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SPINNEHJUL
OG HÅNDTEIN

Foto: P. Maurtvedt

GJenstanden

på

bildet ovenfor

er utvilsomt

det mest

avbildete

eksemplar av dette redskapet; - det kom for dagen mtder Anne Stine
Ingstads

utgravning av en boplass med

hustufter på Newfoundland.

Dels med tyngde i materialet, som er kleberstein, har det fått betydning i bevisførselen

for at bosetningen på

L'Anse aux Meadows

hadde norrøn opprinnelse.

Her skal vi imidlertid vende oppmerksomheten en annen vei, og nærme oss noen spørsmål om den egentlige bruken av slike gjenstander,
hva de ble brukt til, hvordan og av hvem.

Den

tradisjonelle betegnelsen

for gjenstanden

er "snelle",

mens

Spinnehjul forekom-

arkeologene har gitt den termen "spinnehjul".

mer i graver og hustufter fra jernalderen og som løsfunn, og er som
oftest laget av stein.
er lettest å forme,
laget av

er kleberstein den som

men det er påfallende mange

hardere bergarter.

det gjort funn
utvalgte

Blant steinsortene

spinnehjul som er

Særlig i eldre jernalders

av vakkert utformede

spinnehjul i fine

steinsorter og med skjønnsomt innrissede

skje var de

festegaver på linje

graver er
farger, av

mønstre,

- kan-

med mangletrær i senere tid? Dekor

forekommer også på spinnehjul av leire, bein og tre.
Spinnehjulet er imidlertid
skap, - håndteinen.

bare halvparten av fortidens spinnered-

For å få den komplett, må vi tenke oss en tre-

pinne festet i hullet,

slik at vi får en akse der spinnehjulet

er

et svinghjul. En slik fullstendig håndtein har vi bevart i Osebergfunnet, og på den er skåret et hakk i den ene enden.

Fra nyere tid

kjennes også eksemplarer som har en liten krok av jern i stedet for
hakket i teinen.
inneholder

Et folkevandringstids gravfunn

blant annet noen trepinner

fra Kvale i Sogn

med jernkroker i

enden, og

dersom det er riktig å tolke dem som deler av håndteiner, synes det
som om disse to løsninger har eksistert side om side.
Etter at ullen var renset og kardet var den klar til å bli spunnet.
Ullbunten ble satt på spissen av en stokk som spinnersken

stakk i

beltet eller holdt under armen. ·Med fingrene på begge hender trakk
hun ut fibre
festet til

og snodde dem

til en tråd.

hakket eller kroken

Enden av

på håndteinen,

tråden ble så

slik at

redskapet

kunne henge i tråden.
Så kunne spinningen begynne,
rene ut av ullbunten,

Spinnersken fortsatte

og for å få snodd dem

å trekke fib-

til en sammenhengende

Som det framgår av takmaleriet fra Ål stavkirke , var det ikke
påkrevet med spinnehJul på hånd teinen når
man satt og spant. Støttet til gulvet kunne
teinen holdes i den
øvre enden, og oppspoHngen av ferdig garn
skje uten avbrytelse.
Garnet ble imidlertid
løsere spunnet enn ved
den fritthengende tein
som er belastet med
spinnehjul. I veven
var det nødvendig at
renningen var av et
garn som var fast spunnet. Takmaleriet er fra
1200-tallet og finnes
utstilt i Universitetets
Oldsaksamling, som også
har levert fotografiet.

tråd,

var det nødvendig

hele tiden.

Og var den

rundt til hun hadde

at den hengende
først satt i

den på nytt.

omdreining,

så snurret

spunnet så mye tråd at den nådde gulvet.

ble det nødvendig å avbryte spinningen
ket eller 'kroken,

håndteinen svinget rundt

Da

for å løsne tråden fra hak-

vikle den ferdige tråden opp på teinen

Deretter ble håndteinen igjen

spinningen fortsatte.

den

og feste

satt i omdreining, og
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Selv om det i folkevisen om Margjit Hjukse
sin handtein og spann",

og likeledes

synges at

framgår av

"-ho sat med

avbildninger som

for eksempel Ål-taket, så var ikke dette den eneste arbeidsstillingen. Håndteinen ga mulighet til å spinne mens man likevel sto eller
gikk,

og her finner

holdt i bruk
tallet av.

vi nok den viktigste

årsaken til at

selv lenge etter at hjulrokken

den ble

ble innført fra 1600-

Å spinne på hjulrokk under gjeting av dyra var utenke-

lig., men det går utmerket å kombinere med å spinne på håndtein.
Til spinnemateriale bruktes foruten ull og stry fra dyra,også plantefibre som lin og hamp.

Tråden som ble spunnet har i første rekke

vært anvendt til å veve klær av.

Dernest kommer tråd til fiskered-

skaper og til seil til båter,
For å gi ny mening til et drøyt snes mannsgraver

som også innehol-

der spinnehjul,kan det være fristende å se spinning også som mannsarbeid.

