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Tiltakshaver: Vestfold fylkeskommune
Adresse: Svend Foyns gt. 9, 3110 Tønsberg

Registrering 
utført:

10.03.2010 Ved: Vibeke Lia

Rapport utført: Ved: Vibeke Lia

Undersøkelsestype Prøvestikking x Forundersøkelse, 
utgravning.

Fornminnetype Askeladden id.
Autom.  fredete  kulturminner  i 
området: Kulturlag

Nyere  tids  kulturminner  i 
området: Kulturlag

Naturvitenskapelige prøver (14C)
Kullprøve 1 – Beta-278330: 920±40 BP
Kullprøve 2 – Beta-278331: 990±40 BP

Antall timesverk: 229,5
Merknader:

Forsidebilde: nytt og gammelt, nyttig og staselig fra stua på Them. En mumifisert 
rotte, et rottekranium, et krittpipehode med relieff som forestiller Dionysus, et 
krittpipehode med relieff som minner om en 1800-talls fremstilling av en norrøn 
konge, en rull elektrikerteip, to englefigurer og en drill.
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Bakgrunn for undersøkelsen

Den  eldste  delen  av  våningshuset  på  gården  Them  nedre  (gbnr  42/1)  er
dendrokronologisk datert til 1562, hvilket innebærer at tømmeret som er brukt i
de  eldste  delene  av  stua  har  vært  hogget  dette  året.  Dette  medfører  at
bygningen er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4.3, som fastslår at
Automatisk  fredet  er  de  til  enhver  tid  erklærte  stående  byggverk  med
opprinnelse  fra  perioden  1537-1649,  dersom  ikke  annet  er  bestemt  av
vedkommende myndighet (lovdata.no). Bygningen er gitt Askeladden ID 87633,
og SEFRAK-nummer 8721-0102-001.

Figur 1. Bildet viser fasaden i sørøst på våningshuset. Gamlestua ligger i enden
lengst unna fotografen. Det ble en tidlig start på feltsesongen dette året. Bildet
er tatt mot sørvest.

Huseiere  og  fastboende  Borghild  Them og  Ola  Myhre  ønsker  å  sette  i  stand
stuerommet for å gjøre det beboelig hele året igjennom. Tiltaket kommer til å
innbefatte  restaurering av – og isolering under – gulvet.  Det  er dermed høy
sannsynlighet for at jordmassene under gulvet blir berørt.

Jordmassene under gulvet på en automatisk fredet bygning er ikke automatisk
fredet.  I  dette  tilfellet  er  det  likevel  sannsynlig  at  det  finnes  gjenstander,
strukturer,  bygningsrester  eller  kulturlag  i  gulvmassene  som  kan  dateres  til
middelalder (eller eventuelt perioder lenger tilbake). I så tilfelle vil også grunnen
under stua være automatisk fredet, etter kulturminnelovens § 4.1. Det ble derfor
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besluttet  at  fylkeskommunen  gjennomfører  en  arkeologisk  registrering  av
grunnen under stua.

Hensikten med registreringen er å avgjøre hvorvidt det finnes automatisk fredete
kulturminner  under  gulvet  i  stua  på  våningshuset.  En  slik  undersøkelse  er
metodisk  interessant  av  flere  årsaker.  Undersøkelsen  gir  mulighet  til  å  sette
fokus på hypotesen om at middelaldersk landbebyggelse som oftest har ligget på
de samme stedene som dagens landbebyggelse. Denne hypotesen nyttes til å
forklare fraværet av slike lokaliteter i det arkeologiske materialet, uten at det gis
mange muligheter til å prøve å lokalisere denne landbebyggelsen. Det er sjelden
anledning  til  å  gjøre  arkeologiske  registreringer  eller  utgravninger  inne  på
eksisterende tun, og enda sjeldnere inne i stående hus. Videre er det interessant
å gjennomføre en innendørs registrering, med alt dette medfører av utfordringer
fra  rent  praktiske  forhold  som  lys  og  massedeponering,  til  det  arkeologiske
arbeidet med å avgjøre om vi har å gjøre med middelalderlag – uten å gjøre
større inngrep i disse. Til slutt er det hensiktsmessig å utforske forholdet mellom
etterreformatoriske bygninger (og andre kulturminner) og de delene av historien
og forhistorien som befinner seg under bakken. Det er mye som tyder på at det
skarpe skillet mellom før- og etterreformatoriske kulturminner ikke alltid utgjør
en riktig beskrivelse av fortiden.

 

Figur 2. Til venstre vegg mot nordvest. Noen av plankene i 1700-tallspanelet er
fjernet, og under skimtes lafteverket fra 1500-tallet. Til høyre ser vi Maria som
organiserer  bøtter  med  funn  i  løpet  av  arbeidet,  og  ledningstrommelen  og
lyskasteren i taket illustrerer ad hoc-løsningene vi måtte ty til for å få nok lys
inne i den lave stua.
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Sammendrag

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 1.-10. mars 2010. Gulvet under stua
og kammerset ble undersøkt ved prøveruter, og massene ble såldet der det var
hensiktsmessig, og det ble gjort funn av keramikk, krittpiper, glass, metall og
steinobjekter med typologiske dateringer som strekker seg fra tidlig på 1600-
tallet og inn i vår tid.

