
fra toppen av taket og rundt hele jorplekjelleren. Jorda ble
fjernet helt ned til overkant av nederste steinsetting. All
 grunn mursplast på taket ble fjernet og hele murverket ble
rensket for smuss og deretter grundig vasket. Til alles store
begeistring ble det funnet hele 6 lag med bjørkenever under
grunnmursplasten, men tidens tann hadde gjort den veldig
 oppløst og porøs. På grunn av dette funnet ble arkeolog, Ann
Monica Bueklev kontaktet og ved en felles befaring ble det
anbefalt å tilbakeføre taket slik det opprinnelig hadde vært,
med bjørkenever. Hun tok også prøver av neveren og sendte
dette til C14 undersøkelse i Polen for å finne alderen. Resul-
tatet fra denne prøven viser seg å være never fra midten av
1800 tallet, muligens før. 

Utvendig fikk taket et tykt lag med leiremørtel og  side -
vangene ble pusset over for å dekke sprekker og gjøre det
 vanntett. Videre ble det inntil sidevangene fylt opp med et  30-
40 cm tykt lag sand som dreneringssjikt og den gamle jord-
massen ble rensket og lagt tilbake inntil sidene.

I forbindelse med restaureringa av kjelleren ble det bevilget
midler fra Kulturminnefondet og Lyngdal kommune, huseier
og diverse banker.
Etter krav fra fylkeskonservatoren om tekking av taket med
bjørkenever, ble det bestilt never fra Agder Restaurering AS.
Og det ble arrangert en kursdag hvor 4 lokale håndverkere og
5 medlemmer av Lyngdal Historielag deltok. Kursleder,
Øyvind Salamonsen fra Agder Restaurering, viste de frem-
møtte kunsten å tekke tak, med bjørkenever. 

Neveren ble lagt i 6 - 7 lag og deretter dekket med et lag av
torv som Leiv  kvåvik bidro med. Det gikk med 250 -280 kg
never til taket. Torven ble lagt med grassiden ned og det ble
lagt ferdigplen til toppen av taket.
Kursleder fortalte om viktigheten med å være nøye med
tekkingen på møne og langs kantene og ha god utstikk som
dryppkant. På gavlsiden ble det lagt et lag med gråstein oppå
torven for å holde på plass til det gror til. Torvtaket ble van-
net grundig og den resterende jorda ble fylt opp igjen rundt
murvangene. Deretter ble det sådd med plenfrø slik at hel-
heten kommer raskt. 

Innvendig hadde steinene i hvelvet forskjellige størrelser og
fasong noe som gjorde at det enkelte steder ble litt dypere åp-
ninger mellom steinene. Disse hulrommene har tidligere vært
fylt med leire og mindre stein, men denne fyllmassen har ram-
let ut i løpet av tiden. All løs mørtel og stein ble derfor fjer-
net og det ble spylt og rensket for støv og smuss. Deretter
startet murermester Weissflog og tre karer fra jorple-
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