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1.

Innledning

I de fleste fortidige plankebygde båter og skip har det vært nødvendig å bruke en form for
tetningsmateriale i skjøter og sammenføyninger slik at de ikke tar inn vann. Det er fremdeles
vanlig at tradisjonsbåter i Norge bygges med tetningsmaterialer mellom bordene. Materialene
brukt til å tette skjøtene med har variert med tid og sted, men det vanligste å bruke har vært
plante- eller dyrefibre innsatt med tjære, bek, harpiks eller lignende. Ull og dyrehår regnes
som typisk for skandinavisk skipsbygging, mens mose og andre plantematerialer er vanligere i
andre deler av Europa (Crumlin-Pedersen 1997:113-114). Det er i dag vanlig praksis å samle
inn og identifisere tetningsmaterialer i forbindelse med undersøkelser av arkeologiske båt- og
skipsfunn.

Analyse og identifisering av tetningsmaterialprøver foretas som regel av en spesialisist på
identifisering av fibre. Resultatene av analysen kommer gjerne i form av en rapport med
artsbestemmelse av hvilke dyr eller planter fibrene i tetningsmaterialet stammer fra, eventuelt
også hvordan fibrene har blitt bearbeidet før deponering i skroget på et fartøy. I noen tilfeller
inkluderer dette også opplysninger om hva slags tjære fibrene er blandet eller innsatt med,
hvordan den er kokt, etc. Det gis altså presise beskrivelser av tjærens kjemiske
sammensetning, fibrenes karakteristikker og kjennetegn, spinneretning eller veveteknikk. Noe
det sjelden sies noe om, er hvorfor sammensetningen er som den er.

Det finnes kun et fåtall publikasjoner hvori tetningsmaterialer fra arkeologiske skipsfunn
behandles som et sentralt kildemateriale. Carol Ann Franklin (Franklin 1985:iii) omtaler i sin
masteravhandling tetningsmaterialer som et ”severely neglected” aspekt av skipsarkeologien.
Man finner imidlertid materialkategorien hyppig, om enn kort, omtalt i mange rapporter og
publikasjoner av skipsfunn. Gjennom naturvitenskapelige undersøkelsesmetoder har
tetningsmaterialer dessuten i en del tilfeller vært et bidrag til kronologisk og geografisk
plassering av båt- og skipsfunn. Å betegne tetningsmaterialer som ”severely neglected” er
derfor muligens en overdrivelse. Det kan derimot være riktig å hevde at tetningsmaterialenes
informasjonspotensial ikke har vært forsøkt utnyttet til sitt fulle.

Hvordan er det så mulig å finne ut mer om tetningsmaterialer i Skandinavia? Det finnes ingen
utfyllende oversikt over hva skandinaviske båt og skipsfunn har vært tettet med. Som del av
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arbeidet med denne avhandlingen har jeg derfor laget en sammenstilling over det som har
vært tilgjengelig av opplysninger om tetningsmaterialene i skipsfunn med sannsynlig
skandinavisk proveniens. Ut fra denne er det mulig å stille noen spørsmål til materialet om
sammenhenger mellom blant annet skipene, hvor de kom fra, når de ble bygget, og hvilke
tetningsmaterialer som har vært brukt i dem. Hvilke materialer og former har vært de
vanligste?
1.1

Problemstillinger og avhandlingens struktur

Sammenstillingen er ordnet etter periode, fra eldre jernalder frem til 1700. I forbindelse med
gjennomgangen av sammenstillingen vil jeg stille følgende spørsmål:
-

Hvilke materialer har blitt brukt til tetting av skandinaviske klinkbygde
fartøy i de ulike periodene?

-

Hvilken form har tetningsmaterialene hatt?

-

Hvilke endringer skjer med materialsammensetning og form i og mellom
periodene?

-

Er det brukt forskjellige tetningsmaterialer i forskjellige typer fartøyer?

-

Vises det regionale forskjeller i bruken av tetningsmaterialene innenfor
Skandinavia?

Noe jeg også har villet undersøke, er hva som ligger bak hvilke tetningsmaterialer som er blitt
brukt. Hvorfor har man valgt å bruke visse materialer? Kan endringer i tetningsmaterialene
knyttes til andre samtidige skipsteknologiske endringer? Hva ligger bak disse endringene?
Hvorfor har man for eksempel valgt å bruke hår i Skandinavia, mens dette ikke har vært
vanlig i flere andre skipsbyggingstradisjoner i Nord-Europa? For å undersøke disse
spørsmålene, har jeg blant annet tatt utgangspunkt i et utvalg materielle og immaterielle
faktorer fremholdt av arkeologen Jonathan Adams (2003:26) som påvirkende på et skips
utforming; funksjon, materialtilgang, miljø, økonomi, teknologi, tradisjon og ideologi. De
samme faktorene bør ha kunnet påvirke endringer også i et fartøys enkeltkomponenter.
Endringer, men også kontinuitet, i bruken av tetningsmaterialer må ses som respons på en
eller flere disse faktorene, og jeg vil diskutere hvilke av dem som kan ha påvirket utviklingen
i bruken av tetningsmaterialer i skandinaviske fartøyer.

Synet på teknologi generelt, og skipsteknologi spesielt, utdypes innledningsvis i det
forskningshistoriske kapittelet ved en gjennomgang av vitenskapssynet i skipsarkeologien,
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teoretiske perspektiver på teknologi, og hvordan min avhandling stiller seg i relasjon til disse.
Deretter presenteres hva som er blitt gjort med tetningsmaterialer, hva de har blitt og blir
brukt til når de opptrer i en skipsarkeologisk kontekst. Til dette hører en gjennomgang av
arbeider hvor tetningsmaterialer har vært behandlet som det sentrale kildematerialet i
skandinavisk, slavisk og frisisk (kogge-) skipsbygging. I metodegjennomgangen redegjøres
det for valgene tatt i forbindelse med sammenstillingen, hvilke forhold ved
tetningsmaterialene det er valgt å fokusere på, og kildekritiske betraktninger til
sammenstillingen og analysen. Analysen av den kronologiske utviklingen er en gjennomgang
av hovedtrekkene i den skipsteknologiske utviklingen i periodene samt hvilke
tetningsmaterialer som finnes i fartøysfunnene fra de enkelte periodene. Avslutningsvis
diskuteres hvilke forhold som kan ha spilt inn på valg av tetningsmaterialer i skandinavisk
skipsbygging.
1.2

Tidsrom for undersøkelsen

Avhandlingen spenner over et langt tidsrom. Den inkluderer de tidligst daterte funnene av
plankebygde båter med tetningsmaterial fra eldre jernalder og strekker seg frem til år 1700,
som er dateringen for det yngste skipsfunnet tatt med i avhandlingen. Dette er naturligvis en
kunstig grense, men på samme måte ville det være kunstig å avslutte undersøkelsen ved for
eksempel middelalderens slutt. Avhandlingen omfatter mange arkeologiske skipsfunn fra
slutten av 1500-tallet og fra 1600-tallet, som bidrar til å vise den langsiktige utviklingen i
bruken av tetningsmaterialer i den skandinaviske skipsbyggingen. Når den øvre grensen er
satt ved 1700 er det fordi det finnes sparsomt med arkeologiske kilder til de skandinaviske
klinkbygde fartøyenes konstruksjon, utseende og ikke minst hva de var tettet med.
Den danske arkeologen Jan Bill har i sin artikkel ”Schiffe als Transportmittel im
Nordeuropäischen Raum” (Bill 2003) gjort en kronologisk inndeling av den nordeuropeiske
skipsbyggingen i tre markante hovedfaser: omtrent fra middelalderens begynnelse i Europa til
1200, fra 1200 til 1400 og til sist fra 1400 til midten av 1500-tallet (Bill 2003:10). I henhold
til tradisjonell periodeinndeling kunne man lagt inn inndelinger ved vikingtidens og
jernalderens slutt midt på 1000-tallet. Skipsteknologisk er det imidlertid kontinuitet i
Skandinavia fra sen vikingtid og inn i 1200-tallet (Bill 1998:5). Den første fasen omfatter
dermed de to nordiske periodene vikingtid og tidlig middelalder. De to siste fasene er mer i
tråd med den historiske inndelingen, og korresponderer med henholdsvis nordisk høy- og
senmiddelalder. Presentasjonen av den generelle skipsteknologiske utviklingen i avhandlingen
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følger delvis Bills inndeling: Periodegjennomgangen starter med båtene fra eldre jernalder
(EJA), fra tidsrommet mellom 500 f.Kr. til midten av 500-tallet. Deretter følger funnene fra
yngre jernalder (YJA) og tidlig middelalder (TMA), som presenteres samlet. Høymiddelalder
(HMA) dekker tiden fra 1200 til 1400, hvorpå senmiddelalderen (SMA) strekker seg til
midten av 1500-tallet. Av sorteringshensyn er tiden etter SMA og frem til 1700 i databasen
kalt renessanse (REN).
1.3

Nordisk båt- og skipsbygging og termer brukt i avhandlingen

Oppgavens tema er tetningsmaterialer i skandinaviske klinkbygde båter og skip. Denne typen
skandinaviske fartøyer betegnes ofte også som den nordiske typen. Felles for klinkbygde
fartøyer av nordisk type er at de er bygget med skallet først. Det vil si at kjøl, stevner og
hudbord monteres først og definerer fartøyets form. Inntømmeret, bandene, legges inn senere,
som forsterkninger av det ytre skroget. Hudbordene overlapper hverandre på langs og festes
med klinknagler. Klinkbygd refererer egentlig til bruken av klinknagler som hamres ut over
en skive, en roe, på innsiden av skroget, men det er blitt vanlig å betegne alle fartøyer med
overlappende bord i skroget som klinkbygde. Det engelske begrepet lapstrake er et mer
passende ord for konstruksjonen i fartøyer med overlappende bord som ikke er festet med
klinknagler, men noe tilsvarende finnes ikke på norsk. Det må nevnes at den klinkbygde
nordiske fartøystypen ikke bare forekommer i Norden eller Skandinavia, den finnes også i
blant annet England, Polen og Tyskland (Paasche og Rytter 1998:158; Varenius 1992:24).

De langsgående overlappende flatene mellom bordene kalles på norsk su, og det er blant annet
i suene det ofte er plassert tetningsmaterialer. Betegnelsen på tetningsmaterialer plassert i en
su kalles gjerne si på norsk. Dersom det er brukt tvunnet material i suen, kan det også kalles
sisnor eller sitråd. Hvor bordene i samme bordgang overlapper hverandre i endene (Figur 1.1)
kalles en lask eller skaring, det samme gjelder flater hvor for eksempel kjøl og stevner eller
flater mellom inntømmer ligger mot hverandre. Tetningsmaterialet i disse flatene kan blant
annet kalles skar-si (Eldjarn og Godal 1988:38) eller flattsi (Christensen 1992:69). I
avhandlingen er slike flater omtalt som bord- eller bunnlasker. På grunn av fremgangsmåten
ved bygging av klinkfartøyer må tetningsmaterialet plasseres fortløpende i løpet av byggingen.
I motsetning til klinkbygde fartøyer står kravellbyggingsteknikken. I kravellbygde skip
konstrueres det indre skjelettet først, hvorpå hudbordene så festes. Dette gir et sletthudet ytre
skall (Figur 1.2). Tetningsmaterialet i kravellbygde skip drives inn i glippene mellom
hudbordene, og kalles drev. Drivingen skjer etter at skipet er ferdigbygd.
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Figur 1.1: Eksempel på bordlask med tetningsmateriale (Foto: Lars Stålegård, Norsk Maritimt Museum).

Basert på de to ulike måtene å tette klink- og kravellbygde fartøyer har det oppstått ulik
terminologi. På engelsk brukes gjerne caulking om tetningsmaterialet i kravellbygging, mens
luting brukes om tetningsmaterialet i klinkbygde skip (Franklin 1985:10-11). Praksisen på
dette området er imidlertid varierende, og caulking brukes av og til om begge formene. Et mer
nøytralt begrep som forekommer av og til er waterproofing (se f.eks. Allen et al. 2005:295).
Også i de skandinaviske språkene kan det være noe ulik begrepsbruk. Både drev og kalfatring
er brukt som generelle termer om tetningsmaterialer eller om tetningen i klinkbygde fartøyer
(se f.eks. Magnus 2005:303; Varenius 1989:26, 31). Innlagt drev har også vært brukt som
betegnelse på si (Shetelig 1917b:13). Når jeg i avhandlingen bruker ordet tetningsmaterialer
er det fordi jeg anser det som et nøytralt begrep på linje med waterproofing, uten henvisning
til verken byggemåte, materialsammensetning eller form. Hvor bruken av ordene si eller
sisnor forekommer, menes tetningsmaterial som har vært plassert i suen på et fartøy.
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Figur 1.2: Prinsippskisse av klink- og kravellbygget bordlegging. Pilene indikerer hvor
tetningsmaterialene er plassert (Kilde: Wikipedia. Tegningen er modifisert av forfatteren).

2.

Forskningshistorie

Som den svenske arkeologen BjörnVarenius (1992:23) sier, befatter nær sagt all arkeologi seg
med teknologi. De materielle levningene som utgjør hovedkildegrunnlaget for det meste av
arkeologisk virksomhet har vært resultatet av, eller påvirket av, en teknologisk prosess. En
grunnleggende og allmenn forståelse av begrepet teknologi er at det omhandler tilvirkning og
bruk av gjenstander, samt kunnskap om hvordan de fungerer. Typologisering av gjenstandene,
og plasseringen av dem i kronologiske sekvenser, har vært en av grunnsteinene innen mye av
arkeologisk forskning (Johnson 2010:26). Slik har man kunnet vise den teknologiske
utviklingen, en utvikling som tradisjonelt har blitt forklart med bakgrunn i en evolusjonistisk
tankegang. Mens man innen andre fagdisipliner innenfor arkeologien stort sett har bevegd seg
bort fra dette synet på teknologisk utvikling, later skipsarkeologiske miljøer til å, bevisst eller
ubevisst, ha beholdt evolusjonistiske og funksjonalistiske forklaringsmodeller over lengre tid.
2.1

Vitenskapssynet i skipsarkeologien

…maritime archaeology is still perceived – at least by some – to be engaging in
antiquarianism, with a greater interest in the material remains uncovered (particularly
precious or technologically significant artefacts) than the use of these materials to help to
understand the societies which created them [Flatman 2003:143].
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Joe Flatmans uttalelse er beskrivende for hvordan maritim arkeologi, og især skipsarkeologi,
har vært ansett i tidligere tiår. Selv om det i dag finnes mange eksempler på arbeider innen
maritim- og skipsarkeologi som knytter de skipsteknologiske aspektene til forhold i skipenes
samfunnskontekst, har maritime arkeologer blitt kritisert, og tatt selvkritikk, for å være
deskriptive fremfor analytiske, og mer opptatt av teknologiske spesifikasjoner enn
omstendighetene som førte til dem. Matthew Johnson (1996:xii) har for eksempel betegnet
80-tallets maritime arkeologi som bedrivende ”dull collection of dates and classifications”,
og resultatene som ”minimal and common-sensical interpretations”. Varenius skriver at 80tallets maritimarkeologiske forskning synes dominert av empirisme og dokumentasjon, og
at ”Respekten för dataackumulation är stor.” (Varenius 1992:15). At skipsarkeologi har vært
fokusert på teknologi og konstruksjonselementer er, som Fred Hocker påpeker, ikke unaturlig:
før de naturvitenskapelige metodene vi har til rådighet i dag ble tatt i bruk, var man tidligere
avhengig av typologiske trekk for datering av båt- og skipsfunn (Hocker 2004:1). Det er da
heller ikke at man har fokusert på tekniske detaljer som er problemet i seg selv, men hvordan
man har brukt disse dataene. Fokuset på innsamling av data, vektlegging av tekniske detaljer
og konstruksjonselementer har, i følge Varenius (1992:23), ledet til fremstilling av
skipsteknologiske typologier, hvori de skipteknologiske endringene tradisjonelt har blitt satt
inn i evolusjonistiske forklaringsmodeller. Begrepet evolusjon innebærer gjerne en
underliggende oppfatning om en lineær, ubrutt utvikling fra det enkle og primitive til det
komplekse og velutviklede. Arkeologen Thijs J. Maarleveld hevder at mens evolusjon som
begrep er utdatert når det gjelder de fleste andre materialkategorier, later det blant
skipsarkeologer ennå til finnes en oppfatning om en ”unfailing evolution from raft to oceanliner” (Maarleveld 1995:4).

Illsutrerende for en slik evolusjonistisk tankegang er den svenske arkeologen Philibert
Humblas uttalelser om tetningsmaterialer: "I hög grad belysande för de förhistoriske
klinkbyggenas primitiva karaktär är ett studium av nåten och tätningen." (Humbla 1934:48).
Han mente at bruken av innlagt si var en overblivelse fra da skandinaviske båter enda ble
sydd, og at man når jernnagler begynte å tas i bruk burde ha gått over til å drive inn
tetningsmaterialene som i kravellbygde fartøyer. At man videreførte den gamle måten å tette
båtene på, beskrives som "ett ålderdomligt relikt inom det primitiva båtbyggeriet av
allmogemässig art." (Humbla 1934:50).
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Nært knyttet til evolusjonistiske forklaringer på endringer i materialet er dessuten en
vektlegging av funksjon som forklarende årsak til skipenes utforrming. Koblingen mellom
evolusjonisme og funksjon, og skipsarkeologers tilbøyelighet til å forklare skipsteknologisk
endring og utvikling med dette som utgangspunkt, er påpekt av blant annet Jonathan Adams
(2003:44) og Varenius (1992:16).

Funksjonelle forklaringer på variasjoner og endringer i en materialgruppe som båter og skip
dreier seg gjerne om tilpasning til operasjonsmiljøet. Hvorfor er så dette problematisk? En
båt- eller skipsbygger har naturligvis naturgitte eller fysiske parametre å forholde seg til når
han konstruerer et fartøy. Dersom fartøyet ikke følger et visst sett av disse parametrene, er det
stor risiko for at det ikke blir sjødyktig eller flyter. Problemet med funksjon som
forklaringsmodell ligger i at det i de fleste tilfeller ikke er tilstrekkelig for å forklare det vide
spennet av skrogformer og konstruksjonsmåter som beviselig finnes innen båt- og
skipsbyggingen. Ved å anta et slikt evolusjonistisk og funksjonelt utgangspunkt når man
forklarer skipsteknologi, blir utviklingen hva Varenius kaller et ”viljelöst forlopp” mot noe
bedre, hvori intensjonaliteten i teknologisk/materiell utvikling blir oversett (Varenius
1992:17). Menneskelige eller individuelle valg, påvirkende samfunnsforhold og andre sosial
faktorer må dermed vike rom for naturgitt press og en ufravikelig utvikling mot en gitt endelig
form.

...much nautical research has, for the last century at least, consciously or unconsciously
adopted this broadly functionalist approach allied to notions of cultural evolution… This is
manifested in the importance attached to discerning evolutionary progressions and links
between different boat and shipbuilding traditions on the basis of observed physical traits
[Adams 2003:44].

Hva betyr så dette for min avhandling, fokusert på et spesifikt skipsteknologisk
konstruksjonselement som den er? En stor del av arbeidet med denne avhandlingen er jo
basert på nettopp akkumulasjon av data. Det er heller ikke fritt for at den til tider kan fremstå
som en kjedelig samling av dateringer og klassifiseringer. Er avhandlingen med det dømt til å
resultere i selvfølgeligheter og evolusjonistiske forklaringer? Situasjonen er heldigvis ikke så
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svart som avsnittene ovenfor kan gi inntrykk av. Mye av kritikken er rettet mot tidligere
epoker innen maritim arkeologi. I de senere tiårene har en bredere teoretisk debatt preget den
maritime arkeologien (Flatman 2003:143). Det finnes etterhvert også en rekke studier av
skipstteknologiske forhold som søker forklaringer og årsakssammenhenger i ulike
samfunnsforhold heller enn evolusjon (for eksempel Adams 2003; Bill 1995; Varenius 1992;
Westerdahl 2007). Fokus på teknologi og teknologiske detaljer er ikke ensbetydende med
evolusjonisme eller overdreven vektlegging av funksjon.
2.2

Teoretiske perspektiver på teknologi

Som nevnt innledningsvis i kapittelet omhandler teknologibegrepet produksjon og bruk av
gjenstander. I en slik definisjon ligger både et materielt og immateriellt aspekt. Både
verktøyet som brukes i produksjonen og det ferdige produktet kan være håndgripelige,
materielle objekter. Produksjon og bruk innebærer imidlertid også en handling, eller en
prosess, og denne er ikke alltid like håndgripelig. I tillegg krever handlingen gjerne at man vet
hvordan den skal utføres. Teknologi handler altså vel så mye om prosessen som sluttproduktet,
samtidig som det innebærer både manipulasjonen av objekter såvel som kunnskapen involvert
i manipulasjonen (Schiffer og Skibo 1987:595, 597).

Idet det handler om både menneskelige handlinger, kunnskap og materiell kultur, kan en si at
teknologi er et sosialt, kulturelt og materielt fenomen. Marcia-Anne Dobres og Christopher
Hoffman (1999:2) fremholder at samfunnsaspekter som teknologisk praksis, politikk og
verdensanskuelse er uløselig knyttet til hverandre, og at menneskelig handling derfor ikke kan
forstås ut fra funksjonelle, materielle eller økonomisk-rasjonelle forklaringer alene. Pierre
Lemonnier (1993:3) understreker at teknikker er fysiske manifestasjoner av et mentalt skjema,
videreført via tradisjon, om hvordan ting virker, skal tilvirkes, og brukes. Alle elementer i en
teknisk prosess er delaktige i, og resultatet av, et bredere symbolsk system, fra valg av
råmaterialer til utførelse, valg av verktøy, rekkefølgen i arbeidet, etc. (Lemonnier 1993:4).
Teknologi og teknologiske handlinger er altså styrt av, og del av, de sosiale forutsetningene til
de som utfører handlingene. Slik kan for eksempel teknologi og teknikker som for en vestlig
observatør fremstår som irrasjonelle, men for utøveren fullstendig logiske og hensiktsmessige,
forklares (Lemonnier 1993:4; Walker 2001:102). Om ikke teknologi nødvendigvis må ha en
for oss synlig, fysisk effekt, kan teknologibegrepet defineres så åpent som ”the instrumental
means to achieve goals” (Schiffer 2001:3).
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Synet på blant annet teknologi som formet eller konstruert av sosiale interesser og
samfunnsforhold kalles sosialkonstruktivisme. En fellesnevner for svært mange av de
sosialkonstruktivistisk orienterte arbeidene om teknologi er, i følge David Killick (2004:571),
forestillingen om teknologiske valg: Det finnes nesten alltid mer enn én teknologisk løsning
som tilfredsstiller kravene for å løse en gitt oppgave eller å oppfylle en funksjon. Lemonnier
(1993:6) poengterer at bruken av ordet ”valg” ikke nødvendigvis betyr et bevisst valg. Det er
de samfunnsmessige forutsetningene, det som Lemonnier kaller ”mentale skjema”, som har
innflytelse på hvilke løsninger en gruppe eller et individ, satt overfor et utvalg av ulike
muligheter, ”velger” å bruke. Som Killick sier: “The choice of a particular technology from a
pool of satisfactory alternatives may be strongly influenced by the beliefs, social structure and
prior choices of the society or group under study.” (Killick 2004:571).
2.2.1 Teknologi som systemmetafor
Teknologiske valg som sosialt og kulturelt påvirkede er også sentralt i Bryan Pfaffenbergers
kritikk av hva han kaller "the Standard View of Technology" (Pfaffenberger 1992:493).
Standardsynet innebærer at teknologi er resultatet av menneskets møte med naturgitte
forutsetninger og utfordringer, hvori den materielle kulturen, gjenstandene, skapes som tilsvar
på utfordringene. Gjenstandene er skapt av et gitt behov som del av en overlevelsesstrategi i
møte med naturen, og av dette følger at gjenstandenes essensielle egenskaper ligger i deres
funksjon – deres oppfyllelse av behovet. Standardsynet medfører også et syn på den
teknologiske utviklingen som lineær, hvor enkle eller primitive gjenstander er forløpere til
stadig mer avanserte teknologiske løsninger (Pfaffenberger 1992:494). Beskrivelsen av den
kritiserte skipsarkeologiske tankegangen går med andre ord hånd i hånd med standardsynet.
Pfaffenberger mener et slikt utgangspunkt overser teknologiens sosiale dimensjon, og
at ”Culture, not nature, defines necessity” (Pfaffenberger 1992:496-497).

Sosiologen John Law har på den sin side kritisert den sosialkonstruktivistiske tilnærmingen til
teknologi for å legge for mye vekt på ”det sosiale” i sine forklaringer av teknologi (Law
1999:113). Han taler i stedet for å se på teknologi i form av hva han kaller en systemmetafor
(Law 1999:112). I Laws system har alle elementer i utgangspunktet lik verdi, det vil si at
verken det sosiale eller naturen kan ses på som en bakenforliggende kraft som overstyrer de
andre elementene.
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David L. Conlin mener det er en vesentlig forskjell mellom skipsarkeologi og landbasert
arkeologi når det gjelder teknologiske valg – fordi havet representer et sett med konstante
naturlige forutsetninger. Det finnes få alternative teknologiske løsninger til visse av disse
forutsetningene (Conlin 1998:7). Conlin fremmer en tilnærming til skipsteknologiske
endringer i form av en annen systemmodell. Han ser på skip som systemer satt sammen av en
rekke komponenter han kaller subsystemer. Variasjoner i skipsform er resultatet av variasjon i
faktorene som påvirker subsystemene. Faktorene som påvirker endringer i subsystemene er
både sosiale/kulturelle og naturlige, men de avspeiles ulikt i skipskonstruksjonen (Conlin
1998:6). Conlin skiller videre mellom kritiske og mindre kritiske subsystemer, hvor de
kritiske er de som påvirker et skips leveevne, dets evne til å mestre sine omgivelser (ikke
synke, lekke, havarere). De mindre kritiske subsystemene er de som i mindre grad påvirker
skipets overlevelsesevne, for eksempel ornamentikk (Conlin 1998:9). Begge kategoriene av
subsystemer påvirkes av både naturlige og kulturelle faktorer, men i ulik grad: kritiske
subsystemer er i størst grad en respons på naturlige faktorer, mens de mindre kritiske er mer
influert av sosiale og kulturelle faktorer. Conlin mener derfor at selv små endringer i kritiske
subsystemer kan skyldes omfattende og kraftfulle sosiale prosesser, mens store endringer i
mindre kritiske subsystemer kan være resultatet av små eller tilfeldige sosiale endringer
(Conlin 1998:13).