Det ble påvist en steinpakning i stuas østre hjørne som kan være rester etter et
fundament for en form for ildsted. I kammerset ble en steinkonstruksjon med
uklar tolkning påvist foran døråpningen. Det ble søkt etter en åre i midten av
rommet uten at en slik kunne påvises.

Stratigrafisk ble det klart at det ligger minst tre faser med jordlag i bakken under
syllstokken som er dendrodatert til 1563. De nederste to sjiktene er tolket som
kulturlag, med en antatt datering til middelalder. Det ble tatt inn to kullprøver fra
disse lagene, og disse ble sendt til vedartsbestemming hos Helge Høeg i Larvik,
og til C14-analyse ved Beta Laboratories i Miami, USA.

Tidsrom og bemanning

Våningshuset ble befart tirsdag 12. februar av saksbehandler og arkeolog Trude
Aga Brun, samt arkeologer Susanne Petterson, Maria Westrum Solem og Vibeke
Lia. Arkitekt Ole Christian Torkildsen, var til stede og orienterte sammen med
grunneier og tiltakshaver Ola Myhre om en del bygnings- og dateringsmessige
forhold ved stua.

Feltundersøkelsen ble  gjennomført  i  uke 9 og 10 ved Maria  Westrum Solem,
Ragnar Orten Lie, Trude Aga Brun og Vibeke Lia, med oppstart mandag 1. mars
og avslutning 10. mars. Arbeidet tok 167,5 timer. For detaljert oversikt over de
ulike feltarkeologenes tidsbruk, se vedlegg 1. Videre arbeidet Vibeke Lia med
etterarbeidet til saken, inkludert funnregistrering og utarbeidelse av rapport, i
tidsrommet 11.03.2010 – 05.05.2010, i 62 timer. Til sammen har arbeidet tatt
229,5 timer.

Ole Christian Torkildsen var stadig innom i løpet av feltarbeidet og bidro med sin
bygningstekniske kunnskap og erfaringene fra fjerningen av gulvet. Ola Myhre
utgjorde et framifra vertskap for feltpersonalet,  og bidro med alt  fra kaffe til
fjerning av jordmasser. Hele familien Myhre og Them skal ha stor takk for å ha
tatt velvillig imot oss, latt oss bruke det trivelige kjøkkenet deres som pauserom,
særs smakelig kaffemat og generelt god stemning.

I  løpet av feltarbeidet ble arbeidet befart av Susanne Petterson (3.,  5. og 9.
mars), Svanhild Sortland, Siv Abrahamsen Anholt, Anne Merete Knudsen, Jørgen
Solstad  (3.  mars),  Julie  og Axel  Askjem, Terje  Gansum, Christer  Tonning  (4.
mars)  og  Jan Lindh (5.  og 8.  mars).  Alle  disse  kom fra Kulturarv  i  Vestfold
Fylkeskommune, og vi følte vi hadde god oppfølging fra kontoret. I uke 11 ble
det  gjennomført  befaring  fra  Kulturhistorisk  museum  (Jes  Martens),  NIKU
Tønsberg (Jens Rytter) og Riksantikvaren (Bjørn Håkon Eketuft Rygh). Til stede
fra  fylkeskommunen  var  Trude  Aga  Brun,  Jørgen  Solstad  og  Vibeke  Lia.
Tiltakshaverne var representert ved Ola Myhre, Borghild Them og Ole Christian
Torkildsen.
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Kontaktpersoner og saksbehandlere i Vestfold Fylkeskommune var Anne Merete
Knudsen og Jørgen Solstad (etterreformatorisk tid tid),  samt Trude Aga Brun
(forhistorisk tid og middelalder).

Formidling

Vi mente at registreringen hadde høyt potensial som gladsak utad, og la derfor
opp til å formidle arbeidet gjennom pressen mens vi holdt på. 8. mars hadde vi
besøk av Øyvind Arntsen fra NRK P2. Arntsen gjorde opptak til en episode av
programmet ”Museum”, som ble sendt i radio 20. og 21. mars. Dagen etter ble vi
intervjuet av NRK østafjells og Tønsbergs blad, og 11. mars gjorde TV-Vestfold
opptak.  I  tillegg  ble  arbeidet  formidlet  gjennom  Kulturnett  Vestfold,
fylkeskommunens hjemmesider og nettsidene til Kulturarv.

Figur 3. Opptak til nett-TV. Tønsbergs blad sin fotograf gjør opptak med Trude
mens  journalisten  (til  høyre  i  bildet)  snakker  med  Ole  Christian  Torkildsen
(utenfor bildet).  I  hjørnet  til  venstre  står  Ola  Myhre og bak fotografen står
Maria.  Lysforholdene  var  en  utfordring  under  hele  arbeidet,  også  for
journalistene.
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Områdebeskrivelse og lokalt kulturmiljø

Tem ligger i gamle Sem kommune, i jordbrukslandskap på innsiden av Tønsberg,
kort øst for dagens E18 og Raet, og tett på østsiden av Merkedamselva. Gården
ligger med andre ord sentralt i forhold til en ferdselslinje med historie tilbake til
bronsealderen, i et velegnet jordbruksområde og ikke for langt unna Tønsberg
som var et makt-, handels- og håndverkssentrum og skipshavn i middelalderen,
og  nær  den  gamle  kongsgården  Sem. Raet  er  i  tillegg kjennetegnet  av  stor
tetthet  av  kulturminner,  særlig  i  form  av  gravminner,  og  at  en  gård  har
geografisk nærhet til dette området regnes som en indikator i seg selv på høy
alder og potensial for automatisk freda kulturminner.

