forgylt sølv fra folkevandringstid. Den
andre delen av spennen til høyre i bildet, C3249. Foto: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.
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4.7.4 Bakgrunn for verdivurdering
Kulturmiljøet ved Lauvviken og Lauviknatten har svært høy verdi, da kulturminnetypen er relativt
sjelden i fylket. Anlegget er svært sjelden i nordre del av fylket som eneste bygdeborg i sitt slag.
De fleste av disse kulturminnene ligger i jordbrukskommunene i fylket med Øvre Eiker (med 10
bygdeborger), Ringerike (med 5-6 borger), Modum og Kongsberg med 3 borger hver.
Bygdeborgen i Nesbyen kommune skiller derfor kommunen fra de øvrige kommunene i nordre
Buskerud.
Bygdeborgens plassering og karakter gjør at den har høy formidlings- og opplevelsesverdi. Med
litt bakgrunnsinformasjon formidlet via skilt eller lignende er det lett å forstå kulturminnet og dets
funksjon. Relasjonen mellom kulturminnet og landskapet rundt er svært viktig for å forstå
kulturminnet, og bør bli ivaretatt i sin helhet. Terrengformasjonen som bygdeborgen ligger på
utgjør en viktig del av kulturminnet, og har vært en forutsetningen for at anlegget ble plassert
akkurat her.
Kulturmiljøet er tilgjengelig ved adkomst via Liodden og Liagardan og sørøver mot gården
Lauvviken. Det går en liten skogsvei mot Lauvviknatten og derfra kan kulturminnet bestiges fra
nord, der en sti leder til det høyeste partiet. Ved starten av skogsveien er en liten åpen plass med
mulighet til å parkere et par biler. Ved tilrettelegging av kulturmiljøet bør man være oppmerksom
på at jordsmonnet på bygdeborgen er svært skrint, så mye besøk kan føre til slitasje og skade på
kulturminnet hvis dette ikke reguleres. Det er også mulig å se Lauvviknatten fra sørsiden av
Hallingdalselva ved Bromma. Her er toppen godt synlig og lett tilgjengelig. Det er dermed mulig å
formidle å bygdeborgen herfra til et større publikum.

Figur 80: Rester av murer lengst sør på bygdeborgen på den sørligste av toppene. Herfra er det utsyn mot
Hallingdalselva og bygda ved Bromma.
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4.7.5

Kulturmiljøets avgrensing

Avgrensingen av miljøet er gjort med tanke på å bevare opplevelsen av kulturminnet i
landskapsrommet som det er en del av. Det ligger i et uforstyrret miljø i dag og derfor er det mulig
å bevare området i et opprinnelig naturlig miljø uberørt av moderne aktivitet. Grensen er
strukket fra kulturminnet til nærmeste naturlige «vegg» i landskapet. Slik sett ligger bygdeborgen
uforstyrret i et landskap lik den i jernalderen uten moderne bebyggelse og miljø. Veggene i
landskapsrommet utgjøres her i dette tilfellet av bratte koller og åser som omkranser lokaliteten. I
sør, sørvest og sørøst er det stupbratte sider. I nord er grensen satt til veien som avgrenser
området mot skogen og åsen opp mot toppen.

Figur 81: Utsikt fra toppen av bygdeborgen mot sør med Hallingdalselva og Børtnes gårdene.

Figur 82: Beltestein C3123 i grå kvarts fra
Børtnes, datering til eldre jernalder.
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Kulturmiljø 8: Nybuelvi

Figur 83: Utsyn mot elva Todøla med fangstanlegg ID 70923 for elg, sett mot øst.

Verneverdi: Høy
Øst for Nesbyen på østsiden av Hallingdalselva, mellom Todøla og Nybuelva ligger et
fangstanlegg for elg, ID 70923. Anlegget er en av de største vi kjenner fra Nesbyen kommune.
Ned mot elva ligger det på rekke 7 fangstgroper. Fangstgropene og miljøet rundt har høy
verneverdi, som et godt bevart eksempel på fangstanlegg for elg i Nesbyen kommune. Den
ligger i sitt opprinnelige miljø i skogen ved elva hvor elgtrekket har ligget. Av samme grunn har
den høy formidlings- og opplevelsesverdi. Naturmiljøet som omgir kulturminnet er tilnærmet
uendret på de hundreårene som har gått siden den var i bruk. Kulturminnene har høy
pedagogisk verdi, da anlegget og landskapet fremstår relativt intakt.
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Figur 84: Kulturmiljø 9: Nybyelva; beliggenhet og avgrensing. Nummeret på kartet viser til lokalitetens ID-nummer i
Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