Det kunne for eksempel

ning av båter.
Sogn,

Her blir vi

der det heter

arbeidsdelingen

i at

dreie seg om spinning for utrust-

imidlertid motsagt av

at når bonden

tradisjon fra

ville bygge ny jekt,

så besto

"kona og tjenestegjentene gjekk i gang med å

laga til r.igg og segl,

Skomakerarbeid

er et mannsarbeid der håndtein har vært

nyere tid, - her til å spinne bekatråd.

anvendt

i

Et moment som veier mot å

foreta tilbakeslutning herfra til forhistoriske forhold er imidlertid tendensen til

at det var uverdig fo_r menn

å utføre arbeid som

hørte til på "spinnesiden". Det var først etter at slikt arbeid ble
rene yrker eller fag

at menn kunne

utføre det med

æren i behold.

Dessuten er spinnehjulene fra gravene mindre og lettere enn dem som
har vært anvendt i håndverksfaget.

(,

Så lenge forekomst-en a:v spinnehjul .i mannsgraver således ikke direk-te kan

forklares,

må vi la Jan l)etersens indirekte forklaring bli

stående: "-spinnehjulet betraktes som en minnegave til tlen døde :fra
den kvinne som hadde eid det."
Tom Bloch Nakkerud
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Skulle det dukke opp flere
MOSELIK ....
I Nicolay nr. 27 presenterte jeg et moselik som i 1976 var kommet for dagen på Ry i Vang, Hedmark.
og

radiologisk datert

til overgangen bronsealder / førromersk

jernalder ( ca. 400 f.Kr. ).
et annet
Hedmark.

Funnet er pollenanalytisk

menneskeskjelett

I samme artikkel nevnte jeg også
fra ei myr på

Nå foreligger det

også en

Kolstad i Ringsaker,

radiologisk

datering av

dette skjelettet; ( 40 f.Kr. ~ 70 ).
Skjelettet fra Kolstad
blitt påført
er knust,

er av en eldre kvinne,

Hun synes å ha

store skader før hun ble plassert i myra.

samtidig

som

over- og underkjeve

skadene kan også ha blitt påført

mangler.

Hodet
Disse

skjelettet da det ble funnet.

I denne artikkelen er det funnomstendighetene,

ikke skjelettet

jeg vil skrive om,
Under de arkeologiske registreringene
Ringsaker, Hedmark,
mangeogåtti år
minner eller
bror

j_

1976, ble også gården Kolstad besøkt. Den

gamle eieren hadde ikke kjennskap
oldfunn på gården,

Han husket bare

for mange år siden hadde funnet

neske i ei myr.

til fortidsat en eldre

en hodeskalle av et men-

Funnstedet kunne fortsatt påvises og han mente

at hodeskallen ble funnet rundt 1905.
senere skjedde med hodeskallen,
var blitt

av faste fortidsminner i

lagt i en

kasse,

På spørsmålet om hva som

kom et overraskende svar,

og den sto fortsatt

Den

i et gammelt

saghus

på gården.

Og ganske riktig.

I et forlengst nedlagt

saghus, i en liten trekasse som delvis var dekket av sagmugg og
støv,

lå en renvasket hodeskalle sammen med en del andre knok-

ler.

Myrjord på innsiden

av t0deskallen

viste at det dreide

seg om et myrfunn.
Da det ikke var flere funnopplysninger å hente på Kolstad,

ble

folk på gårdene i nabolaget

Det

forespurt om skjelettfunnet.

viste seg at mange hadde kjennskap til det. Litt etter litt ble
funnomstendighetene klarlagt.
I begynnelsen

av 30-årene

ble det flere steder på

forsøkt å lage kompost ved å blande torv og jord.
man også på Kolstad,

og her tok man ut

Hedemarken
Dette gjorde

torv i ei myr ca. 50 m

fra kanten til det delvis gjengrodde Kinnlitjernet.
arbeidet ble det
Flere

på ca. 1,5 m dyp funnet

av de spurte

mente å vite hvem den

Under dette

et menneskeskjelett.
døde var.

Han het

Karl og han hadde vært førrådsrnann på gården Kinnli.

Under en

brann på gården var han blitt sett flyktende i redsel

og ingen

hadde sett ham siden.

vert
var et

klesrcmter
t'orhistor:i.~1k

en tynn nattskjorte

det,

b1u avviflt nom argumenter

menneske,

for at det

Da Karl forcwant, hadde han bare

på Heg,

:B'urmstedet var blautmyx.·,

og et

menneske som først var falt 1 myra, kunne :3ynke dypt ned,
Kj ørmsbestemmelBon og d.al;eri.ngnn av :3k;j elettet; skulle derfor en

gang for alle

avli.ve myten om

ai; det va..r· Karl Førråd.mllann som

var .ft.mnct,
I forbindelse

med :i:"Lmnot

Hvorfor ble det i..k:ke
:k:\Tar.i.ske

k:cm. mr:Ln

undre seg over

molrl.-1; fra tJ.l øvrighetEnl eJ.le.t.'

myndigheter om funnet?

Skyldør: det

eller en eller annen form for frykt;?
tenkte

flere ting.
antj~

on forglemmelse

Hvorfor var d.et lnge:n. som

å begrave Karl :Førråd.smiHJX.t'?

En ny rundspørring på gårdene rundt Kolstad kan kansk;j e gi svar
på noen av disse spørsmålene,,
I'er Oscar Nybruget
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Gaalaasfunnet
en foreløpig presentasjon av en kvinnegrav fra
overgangen romertid l folkevandringstid

I 1977 og 1978
gravhaug
mark.

undersøkte Oldsaksamlingen

en delvis

ødelagt

på gården Gaalaas i Ringsaker (tidligere Nes),

Hed-

Haugen var lav og den gikk nesten i ett med landskapet

samtidig som den var påkastet en del rydningsstein.
delse med husbygging

I forbin-

var nærmere en tredjedel av haugen fjer-

net og i et snitt gjennom den stakk det fram brente og ubrente
bein.

