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Kyrkjejordet  av  Åsen,  gnr.  107/3,  "ddal  sogn,  Hjartdal
koirLmune,   Telemark

Undersøkelse  av  anlegg  fra  middelalderen.

Innberetning  ved  Lil  Gustafson

1.   BAKGRUNN   OG   TIDlilGERE   tJNDERSØKEI]SER

I  1980  registrerte  irmelin Martens  en  mulig  tuft  på
Kyrkjejordet  som  er  fradelt  gården  Åsen  i  Tuddal.  En  skriftlig
kilde  forteller  at  kirken  i  Tuddal  brant  en  gang  før  1369.
Kilden  er  et  brev  fra  biskop  Magnus  datert  30  nov.   1369  som
frikjenner  Kjetil  for  skyld  i  at  kirken  brant.  Det  er  oppstått
en  lokal  tradisjon  om  at  denne  kirken  skal  ha  stått  på
Kyrkjejordet,   og  at  den  registrerte  tuften  er  etter  denne
kirken.

Den  mulige  tufta  ligger  helt  inntil  Østveggen  til  et  nyere
eldhus  og  kan  ha  gått  innunder  dette.  i  registreringsrapporten
beskrives  den  som  9  m  lang  og  5  m bred,   Ø-V-orientert,   uten
synlige  veggstein.  Den  hever  seg  noe  over  terrenget  omkring.
Lengst  Øst  bøyeir  den  noirdre  veggen  av  i  en  bue  mot  husets
midtlinje,  videre  mot  S  er  veggen  ødelagt  av  graving  for  en
stolpe.   Prøvestikk  viste  mørk  jord med  litt  slagg,   trekull  og
en  jernten.

Tuf tas  form med  antydning  av  buet  avslutning  i  Øst  og  navnet
Kyrkjejordet  er  noe  av  grunnlaget  for  tradisjonen  om  at  dette
skulle  være  en  kirketuft.  Bygdas  historielag  ved  Gudrun  Hovde
Gvåle  var  interessert  i  å  få  avklart  dette.   På  deres  anmodning
foretok  Oldsaksamlingen  en  prøvegravning  i  1985  og  en
utvidelse  av  denne  gravningen  i  1988,  begge  ledet  av  lnger
Helene  Vibe  Muller.  Undersøkelsene  ble  finansiert  av  H].artdal
kommune  ved  kulturstyret  og  Oldsaksamlingen.

I  1985  ble  det  gravet  en  sjakt  i  Øst  i  det  avrundede"veggpartiet",   som viste  at  dette  ikke  var  en
veggkonstruksjon,  men  snarere  en  avfallshaug.  Videre  ble  det
gravet  en  sjakt  og  et  prøvehull  i  vest  nær  eldhuset.  Det  ble
her  klart  at  søndre  langvegg  besto  av  en  2  m bred  steinpakning
som  skråner  mot  sør.   i  prøvehullet  nord  for  sjakten  ble  det
funnet  kullholdig  jord med  dyrebein.  Herfra  ble  det  tatt  ut  en
kullprøve  for  C-14-datering,   som  er  datert  1475  +/-  45  e.Kr.

I  1988  ble  det  gravet  en  sjakt  gjennom  vestre  del  av  tufta  som
inkluderte  sjakten  og  prøvehullet  fra  1985.   Sjakten  er  ca.   2  m
bred  og  ca.   10  m  lang,   N-S.   I  sjakten  ble  det  avdekket  to
ildsteder  i  sør  og  en  stor  grop  i  nord,   ca.   2  m  i  diameter.
Den  fortsetter  mot  Øst  inn  i  profilen.  Det  antas  at  den
daterte  C-14-prøven  stammer  fra  bunnen  av  denne  gropa.

Hovedparten  av  funnene  er  slagg,   tilsarnmen  40  kg.   Dessuten  ble
det  funnet  bryner,   spinnehjul,   skår  av  kleberkar,  kniver,
hesteskosøm,   spiker.  Mange  av  disse  funnene  er  fra  den  store
gropa  i  nord.   I  denne  ble  det  også  funnet  trestykker  i  to
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nivåer  som muligens  har  vært  en  forin  for  foring  i  gropa.

Lokaliteten  tolkes  som  tuft,  hvor  det  har  foregått
jernutvinning  og  produksjon  av  bl.a.  kniver.  Stratigrafiske
forhold  tyder  på  to  faser,  og  C-14-dateringen  settes  i
sammenheng  med  en  utvidelse  av  anlegget  i  den  yngre  fasen.
(Innberetning  ved  l.H.   Vibe  Muller  1985  o.g  1988) .

Iflg.   Oslo  og  Hamar  bispedømmes  jordebok  1574-1577  betaler''Aassmanndt",   som  antas  være  Åsen,   4  meller  korn  i  landskyld
til  Tuddal  kirke.   I  matrikkelen  fra  1647  oppføres  gården  Åsen
med  to  Ødeplasser,   den  ene  er  Kjerkejord.   Tuddal  kirke  eier
fortsatt  4  meller  korn  i  gården.

I.H.Vibe  Mtiller  antar  at  det  er  jernutvinning  som  kan  ha  vært
bakgrunn  for  kirkens  interesse  i  dette  området.   I
seinmiddelalderen  synes  jernproduksjonen  å  være  opphørt  på
MØsstrand.  Muligens  er  produksjonen  flyttet  til  lavereliggende
strøk  p.g.a.  behov  for  brensel.