4.8.1

Landskap og orientering

Kulturmiljøet ligger i skogsterreng på østsiden av Hallingdalselva i Todalen sørøst for Nesbyen
sentrum. Fangstgropene ligger i skogen på begge sider av vegen i øst – vestlig retning. I dette
området går elva Todøla i nord-sørlig retning og utløpet til Nybuelva går ut her i vest. Gropene
ligger øst for Todøla ca 330 meter over havet.

4.8.2

Kulturminnet (ID70923)

Fangstanlegget ID 70923 som består av 7 groper har alle kraftige voller og traktformet eller
kasseformet bunn. En av gropene, grop 1 er borte på grunn av veien som går gjennom området.
Største ytre mål er 5,5 – 6,5 m og indre mål 3 – 4 m. Grop 2 ligger lengst vest på en nordsørgående morenerygg på oversiden og øst for elva Tødøla. Inntil østsiden av veien ligger en høy
haug. Øst for haugen ligger de øvrige fire gropene på en sørvendt brink. Grop 7 ligger lengst øst av
disse og skiller seg noe ut med en steinmurt grop. Gropa er kasseformet og steinsatt. Den måler
3x4m og er inntil 0,5m dypere enn terrenget omkring.
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Figur 85: Kulturmiljø 9 Nybyelva med fangstanlegg ID70923, her med grop 3 til 7 lengst øst.

4.8.3

Kulturhistorisk bakgrunn

Fangstgropene er ofte plassert ved gamle trekkveier for elg. Elgen foretrekker gjerne høyder i
terreng med god oversikt over det omkringliggende landskapet Fangstgropene er vanligvis runde
eller ovale. De måler ca. 5 -6 m i ytre diameter og er oftest mellom 1 – 1,5 m dype. De skiller seg
fra kullgroper ved at de ofte har spiss eller rektangulær bunnform. Fangstgropene ligger nær elva
og har tilhørt samme fangstsystem med plassering etter hverandre langs skogsflaten mellom to
åsrygger. De ligger alle plassert i øst –vest gående retning på flaten i øst og ved en åsrygg parallelt
med elva i vest. Det er sannsynlig at elgen har trukket sørover langs Nybuelva og mot Todøla, hvor
det har vært mulig å passere over. Her ligger også fangstgrop 2 strategisk plassert.
Trekkrutene her ble trolig etablert langt tilbake i tid og kan være så gamle som fra steinalderen.
Fangstgropene har utnyttet elgens trekk på vandring om høsten og våren. Det ligger også en
annen fangstgrop i dette området lenger øst ved Nybuelva ID 180123. Også øst i Todalen ved
Tverreåne er det kjent et fangstanlegg ID 49711 med fem fangstgroper som har stor likhet med
fangstanlegget ved Nybuelva. En av fangstgropene ved Tverråne ble utgravd, og dateringen viser
at denne var i bruk i senmiddelalder (1400 e.Kr.). Det er antatt at fangstanlegg med flere enn 2-4
groper slik som de ved Nybuelvi har vært et fangstsystem, og slik sett krevd en større grad av
arbeid og organisering for jakt og vedlikehold. Det er sannsynlig ut fra de andre daterte
fangstgropene i Nesbyen kommune at dette også kan være fra middelalder.
3.8.4 Bakgrunn for verdivurdering
Kulturmiljøet har høy verdi som ett av områdene i kommunen med omfattende spor etter fangst
av elg. Det har derfor en høy historisk kildeverdi. Kulturmiljøets høye verdi knytter seg også til den
tydelige relasjonen mellom landskapet og kulturminnene, som er viktig å ta vare på.
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Fangstgropene er plassert på strategiske plasser i terrenget i forhold til trekkveier og
bevegelsesmønster. Fangstgropene kan sees i sammenheng med trekkområdet for elg med
nærhet til skogen. I tilfeller der gropene danner rekker, vil begynnelsen eller slutten på
fangstanlegget ofte ved en elv, fjellskrenter eller andre terrengformasjoner slik som her ved
Nybuelvi og Todøla.
Kulturmiljøet utgjør et godt «utstillingsvindu» for noen av de mest typiske utmarksminnene i
Nesbyen kommune. Tilstanden på kulturminnene er også god. Kulturminnene er sårbare, og de
ligger i et område med vei og vannkraftverk. Å bevare kulturminnene i sitt naturlige miljø med en
god formidling kan føre til færre skader på disse. Kulturmiljøet ligger i et skogsterreng ved elv, og
har et godt formidlingspotensial. Området der kulturminnene ligger i er i dag furuskog. Det går vei
rett gjennom området hvor fangstgropene ligger, slik at det er enkelt å gå til kulturminnene fra
denne. Stedet egner seg derfor godt til formidling av mindre grupper, slik som skoleklasser.