Dette lrunne tyde på at minst to graver var forstyrret.

Utgravningen avdekket flere graver med og uten oldsaker og det
er disse jeg vil presentere her·.

Den mest interessante graven

var en rikt utstyrt kvinnegrav fra andre halvdel av det fjerde
århundre e.Kr.
Hun synes

Den døde var gravlagt iført

klær og smykker.

å ha blitt pakket inn i never og skinn

før hun ble

lagt ned sekundært i en allerede eksisterende gravhaug. Brente
bein og deler av ornerte beinredskaper over og under skjelettgraven

tyder på at en eller flere

styrret.

Av skjelettet

større knokkel

eldre branngraver var for-

var det bare bevart

samt emaljen fra et par tenner.

et stykke av en
Det ble ikke

observert noen form for gravkammer.
Den døde hadde fått med seg i graven tre leirkar og ett spannformet kar,
kiste.

ett kar av organisk materiale

samt en liten tre-

Av annet utstyr kan nevnes et drikkehorn med munnings-

randbeslag av

sølv og

flere jernredskaper

i form av lmiver,

syler, nåler m.m.
Smykkene

rav og sølv.

perler

av glass,

Glassperlene var i flere farger og en del a:v dem

var gullfolierte,
to av sølv.

Det ble furmet fem fibler, tre av bronse og

T:Ll to av bronsefiblene

av bronseringer.
dette

700~800

bestod først og fremst av

var det festet et kjede

Rur1dt livet hadde hun hatt et belte, og til

var det festet flere

bronsegjenstander,

Til draktut-

styret hørte det også flere ringer og nåler av bronse.
ene hånden

hadde hun

ringer av sølv
like,

tre ringer

på

satt det en gullring.

en finger.

På den

r1ellom to

De tre ringene er helt

noe som tyder på at de er støpt i samme form.

Det ble

også funnet andre gjenstander i denne graven.

1.

2.
3.

Nålehus fra hovedgraven
Fibula fra hovedgraven
Ringnål fra branngrav
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Ovennevnte grav var ikke den eneste i haugen.

Det ble utskilt

minst 6 sikre branngraver, med og uten oldsaker,
I en beingrop lå det tre forbrente glassperler.
hadde skåret seg gjermom et brannflak
kull og brente bein.

tetningskitt

av et kar

av organisk materiale.

delvis sammenblandede

minst

to glassbegere.

graver

I to

ble det funr1et

Et av begrene

settes i forbindelse

anr1en skjelettgrav.

som bare inneholdt tre-

I en urnebrarmgrop under haugen lå det

flere

kanskje

Denne graven

var ubrent

eller

deler av
og det kan

med en del ubrente bein

fra en

En armen brar1ngrav inneholdt en bronsenål

av nøyaktig samme type som flere av nålene i den rike skjelettgraven.

Dette viser at

noenlunde samtidige,
analysert,

de to sist nevnte gravene

Først når beinmaterialet

kan være

fra haugen er

kan man si hvor mange graver det var i den.

sammen ble det funnet ca. 3-4 kg

brente bein.

:f'llan bør

merke seg at ingen av branngravene inneholdt keramikk.

___J
• Gaalaas

Tilogså

Gaalaasgraven er interessant på flere områder,
sakformene

Flere av old-

er aldri tidligere funnet på Hedemarken,

og funn-

kombinasjonene kan være et viktig bidrag i diskusjonen om overgangen fra

romertid

fjerde århundret e.Kr.
Nes.

til folkevandringstid,

Graver fra det

er meget sjeldne i landskapene omkring

Kan.skje det er de enkle branngravene uten daterbare old-

saker som representerer denne perioden på Hedemarken.
Den undersøkte gravhaugen på Gaalaas

inngår

felt som inntil 1974 var nesten upåaktet.

i et stort gravPå denne gården og

på nabogården Ousdal er det registrert ca.100 røyser og hauger
(se Nicolay nr. 25 s.25).

Fra tidligere er det bare kjent ett

gravfunn fra eldre jernalder fra dette feltet

samt et løsfun-

net vikingtidssverd.
Per Oscar Nybruget

Spa=formet kar
fra hovedgraven
på Gaalaas.

SKIEN,
VÅR

'' NYESTE " MIDDELALDERBY.