Hvis man følger Conlin kan tetningsmaterialet anses som et av subsystemene i et skip. Skal
det så anses som et kritisk eller mindre kritisk subsystem? En komponent som bidrar til å
holde skipet vanntett og dermed flytende, må kunne anses som kritisk. Dets tilstedeværelse i
sammenføyningene er en respons på en naturgitt forutsetning: vann vil trenge inn i sømmer
som ikke er tette. Følgene av dette kan i verste fall være at skipet synker. Tetningsmaterialets
sammensetning og form er imidlertid ikke like entydig kritisk: Det finnes flere materialtyper
som kan fylle samme funksjon. Såfremt man har hatt tilgang til de ulike råmaterialene til
fremstilling, og de virker slik de er ment å gjøre som del av tetningsmaterialet i et fartøy, kan
det antas at variasjoner mellom disse i hovedsak er en sosial eller kulturell respons.
Jonathan Adams (2003) har i sin undersøkelse av kravellbyggingsteknikken i Nord-Europa fra
1450-1850 brukt en tilnærming til sitt materiale som kan minne om Pfaffenbergers
sosiotekniske systemkonsept. Han har satt opp en modell (Figur 2.1) med ulike samfunns- og
miljøfaktorer i et nettverk som har spilt inn på skipets utforming; teknologi, tradisjon,
materialtilgang, økonomi, miljø og ideologi (Adams 2003:26). Modellen er ikke ment å være
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utfyllende, og den gir ingen faktorer forrang. I stedet er de ulike påvirkningskreftene i
nettverket gjensidig påvirkbare, og stadig skiftende ettersom samfunnet endrer seg:

...one can define each vessel as the product of a dynamic tension between, on the one hand,
the stimuli behind the building, expressed as need, and on the other; the various constraints
whether environmental, ideological, technical or economic. Each ship is a resolution of this
dialectic relationship between infinitely variable factors [Adams 2003:26].

Jeg anser at Adams' faktorer også bør kunne tas som utgangspunkt for undersøkelse av hva
som har påvirket endringer i fartøyenes enkeltkomponenter. Som Conlin (1998:6) sier, endres
skipsform som følge av endringer i subsystemene. Hvilke råmaterialer båt- og skipsbyggerne i
Skandinavia brukte til tetningsmaterialer, og hvilke former de ga tetningsmaterialene, var
resultatet av teknologiske valg heller enn en "naturlig" og lineær utvikling mot et ideellt
tetningsmaterial. Valgene må ses som resultater av et samspill mellom en rekke forhold, både
naturgitte og samfunnsrelaterte, som varierte med tid og sted. Med en detaljert periodevis
gjennomgang av tetningsmaterialenes utvikling som grunnlag bør det være mulig å
identifisere noen av disse forholdene.

Figur 2.1: Faktorer som har påvirket et skips utforming (Kilde: Adams 2003:26).
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2.3

Hva brukes tetningsmaterialer til?

Selv om de har fått sparsom oppmerksomhet som sentralt kildemateriale i skipsarkeologien,
har tetningsmaterialer i noe omfang vært gjenstand for naturvitenskapelige undersøkelser i
forbindelse med datering og proveniensbestemmelse. Radiologiske dateringer av
tetningsmaterialer er brukt som aldersbestemmelse for skipsfunn i flere tilfeller, for eksempel
på Fjørtoft 1 fra Haram på Sunnmøre (Myhre 1980:30) og på Gedesbyskipet fra Danmark
(Robinson og Aaby 1994:167). I begge tilfellene stemte dateringene på tetningsmaterialet
godt overens med tilsvarende dateringer på andre skipsrester. Christer Westerdahl har
forøvrig understreket at dateringer av tetningsmaterialer gir en sikrere tidfesting av
båtbyggingen enn datering av treverk, som kun viser treets fellingstidspunkt (Westerdahl
1979:26). Lagring av skipstømmer over et lengre tidsrom er et kjent fenomen (Christensen jr.
1966:12), men det var også vanlig å felle trærne tett opptil at fartøyet skulle bygges (Vadstrup
1994:110), kanskje bare uker eller måneder før konstruksjon (Bonde og Christensen
1993:579). Effekten på dateringer kan dermed ha variert. I Westerdahls argument ligger
imidlertid også en forutsetning om at tetningsmaterialet, i dette tilfellet hår, er helt ferskt. Det
vil si at dyret det stammer fra har vært i live tett opp til hårene ble brukt i fartøyet, hvilket
ikke nødvendigvis har vært tilfelle. Gjenbruk av tetningsmaterialer forekommer, oftest i form
av tekstiler, men det er ikke utenkelig at dyrehår eller ull fra for eksempel utrangert pels eller
lignende kan ha vært brukt. Lagring av animalske fibre er heller ikke utenkelig, enten i løs
form eller som stykker av ferdig bearbeidet tetningsmaterial. Det samme gjelder vegetabilsk
materiale. R. T. J. Cappers et al. refererer eksempelvis til et lager med tetningsmateriale av
mose funnet på et gårdsloft i Nederland (Cappers et al. 2000:584). Det bør altså ikke
automatisk gås ut fra at materialer til tetting av fartøyer har vært innsamlet umiddelbart før det
ble brukt.

Det finnes også eksempler på datering av skipsfunn basert på tetningsmaterialets
sammensetning alene, altså typologisk datering. Penelope Walton Rogers bruker forekomsten
av ull kontra storfehår i gjenbrukt skipstømmer fra en kaifront i Nord-England til å anslå den
relative alderen på skipene tømmeret har kommet fra (Allen et al. 2005:299). På grunn av
ulike egenskaper ved behandling av fibrene er det i litteraturen omhandlende tekstiler og
spinning vanlig å skille mellom saueull og andre typer dyrehår (jf. f.eks. Schjølberg 1984:73).
Jeg vil følge denne distinksjonen i avhandlingen. Når ull brukes i teksten menes utelukkende
saueull. I mange tilfeller oppgis i litteraturen kun "dyrehår". Når dyrehår brukes i
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avhandlingen menes alle typer dyr, også saueull. Hvor slike opplysninger foreligger,
presenteres spesifikt hvilke dyr hårene stammer fra.

For det udaterte skrogflaket kalt Sørenga 10, funnet i Oslo (Fawsitt 2012b), har hun dessuten
antydet en mulig datering basert på tetningsmaterialets form og bearbeiding. Som hun selv
sier er denne imidlertid høyst usikker (Walton Rogers 2012:2). Hennes anslagsvise datering
baserer seg på kun et fåtall andre funn, og en kronologisk utvikling som ikke er sikkert
fastslått. Nettopp det at så lite er kjent om den kronologiske utviklingen av
tetningsmaterialenes form og materialsammensetning er da også noe av bakgrunnen for denne
avhandlingen. Dendrokronologisk datering av skipstømmer synes nå uansett å være den
foretrukne metoden for å plassere skipsfunn kronologisk, og datering av skipsfunn basert på
tetningsmaterialer, enten radiologisk eller typologisk, forekommer sjelden. Når det gjør det,
bør det nok helst brukes som bidrag til dateringer av andre konstruksjonselementer.
Langt vanligere enn til dateringsformål synes å være bruk av tetningsmaterialer til
proveniensbestemmelse av skipsfunn, da først og fremst gjennom pollenanalyse. Som ved
datering kan tetningsmaterialets typologi alene ikke på sikkert grunnlag benyttes til å fastslå et
fartøys opphav. Først når det opptrer i kombinasjon med en rekke andre karakteristika bør
man trekke slike slutninger, og selv da må dette gjøres med forsiktighet. I de tilfeller hvor
slike undersøkelser er mulig må en pollenanalyse anses som en langt sikrere metode for å
anslå et fartøys proveniens.

Botaniske levninger i maritimarkeologiske funnkontekster gir muligheten for å utlede
informasjon av ulike slag om et skipsfunn (Gorham og Bryant 2001). Tetningsmaterialer er et
velegnet medium for bevaring av et av de sentrale kildematerialene når det gjelder
arkeobotaniske undersøkelser; pollen. Både dyrehår og planterester kan nemlig ha samlet opp
betydelige mengder pollen i sitt livsløp, og også tjæren vil potensielt kunne ha samlet opp
pollen fra lufta under destillering og koking, før det ble ”bygd inn” i sua på et fartøy.
Metoden går, enkelt forklart, ut på at pollenkorn fra ulike planter i en prøve identifiseres og
telles. Mengdefordelingen av pollenkorn i en prøve reflekterer i utgangspunktet vegetasjonen
i området prøven stammer fra, men med en rekke forbehold, blant annet avhengig av hvor og
hvilket medium prøven er tatt fra. Sammensetningen av pollenkorn i tetningsmaterialet kan gi
et bilde av vegetasjonen i området fibre og tjære er hentet fra og bearbeidet. På bakgrunn av
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dette kan det sannsynliggjøres i hvilke områder fartøyet er bygget eller reparert, eventuelt kan
forslag til opphavssted basert på dendrokronologiske analyser underbygges eller innsnevres.
Et eksempel på analyse av pollen fra tetningsmaterialer som kilde til et fartøys opphavssted er
Marie-Francoise Diots artikkel om Godefroybåten fra Frankrike. Gjennom undersøkelser av
pollenet i mosetetningen kunne det med stor nøyaktighet sannsynliggjøres ikke bare hvor
båten var bygget, men også hvor den hadde blitt reparert (Diot 1994). Et eksempel fra Norge
er undersøkelsene av pollen fra tetningsmaterialet i Sørenga 2, 3 og 4, funnet i Oslo. På
bakgrunn av pollenspekteret i mosen og dyrehåret fra Sørenga 2 foreslås det at den kan ha
vært bygget på de danske øyer eller annet sted på den sørlige østersjøkysten (Paasche et al.
1995:184). Dendrokronologien stemmer imidlertid best med Sør-Sverige, og det kan nokså
sikkert sies at Sørenga 2 ble bygget i Sør-Skandinavia (Paasche et al. 1995:190). Sørenga 3 og
4 antas å, understøttet av både pollenanalysen av tetningsmaterialet og dendrokronologiske
undersøkelser, være bygget i Norge (Paasche et al. 1995:184, 190).

Som ved datering er det forbehold som må tas ved proveniensbestemmelse basert på
tetningsmaterialer. Det kan for eksempel ikke utelukkes at tetningsmaterialet i noen tilfeller
ikke opprinnelig kommer fra samme lokalitet som skipet ble bygget. Dyrehuder kan ha blitt
transportert over lengre avstander før de ble en del av skipskonstruksjonen, og hårene kan
dermed bære med seg pollen som ikke samsvarer med pollenutvalget på byggestedet. Både
proveniensbestemmelse og datering av et skipsfunn basert på tetningsmaterial forutsetter også
at man er sikker på at tetningsmaterialet er originalt, og at det ikke har blitt skiftet ut siden
fartøyet først ble oppført. Det kan riktignok være vel så interessant å vite når og hvor
reparasjoner og utskiftninger har blitt utført som når skipet først ble oppført. Når det gjelder
klinkbygde fartøyer er det slik at siet mellom hudbordene i utgangspunktet ikke kan skiftes ut
uten å demontere bordgangene (jf. Christensen 1992:68-69), men det kan ikke utelukkes at det
har forekommet utskraping av noe av siet og driving av nytt tetningsmaterial uten at man har
måttet demontere skroget.

Den typen naturvitenskapelig undersøkelse som til stor del ligger til grunn for denne
avhandlingen er imidlertid verken pollenanalyse eller radiologisk datering, men fiberanalyse.
Gjennom identifikasjon av fibre og hvilke dyr eller planter de stammer fra kan man også
foreslå proveniens for tetningsmaterialet, slik det for eksempel er gjort for ulltekstilet i
Lapurivraket funnet i Finland (Alopaeus 1995:130). I denne avhandlingens sammenheng er
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det dog det mest grunnleggende resultatet av en fiberanalyse som er viktigst; identifikasjonen
av hvilken type dyre- eller plantefiber tetningsmaterialet er laget av. Som nevnt
innledningsvis er det blitt vanlig praksis å få utført slike analyser av tetningsmaterialer når de
opptrer i en skipsarkeologisk funnkontekst, og tetningsmaterialer finnes hyppig, om enn av
varierende detaljnivå, omtalt i rapporter og innberetninger. Mindre hyppig finner man
arbeider hvor tetningsmaterialer er det sentrale kildematerialet. I det følgende vil jeg
gjennomgå de av disse arbeidene som er relevante for min avhandling.
2.4

Arbeider med tetningsmaterial som sentralt kildematerial

Det eneste arbeidet som gir en samlet oversikt over tetningsmaterialet i Nord-Europa over et
lengre tidsrom er Carol-Ann Franklin mastergradsavhandling i arkeologi fra 1985 (Franklin
1985). Den tar for seg nordisk skipsbygging i vikingtid og tidlig middelalder som del av den
generelle utviklingen, men har et for bredt utgangspunkt til å gå i nevneverdig detalj når det
gjelder skandinaviske forhold. Siden den ble skrevet for nært 30 år siden, er det dessuten
fremkommet en rekke nye skipsfunn og analyseresultater som gjør at den ikke lenger er
oppdatert. En del av Franklins betraktninger omkring den generelle utviklingen og forhold
som har påvirket den kan imidlertid fremdeles være relevante, og jeg vil komme tilbake til
noen av dem i diskusjonen mot slutten av avhandlingen. En mer oppdatert, men ikke
utfyllende, oversikt gir tyske Susan Möller-Wiering i sine arbeider omhandlende
tetningsmaterialer i utvalgte skandinaviske skipsfunn fra middelalder (Möller-Wiering 2001,
2004).
2.4.1 Tetningsmaterialer i skandinavisk skipsbygging
I artikkelen ”Schiffbau und Textil: Ansätze zu einer systematischen Untersuchung von Kalfat”
(Möller-Wiering 2004) oppfordrer hun til en mer systematisk fremgangsmåte i undersøkelser
og beskrivelser av materialtypen. Dette innebærer først og fremst en inndeling av
tetningsmaterialets bearbeiding, i hennes eksempel animalske fibre, inn i fem kategorier:
uordnete fibre, lokker eller tuster av hår (tysk: strähnen), ruller eller strenger av hår, spunnet
garn og vevde tekstiler (Tabell 2.1). Mens uordnete fibre er ansamlinger av løse hår, er tuster
ansamlinger av hår som har beholdt sin innbyrdes plassering slik de satt på dyret. Ruller og
strenger kan anta ulik form; enkle ”pølser” av hår rullet over låret, tråder spunnet
med ”sikrok”, flettet tråd, etc. Ruller og strenger kan være enkle, eller bestå av flere kordeler
slått sammen. Fremgangsmåten kan dermed være lik den for garn. Forskjellen må antas å
ligge i utførelsen: spunnet garn er finere, av typen som kan tenkes brukt i for eksempel vevde
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tekstiler. De fem grunnkategoriene inngår igjen i tre overordnede grupper basert på graden av
bearbeiding før materialet har blitt tatt i bruk; ikke bearbeidet, lite bearbeidet og fullt
bearbeidet tetningsmaterial. Til sist kan de nevnte gruppene deles i det Möller-Wiering kaller
enten primært eller sekundært tetningsmateriale. Primære materialer har trolig ikke tjent noen
annen funksjon før de ble brukt som tetningsmaterial. Sekundært tetningsmaterial er
materialer som sannsynligvis ikke først og fremst ble fremstilt for å brukes til å tette en båt
(Möller-Wiering 2004:115). Disse kan for eksempel være gjenbrukte tekstiler og garn, rester
fra tekstilproduksjon, eller annet.

Uordnete fibre Tuster Tvunnet Garn Vevd tekstil
Ikke bearbeidet

Lite bearbeidet

Primært

Fullt bearbeidet

Sekundært

Tabell 2.1: Inndeling av tetningsmaterialenes former i ulike kategorier (Etter Möller-Wiering 2004:117).

Möller-Wiering går ikke nærmere inn på hvorvidt eller hvordan inndeling etter hennes modell
åpner for videre analytiske muligheter. Sett i lys av den sprikende publiseringen av
tetningsmaterialer fra skipsfunn er hennes artikkel likevel å anse som en viktig oppfordring til
mer enhetlige og detaljerte beskrivelser av tetningsmaterialet følgende hennes kategorier.
Möller-Wierings (2001, 2004) undersøkelser baserer seg på tetningsmaterialer fra skipsfun.
Som supplement til tetningsmaterialer fra skandinaviske skipsfunn finnes det fra Norge en
undersøkelse av et større antall stykker tetningsmaterialer funnet på land. Den mest
omfattende studien av et større antall tetningsmaterialfunn fra Norge er Ellen Schjølbergs
(1984) undersøkelse av hårproduktene fra utgravningene ved Bryggen i Bergen. Av disse
hårproduktene identifiserte Schjølberg totalt 151 funn som tetningsmateriale fra båter eller
skip. Selv om kun tre av funnene ble funnet mellom båtbord, bar 40 preg av å ha vært brukt i
båt, basert på at de var flatpressede og innsmurt med tjære. Noen av de flatpressede funnene
hadde dessuten avtrykk eller spor av nagler. Over halvparten av tetningsmaterialfunnene viste
imidlertid ingen tegn på at de hadde vært brukt (Schjølberg 1984:76). Gjennom deres
plassering i brannlagene fra de mange bybrannene i Bergen kunne tetningsmaterialene dateres,
og Schjølberg (1984:76) påviste et klart kronologisk skille basert på hvilket råmaterial de var
fremstilt fra: Mens tetningsmaterialene frem til brannen i 1248 nesten utelukkende var
fremstilt av saueull, ble hår fra geit og storfe det dominerende råmaterialet i tiden etter.
Samtidig som denne overgangen fra bruk av ull til geite- og storfehår, endret utformingen av
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tetningsmaterialene seg. Hvor nesten alle strengene fra før 1248 var sammensatt av 3 til 10
fint spunnede tråder, var kun et fåtall sammensatt av mer enn 2 tråder etter 1248. Strengenes
totale tykkelse ble dessuten doblet. Schjølberg mener at tetningsmaterialet fra før 1248
representerer et mer presist og tidkrevende arbeid enn de senere, og foreslår at skillet mellom
de to utformingene kan skyldes en overgang fra hjemmeproduksjon til kommersiell
produksjon av tetningsmateriale (Schjølberg 1984:77). Hun gir imidlertid ingen forklaring på
hvorfor man tilsynelatende brått går over fra å lage tetningsmaterialer av saueull til å lage dem
av geite- og kuhår.

Den tilsynelatende abrupte overgangen fra nesten utelukkende bruk av ull til bruk av andre
typer dyrehår sammenfaller omtrent kronologisk med en del skipsteknologiske endringer av
konstruksjonsmessig art ved inngangen til høymiddelalderen (kapittel 4.3), noe som kan virke
påfallende. Det er imidlertid et langt stykke derfra til å kunne si at det er noen direkte
sammenheng. I henhold til Schjølberg øker også andelen vevde tekstiler av hår fra
Bryggenmaterialet i løpet av middelalderen. Disse er ikke tolket som tetningsmaterialer. Av
det totale antallet tekstilfunn utgjør tekstiler av hår kun 12 prosent, men med det som ser ut til
å være markante oppsving i antall etter 1248 og etter 1332 (Schjølberg 1984:80). Selv om
overgangen er tydeligere og mer brå når det gjelder tetningsmaterialene enn de andre
hårproduktene, kan det tenkes at fenomenet heller må relateres til endringer i forutsetningene
for tekstilproduksjon og spinning enn skipsteknologiske aspekter. Inntil de resterende
tekstilfunnene fra Bryggen er publisert er det imidlertid vanskelig å si noe sikkert om dette.
Gjenbruk av skipsdeler i bryggefundamenter, utfyllinger og kaifronter er et kjent fenomen.
Det er derfor ikke overraskende at det fantes skrogdeler med tetningsmateriale in situ i
Bryggenmaterialet. Heller ikke løse sitråder som viste tegn til å ha vært i bruk er overraskende,
tatt i betraktning at mange av skrogdelene tydeligvis ble demontert før bruk i fundamentene
(Christensen 1985:197). Den store andelen sitråder som ikke bar preg av å ha vært brukt i det
hele tatt er kanskje vel så interessant. Kan det tenkes at disse ubrukte tetningsmaterialene er
spor etter produksjon av bruksklart si? Den danske taueksperten Ole Magnus gjorde seg
tanker om at produksjon av si kunne være en mulig ekstra inntektskilde for bønder med
tilgang til de nødvendige råmaterialene (Magnus 2005:303-304). Dessverre er ikke den
kronologiske fordelingen til de ubrukte sitrådene fra Bryggen oppgitt av Schjølberg. Dersom
det for eksempel var samtidighet mellom denne delen av materialet og den foreslåtte
overgangen til kommersiell produksjon, kunne man kanskje spekulere i hvorvidt dette
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underbygger en slik overgang. Jeg vil komme tilbake til tetningsmaterialene fra Bryggen, og
hvordan min analyse stiller seg til dens resultater, senere. Avslutningsvis i dette kapittelet vil
jeg rette oppmerksomheten mot undersøkelser av tetningsmaterialer i andre
skipsbyggingstradisjoner enn den skandinaviske.
2.4.2 Tetningsmaterialer i slaviske skip
Selv om de ikke er det sentrale kildematerialet i dem, er tetningsmaterialene såpass ofte
omtalt i arbeider hvor vestslaviske og skandinaviske skip fra vikingtiden sammenlignes at det
er verdt å nevne i denne sammenhengen. Vestslaverne var bosatt langs Østersjøens sørlige
kyst, i et område fra elven Wisła i øst og vestover til områdene ved Kiel (Litwin 1995:135).
Innen den vestslaviske skipsbyggingstradisjonen var trenagler den foretrukne
sammenføyningsmetoden mellom hudbordene, i kombinasjon med tetningsmaterial av mose.
Dette står i kontrast til skandinavisk skipsbygging i vikingtiden, som nærmest eksklusivt
brukte klinknagler av jern og tetningsmateriale av animalsk fiber (se f.eks. Crumlin-Pedersen
1997:113-114; Filipowiak 1991:92; Litwin 1995:143; Nakoinz 1998:311, 314). I tillegg
oppgis en noe mer flatbunnet skrogform i de slaviske skipene (Paasche og Rytter 1998:158).
Prinsippet for bordleggingen i de slaviske skipene var imidlertid som i skandinaviske fartøyer,
det vil si med overlappende bordganger.

Undersøkelser av tetningsmaterialet fra sju slaviske skipsvrak og gjenbrukte skipsdeler viste
at de alle hadde vært tettet med moser av slekten Drepanocladus. Disse mosene lar seg lett
tvinne til strenger, og har høy absorpsjonsevne, noe som gjør dem velegnede som
tetningsmateriale i båter og skip (Filipowiak 1991:93). Funn helt vest i det vestslaviske
tradisjonsområdet kan tyde på at det var vanlig med en kombinasjon av trenagler og tetning av
hår her (Crumlin-Pedersen 1997:113-114). Muligens er sistnevnte blanding tegn på
påvirkning fra begge de tilgrensende tradisjonsområdene, men antallet funn er lavt.
Tilsvarende finner man i det som er tolket som to prussiske fartøyer fra området øst for
Vistula en blanding av hår og mose i tetningsmaterialet, i kombinasjon med jernnagler som
festemiddel (Smolarek gjengitt i Christensen 1985:202; Filipowiak 1991:93). Det slaviske
særtrekket med trenagler og mose virker altså å opptre kun i et begrenset område. Przemyzlav
Smolarek mente å se tegn til nordiske trekk i de slaviske fartøyene og vice versa (gjengitt i
Litwin 1995:137-138), men det oppgis ikke hvilke trekk det var snakk om. Også George
Indruszewski et al. (2006:184) fremholder at det må ha vært utstrakt kontakt mellom slaviske
og skandinaviske områder. Selv om det har vært teknologisk utveksling mellom slaviske og
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skandinaviske båtbyggere, later denne kun i enkelte områder til å ha strakt seg til
festemiddelet og tetningsmaterialet mellom hudbordene.
2.4.3 Tetningsmaterialer i skip av koggetypen
Også i skip av koggetypen har mose vært den foretrukne fiberkilden i tetningsmaterialet.
Disse skipene har typisk kravellbygd bunnseksjon, med bordene liggende kant i kant. Opp
etter skrogsidene har skipene imidlertid overlappende bord som i et klinkbygd fartøy (Figur
2.2). I kravellseksjonene ble det drevet tetningsmateriale etter at at fartøyet var ferdigbygget,
mens tetningsmaterialet ble plassert inn som del av byggeprosessen i skrogsidene (Vlierman
1996:53). Den spesielle teknikken brukt i skip av koggetype innebærer at mosetetningen
drives inn i sammenføyningene med en smal list av tre, som så festes med en spesiell type
jernkramper kalt sintels. Denne måten å tette skip på kalles på nederlandsk ”gesinteld
mosbreeuwsel” (Vlierman 1996:5). Teknikken minner svært mye om den brukt i
Ferribybåtene fra bronsealder (Wright 1990:130) og i de gallo-romanske Yverdon- og
Bevaixbåtene fra Sveits (Arnold 1977). I disse har man også tettet sprekker med mose og en
tetningslist, men ikke brukt sintels. I Ferribybåtene ble tetningslisten holdt på plass av vidjene
bordene var sydd sammen med, mens det i båtene fra Sveits hadde blitt slått inn tusenvis av
små spiker for å holde listen på plass (Arnold 1977:294). Karel Vlierman (1996) har gjennom
en detaljert undersøkelse av funn hvor ”gesinteld mosbreeuwsel” opptrer kunnet etablere en
kronologi i utviklingen av sintlenes form, som kan brukes til å datere skip tettet på denne
måten. Metoden var i følge ham i bruk nord for alpene fra rundt 900. I perioden fra ca. 1150
ble sintelformen utviklet over flere stadier, inntil de later til å ha gå ut av bruk i nederlandsk
skipsbygging fra midten av 1500-tallet. Denne utviklingen sammenfaller i følge Vliermann
både geografisk og kronologisk med hanseatenes utbredelse i Europa. I avgrensede områder i
Sentral- og Vest-Europa har tettemetoden vært i bruk i lokal båtbygging inn i det 20. århundre
(Vlierman 1996:50-52).
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Figur 2.2: Koggekonstruksjon med kravellbygd bunn og klinkbygde sider (Etter Vlierman 1996:10).