2.   UNDERSøKElisEN  I   1992

FINANSIERING,   TIDSROM,   DEliTAKERE

Gudrun  Hovde  Gvåle  Ønsket  fortsatte  undersøkelser  av  anlegget
og  ville  bidra  med  inntil  kr.   20.000,-.     Gjennom
fylkeskommunene  ble  Oldsaksamlingen  anmodet  om  å  foreta
ytterligere  utgravning.  Det  ble  besluttet  at  utgravningen
skulle  foretas  i  1992  og  Oldsaksamlingen  bidro  med
gravningsleders  lønn  for  feltarbeid  og  etterarbeid.
Undersøkelsen  ble  foretatt  i  perioden  1/10-8/10  og  ledet  av
Lil  Gustafson  som  også  har  skrevet  rapport.   Som
gravningsassistent  deltok  Stine  Nerbø.  Grunneieren  Halvor
Kyrkjejordet  deltok  i  deler  av  perioden.

Vi  bodde  gratis  på   "Knutepunktet"   som  eies  av  Knut  Buen.

UTGRAVNINGEN

Lokaliteten  ligger  på  en  gressbevokst  flate  omlag  6  m  bred  og
15  m  lang  med  lengderetning  øst-vest.  Flaten  er  nærmest  et
platå  med  skråning  mot  sør,   nord  og  Øst.   Det  er  ca.   o.8  m
nivåforskjell  fra  flaten  og  foten  av  skråningene  i  N  og  S.  I
vest  står  det  nyere  eldhuset  som  er  gravet  ned  i  flaten,  og  i
Øst  skråner  terrenget  mot  et  oppdyrket  område.   Langs  nordre  og
søndre  langsider  av platået  var  det  svake  forhøyninger,
antydning  av  voller,   som  kunne  være  langvegger.

Målesystemet  fra  1988  ble  rekonstruert  med  y  Økende  mot  N  og  x
Økende  mot  Ø.  Vi  renset  deretter  opp  profilen  langs  Øst-kanten
av  sjakten  som  ble  gravet  i  1988.  Den  store  gropa  i  nordre  del
av  sjakten  var  tydelig  i  profilen,  og  den  ble  tegnet  på  nytt
fordi  vi  Ønsket  flere  detaljer  enn  dem  som  kom  fram  fra
dokumentasjonen  i  1988.   I  den  forbindelse  ble  det  tatt  ut
flere  prøver  for  C-14-datering.
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Deretter  torvet  vi  av  og  renset  opp  hele  tufte-området,
etappevis.  Det  ble  avdekket  et  areal  på  omtrent  10  x  5  m  N-S.
Det  ble  satt  av  en  30  cm bred  N-S-gående  profilbenk  langs
Østkanten  av  sjakten  fra  1988,   og  en  35  cm  bred  Ø-V-gående
profilbenk  langs  6  y,   fra  4.8  x  -9.5  x.

På  selve  platået  var  det  10-20  cm mørk  jord  over  rødbrun
grus/aur.  Dette  kulturlaget  ble  gravet  i  to  lag  hver  på  ca.   10
cm   (lag  1  og  2) .   Det  ble  gravet  med  krafse  og  graveskje,   det
meste  av  massene  ble  soldet.

I  platåets  skråninger  mot  nord  og  sør  ble  det  avdekket
steinpakninger  som  sluttet  ved  gx,   som  altså  er
konstruksjonens  Østre  avslutning.

Området  ble  tegnet  og  nivellert.

Profilen med  den  store  gropa  (grop  1)
(se  profiltegning  og  tegninger  fra  1988)

Denne  profilen  langs  Østre  kant  av  sjakten  fra  1988  er
beskrevet  i  rapporten  fra  l.H.Vibe  Muller.

Vi  renset  opp  prof ilen  og  tegnet  den  store  gropa  i  nord  som
her  kalles  Grop  1.  Det  ble  tatt  ut  dateringsprøver  fra  denne.

Lengst  sør  i  prof ilen  ble  det  observert  et  kulturlag  under
steinrekken  ved  foten  av  skråningen,   og  det  ble  observert  en
slaggbit  i  dette  laget,  under  steinene.  Det  har  altså  foregått
jernutvinning  før  denne  steinrekken  ble  lagt.
Grop  1  var  i  nordre  del  av  profilen.  Det  fremgår  av  profilen
at  terrenget  har  en  naturlig  skråning  mot  nord,   og  i  denne
skråningen  er  gropa  gravet  ned.  Nedgravning  sees  i  5.6  y  og
7.7  y.   Øvre  mål  for  nedgravningen  er  altså  ca.   2  m.  Ved  nordre
grense  for  nedgravningen  ligger  en  jordfast  stein med  to
steiner  over.  Overkant  av  denne  steinen  flukter  med
markoverflaten  i  sør,  hvor  det  også  ligger  en  stein  rett
nedenfor  begynnende  skråning.  Nedgravningen  er  noe  ujevn  med
flat  bunn  og  går  0.7  m  dypt  fra  høyeste  punkt  i  opprinnelig
flate   (   5.6  y) .   Denne  profilen  skjærer  ikke  gjennom
midtpartiet  for  gropa,  men  i  utkanten,   jfr.  plantegning  fig.  4
i  rapporten  fra  1988.  Av  denne  tegningen  framgår  det  at  gropa
var  noe  bredere,   og  at  største  diameter  er  Ø-V.  Om  det  er
riktig  at  vi  ser  avslutningen  på  gropa  på  plantegningen  fra
årets  undersøkelse,   har  denne  diameter  vært  ca.   2.8  m.   Gropas
opprinnelige  mål  blir  da  2  x  2.8  m.