Det har lenge vært kjent at Skien som tettsted har hatt røtter t.il-·
bake til middelalderen,
Stedet har vært nevnt flere ganger 1
skriftlige kilder, første gang 1 forbindelse med slaget ved Fimreite, der det heter seg at He kl ungene brukte brynestej_:n de hadde
med seg fra Skien som kastevåpen. Dette var i 1184. I 1205 hører
vi at det ble bygget to båter i Skien, og i 1225 bl:ir Skien omtalt
som "by" i Håkon Håkonssøns saga. I 1358 f1kk Skien byprivilegier
av kongen, med rettigheter til å handle med hardstein, korn og
andre varer "etter gammel sedvane".
(Seh:La 1974).
Det har med
andre ord eksi.stert et handelssted i Skien også før de formelle
byprivi.legiene ble gitt.
På bakgrunn av dette synes det sikkert at stedet har hatt en tettbebyggelse i hvert fall fra 1200-tallet av, og med den sentrale
beliggenheten Skien har, må stedet ha fungert som et handelssentSkien ligger ved møtepunktet
rum for omlandet også i eldre tid,
for to vannveier, neml:Lg ved avslutningen av Telemarksvassdraget og
med en seilbar elv fra kysten.
Stedet har sannsynli.gv:Ls hatt to
havner.
Fra tidHg på 1100-tallet kjenner vi også to maktsentra
som må ha hatt betydelig innflytelse på forholdene, nemlig Bratsberg gård og Gimsøy kloster, som begge forbindes med Dag-·slekten,
en av de mektigste slekter i Norge på 1100-tallet. Mye taler dermed for at Skien har hatt en handelsfunksjon alt på 1100-tallet,
selv om en mer byrness:Lg bebyggelse først vokser frem senere.
Vi
kan tenke oss et sentrum med "Kaupang-karakter", en uregelmessi.g
bebyggelse sentrert om havnen og muli.gens kirken. Frem til priv:Llegiebrevet i 1358 vokser stedet til et bedre regulert bysamfunn
:med skikkelige haVTleforhold, som gjør at man. kan ta imot større
skip, ikke bare fra andre deler av Norge, men også fra utlandet.
I sen:rnicldelalderen hadde stedet en kraftig oppblomstring etter at
trelasthandelen kom i gang for alvor.
For derme handelen hadde
Skien en ideell beliggenhet, og sagene har vært et karakteristisk

1 - coworcl·tontt•n
2 - Monclehtorv•t
$ - J.6cl,V.:'IP\CIIIIen
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trekk i bybildet helt frem til nyere tid.
Fra de skriftlige kildene vet vi at Skien ble herjet av mange
branner, hele 10 stykker fra middelalderen frem til våre dager. Et
par av de viktigste (fra et arkeologisk synspunkt) skal nevnes her:
I 1583 ble mesteparten av middelalderens trebebyggelse ødelagt av
en større brann, og det lille som sto igjen forsvant da hele sent~um brant i 1671
(Seierstad 1958),
Etter denne brannen ble byen
omregulert, det gamle gatenettet ble rettet ut og byen fikk en
planløsning vi kjenner bl.a. fra Jegerkorpsets kart tegnet i 1796,
Dette gatenettet beholdt byen frem til storbrannen i 1886, da hele
sentrum igjen ble ødelagt og byen på ny omregulert.
På tross av Skiens lange historie er det merkelig nok gjort få
funn som kan belegge byens bakgrunn som middelaldersentrum.
Vi
kjenner til at det under oppføringen av Skien Rådhus ble funnet
fundament til "brygge og sjøbod" (Lossius 1979). Da det nåværende
Glasshjørnet (fig.1) ble bygget i 1950-årene ble det funnet tømmerstokker lagt vinkelrett på hverandre i tre lag, en konstruksjon
som er kjent fra flere steder hvor det har vært nødvendig å fylle
ut fuktig område eller selve havnebassenget,
slik det har vært
gjort i Skien.
Sammen med tømmeret ble det funnet bryne-emner og
et kokekar av kleberstein som kan være fra senmiddelalder eller
tidlig nyere tid,
Da den gamle Ooward-gården ble oppført, fant man en samling mynter
og en 1500-talls skje.
En del av myntene var fra middelalderen.
Foruten disse funnene er det også gjort en del andre løsfunn i
byen, men disse gjenstandene kan ikke gis noen sikker datering. I
det hele tatt er det forsvinnende få opplysninger vi hittil har
hatt om Skien fra middelalderen, sammenlignet med andre middelalderbyer i Norge.
La oss så gjøre et hopp frem til 1977.
Høsten 1977 ble Riksantikvaren kjent med et større veiprosjekt som kom til å berøre sentrale deler av det man hele tiden har antatt var middelaldersentrum
i Skien, nemlig deler av Rådhusplassen og søndre del av Henrik Ibsens gate (fig.1).
Samtidig ble det klart at Norske Folk skulle
bygge på Coward-tomten, og dette bygget ville komme til å berøre
et viktig område,
nemlig vestre del av Handelstorget, hvor det
ikke had~e stått bebyggelse siden bybrannen i 1886.
På bakgrunn
av disse opplysningene ble det satt i gang prøveundersøkelser på
Coward-kvartalet, Handelstorget og Rådhusplassen fra april til
juni 1978, med følgende resultat:

H

Coward-kvartalets jordlag var sterkt forstyrret av kjelleren til
den gamle Coward-gården, og det ble ikke gjort funn som var eldre
enn sent 1500-tall.
Coward-tomten ble .dermed frigitt .for bebyggelse.
På Handelstorget ble det tatt to prøvehull, og i begge grøftene
ble det gjort funn av middelalderkeramikk. Dette har ført til forhandlinger med Norske Folk, og det er rtå gitt grønt lys for større
utgravninger på Handelstorget i april-august 1979, før Norske Folk
fullfører sitt by~g.
På Rådhusplassen ble det også gjort funn av middelalderkeramikk,
og da arbeidene her hastet, ble det satt i gang utgravninger av et
større felt 4/9-78 (fig.2). Gravningene varte til 13. oktober, og
resulterte i funn av bebyggelse som kan føres tilbake til middelalder, for første gang påvist i Skien.