I tillegg til Vliermans undersøkelser av sintels og teknikken brukt til tetting av koggene er det
gjort undersøkelser som dreier seg mer om selve mosen og valget av materialer. De samme
egenskapene nevnt om bruk av Drepanocladus-moser i slavisk båtbygging; lange fibre og høy
absorpsjonsevne, fremheves av Cappers et al. (2000) som mulig grunn til at visse
våtmarksmoser later til å ha tatt over som tetningsmaterial i nederlandsk skipsbygging på
1200-tallet. I en studie av tetningsmaterialet fra 98 nederlandske skipsvrak har forfatterne
påvist en endring i hvilke råmaterialer man benyttet seg av: Fra 8- til 1200-tallet hadde
skipene overveiende vært tettet med mose fra tørtliggende skogsområder. Etter 1200-tallets
midt synes man imidlertid å ha foretrukket moser fra våtmark og myrområder; nærmere
bestemt av slektene Sphagnum og Drepanocladus (Cappers et al. 2000:584). I følge Arne
Saatkamp et al. (2011:294) er den samme overgangen til bruk av våtmarksmoser påvist i
samme tidsrom i flere områder i Europa. Cappers et al. hevder også at man på starten av
1300-tallet går fra å bruke en blanding av moser til rene moser, formodentlig velsorterte
(Cappers et al. 2000:584). De foreslår at endringene kan skyldes en utvikling mot hva de
kaller en forbedret tetningsteknikk, hvor det ble stilt høyere eller andre krav til
tetningsmaterialenes egenskaper: De våttvoksende mosenes lange fibre kan ha gjort det lettere
å forme tetningsmaterialet i ruller, samt at absorbsjonsevnen til disse mosene er langt bedre
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enn moser som vokser i tørre områder (Cappers et al. 2000:585). Det kan med andre ord være
ny eller økt kunnskap om mosenes egenskaper som leder til en endring i materialbruken i de
nederlandske skipsfunnene. Selv om de holder den første forklaringen mest sannsynlig, åpner
Cappers et al. også for en annen mulig grunn til overgangen mellom mosetypene, nemlig
endret tilgang. Klimatiske endringer i kombinasjon med overutnyttelse kan ha ført til en
nedgang i forekomstene av de tidligere brukte mosene, som igjen kan ha ført til at man måtte
ta i bruk Sphagnum og Drepanocladus (Cappers et al. 2000:584). Saatkamp et al. (2001:301)
har studert tetting av arkeologiske og nåtidige tradisjonsbåter i det sørøstlige Frankrike, og
hvordan mosene ble innsamlet. Deres studier viste at det er mer arbeidskrevende å samle inn
og preparere våtmarksmoser, og de mener ikke å ha funnet funksjonelle fordeler ved bruk av
våtmarksmosene til tetningsmaterialer som kan oppveie denne økte arbeidsinnsatsen. De
konkluderer slik med at overgangen mest trolig skyldes lokale endringer i vekstmiljø og
nedgang i forekomsten av skogmosene (Saatkamp et al. 2011:301). Forhold fra nyere tids
bygging av tradisjonsbåter i Sør-Frankrike kan imidlertid ikke uten videre overføres på
bygging av kogger. Cappers et al. viser til at det ved å bruke mose av en type som gir lange
fibre, og ikke har innblanding eller forurensing, lett har latt seg forme ruller som holdt godt
sammen og kunne hamres inn fra undersiden av skroget med minimalt tap av mose. De
refererer videre til arbeidet med en replika av en kogge, hvor rensing av den tilstrekkelige
mengden Sphagnum tok to personer en hel måned, innsamling av mosen ikke inkludert
(Cappers et al. 2000:585). For å få en så ren mosetetning som mulig, kan det ha altså blitt
nedlagt en betydelig arbeidsinnsats. I koggenes tilfelle later altså de funksjonelle fordelene
med våtmarksmose, og å rense den, til å kunne ha oppveid den ekstra arbeidsinnsatsen. At
man også i slavisk skipsbygging har foretrukket en viss type mose underbygger dette.
Både i slavisk byggetradisjon og i koggetradisjonen er det altså påvist trekk ved
tetningsmaterialet som tydelig peker mot teknologiske valg. Indruszewski har skrevet om den
tilnærmet eksklusive bruken av Drepanocladus i slavisk skipsbygging at "Moss species seem
to have been through a selection by the human agent." (Indruszewski 2004:190). Tilsvarende
valg må antas å ligge bak bruken av hår som tetningsmateriale i Skandinavia, bruken
representerer et teknologisk valg. Spørsmålet er om det også er grunnet i funksjonelle
kvaliteter som ved mosetypene, eller om andre årsaker ligger bak det.
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3.

Metode – om analysen

Min analyse omfatter tetningsmaterialet fra totalt 102 fartøyer. Informasjonen stammer i
hovedsak fra publiserte artikler, utgravings- og dokumentasjonsrapporter, men i noen tilfeller
også andre kilder, som upubliserte rapporter og arkivopplysninger. Kriteriene for utvelgelse
av fartøy har vært tilhørighet i den nordiske klinkbyggingstradisjonen, sannsynlig
skandinavisk proveniens, og selvsagt at opplysninger om tetningsmaterialer fra de enkelte
fartøyene har vært tilgjengelige. For lagring, og senere analyse, av opplysninger om fartøyene
og tetningsmaterialene ble det laget en database i Microsoft Access 2010. En tabell basert på
databasen med de relevante opplysninger følger med avhandlingen, i Appendiks A. I tillegg til
fartøyenes funnsted, datering, proveniens, størrelse, type og utvalgte skipsteknologiske trekk
er det for hver forekomst av tetningsmaterialer ført inn material, form og plassering. Tilfeller
hvor kun informasjon om plassering finnes, men ikke beskrivelse av form eller
materialsammensetning, er utelatt av sammenstillingen. Forutsatt at enten form, material eller
begge disse er oppgitt, er eventuelle manglende opplysninger markert som "ukjent" i
databasen. Oversikten omfatter også plantematerialer av ulik art. Disses form er sjelden
beskrevet, og de fleste vil dermed klassifiseres som ”ukjent form”. I tilfeller hvor
plantematerialers form er beskrevet, inngår de imidlertid i en av formkategoriene.
3.1

Material, form og plassering

Som utgangspunkt for min sammenstilling og kategorisering av tetningsmaterialenes form har
jeg som nevnt valgt å følge Möller-Wierings inndeling (Möller-Wiering 2004:114-116). Til
dette kommer visse modifikasjoner og tilføyelser. Først kan nevnes at skillet mellom uordnete
fibre og lokker/tuster anses som lite relevant for de problemstillingene som behandles i denne
oppgaven. Begge er ubearbeidet fiber, og å skille mellom uordnete fibre og tuster må antas å
være mer relevant i sammenheng med for eksempel en førstehånds fiberanalyse av et material.
Det er forøvrig kun 5 fartøyer i min sammenstilling hvis tetningsmaterial er beskrevet som
uordnete fibre, og kun 1 tilfelle av tuster. Disse samles i stedet i en felles kategori kalt ”ikke
bearbeidet”. Videre er betegnelsen "tvunnet" valgt i stedet for "ruller/strenger". Det er også
lagt til "tau" og "matte". På samme måte som garn skiller tau seg fra sisnor og annet tvunnet
tetningsmaterial idét det med all sannsynlighet må regnes som sekundært, altså ikke
opprinnelig laget for å være tetningsmaterial. Tetningsmaterialene kategorisert som "matte" er
en samlekategori for flere former med noe ulik beskrivelse i litteraturen: Varenius beskriver
for eksempel noe av det animalske tetningsmaterialet i båtene fra Helgeandsholmen som
"kaker" (Varenius 1989:35, 43, 48, 52), mens det ene tilfellet av original mosetetning omtales
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som "sjok" (Varenius 1989:58). "Sjok" beskriver et stort stykke av noe helt, eller en større
sammenhengende masse (Svenska akademiens ordlista över svenska språket 1998).
Sammenfiltret materiale (engelsk: felted) omfattes også av denne kategorien. Sammenfiltret
kan i denne sammenhengen være både bearbeidet og ikke bearbeidet. Michael L. Ryder viser
at tetningsmateriale som i funnsituasjonen fremstår som felted ikke nødvendigvis har vært
bearbeidet forut for bruken som tetningsmateriale. I stedet er det fukt og båtdelenes
bevegelser som har ført til at materialet har antatt filtform (Ryder 1996:204). Felles for
tetningsmaterialene i analysen kategorisert som matter er altså at de dekker en større flate og
at de ikke er spunnet eller vevd.

Ut over de i sammenstillingen inkluderte grunnformene hadde det også vært mulig å gå i
større detalj vedrørende bearbeidingen av garn, tvunnet tetningsmaterial, tau og tekstiler.
Dette gjelder i hovedsak hvordan fibrene er spunnet, tvunnet/slått og eventuelt vevd. Walton
Rogers (Allen et al. 2005:298) viser for eksempel at det i engelsk middelaldersk skipsbygging
var vanlig å bruke hva hun kaller "single-strand rolls" av animalsk fiber som tetningsmaterial.
I motsetning til dette skal det oftere ha blitt brukt "plied chords" i det skandinaviske
skipsbyggeriet, fra 1200-tallet og fremover i form av toslått tetningsmaterial. Dessverre har
slike opplysninger foreligget så sjelden i kildene at det ikke har vært ansett som
hensiktsmessig å inkludere dem i avhandlingen.

Möller-Wiering (2004:118) påpeker viktigheten av å angi hvor i et fartøy tetningsmaterialene
er funnet. Dette muliggjør å se om det er en sammenheng mellom form eller sammensetning
og plassering i skroget. Hennes sammenstilling (2004:116-117) vektlegger imidlertid kun
reparasjoner. Hvorvidt et angitt material er originalt eller er blitt funnet i tilknytning til en
reparasjon er vesentlig å vite i systematiseringsøyemed. En reparasjon kan ofte være tettet
med et helt annet material, og ha en helt annen form enn tetningsmaterialet som ble lagt inn i
konstruksjonsfasen. Reparasjoner inngår i sammenstillingen i kategorien "plasseringer". I
denne kategorien har jeg også inkludert plasseringer i su, bordlask, bunnlask og spunning.
Forhåpentligvis vil dette gi et klarere bilde av forholdet mellom material, form og plassering i
skrog.

Det kanskje mest fremtredende aspektet ved analysen er hvilke materialer som har vært brukt
til å tette fartøyene med. Når det gjelder tetningsmaterialer er det en utbredt oppfatning om at
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man nærmest eksklusivt har brukt animalsk fiber i båt- og skipsbygging i Skandinavia, især i
vikingtid og tidlig middelalder. Oppfatningen stemmer i de fleste tilfeller, men en mulig
konsekvens av denne er at arkeologer tillegger skandinaviske fartøysfunn av nordisk type
tetningsmaterial av hår uten at de er bekreftet å ha hatt slikt tetningsmaterial. Ole CrumlinPedersen har i sin bok "Viking-Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu and
Schleswig" (Crumlin-Pedersen 1997) oppført både Gredstedbroskipet og Klåstadskipet som
tettet med dyrehår (Crumlin-Pedersen 1997:110). I artikkelen hvor Klåstadskipet er publisert
nevnes ingenting om tetningsmaterialer av hår (Christensen og Leiro 1976). Tvert imot har en
nylig analyse vist at Klåstadskipet var tettet med plantematerialer (Walton Rogers og Hall
2011a). I de to publiserte tekstene om Gredstedbroskipet, begge skrevet av Crumlin-Pedersen,
nevnes heller ikke tetningsmaterialer noe sted (Crumlin-Pedersen 1968, 1997). Det kan
riktignok være slik at det faktisk ble funnet tetningsmaterial uten at det ble nevnt i
publikasjonene. I og med at funnet besto av kun 3 deler; et band samt fragmenter av en stevn
og kjøl, er det likevel vel så sannsynlig at det ikke ble påtruffet tetningsmaterialer. Det er ikke
min hensikt å bestride at Gredstedbroskipet kan ha hatt tetning av dyrehår, men å vise at det
lett kan oppfattes som en etablert sannhet at absolutt alle skandinaviske fartøyer har vært tettet
med animalske fiber uten at dette nødvendigvis er riktig. Nettopp derfor ser jeg det også som
viktig å lage en detaljert sammenstilling av de materialer som ble brukt til å tette de
skandinaviske skipsfunnene med.

Begrepsbruken når det gjelder tetningsmaterialer er, som nevnt tidligere, ikke enhetlig. På
samme måte som variasjoner i benevningen av tetningsmaterialer, er det mange ulike
betegnelser på de ulike materialene som er brukt: Mens Nicolay Nicolaysen i sin beskrivelse
av tetningsmaterialet i Gokstadskipet bruker betegnelsen ”kohaar” (Nicolaysen 1882:55),
bruker Haakon Schetelig og A. W. Brøgger ”fehår”, og beskriver det som ”løse, ulne tråder,
omtrent som tykt ullgarn, løst sammenspunnet til tykke ulne snorer” (Brøgger og Shetelig
1950:143). Fehår er et begrep som nok lett kan misforstås. Både naut og fe brukes jo særlig
om kyr, men kan også bety husdyr i vid forstand (Guttu et al. 1977:161, 470). I den engelske
utgaven ”The viking ships: their ancestry and evolution” brukes imidlertid bare ”animal hair”
(Brøgger og Shetelig 1951:116). Til sammenligning er tetningsmaterialet i de to
Fjørtoftbåtene fra Sunnmøre beskrevet som ”ull og eingrand nautehår” (Færøyvik og Fett
1943:20, 23). Sannsynligvis er det Brøgger og Sheteligs bruk av ”fehår” og
beskrivelsen ”omtrent som tykt ullgarn” om en annen som har ført til at Möller-Wiering har
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oppført Gokstadskipet som tettet med ull (Möller-Wiering 2004:115, 117). For de
fartøysfunnene hvor tetningsmaterialet er oppgitt å være nauthår, fehår eller kuhår har i jeg
min sammenstilling valgt å bruke betegnelsen storfehår. Det er naturligvis en viss fare
forbundet ved å foreta et slikt valg. I Foldrøyskipet fra Bømlo i Sunnhordland ble det for
eksempel funnet fibre fra fire ulike dyrearter, men i begge artiklene om funnet brukes nauthår
som et samlebegrep for alle disse (Pettersen 1965:34; Thowsen 1965:43-45). I verste fall leder
mitt valg til en overrepresentasjon av storfehår i analysen. Å kategorisere alle omtaler av
nauthår som "uidentifisert dyrehår" vil på den annen side kunne lede til at antallet storfehår
blir lavere enn i realiteten. Forholdet anses uansett ikke å ha nevneverdig betydning for
analysene annet enn en mulig, men trolig liten, skjevfordeling mellom ulike typer av dyrehår.
Kategorien "andre dyrehår" omfatter hår fra mindre vanlige dyr som kanin, hund, hjort og
hest. De ytterst få forekomstene av geitehår kunne også vært inkludert i denne gruppen. Når
jeg har valgt å beholde geitehår som egen kategori, er det fordi geitehår utgjør en stor andel av
tetningsmaterialene i undersøkelsen fra Bryggen i Bergen (Schjølberg 1984). Jeg vil komme
tilbake til denne i kapittel 4. På samme måte inkluderer kategorien "annet vegetabilsk
material" mindre vanlige plantematerialer som sjøgress og halm.

Selv innenfor ett enkelt fartøy kan det være stor variasjon i hvilke materialer det er tettet med,
og hvordan de ulike materialene er formet og bearbeidet. Ofte forekommer det kombinasjoner
av materialer i ett og samme stykke, og det kan være brukt ulike materialer og former på ulike
steder i skroget. Siden det ikke er uvanlig at fartøyer er tettet med flere ulike kombinasjoner
av materialer og former på ulike steder i skroget, vil det være et høyere antall forekomster av
tetningsmaterialer enn summen av antall båt- og skipsfunn i analysen. Det skilles derfor i
analysen mellom totalt antall forekomster av et material eller en form per periode, og antall
skip materialet eller formen opptrer i. Når for eksempel ull finnes i suen på et fartøy, og mose
i en lask, regnes de i analysen to som separate forekomster selv om de stammer fra samme
skip. Flerfoldige forekomster av samme material i et fartøy regnes imidlertid som ett. Fordelt
på de totalt 102 skipsfunnene i analysen er det 232 forekomster av ulike materialer.
3.2

Skipstype, størrelse og proveniens

Et av formålene med avhandlingen er å undersøke ikke bare material, bearbeiding og
plassering isolert, men også hvordan disse relaterer seg til fartøyene de er funnet i. For å
kunne sammenholde variasjoner i tetningsmaterialet med fartøytype og -størrelse har disse
også blitt inkludert i tabellen som egne kolonner. I begrepet type ligger i denne
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sammenhengen funksjon – hva fartøyet har vært brukt til, for eksempel varefrakt eller
krig/personbefordring. Et problem med dette aspektet av undersøkelsen er at det egentlig kun
er i opptakten til, og tidlig i, middelalderen det er mulig å skille mellom klart definerte
handels- eller krigsskip. Krigsskip av nordisk type er så å si fraværende i det arkeologiske
materialet fra midten av TMA og fremover. 5 av de kun 7 funnene markert som krigsskip i
min sammenstilling har dateringer mellom cirka 900 og 1100. Unntaket er Helgeandsholmen
V, datert til 1316 (Varenius 1987; 1989:88). Muligens har dette sammenheng med at senere
skipstyper har kunnet doble som både frakt- og krigsskip. Koggetypens velegnethet til såvel
varetransport som krigføring er påpekt av flere (se f.eks. Christensen jr. 1966:46; Unger
1997:234). Hvordan tetningsmaterialene er fordelt på skipstyper diskuteres derfor bare i
forbindelse med analysen av YJA og TMA.

Jeg har valgt å i typekolonnen også markere de av fartøyene i analysen som klassifiseres som
båter. Først og fremst er dette fordi byggingen av små fartøyer anses å i større grad være
tradisjonsbundet og mindre mottakelig for nye impulser enn når det gjelder bygging av større
fartøyer (Crumlin-Pedersen 1997:17-18). Dersom det skjer endringer i bruk av
tetningsmaterialer innenfor en byggetradisjon som følge av impulser utenfra, er det dermed
rimelig å anta at båter vil beholde de tradisjonelle tetningsmaterialene over lengre tid enn
større fartøyer. Å skille mellom store og små fartøyer, og båter og skip, er imidlertid ikke helt
uproblematisk. Crumlin-Pedersen (1997:106-107) har definert, men også problematisert, dette
skillet: Selv om det er slingringsmonn begge veier, og svært avhengig av både funksjon og
periode, setter han skillet mellom båt og skip til rundt 12 meters lengde. En slik fastsetting av
et fast metermål betyr ikke nødvendigvis at det skal anses som statisk. Det gjengis dog ofte i
skipsarkeologiske publikasjoner og avhandlinger (se f.eks.Hobberstad 2012:14; Nævdal
2000:58; Paasche og Rytter 1998:12). Bill, derimot, har brukt betegnelsen båt på fartøyer
under 11 meter (Bill 1995:199). Jeg har valgt å sette skillet ved 11 meter også i min
sammenstilling. Uansett hvilket mål man fastsetter, vil det likevel være fartøyer som avviker
fra dette. Både lengde i meter og typeklassifikasjon er inkludert i min database.
I de tilfeller hvor et fartøys opprinnelsessted er fastslått eller sannsynliggjort i litteraturen
gjennom dendroproveniens, typologi eller andre metoder, oppgis dette også. Et relevant
spørsmål er nemlig om det kan påvises regionale eller lokale variasjoner mellom
tetningsmaterialene i fartøyer av nordisk type innad i det skandinaviske området. Dessverre er
en stor andel av fartøyene i analysen ikke proveniensbestemt, noe som forvansker en slik
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analyse. Det må understrekes at fartøyenes mobilitet tilsier at funnsted ikke nødvendigvis
samsvarer med byggested. Også selv når tømmerets opphav er identifisert, kan byggestedet
være i et annet område. Dette er riktignok periodeavhengig: Bevis for handel med
skipstømmer er ikke belagt før på 1300-tallet (Hocker og Daly 2006:188-189), mens Bill
nevner utstrakt import av øst-europeisk tømmer til Sør-Skandinavia og Nederland på 14- og
1500-tallet (Bill 2009:257). Et usikkerhetsmoment ved inklusjonen av fartøyer med usikker
proveniens er altså at de kan tenkes å ikke være skandinaviske, og dermed ikke egentlig
hjemmehørende i denne avhandlingen. Fartøyer med trekk definerende for nordisk type må
ikke nødvendigvis ha vært bygget i Skandinavia.

Selv om funnkontekst normalt er viktig i tolkning og analyse av arkeologiske fartøysfunn, er
kontekst i denne sammenhengen ikke ansett som like relevant for analysen. Alle fartøyene i
sammenstillingen antas å ha vært i ferdsel før de ble deponert. I henhold til Frans-Arne
Stylegar og Niels Bonde var for eksempel gravskipene fra Oseberg, Gokstad, Tune og
Storhaug fullt funksjonsdyktige da de ble gravlagt (Bonde og Stylegar 2009:162). Dersom et
fartøy likevel hadde blitt bygget kun med den hensikt å bruke det til gravlegging eller ofring,
kan det fremsettes to alternativer: Det første er at man neppe hadde brydd seg med å legge inn
tetningsmaterialet i båten eller skipet siden det aldri skulle til sjøs. Det andre alternativet er at
man, i fall det var viktig at fartøyet var så sjødyktig som mulig, hva enten det var for å sikre
en trygg ferd i døden eller for å tilfredsstille de krefter man ofret til, brukte den måten å tette
fartøyet på man var kjent med og stolte på. Kontekst er derfor ikke tatt med som kategori i
sammenstillingen, men nevnes i teksten i de tilfeller hvor det måtte være relevant for analysen.
3.3

Andre kildekritiske betraktninger

I tillegg til de allerede nevnte usikkerhetsmomentene, kan det selvsagt også være mørketall og
uklare, feilaktige eller manglende opplysninger i kildene. For eksempel har nok
dokumentasjonsstandarder og vektlegging av hva som er viktig å undersøke variert avhengig
av tid og sted. Möller-Wiering stiller spørsmål ved om tekstiler kan være overrepresentert i
forhold til annet materiale, fordi de har fremstått som mer interessant (Möller-Wiering
2004:118). Knut Paasche opplyser blant annet at laskene i Tuneskipet ikke har vært undersøkt
for tetningsmaterial (Paasche 2010:132). I en artikkel om det tidligmiddelalderske skipsfunnet
fra Eltang Vig sier Sigvard Skov: ”Af stor viktighet for et skibs tæthed er kalfatringen, det
snoede lag af kohår og uld, der blev drevet ind mellem bordklædningens enkelte planker.”
(Skov 1952:78). Hvorvidt han dermed referer til si som faktisk ble funnet i skipet fra Eltang
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Vig eller skriver i generelle termer om det han oppfatter som den vanligste fremgangsmåten
og materialsammensetningen er uklart. I tabellen er Eltang Vig-skipet likevel markert som
tettet med ull og storfehår. Humbla beskrev siet i Äskekärrskipet som storfehår (Humbla
1934:16), selv om en analyse utført av en kjemiker i 1933 hadde vist at fibrene var saueull
(Borg et al. 2000:72). Det er uklart om Humbla tok feil i sin identifikasjon, eller til og med
ignorerte analyserapporten (Borg et al. 2000:85). I databasen er siet fra Äskekärrskipet
oppført som ull, basert på den utførte analysen. Selv ved mikroskopanalyser i laboratorium
kan det være utfordrende å artsbestemme animalske fibre (Walton Rogers 2012:1), det er
derfor ikke en umulighet at noen av fiberidentifikasjonene inkludert i avhandlingen er
feilaktige. I og med at det ikke er mulig å etterprøve, har jeg likevel måttet forholde meg til
det som oppgis i de trykte kildene. Hvor det er grunn til å trekke opplysningene i tvil,
kommenteres dette i neste kapittel.

Sist, men ikke minst, må det understrekes at 102 fartøyer knapt kan sies å utgjøre et
representativt grunnlag for en undersøkelse som spenner over nesten 1500 år. Paasche og Jens
Rytter mener for eksempel at det kan ha vært over 100 000 skipsforlis i skandinaviske vann
bare mellom 800 og 1500 (Paasche og Rytter 1998:157). Det bør være mulig å se enkelte
mønstre i sammenstillingen, men det er altså en viss fare for at konklusjonene trekkes på et
tynt grunnlag. Noen av periodene i undersøkelsen er svært dårlig representert, mens andre gir
et bedre grunnlag for analyse.

