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FORORD.

Etter mitt besök på vestre Nape i september 1968 var det

klart at utgravningen av tuft II måtte fares videre.  Deri—

mot fant jeg at videre arbeid i tuft I neppe ville gi resul—

tater av betydning, og at det der ville være tilstrekkelig

med den prövegravning som ble utfört  i 1968.

Arbeidet strakte seg over 4 uker og ble ledet av stud.arch.

Tryggve Fett. Arbeidsstyrken bestod av stud.mag.art. Thora

Holmen og Hege Bodahl, stud.arch.  Kirsti  Bleken, Eilif Andersen

og Svein Hansen Tönsager. Undertegnede deltok det meste av

förste og tredje uke, men Tryggve Fett har hele tiden fore—

stått dokumentasjonen. Den siste uken var bare halve arbeids—

styrken tilbake.

Rapporten er skrevet slik at den skal kunne gi et mest mulig

fullstendig bilde av utgravningsresultatene, men det vil like-

vel være nödvendig ved detaljstudier å gå tilbake til inn—

benetningen fra 1968. Det skulle fremgå klart hvilke konstruk—

sjoner etc. som kom for dagen allerede  i 1968, og vi har derfor

ikke tatt inn henvisninger til ~68-beretningen i årets rapport.

Endel tegninger som det henvises til i innberetningen fölger

ikke med denne rapport, men er lagt direkte  i  Universitetets

Oldsaksamlings arkiv.

Irmelin Martens.
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Innberetning om fortsatt undersökelse av tuft IT, vestre

Nape, Mbland s,, Fyresdal pga., Telemark, juni  1 juli 1969

av

Tryggve Fett;

lnaääéI-liälåi
Sommeren 1968 ble det registrert og prövegravet  i 2 tufter

(se egen innberetning av Agnete Rognes og Marit Hiim).

Tuft  I ser ut til å være et uthus (sannsynligvis låve) og

tuft II et våningshus. Tuftene stammer utvilsomt fra et

.Mgårdsanlegg, som nok ogSå kån ha hatt flere hus (fjös, bur)
uten at det var mulig å finne rester etter disse.

Tuftene ligger på et litt, ujevnt, he11ende platå ca. 150 m

SV for de nåværende hus på vestre Nape. Rett ovenfor (norden—

for) tuftene er det en liten berghammer, og nedenfor faller

terrenget sla.kere ned mot Napevatn. Tuftene ligger ca; 18  -

-20  m over naturlig vannstand, ca. 110 m N for- strandlinjen,

»:cg like nedenfor merkene for HRV.

Tuftene ligger med ca. 15 ms me110mrom etter hverandre 1ångs

ett.er p1atået som er orientert ö—V.

Gravingen i tuft’I ble ikke "tatt opp "igjen i 1969. '

bred. Foruten en yttervegg som varierte  i  tykkelse fra 0,5 m

til 1,5 m, var det også en sikker og en noe-usikker skille-
:Vegg på tvers av huset, og som delte dette i  tre.rom, i ö et

större rem på ca. 7 X 4,5 m, i V et kvadratisk rom på ca.

4 X 4,5 m og i  midten et smalt rom på 0a. 5  X 4;5 m: ‘Bisse

rommene fikk betegnelsen rom I, rom II og'rom  III, regnet-fra

ö mot V.'(Skilleveggen mellom rom I og rom II er den uSikre.)
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———-—. —— -..—...—  ————

Koordinatsystemet var det samme begge år. Origo lå et par

meter Sö for det söröstre hjörne, og med positiv y—aksevvest—

over og poeitiv Xfakse nordover.

Det ble 1 1968 lagt'en lengdeprofil 1 hele feltets lengde

langs X  =  7 med 40 cm bred profilbanke (X :  7 - 7,4) (i 1969

innskrenket til 30 cm og forlenget inn 1 den nye delen av

feltet) og en tverrprofil langs y  = 7 med 1 m bred profil-

banke (y =  7  — 8) (også innskrenket til 30 cm 1 1969).

Dessuten ble det  i 1969 lagt en ny tverrprofil 1 den nye

delen langs y— - 11,5 med 30 cm bred profilbanke (y = 11 ;'5'—

11,8.) se skisse. '  - — , _ .

Dehne'siste tverrprofilen gikk over en lav Sanddyne på tvers

A-av tufäa; som allerede.1 1968 var avforvet for den-sörligste
halvparts vedkommende., Selve torvlaget kom derfor ikke her

med på profilen. " ' ' ' "

Tverrprofilen langs y: 7 kalles heretter tverrprofilfl,Qg

den lange y  = 11 ,5 tverrpref1l II. '

Som fikspuhkt for hivellerihg ble benyttet et punkt på

vtoppen av en stor,' jordfast stein like  S  for tufta. Punktet

hadde koordihatene y: 7'X :'D og lå 1 m under kikkertplan.

Eelfigzafizgflglglzaaz ' ' ' ' .
Det ble under prövegravh1hg 1968 åpnet totalt 80 m2 (se
skisse). 11. september' '196'8 ble tufta besökt igjen.for å

klarlegge om det var grunnlag for videre utgraving og

særlig for å frilegge et ildsted" som var funnet 1 området

=7 — 10, X  =  6—7. Ved denne anledning ble lengdeprofilen

- gravet bort  i  området y  = 7, 9  — 10

l 1 968 ble 'det 1hgeh steder' gravet ned' til entydige sterile

; lag'. Tufte. hadde 1kke tatt 'skadei av overvintringen.

—————-—_—

V1 anto'k at tufta- strakte seg lenger ve støver enn d'et' s'om ble

antatt 1 1968, og vi utvidet. derfor feltet vestove'r til y  = 18 ,4.