Figur 4. Kartet viser det sentrale sørøstlandet med Oslofjorden, og Tem innenfor
Tønsberg markert.

Skriftlige kilder og lokalt kulturmiljø
Gårdsnavnet Them har norrøn opprinnelse men har uklar semantisk betydning
fordi det ikke foreligger eldre former. Rygh nevner to muligheter for tolkning, der
den ene, Táeimr, gir betydningen ”åpen plass”, mens en annen tolkning der den
første bokstaven i ordet er forstått som en Þ gir tolkningen snøløs og ufrossen
jord, altså et sted der snøen ikke lå lenge. Den siste tolkningen virker spesielt
beskrivende for stedet Tem, og Ola og Borghild kunne fortelle at akkurat Tem
slipper unna mange av de klimamessige utfordringene som naboene må hanskes
med,  ettersom snøen  på  Them legger  seg  seint  og  går  tidlig,  i  tillegg  til  at
haglskurer gjerne går utenom teigene på gården.
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Borghild Tem kan følge sin egen slekt tilbake 11 generasjoner, til år 1571 (pers
med. Ola Myhre) gjennom familiens ættebok. Matrikkelgården Them (gnr 42)
nevnes første gang i offentlige oversikter i Biskop Eysteins Jordebok fra 1593, og
har fra denne tiden og fremover vært en selveid gård. Privateie har ofte eldre
røtter enn for eksempel kirkeeie  ettersom kirken i  stor  grad opparbeidet  seg
eiendommer  ved  sjelegaver,  bøter  og  andre  tildragelser  i  katolsk  tid.  Også
kongen kunne opparbeide seg land ved gaver, bøter og oppkjøp, men det var
sjelden  at  eiendommene  gikk  den  andre  veien  (Hobæk  2008:40).  En  sterk
tradisjon for selveie kan derfor inngå som en av flere indikatorer på at Them har
røtter tilbake i middelalder og forhistorisk tid.

I 1667, 1723 og 1835 nevner kildene to selveierbruk på Them, mens i 1865
hadde tallet økt til fire, og i 1905 fantes det tolv matrikulerte bruk (Svendsen
1963). I skattematrikkelen fra 1647 nevnes gården som en fullgård, der Lauridz
Temb selv har bykselen for en landskyld av smør og tau, og betaler 4 daler i
skatt.  Det  gjør  Tem  til  en  økonomisk  lønnsom  om  ikke  usedvanlig  stor
selveiergård på 1600-tallet.  Det er verdt å merke seg at Them gård, rett  på
utsiden av storgodset Jarlsberg har beholdt sin selveierstatus gjennom lang tid.
Stedet har også fungert som tingsted i historisk tid.

Kulturminner i området
Det  er  ikke  mange  Askeladdenregistreringer  fra  Tem  gård.  En  gravhaug  fra
jernalder med ID 51834 er registrert om lag 250 meter nordøst for våningshuset,
og beskrives i Askeladden som en overpløyd rundhaug av steinblanda finsand,
uten markering men tydelig i terrenget, med jevnt avrunda form.

ID 133206 ble funnet av Vestfold fylkeskommune i forbindelse med arkeologiske
registreringer  på  Tem  i  2002,  tilknyttet  Reguleringsplan  for  Semsbyen  Vest.
Registrering den gangen foregikk ved Sem sentrum, 4-500 meter øst-nordøst for
stua.  Det  ble  avdekket  en  kokegrop  som  ble  snittet  etter  avtale  med
Riksantikvaren  og  datert  til  yngre  bronsealder/førromersk  jernalder  (BP
2330±120, Beta-175260).

Om lag 240-500 meter nordvest for stua, på nabogården Hesby, ligger en klynge
med  gravminner,  dyrkningsspor  og  bosetningsspor.  Disse  lokalitetene  har
Askeladden ID 11695 (bosetning-aktivitetsområde), ID 21786 (gravminne), ID
100264  (bosetning-aktivitetsområde),  ID  100268  (dyrkningsspor),  ID  100270
(bosetning-aktivitetsområde),  ID  100271  (bosetning-aktivitetsområde),  ID
100273  (gravminne),  ID  100274  (gravminne)  og  ID  100555  (bosetning-
aktivitetsområde).  Alle  utenom  de  to  første  ble  registrert  av  Vestfold
fylkeskommune i  2005/2006 (Iversen  2007),  og  er  inkludert  i  Kulturhistorisk
museum sine E18-utgravninger og ble gravet ut i 2009, med fortsettelse i 2010.
Så langt er det avdekket strukturer som er typisk for forhistoriske boplasser som
stolpehull,  groper med ulik funksjon, brønner og kokegroper. Et treskipet hus
kunne skilles ut (Gollwitzer 2009). Den eneste radiologiske dateringen som er
klar foreløpig stammer fra fylkeskommunens registreringer, og ligger i romertid.
Under utgravningene ble det gjort keramikkfunn som støtter opp under denne
dateringen (Gollwitzer 2009).

