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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med etablering av våtrom med etterisolering i et tilbygg av våningshuset på 

Kravik Mellem, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i en mindre sjakt på 

16,5 m
2
 ved husets SV hjørne. Undersøkelsen ble utført i tidsrommet 24.06-28.06.2013 

og ble foretatt i en forlengelse av utgravninger utført ved innsiden av huset i 2012 

(Sørensen og Sæther 2014).  

 

Stuebygningen på Kravik Mellem 165/4 antas oppført i middelalderen før 1350 og under 

overvåkning i 2011 ble det tatt en trekullprøve fra bunn av et kulturlag som ble datert til 

1230-1280 e.Kr. En del av den opprinnelige østre svillstokken som ble skiftet ut, ble 

dendrokronologisk datert og analysen viser at det anvendte trevirke ble felt i løpet av 

vinterhalvåret mellom 1295–1296 e.Kr. Videre ble det tatt ut C14-prøver av diverse 

kulturlag i underkant av gulvlaget til våningshuset i undersøkelsene i 2012. Resultatene 

viser til et tidspenn fra vikingtid til nyere tid (700-1650 e.Kr.) (Sørensen & Sæther 2013). 

Sannsynligvis kan man konkludere med at stedet har vært kontinuerlig bosatt siden 

vikingtiden. Men ved gjeldende undersøkelse ble det ikke funnet noen indikasjon på 

førreformatorisk aktivitet i sjakta. I tillegg var jordlaget her svært forstyrret. Det 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Kravik Mellem 165/4 

Kommune Fylke 

Nore og Uvdal Buskerud 

Saksnavn Kulturminnetype 

«Installering av bad og etterisolering 

Kravik Mellem, gnr 165/4, Nore og 

Uvdal  kommune,  Buskerud» 

 

Mulige kulturlag og bygningsrester fra 

vikingtid/middelalder 

Saksnummer (KHM)  

2011/4140 

Prosjektkode 

204893 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Erling og Nelly Strømmen Riksantikvaren 

Tidsrom for utgravning 
M 711-kart/ UTM-koordinater/ 

Kartdatum 

24.06 – 28.06.2013 
WGS1984 UTM sone 32N N:6680423 

Ø:169554 

ØK-kart ØK-koordinater 

  

A-nr. C.nr. 

2013/97 C58966 

ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

ID86546 Cf34743 

Rapport ved: Dato: 

Jessica Leigh McGraw 25.10.2016 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Margrete F. Simonsen Margrete F. Simonsen 



Kravik Mellom, 165/4, Nore & Uvdal k., Buskerud  Saksnr. 2011/4140  
 

  

 4 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

foreligger derimot supplerende prøver tatt fra en lagdelt profil i utkant av husets langside. 

Det ble tatt en mikromorfologisk prøve fra samme profil, samt en kullprøve til C14-

analyse og to makrofossilprøver. 

 

Makrofossilprøvene var tomme, bortsett fra litt trekull og småfragmenter av brent bein. 

C14-prøven tatt fra et nedre lagsjikt i profilen, fikk datering til nyere tid 1660-1950 e.Kr. 

(uKal. 158±33BP). Mikromorfologiprøven antydet at lagene kan ha vært akkumulert 

gjennom gjentatt opprensning av gulvlag, trolig fra et tregulv under tak og det er dermed 

mulig at lagene her skal forstås i sammenheng med kulturlagene som ble undersøkt under 

gulvnivået i våningshuset av Kulturhistorisk Museum (2012). Samtidig er det sannsynlig 

at lagene, samt de mulige syllsteiner her, skal sees i sammenheng med en svalgang som 

har blitt fjernet på et tidspunkt. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

KRAVIK MELLOM, 165/4., NORE & UVDAL K., 
BUSKERUD  

 

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

 

I forbindelse med restaurering og tilrettelegging av stuebygning til kårbolig ved Kravik 

Mellom, har det blitt utført arkeologiske undersøkelser og overvåkning ved periodiske 

tiltak. Bakgrunnen for gjeldende tiltak omhandler etablering av et tilbygg med 

bad/våtromsfunksjon og tilhørende gang ved SV hjørnet på utsiden av stuebygningen ved 

Kravik Mellem.   

 

På vegne av grunneier søkte Buskerud fylkeskommune 16.01.2012 om tillatelse til 

inngrep i det automatisk fredete kulturminnet, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml) § 8, første ledd. KHM uttalte seg i brev av 01.03.2012, og det ble 

utarbeidet budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdene. 

Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de 

berørte kulturminnene 10.02.2012. Tiltaket falt inn under bestemmelsene i 

Miljøverndepartementet T-02/2007 rundskriv om «Dekning av utgifter til arkeologiske 

arbeider ved mindre, private tiltak».   

 

Dagens gårdstun har to stående bygninger fra middelalderen; et langloft (id86546-1) og 

en stuebygning (id86546-2). På tunet har det tidligere stått to langloft, hvorav det ene er 

flyttet til Kravik Søndre (id 86547). Stuebygningen er beskrevet i verket Norske 

tømmerhus fra middelalderen. Bind II (Berg 1990:180-187). I følge Berg er huset en av 

de største stuebygningene fra middelalderen i Norge. Heri er det også beskrevet at 

langloftet opprinnelig lå 10 m sør for stuebygningen og bygningene var tilknyttet av en 

drombegang mellom stuesvalen og burloftet.  Det antas at stuebygningen er oppført før 

1350. I 2011 ble det utført en overvåkning og dokumentasjon av KHM i forbindelse med 

utskifting av golv og syllstokk i stuerommets nordre del. Dendrokronologisk datering av 

den østre svillstokken påviste at stokken ble felt i vinterhalvåret AD1295-96 og peker 

mot at bygningen ble oppført rundt år 1300 (Stene 2012).  