Y

 

A
vd

ek
ke

x 
...

o
m

rå
d

e
 .

 1
9
6
8
.

...
..A

vd
ek

ke
't

 
o
m
r
å
d
e'

; 1
 96

 9

,,,
W

lm
ty

d
ef

b
 

g
ri

in
h

p
la

n
.

 _

 
 15

—
.,.

—
.—

...
,.,

...
.—

..—
..-

...
...

,..
.”

...
”—

...
".

..»
 

..-
-—

.—
...

..'
—

...
..»

,-
—

r

1;
;

«* =
 .

i I .

...
—

L

10

i
 ! l

x
_

._
_

_
._

,.
._

_
v

2
1

10

5,

'9



.,..f-r

A"

Fig.

&

6,

Det så ut som om skråningen nordenfor denne nye delen hadde

rast noe innover nordveggen, så vi måtte skjære lenger inn  i

den nåværende bakken for å finne denne veggen. Vi utvidet

derfor feltet her litt mot nord for å gå sikkert klar av det

nordvestre hjörnet. Hele feltet kom da totalt til å dekke et

område på ca. 124 m2. Se skisse, '

geaiäslä—åäeeeéeeäeåäe
Hele feltet'(bortsett fra profilbankene) ble så avtorvet, det

ble reneet opp under torven uten åigå dypere, og til slutt ble

feltet fotografert. Deretter ble hovedgravingen foretatt ned til

det vi äåtte anta var de sterile lag på de forskjellige stedene.

Etter at situasjonen på nytt var fotografert og profilbankene

tegnet, ble disse gravet bort, og hovedplantegningen ble tegnet og

hele  fiufta nok en gang fotografert, etter-at de steinene som

tydelig ikke syntes å tilhöre noen konstruksjon, var fjernet.

Så ble veggåurene og andre konstruksjoner brudt ved alle profilene

og disse tegnet ned til bunns. T11 slutt ble nedskjæringene
gravet, tegqet og fotografert,

222äéä-2£äääääeéee-ee-£eeéäläee»
Etter at feltet på denne måte var avtorvet og hOvedgravingen

etfer hvert gikk framover, kom selve tufta klart fram:

Sörveggen fortsatte ganske riktig inn i  det nye feltet, og vi .

fant tuftee;sörvestre hjörne ved 17,5 y, 4,7 Xf' Nordveggen

fortsatte også inn  i  det nye feltet; men her lå det 6-8 steiner

varierende fra 25—80 cm  i  diam. som tydelig sekundært var rast

ned over veggen fra skråningen N for tufta. Under disse steinene

'kom selve veggmuren fil'Syne med tuftas nordvestre hjörne ved

16,7 y, 9,4 X) Det söröstre og det nordöstre hjörne var funnet

tidligere ved henholdsvis 3,2 y, 5,8 x og 2,8 y, 8,4 x. '

De to tverrgående innevegger kom også fram ved 0a. y  = 9;9 og

y  =  12,7 målt ved lengdeprofilen. '

Egli9-99é—Eeäähäeeéeä-39£é» -
I et belte tvers over hele tufta i det nye feltet, ved y  = 14 — 16,

fant vi like under torven et lag mörk, kullblandet jord. Lenger
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2.

7.

nede viste det seg at dette sto  i  sammenheng med ildstedet i

[rom 111.

Det ble så fingravet mellom steinene 1 både innerveggene og

ytterveggene. De tydelig sekundære sbeinene som var rast

innover den vestre del av nordvegg'en ble 'fjernet. För dette

ble gjort, ble imidlertid situasjonen tegnet og nivellert.

Likeledes ble en stor bjerkerot nær tuftas nordöstre hjörne

fjernet. (Denne er antydet på tegning fra 1968.) For å kunne

gjöre dette måtte også en stor stein (40-50 cm  i  diam.) som lå

'like S for-selve hjörnet fjernes.

Veggene.

Veggmurene tegnet seg etter dette slik:

-Rom 1; 'Siden'terrenget falt litt mot söröst, ble den söröstre
delen av tufta, den lavestliggende, og derfor var murene her

höYé'st, særlig i  selve det sö'rvestre hjörnet. Ut fra dette

hjörnet' gikk så östveggen og Særlig sörveggen- med avtagende

' hoyde og 'tykkelse.. H »

på innsiden.'.Den-hadde en uregelmessig ytre bunnrekke med större

'stein (stönste mål 0,5 — 1”m) og Oppå og innenfor denne rekke lå
det geneke tett med mindre—stein (fra nevestore til ca. 50 cm

i  diam). Det söröstre hjörnet er tydelig bygge-t oppå en stor

jordfast stein som st'akk vel' en meter lenger  S  enn sörveggens

naturlige ytre fluktlinje. Yttersiden' av,mur1ivet.i sörveggen

gjorde derfor en böy Ubever mot'detisöröstre,hjörnet som slik

stakk ut. 1-; en. spiss. Veggene innerkanjc så. imidlertiduut til å
' gå forholdsvis rett” men denne vår som sagt meget uklar..

Denne fortykkelsen av murlivet kan ha sammenheng med- Bin muren

“her var höye'st og derfor mest utrast.

var noe klarere og rettere enn sörveggens. MMren så  totå1t ut

til-å være 1,8 -  2 m bred, men tydelig höyere i'de ytterste

0.60-80 em. .Her hevet den seg BOESO cm over sandlaget utenför.

Og sannsynligvis er det bare disse 60—80 om som representerer

fundamentet for:selve-veggkonstruksjonen. Her var veggen laget
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på samme måte som sörveggen med större stein (störste mål 50 -

80 cm) ytterst og i  bunnen og mindre (ned til nevestorå Oppå

ogpinnenfor.