Nederst  i  gropa  er  et  10  cm  tykt  lag  med  brun  grus  iblandet
litt  kull.  Herover  er  et  10  cm  tykt  mørkt  kullholdig  lag  hvor
det  ble  observert  små  hvite  brente  bein.  Fra  dette  laget  ble
det  tatt  ut  en  kullprøve   (prøve  1) .  Dette  laget  var  delvis
dekket  av  brun  ].ord  med  noe  rødbrun  grus.   Over  det  var  10-20
cm mørkt  lag  med  varierende  kullmengde.   I  overkant  av  dette
stakk  det  ut  ubrente  trebiter.  Det  ble  samlet  en  prøve  av
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disse   (prøve  2) .   Over  dette  var  et  ujevnt  lag  5-10  cm med  brun
jord  og  grus  og  herover  30  cm  omrotet  brun  jord  med  innslag  av
rødbrun  grus,  hvor  det  ble  observert  slaggbiter.  Det  ser  ut
til  at  de  nedre  lagene  er  avsatt  i  forbindelse  med  aktiviteter
i  gropa,  mens  det  Øverste  30  cm brune  laget  er  påfyllt  masse
for  å  jevne  ut  terrenget.

Lagene  kan  ikke  helt  knyttes  til  lagbeskrivelsen  fra  1988.  Av
beskrivelsen  fra  denne  gravningen  fremgår  at  det  ble  observert
treforing  eller  gulv  i  to  nivåer:  nær  bunnivå  og  vel  20  cm
over  dette.  Den  Øverste  treforingen  er  sannsynligvis  den  som
er  avmerket  på  prof iltegningen  fra  iår  hvor  prøve  2  er  tatt
ut.

Det  ble  gjort  en  del  funn  i  denne  gropa  ved  gravningen  i  1988.
Over  den  nederste  treforingen/gulvet  var  lag  6  med:  trekull,
brente  og  ubrente  bein,   0.5  kg  slagg,   skår  av  kleberkar,  kniv,
spiker  og  et  bryne  samt  3  deler  av  bryner.   I  overkant  av  dette
laget,   lag  5  var  det  2  kg  slagg,   et  spinnehjul,   en  spiker.
Over  dette  var  et  nytt  lag med  trestykker,  mulig
treforing/gulv  med  lag  4  over,  hvor  det  ble  funnet:  trekull,
dyrebein,   4  kg  slagg,   et  spinnehjul,   del  av  kleberkar,  kniv,
mulig  knivemne,   beslag,   klumper  av  leire,   kokstein.

Hvordan  skal  denne  gropa  tolkes?  deg  ser  to  muligheter:
avfallsgrop  eller  grophus/verkstedsplass.  Er  det  sannsynlig  at
folkene  grov  en  grop  for  å  kaste  avfall?  Er  det  sannsynlig  at
de  ville  fore  en  avfallsgrop  med  tre?  Jeg  tror  svaret  er  nei.
Hvis  det  er  riktig  at  det  har  vært  tregulv  i  gropa,   i  to
omganger,   virker  tolkningen  som  grophus  ikke  så  usann'synlig,
selv  om  "huset"  er  lite.  I  kulturlagene  over  tregulvene  er  det
funnet  gjenstander  som  har  sammenheng  med  håndverk:   stpinnehjul
og  bryner.   I  andre  områder  er  grophus  ofte  knyttet  til
tekstilhåndverk:  spinning  og  veving.  Siden  det  er  funnet
slaggbiter  i  de  nedre  kulturlagene  i  gropa  må  det  ha  foregått
jernutvinning  på  sairme  tid  som  gropa  var  i  bruk.
C-14-datering  på  kull  fra  det  nederste  kullholdige  laget  har
gitt  resultatet  1320-1450  e.Kr.    (500  +/-90   før  nåtid) .
Dateringen  fra  1986  stammer  også  fra  denne  gropa,   men  uvisst
fra  hvilket  lag.   Den  er  noe  yngre:   1475  +/-45  e.Kr.    (370  +/-
40   før  nåtid) .   ''Grophuset"  var  altså  i  bruk  på  13-1400-tallet.
Etter  at  grophuset  var  gått  ut  av bruk  ble  det  påfyllt  masser
over  gropa  for  å  jevne  ut  terrenget  og  utvide  platået.   I  denne
sammenheng  er  steinpakningen  lagt  opp  på  skråningen  mot  nord.
Steinpakningen  på  skråningen  mot  sør  og  steinrekken  ved  foten
av  denne  skråningen  må  med  stor  sannsynlighet  være  lagt  opp  på
sal-e  tid.