Ut  over  disse  er  nærområdet  på Raet  rikt  på  kulturminner,  særlig  i  form av
gravminner  jf.  figur  5,  side  9.  Kulturminnene  støtter  samlet  opp  under



9

oppfatningen av at  Ra-området  har vært et fokus for aktivitet  langt tilbake i
forhistorien.

Figur 5. Kartet viser kulturminnene i området omkring Them. På Hesby vest for
E18 ligger en betydelig ansamling med gravminner og bosetningsspor.
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Stua
I løpet av dokumentert historie har stua gjort nytte som både skysstasjon og
skolestue i tillegg til vanlige boligfunksjoner. Familien Tem har brukt denne delen
av huset til finstue frem til nylig, da gammel og dårlig isolering har gjort stua
ubeboelig vinterstid.

Figur  6.  Figuren  viser  hvordan  stua  ligger  ved  Andebuveien,  lengst  vest  på
Them-tunet.  Over  stuebygningen  er  Arne  Berg  sin  skisse  over  gulvarealet  i
første etasje lagt. Delen som er markert med rosa farge tilsvarer den eldste
bygningen, innbygget i resten av huset.

Stua  er  den  eldste  delen  i  et  større  bygg.  Den  har  opprinnelig  vært  en
frittstående bygning med kammers, beskrevet av Arne Berg som en bygning med
treroms  plan.  I  1996  ble  det  gjennomført  en  dendrokronologisk  analyse  av
bunnstokken i nordvestveggen i stua, og denne viste at tømmeret er hugget i
1563. Dateringen har senere vært noe omdiskutert ettersom en del bygnings- og
stilhistoriske trekk tyder på at stua kan være noe eldre enn dette, kanskje tilbake
til 1400-tallet.
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Registreringens forløp og resultater

Forløp og metoder
Registreringen  startet  opp  klokken  åtte  1.  mars,  etter  at  Ola  Myhre  og  Ole
Christian  Torkildsen hadde  avsluttet  arbeidet  med  å fjerne bjelkene ned  mot
jorddekket under gulvet. Inntrykket ved ankomst i felt var noe kaotisk, og gulvet
i  stua  var  dekket  av  et  tykt  lag  løst,  tørt  støv  og  sand  med  en  mengde
gjenstander 1700-, 1800-tallet.

Som et tankeverktøy ble stua delt  i  fire tilnærmelsesvis like ruter på om lag
3,2x3,2 meter, og disse rutene går igjen i dokumentasjonen som A, B, C og D.

Arbeidet startet med å rense av de løse massene i det øverste laget på gulvet, i
rute A og B. Vi brukte rute D som såldestasjon, og når jordhaugene ble for store
skyflet vi massene ut gjennom vinduet sørvest i stua, til Ola sin ventende traktor.
Massene ble såldet og funnene fra massene ble grovsortert på Rute A og B. I
rute C ble bare en kvadratmeter avdekket, og i rute D ble det ikke gravet i løpet
av  undersøkelsen.  Gulvet  i  kammerset  ble  renset  frem  på  samme  måte,  og
regnet som en egen ”rute”. Funn i toppmassene ble relatert til rute A, B, C eller
”Kammerset”.

Etter opprensningen sto vi igjen med et gulvplan med rester av stubbloft, særlig i
den  vestre  delen.  Også  i  områdene  der  det  ikke  lenger  var  noe  stubbloft  å
snakke om kunne en lett observere hvordan plankene hadde ligget ettersom det
lå igjen flis og nedbrutt tremateriale over hele gulvet. Det kom også til syne en
del antydninger til  steinkonstruksjoner. I det nordvestre hjørnet fantes en del
mindre stein, hvorav noen tilhugget, og i den nordøstlige ruten fantes tre svært
store natursteiner. I tillegg kunne vi observere en rekke av stein som løp i nord-
nordøstlig – sør-sørvestlig retning, og som trolig har vært et bjelkefundament av
nyere dato (se figur 7, side 12).

I tillegg hadde vi samlet et funnmateriale bestående av blant annet krittpiper,
keramikk, porselen, glass, plast, metall, bein og skjell, med dateringer fra 1600-
tallet (på enkelte keramikkskår) og frem til i dag. Særlig i rute B fantes store
mengder  knuste  glassflasker,  helt  inn  mot  vestveggen.  Disse  har  i  følge  Ola
Myhre vært lagt ned for under 100 år siden, i forbindelse med utskiftning av en
gulvbjelke. Glasset skulle hindre mus og rotter i å krype inn i stua, og en rekke
rotteskjeletter  og  mumifiserte  rottelik  fra  området  ved  veggen  vitnet  om  at
strategien må ha fungert. Av dette materialet ble om lag 36 kilo glass levert til
resirkulering, mens vi tok vare på flaskebunner og –tuter, samt andre fragment
som kan tenkes å kunne dateres og/eller type- og opprinnelsesbestemmes.