Den delen av muren som lå innenfor disse ytterste 60—80 om hadde

jevnere, flatere steiner (störste mål 20450 cm) og må være en

bevisst "steinlegning".

Det nordöstre hjörnet ble relativt klart. Det lå en större

"stein (ca. 80 X 40 cm), lengderetning ö—V  litt S  for hjörnet, men

selve hjörnesteinen så ut til å mangle. (Se ellers konklusjonen).

Oppå og S for denne lå et par andre steiner (störste mål ca.

50 om) (hvorav altså den!,ene allerede var fjernet), og V og S f(.
disse igjen kom mindre stein (20-40 cm i diam) som nok for det

meste tilhörte "steinlegningen" langs innsiden av ösfveggén.

men ellers- öyensynlig bygget etter de samme prinsipper som

_ sörveggen. Ytt-erst i bunnen lå en rekke med relativt flate,

jevnstore steiner (störste mål ca. 50440 cm) lagt på tvers av

veggretningen, og Oppå og innenfor lå en ny rekke med adskillig

mer ujevne steiner — til dels heller — i opp til et par lag.=

Denne konstruksjon var særlig tydelig i  den östligste'delQImen*
kunne også spores lenger vestöver.

Ca. tre meter V for det nordöstre hjörnet, og i  den indre del .

av veggmuren, ved 5,5 y, 8,5 X, 1å en'stein på ca. 25 X  55 om

kantet med små stein som delvis var stukket ned under den på

nord— og vestsiden. Det var ikke mulig å finne noen forklaring

. på denne steinkonstruksjon.

———-——.——

V fom déä nordöstre hjörnet, ved 9,6 y, 8,8 X, og endte ved
sörveggen vel 7 meter V for det söröstre hjörnet,.ved-10,1 y,

5,5 X. Veggens nordligste halvdel besto av tre större steiner

(störste mål 50—60 cm) hvorav den sörligste sannsynligvis er

jordfast. Steinene er relativt flate oppå, med overflate'ZO— 25 cm

höyere enn bunnivå på hver side, og lå på en rekke litt vridd

mot NNö— SSV  i  forhold til skilleveggens hovedretning N—S
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Veggene sörligste halvdel besto av en stort sett enkel, dis—

kontinuerlig rekke mindre éteiner (15 — 50 om diam.) med

me11omrom .på opp t11115 - 20 cm. Disse r akk ikke mer enn opp

til5 om over bunnivået på hver side. Sörligst 1 skilleveggen,

altså helt opp. til sörveggen, lå en större, flat stein (ca.

' 50 .X 2-0 om) med lengderetning 1 skilleveggens hovedretning.

Det er umulig å si om denne ha.lvparten av skilleveggen ,

7v1rke11g har vært en ordinær, homogen vegg.u

—-——.—— '

synlig bygget opp etter samme prinsipp-som sörveggen  i  rom I,

skjönt 1kke på langt na ar så tydelig. Den var 0,8 3 1 m bred

med antydning av större steiner 1 bunnen, men disse.lå ikke

_  spee1e1t langs utsiden. Oppå dette lå det langs inn siden en

. rekke med relativt jevnstore steiner (25-45 cm 1 d1am.), og

.utenfor ,deitrte en adskillig mer uklar rekke med ujevne steiner

(fra. nevestore 111140 om ldiam. )

f Innenfor selve veggmuren kom det fra undersiden av muren fram
'en större stein (etörste mål ca. 60 om) som nok kan ha vært

'”en av bunnsteinene 1 veggen. Steinen ble försf helt utgravet

da äverrprofilen ble fjernet. Vfif r tverrprofilen var imidler-

tid sörveggen bygget opp med 2—5 store steiner (störSte mål 70—
"80”om) uten noe'nytt lag av mindre steiner oppå; men med en

sparsom ”stikking" av nevestore stein mellom.

——————— ..—

*midten. 0 for profilbanken fortsatte den doble steinrekken

'fpa samme måte som i nordveggen i rom I men heller ikke hour så

"tydelig, og også her uten den klare forskjell meJlom rekkene

i  störrelse og nivå som var så karakteristisk for rom I. Men

et einene var her ganske jevnstore (störste mål 40— 50 om).

vest for profilbanken gikk veggmuren over til en enkel stein—

rekke, d. v. 5. to ste1ner (hver ca. 40 X 25 om) etter hver—

andre med lengd eretning i. murretning og med antydning av

"stikking" mellom dem.
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ca: 4 meter-ö for tuftas nordvestre hjörne, ved 12,7 y, 9 X,

og endte ca. 4 m 0 for tuftas sörvestre hjörne ved 12,8 y,

5,3_X. Veggen var adskillig klarere og mer regelmessig enn

skilleveggen mellom rom I og rom II. Den var ca. 40 cm bred

og besto av en enkel kontinuerlig steinrekke med relativt

flate steiner (störste mål 30-50 cm). Overflaten var svært

jevnhöy og rakk 15—20 cm over bunnivået på hver side. Ved

"seinere snitt gjennom veggen viste det seg at steinene ikke

lå på steril grunn.

Rom III

mål ca. 60 cm) med noen små. steiner (10- 25 cm i diam.) oppå

og rundt dem. Den samme type sma steiner fortsatte videre vest—

over  1  en enkel rekke, men da med adskillig lavere overkant enn

de to store; -Lenger vestover hevet imidlertid muren seg igjen,

og steinene ble större (Opp til 35 cm diam.). Ca. 80 cm V for

den vestligste av de to store steinene lå nok en stor stein

(störste mål ca. 65 om) noe Skjövet inn  i  rommet i forhold til

muren for övrig; V for denne steinen igjen gikk muren over til

å være muret 1 flere lag og rekker. Veggmuren ble slik lite

homogen (varierte i bredde fra 1014 60 cm) og med enkelte små

brudd.