 

I 2012 gjennomførte KHM videre undersøkelser av de sydligste rommene i forbindelse 

med utskiftning av golv og indre veggklede. Det ble da dokumentert flere ulike kulturlag, 

herunder avfalls- og oppfyllingslag samt bosetningsspor i form av ildsted, koksteinsgrop 

og ulike nedgravninger tolket som mulige stolpehull og grøfter. Undersøkelsen påviste 

også et eldre fundament i form av en syllsteinsrekke innenfor og langs den sørlige 

gavlvegg i stående bygning.  Totalt fem 
14

C-dateringer foreligger fra utgravningen, 

hvorav det eldste spor etter aktivitet på stedet tilskrives vikingtid (700-tallet), tre 

dateringer er fra perioden 1185-1280 og en datering til 1650 AD (Sørgaard, Sæther 

2014).  

 



Kravik Mellom, 165/4, Nore & Uvdal k., Buskerud  Saksnr. 2011/4140  
 

  

 7 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Sammenlagt representerer de forutgående undersøkelser en lang brukskontinuitet av 

gårdstunet ved Kravik Mellom, der stuebygningen er et av de eldste, stående profane 

bygninger i Norge. 

 

3 DELTAGERE, TIDSROM 

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jessica Leigh McGraw Feltleder 24.06-28.06. 2013 5 

Kathrine Stene Assistent 24.06-28.06. 2013 5 

Margrete F. Simonsen Prosjektleder 25.06 1 

Håvard Hoftun Buskerud Fylkeskommune 25.06. 2013 1 

Inger Karlberg Buskerud Fylkeskommune 25.06. 2013 1 

Steinar Kristensen GIS, KHM 25.06.2013 1 

 Gravemaskinfører  0,2 

Sum 14 

Tabell 1: Oversikt over deltagere og personal i felt. 

 

4 BESØK OG FORMIDLING  

Prosjektleder Margrete Simonsen var på befaring ved flere anledninger og deltok i 

undersøkelsen. Ved et tilfelle var også Marianne Vedeler, KHM, med prosjektleder på 

befaring. Saksbehandler, Bernt Rundberget, var også innom på besøk ved en anledning.  

 

I tillegg var grunneier Nelly Strømmen innom ved flere anledninger og fortalte om 

historien til gårdstunet og bygningene.  

 

 

5 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Gårdstunet ved Kravik Mellem ligger på østsiden av Kravikfjorden i Numedal, ca. 275 

m.o.h. Numedalen er det sørvestligste av de store dalførene i Øst-Norge. Selve dalen 

strekker seg fra Kongsberg mot nord-nordvest til Dagali. Numedalslågen renner gjennom 

dalen og er et av Norges lengste vassdrag. Numedalen er kjent som «Middelalderdalen» 

og er et område med et mangfoldig og rikt kulturlandskap, spesielt mht. 

middelalderhistorie.  

 

Et stort antall profane bygninger i form av stuebygninger og loft fra middelalder og 

renessansen er bevart i Numedalen. Fem stavkirker kan tilskrives dalføret, hvorav fire 

fortsatt står i dag. Nore stavkirke og Uvdal stavkirke er de mest nærliggende, mens 

Rollag stavkirke og Flesberg stavkirke ligger en del lengre sør i Numedalen mot 

Kongsberg. Nore stavkirke ligger 5 km nord for Kravik Mellem, på vestsiden av 

Frygnefjorden. Uvdal stavkirke ligger 15 km NV for Nore stavkirke. Begge stavkirkene 

ble oppført i årene 1165-1166 AD. Veggli stavkirke ble revet i 1861, men sto opprinnelig 

i Rollag kommune, nær stedet hvor dagens kirke er reist.  
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Figur 1: Oversiktskart over den geografiske plasseringen av Kravik Mellem. (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS). Produsert av Magne Samdal, GIS-ansvarlig,KHM. 
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På Kravik ligger det tre gårdsbruk på rekke, hhv. Kravik Nordre, Mellem og Søre. Etter 

gårdsoppdelingen på 1600-tallet, ble et av langloftene flyttet til Søre Kravik (id 86547) 

og gårdstunet ved Kravik Mellem skal etter dette bestått av 19 bygninger (Berg 1990: 

160). Det er uvisst hva som har skjedd med de resterende 15 bygningene.  

 

 

 
 

 

Figur 2: Illustrasjon er hentet fra «Norske tømmerhus fra middelalderen. Bind II» (Berg 1990:160) 

 

Et av særpregene ved stuebygningen ved Kravik Mellem, er en praktportal i treskurd ved 

sydveggen (se bilde på forsiden). Portalen består av både plante- og dyreornamentikk, 

samt menneskefigurer. Portalen er rundbuet og er typisk for romansk stil. Sentralt plassert 

øverst i portalen er et menneskeansikt en face og utskjæringene er ikonografisk beslektet 

med fortellingen om Sigurd Fåvnesbane, der «Gunnar i Ormegården» figurerer ved 

venstre del av portalen. Et lignende motiv kan sees i Uvdal Stavkirke, som er noe yngre. I 

dag er portalen beskyttet av et treklede og dørlemmer, men har trolig også tidlig vært 

beskyttet for vær og vind i betraktning av portalens gode bevaring.   