4.

Analyse av tetningsmaterialenes kronologiske utvikling

I avhandlingen er det samlet opplysninger om tetningsmaterialene fra 102 skandinaviske båtog skipsfunn. Fordelt på disse funnene er det beskrevet totalt 232 forekomster av
tetningsmaterialer. I det følgende vil jeg presentere fartøysfunnene og deres tetningsmaterialer
periodevis, fra eldre jernalder frem til 1700. Gjennomgangen av hver periode innledes med en
kort gjengivelse av kunnskapsstatus om den generelle skipsteknologiske utviklingen. Deretter
følger en presentasjon av tetningsmaterialene funnet i fartøyene fra perioden. Det som er
vektlagt er først og fremst tetningsmaterialenes materialsammensetning, men deres form er
også inkludert i gjennomgangen. For å tydeliggjøre hvor mange ganger de ulike materialene
og formene opptrer, følger små tabeller periodene. På grunn av det lave antallet funn er det er
det ikke laget en tabell for EJA.
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4.1

Skipsteknologi og tetningsmaterialer i eldre jernalder

Forhistorisk skandinavisk båt- og skipsbygging er gjerne ansett som ensbetydende med
klinkbyggingsteknikken; med overlappende bord og klinknagler i jern som festemiddel
mellom bordene. Før de tidligste virkelige klinkbygde båtene opptrer i det arkeologiske
materialet har imidlertid såkalt sydde båter, med bord holdt sammen av for eksempel vidjer,
reip eller snor, vært det vanlige. Hjortspringbåten, funnet i Danmark, er datert til andre
halvdel av det 4. århundret f.Kr, og er det tidligste plankebygde fartøyet funnet i Skandinavia.
Dens bordskjøter var tettet med harpiks og sammenføyd med syteknikk . Det ble ikke funnet
fiber som tetningsmateriale i Hjortspringbåten, men muligens har bastesnoren den var sydd
sammen med doblet som tetning i kombinasjon med harpiksen (Magnus 1980:23).

De sydde Valderøy- og Halsnøybåtene fra henholdsvis Vigra og Kvinherad er de to eldste
båtfunnene fra Norge, med dateringer mellom henholdsvis 240-420 og 390-535 e.Kr.
(Fasteland 1996:24). Halsnøybåten var tettet med remser av vevd ullstoff (Magnus 1980:23),
mens det i Valderøybåten ble funnet rester av tetningsmateriale av spunnet ullgarn. Hvorvidt
dette garnet stammet fra et stykke vevd tekstil eller en snor kunne ikke fastslås (Schjølberg
1995 gjengitt i Fasteland 1996:25). Den svenske arkeologen Christer Westerdahl (Westerdahl
1985a:44) mener at Valderøy- og Halsnøybåtene representerer de siste eksemplarene fra en
periode hvor sying var standardsammenføyningen i båter i Norden, hvorpå klinkbygging tok
over som den absolutt vanligste metoden. Gjennom sitt arbeid med nordiske sydde båter har
Westerdahl (1985a, 1985b) dessuten vist at mens de skandinaviske sydde båtene i
overveiende grad har vært tettet med ull eller dyrehår, ble finske og estiske sydde båter tettet
med mose og/eller bark (Westerdahl 1985a:52-55). Westerdahls sammenstilling er imidlertid
ikke begrenset til forhistoriske sydde båter.

Selv om sydde båter fortsetter å opptre i Norden helt fram til vår tid, særlig i nordlige regioner,
er det klinkbyggingen som blir standard i Skandinavia fra og med det 4. århundre: Fra Nydam
mose i Danmark kommer verdens eldste kjente fartøyer sammenføyd med klinknagler i jern.
Det mest komplette funnet er kjent som Nydambåten, er bygget i eik og datert til ca 310-320
e.Kr. Den ble funnet sammen med et annet noenlunde godt bevart fartøy i furu og fragmenter
av et tredje i eik, disse var også klinkbygde. Ved senere utgravinger er flere deler av den
fragmenterte eikebåten funnet, og denne har vist seg å være det eldste av de tre båtfunnene,
datert til 190 e.Kr. (Bonde og Daly 2000:2; Rieck 1994:32). Eikebåten var tettet med remser
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av vevd ullstoff i suene, mens furubåten hadde tetning av ullstoff under reparasjonslister
(Åkerlund 1963:27, 100). Flemming Rieck nevner at det ble funnet avtrykk av
tetningsmaterialet i den fragmenterte eikebåten, men ikke om det fremkom identifiserbare
rester (Rieck 1994:53).

Kun fire fartøyer datert til eldre jernalder er altså med i analysen, og alle var tettet med ull.
Både material og form fremstår slik tilsynelatende enhetlig for perioden, men grunnlaget er på
langt nær omfangsrikt nok til å egentlig kunne trekke slutninger om dette. I furubåten fra
Nydam ble det jo dessuten kun funnet tetningsmaterialer i tilknytning til reparasjoner. De fire
båtene har alle vært rodd. Nydambåtene er henholdsvis 18,8 og 23 meter lange, mens de to
norskes opprinnelige lengde er usikker. Båtene er dessuten alle offer- eller gravfunn.
Det er et sprang i tid på over 200 år til det tidligste funnet i neste periode, som også er et
gravfunn; Grønhaugskipet fra ca. 780 (Bonde og Stylegar 2009:162). Fra vikingtiden og
framover er antallet funn en god del høyere i forhold til i eldre jernalder, og burde utgjøre et
mer representativt grunnlag for analyse.
4.2

Skipsteknologi i yngre jernalder/tidlig middelalder

I Skandinavia er kanskje den mest fremtredende utviklingen i vikingtiden at man tar i bruk
seilet. Mens seilet lenger sør i Europa allerede hadde vært i bruk i mange hundre år og også
var kjent i provinsialromerske områder (Bill 2003:13), opptrer det for første gang i det
skandinaviske arkeologiske materialet i tidlig vikingtid, med det tidligste sikre arkeologiske
eksemplet i Osebergskipet fra tidlig 800-tall. Selv om det trolig har eksistert skandinaviske
seilgående skip før 800-tallet (jf. Bill 2010:27; Paasche 2006:133), gjenstår det ennå å finne
disse. En annen, men noe senere endring i vikingtidens skipsbygging i Skandinavia er at
skipene antar en høyere grad av spesialisering, med de skipsteknologiske endringene dette
medfører. Skipene fra tidlig vikingtid, som Oseberg-, Gokstad- og Tuneskipet, bærer preg av
å være hva Arne Emil Christensen kaller ”all purpose vessels” (Christensen 1982:25). Fra
senest på slutten av 900-tallet dukker mer spesialiserte lasteskip opp i funnmaterialet, med
Klåstadskipet som et av de tidligste (Christensen 1985:219; Christensen og Leiro 1976).
Skuldelevskipene fra midten av det 11. århundret er også gode eksempler at det er oppstått en
klar forskjell mellom lasteskip og personbefordringsskip (langskip) (Crumlin-Pedersen og
Olsen 2002).
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I tiden fra denne spesialiseringen blir synlig frem til og med høymiddelalderens begynnelse
opptrer en rekke andre skipsteknologiske endringer. En av dem er organiseringen av
inntømmeret, hvor det gamle bitesystemet gradvis endres til rene bunnstokker, opplengere og
topptømmer med tverrbjelker (Paasche og Rytter 1998:162, 167). Tverrbjelker med
bjelkehoder stikkende ut gjennom skipssidene finnes for eksempel tidlig i det store skipet fra
Bryggen, datert til ca. 1188 (Bartholin 1999:3; Christensen 1985:178-182). Disse endringene
muliggjør bygging av større skip med høyere skipssider og større lasterom (Bill 1995:201).
Samtidig vises også endringer i kjølsvinets utforming og hvordan masten ble festet (Bill
2003:13; Paasche og Rytter 1998:161-162). I tillegg til trekk som kan knyttes til større
lastekapasitet, ser man dessuten trekk som av Bill (1995:201-202) er tolket som
arbeidsbesparende og økonomiserende: dekorative kantprofiler blir sjeldnere og forsvinner i
løpet av det 12. århundre, i hvert fall i store deler av Sør-Skandinavia. Klinknagler med rundt
skaft er nesten ikke lenger synlige i det skandinaviske arkeologiske materialet etter ca. 1100,
mens nagler med firkantet skaft dominerer fra slutten av 1100-tallet (Bill 1994:60). Sistnevnte
er både jernbesparende og mindre arbeidskrevende å utforme, og tyder slik på en
effektivisering og økonomisering av produksjonen.

De fleste av de nevnte endringene later i følge Bill (2003:14) til å opptre i løpet av 1100-tallet.
I motsetning til endringene i løpet av vikingtiden er utviklingen i det siste århundret frem til
rundt 1200 i størst grad belagt i det danske skipsarkeologiske materialet (Bill 1995:199-200).
Selv om visse endringer også opptrer relativt tidlig i enkelte norske fartøyer, som
tverrbjelkene med utstikkende hoder i det store skipet fra Bryggen (Christensen 1985:182), og
i Sjøvollenskipet fra sent 1200-tall (Christensen 1968:145), fortsetter noen av
vikingtidsskipsbyggingens karakteristiske trekk å brukes i norske skip lengre inn i
middelalderen enn i andre deler av Skandinavia. Sideroret, som ellers blir sjeldent etter 1200,
er for eksempel belagt i norske funn til ut på 1300-tallet (Bill 2003:13). Dekorative profiler
finnes blant annet i Sjøvollenskipet (Christensen 1968:137) og i det senere Sørenga 1
(Christensen 1973:104). Bill mener at skipsteknologien i Skandinavia utvikles ulikt, senest fra
1200-tallet. Dette begrunner han blant annet med at urbaniseringen og overgangen til det
middelalderske samfunnssystemet har skjedd på et tidligere stadium i Danmark enn i de andre
skandinaviske landene, og at den hanseatiske påvirkningen har artet seg ulikt i Norge, Sverige
og Danmark (Bill 1995:197, 200).
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Spørsmålet er så om det også i tetningsmaterialet fra vikingtid og tidlig middelalder vises
endringer i samme periode som de andre skipsteknologiske omveltningene. Kan for eksempel
spesialiseringen i skipstyper rundt tusenårsskiftet spores i tetningsmaterialet?
4.2.1 Tetningsmaterialet i yngre jernalder/tidlig middelalder
Det er 31 fartøyer i analysen med dateringer i vikingtid og tidlig middelalder. Av dem har 9
vært tettet utelukkende med ull i konstruksjonsfasen, 4 utelukkende med storfehår og 2 med
uidentifisert dyrehår. Videre er 7 fartøyer tettet med flere av de tre nevnte animalske
fibertypene, enten blandet i samme stykke tetningsmaterial eller på ulike steder i skroget. 3
fartøyer har dessuten hatt tetning av animalsk fiber i kombinasjon med tetningsmaterial av
ukjent sammensetning. Til dette kommer tre fartøyer tettet med plantematerialer. Det ene av
disse har vært tettet med både dyrehår og lindebast, mens de to andre har hatt
tetningsmateriale av henholdsvis lin og hamp. Til sist foreligger det for tre av funnene kun
opplysninger om tetningsmateriale forbundet med reparasjoner.

Det fremgår av figur 4.1 at det er animalske fibre, fortrinnsvis ull og storfehår, som dominerer
i tetningsmaterialet i YJA og TMA. Som i EJA fortsetter ull altså å brukes i YJA, men innslag
av andre animalske fibre opptrer i funnmaterialet fra slutten av 700-tallet og fremover.

Som nevnt innledningsvis er det vanlig å skille mellom skandinaviske og slaviske skip fra
denne perioden, hvor førstnevnte har brukt klinknagler av jern og tetningsmateriale av
animalsk fiber, mens sistnevnte har brukt trenagler og mose. Den tyske arkeologen Oliver
Nakoinz mener at dyrehår kan ha blitt brukt eksklusivt som tetningsmateriale i skandinavisk
skipsbygging frem til ca. 1200 (Nakoinz 1998:314). De tre funnene av plantematerialer i
fartøyer fra vikingtid viser at dette bildet trolig bør nyanseres, selv om funnene muligvis kan
betegnes som unntakene som bekrefter regelen. Et betimelig spørsmål er imidlertid hvor sikre
identifikasjonene av plantematerialene er.
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Figur 4.1: Antall forekomster av de forskjellige materialene i YJA og TMA.

De tre forekomstene av plantematerialer er alle fra fartøyer med norsk proveniens. I
Bårsetbåten, trolig bygget i Nord-Norge mellom 850 og 895 e.Kr. (Meyer Pedersen 2002:9),
skal det ha blitt funnet "hampetaug" som tetningsmateriale i sua, ”presset inn som tetting i
strokket mellom bordgangene” (Gjessing 1941:36). Dersom Gjessings identifikasjon av
fibrene er riktig, er det en oppsiktsvekkende tidlig forekomst av hamp som tetningsmateriale i
en norsk klinkbygd båt. At tetningsmaterialet dessuten beskrives som tau er også spesielt.
Hamp opptrer nemlig først i andre skipsfunn fra Skandinavia langt senere i middelalderen, og
tetningsmaterialer i tauform forekommer ikke ellers i min analyse. Det kan selvsagt være at
begrepet "taug" heller skal forstås som at materialet var en tvunnet sisnor, og ikke tau i ordets
rette betydning. Om tetningsmaterialet fra Bårsetbåten ennå finnes, ville det være interessant å
i fremtiden kunne foreta en ny undersøkelse for å få bekreftet dets materialsammensetning og
form.
Om båtfunnet fra Skarstein i Nordfjord hevder Schetelig (Shetelig og Johannessen 1929:45) at
det i tillegg til tvunnet dyrehår i suene ble påtruffet sammenpressede basttrevler som muligens
også kan ha vært tetningsmateriale. All den tid de ikke har vært gjenstand for
naturvitenskapelige undersøkelser bør både hampetauget og basttrevlene inntil videre
kategoriseres som usikre identifikasjoner. Det plantebaserte tetningsmaterialet fra både
Bårsetbåten og funnet fra Skarstein er likevel tatt med i sammenstillingen.

Den tredje forekomsten av plantematerialer som tetning i et skandinavisk fartøy fra jernalder
er imidlertid sikker. En nylig utført analyse av tetningsmaterialet fra sua i Klåstadskipet viste
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at det besto av plantematerialer; linstilkfragmenter som trolig kan tolkes som rester etter
utvinning av linfibre. Det ble funnet enkelte uidentifiserte hårstrå blant linfragmentene, men
disse tolkes som tilfeldig ditkomne, og kan være menneskehår (Walton Rogers og Hall
2011a:1). Klåstadskipet er dendrokronologisk datert til slutten av 900-tallet, og sannsynligvis
bygget i Oslofjordområdet (Christensen og Leiro 1976:11; Eriksen 1993:1). Det representerer
således en uventet tidlig forekomst av ikke bare plantematerial i et norskbygd skip fra
vikingtiden, men også av oakum. Både lin og hamp må hekles, slås over et tagget redskap, for
å skille de fine fibrene fra stilk og bark, og restene er det som kalles oakum. Dette forbindes
ellers helst med tetningsmaterialet i kravellbygde skip. Da er det imidlertid i ordets mer
moderne betydning som tau plukket fra hverandre; stry. Den opprinnelige betydningen av
oakum er det som blir igjen etter at de fine fibrene av lin eller hamp er blitt utvunnet: offcombings (Franklin 1985:16-17; Walton Rogers 2009:407).
Form i yngre jernalder/tidlig middelalder
Tvunnet snor er i klart overtall i YJA og TMA. Av 43 forekomster av ulik form er 23 tvunnet
animalsk fiber (Tabell 4.1). Av de 12 forekomstene kategorisert som ukjent form er 7 funnet i
su, som meget vel også kan ha vært tvunnet. Ut over disse er det én forekomst av løse
animalske fibre, én av ukjent material i matteform, og fem tekstiler.

Ull Storfe Dyrehår Hamp Lin Bast Ukjent
Tvunnet

11

Ikke bearbeidet

9

3

1

Matte

1

Tekstil

2

Ukjent

6

3
2

2

Tau

1

1

1
Tabell 4.1: Form fordelt på material, YJA og TMA.

Magnus påpeker et mulig praktisk skille mellom EJA og YJA, hvor båtbyggerne i førstnevnte
benyttet seg av ulltekstiler til tetting av båtene, mens man i sistnevnte gikk over til å bruke
tvunnet dyrehår. Som hun selv understreker er sammenligningsgrunnlaget svært tynt (Magnus
1980:23). Det er ganske få funn av tekstil som tetningsmateriale i både YJA og TMA i
forhold til andre former. Kun 4 fartøyer har hatt tekstil som tetningsmaterial innlagt i
konstruksjonsfasen. I tillegg hadde Lynæsskipet en reparasjon tettet med tekstil .
35

Fartøystype i yngre jernalder/tidlig middelalder
Det er vanskelig å gi noe entydig svar på om det var forskjell i bruk av tetningsmaterialer når
det gjelder ulike typer fartøyer i YJA. Om enn på tynt grunnlag er det noen få mulige
tendenser som kan utledes av sammenstillingen: De fire store allbruksskipene fra vikingtid;
Grønhaug-, Oseberg-, Gokstad- og Tuneskipet, er tettet med storfehår - de tre førstnevnte
tvunnet, mens det i Tuneskipet var brukt løse fibre (Brøgger og Shetelig 1950:143;
Nicolaysen 1882:55; Shetelig 1902; 1917a:299).

Fire av de syv skipene i sammenstillingen klassifisert som krigsskip har vært tettet med
tvunnet ull i suene, mens tetningsmaterialet i det femte består av tvunnet, uidentifisert
dyrehår . Det tvunnede materialet i suene i Ladbyskipet har vært en blanding av ull og
storfehår (Sørensen et al. 2001:214). Til disse kommer Helgeandsholmen V, som riktignok
har en senere datering enn de andre krigsskipene, i HMA. Sistnevnte skip var tettet med
tvunnet ull i suene og matter av uidentifisert dyrehår i lasker og spunninger (Varenius
1989:39, 43).

Av de 14 frakteskipene i YJA og TMA er tre tettet utelukkende med ull. Fire er tettet med en
kombinasjon av dyrehår og ull. Äskekärrskipet er tettet med strenger av ull og et tekstil av
ukjent material (Borg et al. 2000:72, 85; Humbla 1934:16), og Galtabäck er tettet med
storfehår (Humbla og von Post 1937:48). Klåstadskipet er det eneste frakteskipet tettet med
plantematerialer (Walton Rogers og Hall 2011a), mens Knösenvraket var tettet med dyrehår
av ukjent art og form (Hörberg 1995:123). I tillegg kommer Skuldelev 1, Roskilde 2 og
Lynæsskipet, som har reparasjoner tettet med henholdsvis matter av ull/storfe, ull i ubeskrevet
form og et ulltekstil, men ikke tetningsmateriale fra konstruksjonsfasen (Bill 2006b:12;
Crumlin-Pedersen og Olsen 2002:60; Möller-Wiering 2004:115-116). Den fjerde
typekategorien, båter, utgjør 7 funn. 2 av disse er tettet med kun ull, 3 er tettet med en
kombinasjon av storfehår og ull, 1 med vegetabilsk material og 1 med en kombinasjon av
dyrehår og plantematerialer.

Allroundskipene er slik de eneste hvor tetningsmaterialets sammensetning fremstår som
enhetlig, i det alle har hatt tetning av storfehår. Ellers er det stort sett variasjoner av ull og
andre dyrehår i de andre gruppene av fartøyer, med unntak av de tre forekomstene av
plantematerialer i frakteskip- og båtgruppen.
36

Proveniens i yngre jernalder og tidlig middelalder
For å undersøke om det er sammenheng mellom et fartøys opphavssted og hva det har vært
tettet med, er det her gått ut fra både funn hvis proveniens er fastslått ved dendrokronologi, og
fartøy som ikke har stedfestet opphavssted. Det gås i denne sammenhengen dermed ut fra at
fartøy uten bestemt proveniens var hjemmehørende i området de ble funnet i, med de
skjevheter dette kan medføre. Det må tas forbehold om feilkilder ved å bruke denne
fremgangsmåten. Farene ved å bruke funnsted som grunnlag for opphav ble beskrevet i
kapittel 3.2. Proveniens, hvor dette er fastslått, er basert på de middelalderske grensene slik
Bill har gjort i sin analyse (1995:197).
Av de danske fartøyene har 7 vært tettet utelukkende med ull i konstruksjonsfasen, 1
utelukkede med storfehår og 1 med dyrehår av ukjent art. Videre er 2 tettet med storfe og ull,
og 2 med dyrehår og ull. Blant de norske er ingen tettet med kun ull, men 4 er tettet med
storfehår. Det samme antallet har hatt tetning av både ull og storfe, mens 1 har kun hatt
uidentifisert dyrehår. I tillegg kommer de tre fartøyene tettet med plantematerialer. Kun 2
funn fra YJA/TMA har svensk opphav ut fra grensene i middelalder. Disse har begge vært
tettet med ull.

Det er uvisst hvor mye vekt man kan tillegge en slik fordeling, men tre forhold utpeker seg:
For det første lar det seg konstatere at storfehår forekommer noe oftere blant de norske
fartøyene, mens det er høyest antall tetningsmateriale av ull i de danske. Videre er de tre
eneste fartøyene tettet med plantematerialer fra Norge.
4.3

Skipsteknologi i høymiddelalder

Perioden fra 1200 til 1400 er hva Bill (2003:10) har utpekt som den andre markante fasen i
den nordeuropeiske skipsteknologiske utviklingen. I denne fasen skjer det langt færre
skipsteknologiske endringer enn i den tidligere, og i lavere takt. Samtidig vises i det
skandinaviske skipsbyggeriet de første merkbare tegn på innflytelse fra den såkalte
koggetradisjonen i skip av skandinavisk type (Bill 2003:10, 14-15; Paasche et al. 1995:155).
Et typisk trekk for skip av koggetypen, de tilbakebøyde eller nykkede spikrene, forekommer i
denne perioden i henhold til Bill i en del klinkbygde skip, særlig i Østersjøområdet. Skaringen
i bordlaskene i de klinkbygde skipene blir lengre, som også skal være et trekk typisk for
koggene. Mens sistnevnte nå bygges med sagede bord, fortsetter imidlertid bruken av kløyvde
bord i den skandinaviske skipsbyggingen (Bill 2003:14-15). De lengre skaringene i laskene
krever mindre nøyaktig tilpasning, og det kan dessuten innpasses større mengder
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tetningsmaterial i dem (Bill 1995:202). Varenius mener de nevnte skipsteknologiske
forandringene i opptakten til høymiddelalderen er av kvalitativ art, og skyldes ideologiske
endringer i forbindelse med overgangen fra det norrøne ættesamfunnet basert på
prestisjevarebytte til et samfunn hvor profitt er formålet med handelen (Varenius 1992:48).
Bill peker også på overgripende samfunnsendringer som utslagsgivende for de
skipsteknologiske endringene; fremveksten av en markedsøkonomisk samfunnsorganisasjon
og det han betegner som føydal sjøfart i Danmark (Bill 1998:9), hvor både bygging og føring
av skip ble utført av bønder eller almue underlagt en føydalherre eller kjøpmann, førte til økt
distanse mellom oppdragsgiver eller skipets eier og skipets byggere, brukere og
vedlikeholdere.
4.3.1 Tetningsmaterialet i høymiddelalder
Totalt 23 av fartøyene i sammenstillingen er plassert i HMA. Kun 1 fartøy er tettet
utelukkende med ull, 2 med storfehår og 5 med dyrehår. Alle de andre skipene har vært tettet
med en blanding ulike materialer: 2 med forskjellige animalske fibre, 4 med animalske fibre
og ukjent material, 6 med både animalske fibre og plantematerialer, samt 3 med animalske
fibre, plantematerialer og ukjent material.

Figur 4.2 viser at tetningsmaterialer av uidentifisert dyrehår opptrer i klart overtall i denne
perioden, med 21 forekomster fordelt på 17 fartøyer. Av de 11 stykkene som har ukjent
materialsammensetning, er 10 tekstiler og 1 matte. Andelen tetningsmaterialer av både ull og
storfehår er betydelig lavere enn i foregående periode; sammenlagt 22 prosent mot tidligere
72 prosent. Medregnet uidentifisert dyrehår utgjør de animalske fibrene 61 prosent mot
tidligere 84 prosent.
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Figur 4.2: Antall forekomster av de forskjellige materialene i HMA.