Tuftas nordvestre hjörne besto av en större hjörnestein (ca.

35 X 45 cm) med mindre steiner rundt av samme  type  som  i  den

vestligste del av nordveggen. Men det lå ingen steiner oppå

den.

...—...-..—

’flBredde 40- 60 cm, Den var otydelig murt opp til dels i flere

skift og rekker; Den nordligste halvparten var av mindre

stein (1O — 30 cm  i  diam.) og her lå muren helt inntil en stor

je dfast stein som slik.dannet veggene utside. Den sörligete

halvpart hadde noe större stein (störste mål 20—50 cm) i  til

dels to klare rekker i hovedsakelig ett skift. I  tuftae Sör—

vestre hjörne var det ingen utpreget hjörnestein. Det hadde



%...).

mellom dem'med små (neveetore) steiner.

11.

en svært klar innside, men på utsiden lå det en del stein av

- ferskjellig störrelse spredt utover.' '

Sörveggen var igjen adskillig mer uklar. De vestligste 120 om
———ø——-

besto av tre steiner (hver ca. 55  X 40 cm), lagt etter hverandre

med Ca. 5 cms'mellomrom. Dernest kom ca. 1 m med steiner av

—svært forskjellig störrelse Og form og uten noen klar murflukt
hverken utvendig eller innvendig. östligst kom"så den samme

type veggmur som i den vestlige del av sörveggen  i  rom II med

514 store steiner (etörSte mål 60—80 cm) og noe ”stikking"

>

Inne  i  selve rommene var situasjonen nå slik:

-..—..-..-p-ø—

opp til skilleveggen mot rom '11 og om.tr.ent i  huset's lengdeakse.

”I N var ildstedet avgrenset a.v en kampestein satt på ende hvis

overkant Staldc ca. 0,5 m opp over bunnhellen  i  sörkant (Toppen

1ikk koor'd'inatenäca.. 9, 5 y, 7, 4 X).Kampeste1nen hadde en

'konveks, men forholdsvis' flat side mot ildstedet, og den lutet

litt inno'ver' det. Den var stö.ttet opp 'med mindre stein rundt,

"'særlig på nord— og östsiden.

Selve ildstedet hadde en nokså tvdelig kanthelle  i  V. Def var

en lav, tykk helle som lå på kant, begynte ca. 45 cm SV for

ka.mpesteinen og strakteseg ca. 50 om eörover. Den östreukant—

hellen. Var' 'adskillig mindre., stakk ikke særlig.dypt i jorden

og sto derfor nokea 'löst. Den begynte ca.i 20 cm Sö for kampe—

sfeinen og lå ca; 35 om sörover. Mellom. kanthellene (altså

lengderetning ö—v) lå en "ny smal helle, ca. 60 x 20 cm, og
mellom denne og kampesteinen lå enda en. stein men med noe
höyere og adskillig mer ujevn overflate.r Disse to siste steinene
må Sannsynl1gvis likevel betraktes som bunnhellene 1 ildstedet.

Rett S for ildstedet og inntil fortsettelsen av den vestre

kanthelle lå en noe större uregelmessig' hellelignende 'stein

-(störste mål' ca. 60 cm). Den så ut til å al1gge utenfor ild—

stedet, men kan tidligere ha vært en del av ildstedets kon—
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struksjon. Lengdeprofieln X  : 7 slutter ildstedet og Over—

flödiggjör andre snitt. Om nedekjæringen under ildstedet,

se nedenfor,

lnnt1l det söröetre hjörne av söndre bunnhelle fant Irmelin

.Marfene 11. september 1968 mye svært kullholdig jord (glo—

>kammer ?).

Cä;15 cm'ö for ildstedets östre kanthelle lå en stor helle

(90 X 40 om) med lengderetning ö—V, og-S for denne flere andre

mindre heller. De här utvilsomt vært en del av den firkantede

hellelegningen som ble funnet og for.en stor del fjernet som-

meren 1968. » H   _ _ .

Denne hellelegningen gikk bort mot ildstedet, men-med et mindre

mellomrom hvor det også har ligget et par stein uten at det var

'mulig — på grunnlag av fjorårets tegninger og fotografier -  å

a.vgjöre om disse har tilhört hellelegn1ngen eller ikke. Helle—

legningen' lå ca. 10 cm over bunnivået under og 15— 23 cm höyere

enn bunnen 1 ildstedet. Hellelgningens avslutning mot S ser ut

* 'til  å ha gått parallelt med og i  1 m avstand fra lengdeprofilen

(langs X  =6)'. östre avslutning var tydligere og gikk 2, 30  - 2 ,40 m

ö for skilleveggen. I N lå en stor helle (85 X 40 cm lengde—

retning ö—V) mens hellelegningens nordöstre hjörne manglet.

Hellelegningen målte ca. 1 ,40 X 1,30 m.

"Like S for det söröstre hjörnev på sörligste stein  i  ildstedet

Fig.
6.

(altSå den som nå lå utenfor selve ildstedet) ved ca. 5%05 y,
6,10 X, var det en‘litén krans av små sfein”(diam. stort sett

10—15 cm). Oppå kransen lå det en helle Som ble fjernet som—

merenä1968 og som tydelig hadde tilhört den-ovenfor nevnte

hellelegnihg.r Irmelin Martens grov kransen ut-i september

”samme år bg antydet det som-et stolpehull. Etter den videre

Under den Sörligste av de to bunnhellene  i  ildstedet i rem I,

og delvis under den beskrevne stein.rett S for ildstedet, fant

vi en meget markert firkantet nedskjæring, ca. 55 X 55 om, med
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mörk, sterkt kull— og slaggholdig jord i den ellers rödbrune

sandjorden; Bunnen var litt ujevn, men falt svakt mot midten.