c::::=\

Flg 2

R6dhu splassen
1 -felt
2 -griifter
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Det ble gjort funn av bebyggelsesrester som skriver seg fra fire
faser i Skiens historie.
Yngst, og avdekket ved den
begynnende
maskingravningen, var Kjelleren til en større bygning som dekket
omtrent hele elet utgravde feltet.
Bygningen hadde en kraftig mur
av steinblokker mot nord og et kjellergulv brolagt med mindre kantstein.
I forbindelse. med demle bygningen ble det funnet større
mengder flaskeskår og keramikk fra et tidsrom på ca. 150 år, fra
tidlig 1700-ta.ll til midten av 1800-tallet,
1J'unnene tyder på at
bygningen har vært oppført en gang på 1700-tallet og revet en gang
på mld ten av 1800·- tallet.
Bygningen hadde ikke brent. Ved hjelp
av gamle kart har det vært muli.g å identifisere denne bygningen
som "Baggergården", inntegnet på Jegerkorpsets kart fra 1796, Denne gården ble delvis brent i 1812, men bygget opp igjen, og ble
oppkjøpt av kommunen
på midten av 1800-tallet.
I 1870-årene ble
den revet for å gi plass til Jernbanetorget (senere Rådhusplassen)
som da ble anlagt.
Under den gamle Baggergården, og ødelagt av kjelleren til denne,
kom vi over kraftige bra:nnrer:d;er og trekonstruksjoner.
Nord for
Baggergården lå sterkt forbrente tømmerstokker over et plankedekke, rester a:v delvis brente planker fant vi. også lenger syd på
feltet, dessuten fem kraftige stolper.
Hva disse restene kan
være, er det ilcke mulig å si noe om.
Det er neppe tvil om at det
er bygningsrester, men hva slags bygning, vet vi ikke.
Funnene
fra denne fasen kan settes til 1600-ta.llet, og om vi vil identifisere brannen, er det nærliggende å tenke på den fra 1671. Etter
dem1e bra= en ble byens gatenett omregulert, og ser vi på utstrekningen av trekonstruks;j anene, li.gger deler av dem nord for Baggergå~den i. et område hvor man etter 1671 hadde anlagt en gate, r,øvestredet. Bygn.ingsrestene er altså eldre em1 den første byreguleringen, d.v.s. eldre enn 1671.
Under denne brannen fant vi nok en brann, og denne var urørt av
Baggergårdens kjeller.
Dermed var bygningsrestene under brannen
intakte.
Her lå, meget godt bevart, restene av en trebygning med
laftede yttervegger (tre omfar var bevart) og sk.illevegger mellom
rommene i reisverk. Vi avdekket tre rom i denne bygningen og ku=e
også se dørstokken mellom to av rommene, sterkt nedslitt av mye
tråkk.
I hjørnet av et av rommene lå tre garnfløtt av bark og to
fiskesøkker (snøresøkker) laget av keramikkbiter med hull i. Bygningens gulv besto av ca, 40 cm brede planker lagt i fire lag. På
et visst tidspunkt haclde huset vært bygd om; opprinnelig hadde det
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ett stort åpent rom,senere var det blitt delt opp i tre rom (fig.3)
Øst for bygningen lå treplanker og en kraftig fundamentstokk,sannsynligvis også denne rester av bygning, men her hadde senere forstyrrelser ødelagt ·bygn.i.ngen.
På et senere tidspunkt (samt.i.dig
med trerestene fra fasen over?) hadde man gravd ned en vannrenne
av tre, og hadde fjernet mye av trerestene fra bygningen.
En del
kan også ha bl.i. tt ødelagt av grunnmuren fra Baggergården, som i
dette området stakk meget dypt.
Det bygningsmønsteret vi får i denne byggefasen er imidlertid
ganske klart.
Trehus har ligget med gavl mot sjøen, og med en
ca. 2 m bred passasje mellom bygningene,
Husene her er temmelig
primitive og uten isolerte vegger, med tregulv direkte på bakken,
og uten .i.ldsted.
Dette sammen med funnet av garnfløtt og fiskesøkker kan tyde på at
vi her har funnet en sjøbod, og funnene daterer denne til 1500tallet. Den må ha vært i bruk over lengre tid, det tyder ombyggingen på og de fire gulvlagene, før den brente en gang på slutten av
1500-tallet. Kan hende er det for dristig å foreslå 1583 som årstallet for sjøbodens ødeleggelse'? Vi vet at mesteparten av middelalderens trebebyggelse ble ødelagt i denne brannen, og tidspunktet kan passe godt med den datering vi kan komme frem til ut fra
funnene.
Nan skal imidlertid være forsiktig med å sette årstall
før materialet er grundig bearbeidet,
så la oss holde oss til
slutten av 1500-tallet som en datering for brannen.
Sjøboden ble fjernet, og under fundamentene til bygningen fant vi
en tredje brann, kraftig og tydeligvis ødeleggende.
Ingen konstruksjoner hadde "overlevd, men noen sterkt forbrente planker
viste at man sannsynligvis har hatt sæmne type bebyggelse som på
Sjøbodens tid; plankene lå med samme orientering, og tyder på at
bebyggelsesmønsteret med husgavlene mot sjøen var eldre enn 1500tallet.