Platået
(se  plantegning)

På  selve  platå-flaten  var  det  som  nevnt  ca.   20  cm  kulturlag
som  ble  gravet  i  to  lag,   lag  1  og  lag  2.     Det  var  lite  stein,
men  irye  slagg.     Det  meste  av  slaggen  ble  funnet  på  platået,
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tilsammen  ca.   40  kg.,   fra  rett  under  torva  og  i  hele
kulturlaget,   mest  i  lag  2   (dobbelt  så  irye  som  lag  1) .  Under
kulturlaget  var  det  rødbrun  grus/aur,  med  en  del  nevestore
stein,   som  ikke  var  skjørbrente.  Vi  grov  gjennom  kulturlaget
på  det  meste  av  f laten  innenfor  de  svakt  antydede  vollene
innenfor  steinpakningene.

Kulturlaget  virket  homogent.  Den  jevne  spredningen  av  biter  av
renneslagg  med  enkelte  biter  av  brent  leire  med  sintring,
tyder  på  at  kulturlaget  med  slagg  er  sekundært  påført.  Dette
virker  ikke  som  noen  "slagghaug"   fra  et  jernutvinningsanlegg,
men  slaggen  stammer  klart  fra  en  slik,   som må  ha  ligget  i
nærheten.  Brent  leire  med  sintring  på  ene  siden  stammer  trolig
fra  ovnen/ene.

I  nordre  del  av  platået  var  det  et  skille  i  jorda  under
kulturlaget.  Den  rødbrune  auren  opphører  litt  innenfor  der
steinpakningen  begynner,  her  er  det  mørkere  jord  som
fortsetter  under  steinpakningen.  Den  mørke  ].orden  er  påfylte
jordmasser  for  å  utvide  platåflaten,   som  det  fremgår  av
profilen  langs  4.5  y,   jfr.  beskrivelse  av  profilen  ovenfor   (se
profiltegning) .
I  nordre  del  av  området,   i  Svre  hjørne  avgrenset  av  de  to
profilbenkene   (4.8  x  6.35  y)  var  det  et  tydelig  fyllskifte,
med  mørk  kullholdig  jord  mot  sjakten  fra  1988.   Det  kan  være
Øvre  del  av  Grop  1,   som  kan  sees  i  profilen  i  sjakten   (se
profiltegning) .
På  platået  ble  det  funnet  en  amboltstein.  Den  ble  avdekket
under  kulturlaget  i  rute  5x  5y  i  en  grop  gravet  ned  i  rødbrun
grus   (undergrunnen) .   I  gropa  var  det  en  del  kull  og  irye  små
slaggbiter  som  trolig  er  smieslagg,   eller  slagg  fra
jernlupper?  Denne  slaggen  var  klart  anderledes  enn  slaggen  i
kulturlaget  over.  Gropa  kalles  grop  2  og  var  noe  ujevn,   ca.   60
cm  i  diameter.  Herfra  ble  det  samlet  inn  en  kullprøve.   Steinen
var  glatt  og  avrundet  med  oval  form  ca.   30xl5  cm,   og  preget  av
sterk  varme  ved  at  den  var  rødbrent  og  oppsprukket.   Steinen
var  dekket  av  ca.   20  cm  kulturlag  med  biter  av  slagg.  Det  har
altså  foregått  smivirksomhet,   evt.  uthamring  av  slagg  fra
jernluppe  på  platået,  før  dette  ble  påført  avfall  fra  en
jernutvinningsplass  i  nærheten.
Kull  fra  gropa  omkring  steinen  er  C-14-datert  1225-1290  e.Kr.
(740  +/-80   før  nåtid) .   Her  har  altså  vært
smievirksomhet/jernutvinning  i  høymiddelalderen,   på  1200-
tallet.  Det  er  sannsynlig  at  denne  virksomheten  har  sammenheng
med  den  slaggen  som  seinere  er  lagt  opp  på  platået  og  som  nå
dekket  gropa.

I ytterkanten  av platået  i  nord bemerket  vi  tre  f late  heller
som  lå  på  linje  langs  kanten  av  steinpakningen  rett  innenfor
den  svakt  antydede  vollen.   De  var  fra  0.2~0.4  m  st.mål  med
avstand  1.20  og  0.90  m  målt  fra  midtpunktet  på  hellene.   De
kunne  være  underlag  for  takbærende  stolper.  Vi  utvidet  derfor
gravingen  i  sørdelen  inn  i  den  lave  vollen  og  fant  to
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tilsvarende  f late  stein  som  f lukter  omtrent  med  de  vestligste
i  nordkanten.     Disse  hadde  1  m  avstand  målt  fra  midtpunktet.
Hellene  var  fra  20  -40  cm  største  mål.  De  var  dekket  av  et
opp  til  20  cm mørkt  kullholdig  kulturlag  med  renneslagg  og
leirbiter  med  sintring.  Ca  1  m videre  vest  for  disse  hellene,
stakk  det  en  flat  helle  ut  av  profilveggen.  Denne  hellen  kan
også  ha  vært  et  stolpefundament,  men  den  er  noe  forskjøvet  i
forhold  til  de  to  nevnte  hellene.    Det  var  ingen  tilsvarende
helle  i  nordkanten,  men  den  kan  ligge  i  profilbenken.  Vi  fikk
ikke  tid  til  å  undersøke  om  det  også  ligger  en  helle  som
flukter  med  den  Østligste  hellen  i  nordkanten.

Det  kan  altså  ha  stått  en  bygning  med  stolpebåret  tak  på
platået.   Den  må  være  yngre  enn  Grop  1.