Kantene-var bare et par—tre-cm höye og så ut til å böve seg

nokså rett Oppover. »

l tillegg til at lengdeprofilen skar nedskjæringen i  den nord—

lige delen, ble det også lagt inn et N—S-gående tverrsnitt

langs y  =  9,2, som ble tegnet.'

Under flategravingen ble det funnet en jernkrok og noen jern—

biter, i  tillegg til at det ble tatt pröver av kull og slagg;

Tilslutt ble bunnen nivellert.

Langs skilleveggen mot rom Il ble det både N og S for ildstedet,

men særlig konsentrert  S  for det, funnet en del fragmenter av

forskjellige jernredskäper sammen med tildels store mengder

slaggbiter i mörk, kullholdig, fet jord.

Omtrent midt i rommet (ved 6,5 y, 6,3 X) ble def sommeren 1968

funnet en stor liggende helle (ca, 50 X 35 om) med lengderetning

N—S. Vestover fra denne hellen strakte det seg et ca. 50 om

bredt kullag bortover mot den tidligere omtalte 'h'enelegning.
I  tverrprofilen var dette kullaget ca. Blom tykt. Under.kull-
laget var det sand som ellers, men med tynne lag av kullholdig

jord innimellom. Da hellen ble fjernet ved utgravningen  i 1969

ble det under og rundt den funnet kull og rödbrent jord i en
svært uformelig og utydelig nedskjæring. Nedskjæringen strakte

seg Så vidt .inn i tverrprofil I og-hadde en meget ujevn bunn;
Det ble ikke gjort ,noen. funn. Foruten at nedskjæringen ble

snittet av tverrprofieln y— —  7, og ble tegnet der, ble det ogsa

lagt étnitt parallelt med tverrprofilen ved y  = 6,55 og et

parallelt med lengdeprofilen ved X =  6,5. Begge.ekstrasnittene

ble også tegnet og beskrevet. '

Også på innsiden av rommets söröstre hjörne lå en meget vag?

nedskjæring (ca.'1, 2  x  1 m, lengderetning N—S) med svært .ujevn
”bunn. Sannsynligvis er det bare fall  1  gulvnivå siden dette er

I tuftas lavestliggende del.
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Fig.7 Som nevnt tidligere lå det en steinlegning langs hele inn-

Fig.8

siden av östveggen. Noen av steinene var tydelig morenestein

som stakk opp fra undergrunnen, men endel var også tydelig lagt

der med hensikt. Overflaten var nokså ujevn, noe som iallfall

delvis skyldes senere vegetasjon. Steinlegningen var 1,2 —

" nærmere 2,0 m bred, bredest i S.

Hele området ö for tverrprofil  I  og S for lengdeprofilen hadde

for övrig svært ujevne og uklare bunnforhold. Det var  i  dette

. området ikke mulig å komme-ned på entydig steril bunn.

Midt gjennom rommet gikk det N—S—gående 1  m bred sandbanken Den.

strakte seg fra 1  m  S for tufta, og ca. 5,5 m nordover til den

'löste seg opp omkring lengdeprofilen. Toppen hevet seg 10—20 en

opp over sandlaget'fof övrig.

TverrprofåJ,IIble som sagt lagt midt over den, og det viste seg

at den besto av nokså homogen, brungrå sandjord av samme slag

som den andre sanden og svakt iblandet kullbiter. Det var også
antydning av lagdeling i  "bynne lag med litt mörkere og'litt
lysere sjatteringer; uten at det var mulig å finne noen konti—
-nuitet i lagene.

Ved graving i  den nordre delen av rommet kom det fram en 6-8 cm

bred  kullstripe .som gikk langs innsiden av nordveggen.  Litt .

dypere nede ble stripen bredere, og utvidet seg særlig i det

nordvestre hjörnet, omkring 12,3 y, 8,8 X. Her ble den ca. 18 cm

bred  i  en lengde av ca. 30 om, og 2-5 cm  tykk. Her böyet stripen

også av sörover og fulgte innsiden av veggen mot rom  III.  Den ble

noe smalere og tynnere (10—15 cm bred) og gikk over i et meget

tynt, usammenhengendexlag over hele rommets nordvestre del.

Sörover mot lengdeprofilen X  = 7 löste både lag og stripe seg

helt opp.

Bunnen i.rommet hadde et markert fall mot S7 og var-nokså sfeinet,

særlig i  den nordöstre del, sannsynligvis med den samme morene—

steinen som stakk opp fra grunnen  i  rom I. Den sterile bunnen

forövrig var brungrå sandjord.
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streVirke. Det lå i den mörke, kullblandete jorden, og også
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—-———-—-—

'Som nevnt tidligere lå def rett_under torven et lag mark, kull—

blandet jerd 1 et ca. 2  m bredt N—S-gående belte, tvers over

hele tufta (i området y: 14 — 16 og ut mot- -begge langveggene)

Under og i  sammenheng med dette lag lå et til dels meget markert

-0pp til 3 cm tykt kullag 1 den nordligste del av rommet, ved

-y'=14.i,157,x=7,9-'9,3.