I dette laget fant vi for første gang umiskjennelig middelalderkeramikk: Det ble funnet skår av Siegburg-keramikk som daterer brannen til 1400--tallet.
Like under brannlaget støtte vi på kraftige tømmerstokker (fig.4).
De var lagt vinkelrett på hverandre i store åpne "ruter", og jordmassene rundt stokkene besto av flisblandet jord med enkelte tynne
sandskikt mellom.
Denne typen konstruksjoner har jeg tidligere
nevnt i forbindelse med "Glasshjørnet"; tømmeret er benyttet som
"bolverk" ved utfyllingen av vått område, i dette tilfellet havnen. Vi hadde med andre ord støtt på Skiens antagelig eldste kai-
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Hvor den egentlige kai.fronten gikk, vet vi foreløpig
fylling.
ikke, men i nordøstre hjørne av utgravingsfeltet fant vi ikke bolverk, i stedet støtte vi på en morken trerot, en del tilfeldige
trerester (ikke bearbeidede), og noe dypere, ren blåleire. Dermed
har vi også begynnelsen på kaifyllingen og kan få en liten ide om
hvor den eldste strandlinjen har gått ut fra orienteringen på bolve,rket.
Og ut fra våre resultater synes det logisk at det gamle
Løvestredet er anlagt omtrent der den gamle strandlinjen gikk.
Funn av keramikk og slr.o i bolverkets fyllmasser gir utfyllingene
en datering til tidlig 1300-tall.
Sam·tidig med at vi grov ut vårt trekantede felt, grov ingeniørvesenet grøfter rundt oss på alle kanter (fig.2), og vi fikk anledning til å følge med i arbeidene der og registrere det som måtte
være av betydning arkeologisk.
Dette har gjort det mulig for oss
å få et godt bilde av hva som har skjedd i områclet rundt Rådhus·plassen fra middelalder frem til i dag, spesielt med hensyn til
utbyggingen av havnen.
På bakgrunn av stratigrafien og rester av
trekonstruksjoner, er vi kommet frem til følgende:
Havnebassenget i Skien er bygget ut i tre etapper frem til slutten
av 1600-tallet, J!'ørst en gang tidlig på 1300-tallet, deretter tidlig på 1500-tallet og til slutt i forbindelse med reguleringen i
1671. Havnen har også vært bygget ut i senere tider, men det skal
jeg j_kke
gå inn på her.
Utfyllingene faller godt sammen med de
bygningsfasene jeg tidligere har nevnt, og mye tyder derfor på at
utbyggingene er foretatt etter større branner, hvor det har vært
nødvendig å bygge opp store områder og man derfor sarntidig har benyttet anledningen til å utvide bebyggelsesarealet.
Enkeltfurmene fra Skien består først og fremst av keramikk, fra de
øvre lagene og~å en del kakler og krittpiper. Bevaringsforholdene
på feltet var imidlertid utmerkede, og fra jordlagene under sjøboden fant vi flere sko, bl. a, en halvstøvel med snøring over
vristen, og en barnesko, også denne med frontsnøring. Vi har også
tresaker, frouten flere tønnebunner/lokk også to dreiete treboller
og en hel tønne.
For å summere opp høstens utgravninger, har de gitt oss følgende
foreløpige viten om Skien:
Den første utfylli..ngen av havneområdet har antagelig skjedd før bypriYilegiene ble gitt, tidlig på 1300-tallet. Den eldste strandlinjen har muligens gått der Løvestredet senere ble anlagt(omtrent
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foran Rådhuset), og man har fylt ut havnebassenget til en kai fra
denne stranden.
Fra havnen ble bygget ut har det antagel.ig eksistert en regulert
bebyggelse med hus eller boder lagt med gavl mot sjøen. Langsiden
av disse bygningene har hatt retning omtrent vi.nkelrett på f.eks,
Skistredets (fig.1) gamle løp, før brannen i 1886, da det dreiet
en svak bue sy<lover. Ut fra dette mønsteret kan vi faktisk skimte
konturene av den typj_ske middelalderbyens planløsn.ing:
I,ange
gårder bak hverandre med gavl mot sjøen, og med en tversgåend.e
bakre forbindelse,
et "streti" (i dette tilfellet Skistredet).
Denne planløsningen er kjent fra flere av de middelalderbyene som
hadde havnen som viktigste sentrum, f.eks. Bergen, Tønsberg og
Trondheim.
Med høstens gravninger har vi fått bevis for at kulturla.g fra
middelalderen fremd.elses er bevart i bygrunnen, og det er derfor
med. atskillig spenning v.i ser frem til utgravningene på Handelstorget.
Prøvegravningone vlste her flere lag med trekonstruksjoner
under hverandre, og d.a fe l tet her ligger like ved den gamle kirken
( som var bygget rundt restene av middelalderens Mariakirke), er
de~ håp om å komme inn på boligbebyggelsen i Skien.
.i~tter sommerens arbeider, skulle det dermed være håp om å kmme gi et mer de-taljert bilde av middelalderbyen Skien.
Sir1 Myrvoll .Lossius.
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NY'f1'1 FRA STEINALl)ER-