 

Det stående langloftet på Kravik Mellem er flyttet lengre sør i forhold til deres 

opprinnelige plassering, trolig forårsaket av fjerning av drombegangen. Det skal også ha 

gått en svalgang langsmed stuebygningens vestlige langvegg, rundt hjørnet og langsmed 

sørlige kortvegg mot øst. De bevarte bygningene ved Kravik er blitt godt dokumentert. 

Illustrasjonen ovenfor er resultat av en befaring og dokumentasjon i 1929, basert på 
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daværende planform, gamle syllsteiner og arkivopplysninger om en eldre situasjonsplan 

fra 1754 (fig.3).  

 

Det som særpreger bygningene på Kravik, er den utbredte bruken av treskurd, dekor på 

portaler og innvendige detaljer. Langloftet som er flyttet til dagens gårdstun ved Kravik 

Søre har også rikt utskårne søyleportaler. Her har beitskiene ved hitburet av langloftet 

utskårne romanske søyler kronet av fabeldyr, mens beitskiene ved borteburet har 

knippesøyler, hvor basen og kapiteler består av plastisk utformede bladknuter i høygotisk 

stil. Fabeldyrene på den romanske portalen har antropomorfiske trekk, med profilert og 

løveaktig kropp. Halen ender i et romansk palmetteblad og bakføttene hviler på et 

bladornament som strekker seg ut ved kapitelets ytre side. Langloftet ved Kravik Mellem 

inneholder derimot ikke dyreutsmykninger. Her har langloftet brede beitski med klar 

konveks profil, noe som gir de en svært utbuket form. Dørene har korsformede jernbeslag 

i gotisk stil, utsmykket med blomst- og bladornamenter.  Disse er av en type svært vanlig 

i middelalderen, spesielt i området fra Setesdalen til Numedalen, men finnes også i 

Gudbrandsdalen. 

  

Gårdstunet på Kravik er omtalt i skriftlige kilder så tidlig som 1568 og framover ved 

ulike navneformer. Ifølge Rygh kommer gårdsnavnet «Kravik» av navnet krake og det 

opprinnelige stedsnavnet har vært Krakvik (Rygh 1909: 464).  

 

Kulturhistorisk Museum gjennomførte en overvåkning av restaureringsarbeider i det 

nordlige rom i våningshuset i februar 2011. Denne undersøkelsen viste at det har vært 

aktivitet på stedet før den stående bygningen ble reist (Stene 2011). Det ble da funnet en 

steinrekke som lå parallelt med stuerommets østlige vegg, samt et ca. 7 cm tykt kulturlag. 

Steinene ble tolket som et mulig fundament til et eldre bygg. En trekullprøve (TRa-2857) 

på furu fra bunnen av kulturlaget gav en datering til midten av 1200-tallet (1230-

1280/758 +/-25 BP). I forbindelse med denne undersøkelsen ble det også tatt ut to prøver 

til dendrokronologi av den østre syllstokk i det stående bygg. Begge disse prøver ble 

datert med et fellingstidspunkt til vinterhalvåret 1295-1296 (C57775). 

 

Kravik Mellem er også hjemsted for en rekke kulturhistoriske gjenstander fra middelalder 

og nyere tid som er innlevert til museet tidligere, herunder en dekorert treplate (C2885), 

en pute m. vevnad (C2886) og en lyre (C3504). I tillegg er det også funnet et økseblad fra 

vikingetiden (C19628) på gården. Ved undersøkelsen i 2011 fremkom det både et 

spinnehjul og et bryne (C57775/1-2). 

 

I området rundt Kravik er det i tillegg registrert en gravhaug fra bronsealder/jernalder (id 

12238), samt et udatert røysfelt med 3 røyser (id 61904) og et bosetnings -og 

aktivitetsområde (id 12240).   

 

6 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

 

Prosjektplanen for undersøkelsene innad stuebygningen i 2012, danner også det 

vitenskapelige grunnlaget for undersøkelsene i 2013. Prosjektplanen er utarbeidet med 
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utgangspunkt i tidligere beskrivelser av stuebygningen, funn og dateringer gjort under 

overvåkningsarbeid av KHM under restaureringsarbeid i 2011 (Simonsen 2012). Eksternt 

tilbygg for etablering av bad/våtrom er i forlengelse av undersøkelsene gjort i 2012.  

 

Videre danner også da funn og dateringer fra undersøkelsene innad i stuebygningen i 

2012 (Sørgaard, Sæther 2014) grunnlaget for den vitenskapelige bakgrunnen og aktuelle 

problemstillinger for berørte områder ved utsiden av stuebygningen for tilbygget. 