Steinpakningene
1  begge  skråninger  mot  N  og  S  ble  det  avdekket  steinpakninger
fra  platået  til  foten  av  skråningen,   ca.   2  m bredde.  Ved  foten
av  S-skråningen  er  det  en  steinrekke  av  omtrent  jevnstore
stein  på    inntil  0.5  m.  Det  er  ingen  tilsvarende  steinrekke  i
nordskråningen.  Begge  steinpakninger  opphører  ved  9  x,  her  er
altså  Østre  avslutning  av  anlegget.  Søndre  steinpakning  danner
en  vinkel  mot  N  og  fortsetter  ca.   1  m  i  denne  retning  hvor  den
avsluttes  av  en  firkantet,   flat  stein  på  ca.   0.5  m.  Nordre
steinpakning  danner  ikke  vinkel.   I  den  Østre  avslutningen  av
anlegget  er  det  ingen  steinpakning  og  heller  ingen
kons truks j ons spor .

Steinpakningen  i  sør  består  av  stein  på  nevestørrelse  til  0.2
m,   tett  pakket.   I  nord  er  pakningen  mindre  tett  og  mindre
homogen .

Som  nevnt  ovenfor  ble  det  funnet  slagg  ved  opprensing  av
steinpakningen,  mellom  steinene,  mest  i  nordre  steinpakning,
mindre  i  sør,  her  ble  bare  funnet  litt  lengst  øst.
Moderne  forstyrrelser.

Det  ble  observert  to  steder med moderne  forstyrrelser  oppe  på
platåflaten.   I  SV mot  N-S-profilbenken  var  det  spor  etter  et
nyere  stolpehull.  Det  var  gravet  et  hull  med  ca.1  m  diam. :
4.8-5.7x,   2.8-4y,   som var  fyllt  med  brun  sand.   I  dette  hullet
var  stolpen  satt  ned,  markert  ved  et  fyllskifte  på  ca  0,5  m  i
diam.

Ved  sarme  profilbenk  i  nordre  ende  av  platået,   4.8x-5.4  x,
6.4-7.2y,   ble  det  funnet  flere  større  flate  stein  opptil  0.5  m
st.mål,   som  stakk  opp  fra  torva.  Det  var  moderne  mørtel  i
forbindelse  med  noen  av  steinene,   som  iflg.   grunneieren  var
rester  etter  pipa  på  eldhuset  som var  skiftet  ut.   Pipa  er  nå
av murstein.   i  forbindelse  med  disse  steinene  ble  det  også
funnet  glasskår  og  et  blikkbokslokk  10  cm  under  torva  i  mørk,
feit  jord.  Her  er  altså  rester  av moderne  sØppel.

DISKUSøON





7

Det  undersøkte  anlegget  har  flere  bruksperioder.

Periode  1:

Det  opprinnelige  terreng  har  vært  en  flate,  med  lengderetning
Øst-vest  med  jevnt  skrånende  sider  mot  nord  og  sør.   I  nord-
skråningen  er  det  gravet  en  grop   (Grop  1)   ca.   0,70  m  dyp  på
det  dypeste,   2.8m x  2  m  i  diameter.   I  gropa  er  det  avsatt  2
kulturlag,   hver  på  ca.   10  cm,   som  inneholdt  kull,   slagg  og
gjenstander,   bl.a.  bryner  og  spinnehjul.  Det  kan  ha  vært  en
treforing  eller  tregulv  i  gropa  i  to  nivåer.  Nedre  kulturlag  i
gropa  er  datert  til  perioden  1320-1450  e.Kr.   En  annen  datering
fra  gropa  er  1475   +/-45   e.Kr   (fra  1988) .

Det  foreslåes  ovenfor  at  dette  er  et   "grophus",   hvor  det  har
vært  en  eller  annen  håndverksvirksomhet.  Det  virker  lite
sannsynlig  at  det  ble  gravet  en  grop  bare  for  å  legge  avfall
i,   særlig  hvis  det  har  vært  tregulv  i  gropa.
På  selve  platå-flaten  er  det  en  grop   (Grop  2)   ca  0.6  m  i
diameter,   som  var  gravet  ned  i  undergrunnen.  Her  lå  en
amboltstein  og  små  slaggklumper  som  er  etter  smiing  eller
slagg  som  er  uthamret  av  jernluppe.  Kull  fra  gropa  er  datert
til  1200-tallet.

Det  har  altså  foregått  smiing  og/eller  jernbearbeiding  på
platået  på  1200-tallet.  Siden  det  er  funnet  slaggklumper  i  de
nedre  kulturlagene  i  Grop  1  må  det  ha  foregått  jernutvinning  i
nærheten  samtidig  med  at  gropa  var  i  bruk,   altså  13-1400-
tallet .
Periode  2

Flaten  blir  utvidet  ved  at  det  ble  fyllt  på  masser  over  Grop  1
og  skråningen  mot  nord.  Dette  må  ha  skjedd  på  13-1400-tallet
iflg.  dateringene  fra  gropa.  I  forbindelse  med  utvidelsen  av
f laten  ble  det  lagt  en  steinpakning  over  massen  som  er  fyllt
på  i  nordskråningen.  Det  er  sannsynlig  at  steinpakningen  i
sørskråningen  ble  lagt  opp  samtidig,   og  også  steinrekken  ved
foten  av  sørskråningen.   I  fyllmassen  over  grop  1  er  det
slaggklumper.  Det  var  også  slaggklumper  i  steinpakningene.  Det
er  altså  brukt  masser  fra  et  jernutvinningsanlegg  ved
utvidelsen  av  platået.
På  selve  platået  er  det  10-20  cm mørk  jord  med  klumper  av
renneslagg  og  brent  leire  med  sintring.  Dette  er  rester  etter
jernutvinning,   leirbitene  er  fra  en  eller  flere  ovner.  Det
virker  som  om  jorda  med  slaggbitene  er  lagt  opp  på  platået,   at
det  er  masser  som  er  hentet  fra  et  jernutvinningsanlegg  i
nærheten.  Dette  kulturlaget  dekket  gropa  med  amboltsteinen.