KJØKKENE'T
Indrelid har :forsøkt å regne ut hvor lenge en mesolittisk boplast>
på Hardangervidda kan ha vært i bruk på grunnlag av funn av kokstein ( 1972:23).
Utgangspunktet for beregningene har hm'!. hentet
fra Lerches beskrivelser av bruk av kokegroper i New Guineas(1969:
·t95H).
Under en arkeologisk utgravning på Sruntangen sommeren 1977 ekspert·menterte vi oss frem med å lage mat i kokegrop, inspirert av denne
artikkelen.
Vi var dessuten nysgjerrige på hvordan en arkeolog
ville kunne etterspore denne prosessen.
Etter hvert som sommeren skred fremover ble valg av middagsmat
uhyre enkelt, hermetisk lapskaus fra Stabburet eller Nora. En
gave,
ørret rikelig til tre personer, måtte derfor tilberedes
etter alle kunstens regler. Dette skl.llle ikke bare være et "vitenskapelig" eksperiment, men vel så meget en kulinarisk utskeielse.
Diskusjonene gilde derfor
høyt.
I New Guineas hadde man dekket
maten til med kvister fra "casuarina"-treet.
Dette ga aroma og
krydret maten .indirekte.
I matlgel av dette, ble vi en.ige om at
k<ran:nblader og einer muligens ville egne seg bra.
Ved hjelp av spade skar vi ut en torv med diameter på ca. 0,5 rn.
Vide:re grov vi en ca. 50 cm dyp grop.
Ved siden av gropen ble
bålet bygget opp av tørre einer og lyng.
Brenne var vanskelig å
skaffe her i 1200 m høyde.
Etterhvert som bålet brant ned, la vi.
på knyttneve-store stein og sørget for at disse hele t:i.den var
dekket av glør. De glovarme steinene ble så lagt i. bunnen av gropen. Steinene ble hurtig dekket med blader av kvann og einer. Ør-·
re ten ble andaktsfullt plassert over disse. Der-efter fulgte et nytt
lag med einer og kvann. Tilslutt forseglet vi det hele med den ut"·
skårne torven.
Fisk stekt i form i stekeovnen tar gjerne ·15 minutter. Vi forsøkte
det samme. Gjett om det smakte!!
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Til vårt eksperiment gikk det med 10 stein.
Ingen av disse var
sprukne etterpå.
De kunne derfor godt bruke!l om igjen hvis vi
hadde hatt tilgang på mer fersk mat. Lapskaus egnet seg så dårlig.
På lok.512 er det funnet 7 tonn kokstein på 1/4 av boplassområdet.
Indrelid har med utgangspunkt i
100 000 stein regnet ut at hvis
hver stein ble brukt to ganger ville dette ha vært nok til 3000
kokinger (1972:23).
Ved en utgraving av en kokegrop i Ulla-Førre, C-14 datert til omtrent 300 e.Kr. (T 2200), ble det funnet i alt 17 kokstein (UFUrapport 1974:81ff).
12 av disse lå konsentrert i et 1 X 0,8 m
kullflak.

Kullflakets tykkelse i sentrum var 12 cm og avtok jevnt

utover mot kantene.

Et såpass kompakt lag tilsier gjentatt bruk.

Antall stein burde derfor ligge i overkant av det som er nødvendig
ved hver koking. Steinen var gjennomsnittlig 10-15 cm i diameter.
Dette var noe større enn det vi brukte, antallet var noe høyere
enn vårt.
Hvis vi legger eksperimentet vårt til grunn, supplert med opplysningene fra Ulla-Førre, kan man muligens begynne å regne ut hvor
mange ganger

en koksteinsmengde

kan ha vært brukt.

Med 10 - 15

stein pr. koking ville det ikke ha vært 3000 kokinger på lok.512,
men 13 400 hvis vi antar at steinen ble brukt om igjen en gang.
Med bruk av hver stein tre ganger får vi 20 000 kokinger.
Hvis
folk

bodde fast på lok. 512

hele året og hadde

ett varmt måltid

hver dag,får boplassen en brukstid på 36 år med gjenbruk av steinen

en gang,

vært brukt

54 år hvis den ble brukt tre ganger.
en 3 mnd. tid

sommer/høst,

Har boplassen

er brukstiden henholdsvis

"

~l?

150 og 220 år.
Et par uJcers besøk hver sommer gir en brukstid på
960/1430 år.
Terrengforholdene rundt lok, 512 tilsier flere mulige valg av boplasser.
Årlig besøk gjennom vel 1000 år vitner om en usedvanlig
fast tradisjon hvis folk skal ha kommet igjen på nøyaktig samme
sted år etter år. Koksteinmengden sannsynliggjør derfor et opphold
av -noe lenger karakter.
Forsøk på å tolke en eventuell utgravning av kokegropen vår på Sumtangen, ville bydd på store vanskeligheter.
Sannsynligvis ville
man ikke klart å etterspore den etter en viss tid.
Bålplassen
ville muligens ha resultert i f1mn av et par kull bi ter, sandhaugen
ville ha vært overgrodd og borte.
I et usedvanlig heldig prøvestikk koblet med skarp iakttagerevne ville man muligens ha kunnet
konstatere et svakt fyllskif'te, samt 10-15 stein.
I og med at
disse ikke var skjørbrente, ville man vel ha avskrevet det hele
som naturlige prosesser.
Ellen Høigård Hofseth

Bang Andersen, S.