Undersøkelsene i 2011 og 2012 synliggjorde potensialet for viktig kulturhistorisk 

informasjon om utviklingen av middelalder-gårdstunet ved Kravik Mellem. Først og 

fremst er forholdet og betydningen mellom byggeskikk, funksjon og bruk av både 

bygningen og området særlig gjeldende. I forlengelse av dette var det særlig aktuelt og 

undersøke om de påviste kulturlagene under gulvlaget i SV del av stua i 2012, kunne 

observeres på utsiden av stuebygningen. Aktuelle spørsmål var derfor:  

 

• Hva slags jordlag kan finnes på utsiden og kan dette kobles opp mot kulturlagene 

fra innsiden av stuebygningen?  

• Finnes det eldre bygningsrester som kan kobles opp til syllsteinsrekka påvist i 

nordre del av bygningen i 2011 eller syllsteinsrekka i SV påvist i 2012? 

• Hvilket funnmateriale ligger i jordmassene og hvilken aktivitet kan det 

gjenspeile? 

• Kan det påvises bosetning- og aktivitetsspor som belyser områdets historie forut 

for middelalder og dermed belyse spørsmål om tun- og gårdskontinuitet?  

 

I tillegg til de overliggende problemstillingene, skal en profil ved stuebygningens vestlige 

langvegg dokumenteres og supplerende naturvitenskapelige prøver tas ut. Aktualitet av 

de ulike problemstillinger og prioriteringer ble løpende diskutert og evaluert under 

undersøkelsene. 

 

 

6.2 UTGRAVNINGSMETODE 

 

Området for plassering av tilbygg ved SV del av stuebygningen, ble målt ut fra kortvegg 

mot sør og vest i henhold til oppgitte mål på byggetegninger av Riis Arkitekter AS. Heri 

ble det oppgitt at tilbygget skulle ha et BRA pålydende 13,6 m
2
. Det ble iberegnet et ytre 

mål av tilbygget på 16,5 m
2 

og lagt til et anslag for byggegrop rundt.  

 

Utgravningen ble oppstartet ved avtorving av et område på omlag 18 m
2
. Dette ble utført 

med en 2-tonns minigraver. Jordmasser og lag i underkant av torven ble undersøkt i 

henhold til single-kontekst metoden, hvorav alle definerte stratigrafiske sjikt ble 

dokumentert, innmålt og fjernet ettersom utgravningen forløp. Nummerering av lag, 

profiler, prøver og funn, skjedde via løpende nummerserie generert fra totalstasjon.    

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

Dokumentasjons-systemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til behandling og 

analyse av innmålte enheter i etterkant. Til videre databearbeiding, analyse og publisering 

av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren 

skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble 
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TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis RAW-format før eksport inn i respektive Intrasis 

prosjekt-base på PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og 

analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdata er satt i 

koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved 

avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved KHM. I tillegg blir det respektive Intrasis-

prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

I forlengelse av digital dokumentasjon, ble det også satt ut multipunkt over gårdstunet 

med totalstasjon for å gjenskape en digital 3D-modell basert på høydekoter (moh.) (se fig. 

6). 

 

Det ble anvendt digitalt speilreflekskamera i felt av typen Nikon D60, og bildene er 

digitalt sikret gjennom KHMs fotobase (MUSIT Fotoarkiv) under Cf34743. Funn og 

naturvitenskapelige prøver fra utgravningen er katalogisert under C58966/1-4. 

 

 

6.3 UTGRAVNINGENS FORLØP OG RESULTATER 

 

Etter fjerning av torvlag, ble overflaten kraftig renset med bruk av gravskje, krafse og 

spader.  Toppen av dette laget inneholdt en del moderne materiale, slik som rester av 

takstein, dreneringsrør, glass og plastikk. Det ble raskt tydelig at området var svært 

omrotet. Det var også flekkvis opptreden av lys guloransje siltholdig sand iblant mer 

humusholdig jord, noe som trolig er fra den naturlige undergrunnen i området. Den 

oransje fargen tyder på høy tilstedeværelse av jernoksider og er trolig anrikningslag på 

stedet. I underkant av dette fremkom undergrunnsberg forholdsvis raskt – spesielt i 

midtpartiet av sjakta.  

 

 

 

Figur 3: Området for tilbygg etter avtorving og noe fjerning av matjord. Retning mot NØ. 

(Cf34743_004.jpg.) Fotograf: Jessica McGraw, KHM. 
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I østlige del av sjakta, var det også en mindre avrundet flekk med mørkere jordmasser 

(fig. 4, t.h.). Den avrundete flekken var ikke avgrenset innenfor sjakta, men besto av 

nedbrutt og råtten organisk materialet. Små fliser med moderne glass og tegl ble funnet 

her og det er trolig at denne flekken er et mindre avfallsdeponi fra nyere tid. Den så ut til 

å beskjære det øvre jordlaget umiddelbart under torva.  

 

 

 
Figur 4: Overflatebilde av sjakt. Matjordslaget ser ut til å være fjernet, men opptrer fortsatt flekkvis, 

særlig på østlig side av grunnfjell (t.h. i bildet). Retning mot N. (Cf34743_031.jpg.). Fotograf: Jessica 

McGraw, KHM. 

 

Vestlige del av sjakta, så ut til å bestå av mørkere jordmasser av humusholdig, grus- og 

sandholdig silt. Jorda her var noe fetere og klebrig i konsistensen, trolig leirholdig. Det 

var også svært flekkete og så ut til å opptre som nedbrutt torv, iblandet lysere partier med 

finkornet silt og anrikningslag. Trolig indikerer dette rester etter en opprinnelig 

torvoverflate. Særlig da dette laget først begynte å opptre rett ved skrånet terreng og 

nedover. Laget ser dermed ut til å følge undergrunnsberget i flate. Rett i underkant av 

dette, fremkom steril anrikningslag og vi stoppet på dette nivået.  