I kammerset var funnmaterialet i det øverste laget en hel del magrere, og besto
for det meste av tegl og bein, og noe porselen. Det vi hadde tatt for å være en
stor helle på innsiden av døråpningen viste seg raskt å være en oppmuring av
flere mindre heller, delvis murt sammen med en enkel leiremørtel.
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Figur  7.  Figuren  viser  planskisse  etter  grov rens i  rute  A,  B  deler  av  C,  og
kammerset, lagt inn over Arne Berg sin tegning av første etasje i våningshuset.
Deler av stubbloftet lå igjen på gulvet, særlig i rute B, mens en del store steiner
var kommet til syne i rute A. I kammerset var en vid oppmuring kommet til syne
foran døråpningen. Større versjoner av de originale felttegningene er vedlagt
bak i rapporten.

De opprensete områdene ble dokumentert gjennom plantegning (figur 7). Vi var
deretter klare for å grave oss videre nedover i gulvet. Hovedproblemstillingen var
hvorvidt det kunne la seg belegge at det fantes spor av menneskelig aktivitet
under dagens gulv, fra tiden før 1537. For å belyse dette startet vi arbeidet med
henblikk på følgende spørsmål:

*Hvor mange, hvor gamle og hva slags jordlag finnes under gulvet? Finnes det
eldre bygningsrester under dagens gulv?
*Hva slags ildsted har stua opprinnelig hatt?
*Hva er forholdet mellom stratigrafien i kammerset og i stua?
*Hvilket funnmateriale ligger i massene?
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Rutene A og B var tilnærmelsesvis 3x3 meter store, og ble derfor delt inn i ni
”meterruter” hver, hvor rutene inn mot veggene var av ulik størrelse, tilpasset
størrelsen på rommet. Rutene ble kalt A1, A2, A3, A4 osv etter leseretningen,
likeledes B1, B2, B3 osv på vestsiden. I rute C ble bare meterruta i nordvest (C1)
undersøkt. I kammerset ble det gravet nedover på hver side av oppmuringen
foran døren, og de to områdene er referert til som øst- og vestsiden. Funn gjort
nedover  i  gulvet  ble  sortert  i  poser  merket  med  navnet  på  rutene  eller
kammersets øst- og vestside.

Figur 8. Stua etter grov opprensing. Øverst rute A sett mot øst (venstre) og
nordøst, nederst til venstre rute B sett mot nordvest, til høyre arbeidsbilde av
Maria sett mot nord.

Figur 9. Kammerset etter grov rens. Massene lå opprinnelig i høyde med de
øverste hellene, og den første opprensingen ble gjort med sikte på å få frem
steinene. Sett mot sørvest.
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Resultater
I det følgende beskrives resultatene fra registreringen i enkle trekk, fordelt i fire
hovedbolker  tilsvarende  problemstillingene.  Problemstillinger,  vurderinger  og
tolkninger som ble gjort under arbeidet drøftes etter hvert som de er aktuelle.

Figur  10.  Arbeidsbilder av  Maria  (til  venstre)  og Trude som sålder  masser  i
sørvestdelen av stua. De øverste massene var svært tørre og støvet en hel del,
noe som ikke hjalp på lysforholdene i rommet.

Lagdeling
For  å  undersøke  stratigrafien  ble  det  åpnet  en  sjakt  tvers  gjennom  stua  i
sørvest/nordøstlig retning, tilsvarende rutene A7, A8 og A9, samt B7, B8 og B9.
De to rutene mot vestveggen (B7 og B) ble gravet helt ned til steril undergrunn.

Figur 11. Figuren viser den nordøstlige profilen i de fire metterrutene nærmest
veggen i sjakta tvers gjennom stua. Tegningen til høyre ble laget før vi hadde
gravet  oss  gjennom  kulturlaget  i  de  to  rutene  nærmest  veggen.  De  to
tegningene  er  laget  med  noen  dagers  mellomrom og  av  ulike  personer,  og
tykkelsen på lagene er tolket litt ulikt. De to nederste lagene ble ikke avdekket i
rute B9 og A7.
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Stratigrafien besto av tre til fire jordlag i det meste av gulvområdet i stua. Det
øverste laget besto i hele området av tørr, grå sand med omrota gjenstandsfunn
fra alle  perioder fra 1600-tallet  og frem til  i  dag,  samt en hel  del  dyrebein.
Karakteren og  omrotingen  av disse funnene antyder  at  avfallsmasser på  noe
tidspunkt har blitt lagt her. I den østre delen av sjakta ble dette laget fulgt av
noe fastere, tørr og kornete sand med gul farge. I dette laget ble det gjort funn
av mer eller mindre samme karakter som i det tørre laget over. Keramikkskår fra
1600-tallet ble plukket opp ned mot bunnen av laget.  I  vest-delen av sjakta
kunne dette laget ikke gjenkjennes.

I hele sjaktas lengde strakte deretter et lag av svært hardpakket, mørk grå leire
som klumpet og flaket seg og var anstrengende å grave seg gjennom. Laget er
tykkere i vestenden av sjakta, og strekker seg ut under bunnstokken som er
datert til 1563. I toppen av laget, ble det funnet enkelte keramikkskår av 1600-
tallstype, ellers var laget funntomt. Dette laget ble tolket som tilførte masser. Det
at laget er tykkere i vestsiden antyder at leiren kan være lagt på for å nivellere
tomta før huset ble satt opp.