Dette laget fortykket seg ytterligere i et område på ca. 45 X

-20 cm med lengderetning NV-SO, ved 14,55 y, 8,9 X. Her ble

tykkelsen 545 cm. Et tilsvapende, likeledes meget-tydelig kull—

- lag fant vi  i  det sörvestre hjörnet, ca. 1,0 X 1,2 m 1 utstrek—

ning med lengderetning ö—V og Opp til 5 cms tykkelse. Det ble

tatt pröve av dette laget. ' '

”Et tredje markert kullag fant vi like ö for ildstedet Og rett

-S for lengdeprofilen X =_7., M1dten lå omtrent ved 14,05 y, 6,45 X;

'Det.hadde en förholdsvis klar avgrensning, men helt-uyegelmessig

"form—noe henimot eirkulær men med en spiss nordoVer mot profil—
banken.' Laget ble snittet langs y  = 14 mellom X = 6 —>7 og snittet

ble tegnet og beSkrevet. ' '

Det synes klart at en god_ del av dis.se kullforekomstene står 1

-.forbindelse med ildstedet.

V1dere ble det like gN Bäpr lenäoäp%%£ävge%%%% iänc %deäovgä g—1%r7— 16 1

vestveggens innside, funnet rester etter bforkullet' never og y=7,7-

7,8

dette ble det tatt pröver av.

Ca. 50 on S _for'nordveggen og ca. 1,3 m ö for vestveggen, ved

15, 2  y,. .8, 8 X, fant vi en uregelmessig ring bestående av mindre

stein (8— 14 cm  i  diam ) og en lang ö—V—liggende stein (35 X 10 cm)
met NNV. Det var kullholdig, mark, fet jord inge  i ringen, mens

vi utenfor nå Var kommet ned på gul—röd—brun steril (?) sand—
jord. Dybden ble ikke målt, men kan anslåes til ca. 10 cm. Dette

kan muligens være et stolpehull, men p.g.a. den ringe dybden er

dette svært usikkert.
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EEÅEEEQELEÅEDLEH— .
Da lengdeprofilbanken-langs X  = 7 var fjernet, kom ildstedet

i rom III helt klart fram midt i rommet. Det besto av to

deler med en 15—18 cm bred, ö—V—gående spalte mellom. Denne

spalten var helt fylt med kull under og rundt steinene.r Den

nordre-delen besto av en rödbrent helle (störste.mål ca. 70 om

og 8—10 cm tykk) Som var sprukket opp i flere biter på grunn

av varmen. Den söndre delen besto av to tilsvarende heller

som dels lå oppå hverandre, dels ved siden av hverandre i

retning ö-V. Også disse var rödbrent og sprukket i flere biter.

Det så ut som den överste (vestre) av de to sörlige hellene

'og den nordlige opprinnelig var en stor helle.f Disse hellene

var stöttet opp av mindre stein som lå under. En lös stein

;sOm lå sekundært plassert Oppå en av hellene, men som nok har

tilhört ildstedet, b1.e- fjernet.
)

Under flategravingen av ildstedet ble det ikke gjort noen

funn, og det var heller ikke noen spesiell nedskjæring under

ildstedet, bare en grann, uiegelmessig grop fylt med brent

sand og kull, ' '

Fra denne gropa, og fna det nordöstre hjörnet av ildstedef,

ved.14,65 y, 7,55 X, löp det ut en 4—10 cm bred kullätripe
som så ut til å flyte nt i de tidligere omtalte kullholdige

lag. ' »

—————-—..———...—.—.——..--———.——-———.'..—--——.-————-—-

'Etter at vi hadde plantegnet hele tufta og tegnet profilene

helt til bunns, fikk vi også anledning til å bryte opp og legge

et snitt gjennom skilleveggen mellom rom II og rom III; ”Da
lengdeprofilen X  = 7 var noe uklar vedrörende forholdef mellom

denne veggen og kulturlagene, la vi dette ekstrasnittet noe

lenger N, Ved X.: 8,7. Det kom da klart fram at  kulturlaget

(som til dels var kullholdig) gikk kontinuerlig under vegg-

steinene. Dette kan altså ty.de på at veggen er sekundær.

Snittet ble te gnet og beskrevet.

Utenfor sörveggen i området mellom veggen og kanten av feltet

ved X  = 3 og mellom de to tverrprofilene, grov vi noe dypere
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og kom ganske raskt ned på en meget steinfylt undergrunn som

ikke kan være annet enn den naturlige morenesteinen.

På utsiden av nordveggen i rom I og ca. 3  m V for tuftas nord—
östre hjörne'lå en ansamling steiner (ca. 1  m i diam.) fra
nevestore og Opp til störste mål ca. 50 cm. Sörligste del av

denne ansamlingen kan være en del av selve veggkonstruksjonen,

forovrig var'det ikke mulig å funksjonsbestemme ansamlingen.

Da steinene ble fjernet tegnet det seg heller ingen ned—

skjæring under. '

S for sörveggen i rom III og helt i kanten av feltet omtrent

ved y  = ca.'15, X' =  5, "fant vi en nedskjæring formet som en .

"traktformet halvsirkel ut fra kanten av feltet. Den besto

av mörk, sterkt kullblandet jord og små, brente steiner fra

ca. nevestore og mindre, samt noe.forkullet never. Ned—

skjæringen var ca. 60 cm i diam. målt langs kanten av feltet,

og dypeste punkt lå i feltkanten ca. 14 om under torven (ca.

8'cm under det nivå vi hadde gravd ned til rundt). ' ' '

'Det er sannsynlig at nedskjæringen fortsatte S for feltet,

'men da det så ut som om den hadde liten interesse for selve

tufta, grov vi ikke ut mer enn den delen som falt innenfor

'feltet.- Det ble likevel tatt never— og kullpröver.

KQEJElEEJEE-9å-YE£éEEEEå-' " '  ' '  ' ' , .
Det synes for oss overveiende sannsynlig at de murresiene vi

fant, ikke var rester av selve veggkonstruksjonen9nen—pare

et fundament for en veggkonsffuksjon i et annet materiale,

i tre° Selve veggkonstruksjonen har videre innbefattet en

syllstokk som lå umidelbart oppå de steinfundamentene vi fant.