Figur 86: Fangstgrop ID 70923-7, lengst øst i kulturmiljøet er den eneste av gropene som har steinmurt kasseform.

3.8.5

Kulturmiljøets avgrensing

Kulturmiljøets areal strekker seg over veien i øst- vestlig retning. Bakgrunnen for dette er at
kulturminnene innenfor kulturmiljøet ligger spredt over et område på begge sider mellom
Nybuelva og Todøla. Ved avgrensingen av kulturmiljøet er det lagt vekt på å bevare kulturminnets
relasjon til landskapet og til elvene. Kulturmiljøet er derfor avgrenset i nordøst til toppen av
høyden rett ovenfor fangstgropene og i vest mot Todøla og øst mot Nybuelva som fungerer som
en «vegg» i landskapet, som rammer inn kulturmiljøet. Ved å bevare dette vil en bevare et miljø
mest mulig likt fortidens landskap.
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Kulturmiljø 9: Sidselhaugen

Figur 87: Jernvinneanleggene på Sidselhaugen ved Fetjan ligger ved stølen og stølsvollene, her med jernvinneanlegg ID
264268 som ligger på stølsvollen rett øst for bekken som går ut i Fetjaåne.

Verdivurdering: Høy verdi
Kulturmiljøet ligger ved Sidselhaugen og består av fire lokaliteter med tre jernvinneanlegg,
ID69178, 264264 og 264268 og en kullgrop, ID264262. Jernvinnene ligger karakteristisk til ved
en bekk like ved Fetjaåne og Fetjamyran i et miljø som i dag er et stølsområde. Området gir et
godt bilde av historien om jernproduksjon i området og i kommunen fra jernalder og opp i
middelalderen. Kulturmiljøet kan betegnes som karakteristisk for jernproduksjon med lang
kontinuitet og som en god representant for slike typer kulturminner i kommunen.
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Figur 88: Kulturmiljø 9 ligger i et stølsmiljø på Sidselhaugen ved Fetjan. Numrene på kartet viser til lokalitetens IDnummer i Askeladden. Kartgrunnlag fra www.kartverket.no.

4.9.1

Landskap og orientering

Kulturmiljø 9 ligger ved Fetjan, på sørsiden av Fetjaåne og Fetjamyran. Området ligger ca. 820
meter over havet. Jernvinneanleggene og en kullgrop ligger på stølen og stølsvollen Sidselhaugen
på nordsiden av bekken som går ut i Fetjaåne. Det er åpent terreng rundt stølen med beitemark,
stølsbygninger, elv og skogsterreng. Området er omgitt av myrer.
Kulturmiljøet inneholder fire automatisk fredete lokaliteter, jernvinneanleggene, ID69178,
264264, 264268 og kullgrop, ID264262. Disse ligger på stølen og vollen rett på nordsiden av
bekken. Stølen består av en stølsbu, et fjøs og en løe med tilhørende stølsvoll.

4.9.2 Kulturminnet (ID 264268, 264264, 69178 og 264262)
Det er et stort antall kullgroper og jernvinner i området ved Fetjan. Disse knytter seg til
jernutvinning i jernalder og middelalder. Det ligger kullgroper spredt i området og flere jernvinner
er kjent i nærheten. Dette vitner om lang tradisjon for jernutvinning her.
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Figur 89: Slagg fra jernvinne av eldre type som kan dateres til før 700 e.Kr. Disse er fra lokaliteten på Sidselhaugen,
ID69148.