 

I løpet av videre undersøkelse ble det tydelig at størsteparten av utgravningsområdet var 

svært forstyrret. I den østre profilen var det også tydelig repetitive spadehakk, noe som 

betyr at flaten har blitt manuelt bearbeidet på et tidspunkt og det er videre sannsynlig at 

dette har blitt gjort i forbindelse med hagearbeid. Videre ble det ikke gjort noen 

gjenstandsfunn i disse jordlagene som kunne knyttes til førreformatorisk tid. En blanding 

av moderne potteskår iblant nyere tids glasskår, jernskrot, biter av tegl og dreneringsrør, 

representerer de fleste funnkategorier. Denne funnsammensetningen antyder at det 

sannsynligvis ikke har vært eldre kulturlag som har blitt forstyrret på stedet.   
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Figur 5: Samlefoto over moderne funn fra de omrotete jordmassene i sjakta 

(Cf34743_090.JPG). Kassert. 

 

I forlengelse av undersøkelsen under gulvlaget av stuebygningen av (2012), ble det gjort 

ytterligere dokumentasjon av profilen utenfor stuebygningen og langsmed bygningens 

langside. Her var det en tydelig lagdelt profil, hvorav det var flere større og flate steiner 

på likt horisontalt nivå i profilen (se fig. 7). Det kan være at dette er rester etter en 

syllsteinsrekke og at de kan muligens forstås i en sammenheng med den nedre 

syllsteinsrekken som ble oppdaget under gulvnivået på innsiden av våningshuset i 

undersøkelsen av 2012. Sistnevnte er foreløpig noe usikkert. På utsiden av huset har det 

tidligere vært en svalgang som er blitt fjernet. Det kan derfor være at syllsteinsrekken 

langs husets vestre langside har fungert som fundament for svalgangen.   
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Figur 6: Kartutsnitt av innmålt avgrensing av mulig syllsteinsrekke i profil. Produsert av 

Jessica McGraw, KHM. 
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Figur 7: Kart over gårdstunet ved Kravik Mellem med høydekoter (moh.). Kart produsert av Jessica L. 

McGraw, KHM. 
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Figur 8: Del av profil 3C117 ved langsiden av huset (Cf34743_26.jpg). Fotograf: Kathrine Stene, KHM. 

 

Sentralt i profilen var det en moderne dreneringsgrøft, hvorav den profilen på hver side 

av denne var noe ulik i lagdeling. Det ble avsendt én kullprøve (KP468) tatt fra et 

kullblandet lag i profilen ved syllsteinen (3C117) her. Dette fikk nyere tids datering 

1660-1950 e.Kr. (ukal. 158±33BP), med høyest sannsynlige datering til 1660-1890 e.Kr. 

(77,7 % sannsynlighet, 2 sigma). Dette viser at det har vært noen problemer med 

kalibreringskurven for tidsrammen. Under opprensing av profilen, ble det funnet et bryne 

av skifer (C58966/1).  

 

Trolig kan dette, i likhet med lagdelingen (se fig. 7) i profilen, vise til forstyrrelser. I 

tillegg var denne profilen lagd rett ved kanten av berget før det skrånet skarpt ned mot 

vest. Makrofossilprøven (PM479) fra det nedre laget i profilen inneholdt store mengder 

med vinteregg av dafnier (vannlopper), noe som tilsier at jordlaget har vært vannmettet 

over tid og det trolig har stått vann på stedet. Berget i underkant har trolig vært årsaken til 

de dårlige dreneringsforholdene her og vannmengden har nok variert i ulike nivåer. Små 

trekullfragmenter med lav egenvekt kan slik lett ha blitt omplassert innenfor jordlagene 

og på tvers av lagdelingen.  
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Figur 9: Rentegning av profil C117 med prøver markert. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

 

I forbindelse med den arkeologiske undersøkelsen i forkant av etableringen av et 

våtromstilbygg, ble det ikke tatt ut prøver fra selve sjakten der våtrommet skulle 

anlegges, da det manglet sikre og uforstyrret kontekster.  Det ble istedenfor tatt ut 

supplerende naturvitenskapelige prøver fra en lagdelt profil utenfor stuebygningen. Det 

ble foretatt enkel vedanatomisk analyse av én kullprøve av Helge Høeg (2014). 

Radiologisk datering av prøven ble foretatt ved Ångström Laboratory, Uppsala, Sverige 

(2014). To uflotterte makrofossilprøver ble analysert av Annine Moltsen ved NOK i 

Danmark (2014). En mikromorfologisk søyle ble analysert av Dr Richard Macphail ved 

University College of London (2014). Analyserapporter er vedlagt gjeldende rapport 

(kap. 11.3).  

 

Det foreligger en enkel vedartsanalyse av en kullprøve (KP468) tatt fra profil 3C117. 

Denne besto utelukkende av bjørk og ble datert til 1660-1950 e.Kr. (ukal.158±33BP). Det 

ble ikke funnet noen makrofossiler i jordprøvene, foruten trekull, et ½ bringebærfrø og 

små fragmenter brent bein.  