7 av analysens skip fra HMA har vært tettet med blant annet mose. Gedesbyskipet fra andre
halvdel av 1200-tallet, funnet i Danmark, var tettet med en tvunnet blanding av mose og
storfehår i suene (Robinson og Aaby 1994:168, 171), og er dermed det foreløpig tidligste
kjente skipsfunnet fra Skandinavia med mosetetning lagt inn i konstruksjonsfasen. Både
Sørenga 2 og 3, funnet i Oslo, var tettet med en kombinasjon av uspesifisert dyrehår og mose
(Paasche et al. 1995:148). Det kan virke påfallende at det i denne perioden, hvor trekk fra skip
av koggetypen begynner å opptre i skandinaviske fartøyer, også forekommer de første tilfeller
av originalt innbygd mosetetning i de skandinaviske fartøyene. Mose som tetningsmaterial er
som nevnt typisk for koggetradisjonen. Både Sørenga 2 (Nævdal 2000:61; Paasche et al.
1995:155-156) og Gedesbyskipet (Bill 1991:188) oppviser en blanding av nordiske og
hanseatiske trekk. Kalmar II og III har også hatt tetningsmaterial av mose, men mosen i
Kalmar III var tilknyttet en reparasjon (Åkerlund 1951:52, 57). De to sistnevnte fartøyene har
imidlertid nokså usikre dateringer. Kalmar II kan stratigrafisk trolig dateres til 1300-tallet
(Åkerlund 1951:55), og Kalmar III kan typologisk ikke dateres mer presist enn til
middelalderen (Åkerlund 1951:56-57). Åkerlunds skjematiske fremstilling av Kalmar II
(Åkerlund 1951:Pl. 30) med de karakteristiske rette stevnene kan minne om formen på skip av
koggetypen. Om en aksepterer dette, er det 3 skandinaviske fartøyer fra HMA som har trekk
fra koggetradisjonen og er tettet med mose i konstruksjonsfasen. I Kalmar I, som har
likhetstrekk med Gedesbyskipet (Bill 1995:199), ble det imidlertid ikke funnet mose innlagt i
konstruksjonsfasen. Det samme gjelder Kalmar IV, hvori bordene var festet sammen med en
blanding av nykkede og klinkede jernnagler, men kun hadde tetningsmateriale av animalsk
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fiber (Åkerlund 1951:62-63). Åkerlund har typologisk datert Kalmar IV til 1400-tallet, men
Bill mener denne dateringen er for sen (Bill 2003:15, fotnote 16). Mose forekommer forøvrig
også i båter og skip som ikke viser koggelignende trekk: Sørenga 3, sannsynligvis bygget i det
som var norsk område i middelalderen (Paasche et al. 1995:164-165), et vrak funnet ved
Hårbølle på Falster i Danmark (Myrhøj 2002, 2005), og Helgeandsholmen X fra Stockholm
(Varenius 1989:57-60) hadde alle mosetetning uten at de har trekk omtalt som utpreget
fremmede for det nordiske skipsbyggeriet. Riktignok kan Helgeandsholmen X gjerne stamme
fra senmiddelalder – den eneste dendrokronologiske dateringen angir fellingsdato etter 1327
(Varenius 1989:89), men måten akterstevnen er festet til kjølen på tilsier at skipet kan ha blitt
bygget så sent som på 1400-tallet (Varenius 1989:63). Det samme kan gjelde Isegranskipet
funnet i Fredrikstad (Kloster og Nævestad 1985), som også er tettet med mose og har et feste
mellom kjøl og stevn som ellers forbindes med senere perioder (Bill 2009:257). Det er uansett
ikke nødvendigvis en forutsetning at mose opptrer i sammenheng med andre "fremmede"
teknologiske trekk for å kunne definere tilstedeværelsen av mose som en påvirkning fra
koggetradisjonen. Mosens opptreden som tetningsmaterial i Skandinavia sammenfaller
kronologisk så godt med de andre beskrevne teknologiske endringer at det ikke kan utelukkes
at den er et resultat av koggetradisjonens innflytelse på det nordiske skipsbyggeriet.

Selv om mose gjør sin inntreden som tetningsmaterial i skandinaviske fartøyer i HMA, er det
likevel fremdeles animalske fibre som dominerer. Bare 7 av fartøyene fra perioden var tettet
med mose i konstruksjonsfasen, og ett med udefinert plantematerial. Den største andelen av
de animalske fibrene er av ubeskrevet/udefinert art, som forekommer i totalt 17 fartøyer.
Tetning av ull finnes i 5 fartøyer, og storfehår i 5. Deler av tetningsmaterialet i suene på
Helgeandsholmen 1 besto dessuten av kaninhår (Varenius 1989:26). Av de 7 forekomstene av
uidentifisert material er 6 tekstiler, og 1 matte.
Form i høymiddelalder
Tvunnet materiale er i overtall også i HMA (Tabell 4.5), men ikke like klart som i YJA/TMA.
Av totalt 55 stykker tetningsmateriale er 15 tvunnet animalsk fiber. Av de 16 forekomstene
hvis form ikke finnes beskrevet er 10 av dyrehår og 6 av mose. Nytt for perioden er at
plantematerialer også finnes i tvunnet form, hvilket det er 2 tilfeller av. Ved siden av 2
forekomster av ubearbeidet animalsk fiber er det 4 matter og 16 tekstiler. De fleste av
tekstilene er av ukjent materialsammensetning, men 6 er av animalsk fiber.
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Til forskjell fra i YJA/TMA har en større andel av fartøyene i HMA vært tettet med tekstiler,
mens andelen tvunnet tetningsmaterial har gått ned.

Ull Storfe Dyrehår Kanin Mose Plantematerial Ukjent
Tvunnet

3

Ikke bearbeidet

5

6

1

1

Matte
Tekstil

1

1

2
4

Ukjent

1

1

2

1
10

10

6

Tabell 4.2: Form fordelt på material, HMA.

Fartøystørrelse i høymiddelalder
Kun ett av fartøyene fra HMA er klassifisert som krigsskip; Helgeandsholmen V (Varenius
1987:73), resten er frakteskip eller mindre båter. Det er derfor liten hensikt i å undersøke
skipstype for HMA. Dette gjelder forøvrig også de følgende periodene. I stedet vil jeg se på
hvorvidt størrelse har hatt betydning for valg av tetningsmaterialer. Kan det utpekes noen
nevneverdig forskjell mellom de 9 båtene og 14 skipene fra HMA? Animalsk fiber er brukt
som tetningsmateriale i 6 av fartøyene kategorisert som båt, og en blanding av animalsk og
vegetabilsk materiale i 3 av dem. Av skipene er 9 tettet med animalsk fiber, og 5 med både
animalsk og vegetabilsk materiale. Tatt i betraktning den mulige innflytelsen fra
koggetradisjonen kan det kan være verdt å se på mosetetningen. Dersom det er slik at små
fartøyer i mindre grad påvirkes av trender i skipsbyggingen enn større fartøyer, burde man
kunne se lavere innslag av mose i båtene. Mose er brukt i 5 (35,7 prosent) av skipene, mens
det finnes i 2 av båtene (22,2 prosent). Det er en liten forskjell i prosent, men den kan ikke
tillegges mye vekt all den tid antallet fartøyer er så lavt.
Proveniens i høymiddelalder
3 av fartøyene funnet i Danmark er tettet med dyrehår av ukjent art. 1 er tettet med ull, 1 med
storfe, og 1 med mose. I tillegg er 1 tettet med både mose og storfe, og 1 med mose og
uidentifisert dyrehår. Fartøy i Norge viser denne fordelingen: 4 tettet med uidentifisert
dyrehår, og 2 tettet med uidentifisert dyrehår og mose. Av fartøyene funnet i Sverige er 2
tettet med dyrehår av ukjent art og 2 med storfe. 1 er tettet med dyrehår og mose, 1 med storfe,
ull og dyrehår av ukjent art, 1 med mose, dyrehår og storfe, og til sist 2 tettet med ull og
uidentifisert dyrehår.
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4.4

Skipsteknologi i senmiddelalder

Bill karakteriserer den siste fasen i utviklingen av det middelalderske skipsbyggeriet i NordEuropa som en fase preget av teknologisk import fra middelhavet og den europeiske
atlanterhavskysten (Bill 2003:15). I løpet av 14- og 1500-tallet spredde
kravellbyggingsteknologien seg fra middelhavsområdet nordover i Europa, hvor England,
Frankrike og Nederland var blant de tidligste til å ta opp den nye teknologien (Arisholm et al.
2008:11). Bill mener at nederlandske skipsbyggere, med sin erfaring fra å bygge kogger med
slett bunn, hadde gode forutsetninger for å adoptere kravellbygging (Bill 2003:16). Bygging
av kogger ble derfor gitt opp fra 1400-tallet og utover (Bill 2009:252). Niels M. Probst
(1994:145) viser til de første kravellbygde krigsskipene bygget i Danmark på slutten av 1400tallet, hvor arbeidet ble ledet av byggmestere fra Nederland. I Norge ble det bygget
orlogsfartøyer for danskekongen fra midten av 1600-tallet, også ledet av utenlandske
byggmestere (Arisholm et al. 2008:11).

Man vet dessverre svært lite om skandinavisk klinkbygging i de senere delene av
middelalderen, kanskje med unntak av det sørskandinaviske skipsbyggeriet. Bill (2009:256)
har utpekt noen skipsteknologiske endringer i danske klinkbygde fartøyer han tar til inntekt
for en økt effektivisering både når det gjelder materialbruk og funksjon. Den første er at
gjennomgående tverrbjelker forsvinner i løpet av 14- og 1500-tallet til fordel for et kraftigere
inntømmersystem og heldekkede skip. Hvor man tidligere nesten utelukkende brukte
radialkløyvd tømmer til bordlegging, bygges klinkbygde skip fra 1500-tallet oftere med
sagete bord. Til sist fremheves nye, mer komplekse typer sammenføyninger mellom kjøl og
stevner, sammenføyninger av en type som også ble brukt i kravellbygde skip. Bill
understreker imidlertid at endringene ikke nødvendigvis kan knyttes til påvirkning fra
kravellbyggingsteknikken alene (Bill 2009:257).
4.4.1 Tetningsmaterialet i senmiddelalder
Det er 19 fartøyer i analysen med dateringer i SMA. Dette inkluderer funn av gjenbrukte bord
fra 4 klinkbygde fartøyer hvor tetningsmaterialet fremdeles var til stede mellom bordene. 5 av
fartøyene er tettet utelukkende med ull, 6 utelukkende med dyrehår og 2 med en blanding av
animalske fibre. Videre finnes en blanding av ulike plantematerialer i 1 fartøy, og resten har
vært tettet med en blanding av animalsk fiber og plantematerialer.
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Figur 4.3: Antall forekomster av de forskjellige materialene i SMA.

Som i de foregående periodene er det animalsk fiber som dominerer (Figur 4.3). Ulltetning
finnes i 8 fartøyer, storfe i 6, uidentifisert dyrehår i 7, og hår fra hest, hund og hjort i 1. Videre
er mose funnet i 5 av fartøyene, hamp i 1, lin i 1, uidentifisert plantemateriale i 2, samt
sjøgress i 1 fartøy.

I løpet av SMA blir det tilsynelatende økt variasjon og blanding av ulike materialer i
sammensetningen av tetningsmaterialer i de skandinaviske fartøyene. Dyrehår fra storfe, hest,
hund og hjort, mose av slekten Sphagnum samt linfibre ble funnet i Foldrøyskipet (Thowsen
1965:45), mens Kalmar V var tettet med ull, storfe, uidentifisert dyrehår, mose og, noe
overraskende, sjøgress (Åkerlund 1951:69-72). I tillegg er hamp for første gang sikkert
identifisert i et av analysens fartøyer. Om man ser bort fra Bårsetbåten fra YJA (kapittel 4.2.2)
er Vaterland 1 fra Oslo (Hobberstad 2012; Stanek 2012) det tidligste sikre eksemplet på et
skandinavisk klinkbygget fartøy tettet med hamp. Hampen i dette tilfellet var "partlyprocessed”, hvilket betyr at det sannsynligvis dreier seg om avfall/rester etter utvinning av de
rene hampefibrene, oakum (Walton Rogers og Hall 2011b:2). Den samme typen rester var jo
Klåstadskipet tettet med, men da i form av lin i stedet for hamp (kapittel 4.2.2). Er det at
oakum finnes så tidlig i en båt som trolig har vært i bruk i havneområdet i Oslo tegn på
innflytelse fra kravellbyggingsteknikken? Lin Cecilie Hobberstad har i sin masteroppgave
foreslått at Vaterland 1, på bakgrunn av trekk ved konstruksjonen, har vært bygget av
båtbyggere med god kjennskap til både tradisjonelle skandinaviske og moderne teknikker fra
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lenger sør i Europa (Hobberstad 2012:61-62). Det er ikke utenkelig at dette kan forklare
tilstedeværelsen av hamp i Vaterland 1.

I tillegg til hamp ble det funnet mose av slekten Drepanocladus i sua på Vaterland 1, samt et
mindre antall dyrehår tolket som tilfeldig deponert (Walton Rogers og Hall 2011b:1-2).
Ulltekstilene i Vaterland 1 ble funnet under reparasjonsdeler (Stanek 2012:18), hvilket også er
tilfelle for ulltekstilene i to andre senmiddelalderske funn fra Oslo; Sørenga 8 og 9. Disse to
fartøyene er forøvrig også de to eneste i hele sammenstillingen hvor det er blitt identifisert hår
av geit i tetningsmaterialet (Fawsitt 2012a; Steen 2012; Walton Rogers 2012).
Form i senmiddelalder
Det man kan se av tabell 4.7 er at antallet tetningsmaterialer av ukjent form er svært høyt i
forhold til de andre formene. Dette skyldes de mange ulike forekomstene i allerede nevnte
Kalmar V og Foldrøyskipet hvis former ikke er beskrevet. I tillegg har Kalmar VI fire
forekomster hvorav kun én har beskrevet form (Åkerlund 1951:81). Ser man bort fra ukjent
material er det tvunnet animalsk fiber som dominerer også i denne perioden, med 14
forekomster. Deretter følger 8 tilfeller av tetningsmaterial i matteform samt 3 tekstiler, begge
disse kategoriene er også av animalsk fiber.

Ull Storfe Dyrehår Geit Andre Mose Hamp Lin Sjøgress Uidentifisert
dyrehår
plantematerial
Tvunnet 5
3
4
2
Matte

2

Tekstil

2

Ukjent

1

2

4
1

3

2

3

10

1

1

1

2

Tabell 4.3: Form fordelt på material, SMA.

Fartøystørrelse i senmiddelalder
I sammenligningen av fartøyenes størrelse må det her ses bort fra de fire fartøyene som bare
består av gjenbrukte bord, da deres opprinnelige størrelse ikke har vært mulig å anslå. Av de 6
båtene fra SMA er 4 tettet med animalsk fiber, 1 med plantematerialer og 1 med en blanding
av begge. Skipene utgjør 9 funn, hvorav 6 har tetning av animalsk fiber og 3 har en blanding
av animalsk fiber og vegetabilsk materiale. Ingen av disse forholdene kan sies å representere
et nevneverdig skille.
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Proveniens i senmiddelalder
Av fartøyene funnet i Danmark er 4 tettet utelukkende med ull, 1 med uidentifisert dyrehår, 1
med geite- og storfehår og 1 med ull og et uidentifisert plantematerial. Hår dominerer blant
funnene gjort i Sverige; 4 av dem er tettet med dyrehår av ukjent art, 2 med storfe og mose, og
1 med ull, storfe, uidentifisert dyrehår, mose og sjøgress. Blant fartøyene funnet i Norge er 1
tettet med ull, 1 med mose og hamp, 1 med geitehår, storfehår og ull samt 1 med ull, storfe-,
hjorte-, hunde- og hestehår, samt mose og lin.
4.5

Skipsteknologi etter middelalderen

Den siste perioden som behandles i avhandlingen strekker seg fra slutten av SMA og frem til
1700, som er årstallet for den yngste dateringen i analysen. Perioden representerer dermed det
korteste tidsspennet i min sammenstilling. Etter middelalderen var det de store kravellbygde
skipene som rådet i oversjøisk handel, frakt av stort volum og i marineskipsbyggingen.
Norske båter og mindre fraktefartøyer ble fremdeles bygget i klinkteknikk (Molaug 1989:186).
Dette kan gjelde for resten av Skandinavia også, men for Danmarks del tyder det arkeologiske
materialet på at også kravellbygde skip fikk en rolle i det lokale småskipsbyggeriet fra slutten
av 1500-tallet, med små skip på mellom 12 og ca. 20 meter (Bill 2009:255). Lite er skrevet
om den skandinaviske klinkbyggingen i tiden etter middelalderen, men trolig holdt man, i alle
fall i Norge, på båtbyggingstradisjonene fra middelalderen (Christensen jr. 1966:46; Molaug
1989:197).
4.5.1 Tetningsmaterialet etter middelalderen
Det er 25 fartøyer i analysen datert til tiden fra reformasjonen og frem til 1700. Ett av dem er
tettet utelukkende med ull, 11 utelukkende med storfe, samt 4 utelukkende med dyrehår av
uidentifisert art. 3 fartøyer er tettet med en blanding av ulike animalske fibre. Videre er 1 skip
kun tettet med mose, 1 med ulike plantematerialer, 1 med animalsk fiber og plantematerialer,
og 1 med ukjent material. I ett fartøy er det kun funnet tetningsmateriale tilknyttet en
reparasjonsdel.

Animalske fibre dominerer også i denne perioden (Figur 4.4). For første gang er storfe det
mest brukte materialet, samtidig som vi ser det laveste antallet fartøyer tettet med ull i hele
undersøkelsesperioden. Antallet tetningsmaterialer laget av plantematerialer går dessuten ned
noe fra de to foregående periodene, men blant dem er mose fremdeles det vanligste materialet.
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I Kalmar XIV er tetningsmaterialet, ut over mose, beskrevet som halm og sjøgress (Åkerlund
1951:106).

Ull
Storfe
Uidentifisert dyrehår
Mose
Hamp
Uidentifisert
plantematerial

Figur 4.4: Antall forekomster av de forskjellige materialene i tiden etter middelalderen.

Den ene forekomsten av hamp skriver seg fra Sørenga 7, funnet i Oslo (Falck 2012:19-83;
Johansen 2007). Som i de tidligere tilfellene hvor hamp og lin er påtruffet i sammenstillingen
dreier det seg heller ikke nå om selve fibrene, men sannsynligvis oakum igjen (Walton Rogers
og Hall 2009:3). Det bør også nevnes at analysen av dyrehåret i en av suene på Sørenga 7
innledningsvis viste at hårene trolig stammet fra moskus. Ettersom det var et såpass uvanlig
resultat, ble det siden gjort undersøkelser som svekker identifikasjonen av det som moskushår.
Det lot seg imidlertid ikke gjøre å fastslå med sikkerhet hvilket dyr hårene har tilhørt (Walton
Rogers 2012; Walton Rogers og Hall 2009:1-2).
Form etter middelalderen
Ser man bort fra tetningsmaterialene med ukjent form, som det er flest av også i denne
perioden, er det igjen flest forekomster av tvunnet dyrehår (Tabell 4.4). I forhold til de
tidligere behandlede periodene er det nå noen flere tilfeller av ubearbeidet tetningsmaterial, og
de består alle av storfehår.
Fartøystørrelse etter middelalderen
I denne siste perioden er det 10 båter og 13 skip med identifisert materialsammensetning. Alle
båtene har vært tettet med animalsk fiber foruten én, som har vært tettet med både animalsk
fiber og plantemateriale. Skipene viser en lignende fordeling: To har vært tettet med
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plantematerialer, ett med en blanding av animalsk fiber og plantematerialer, resten med
animalsk fiber.
Ull Storfe Dyrehår Mose Hamp Sjøgress Halm
Tvunnet

1

Ikke bearbeidet

6

Ukjent

1

4

Matte
Tekstil

Uidentifisert
Ukjent
plantematerial

2
2

1
9

5

5

1

1

1

1

Tabell 4.4: Form fordelt på material i tiden etter middelalderen.

Proveniens etter middelalderen
Kun 2 fartøyer fra Norge og 2 fra Danmark er datert til SMA. De to fra Danmark er tettet med
henholdsvis ull og uidentifisert dyrehår. 1 av de norske er tettet med dyrehår av ukjent art,
mens 1 er tettet med dyrehår, ukjent vegetabilsk material, hamp og storfe. Sverige er
overrepresentert i denne perioden med hele 18 funn, hvorav 17 har beskrevet
materialsammensetning. 11 av dem er tettet med utelukkende storfehår, 2 medd ull og
storfehår, 1 med mose og hår, 1 med kun uidentifisert dyrehår, 1 med ukjent vegetabilsk
material og mose, 1 med storfe- og uidentifisert dyrehår, samt 1 med mose.
4.6

Hovedresultater for periodegjennomgangen

Ikke medregnet tetningsmaterialer tilknyttet reparasjoner inkluderer sammenstillingen 138
forekomster av animalsk fiber, men bare 36 forekomster av vegetabilsk materiale. I tillegg
kommer tetningsmaterialer hvis materialsammensetning er ubeskrevet eller uidentifisert,
hvorav det er 16 i sammenstillingen. Av 102 fartøyer har 69 vært tettet utelukkende med
animalsk fiber i konstruksjonsfasen. I 22 av fartøyene er det påtruffet tetningsmaterialer av
både plantematerialer og animalsk fiber, mens kun 5 har vært tettet utelukkende med
plantematerial. For 5 fartøyer foreligger det kun opplysninger om tetningsmaterialet tilknyttet
reparasjoner. I tillegg kommer 1 fartøy med tetningsmaterial uten beskrevet
materialsammensetning.

Ser man bort fra tetningsmaterialene det ikke finnes beskrivelse av formen på, er tvunnet
tetningsmaterial klart vanligst. Alle unntatt to av de tvunnede forekomstene dessuten av
animalsk fiber. Den nest største formkategorien er tekstiler, hvor ca. halvparten er identifisert
som laget av animalsk fiber, mens den andre halvpartens råmaterial ikke er kjent. Det er
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sannsynlig at flere av disse også er laget av enten ull eller hår, men det kan ikke sies for
sikkert. Mattene utgjør den tredje mest omfangsrike formkategorien, og også de er i
overveiende grad sammensatt av animalsk fiber. Matter kan, som nevnt i metodekapittelet,
være både bearbeidet og ubearbeidet. Ubearbeidet tetningsmateriale som i kildene ikke er
omtalt på en slik måte at de kan kategoriseres som matter, utgjør kun et fåtall av forekomstene.
Sammen med den ene av de to minste formkategoriene, garn, er de også utelukkende
sammensatt av animalsk fiber.

Skandinaviske båter og skip har i overveiende grad vært tettet med animalsk fiber gjennom
alle periodene (Figur 4.5). Plantefiber har vært brukt som tetningsmateriale i Skandinavia fra
YJA til 1600-tallet, om enn ikke hyppig. Bruken av dyrehår har altså ikke vært eksklusiv frem
til 1200 slik Nakoinz (1998:314) har antydet. De fire båtene fra EJA var alle tettet med
ulltekstiler eller det som kan ha vært rester av slike. I YJA finnes for første gang også tvunnet
material, og man har tatt i bruk storfehår. Plantematerialer opptrer også for første gang i YJA i
form av lin, hamp og bast, selv om de to sistnevnte ikke kan anses som sikre identifikasjoner.
Det later til å være kontinuitet gjennom YJA og TMA, men ingen av fartøyene fra TMA har
vært tettet med plantematerialer. Mose opptrer for første gang som tetningsmaterial fra
konstruksjonsfasen i skandinavisk fartøyer i HMA, og fortsetter å brukes i de to påfølgende
periodene. I løpet av SMA får vi det første fartøyet tettet med sikkert identifisert hamp, samt
den andre forekomsten av lin som tetningsmaterial siden YJA. I perioden etter middelalderen
er bildet noenlunde likt SMA, og det later til at det blir større variasjon i hvilke materialer
man har brukt i de to siste periodene. Det er imidlertid kun noen få fartøyer som står for
mange av de ulike materialene fra SMA og fremover.

Et eventuelt forhold mellom fartøyenes størrelse ble også tatt opp i periodegjennomgangen.
Tanken bak det å sammenholde størrelse med tetningsmaterialer var basert på at skip antas å, i
større grad enn båter, ta opp teknologiske nyvinninger eller påvirkes av trender i tiden
(Crumlin-Pedersen 1997:17). Dersom dette også gjaldt tetningsmaterialene, kunne man antatt
at båtene i min sammenstilling i mindre grad var tettet med nye materialer sammenlignet med
større skip. Noe definitivt slikt skille lot seg imidlertid ikke påvise. Tvert imot er for eksempel
den tidligste sikkert identifiserte forekomsten av hamp å finne i en båt. To av de tre fartøyene
fra YJA med plantematerialer er også klassifisert som båter. 8 av 36 båter i sammenstillingen,
over 22 prosent, har vært enten utelukkende eller delvis tettet med vegetabilsk plantematerial i
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konstruksjonsfasen. Til sammenligning har 13 av 66, eller knappe 19,7 prosent, av skipene
hatt tetningsmaterialer av plantematerialer. Det later altså ikke til at tetningsmaterialer er blant
de teknologiske trekkene som beholdes lenger i småbåtbyggingen enn i skipsbyggingen.
Det lot seg heller ikke utpeke noen sikker sammenheng mellom skipstype og hvilket
tetningsmaterial som ble brukt. Spesialiseringen av skipstyper i vikingtid ga seg altså ikke
utslag i noen differensiert tetningsmaterialbruk mellom frakte- og krigsskipene. De to
gruppene oppviser større variasjon enn i de fire allbruksskipene, men dette kan vel så gjerne
skyldes tilfeldigheter eller et lite representativt antall fartøyer i sammenligningen.
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Figur 4.5: Prosentvis fordeling av alle materialforekomstene fordelt på periode, reparasjoner ikke
medregnet. Tall i søylene viser antall forekomster.

Når det gjelder sammenheng mellom proveniens, er det vanskelig å fastslå hva som er
betydningsfullt. I tillegg er de tre skandinaviske landene ulikt representert i de ulike periodene.
I YJA later det til å være brukt mer storfehår i norske skip, og mer ull i de danske. Ut over
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dette er det vanskelig å utpeke noen nevneverdige ulikheter mellom tetningsmaterialbruken i
de tre skandinaviske landene.
4.7

Tetningsmaterialets forhold til andre skipsteknologiske trekk

Som nevnt i introduksjonen til periodene er visse konstruksjonsdetaljer tolket som tegn på
skipsteknologisk forandring. For overgangen fra TMA til HMA er i følge Bill og Varenius
(Bill 1995:197-200; Varenius 1992:179-187) lengden på skaringene, måten kjølsvinet er festet
på, tilstedeværelsen av bitesystemet og dekorative profiler indikatorer på tradisjonell eller
"ny" skipsteknologi. Er det så sammenheng mellom disse og forandringer i tetningsmaterialet?
Følgende Bill (1995:97) har jeg begrenset spørringen i databasen til tiden mellom 1000 og
1530 for denne delen av undersøkelsen. Tetningsmaterialer av ukjent sammensetning er i
dette tilfellet ignorert. Fartøy med usikker datering som gjør at de kan være eldre enn år 1000
eller yngre enn 1530 er også eksludert.