I  ytterkanten  av  platået,  hvor  skråningene  begynner,  rett
innenfor  steinpakningene,  ble  det  funnet  flate  heller  på
rekke.  Disse  kan  ha  vært  underlag  for  stolper   (3  heller  i
nord,   2  heller  i  sør) .  Det  kan  ha  stått  et  hus  med  stolpebåret
tak  her.  Avstanden  mellom  stolperekkene  har  vært  5.6  m.
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Lengden  på  denne  bygningen  kan  ha  vært  6  m  eller  mer   (om  den
har  fortsatt  der  hvor  dagens  eldhus  står) .  Rekken  med  heller
langs  nordkanten  ligger  på  den  påfylte  massen  som utvidet
flaten  mot  nord.   Stolpehuset  har  altså  sammenheng  med
påfylling  av masser  over  Grop  1  og  i  nordskråningen,
opplegging  av  steinpakning  i  nord  og  sør--skråning  og
steinrekken  ved  foten  av  sørskråningen.  Det  må  altså  være
yngre  enn  dateringene  fra  Grop  1.  Dette  huset  har  altså  ingen
sammenheng  med  Grop  2  med  amboltsteinen.

Det  er  uvisst  hvilken  funksjon  steinpakningene  i  nord-  og
sørskråningen  har,   om  de  har  sammenheng  med  veggkonstruksjon,
eller  skal  stabilisere  skråningene.  I  øst  er  det  en  åpning,  og
ingen  spor  etter  veggkonstruksjon.  I  åpningen  ble  det  funnet
en  hesteskosøm  i  lag  2.

Hvilken  funksjon  hadde  huset?  Det  ble  funnet  6  bryner  i  lag  2
på  platået.  Alle  var  brukket  og  de  fleste  lå  i  ytterkantene  i
nord  og  sør.  Alle  er  grove,  av  lys,   skifrig,   finkornet
kvartsitt,   trolig  fra  Eidsborg-bruddet.  For  ferdig-produksjon
av  jernredskap  og  våpen  mangler  de  fine  brynene.  Det  kan  tyde
på  produksjon  av  halv-fabrikata,   slik  l.H.Vibe-MtLller  har
foreslått.  Hører  brynene  med  til  "stolpehuset",   eller  er  de
havnet  på  platået  sammen  med massene  som ble  benyttet  til
utvidelsen  av  flaten  og  steinpakningene?  De  Øvrige  funn  her
var  bl.a.   en  hesteskosøm,   og  jernbiter,   og  sier  ikke  noe  om
funksjon.  Det  er  mulig  at  noe  av  slaggen  har  sammenheng  med
huset.  Da  burde  det  ha  vært  en  jernutvinningsovn  her.  Den  kan
evt.  ha  blitt  Ødelagt  av  det  nyere  eldhuset.

Forholdet  til  kirken  i  Tuddal:

Stolpehuset  kunne  ha  sammenheng  med  en  kirkebygning,   selv  om
det  er  vanligere med  stolpehull  eller  syllstokk  i  slike
konstruksjoner.   Dette  huset  må  være  yngre  enn  Grop  1.  Det  er
klart  problematisk  å  benytte  C-14-dateringer  innenfor
historisk  tid,   dateringene  spenner  over  et  langt  tidsrom.  Med
dobbelt  standardavvik,   dvs.   90  o/o  sannsynlighet,   kan  Grop  1
ha  vært  i  bruk  innenfor  tidsrommet  1280-1630.   Med  60  o/o
sannsynlighet  var  den  i  bruk  i  tidsrommet  1320-1450.
Dateringen  fra  1988  er  innenfor  1400-tallet   (ikke  ny-
kalibrert) .     Det  er  mest  sannsynlig  at  gropa  er  yngre  enn
kirkebrannen,   og  det  kan  da  ikke  ha  stått  en  kirke  på  platået
før  1360.

De  gjenstandene  som  er  funnet  peker  alle  mot  jernutvinning  og
håndverksvirksomhet,  her  er  ingen  gjenstander  som  kan  knyttes
til  en  kirke.  Det  er  heller  ingen  funn  av  graver,   eller
opplysninger  om  slike  i  området.  Det  er  dessuten  ingen  klare
spor  etter  en  nedbrent  bygning.

Konklusjonen  må  bli  at  det  foreløpig  ikke  er  noen  funn  eller
observasjoner  som peker mot  at  det  har  stått  en  kirkebygning
her  som  brant  ned  i  første  halvdel  av  1300-tallet.

