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Eier av jorplehuset, Kari Tjøtta, hadde ønsker om å sette i
stand jorplehuset som ligger i hagen hennes. Hun tok kontakt
med murermester, Harald Axel Weissflog som hadde en
 befaring. Det ble registrert at det kom inn vann flere steder
og at det også var mye løs leiremørtel og avskallinger på
grunn av vannet. En del små og middels store stein var falt
ned fra hvelvet. I 1970 årene hadde eierne tatt noen
reparasjoner på jorplehuset med at jordmassen over hvelvet
ble tatt ned. Det ble lagt på grunnmurplast, samt noe fuging
med sement og deretter ble jorda lagt tilbake igjen. Pr. i dag

var dette dessverre ikke tett lenger. Derfor ble det bestemt at
det trengtes å gå helt til «bunns» for å få et tett jorplehus. Det
ble da satt i gang et samarbeid mellom eier, Lyngdal Historie -
lag og murermester Weissflog.

Arbeidet startet i slutten av april 2015. Det ble leid inn en
gravemaskin som fjernet jordmassen på sidene. Weissflog
ledet og det var også med noen karer fra historielagets
 jorplehuskomitè samt 12 elever fra Lyngdal videregående
skole. Det ble fjernet torv, jord, planter, røtter, plast og kratt

Et jorplehus på Kvåvik
Av Rebekke Foss Hartveit 

Historielaget har i noen år hatt en komitè som jobber med registrering av jorplehus i Lyngdal
 kommune. Ett av de jorplehusene som ble lagt merke til i denne prosessen stod på g.nr 170, b.nr.
73 på  kvåvik. Dette er en av få jordkjellere som er hvelvmurt som finnes i vårt distrikt. Jorplehuset
er har en grunnflate på 3,4m. x 4,2m. Rett over døra er det en luftekanal hvor murens tykkelse er
ca. 90 cm. Høyden i midten under hvelvet er 2,1m. og åpningen til inngangsdøren er 90 x 145 cm.
Muren er veldig solid og kneveggene er ca. 110 cm.