Av fartøyene i min sammenstilling registrert med bitesystem er 5 tettet utelukkende med ull, 2
er tettet med dyrehår, og 3 er tettet med en blanding av ull og dyrehår. Blant fartøyene uten
bitesystem har 6 kun hår som tetningsmaterial, 3 har både ull og hår, 3 en blanding av mose
og hår, 1 har en blanding av mose, ull og hår, og til slutt har 1 fartøy hatt tetning av ull, hår,
mose og annet vegetabilsk material. Ser vi så på skaringene, er fordelingen slik: blant fartøy
som har korte skaringer har 4 vært tettet utelukkende med ull, og 2 har hatt blanding av ull og
hår. Av fartøy med lange skaringer, et mer moderne trekk i henhold til Bill (1995:200), har 6
hatt tetning av hår, 3 hår og mose, 1 lin, mose og hår samt 1 med mose, hår og ull.
Tetningsmaterialenes forhold til dekorative profiler i fartøyene de er funnet i, viser et lignende
bilde. Blant fartøyene med dekorative profiler er 5 tettet med ull, 3 med hår og 2 med ull og
hår. Fartøyene uten dekorative profiler inkluderer 8 tettet utelukkende med hår, 2 med ull og
hår, 2 med hår og mose samt 1 med hår, mose og ull. Til sist kan en sammenholde
tetningsmaterialet med indirekte eller direkte festede kjølsvin. Av de førstnevnte har 4 hatt
tetningsmateriale av ull, og 1 har vært tettet med storfehår. Blant skipene med direkte feste er
det 8 tettet med hår, 4 med ull og hår, 1 med mose og hår samt 1 med mose, ull og hår.

Tetningsmaterial fremstilt av dyrehår finnes altså i flere av fartøyene med de nye
skipsteknologiske trekkene, mens ull opptrer oftere i de med gamle trekk. Plantematerialer
forekommer også kun i fartøyene med nye trekk. Det er ikke dermed sagt at det er noen
direkte sammenheng mellom nye tetningsmaterialer og de nye skipsteknologiske trekkene.
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Mer nærliggende er det å anta at de samme forholdene som har åpnet for innførselen av nye
måter å bygge skip på også har åpnet for det å ta i bruk nye tetningsmaterialer. Et relevant
sammenligningsgrunnlag for disse aspektene av min avhandling kan være Schjølbergs
undersøkelse av tetningsmaterialene fra Bryggen i Bergen (1984).
4.8

Sammenligning med tetningsmaterialene fra Bryggen

Schjølberg påviste som nevnt klare endringer i materialsammensetningen over tid, med en
dramatisk overgang fra dominans av ull til dominans av hår mellom 1248 og 1332
(Schjølberg 1984:76). Den kronologiske utviklingen fra Bryggenundersøkelsen er vist i figur
4.6. Bildet som dannes av sammenstillingen i denne avhandlingen overensstemmer ikke på
alle punkter med Schjølbergs undersøkelse. Den nærmest eksklusive bruken av ull til og med
midten av 1200-tallet går ikke igjen i mitt material – det viser en relativt høy prosentandel
storfehår i både YJA og TMA. Mens de fleste hårproduktene i Schjølbergs undersøkelse var
av geitehår (Schjølberg 1984:76), er det dessuten kun to forekomster av tetningsmateriale
sikkert identifisert som geitehår i min analyse. De to fartøyene disse ble funnet i er datert til
SMA. Schjølbergs undersøkelse kun omfattet tvunnet ull og dyrehår (Schjølberg 1984:76).
For å tydeliggjøre sammenligningen viser figur 4.7 den kronologiske fordelingen av tvunnet
animalsk fiber tilsvarende Schjølbergs.

At det i sammenstillingen av mitt materiale ikke er skilt ut forekomster med en blanding av
ull og hår i samme stykke, burde ikke ha noen betydning for sammenligningen all den tid
antallet blandede forekomster i materialet fra Bryggen er så lavt som det er. Den abrupte
endringen mellom 1248 og 1332 er ikke like tydelig ikke i mitt materiale fordi andelen hår i
YJA og TMA er omtrent lik andelen ull. Det virker i stedet som det på tvers av periodene er
en gradvis økning i andelen tvunnet tetningsmateriale laget av hår i forhold til ull.
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Figur 4.6: Fordelingen av tetningsmaterialene fra Bryggen i Bergen (Etter Schjølberg 1984:76).
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Figur 4.7: Prosentvis fordeling av tvunnet ull, storfe-, geite- og uidentifisert dyrehår
i periodene i analysen. Tall i søylene viser antall forekomster.

Det er et lite hopp i andelen ull i SMA, men den går tilbake igjen etter middelalderen. At det
ikke er full overensstemmelse mellom resultatene i avhandlingen her og Schjølbergs
undersøkelse er kanskje ikke så overraskende, tatt i betraktning at den ene inkluderer
fartøysfunn fra hele Skandinavia, og den andre funn fra Bergen. Det er ikke hensiktsmessig å
sammenligne Schjølbergs resultater bare med de norske funnene i min sammenstilling. Av de
ni norske fartøyene registrert med tvunnet tetningsmaterial er åtte datert til YJA og ett til
HMA.
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5.

Diskusjon – hva har påvirket valg av tetningsmaterialene?

Diskusjonen i det følgende kapittelet tar utgangspunkt i de samfunnsmessige og naturgitte
faktorene som presentert av Adams (2003:26). I den grad det er mulig, vil de forsøkes knyttet
til endringene i tetningsmaterialbruken som utpekt i foregående kapittel. Jeg vil imidlertid
også ta opp forhold som generelt sett kan tenkes å ha vært påvirkende, men ikke direkte kan
settes i sammenheng med mitt materiale. Siden de ulike faktorene gjerne er nært knyttet til
hverandre og gjensidig påvirkbare, er det i noen sammenhenger hensiktsmessig å diskutere
dem samlet. Innledningsvis vil jeg gjennomgå de materielle aspektene ved
tetningsmaterialene. Endringer og teknologiske valg er et resultat av både funksjonelle,
naturgitte begrensninger og kulturelle forutsetninger.
5.1

Formål, funksjon og miljø

Båter og skip kan ha svært ulike formål. De kan være generelle transportmidler eller sterkt
spesialiserte til for eksempel transport av varer eller personer, krigføring, fiske, etc. (Adams
2003:27). Tetningsmaterialets primære funksjon eller formål i et klinkbygd fartøy kan
imidlertid hevdes å være ett; å fylle ut mellomrommet i skjøter og sammenføyninger mellom
de ulike konstruksjonselementene, og derigjennom hindre at det kommer vann inn i skipet
eller båten. Cappers et al. (2000:577-578) utpeker i tillegg varighet som en viktig egenskap
for tetningsmaterialer. Det innebærer bestandighet mot variasjoner i temperatur og salinitet,
samt mot forråtnelse. Indruszewski (2004:189-190) mener at fibrene i tetningsmaterialer ikke
først og fremst har hatt en vanntettende funksjon, men at de er der for å binde tjæren eller
beket, og å fylle ut sømmene. I henhold til ham er altså tjæren eller beket det materialet som
skal gjøre sømmene vanntette. Fibrene er fleksible, støtdempende og binder tjæren, mens
tjæren er vann- og råteavvisende.

Det finnes dessverre ingen komparative studier av hvordan ulike typer fiber og tjære i
tetningsmaterialer reagerer i ulike omgivelser. Filipowiak (1991:93) bemerker at det ved lave
temperaturer kan representere fare å ha fartøyer tettet med moser som har høy
absorbsjonsevne. Han utdyper ikke dette nærmere, men nevner den økte vekten på grunn av
vannet som er sugd opp i mosen. Vasstrukken mose som fryser vil trolig ikke bli tyngre, men
øke i volum. Dermed kan det tenkes at det er mulighet for frostsprenging mellom bordene i
slike situasjoner. Valg av tetningsmateriale basert på et fartøys tiltenkte operasjonsområde, for
eksempel Nordsjøen kontra den klimatisk ulike Østersjøen, kunne slik være en mulig
forklaring på regionale variasjoner. Frost kan imidlertid forekomme også i Østersjøen. At det
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fra HMA og fremover dessuten opptrer mose i skandinaviske skip, taler ikke for at
operasjonsområde har vært av betydning for valg av tetningsmateriale.

Kan egenskapene nevnt av Cappers et al. (2000:585) og Filipowiak (1991:93) som viktige for
de foretrukne mosetypene i koggene og i de slaviske skipene overføres også på animalske
fibre? Det er kjent at ull kan absorbere fuktighet og svelle, men vannabsorpsjonsevnen er
neppe så høy som i de nevnte mosene. Muligheten for spinning må derimot kunne antas å
være minst like god for visse animalske fibre som for mosene. I Gunnar Eldjarn og Jon
Godals bok "Åfjordsbåten: Bygge-teknikk og måledata" fortelles at det før i tiden ble spunnet
sitråd av storfehår og ull, hvor ull ble lagt til for å gjøre det mulig å spinne (Eldjarn og Godal
1988:43). Storfehåret må med andre ord ha vært ansett som viktig å ha med, hvis ikke kunne
man vel så gjerne ha spunnet tråden utelukkende av ull. Kan hende ble storfehår ansett å ha
fordelaktige fysiske egenskaper som ull ikke hadde? Eller var det andre forhold som lå til
grunn for dette valget? Dessverre oppgis ikke hvorfor denne blandingen ble valgt. Økningen i
bruken av storfehår og hår fra andre dyr til fordel for ull i løpet av middelalderen kan dermed
ikke gis noen praktisk funksjonell forklaring her.

At ull og dyrehår er brukt som tetningsmaterial i Skandinavia fra EJA til og med 1700, vitner
om at det oppfyller sin funksjon i fartøyenes sammenføyninger. Hvordan teknologien først
oppsto er det ikke mulig å svare på, men den står i kontrast til bruk av mose og andre
plantematerialer i forhistoriske båter i England og på det europeiske kontinentet (Arnold 1977;
Bockius 2002:209-210; Wright 1990:130). Sannsynligvis er bruken av hår som
tetningsmaterial resultat av eksperimentering, og det er ikke usannsynlig at man på et tidlig
tidspunkt har prøvd ut også andre typer tetningsmaterialer. Franklin hevder at de var de ulike
konstruksjonsprinsippene i henholdsvis forhistoriske sletthudete og klinkbygde båter som
førte til at man brukte ulike materialer (Franklin 1985:9-10). At senere slaviske skip har vært
tettet med mose, men også er bygget med overlappende bordganger, taler imidlertid mot at
konstruksjonsmåten skulle spille noen rolle for valget mellom mose og hår. Kravene til de
egenskapene fibrene skal ha kan riktignok være noe varierende avhengig av om de skal
plasseres i klinkbygde eller sletthudede fartøyer. I kravellbygde skip er det mulig å skrape ut
og skifte tetningsmaterialet ved behov. I klinkbygde fartøyer, derimot, er dette sjelden et
alternativ. Det kan derfor tenkes at det kreves bedre råtebestandighet av fibrene i et klinkbygd
fartøy enn i et kravellbygd. Franklin nevner da også at oakum er mer utsatt for nettopp råte
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enn for eksempel mose, ull og høy (Franklin 1985:20). På den annen side er det ikke uvanlig
at hampestry brukes som tetningsmateriale i blant annet norsk tradisjonsbåtbygging i dag
(Eldjarn og Godal 1988:43; 1990:47).

Når mose etterhvert ble tatt i bruk som tetningsmaterial også i skandinaviske fartøyer, er det
ikke som et nytt og uprøvd material. Kontakt mellom skandinaver, slavere og representanter
for koggetradisjonen må bety at skandinaviske skipsbyggere har kjent til at mose kunne
brukes som tetning, og at det også har vært et velfungerende material til formålet. At hår
samtidig fortsetter å brukes i så stor grad, vitner imidlertid om at plantematerialenes
opptreden som tetningsmaterial i Skandinavia neppe skyldes en høyere funksjonsgrad enn de
animalske fibrenes.
5.1.1 Form og plassering i skroget
Til diskusjonen om tetningsmaterialenes formål og funksjon hører også hvilken form det
hadde, og hvor det var plassert i fartøyet. Möller-Wiering har framsatt en hypotese om at
tekstiler ikke vanligvis ble brukt som tetningsmaterial ved skipskonstruksjon, men at de ble
brukt til reparasjoner. Hun stiller videre spørsmål ved hvorfor tekstiler synes å ha vært
foretrukket når det skulle foretas reparasjoner på fartøy (Möller-Wiering 2004:118). Min
sammenstilling bekrefter at tekstiler forekommer hyppig som tetningsmaterial i forbindelse
med reparasjonsdeler. Av totalt 45 forekomster av tekstiler er 16 knyttet til reparasjoner.
Tekstiler opptrer imidlertid også 29 ganger som originalt tetningsmateriale; 18 i bord- og
bunnlasker, 2 i spunninger i kjøl og stevner, samt 5 i suer. I tillegg kommer 4 tekstiler hvis
plassering ikke er oppgitt. At brorparten av tekstilene er plassert i enten reparasjoner eller
lasker skyldes sannsynligvis disse sammenføyningenes natur. I og med at de som regel utgjør
store rektangulære eller kvadratiske flater, lar de seg godt tette med et material som kan
skjæres eller klippes til passende størrelse og dekker hele den ønskede flaten; ”flattsi” (jf.
Christensen 1992:69). Reparasjoner på fartøyer er ofte bordbiter som slås på inn- eller utsiden
av sprekker eller lignende skader i skrogsiden (Figur 5.1). Flaten mellom skrog og
reparasjonsdel er ofte helt dekket av tetningsmateriale. På samme måte kan det anføres at
mose, som også forekommer nokså ofte som tetningsmaterial i slike flater, lett lar seg sanke
og plassere i flak av en viss størrelse og dermed kan være et godt alternativ til tjæret tekstil. 8
reparasjoner i analysen har vært tettet med mose, mens det er brukt mose i bord- og
bunnlasker 11 ganger. Det ligger jo forøvrig også i reparasjoners natur at det kan være
nødvendig at de utføres raskt når en skade oppstår, og må utføres med det materialet man har
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for hånden. En eller annen form for tekstiler vil i de fleste tilfeller ha vært tilgjengelig ombord
i et fartøy, som emballasje, bekledning eller lignende. En slik hurtig reparasjon utført med de
tekstiler som fantes for hånden later til å ha vært tilfelle i skipsvraket Skjernøysund 3, funnet
ved Mandal (Auer og Maarleveld 2013:25). På samme måte kan det ha vært et billig og lett
tilgjengelig alternativ å sanke mose til tettingsformål dersom man hadde søkt havn. Som
tidligere nevnt har den vanligste moseslekten å bruke i de slaviske skipene vært
Drepanocladus, mens det har vist seg at reparasjoner ofte var tettet med andre mosetyper
(Filipowiak 1991:93; Indruszewski 2004:189).
Antallet skip hvis lasker i
konstruksjonsfasen har vært tettet
med tekstiler er såpass høyt at det
er vanskelig å slutte seg til
hypotesen om at tekstiler i liten
grad ble brukt i den opprinnelige
konstruksjonen. Trolig er det heller
formen på flaten som skulle tettes
som har avgjort valg av form, noe
Möller-Wiering faktisk også åpner
for (Möller-Wiering 2004:118). I
Figur 5.1: Reparasjonsbord fra Vaterland 1 med tekstiltetning.
(Fotograf: Sarah Fawsitt, NMM. Kilde: Stanek 2012:16).

suene utgjør for eksempel tvunnet
si 51 av forekomstene i min

sammenstilling. Det er dessuten i tillegg 37 forekomster av si hvis form ikke er beskrevet,
hvorav en høy andel også kan ha vært tvunnet. Det kan dermed fremholdes at tvunnet fiber,
fortrinnsvis animalsk, har vært det vanligste i de lange, smale suene. Større, rektangulære
flater har i flest tilfeller vært tettet med tekstiler, mose eller material i matteform. Det kan
altså hevdes at det er en tydelig sammenheng mellom tetningsmaterialets form og dets
plassering i skroget.

Dette besvarer også Möller-Wierings (2004:118) spørsmål om hvorfor ulike typer former ble
brukt til å tette ett og samme fartøy. Det samme kan antas å gjelde materialer. En kan igjen
peke på de ulike sammenføyningenes natur; dersom en godtar at større flater best lar seg tette
med store flak av tetningsmaterialer som tekstil eller mose, er det nærliggende å anta at et
material som lar seg forme til lengre strenger, for eksempel ull og dyrehår, har egnet seg godt
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som tetningsmateriale i de lange, smale suene mellom bordgangene. Hva som imidlertid har
ligget bak valget mellom alternative materialer, forutsatt at de var velegnede, må trolig søkes i
andre forhold.

Möller-Wiering stiller videre spørsmål om hvorvidt kvaliteten på tekstilet har vært av
betydning for valget (Möller-Wiering 2004:118). Dette er noe vanskeligere å besvare.
Sammenstillingen i denne avhandlingen inkluderer ikke beskrivelser av tekstilene, og det
finnes kun noen få publiserte fartøysfunn hvor tekstiler i tetningsmaterialet er detaljert
beskrevet. I fire fartøyer fra senmiddelalder og renessansetid funnet i Oslo; Sørenga 7,
Sørenga 8, Sørenga 9 og Vaterland 1, ble det påvist treskaftede ulltekstiler av grov kvalitet
som reparasjoner. Tekstilene har kjennetegn typiske for nordisk produksjon (Walton Rogers
2012:2; Walton Rogers og Hall 2009:2; 2011b:1-2). I Sjøvollenskipet fra slutten av 1200tallet var en reparasjon tettet med et tekstilstykke i toskaftbinding (Möller-Wiering 2004:116),
men hvorvidt dette var av god kvalitet eller ikke er ubeskrevet. Om tekstilet brukt i byggingen
av en tradisjonell Åfjordsbåt heter det at et oppklipt gammelt seil eller bolster egner seg bra
som tetning i en bunnlask, mens vadmel blir for tykt (Eldjarn og Godal 1988:38). At
kvaliteten på et tekstil, i betydningen tykkelse, har vært avgjørende for dets egnethet som
tetningsmateriale kan derfor hende. Dette kan også ha vært avhengig av hvor i fartøyet det
skulle plasseres. Andre forhold som tettvevdhet kan også tenkes å ha spilt en rolle, men dette
er uklart. Et annet interessant aspekt ved tekstiler som tetningsmaterialer er hvor man fikk
dem fra. Ved behov for raske reparasjoner tok man sannsynligvis det første og beste man
hadde tilgjengelig, men hvordan stilte det seg ved byggingen av en nytt fartøy?
5.2

Økonomi og ressurstilgjengelighet

I økonomibegrepet legger Adams (2003:29) både arbeidskraften og den finansielle
kapasiteten nødvendig for å bygge et fartøy. Her anses økonomi å også omfatte den innsats
som har vært påkrevd for å fremskaffe det ferdige produktet. Dermed er ikke produksjon bare
selve byggingen eller fremstillingen, men hele prosessen fra innsamling av materialer frem til
ferdig produkt. Naturlig nok er dette en mer omfattende prosess når det gjelder et skip, som er
både betydelig større og mer komplekst enn stykker av tetningsmaterialer, men også
sistnevnte har krevd innsamling av materialer og bearbeiding av disse før de har kunnet
monteres i et fartøy.
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For å illustrere de mulige stegene i prosessen fra råmaterial frem til tetningsmaterialet har
endt opp som del av et arkeologisk skipsfunn viser figur 5.2 en skjematisk fremstilling av
hvordan de ulike stegene i produksjonen av et tilfeldig ulltekstil kan ha foregått. Stegene vil
naturligvis være forskjellige avhengig av material og form. Noe som er interessant vedrørende
tekstilene i sammenstillingen, er at de sannsynligvis ikke opprinnelig har vært produsert for å
være tetningsmaterialer; de er hva Möller-Wiering (2004:115) har betegnet som sekundære.
Bill (Bill 2007:13) viser til funnet av et tekstil i tradisjonell skandinavisk veveteknikk under
en reparasjonslist i Roskilde 5, og mener det tyder på gjenbruk av hverdagstekstiler til dette
formålet. Bearbeiding som viser at tekstiler brukt som tetningsmaterial har vært del av for
eksempel klesplagg, seil eller annet er en sikker indikasjon på at man har med et sekundært
tetningsmaterial å gjøre. Funn med slike kjennetegn foreligger ikke i avhandlingens material.
Selv om det kan ikke utelukkes at det har forekommet, er det usannsynlig at tekstiler
opprinnelig ble vevd for å bli tetningsmaterialer.

Innsamling

Innsamling

av ull

av ved til
tjære

Karding,

Tjære-

spinning,

brenning

veving

Ferdig
tekstil
(klær, seil,
annet)

Koking av
tjære til
riktig
konsistens

Utveksling/
handel med
tekstilet
Bruk av
tekstilet

Tekstilets

Tekstilet

brukstid

deles opp

opphører

Tekstil og
tjære
plasseres i
fartøyet

Tetningsmaterial i
fartøy

Figur 5.2: Mulige trinn i prosessen i fremstilling og bruk av et ulltekstil til det ble brukt som
tetningsmaterial.

En annen interessant kategori tetningsmaterialer er de som er rester fra produksjon eller
bearbeiding av andre produkter. Fragmentene av lin og hamp som ikke er de virkelige fibrene
– oakum – er et godt eksempel på slike. Dessuten har rester og avklipp fra veverier blitt funnet
som tetningsmaterialer i engelske fartøyer (Walton Rogers 2009:406-407). Det er også en
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mulighet for at tetningsmaterialer av dyrehår og ull kan representere restprodukter eller avfall
av en slik type. Både Walton Rogers, Michael Ryder og Schjølberg har nemlig fremholdt
restprodukter fra garverier og lærindustri som sannsynlig kilde til dyrehårene brukt i
tetningsmaterialene de har analysert (Dawkes et al. 2009:84; Ryder 1996:200; Schjølberg
1984:87). En del av garvingsprosessen innebærer ofte å fjerne hårene (Nedkvitne og Norseng
2000:272).

Om man går ut fra at alle tekstilene er sekundære, er det totalt 32 forekomster i
sammenstillingen som trolig kan regnes som sekundært tetningsmaterial. Dette inkluderer det
ene garnstykket og tauet. Ut over de tre forekomstene av oakum er det ikke mulig å fastslå
hvor mye av det resterende materialet som kan representere avfall eller restprodukter fra andre
industrier. Hår og ull kan ha blitt sanket fra både levende og døde dyr. Det kan være mulig å
fastslå dette ved fiberanalyse, men slike opplysninger foreligger ikke for funnene behandlet
her.

Hva kan gjenbruk av utrangerte tekstiler og bruk av restprodukter eller avfall som
tetningsmaterial fortelle? En mulighet er at det indikerer et økonomisk tankesett, hvor man
har søkt å få tak i så billige råmaterialer som mulig. Cappers et al. fant ikke oakum i sin
undersøkelse av tetningsmaterialet i nederlandske skip, og spekulerer blant annet i om dette
kan ha hatt annen nytte, og dermed økonomisk verdi, i det aktuelle tidsrommet. Dette kan ha
gjort at det var ansett som for verdifullt til å bruke som tetningsmaterial (Cappers et al.
2000:584). Det ble dyrket lin i Skandinavia i alle fall så tidlig som rundt Kristi fødsel
(Schjølberg 1994:262), og hamp rundt 700 (Jessen og Stylegar 2012:140). Når disse
materialene kun unntaksvis finnes brukt som tetningsmaterial, er det trolig enten fordi de har
hatt andre og viktigere bruksområder, eller det fantes andre årsaker som gjorde at man
foretrakk å bruke for eksempel hår. For hårrester etter garving er det imidlertid vanskelig å
forestille seg mange andre bruksområder.

Bruk av restavfall eller gjenbruk av utrangerte materialer kan også tas til inntekt for at det
ikke alltid har vært like viktig hvilke materialer man brukte – en "man tager hvad man
haver"-innstilling. De mer utradisjonelle forekomstene i sammenstillingen, som hår fra kanin,
hjort og hund samt sjøgress og halm, er kanskje indikasjoner på dette. De fire fartøyene hvor
disse materialene er brukt har dateringer i HMA, SMA og inn i 1600-tallet. Den økende
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variasjonen i tetningsmaterialenes sammensetning mot siste del av undersøkelsesperioden kan
imidlertid også skyldes noe annet enn at det ble mindre viktig hva man brukte til å tette et
fartøy med, nemlig tilgang på egnede materialer.

Ressurstilgjengelighet har tidligere vært fremholdt som årsak til endringer i
tetningsmaterialers sammensetning. Franklin mener at økningen i skipenes størrelse og antall i
løpet av middelalderen fremtvang bruk av alternativer til dyrehår og mose, idét man ikke
klarte å møte etterspørselen med de tradisjonelle tetningsmaterialene (Franklin 1985:15). Hun
mener også at en økt etterspørsel var grunnen til at man etter hvert måtte ta i bruk opptrevlet,
utrangert tauverk som drev i kravellbygde skip (Franklin 1985:17). Også Cappers et al. holder
tilgang til tilstrekkelige mengder råmaterial for å være av betydning for valg av
tetningsmaterial: "A more practical criterion for the choice of caulking material is the
availability of sufficient amounts, since a considerable quantity of caulking material is
necessary for the caulking of a moderate-sized ship." (Cappers et al. 2000:578).