Under leirelaget fantes et lag av leireblandet brun/grå sand. Under dette kom det
til syne mørkere masser med mye stein, hvorav noe skjørbrent, og en hel del
spetter av kull. Dette siste laget ble tolket som et kulturlag som må ha blitt til før
huset  har  vært  satt  opp,  og  som  derfor  har  høy  sannsynlighet  for  å  være
førreformatorisk. For å minimere inngrepet i et sannsynlig førreformatorisk lag
ble det derfor bare gravet videre i de to meterrutene nærmest vestveggen og
den daterte bunnstokken.

Det  ble  gjort  et  eneste  gjenstandsfunn  i  kulturlaget.  Det  dreide  seg  om  en
tilskåret steingjenstand tolket som et vektlodd eller en spillebrikke. Gjenstanden
er formet som en rund til oval skive eller kloss, og måler om lag 2,8x2,5 cm, og
er 1,8 cm høy. Ettersom gjenstandens funksjon ikke er klar var den ikke til hjelp
med datering av laget, men den gjorde det klart  at tolkningen av laget som
knyttet til menneskelig aktivitet måtte være riktig.

Figur  12.  Figuren  viser  gjenstanden  fra  kulturlaget  lagt  på  milimeterpapir.

Det  ble  tatt  ut  to  kullprøver  av  kulturlaget.  Prøvene  ble  etter  feltarbeidets
avslutning  vedartsbestemt  hos  Helge  Irgens  Høeg,  og  C14-datert  hos  Beta
laboratories i USA. Den første prøven, Beta-278330 ble tatt øverst i laget, og ble
datert til 920±40 BP, med kalibrert alder1020-1210 AD (2. sigma). Den andre
prøven, Beta-278331, ble tatt noe lenger ned i laget, og ble datert til 990±40 BP,
med kalibrert alder 980-1160 AD (2. sigma). Kalibreringskurvene fra laboratoriet
er vedlagt bak i rapporten.
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Under kulturlaget lå det blåleire tolket som naturlig undergrunn, og det ble bare
gravet 2-5 cm ned i dette. Kun innerst ved vestveggen ble det gravet en noe
dypere grop (ca. 20 cm) uten at det kunne påvises ytterligere lagdeling.

Figur 13. Profilen i ruter A7 og A8, sett mot nord-nordøst.

Figur 14. Profilen i ruter A9 og B7 sett mot nord-nordøst.

Figur 15. Bildene viser rutene som er gravet helt ned til steril grunn, og profilen
under den daterte bunnstokken i vestveggen. Under stokken ligger et løst
fundament av steiner, stedvis murt sammen med leiremørtel. Under steinene
ligger leire brukt til å planere tomten.
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Ildsted, åre, grav?
En sentral problemstilling ved starten av arbeidet, og mye diskutert før vi gikk i
gang, var spørsmålet om hva slags ildsted som originalt  har vært brukt  til  å
varme opp stua. En tradisjonell oppfatning er at de eldste stuene ofte har hatt
åre midt i, og at røyken har sluppet ut gjennom en ljore i taket. I dag er denne
oppfatningen modifisert noe, og nyere tolkninger går ut på at stuer med midtstilt
åre representerer et bevisst valg og en spesiell stuetype (kanskje til bruk ved
spesielle anledninger) snarere enn et kronologisk utviklingstrekk (Finstad 2009).
I vårt tilfelle ville derfor spor etter en midtstilt åre trolig kunne antyde en tidlig
datering på stua, samtidig som mangelen på en slik ikke kunne sies å gi noen
dateringsmessige konsekvenser.

Spørsmålet ble først belyst ved åpningen av rutene A9 og B7. Ettersom ingen
tegn  til  oppmuringer  eller  varmebruk  ble  påvist  åpnet  vi  også  rute  C1.  Vi
konkluderte med at det ikke er grunn til å tro at stua har hatt noen midtstilt åre.

Figur 16. Arbeidsbilde av området som ble undersøkt i gamlestua. En mulig åre
burde etterlatt seg spor i midten av "krysset", men vi kunne ikke finne slike
spor.

Det ble derfor regnet som mest sannsynlig at stua har hatt hjørnestilt ildsted.
Slike ildsteder i stuer med to- eller treromsplan er vanligvis plassert nærmest
deleveggen inn mot de mindre kammersene, for å gi varme til alle rommene. Vi
hadde observert en del tilsynelatende tilhogde steiner i det nordvestlige hjørnet
av stua og åpnet derfor rute B1. Denne avslørte ingen tegn til noe ildsted, og
hadde en stratigrafi som var nokså lik den i resten av vestsiden av rommet. 
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Figur 17. Figuren viser profiltegninger fra rute B1.

Ruta inneholdt en del store, tilhogde steiner, hvorav en med et tilhugget og slipt
hull, som kunne minnet om en skålgrop, men noe dypere og litt ”tippet” til en
side. Steinen ble båret til side og liggende i stua.

Figur 18. Bildene viser steinen med hull fra rute B21.