Antagelsen om en slik-syllstokkonstruksjon förer da med seg

at veggene må ha vært nær rette og at hjörnene.ikke har hatt

for-stort avvik fra den rette vinkel.? Om'denne syllstokken

.-har vært nederste omfar i en laftekonstruksjon, eller om den

,har vært grunnsvill i en  fOrm  for stavkonstruksjon, er umulig

å avgjöre på grunnlag av utgravningen.
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Det sterkeste indisium på en slik syllstokkonstruksjon finner

vi i vestveggen som har en særlig jevn overflate på muren.

Dessuten var den tydelig med hensikt lagt på siden og inntil

en stor jordfast stein. Man ville neppe tatt seg den umake

å gjore -dette dersom det ikke nettopp var for å skape jevnt

og stabilt underlag for en horisontal syllstokk.

. Et trekk som også indikerer en SyllStokkonstruksjon er
mangelen på sikre innganger, Av terrengmessige grUnner må man

imdilertid kunne gå ut fra at inngangene har vært i sörveggen.

Rekonstruksjonsfegningen viser hvor vi mener sylstokken har

ligget på steinfundamentene. Som sagt er vestveggen den

. mest entydige i'så henSeende. Likeledes er de vestre deler

'av nord— og sörveggen forholdsvis klare, og dette gir da

retningen på begge langveggene. östre del av sörveggen kom

da til å fölge innerkanten av steinfundamentene,.noe som også

er det mest sannsynlige ut fra terrengforholdeneé I östre del

av nordveggen ser det ut til at det övre lag av steinfunda—

mentene-er rast noe innover i tufta, mens det nedre lag med
större stein ligger helt klart i veggretningen. Det nord—

östre hjörnet ne.ngler sin hjörnestein, men her har altså

veggene retning vært beStemmende. Vi fant også en del gamle

rotter her sOm kan ha spilt en viss rolle med hensyn til å

flytte steinene ut av sin opprinnelige stillinga.

Rekonstruksjonen av östveggen bygger i alt vesentlig på nivå—

forholdene ved at steinene innenfor der vi har plassert syll—

stokken, ligger på et noe lavere nivå, og ikke har den samme

karakter av fundament.

'Den grunnplan vi siik har fått viser et tilnærmet rektangulært

hus, med nord- og sörvegg henholdsvis'14, .1 m  03-14,2  m langs

vest— og östvegg 4, 5 og 4, 6 m  lange — alt regnet etter ytre

mål.

»Maksimalavviket fra den rette vinkel er 20

. I  O  C" .  n' I  .” ' .Det erääo cm nivaforskgell fra tOppen av grunnmuren 1 det nord—

"
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vestre hjörnet til toppen av grunnmuren i det.söröstre hjörnet.

- Dette kommer selvsagt först og fremst av.terrengets fall mot

söröst, men en medvirkende årsak kan nok også være at grunn—

muren har rast mer ut i den östlige del av huset, dels fordi

muren her var höyest, dels fordi den delvis stakk opp av

torven” Området har også delvis vært dyrket, og enkelte

stein kan være fjernet  i  forbindelse med det. Nivåforskjellen

er ellers stort sett jevn°

.Det ble funnet spor etter to indre skillevegger. Den vestre

er klar og avgrenser et relativt kvadratisk rom med sentralt

beliggende'ildsted.' Rommet er 5,7 m langt (innvendig) målt

etter'husets lengdeakse. Skilleveggens steinfundamenter ligge;.

på kulturlag, og er tydelig lagt inntil ytterveggene;

Den östre skilleveggen er svært usikker. Den nordre del

består av tre store steiner som danner en skjev vinkel med

H>nordveggen — men dette kan komme av sekundære forskyvninger.

_ Den sörlige del består av vesentlig mindre og ujevnere stein

som ligger tydelig lavere enn den nordre delen.

Like'på ostsiden av denne skilleveggen og litt nordenfor husets

lengdeakse ligger' ildstedet. Like öst for det östre ildstedet

ble den hellelegningen' funnet som for en stor del ble avdekket

og fjernet  i  1968. Rekonstruksjonen av den viser ytre mål

oa. 1,4'X 1,4 m. ' ..

Det ser ut som om 1ldstedet og hellelegningen ha.r sammenhen:

med hverandre. Dette kan imidlertid ikke avgjöres med sikker—

het da hellelegningen som sagt for en stor del ble fjernet

för den endelige utgravning av ildstedet, så den eventuelle

sammenheng kunne ikke observeres på'stedet. Under ildstedet

fant vi en nærmest kvadratisk kullfylt nedgraving som rime—

uligst kan tolkes som et eldre ildsted. ' '

Det eneste forholdsvis sikre stolpehull ble funnet litt S

for ildstedet og kan ha sammenheng med dette.- Stolpehullet

var dekket av en helle og har neppe vært  i  funksjon i husets

siste beboelses'tid. '



A.

21.

Steinlegningen langs östveggen er tydelig intensjonell og var

nokså klar særlig 1 den nOrdlige halvpart, Ved gravmingens

begynnelse sto det flere stubber over den sörlige del som 1

. höy grad kan ha b1dratt 111 å gjore steinleghingen mer uklar
her, Steinlegningens avgrensning vestover er nokså ujevn,

men likevel tydelig, ' '  "

Huset Iaf seg ikke datere'arkeologisk. Det representerer heller

ikke noen Velkjent hustype; Konstruksjonen med syllstokk  i

.Ianghus har IikeVeI likheter 1 hovedstrukturen med et hus på

Hoen, Mösstrand, utgravd 1962— 5 a.v I. Martens, som kan

dateres til eldre middelalder. Det övre og nedre ildstedet

1 rom I ty<1er på beboeISe av f'orhoJ.dSV1s lang varighet.