 

Derimot viste mikromorfologiprøven (PX597) av den lagdelte profilen (C117), at lag 6 

og 9 trolig kan være akkumulert ved gjentatt opprensing av gulvlag. Analysen antyder 

også at dette kan ha foregått i et plankelagt gulvlag under tak (se vedlegg, McPhail 2014).   
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8 DISKUSJON OG SAMMENFATNING 

 

I forbindelse med etablering av våtrom med etterisolering i et tilbygg av våningshuset på 

Kravik Mellem, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i en mindre sjakt på 

16,5 m
2
 ved husets SV hjørne. Undersøkelsen ble utført i tidsrommet 24.06-28.06.2013 

og ble foretatt i en forlengelse av utgravninger utført ved innsiden av huset i 2012 

(Sørensen og Sæther 2014). Det ble også utført en overvåking i forbindelse med 

restaurering, utskiftning av deler av syllstokk og gulv i stuerommet (Stene 2011). 

Undersøkelsene ble foretatt av KHM.   

 

Stuebygningen på Kravik Mellem 165/4 antas oppført i middelalderen før 1350 og under 

overvåkningen i 2011 ble det tatt en trekullprøve fra bunn av et kulturlag som ble datert 

til 1230-1280 e.Kr. En del av den opprinnelige østre svillstokken som ble skiftet ut, ble 

dendrokronologisk datert og analysen viser at det anvendte trevirke ble felt i løpet av 

vinterhalvåret mellom 1295–1296 e.Kr. Videre ble det tatt ut C14-prøver av diverse 

kulturlag i underkant av gulvlaget til våningshuset i undersøkelsene i 2012. Resultatene 

viser til et tidspenn fra vikingtid til nyere tid (700-1650 e.Kr.) (Sørensen & Sæther 2013).  

 

Sannsynligvis kan man konkludere med at stedet har vært kontinuerlig bosatt siden 

vikingtiden. Ved gjeldende undersøkelse ble det ikke funnet noen indikasjon på 

førreformatorisk aktivitet i sjakta. I tillegg var jordlaget her svært forstyrret. Det 

foreligger derimot supplerende prøver tatt fra en lagdelt profil i utkant av husets langside, 

som ikke ble datert ved undersøkelsene i 2012. Det ble også tatt en mikromorfologisk 

prøve (PX597) fra samme profil, samt en kullprøve (PK468) til C14-analyse og to 

makrofossilprøver (MP469 og MP598). 

 

Jordprøvene var tomme for makrofossiler, bortsett fra ½ bringebærkorn, litt trekull og 

småfragmenter av brent bein. Derimot var trekullfragmentene skarpkantede, noe som 

tilsier at kullet ikke ligger i mekanisk bearbeidet jord. C14-prøven tatt fra et nedre lagsjikt 

i profilen, fikk datering til nyere tid 1660-1950 e.Kr. (uKal. 158±33BP). 

Mikromorfologiprøven antydet at lagene kan ha vært akkumulert gjennom gjentatt 

opprensning av gulvlag, trolig fra et tregulv under tak. Dette kan indikere at en tidligere 

bygning kan ha stått på nær samme plass, men noe vestlig forskjøvet fra dagens 

våningshus fra middelalderen. Det er mulig at dette skal sees i sammenheng med 

kulturlagene som ble undersøkt under gulvlaget i våningshuset i 2012, men lagsjiktene 

ble ikke gravd i plan, da profilen allerede var etablert før utgravningen påbegynte. Men 

det kan heller da ikke utelukkes at lagene her er forstyrret av en moderne dreneringsgrøft 

som er lagt sentralt fra profilen og i retning vest. Sammenlagt tyder undersøkelsen på en 

sammenblanding av kulturpåvirkete lag, hvor bakgrunnsstøy fra ulike tidsperioder er 

blandet og forstyrret. 

 

Undersøkelsen viste slik at den aktiviteten som ble undersøkt i 2012 under våningshuset, 

ser ut til å være avgrenset innenfor husets sørlige del, da det ikke ble påtruffet aktivitet av 

førreformatorisk art utenfor husets SV-hjørne. Derimot kan det være at spor etter denne 

aktiviteten ble påtruffet i profilen (3C117) utenfor husets vestlige langside, men 

dateringsresultater tilsier at lagene er forstyrret av nyere tids aktivitet. 
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I videre forlengelse av gjeldende undersøkelse, ble det også utført et overvåkningsarbeid 

av Buskerud Fylkeskommune ved fjerning av en steintrapp ved stuebygningens østlige 

del. Formålet med overvåkingene var å undersøke selve steinhellene for spor etter 

ristninger/inskripsjoner e.l., samt å undersøke selve flaten under steinhellene for å se etter 

mulige kulturlagsrester. I forbindelsen med overvåkingen ble det ikke funnet noe spor 

etter førreformatorisk aktivitet, hverken konstruksjon eller gjenstander (Karlberg 2013).  

 

Sammenlagt tyder dette på at det ikke er påtruffet rester av de undersøkte kulturlagene 

under gulvfundamentet i stuebygningen utenfor bygningen, både i sørlige og østlige del. 

Dette indikerer at aktiviteten de nevnte kulturlagene er avgrenset av 

middelalderbygningens stående plassering i dag.  