Undersøkelser i den nordøstlige delen av rommet ga informasjon om ildstedet.
Ved  avdekking  av  rutene  A2,  A3,  A5  og  A6  ble  det  klart  at  området  i  det
nordvestlige hjørnet, mellom de store steinene som var synlige på overflaten, var
fylt av steiner i noe mindre enn hodestørrelse. Steinene ligger nokså uryddig og
minner ved første øyekast mer om en røys enn en oppmuring. Det er likevel
sannsynlig at steinene har vært fundament for det opprinnelige ildstedet i stua.
Etter  feltarbeidets  avslutning  ble  panelet  som dekket  tømmerveggen vest  for
steinpakningen fjernet, og det ble funnet spor etter en brannmur under plankene
(pers. med. Jørgen Solstad).
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Figur 19. figuren viser plantegning av området med ildstedfundamentet, samt
tre  av  rutene  vest  for  dette.  Laget  som er  markert  med  grå  farge  tilsvarer
kulturlaget der vi avsluttet gravingen i disse rutene.

I  løpet  av  arbeidet  ble  det  diskutert  en  del  hvorvidt  det  er  mulig  at
steinpakningen som utgjør ildstedfundamentet i virkeligheten representerer en
eldre røys fra tiden før det var noen bygning på tomten. Det at steinene i midten
synes  å  ligge  lavere  i  grunnen  enn  de  store  hjørnesteinene,  samt  at
steinpakningen virker noe tilfeldig kunne støtte opp om en slik tolkning. I et slikt
scenario vil huset være lagt over den lave røysa nettopp for å utnytte tilgangen
på stein, og en del av røysa kan være tatt ut og brukt i grunnmuren, mens det
som har blitt  liggende igjen utgjorde ildstedfundamentet. Likevel  er det også
mulig at steinene har vært kastet inn etter at de store hjørnesteinene har vært
lagt på plass og at hele strukturen er fra middelalder eller etterreformatorisk tid.

Gårdbruker  Ola  Myhre  fortalte  at  jordene  omkring  gården  er  så  godt  som
steinfrie,  og  at  eneste  tilgang  på  slike  mengder  stein  i  nærområdet  er  i
skråningen ned mot Merkedamsbekken vest for tunet. Dette tilsier at det neppe
er snakk om en rydningsrøys dersom det skulle stemme at steinpakningen er
eldre enn ildstedet, i tillegg til at det viser at stein har vært en knapp ressurs på
Them.
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Figur 20. Øverst ildstedsfundamentet med målestokk på 1 meter, mot sørøst
(venstre) og nord/nordøst. Nederst ildstedfundamentet med 30 cm målestokk
mot øst/nordøst (venstre) og nord/nordøst.

Kammerset
I kammerset ble det gravet små sjakter på hver side av den store oppmuringen
foran  døren,  i  håp  om  å  kaste  lys  over  forholdet  mellom  oppmuringen,
stratigrafien i gulvet og ildstedfundamentet i stua. Det viste seg at den største
steinblokken innenfor døren stikker ut under dørstokken, over steinfundamentet i
stua, mens noen steiner fra fundamentet ser ut til å stikke ut i kammerset, under
veggen,  på  østsiden.  Det  er  likevel  uklart  i  hvilken  grad  steinene  er  del  av
ildstedfundamentet  eller  tilhører  bygningen  som  grunnmursteiner.
Helleoppmuringen ligger tilsynelatende på et lag av rullesteiner som stikker ut på
både øst- og vestsiden.

Stratigrafien i kammerset skiller seg fra den i stua. I kammerset ble det ikke
funnet  noe  avrettingslag.  Under  et  tykt  lag  av  tørr  grå  sand  ligger  et
humusholdig lag av sand og silt,  med varm brun farge.  Laget minner om et
utkastet møkkalag snarere enn et kultur- eller jordgulvslag. Videre var det svært
få funn i kammerset, og det meste som fantes var tegl, bein og hvit porselen
funnet i det øverste laget. Stratigrafisk gir kammerset nærmest inntrykk av å ha
vært utendørs i den tiden lagene har blitt dannet, altså at stua tidligere ikke har
hatt kammerdelen. Imidlertid er det lite som tyder på at dette er tilfelle i den
stående bygningen, så langt den er avdekket i skrivende stund.
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Figur 21. Bildene viser profiler fra kammerset.
Øverst til venstre: Profil i østveggen, sett mot øst/sørøst. Midten: Grunnmur og
bunnstokker i vesthjørnet av kammerset, sett mot vest. Høyre: Bygningsdetalj i
vesthjørnet, sett mot vest.
Nederst til venstre: Profil i deleveggen inn mot stua, på østsiden av
oppmuringen av heller, sett mot sør/sørvest. Midten: Deleveggen inn mot stua
og deler av oppmuringen, sett mot sør/sørvest. Østsiden av helleoppmuringen,
sett mot vest/nordvest.

Funn
Funnmaterialet fra Them er i all hovedsak etterreformatorisk og som sådan ikke
automatisk fredet. Det har likevel  en arkeologisk verdi  å  undersøke materiell
kultur fra det gamle bondesamfunnet, og funn i slike urørte lag som de som
finnes  under  våningshuset  representerer  en  særlig  god  kilde  til  dagligliv  og
materiell praksis på 16-, 17-, 18- og 1900-tallet. En fullstendig funnliste legges
ved bak i rapporten, her skal bare hovedtrekkene i materialet nevnes.