Derimot  er  det  mange  funn  som  viser  jernutvinning  og  håndverk
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i  høymiddelalder  og  seinere.  Det  er  fortsatt  et  uavklart
spørsmål  hvorfor  platået  ble  utvidet  og  hva  slags  bygning  som
har  stått  her.  Dette  er  et  forseggjort  anlegg  som bør  tas  vare
på.  Det  krever  mer  arbeid  for  å  avklare  spørsmålene.   F.eks.
bør  det  være  mulig  å  finne  paralleller  til  et  slikt  anlegg  som
kan  forklare  funsksjonen.

I.ITTERATUR

lnger  Helene  Vibe  Muller:  Delundersøkelse  av  jernutvinnings-og
smietuft,   1985  og  1988.   0ldsaksamlingens  topografiske  arkiv.

Gudrun  Hovde  Gvåle:   Kyrkja  i  Gamm'lgrenn,   Tuddals  eldste
kyrkje.   Årbok  for  Telemark  1982.

Norske  kyrkjelege  jordebøker  etter  reformasjonen.   I  Oslo  og
Hamar  bispedømes  jordebok  1574-1577.   Oslo  1929.

Skattematrikkelen  1647.   Telemark  fylke.

DATERINGER :

Beta-57694:   Grop  1   (i  sjakten  fra  1988,   nedre  kullag) :
500   +/-90  BP   (furu,   einer),1320-1450  e.Kr.,   kalibrert  med  1
standardavvik   (1280-1630  e.Kr. ,   to  standardavvik)

Beta-57965:   Grop  2   (med  amboltstein) :
740   +/-80   BP   (bjørk),1225-1290   e.Kr.   kalibrert  med  1
standardavvik   (1160-1395  e.Kr. ,   2   standardavvik)

Kullet  er  treslagsbestemt  ved  Helge  Høeg.

Datering  fra  1986:
DF   1708   30/7-85/1   Åsen:   370   +/-40   BP,    1475+/-45   e.Kr.
(kalibrert,   1  standardavvik)
FUNN:             C  3]C}C+

I]ag   1=

5x  3y:   svakt  bøyet  jernstykke,   3.2  cm
|6x  sy:  nagle  av  jern,   4.5  cm
3  ?¥.5.3y:   knapp  av  kobberlegering,   avbrutt,   diam.   2  cm   (nyeretid)

Lag  2:
7.5x  3y:   ten  av  jern,   2.7   cm4

5   8.9x  5.9y:   hesteskosøm,   ].ern,   4.2   cm

5x  6.3y:   bryne,   brukket,   1.   4.7  cm
5x  7y   :   bryne,   brukket,   1.   5.2  cm
5 x  7.6y:   bryne,   brukket,1.18.2   cm

bryne,   brukket,   1.14  cm
5x  2.3y:   bryne,   brukket,1.   8.5  cm   (   i  nivå  med  flat  helle,
mørk  jord)
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W   7.5x  7.4y:   bryne,   brukket,1.   9   cm

Dateringsprøver :

[L:5=:f±åt=:ØT=nLåe:r:Suå:n±:j3::+e:Fab::g=:tk=::a:Lr:5ogme::::F
er  datert)

[3  Grop  1  prøve  2:   tre   (ikke  artsbestemt),   fra  toppen  av  øv±e
kullag,   40  cm  under  overflaten.

|i Grop  2:  trekull  av  furu,   trekull  ubestemt.

REGISTRERING

Ca.   100  m  NNØ  for  utgravningsområdet  går  en  rygg  med  skråning
mot  Øst  ned  mot  bekken  som  danner  grense  mot  Åsen  nordre.   I
skråningen  er  det  en  oppmurt  terrasse.  Oppmuringen  er  ca.   8,5
m  lang,   N-S,   bygget  av  rundkamp  på  vel  0,5  m  iett  lag,   noen
steder  to  lag  stein.  Kanten  er  ikke  helt  rett,  noen  steder  er
den  litt  utsklidd.  Terrasseflaten  innenfor  er  1,5-2  m bred.
Det  ble  tatt  3  prøvestikk på  terrasseflaten,  uten  at  det  ble
funnet  sikre  kulturspor.  Under  2  cm  torv  var  det  2  cm mørk
humus  uten  spor  av  kull,   1  cm  lys  sand   (utvaskingslag?)   over
brungul  sand/grus.

Dette  kan  være  en  tuft,  men  det  ble  altså  ikke  funnet
kulturlag.  Middelaldertufter  i  Telemark  er  gjerne
terrasseflater,  men  det  bør  være  en  dreneringsgrøft  innerst
mot  skråningen.   Slik  var  det  ikke  her,  men  det  kunne  tenkes  at
jord  fra  skrånigen  er  glidd  ned  og  dekker  denne.  Alternativt
kan  det  være  en  dyrkingsterrasse,  men  det  var  lite
dyrkingsjord  i  prøvestikket.  Det  var  rydningsstein  lengre  ned
i  skråningen.

Forevist  av  grunneieren  Halvor  Kyrkjejordet.