Indrelid, S.
Lerche, G.

Tanker om utnyttelsen av fjellet i steinbrukende
tid og innberetning om undersøkelsen av en koksteinlokalitet,lok 68, ved NØ siden av Undeknutvatn, Suldal k., sommeren 1974.
I Arkeologisk datarapport for Ulla-:b'ørre- rmdersøkingane ·197 4-.
Hesoli tiske tilpasningsformer i høgfjellet._
Stavanger T-1useums Årbok 1962.
Kogegruber i New Guineas højland.
KUJ'![L 1969
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Voll, Idd, Østfold
Gravhaug, utgravning
Hunn, Borge, Østfold
Gravhaug, skolegravning
Gravhaug, gravning og restaur.
Bjastad, Ski, Akh.
ØK-registrering
Oppegård,Ås,Nesodden,Frogn
Steinsbøl, Kongsvinger, Hedm.Gravhaug, restaurering.
Kynna,Hedm.
Vassdragsregistrering
Vassdragsregistrering
Atna, Hedm,
ØK-registrering
Stor-elvdal, Hedm
Vassdragsregistrering
Grimsdalen, Hedm.
Kleberbrudd, registrering
Sel, Oppland
S,Land, Oppland
Gravhaug, utgravning
Lunner, Oppland
Registrering for reguleringsplan
Gran, Oppland
Gravhaug, utgravning
Lom, Vågå, Oppland
Registrering av kraftlinjetras~
ØK-registrering
Fron, Oppland
ØK-registrering
Vang, Oppland
Vassdragsregistrering
Jøra / Øvre Lågen, Oppland
Rollag, Buskerud
Gravhaug, restaurering
Nore/Uvdal, Rollag, Buskerud ØK-regisrering
Vassdragsregistrering
Hemsedal, Buskerud
Hellere, utgravning
Øljuvann, Hol, Buskerud
Svelvik, Vestfold
Gravrøys, utgravning
Steinalderboplass, utgravning
Auve, Sandar, Vestfold
Innlaget, Sandar, Vestfold
Gravhaug, utgravning
Vrengen, Vestfold
Gravrøyser, utgravning
Hedrum, Brunlanes, Vestf.
ØK-registrering
Registrering for generalplan
Kragerø, Telemark
Seljord, Kviteseid, Telemark ØK-registrering
Fyresdal, Telemark
Vassdragsregisrering
Registrering og utgravninger
Hovden, Aust-Agder
Tovdalsvassdraget, A-Agder
Vassdragsregistrering
Åmli, Aust-Agder
ØK-registrering
Gyvatn, Aust-Agder
Reg, av Forsvarets skytefelt
Lillesand, Aust-Agder
ØK-registrering
Oddernes, Vest-Agder
Prøvegravning
Kristiansand, Vest-Agder
ØK-registrering
Hægebostad, Vest-Agder
ØK-registrering
Stausland, Søgne, V.Agder
Hustuft, utgravning
Holmegård,Mandal, V.Agder
Gravhaug, restaurering
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REDAKSJONELT
Våre abonnenter vil ha lagt merke til at Nicolay ikke lenger utgir
det såkalte "middelalder-N:Lcolay".
Dette har sin årsak i at de
reelle utgifter til utgivelse av dette nummeret ikke sto i noe
rimelig forhold til stønaden som vi mottok for å gi det ut.
"Middelalder-Nicolay" ble en veritabel gjøkunge som tæret stygt
på de midler som skulle brukes til Oslo-studentenes egne to årlige nummer,
noe som på ingen måte var intensjon ene fra begynnelsen av. l<'or å ta det siste "middelalder,-Nicolay" som eksempel
var det et gap mellom stønader og reelle utgifter på kr.2125,noe som svir ganske kraftig for et tidsskrift av Nicolays kaliber.
Det er

jo beklagelig

Nicolay".
alderstoff.

at det skulle

gå slik med

Men spaltene vil fortsatt

"mtddelalder-

bli holdt åpne for middel-

Denne gangen har vi, som leseren vil se, en artikkel

om middelalderbebyggelsen i Skien.
Alle som har arbeidet en smule med norsk arkeologi, har støtt på
Oluf Ryghs "Norske Oldsager" fra 1885.
Dette standardverket
brukes fremdeles i svært stor utstrekning ved beskrivelse av gjenstander fra førhistorisk tid, og er ofte ganske uunnværlig. Men
verket ble trykket i lite opplag,
og er nå svært vanskelig å få
tak i.
Hang en arkeolog har vel tråkket sine sko i filler hos
mangt et antikvariat for å få tak
Derfor

har det fra

tid til annen

trykket verket opp igjen,

oL

"Norske Oldsager".
vært luftet en tanke

om å få

og at Nicolay kanskje kunne organisere

det.
Vel, det ~ en tanke.
Kanskje
tenke seg å sende oss sin mening?
Ring,
eller noter rett og slett på baksiden

våre abonnenter k1mne
skriv brev eller kort,

av postgirotalongen om man

er interessert i
å kjøpe et eksemplar dersom prosjektet lar seg
gjennomføre.
Foreløpig er det ikke snakk om noen bindende bestilling,
bare en markedsundersøkelse.
Skal man komme med et
prisanslag; 100-150 kr. pr. eksemplar, alt etter opplagets
relse.

stør-
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