Glassmaterialet fra Them var spesielt omfattende (om lag 40 kilo) på grunn av
den nevnte ”rottestopperen” i vestveggen. På grunn av volumet på materialet
tok vi bare vare på slike fragment som kunne tenkes å kunne dateres, det vil si
flaskebunner  og  –topper,  samt  glass-  og  flaskebiter  med  spesiell  utforming,
stempling eller etiketter. I flaskematerialet fantes både munn- og maskinblåste
øl-, vin- og sjampanjeflasker, samt minst en melkeflaske, to blekkhus, en liten
samling parfyme- eller medisinflasker, et småkakefat med stett i pressglass og
deler  av  det  som  trolig  er  en  lampeskjerm  i  mørkt,  mønstret  glass.  Ingen
glassgjenstander var hele og det meste av glasset ble funnet i vestveggen.
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Figur  22.  Flaskebunner  fra  Them  lagt  ut  på  kontorpulten  på  fylkeshuset.
Flaskene  i  forgrunnen  er  munnblåste,  med  rundt  tverrsnitt,  og  høyt,  flatt
oppstikk.

Keramikkskår ble funnet i alle deler av stua, men mindre i kammerset. Typene
varierer fra moderne porselen – enkelt hvitt eller med mer omfattende dekor – til
1600-talls kokekar og stekepanner, og stjertepotter som var vanlige på 1500-
tallet. Enkelte skår med 15- og 1600-tallspreg ble funnet i de tørre massene på
toppen, men det var en tendens til at slike skår heller lå ned mot det leirholdige
avrettingslaget. Moderne skår ble ikke funnet så langt nede.

Det ble funnet store mengder krittpiper, særlig i de tørre massene øverst. Et par
dekorerte pipehoder (det ene en nederlandsk pipe forestillende Dionysus, det
andre  trolig  Edvard  VII  av  England)  skapte  oppstuss  og  kom  raskt  med  i
”skrytekassa”, men det var minst fem andre pipehoder- og stilker med stempler
som lar seg datere og opprinnelsesbestemme. Generelt er krittpipene fra Them
av nokså ny dato, de to nevnte hodene er trolig fra slutten av 1800- og starten
av 1900-tallet, mens resten av materialet i den grad det lar seg datere stort sett
ikke strekker seg lenger tilbake enn til starten av 1800-tallet. Alle krittpipene ble
funnet  langt  oppe  i  jordmassene  mens  funn  av  disse  avtok  nedover  mot
avrettingslaget.

Det ble funnet en hel del metall  av nyere dato. Åpenbart moderne spiker og
andre bygningsmaterialer ble resirkulert, mens vi tok vare på gjenstander vi ikke
visste hvor gamle var, og ting med mer personlig preg som et oppheng til en
medalje, en nøkkel og ulike knapper. En del hel- og halvskillinger ble funnet, og
opptil flere skilling danske med 1771-stempel. Disse skillingene ble preget med
årstallet  1771  gjennom  flere  årtier,  og  er  dermed  svært  vanlige  og  ganske
udaterbare i nyere tids kulturlag.

Dyrebein  ble  funnet  i  store  mengder  i  begge  rommene,  i  lagene  over  det
leirholdige avrettingslaget. Ingen gjenstander av bein ble funnet. En del runde
skiver av horn ble tolket som mulige spillebrikker.
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Øvrige materialer i funnmassene inkluderte en litt grovt vevd tekstil, biter av lær,
et bryne, plastknapper, prisme fra en lysekrone, og en rekke skjell deriblant et
kauriskjell.

Konklusjon

Det  finnes  kulturlag  under  gulvet  på  våningshuset  som  skriver  seg  fra  den
tidligste delen av middelalderen. Det har ikke latt seg gjøre på registreringsnivå
å avgjøre om dette er lag som er direkte tilknyttet noen bygning (den stående
bygningen eller en tidligere), men det virker like sannsynlig at det kan dreie seg
om en del av et tun som ikke har ligget dekket av noen bygning når laget har
blitt dannet. Videre undersøkelser vil sannsynligvis kunne kaste lys over dette.

Stua har videre hatt et oppmurt ildsted i det nordøstlige hjørnet, inntil veggen
mellom stua og kammerset. Ildstedet har ligget på et fundament av steiner, som
kan være av eldre dato.

Funnmaterialet fra Them omfatter hovedsakelig husholdningsutstyr og avfall av
ulikt slag, med dateringer fra 1500-tallet og frem til i dag. Funnmaterialet og
stratigrafien  under  gulvet  viser  at  det  har  vært  aktivitet  på  Them  fra
førreformatorisk tid og fram til i dag. Det stående huset over middelalderlagene
gir  en  unik  mulighet  til  å  belyse  den  lange  historien  fra  tidlig  middelalder,
gjennom århundrene fram til dagen i dag og menneskene som bor på Them nå.
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Vedlegg 1. Tidsbruk, feltarkeologer

Maria  Westrum 
Solem Vibeke Lia Trude Aga Brun

Ragnar  Orten 
Lie

01.03.2010 8.00-16.00 8.00-18.00 12.00-16.00  
02.03.2010 8.00-16.00 8.00-16.00   
03.03.2010 8.00-16.00 8.00-16.00 11.00-16.00 11.00-12.30
04.03.2010 8.00-16.00 8.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00
05.03.2010 8.00-16.00 8.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00
08.03.2010 8.00-16.00 8.00-16.00 9.00-16.00  
09.03.2010 8.00-16.00 8.00-16.00 10.00-14.00  
10.03.2010 8.00-15.30 8.00-15.30  9.30-10.00
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