 

Både ved overvåkning ved fjerning av bygningens trappegang og ved gjeldende 

utgravning, ble det bekreftet at ingen førreformatorisk aktivitet ble påvist utenfor 

stuebygningen. 
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10 VEDLEGG 

10.1 TILVEKSTTEKST, C58966/1-4 

 

C58966/1-4 

Kulturlag fra nyere tid fra MELLEM av KRAVIK (165/4), NORE OG UVDAL K., 

BUSKERUD.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning i tidsrommet 24.06-28.06.2013 utført av 

KHM i forbindelse med tiltaket av etablering av våtrom i tilbygg til stuebygningen ved 

Kravik Mellem. I gjeldende undersøkelse ble det ikke funnet noen indikasjon på 

førreformatorisk aktivitet i tiltaksområdet og det har trolig vært anlagt en kjøkkenhage 

her i nyere tid. Det foreligger derimot supplerende prøver tatt fra en lagdelt profil i utkant 

av husets langside. Det ble tatt en mikromorfologisk prøve fra samme profil, samt en 

kullprøve til C14-analyse og to makrofossilprøver. Makrofossilprøvene var tomme, 

bortsett fra litt trekull og småfragmenter av brent bein. C14-prøven tatt fra et nedre 

lagsjikt i profilen, fikk datering til nyere tid 1660-1950 e.Kr. (uKal. 158±33BP). 

Mikromorfologiprøven antydet at lagene kan ha vært akkumulert gjennom gjentatt 

opprensning av gulvlag, trolig fra et tregulv under tak. Det er trolig at disse lagene skal 

settes i sammenheng med fjerning av en svalgang her og at syllsteinsrekken langs husets 

vestre langside kan være fundament for denne. Fra utgravningen foreligger det en enkel 

vedanatomisk analyse av Helge Høeg (2014). Radiologisk datering av prøven ble foretatt 

ved Ångström Laboratory, Uppsala, Sverige (2014). To uflotterte makrofossilprøver ble 

analysert av Annine Moltsen ved NOK i Danmark (2014) og en mikromorfologisk søyle 

ble analysert av Dr Richard Macphail ved University College of London (2014). 

Analyseresultater er vedlagt rapport (2016). 

Orienteringsoppgave: Våningshuset på gårdstunet ligger 92 meter rett øst for 

Kravikfjorden, 59 meter rett vest for fylkesvei 40 og 277 meter nord for gårdstunet ved 

Søre Kravik. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6680423 , Ø: 169554. 

LokalitetsID: 86546. 

Innberetning/litteratur: Jessica Leigh McGraw og Margrete Simonsen 2016: 

«Arkeologisk rapport. Arkeologisk undersøkelse av kulturlag fra nyere 

tid/middelalder/vikingtid ved Kravik Mellem 165/4», Nore og Uvdal k., Buskerud. 

KHMs arkiv. 

Funnet av: Jessica Leigh McGraw. 

Funnår: 2013. 

Katalogisert av: Jessica Leigh McGraw. 

 

1) Del av bryne av skifer med to slipeflater og brudd på den ene langsiden. Mål: L: 8,2 

cm. B: 3,0 cm. T: 1,4 cm. Fra profil 3C117, opprensing. 

2) Prøve, av kull. Vedartsbestemt til bjørk og datert på bjørk til 1660-1950 e.Kr. (ukal. 

158±33BP). Pnr: 468, fra profil 3C117, lag 9. Vekt: 0,3 gram. 

3) Prøve, av jordmikromorfologi. Analyseresultater er vedlagt rapport. Pnr: 597. Fra 

profil 3C117, lag 6, lag 7 og lag 9. 

4) Prøve, makro. To prøver av makrofossiler. Prøve MP469 er tatt lag 6 og prøve 

MP598 er tatt fra lag 7. Prøvene er analysert og var tom for makrofossiler. Forbrukt ved 

analyse. Fra profil 3C117. 
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11 ANALYSERESULTATER 

11.1 KULLPRØVER 
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11.2 MAKROFOSSILPRØVER 
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11.3 MIKROMORFOLOGIANALYSE 
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24.06.2013 

Cf34743_018.JPG Front av dekorert portal beskyttet av trelemmer N 
Jessica L. 

McGraw 
24.06.2013 

Cf34743_019.JPG Oversikt, portal og sjakt NV 
Jessica L. 

McGraw 
24.06.2013 

Cf34743_020.JPG Oversikt, portal og sjakt NV 
Jessica L. 

McGraw 
24.06.2013 

Cf34743_021.JPG Oversikt, portal og sjakt N 
Jessica L. 

McGraw 
24.06.2013 

Cf34743_022.JPG Detaljfoto av mannshode NNØ 
Jessica L. 

McGraw 
24.06.2013 

Cf34743_024.JPG Innmåling av sjakt V 
Jessica L. 
McGraw 

24.06.2013 

Cf34743_025.JPG Innmåling og graving av sjakt V 
Jessica L. 

McGraw 
24.06.2013 

Cf34743_026.JPG 
Detaljfoto av mulig syllstein i profil ved 
stuebygningen tatt fra S-N 

V 
Jessica L. 
McGraw 

25.06.2013 

Cf34743_027.JPG 
Detaljfoto av mulig syllstein i profil ved 

stuebygningen tatt fra S-N 
V 

Jessica L. 