Ildstedstypene er heller ikke daterbare. Det östre er ned—

gravet med bunnhelle og kantstein, og kjennes bl.a, fra Hovden,

mens def vestre=1ldstedet er heller lagt oppå gulvet uten
kantstein med ingen kjente direkte paralleller.

FUNN

Katalogen omfatter funn fra begge års utgravninger.

a.) Ubestemmelig bronseb1t, st. lengde 1,6 cm,
b) Nesten fullstendig s1gdblad av jern, samt 5 s1gdfragmenter;

Sigdblad, nærmest som J. Petersen: Vikingetidens redskaper

fig, 83, men med tydelig avsats mellom tange og blad på

eggsiden° Odden, se .nnsynl1gv1s også ytterste del aV tangen

manglern Temmel1g forrustet Kordelengde 18, 9 cm.

Fragment av smal sigd eIIer Iauvkniv, tangen tiIsp1SSet fra

eggs1den og mullgens a.Vbrudt. Ingen. festenagler, Endel

forrustet Kordelengd'e 8, 8 cm, bladets bredde 1 ,3 om.

2 mindre bladfragmenter, det ene antakelig et odds-tykke°

;St lengde 6,1.og 4 0131..

c) S' cykke a.v bIadet og overgangen til tangen av hövIbIad e. I°

red. ap av jern, sml..J, Petersen aga. fig 114—5. Sterkt

forrustet, "St, kordelepgde-7,8 cm,
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d) Trekantet jcrneäykke, buet  i  lengderetningen, Muligens egg

f)

b

i_l.

på en langside nær den bredeste enden, men det kan ikke av—

gjöres sikkert p,g,a, forrustning. St.kordelengde 6,6 cm,

st,bredde 2,25 cm.

2 jernredskaper:

Dor med rundt tverrsnitt, Hodet her en mindre utvidelse

fremkommet ved slag, Odden er butt. Bra bevart. Lengde

10,4 cm, stadiam, nedenfor hodet 1 cm.

Det andre av liknende type, men med rektangulært tverrsnitta

Kan være en stor spiker. Endel forrustet. Lengde 8,1 cm,

st,bredde nedenfor hodet 0,95 cm.

Syl at jern, uten avsats mellom spiss og tange, kvadratisk

tverrSnitt; Endel forrustet. Lengde 7,3 cm.

2 jefnringer:

Flat ring, muligens til bissel. Diem° 4,8 cm" [Godt bevart;

Oval ring med bred, flat utvidelse på en langside, muligens

, ,enwfestholk, Godt bevart, St,diam. 4,4 cm,

'h)En samling mindre jernsäker:

Sterkt forrustet stykke av eggredskap med svakt konveks rygg

og defekt egg, st. lengde 4,4 cm.

Spisst jernstykke med flatt, firsidig tverrsnitt, muligens

tange til et redskap. Lengde 4,35 cm.

Krok av jern med fireidig tverrsnitt, avbrudt  1  en, muligens

begge ender, St. kordelengde 6,3 cm.

Stor spiker, lengde 6,7 cm.

. Nagle, stiften avbrudt, lengde 3.0m,»

)

Hesteskosaum, lengde 3,1 cm.

>5 jerntener, lengder 12,1  - 2,6 cm°

.»

2.jernstykker (fragmenter) med parallelle sider, lengde/bredde

-  2,7/1,3 om og 2,95/1,1 cm,
Diverse små jernbiter,-

1 helt og'2 fragmentariske bryner, antakelig av klorittskifer

fra Eidsborg,

Bryne med varierende tverrsnitt, tydelige rygger mellom

flatene,. Lengde 18,5 cm, st. tverrmål 3,2 cm.
Smelt bryne med rundtlöpende fure nær den ene enden.

Merke etter hull ved den avbrudte enden° Også den andre

enden avbrudto Lengde 7,7 om, et. tverrmål 1,6 cm.



k)

m)

n)
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Bryne med skjevt firsidig tverrsnitt, avbrudt i  den tynneste

delen. Lengde 6,4 cm, st.tverrmål 2,7 cm.

2 pröver av jernslagg

Pröve 6, 1958, cau 1900  g

Pröve 1968a ca. 1100 g, deriblant endel forslagget leir—

foring,

Pröver av brent never.

Trekullpröver

10 små biter brent bein,

FUNNFORDELINGo

Br nsebito 5,9 X/9943 y

Sigd, 5,7 X/4,68  y
Fragment, 6,2 X/9,5 y

Mindre stkr. 10,26 X/14 y og 5,85 X/7985 yo

Hövlblaä, i  mark jord, N—kant av ildsted rom I.

Jornredskap, ömkant av ildsted rom I.
Dor; 4,65 X/4,65 y

H 692 35/9985 y

Syl 6,55 X/9,65 y  t

Jernring 6 X/9,55 y

" 6,25x/9943 y
Fragment av eggredskap 7,52 X/5,65 y
Tango B,?Z X/1O,20  y

Krok, kullag, ildsted rom I

Spike: 4,95 X/10,7 y

Nagle 5,8 x/11,05 y
Saum 8,55 X/12,5 y

Jerntener: 2 ved ildsted/stolpehull rom I, 5,47 X/9926  Y,

6 X/9977 Y»
2 jernstykker, 8,6 X/9,5 y, 7,75 X/8,6 y.
Halt brine: innsiden av S—vegg rom III, 0,7 m fra vegg

mot rom II,

Fragmenterz 4,3 x/4,72 y, 6,8 X/15,5 y

k) Brente bein: I mörk jord i N—kant av ildsted rom I.


