FOTOI]ISTE

Alle  foto:   Lil  Gustafson

Sort/hvit  film  1

10.   søndre  del  av  anlegget  avtorvet,   i  forgrunnen  s].akten  fra
1988.   Mot   Øst.
11.    sarnme
12.   søndre  del  og  noe  av  nordre  avtorvet.  Mot  Øst.
13.   søndre  del  av  anlegget,   i  forgrunnen  sjakten  fra  1988  med
profilevegg,   til  høyre  sees  steinrekken  ved  foten  av
steinpakningen.  Mot  Øst.
14.   steinpakningen  i  søndre  del  av  anlegget,   i  forgrunnen
steinrekken  ved  foten  av pakningen.  Mot  nord.
15.   søndre  del  av  anlegget,   i  forgrunnen  Østre  del  av
steinpakningen,   i  bakgrunnen  det  nye  eldhuset.  Mot  vest.
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16.   søndre  del  av  anlegget,   steinpakningen  i  forgrunnen.  Mot
nord,
17.   samme
18.   søndre  del  av  anlegget  avtorvet.  Mot  Øst.
19.  midtre  og  vestre  del  av  anlegget  avtorvet.  Mot  vest.
20.   anlegget  avtorvet.  Mot  vest.
21.  vestre  del  av  anlegget  avtorvet,   i  profilen  i  sjakten  fra
1988  i  forgrunnen  sees  grop  1.
22.   steinpakningen  i  nordre  del  av  anlegget.  Mot  sør.
23.  platået  avtorvet,   35  cm  øst-vest  profilbenk  står  igjen
24.   Profil  av  grop  1  i  sjakten  fra  1988.  Mot  øst.
25.   same
26.   oppmurt  terrasse  nord  for  utgravningsområdet,   mot  NV
27.   same
28.   samme  mot
29.   same  mot
30.   sarme
31.  utgravningsområdet,   kulturlaget   (lag  1  og  2)   gravet  ned
til  auren  på  platået.  I  nordre  del  sees  en  lys  stripe  innenfor
steinpakningen  som  er  den  opprinnelige  bakkekant,   hvor  det  er
påfylt  jord  for  å  utvide  flaten,   i  søndre  del  sees  en  mørk
flekk  nær  N-S-profilbenk  som  er  grop  2,  med  amboltsteinen.  Mot
Øst.
32.    samme
33.   saime
34.  platået,   kulturlaget  gravet  ned  til  undergrunn.  Mot  Øst.
35.   same
36.   grop  2   snittes.   Mot  Øst.
36A.   grop  2,   amboltsteinen  er  avdekket

Sort/hvit  f ilm  2

2.  anlegget  ferdig  undersøkt.  Det  er  gravet  et  stykke  inn  i
den  lave  vollen  i  sør  hvor  det  ble  avdekket  to  f late  heller
som  kan  være  underlag  for  stolper.  Disse  flukter  omtrent  med
to  tilsvarende  langs  innerkanten  av  steinpakningen  i  nord,
hvor  det  også  ble  funnet  en  tredje  lengre  Øst.  Mot  Øst.
3.    samme
4.   sarme
5.   søndre  del  mot  Øst
6.   same
7.  hellene  langs  søndre  kant  av  platået.  Mot  Øst.
8.   søndre  del  mot  Øst
9.   nordre  del  mot  Øst
10.   gropen  med  amboltsteinen.   Mot  Øst
11.   sarme
12.   søndre  del.  Mot  vest
13.   steinpakningen  i  søndre  del  mot  nord
14.   samme

FARGEDIAS

Film  1
1.   Avtorving.   Mot  Øst
2.   same
3.   same
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4.   Grop   1.   Mot   Øst
5.   same
6.   Søndre  del  av  utgravningsområdet.  Mot  Ø.

Film  2
2.  Oppmurt  terrasse  nord  for  utgravningsområdet.  Mot  NV
3.   samme  mot  N
4.  Utgravningsområdet  mot  øst
5.   samme
6.   Søndre  del  av  utgravningsområdet  mot  Ø
10.   Profil   i  Grop  1  mot  Ø
11.   Utgravningsområdet  mot  Øst
13.   grop  2  mot  nord
14.   Grop  2  med  amboltsteinen  avdekket,   mot  nord
15.   Søndre  del  av  utgranvingsområdet  mot  Øst
16.   Utgravningsområdet  mot  Øst
17.   Søndre  del  av  utgravningsområdet  mot  Øst
18.   Platået  mot  Øst
19.   Søndre  del  av  platået  mot  Øst
20.   Søndre  del  av  utgravningsområdet  mot  nord

TEGNINGER

Plantegning  1.1:20.  Nivellementer  påført
Plantegning  2.1:20.   Funnene  avmerket.
Plantegning  3.1:50.   Fordeling  av  kg  slagg  i  lag  1  og  lag  2
Profiltegning  1:10.     Grop  1.
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Beta-57964

Beta-57965

Åsen,    Tuddal,
grop    1

Åsen,    Tuddal,
grop   2

500   +/-90.     BP                 (charcoal)

740   +/-80      BP                 (charcoal)

These dates are reported as F]CYBP (radiocarbon years before 1950 A.D.). By international convention, the half-life of
radiocarbon  is taken  as 5568 years and 95%  of the activity of the  National  Bureau  of Standards  Oxalic Acid (original
batch) used as the modern standard. The quoted errors are from the counting of the modern standard, background, and
sample being analyzed. They represent one standard deviation statistics (68% probability), based on the random nature
of the radioactive disintegration process. Also by international convention,  no corrections are made for Devries effect,
reservoir effect, or isotope fractionation in nature, unless specifically noted above. Stable carbon ratios are measured on
request and are calculated relative to the PDB-1  international standard; the adjusted ages are normalized to -25 per mil
carbon  13.
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