De refererer dessuten til byggingen av en replika av en kogge, hvor det gikk med mellom
1850 og 2000 liter presset Sphagnum-mose til et skip på 20x9 meter (Cappers et al. 2000:585).
Den nøyaktige mengden mose brukt i dette skipet kan ikke automatisk overføres til et nordisk
klinkbygd fartøy av samme størrelse, siden både materialet og teknikken er ulike. Det er
likevel sannsynlig at det kan ha gått med betydelige mengder tetningsmateriale også i
byggingen av et skandinavisk skip dersom hver su og bordlask i alle bordganger, bunnlasker
og eventuelle spunninger har vært tettet. Det finnes meg bekjent ingen kilder som forteller noe
om total mengde tetningsmaterial brukt i et skandinavisk fartøy. I den allerede nevnte
Åfjordsbåten ble det brukt løst spunnet sitråd av 4 til 5 millimeter tykkelse (Eldjarn og Godal
1988:44). I dette tilfellet er det imidlertid snakk om en mindre båt, og tradisjonshåndverk.
Schjølberg oppgir at trådene fra Bryggen var mellom 5 og 12 millimeter tykke før 1248, mens
de etter dette tidspunktet var fra 10 til 20 millimeter tykke. De tykkere trådene er tolket som
mulig tegn på kommersiell produksjon (Schjølberg 1984:77).

Forhold som nødvendig mengde, materialkvalitet og arbeidsinnsats er ukjent for
tetningsmaterialer, men forholdsvis godt belagt når det kommer til for eksempel seil. Erik
Andersen et al. (1989:12) mener at ull var det vanligste materialet til seilduk i vikingtiden.
Gunilla Larsson hevder i sin doktoravhandling at det å fremstille seil av ull falt naturlig i
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Norge, ettersom sauehold var en viktig del av økonomien her (Larsson 2007:93). Lise BenderJørgensen (2012:173-178) viser til at store mengder ull, og ikke minst store mengder med
arbeidstid og -kraft, må ha gått med til produksjonen av ett enkelt seil. I tillegg kommer ull til
bekledning, tepper og lignende til bruk om bord. Hun mener at det, som følge av at
seilteknologien ble tatt i bruk i Skandinavia, skjedde merkbare endringer i husdyrhold og
landutnyttelse (Bender Jørgensen 2012:178-179). Ull var en verdifull ressurs i vikingtiden.
Det er fristende å spekulere i om dette kan ha hatt betydning for valget av tetningsmaterialer.
Ull fortsetter jo å brukes i suene på vikingskipene, men hår av storfe brukes også, og tar
gradvis over for ull i løpet av middelalderen. Vevd og spunnet dyrehår hadde andre
bruksområder enn tetningsmateriale også i middelalderen (Schjølberg 1984:89). Dersom det
imidlertid er slik at mye av håret som finnes som tetningsmaterialer er rester etter garving
(Dawkes et al. 2009:84; Ryder 1996:200; Schjølberg 1984:87), er det ikke så sannsynlig at
akkurat disse hårene var attraktive å bruke til annet enn for eksempel tetningsmaterial. Når det
gjelder garving, kan det dessuten tenkes at ull, forutsatt at den var ettertraktet til for eksempel
seilmaking eller klesproduksjon, ble fjernet før huden ble garvet. For vikingtidens del, hvor
ull var hyppigere brukt, kunne det vært interessant å undersøke hvilken type ull som ble brukt
som tetningsmaterial. Meg bekjent er det ikke foretatt utførlige fiberanalyser på ulltetningen
fra noen vikingskip. En slik analyse kunne for eksempel kaste lys over om andre ulltyper eller
-kvaliteter ble brukt til tetningsmaterialer enn i for eksempel seil og bekledning.

Christensen viser til bruken av trenagler som festemiddel mellom hudbordene i blant annet
Øst-Norge på 1800-tallet, og mener dette kan ha hatt et økonomisk motiv fremfor et
funksjonelt: Trenagler kunne lages selv, og var billigere enn nagler av jern (Christensen
2006:77). Selv om dette argumentet ikke nødvendigvis kan overføres på bruken av trenagler i
slavisk skipsbygging i vikingtid, er det en mulig grunn. Kan det også tenkes at mosen i de
slaviske skipenes tetningsmaterial ble brukt av økonomiske årsaker? Hadde animalske fibre
andre bruksområder som gjorde at det ble ansett som for verdifullt til å inngå som
tetningsmaterial i slaviske skip? Dette er imidlertid kun spekulasjoner.

At man i motsetning til i tilgrensende tradisjonsområder ikke brukte mose som
tetningsmaterial i vikingtidens båt- og skipsbygging i Skandinavia, skyldes neppe manglende
tilgang. Robinson og Aaby (1994:182) forteller at Sphagnum cuspidatum, brukt i
Gedesbyskipet, er utbredt i det sørlige Skandinavia. Om moseslekten Drepanocladus,
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tilsynelatende foretrukket av slaviske skipsbyggere, sier Filipowiak at den er velkjent fra blant
annet Sør-Skandinavia og Danmark (Filipowiak 1991:92). Er det mulig at bakgrunnen for
denne regionale forskjellen mellom byggetradisjonene i stedet ligger i ulik kunnskap om
materialenes egenskaper?
5.3

Tilgjengelig teknologi

I Norge er bruken av mose som tetningsmateriale langt bedre belagt når det gjelder bygninger
enn båter og skip. Mose har for eksempel i lang tid vært et vanlig tetningsmaterial, "dytting",
blant annet mellom stokkene i laftede konstruksjoner (Engen 2007:171). Botanikeren Ove
Arbo Høeg har i sin bok "Planter og tradisjon: floraen i levende tale og tradisjon i Norge
1925-1973" (Høeg 1974) gjengitt tradisjonsnavnet på flere mosearter som tradisjonelt var
ansett som gode for tetting av hus. Blant disse er vassklomose (Drepanocladus fluitans) og
slekten kvit- eller myrmose (Sphagnum). Drepanocladus fluitans ble i Sør-Odal kalt ”Simåsa”,
og er beskrevet som å være den ”beste til dytting” (Høeg 1974:162). Sphagnum er også
beskrevet som velegnet til tetting mellom stokker og rundt vindus- og dørkarmer i hus,
samt ”i vasskummar og kvennøse” (Høeg 1974:167). I Elverum skal Sphagnum ha gått under
navnet ”Symåsa” (Høeg 1974:168). Det er ikke klart om si- og sy i denne sammenhengen har
samme opphav som betegnelsen på tetningsmaterialet i båter, men likheten er påfallende. Si
har på østsvensk vært brukt i betydningen å fylle igjen sprekker (Torp 1919:576).

Filipowiak hevder at slaviske båtbyggere kunne dra veksel på en mangsidig tradisjon i bruk
av mose, men utdyper ikke dette nærmere (Filipowiak 1991:93). Flere holder lafteteknikken
for å være et slavisk fenomen som først kom til Norge i løpet av vikingtiden (Bugge og
Norberg-Schulz 1990:15; Lie Christensen 1995:52-53). Dersom det var slik at slavisk
kunnskap om lafteteknikk medførte detaljert kunnskap om moser og deres egenskaper, kunne
det bidra til å forklare bruken av spesifikke moser også i slaviske skip. De samme mosene
som på grunn av sine vannabsorberende egenskaper har blitt valgt til slaviske skip og skip av
koggetypen (Cappers et al. 2000:585; Filipowiak 1991:93) er fremhevet som gode også for
bruk i bygninger (Engen 2007:171; Høeg 1974:162, 167). Anne Grete Ljøsne har riktignok
vist at lafteteknikken ikke kan anses som et opprinnelig slavisk fenomen, men hun utpeker
likevel området ved Wisłas utløp som et mulig kjerneområde for utviklingen av teknikken
(Ljøsne 2001:233). Nettopp området fra Wisła og vestover til Kiel var kystområdet hvor de
vestslaviske fartøyene hadde sitt opphav (Litwin 1995:135).
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Tilgjengelig teknologi, i dette tilfellet i form av kunnskap om materialenes egenskaper, har
trolig vært avgjørende ved valg av tetningsmaterialer. Bender Jørgensen fremholder at man
hadde utstrakt kunnskap om ullfibrenes egenskaper i vikingtiden i Skandinavia (Bender
Jørgensen 2005:65). At man visste hvordan et bestemt material oppførte seg i et fartøy, og at
man valgte dette materialet, betyr ikke at man ikke kjente til alternative materialer. Man kan
selvfølgelig også ha visst mye om de animalske fibrenes egenskaper i slaviske områder, på
samme måte som skandinaver kan ha hatt god kjennskap til ulike mosetyper og deres
egenskaper. Selv om kunnskap om materialenes egenskaper trolig har vært viktig for valg av
tetningsmaterialer, har dette neppe vært det eneste avgjørende for valget.
5.4

Tradisjon

I henhold til Adams er tradisjon et system av ideer om hva og hvordan et fartøy skal være,
hvordan de skal se ut og konstrueres (Adams 2003:27). Ideer om hvilket tetningsmaterial man
skal eller bør bruke har med all sannsynlighet også vært del av disse systemene. I
tradisjonsbegrepet ligger dessuten en forståelse av noe gammelt, og om overføring av dette
gamle. I båtbygging vektlegges tradisjon sterkt. Christensen omtaler båtbygging som en type
kunnskap hvor godt bevarte yrkeshemmeligheter gikk i arv fra far til sønn eller fra mester til
lærling (Christensen jr. 1966:46). Om bygging av nordlandsbåter hevder Eldjarn og Godal at
"De gamle båtbyggerne bygde båter i uavbrutt tradisjon som strekker seg hundrevis av år
bakover i tida." (Eldjarn og Godal 1990:31). Som motsetning til tradisjon står innovasjon.
Adams viser til at opprettholdelsen av det tradisjonelle motvirker bruk av alternative metoder
og innovasjon. Samtidig er det nettopp gjennom dette konfliktfylte samspillet mellom
tradisjon og innovasjon at endringer skjer (Adams 2003:28). Både tradisjon og innovasjon
representerer slik teknologiske valg. Fastholdelse av en tradisjon utgjør et valg om å fortsette
en teknikk, mens innovasjon medfører et valg om å "prøve noe nytt".

En av de fremtredende endringene i løpet av de i avhandlingen gjennomgåtte periodene var at
mose begynte å opptre i HMA. Hvorvidt, og hvordan, teknologiske innovasjoner tas opp er
avhengig av mottakerens forutsetninger heller enn den nye teknologiens karakteristikk
(Adams 2003:197). Samfunnsendringene som i overgangen fra det norrøne ættesamfunnet til
den høymiddelalderske samfunnsformen medførte endringer i innstillingen til skip (Varenius
1992:48), kan være et eksempel på en slik forutsetning. Westerdahl mener at det i det norrøne
ættesamfunnet kan ha vært ønskelig å beholde trekk fra fortiden for å legitimere sin posisjon:
"…technique was in itself a suggestive heirloom, and boats should be made the way the
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ancestors had made them." (Westerdahl 2007:26). Med den endrete samfunnsformen kan
skandinavene ha blitt "klare" for å ta til seg blant annet ny eller endret skipsteknologi.
Alternativer til tetningsmaterial av animalsk fiber, for eksempel mose, kan ha vært en av disse.
At bruken av dyrehår og ull samtidig fortsetter å være vanlig langt fremover i tid, tilsier at det
ikke kan være snakk om noen større omveltning i tetningsteknologi. Trolig er det heller snakk
om aksept for at andre materialer også kan brukes, men at tradisjonen stort sett holdes i hevd.

Tradisjon er dessuten nært forbundet med hva Adams kaller ideologi. Ideologi som
påvirkende faktor omfatter blant annet skips symbolske aspekter og deres betydning for
samfunnet (Adams 2003:29-30). Vikingskipene, med sin dobbeltrolle i samfunnet som både
funksjonelle transportmidler og sosiale meningsbærere, er et eksempel på at ideologi har
bidratt til, men også begrenset, skips utforming. Overføringen av kunnskap innenfor
tradisjoner kan også anta ideologiske eller symbolske former, for å opprettholde "best
practice" (Adams 2003:28). Michael B. Schiffer og James Skibo viser til at det vitenskapelige
grunnlaget bak en teknologisk praksis ofte er uuttalt i tradisjonelle samfunn, og at det kan
være nok å vite at noe fungerer for å reprodusere en handling. Myter, overtro eller lignende
kan også brukes (Schiffer og Skibo 1987:597-598). Videreført bruk av tradisjonelle
tetningsmaterialer i båt- og skipsbygging kan således også ha forklaringer som, i det minste
for en utenforstående i dag, ikke fremstår som rasjonelle. Det kan ligge svært praktiske
hensyn bak forhold man normalt ville betegne som overtro.
5.5

Ideologi

Det kan hevdes å ha forekommet en endring i overgangen mellom EJA og YJA, selv om
antallet funn neppe utgjør et representativt grunnlag. Ull i tekstilform er det eneste brukte i
førstnevnte, mens sistnevnte periode oppviser større variasjon i fibertyper og former. I samme
tidsrom skjer det også en endring i fartøyenes byggemåte, fra sydde sammenføyninger til
klinking. De klinkede Nydambåtene kan tas som tegn på at det ikke er noen motsetning
mellom bruk av tekstiltetning og klink. Eventuelt kan de ses på som representanter for en
overgangsperiode, hvor en eldre måte å tette fartøyene på brukes i nye sammenføyninger.
Tekstil forekommer imidlertid også i su i ett fartøy fra TMA og to fra HMA. Hvorvidt det er
en sammenheng mellom endringene, eller hvorvidt EJA i det hele tatt representerer en egen
tetningspraksis, må inntil videre forbli et ubesvart spørsmål. Det er imidlertid et interessant
aspekt ved tekstilene funnet i Halsnøybåten som kan fortelle noe om hvorfor de er brukt som
tetningsmaterial.
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Shetelig (1903:9) forteller at den fjerdedelen av Halsnøybåten som ble funnet var kuttet langs
kjølen og et av bandene, med bruddkanter så skarpe at de lot til å ha vært skjært eller kuttet
med skarpt verktøy. Flaket var også tynget ned med to store steiner. Det er altså sannsynligvis
snakk om en intensjonelt oppdelt og deponert båt; et offerfunn. Shetelig mente likevel at
Halsnøybåten hadde vært en vanlig bruksbåt, basert på det han kalte en grov utførelse (”The
work as a whole is carelessly executed.”) (Shetelig 1903:16). Til dette hører beskrivelsen av
hvordan et kvisthull i båten var tettet med en plugg av tekstil av samme type som ble funnet i
sua. Bente Magnus’ senere undersøkelse av tekstilene som hadde vært brukt til tetting av
båten viste imidlertid at de er av høy kvalitet, og en type som ellers bare forekommer i rikt
utstyrte graver med romerske importgjenstander i Norge. Tekstilremsene kan med andre ord
være importerte fra romersk område, og av en type forbeholdt de øvre sosiale sjiktene i
samfunnet (Magnus 1980:23-24). På grunnlag av dette fremholder Magnus (1980:25) at
Halsnøybåten ikke har vært en dagligdags bruksbåt som antydet av Shetelig.

Alle fire båtene fra EJA ble funnet i en offerkontekst. Dessverre ble ikke tetningsmaterialet
fra Nydambåtene undersøkt, og finnes trolig ikke bevart i dag. Hvorvidt disse båtene også har
vært tettet med tekstiler av høy kvalitet vet man altså ikke. En eventuell rituell eller symbolsk
verdi ved tekstilene brukt som tetningsmaterialer i EJA kan derfor ikke hevdes for andre enn
Halsnøybåten. Det reiser imidlertid spørsmålet om tetningsmaterialet nødvendigvis må ha
vært av høy kvalitet eller på annen måte spesielt for at det skal kunne ha hatt funksjoner ut
over de rent praktiske/fysiske?

Mye har vært skrevet om de symbolske aspektene ved skip og båter i de seneste 20 årene (se
f.eks. Ballard et al. 2003; Crumlin-Pedersen og Thye 1995; Varenius 1992). Mange av disse
arbeidene omhandler skipet som symbol, det ferdige skipet; hva dets ytre, synlige kjennetegn,
dets utforming, har kommunisert innad og utad i samfunnet. Tetningsmaterialet er imidlertid
usynlig i det ferdige fartøyet, og kan vanskelig hevdes å ha hatt noen kommunikativ verdi på
linje med mer synlige konstruksjonsdetaljer som utsmykning, linjer og lignende. Kun de som
har vært involvert i byggingen av båten eller skipet, eventuelt også mannskap og andre
involverte personer vil ha hatt kjennskap til hva sømmene var tettet med. Det er ikke dermed
sagt at usynlige aspekter ved skipet ikke har hatt noen symbolsk betydning.
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I en artikkel om nordeuropeisk skipsbygging i jernalder og tidlig middelalder har Christer
Westerdahl fremmet at for de som bygde og brukte skipet, kan ”usynlige” ritualer ha vært vel
så viktige som de håndgripelige, fysiske atributtene. Dette inkluderer hvor og når skipet ble
bygget, hvem som bygget det, hvilke materialer som inngikk i skipet, når og hvor materialene
ble hentet, etc. (Westerdahl 2007:19-24). Å plassere en mynt i mastesporet før reising av
masten er et velkjent eksempel på et usynlig rituelt aspekt ved skipskonstruksjon, en skikk
som er dokumentert i flere romerske skipsfunn, men som ennå forekommer i moderne tid (se
f.eks. Bonde og Steen Jensen 1995:107; Carlson 2007). Mynten har ingen funksjonell
forklaring i henhold til moderne rasjonalistisk tenkemåte, og funn av en slik mynt er derfor
lett for arkeologen å tolke som et rituelt fenomen. Men også strukturelementer i skipet som
har hatt en nødvendig, fysisk funksjon kan ha innehatt symbolske eller ideologiske aspekter.

Westerdahl (2007:22) spør seg om også tetningsmaterialet kan ha hatt en magisk og
beskyttende funksjon, og viser til bruken av mose i vest-slaviske skip og bruken av dyrehår i
nordiske skip. Mosens og hårets mulige magiske funksjon ligger i at tetningsmaterialene kan
tenkes å representere elementer fra innlandet som liminale agenter. Dyr fra landjorda er ofte
forknippet med sterke tabuer til sjøs, og det å nevne navn på for eksempel hest, gris, sau eller
ku ombord i skip og båter tros å kunne føre til ulykke. Det samme gjelder kvinner
(Westerdahl 2006:9). Samtidig har mange av konstruksjonselementene i skip navn som for
eksempel kjølsvin, kvalfitte, kalv og kjerring (Rasmussen 2008:412, 414; Westerdahl 2007:25).
Westerdahl foreslår at slike tabuer, når de overføres fra sin opprinnelige sfære til en annen
som liminale agenter, får magiske og beskyttende egenskaper (Westerdahl 2006:11). Det er en
interessant forestilling, og ikke utenkelig, at slike oppfatninger kan være en bakenforliggende
årsak til bruken av dyrehår som tetning i nordiske klinkbygde skip og båter. De tre
forekomstene av plantematerialer i skandinaviske skip fra YJA/TMA motsier ikke
nødvendigvis Westerdahls forslag, idét de også kan tenkes å representere landjorda/innlandet.
Samtidig kan det stilles spørsmål ved hvilke alternative materialer, som ikke er fra innlandet,
man har kunnet bruke til tetting av skip. Det eneste tetningsmaterialet i min sammenstilling
som kan sies å representere kyst eller sjø er de to forekomstene av sjøgress sent i, og etter,
middelalderen. Akkurat hvor lenge slike oppfatninger kan ha holdt seg, er uvisst. Westerdahls
artikkel omhandler jernalder og første del av middelalderen, men han nevner også overtro i
moderne tid (Westerdahl 2007:22-23) Dersom forestillinger av religiøs eller overnaturlig art
knyttet til skipsbygging først og fremst gjelder for jernalder og TMA, kan det bidra til å
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forklare den økte variasjonen i tetningsmaterialenes sammensetning fra HMA og fremover:
Mens bruken av tetningsmaterialene i de tidlige periodene til dels kan ha vært diktert av eller
knyttet til overnaturlige aspekter, er det mulig at man fra HMA og fremover var mer åpne for
å bruke alternative materialer. Det var kanskje ikke lenger like viktig hva som inngikk i et
fartøy, så lenge det holdt sømmene tette?
5.6

Oppsummerende diskusjon

Hvorfor man opprinnelig begynte å bruke animalsk fiber som tetningsmaterial i Skandinavia,
kan det vanskelig gis svar på. Bruken av animalsk fiber så langt tilbake som EJA står i
kontrast til utviklingen i andre deler av Nord-Europa, hvor det stort sett er brukt mose eller
andre plantematerialer fra bronsealderen opp til og med middelalderen. Det forutsetter
kunnskap om materialenes egenskaper, som sannsynligvis har vært resultatet av
eksperimentering. Tilstrekkelig tilgang til animalske fibre har også vært en forutsetning, men
dette er lite trolig som årsak til at man begynte å bruke dem som tetningsmaterial. De mulige
magiske aspektene knyttet til landdyr i et marint miljø går langt bakover i tid (Westerdahl
2006:23-24), og kan også tenkes å ha hatt innvirkning på at man begynte å bruke dyrehår i
sine båter. Når man har fortsatt å bruke samme type materialer til tetting av fartøy opp
gjennom jernalderen og middelalderen, er det som fortsettelsen av en etablert og fungerende
teknologi. Den fortsatte bruken av tradisjonelle materialer og teknikker knyttet dessuten an til
forfedrenes båt- og skipsbygging (Westerdahl 2007:26). Tradisjon og ideologi kan dermed
også ha spilt en rolle. Det er imidlertid vanskelig å komme med annet enn antagelser om
grunnlaget for valg av tetningsmaterialer i disse tidlige periodene.

Endringene i tetningsmaterialbruken i løpet av middelalderen lar seg lettere knytte til mulige
forklaringer, selv om det også her er vanskelig å si noe med sikkerhet. At bruk av ull som
tetningsmateriale avtar i løpet av undersøkelsesperioden, mens bruken av dyrehår øker
tilsvarende, kan ha flere årsaker. En mulighet er at andre bruksområder for ull med tiden har
gjort at det ble ansett som for verdifullt til å bruke som tetningsmateriale. Lett tilgang til
billige råmaterialer i form av hår fra garverier, restavfall, kan også tenkes å ha påvirket denne
utviklingen. At dyrehår, men i liten grad ull, finnes i kombinasjon med de nye
skipsteknologiske trekkene som i følge Bill (1995:201-202) er tegn på økonomisering og
rasjonalisering av skipsbyggingen, kan underbygge dette.
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Omtrent samtidig begynner mose å opptre som tetningsmaterial i skandinaviske skipsfunn.
Dette lar seg ikke umiddelbart knytte til noen økonomisering eller rasjonalisering av
tetningspraksisen. Tvert imot kan innsamling og preparering av mosen medføre en betydelig
arbeidsinnsats (Cappers et al. 2000:585, Saatkamp et al. 2001:301). Mosetetningens inntreden
i Skandinavia sammenfaller med at andre skipsteknologiske trekk, tolket som påvirkning fra
koggetradisjonen, opptrer i skandinaviske skip. Det er ikke usannsynlig at bruken av mose
som tetningsmaterial, typisk for blant annet koggetradisjonen, er en påvirkning fra denne.
Samtidig er det vist at en rekke varierende faktorer har påvirket valg av tetningsmaterialer,
slik at innflytelse fra en annen byggetradisjon ikke alene kan sies å ha vært utslagsgivende for
at et nytt material tas i bruk. Påvirkning fra en annen tradisjon er dessuten i seg selv ingen
grunn til å ta over dens teknologi eller teknikker. Innflytelse fra andre
skipsbyggingstradisjoner forutsetter at forholdene i den "mottagende" tradisjonen ligger til
rette for å ta inn ny teknologi (Adams 2003:197). Med den endrede samfunnsrollen skipene
fikk som følge av overgangen til HMA (Bill 1995:202; Varenius 1992:48) ble skipsbyggingen
i Skandinavia trolig mindre tradisjonsbunden. Det kan antas det ikke lenger var like viktig å
bruke de "riktige" materialene slik det var i jernalder og tidligmiddelalder (Westerdahl
2007:19-24). Dermed kan det ha blitt aksept for å ta i bruk også andre materialer enn
animalske fibre som tetningsmaterial, uten at det var en direkte påvirkning fra
koggetradisjonen.

Den økte variasjonen i senere deler av middelalderen kan trolig også knyttes til at det ikke
lenger var like viktig hva som skulle puttes i båten eller skipet, så lenge det gjorde nytten.
Forekomstene av halm og sjøgress som tetningsmateriale i SMA kan være eksempler på dette,
samt det at enkelte skip i sammenstillingen har vært tettet med en rekke ulike materialer.
Dette kan samtidig ha hatt et økonomisk aspekt, hvor man tok i bruk de materialene man
kunne få tak i på letteste og billigste måte.

6.

Konklusjon

Avhandlingen har vært en sammenstilling og undersøkelse av hvilke tetningsmaterialer som
har vært brukt i skandinaviske klinkbygde båter og skip fra jernalderen frem til 1700. Deretter
har det vært diskutert hva som kan ha påvirket hvilke tetningsmaterialer som ble brukt.
Sammenstillingen viste først og fremst at animalske fibre har dominert i alle periodene, noe
som bekrefter den vanlige oppfatningen om at skandinaviske fartøyer var tettet med ull og hår.
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Den viste imidlertid også at plantematerialer forekommer allerede i yngre jernalder, slik at det
ikke er snakk om eksklusivitet i bruken av animalske fibre: Det kan ikke automatisk antas at
et skandinavisk fartøy har hatt animalsk fiber som tetningsmaterial. Plantematerialer fortsettes
brukt i senere perioder. Det blir dessuten en gradvis større variasjon i hvilke
tetningsmaterialer man har brukt. Fra å utelukkende ha vært tekstiler av ull i eldre jernalder er
tetningsmaterialet i yngre jernalder og tidlig middelalder også tvunnet, og fremstilt av enten
ull, storfehår eller plantematerialer. I løpet av middelalderen finnes ull stadig sjeldnere som
tetningsmateriale i funnmaterialet, mens hår fra andre dyr blir vanligere. I HMA finnes mose
for første gang brukt som tetningsmaterial, en bruk som fortsetter også i de to følgende
periodene. Hamp forekommer for første gang i et skandinavisk fartøy i SMA, og finnes kun i
et annet av fartøyene i undersøkelsen, datert til andre halvdel av 1600-tallet.