4.9.3

Bakgrunn for verdivurdering

Kulturmiljøet har høy verdi, da det presenterer et av områdene i Nesbyen hvor utmarksbruk og
jernproduksjon ved stølene har lang tradisjon. De mange jernvinnene her i området er ikke datert.
Ut fra de mange kullgropene i området og jernvinneanleggene med tappeslagg er det imidlertid
den yngre typen jernvinne datert til perioden etter 700 e.Kr og opp i middelalder som er
dominerende. Det ligger to jernvinneanlegg av yngre type med tappeslagg og slagghauger,
ID264364 og 264268. Det er og påvist slagg av den eldre typen ved Sidselhaugen med tydelig
vedavtrykk, ID69148. Slagget tilhører den eldre jernvinnetypen, fase 1 fra før 700-tallet.
Kulturmiljøet ligger ved stølen Sidselhaugen, og i lett synlig og åpent terreng med stølsvoll,
stølsbygninger ved bekken som går ut i Fetjaåne. Området er lett synlig fra veien på sørsiden av
elva. Det ligger i et landskap hvor tilgang på myrmalm og trevirke har vært god. Slik sett ligger det
i et miljø som er typisk for utmarka i Nesbyen kommune.

4.9.4 Kulturhistorisk bakgrunn
For framstilling av jernet trengtes jernholdig myr med myrmalm og skog til brensel. Spredt i
området ved Fetjan langs elva og myrområder ligger det tett med kullgroper og jernvinneanlegg
som vitner om stor produksjon av jern i jernalder-middelalder. Det har vært et område med god
tilgang til både myrmalm og skog og forholdene for jernproduksjon må ha vært god. Ovnstypene
som ble brukt ved Sidselhaugen var både den eldre og yngre typen med gropsjaktsovner, fase 1
ovn, og slaggtapping, fase 2 ovn. Den teknologiske endringen skjer i overgangen til yngre jernalder
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til ovner med slaggtapping (Larsen 2009). Det ble da anvendt trekull direkte i ovnen, og kullet ble
produsert i kullgroper. Kullgroper er groper, hvor det ble lagt ved i og torv dekket over. Veden ble
tent på og ved å regulere oksygentilførselen. Slik ble veden redusert til kull istedenfor å brenne
opp. Trekullet var nødvendig i jernframstillingsovnene som ble nyttet fra ca 700 og opp til 1400tallet.

4.9.5

Kulturmiljø

Ved avgrensingen av kulturmiljøet er det lagt vekt på å bevare sammenhengen mellom
jernvinnene, kullgropene og deres tilknytning til stølsmiljøet rundt Sidselhaugen. Området har
naturlig avgrensing mot elva og stølsområdet i vest og sør med myra i nord.
Kulturmiljøet er avgrenset til myra rett nord for stølsvollen og til bekken som går på sør og vest
for Sidselhaugen. Disse fungerer som en naturlig «vegg» i landskapet og rammer inn
kulturmiljøet. Ved å bevare dette vil en bevare et landskap mest mulig likt fortidens landskap.

Figur 90: Jernvinneanlegg ID264264 med slagghaug som ligger under løa på Sidselhaugen. Elva Fetjaåne går forbi og det
ligger slagg utover skråningen ned mot bekken, sett mot nordvest.
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Avsluttende bemerkninger
De 9 kulturmiljøene som er trukket frem som spesielt verneverdige miljøer i Nesbyen kommune
har svært høy eller høy verdi i kommunen. De utvalgte kulturmiljøene viser ulike sider av
kommunens og landets historie.
Kulturmiljøene er svært viktige å ta vare på fordi de forankrer historien til stedet og utgjør et
fremtidig arkiv for kunnskap om fortiden. I tillegg kan de være identitetsbyggende. Gjennom å
kunne se og forstå sporene etter folk før oss, tilfører kulturminnene landskapet en ekstra
dimensjon.
Samlet sett gir kulturmiljøene viktige verdier for kommunen å kunne utvikle fremover.
Erfaringsmessig kan forhistorien brukes som en ressurs i kommunesatsingen. Kulturmiljøene vil
kunne styrke formidling, næringsutvikling og turisme. Dette utvalget kan berike kulturopplevelser
for lokalbefolkning og for besøkende.
Kulturminnene i sitt rette miljø viser på en god måte de forankringspunkter som kommunen har
til sin forhistorie. Et godt vern av de fysiske minnene i landskapet er med på å trekke forhistorien
inn i fremtiden. De 9 kulturmiljøene utgjør samlet sett et representativt utvalg, og de mest
typiske kulturminnene som kommunen har å by på. Sammen gir de et bredt og karakteristisk bilde
av fortidens Nes kommune
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