McGraw 
25.06.2013 

Cf34743_028.JPG 
Detaljfoto av mulig syllstein i profil ved 
stuebygningen tatt fra S-N 

V 
Jessica L. 
McGraw 

25.06.2013 

Cf34743_029.JPG Sjakt, flate med grunnfjell stikkende opp, AL120 NNV 
Jessica L. 

McGraw 
24.06.2013 

Cf34743_030.JPG Sjakt, flate med grunnfjell stikkende opp, AL120 Ø 
Jessica L. 
McGraw 

24.06.2013 

Cf34743_031.JPG Sjakt, flate med grunnfjell stikkende opp, AL120 N 
Jessica L. 

McGraw 
26.06.2013 

Cf34743_032.JPG 
Sjakt, flate med grunnfjell stikkende opp, etter fjerning 
av AL120 

N 
Jessica L. 
McGraw 

26.06.2013 

Cf34743_033.JPG 
Sjakt, flate med grunnfjell stikkende opp, etter fjerning 

av AL120 
Ø 

Jessica L. 

McGraw 
26.06.2013 
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Cf34743_034.JPG 
Sjakt, flate med grunnfjell stikkende opp, etter fjerning 

av AL120 
V 

Jessica L. 

McGraw 
24.06.2013 

Cf34743_035.JPG Detaljfoto, dreiegrop anlagt i grunnfjell Ovenfra 
Jessica L. 

McGraw 
26.06.2013 

Cf34743_036.JPG Detaljfoto, dreigrop på linje med vestre langvegg N 
Jessica L. 

McGraw 
26.06.2013 

Cf34743_037.JPG Østre profil av sjakt, hele Ø Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_038.JPG Østre profil av sjakt, hele Ø Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_039.JPG Østre profil av sjakt, nordlige del Ø Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_040.JPG 
Østre profil av sjakt, sentrale del, tydelige spadetak i 

profil 
Ø Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_041.JPG Østre profil av sjakt, tydelige spadetak i profil Ø Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_042.JPG Østre profil av sjakt, hele lengden av profil Ø Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_043.JPG Østre profil av sjakt, sørlige del, tydelig spadetak Ø 
Jessica L. 

McGraw 
27.06.2013 

Cf34743_044.JPG Innmåling, Jessica og Steinar NNV Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_045.JPG 
Profil av sjakt ved sørlige kortvegg av stuebygningen 

med syllstein 
N Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_046.JPG 
Profil av sjakt ved sørlige kortvegg av stuebygningen 

med syllstein 
N Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_047.JPG Sørlige profil av sjakt S Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_048.JPG Sørlige profil av sjakt, detalj S Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_049.JPG Fotogrammetri av portal V Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_050.JPG Fotogrammetri av portal VNV Kathrine Stene 27.06.2013 

Cf34743_051.JPG Fotogrammetri av portal NØ 
Jessica L. 
McGraw 

27.06.2013 

Cf34743_052.JPG Fotogrammetri av portal Ø 
Jessica L. 

McGraw 
27.06.2013 

Cf34743_053.JPG Fotogrammetri av portal N 
Jessica L. 
McGraw 

27.06.2013 

Cf34743_054.JPG Detaljfoto, portal NNV 
Jessica L. 

McGraw 
27.06.2013 

Cf34743_055.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_056.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_057.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_058.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_059.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_060.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_061.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_062.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_063.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_064.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_065.JPG Detaljfoto, langloftet, beitski, detalj   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_066.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_067.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_068.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 
McGraw 

28.06.2013 

Cf34743_069.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 
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Cf34743_070.JPG Detaljfoto, tjærekors ved dør, langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_071.JPG Detaljfoto, innsiden av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_072.JPG Detaljfoto, tjærekors på vegg, innside av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_074.JPG Detaljfoto, tjærekors på vegg, innside av langloftet   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_075.JPG Detaljfoto, beitski, langloft   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_078.JPG Detaljfoto, tak, langloft   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_080.JPG Detaljfoto, treholder for bryne ved dør   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_081.JPG Detaljfoto, treholder for bryne ved dør   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_082.JPG Detaljfoto, kvernstein, i langloft   
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_084.JPG Oversiktsbilde, grunnfjell fremkommet i bunn av sjakt N 
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_085.JPG Oversiktsbilde, grunnfjell fremkommet i bunn av sjakt Ø 
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_086.JPG Oversiktsbilde, grunnfjell fremkommet i bunn av sjakt V 
Jessica L. 
McGraw 

28.06.2013 

Cf34743_087.JPG Oversiktsbilde, grunnfjell fremkommet i bunn av sjakt S 
Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 

Cf34743_088.JPG Detaljfoto, langloft fra utsiden SSØ 
Jessica L. 
McGraw 

28.06.2013 

Cf34743_089.JPG 
Stuebygningen fra middelalder, halvveis fjernet 

treklede og utgravningen avsluttet 
NNØ 

Jessica L. 

McGraw 
28.06.2013 
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14 KART 

 

Figur 10: Oversiktskart av sjakt/utgravningsfelt og høydekoter.  

 Produsert av Steinar Kristensen, KHM. 
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Figur 11: Oversiktskart av sjakt for tilbygg av våtrom og dets plassering i forhold til 

deler av gårdstunet. Uten multipunkt for terrengmodell. Produsert av Jessica McGraw, 

KHM. 
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Figur 12: Detaljkart over sjakt og relasjon til nevnte profil C117. Produsert av Jessica 

McGraw, KHM. 
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