Det er vanskelig å utpeke én bestemt årsak til hvorfor skandinaviske skipsbyggere har valgt å
bruke i første omgang animalsk fiber, siden også plantematerialer, som tetningsmaterial. Hva
som har spilt inn på valgene har vært varierende avhengig av tid og samfunnskontekst.
Materielle egenskaper som funksjon og form kan imidlertid sies å ha vært mer eller mindre
konstante på tvers av periodene. Visse materialer har de nødvendige egenskapene som skal til
for å gjøre et fartøys sammenføyninger vanntette. Av disse materialene lar noen seg best
bearbeide til visse former. Disse formene egner seg igjen best til å tette ulike
sammenføyninger i fartøyene: Tvunnet materiale, fortrinnvis animalske fibre eller visse
mosetyper, forekommer oftest i fartøyenes su, mens tekstiler og flak av mose finnes hyppigst i
bunn- og bordlasker samt under reparasjonsbord. Det er en klar sammenheng mellom
tetningsmaterialets form og hvor i fartøyet, eller i hvilken type sammenføyning, det er plassert.
Noen unntak finnes imidlertid. Derimot har det ikke latt seg gjøre å utpeke noen forskjeller
mellom tetningsmaterialene avhengig av fartøyenes størrelse eller type, eller forskjeller
avhengig av hvilket av de skandinaviske landene et fartøy kom fra.

Tetningsmaterialet later til å følge den generelle skipsteknologiske utviklingen, og endring og
stabilitet i bruken av tetningsmaterialer er påvirket av mange av de samme forholdene som
spiller inn på hvordan båter og skip bygges og utformes: funksjon, teknologi, økonomi,
materialtilgang, tradisjon og ideologi. Akkurat hvor sterkt de ulike forholdene har påvirket de
påviste endringen i tetningsmaterialenes sammensetning har ikke latt seg besvare med
sikkerhet, men er forsøkt sannsynliggjort. I tråd med båt- og skipsbyggingen generelt har
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tradisjon og ideologiske aspekter trolig vært avgjørende opp gjennom jernalder og inn i
middelalder. Fra høymiddelalderen og fremover later det til at økonomi har kommet til å
spille en viktigere rolle for valg av tetningsmaterial. På den ene siden har tradisjonen med å
bruke animalsk fiber blitt videreført, men på den annen side åpnes det for bruk av alternative
materialer. Dette kan trolig dels knyttes til økonomiske forhold, men også det at man i mindre
grad er bundet av tradisjon og overtro.

Mer inngående og detaljerte undersøkelser av de enkelte endringene ville kanskje gjøre det
lettere å sette en finger på akkurat hvilke forhold som i størst grad har påvirket hvilke
endringer. Forhåpentligvis kan sammenstillingen som er påbegynt i forbindelse med denne
avhandlingen bygges ut med tiden og med flere detaljer om for eksempel bearbeiding, slik at
det i fremtiden kan være mulig å lære mer om tetningsmaterialene og valgene knyttet til dem.
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Appendiks: oversikt over fartøysfunn med tetningsmaterialer
Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

B

N

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

-

-

-

Material

Form

Plassering

Referanse

EJA
Halsnøy
N

390-535

?

-

Fasteland 1996; Myhre 1980; Shetelig
1903
Ull
Ull

Tekstil
Tekstil

Reparasjon
Su

Nydam eik 2
DK

310-320

23

B

?

-

-

-

-

Rieck 1994; Åkerlund 1963
Ull

Tekstil

Su

Nydam furu
DK

?

18,8

B

?

-

-

-

-

Rieck 1994; Åkerlund 1963
Ull

Tekstil

Reparasjon

Valderøy
N

240-420

?

B

N

-

-

-

-

Fasteland 1996; Myhre 1980
Ull

Garn

Su

YJA
Bårsetbåten
N

850-895

<13

B

N

-

-

-

-

Gjessing 1941; Meyer-Pedersen 2002
Hamp

Tau

Su

Fjørtoft 1
N

860±90

9,8

B

N

Ja

-

-

-

Færøyvik og Fett 1943
Storfe
Ull

Tvunnet
Tvunnet

Su
Su

Fjørtoft 2
N

860±90

5,7

B

N

Ja

-

-

-

Færøyvik og Fett 1943
Storfe
Ull

Tvunnet
Tvunnet

Su
Su

Gokstadfæringen
N

-

6,5

B

N

-

-

-

Ja

McGrail 1974
Storfe
Ull

Ukjent
Ukjent

Su
Su

Gokstadskipet
N

Etter 883

23,8

A

N

Ja

-

Indir.

Ja

Bonde 2010a; Brøgger og Shetelig 1950;
Nicolaysen 1882
Storfe

86

Tvunnet

Su

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

A

N

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

-

-

Ja

Material

Form

Plassering

Referanse

Grønhaug
N

780

15

Ja

Bonde og Stylegar 2009; Myhre 1980;
Shetelig 1902
Storfe

Tvunnet

Ukjent

Hedeby 1
D

985

30,9

K

DK

Ja

-

Indir.

Ja

Crumlin-Pedersen 1997
Ull

Tvunnet

Su

Kalmar 22
S

Vikingtid?

?

B

S

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Ull

Ukjent

Su

Klåstad
N

990-1000

ca. 21

F

N

Ja

-

-

Ja

Christensen og Leiro 1976; Hall og Rogers
2011; Hylleberg Eriksen 1993
Lin

Ukjent

Su

Ladby
DK

900-950

21,5

K

DK

-

-

-

Ja

Sørensen et al. 2001
Ukjent
Ull
Storfe

Matte
Tvunnet
Tvunnet

Bordlask
Su
Su

Oseberg
N

ca. 820

21,5

A

N

Ja

-

-

Ja

Bonde 2010b; Schetelig 1917
Ukjent
Ukjent
Storfe
Storfe

Tekstil
Tekstil
Tvunnet
Ukjent

Bordlask
Bunnlask
Su
Spunning st.

Roskilde 6
DK

Etter 1025

36

K

N

-

-

-

-

Bill 2007b; Bonde 1997; Hjelm-Petersen 2010
Uid. dyrehår

Tvunnet

Ukjent

Skarstein
N

Vikingtid?

10+

B

N

-

-

-

-

Bergen Museum B5682, Shetelig og
Johannessen 1929
Annet veg. mat.
Uid. dyrehår

Ukjent
Tvunnet

Ukjent
Su

Skuldelev 1
DK

1025-1062

16

F

N

Ja

Korte

Indir.

Ja

Crumlin-Pedersen og Olsen 2002
Storfe
Ull

Matte
Matte

Reparasjon
Reparasjon

Skuldelev 2
DK

1042

29,2-31,2

K

E

Ja

Korte

Indir.

Ja

Crumlin-Pedersen og Olsen 2002
Ull
Ull
Ull
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Tvunnet
Tvunnet
Matte

Su
Reparasjon
Reparasjon

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

F

DK

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

Korte

Indir.

Ja

Material

Form

Plassering

Referanse

Skuldelev 3
DK

ca. 1040

14

Ja

Crumlin-Pedersen og Olsen 2002
Ull
Ull
Ull

Matte
Tvunnet
Tvunnet

Reparasjon
Reparasjon
Su

Skuldelev 5
DK

ca. 1030

17,3

K

DK

Ja

Korte

Indir.

Ja

Crumlin-Pedersen og Olsen 2002
Ull
Ull
Ull

Tvunnet
Tvunnet
Matte

Su
Reparasjon
Reparasjon

Skuldelev 6
DK

1027-1046

11,2

F

N

Ja

Korte

Dir.

Ja

Crumlin-Pedersen og Olsen 2002
Ull
Storfe

Tvunnet
Tvunnet

Su
Su

Tune
N

ca. 910

18,67

A

N

Ja

-

Indir.

Ja

Bonde 2010; Nicolaysen 1882; Paasche
2010; Shetelig 1917
Storfe

Ikke bearb.

Su

Äskekärr
S

925-1010

16

F

DK

Ja

-

-

-

Borg et al. 2000; Humbla 1934
Ull
Ukjent

Ukjent
Tekstil

Su
Bordlask

Årby
S

9. årh.

3,8

B

S

-

-

-

Ja

Arbman 1940
Ull

Ukjent

Spunning st.

TMA
Eltang Vig
DK

1138-1158

17,5-18

F

DK

Ja

-

Indir.?

-

Hylleberg Eriksen 1999; Skov 1952
Uid. dyrehår
Ull

Ukjent
Ukjent

Su
Su

Falsterbo
S

1065-1275

13,5

F

DK

Nei

-

-

-

Bill 1995; Åkerlund 1952
Storfe
Ull

Tvunnet
Tekstil

Ukjent
Bordlask

Fotevik 1
S

ca. 1100?

10,3

K

DK

Ja

-

-

Ja

Crumlin-Pedersen 1984
Ull
Ull
Mose

Ukjent
Tvunnet
Ukjent

Reparasjon
Su
Reparasjon

Galtabäck
S

1040-1220

13-14

F

DK

Ja

-

Dir.

Ja

Bill 1995; Humbla og von Post 1937:48, 86
Storfe

88

Tvunnet

Ukjent

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

F

DK

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

-

-

-

Material

Form

Plassering

Referanse

Knösen
S

1148-1153

17-20

-

Hörberg 2000
Uid. dyrehår
Mose

Ukjent
Ukjent

Ukjent
Reparasjon

Lynæs 1
DK

ca. 1140

25

F

DK

Ja

Korte

Indir.

Ja

Andersen og Nørgård 2009; CrumlinPedersen 1979; Möller-Wiering 2001, 2004
Ull
Ull

Tvunnet
Tekstil

Ukjent
Reparasjon

Roskilde 2
DK

ca. 1185

16,5

F

DK

-

-

-

-

Bill, Gøthche og Myrhøj 2000
Ull

Ukjent

Reparasjon

Roskilde 3
DK

Etter 1060

Over 18

F

DK

-

-

-

-

Bill, Gøthche og Myrhøj 2000
Ull

Ukjent

Ukjent

Roskilde 4
DK

1108-1113

20,5

F

?

-

Korte

-

-

Bill, Gøthche og Myrhøj 2000; Bill 2006c;
Hjelm-Petersen 2010
Ull

Tvunnet

Ukjent

Roskilde 5
DK

1130-35

14

F

DK

-

-

-

-

Bill, Gøthche og Myrhøj 2000; Bill 2007a;
Hjelm-Petersen 2010
Uid. dyrehår
Ull
Ull
Ull

Tvunnet
Tekstil
Tekstil
Tvunnet

Su
Reparasjon
Su
Reparasjon

HMA
Bøtøminde
DK

1300?

12-13

F

Nei?

-

Dir.

-

Crumlin-Pedersen 1989, Varenius 1992
Uid. dyrehår
Ukjent

Ukjent
Tekstil

Ukjent
Ukjent

Gedesby
DK

1250-1300

13

F

Nei

Lange

Dir.

Nei

Bill 1991; Robinson og Aaby 1994
Storfe
Mose
Ukjent

Tvunnet
Tvunnet
Tekstil

Su
Su
Ukjent

Haderslev
DK

1220

12-21

F

DK

-

-

-

-

Englert 2003:275, Möller-Wiering 2001
Storfe

89

Ikke bearb.

Ukjent

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

Nei

14-16 cm

Dir.

Nei

Material

Form

Plassering

Referanse

Helgeandsholmen I
S

1380-1385

10?

B

Varenius 1989
Andre dyrehår
Uid. dyrehår
Ull
Ukjent
Ukjent
Mose

Tvunnet
Ukjent
Tvunnet
Tekstil
Tekstil
Ukjent

Su
Reparasjon
Su
Bunnlask
Reparasjon
Reparasjon

Helgeandsholmen III
S

ca. 1340

13,5

F

Nei

Lange

Dir.

Nei

Varenius 1989
Uid. dyrehår

Ukjent

Su

Helgeandsholmen IX
S

14. årh.

<10

B

-

-

-

Nei

Varenius 1989
Ukjent
Uid. dyrehår
Ukjent

Matte
Ikke bearb.
Tekstil

Ukjent
Ukjent
Ukjent

Helgeandsholmen V
S

1316

22,5

K

Ja

Korte

Dir.

Ja

Varenius 1989
Ull
Uid. dyrehår
Uid. dyrehår

Tvunnet
Matte
Matte

Su
Spunning st.
Bordlask

Helgeandsholmen X
S

>1327

10

B

Nei

Lange

-

Nei

Varenius 1989
Mose
Uid. dyrehår

Matte
Tvunnet

Bordlask
Su

Hårbølle
DK

1320+

10

B

-

Lange

-

-

Myrhøj 2002
Uid. dyrehår
Mose

Ukjent
Ukjent

Ukjent
Ukjent

Isegranvraket
N

1310-1440?

15

F

N

-

-

-

-

Nævestad og Kloster 1985; Nævestad
1998
Uid. dyrehår
Mose

90

Ukjent
Ukjent

Su
Su

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

?

Dir.

Nei

Material

Form

Plassering

Referanse

Kalmar I
S

13. årh.?

11

F

Nei

Åkerlund 1951
Ull
Ull
Uid. dyrehår
Storfe
Ull
Ull
Mose

Tekstil
Tekstil
Tekstil
Tvunnet
Tekstil
Tekstil
Ukjent

Bordlask
Bunnlask
Bunnlask
Su
Spunning st.
Reparasjon
Reparasjon

Kalmar II
S

1300-tall?

19-20

F

Nei

Lange

Dir.

Nei

Åkerlund 1951
Mose
Storfe
Mose
Uid. dyrehår
Ull

Ukjent
Tvunnet
Ukjent
Tekstil
Tekstil

Bordlask
Su
Spunning st.
Bordlask
Bordlask

Kalmar III
S

MA

4,4

B

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Ukjent
Mose
Storfe

Tekstil
Ukjent
Tvunnet

Reparasjon
Reparasjon
Su

Kalmar IV
S

<1400?

16

F

Nei

Lange

Dir.

Nei

Bill 2003; Åkerlund 1951
Ukjent
Storfe
Storfe

Tekstil
Ukjent
Tvunnet

Reparasjon
Reparasjon
Su

Roskilde 1a
DK

1300-tall

9-11

B

-

Lange

-

-

Bill 2006a
Uid. dyrehår

Ukjent

Su

Roskilde 1b
DK

1336

8-10

B

-

Lange

-

-

Bill 2006a
Uid. dyrehår

Ukjent

Su

Sjøvollen
N

Etter 1276

15-18

F

Nei

?

Dir.

Ja

Bonde 2005; Christensen 1968
Uid. dyrehår
Ull

Tvunnet
Tekstil

Su
Reparasjon

St. Ibs vej
DK

1200-tall?

10

B

DK

-

-

-

-

Bill, Gøthche og Myrhøj 2000
Ull

Tvunnet

Ukjent

Sørenga 1
N

1300+

12-14

F

Ja

?

Dir.

Ja

Christensen 1973; Hylleberg Eriksen 1994
Uid. dyrehår

91

Ukjent

Ukjent

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

F

DK

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

-

-

-

Material

Form

Plassering

Referanse

Sørenga 2
N

1355

15-16

-

Paasche, Rytter og Molaug 1995
Mose
Uid. dyrehår
Ukjent
Uid. dyrehår
Ukjent
Ukjent

Ukjent
Tvunnet
Tekstil
Ukjent
Tekstil
Tekstil

Bordlask
Su
Reparasjon
Bordlask
Bunnlask
Bordlask

Sørenga 3
N

ca. 1320

12-13

F

N

Nei

-

-

-

Paasche, Rytter og Molaug 1995
Ukjent
Ukjent
Uid. dyrehår
Uid. dyrehår
Mose

Tekstil
Tekstil
Tvunnet
Ukjent
Ukjent

Bordlask
Su
Su
Bordlask
Bordlask

Sørenga 4
N

>1320

11-12

F

N

-

-

-

-

Paasche, Rytter og Molaug 1995
Uid. dyrehår
Ukjent
Uid. dyrehår
Ukjent
Ukjent

Ukjent
Tekstil
Tvunnet
Tekstil
Tekstil

Bordlask
Su
Su
Reparasjon
Bordlask

Tønsberg 1
N

Etter 1260

8-10

B

-

-

-

-

Bonde 2009; Molaug 2010; White 2010
Uid. dyrehår
Uid. veg. mat.

Tvunnet
Tvunnet

Ukjent
Ukjent

SMA
Foldrøy
N

1420±100

20-22

F

N

Nei

Lange

-

-

Thowsen 1965
Mose
Mose
Storfe
Andre dyrehår
Andre dyrehår
Andre dyrehår
Lin

Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent

Bunnlask
Bordlask
Su
Su
Su
Su
Su

Getterön
S

1506-1517

21-24,5

F

-

-

-

-

von Arbin 2009
Uid. dyrehår

Tvunnet

Ukjent

Helgeandsholmen IV
S

1410 ca

10,5-11

B

-

Lange

-

Nei

Varenius 1989
Uid. dyrehår
Ukjent
Uid. dyrehår

92

Matte
Tekstil
Tvunnet

Bordlask
Reparasjon
Su

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

Lange

Dir.

Nei

Material

Form

Plassering

Referanse

Helgeandsholmen VII
S

1505

25

F

Nei

Varenius 1989
Uid. dyrehår
Uid. dyrehår
Uid. dyrehår

Helgeandsholmen VIII
S

>1426

16

F

Nei

-

Dir.

Matte
Matte
Tvunnet

Bordlask
Spunning st.
Su

Nei

Varenius 1989
Uid. dyrehår
Uid. dyrehår

Tvunnet
Matte

Su
Bordlask

Kalmar V
S

<1570

16,2

F

Nei

Lange

Dir.

Nei

Åkerlund 1951
Mose
Storfe
Uid. veg. mat.
Mose
Storfe
Ull
Uid. dyrehår
Mose
Annet veg. mat.
Mose

Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Tekstil
Tekstil
Ukjent
Ukjent
Ukjent

Reparasjon
Reparasjon
Spunning kj.
Spunning kj.
Spunning kj.
Bunnlask
Bunnlask
Bordlask
Su
Su

Kalmar VI
S

1500-tallet?

12,8

F

Nei

-

Dir.

Nei

Åkerlund 1951
Mose
Mose
Storfe
Storfe

Ukjent
Ukjent
Ukjent
Tvunnet

Bordlask
Bunnlask
Bunnlask
Su

Kalmar VII
S

1500-tallet?

6

B

Nei

-

-

Nei

Åkerlund 1951
Mose
Mose
Storfe

Ukjent
Ukjent
Tvunnet

Bordlask
Su
Su

Køge havn
DK

ca. 1450?

12

F

-

-

-

-

Liebgott 1995
Uid. dyrehår

Ukjent

Su

Uid. dyrehår

Ukjent

Ukjent

Riddarholmen
S

1530 ca

22

F

Nei

-

Indir.

Nei

Bill 1995

Sørenga 10
N

-

Båt

B

-

-

-

-

Fawsitt 2012; Walton Rogers 2012
Ull

93

Tvunnet

Su

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

-

-

-

Material

Form

Plassering

Referanse

Sørenga 8
N

c. 1495

ca. 5?

B

-

Steen 2012; Walton Rogers og Hall 2012
Ull
Storfe
Geit
Ull

Tekstil
Tvunnet
Tvunnet
Tekstil

Reparasjon
Su
Su
Spunning kj.

Sørenga 9
N

1481-1482

Båt

B

DK

-

-

-

-

Fawsitt 2012; Walton Rogers og Hall 2012
Storfe
Storfe
Ull
Geit

Matte
Matte
Tekstil
Tvunnet

Bordlask
Spunning st.
Reparasjon
Su

Tårnby u191-192
DK

>1430

-

Gjenbr

-

-

-

-

Magnus 2005; Myrhøj 2005
Ull

Tvunnet

Ukjent

Vaterland 1
N

1505

Båt

B

N

-

-

-

-

Stanek 2012; Walton Rogers og Hall
2011b
Hamp
Mose
Mose
Ull

Ukjent
Ukjent
Ukjent
Tekstil

Su
Reparasjon
Su
Reparasjon

Vedby hage
DK

1435-36

15,5

F

-

-

-

-

Myrhøj 2000
Ull

Ukjent

Ukjent

Aarhus 1
DK

<1453

-

Gjenbr

-

-

-

-

Larsen et al. 2011
Ull
Ull

Tvunnet
Matte

Su
Bordlask

Aarhus 4
DK

<1467-1480

-

Gjenbr

-

-

-

-

Larsen et al. 2011
Ull
Uid. veg. mat.

Tvunnet
Ukjent

Su
Su

Aarhus 5
DK

ca. 1440

-

Gjenbr

-

-

-

-

Larsen et al. 2011
Ull
Ull

Matte
Tvunnet

Bordlask
Su

REN
Amager Strand
DK

>1580

10-10,5

B

DK

-

-

-

-

Gøthche 2004
Ull
Uid. dyrehår

94

Tvunnet
Ukjent

Su
Reparasjon

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

F

N

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

Lange

-

-

Material

Form

Plassering

Referanse

Batteristranda 1
N

1700

12

-

Nymoen og Melsom 2010
Storfe

Ukjent

Reparasjon

Bredfjed
DK

Ca. 1600

13,5

F

DK

Nei

Lange

Dir.

Nei

Gøthche og Bill 2006; Bill i Liebgott 1995
Uid. dyrehår

Ukjent

Ukjent

Flatvarp
S

1542

23,5

F

Nei

-

-

-

Bill 1995; Svenwall 1994
Ull
Storfe

Tekstil
Ukjent

Ukjent
Ukjent

Götabåten
S

1658-1662

11,3

B

S

-

-

-

-

von Arbin & Olsson 2006
Mose
Uid. dyrehår

Ukjent
Ukjent

Spunning st.
Su

Helgeandsholmen VI
S

1671

>20

F

-

-

-

-

Varenius 1989
Uid. dyrehår
Uid. dyrehår
Uid. dyrehår

Tvunnet
Ukjent
Matte

Su
Reparasjon
Bordlask

Kalmar IX
S

Ca. 1600?

15

F

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Storfe
Mose

Tvunnet
Ukjent

Su
Reparasjon

Kalmar VIII
S

Ca. 1600?

7?

B

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Storfe

Tvunnet

Su

Kalmar X
S

Tidlig 1600-

18-20

F

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Storfe

Tvunnet

Su

Kalmar XI
S

1600-tallet?

10

B

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Storfe

Ikke bearb.

Su

Kalmar XIII
S

1600-tallet?

15

F

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Storfe

95

Ikke bearb.

Su

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

-

-

-

Material

Form

Plassering

Referanse

Kalmar XIV
S

Sent 1600-tall?

22

F

-

Åkerlund 1951
Annet veg. mat.
Annet veg. mat.
Mose

Ukjent
Ukjent
Ukjent

Su
Su
Su

Kalmar XIX
S

15/1600-tallet?

11-12

F

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Ull
Storfe

Tekstil
Tvunnet

Bunnlask
Su

Kalmar XV
S

Tidlig 1600-

25

F

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Storfe

Tvunnet

Su

Kalmar XVIII
S

1600-tallet?

9,5

B

-

-

-

-

Åkerlund 1951
Storfe
Uid. dyrehår
Storfe
Storfe

Tvunnet
Ukjent
Ikke bearb.
Ikke bearb.

Su
Bordlask
Bunnlask
Spunning st.

Klippanvraket
S

1576

20

F

S

-

-

-

-

von Arbin 2011
Mose
Mose
Mose

Ukjent
Ukjent
Ukjent

Su
Spunning st.
Bordlask

Kv. Hästen 1
S

1600-tall

15-20

F

-

-

-

-

Cederlund og Söderberg 1980
Storfe

Ukjent

Su

Kv. Hästen 2
S

1600-tall

8-9

B

-

-

-

-

Cederlund og Söderberg 1980
Storfe
Storfe

Ukjent
Ukjent

Bordlask
Su

Kv. Hästen 3
S

1600-tall

6-8

B

-

-

-

-

Cederlund og Söderberg 1980
Storfe

Ukjent

Ukjent

Kv. Hästen 5
S

1600-tall

10-12

B

-

-

-

-

Cederlund og Söderberg 1980
Storfe
Storfe

Ukjent
Ukjent

Bordlask
Su

Kv. Hästen 6
S

1600-tall

9-10

B

-

-

-

-

Cederlund og Söderberg 1980
Storfe

96

Ukjent

Su

Periode

Funn

Funnland

Datering

Størrelse (m)

Type

Prov.

F

S

Biter

Skaringer

Kjølsvin

Profilstryk

-

-

-

Material

Form

Plassering

Referanse

Sørenga 5
N

1610

15

-

Bækken og Molaug 1998
Uid. dyrehår

Ukjent

Su

Sørenga 6
N

1600

Båt

B

N

-

-

-

-

Bækken og Molaug 1998
Uid. dyrehår

Ukjent

Su

Uid. dyrehår
Ull
Hamp
Storfe
Uid. veg. mat.
Hamp
Storfe

Matte
Tekstil
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent

Su
Reparasjon
Reparasjon
Reparasjon
Spunning st.
Su
Su

Sørenga 7
N

1665

9,4

F

N

-

-

-

-

Falck 2012; Johansen 2007

Tegelvraket
S

1540-49

14 m

F

-

-

-

-

Hörberg 2000
Ukjent

97

Tekstil

Bunnlask

