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Fagfellevurdert artikkel

Variasjon i praksis?

Sammenføyingsteknikk – og materiale i nordnorske jernalderbåter

Thomas Lund

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Som gravskikk har båtgravene vært et sentralt
diskusjonspunkt og forskningstema innenfor det
arkeologiske fagfeltet siden 1800–tallet. Til tross
for dette er det likevel gjort relativt få studier
av selve fartøyene som har fulgt med i graven.
Båtene har som regel blitt tolket symbolsk
eller religiøst, mens funksjonelle og praktiske
aspekter ved fartøyene har kommet i annen rekke.
Gjennom å sammenstille de nordnorske båtgravfunnene vil jeg i denne artikkelen diskutere
håndverksmessige variasjoner med særlig
vekt på sammenføyingsteknikk (se nærmere
beskrivelse av enkeltfunnene i Lund 2018).
Da jernalderbåtene tradisjonelt sett har
vært assosiert med den såkalte klinkbyggingsteknikken ved bruk av jernnagler, er det
interessant at antallet nagler og spiker i jern
varierer stort båtfunnene imellom. Fra samme
periode i Nordland og Troms er det også funnet
båtgraver helt uten båtsøm eller jernspiker.
Det synes derfor sannsynlig at båtgraver med
få eller ingen båtsøm ikke kun skyldes postdeposisjonelle
forstyrrelser
eller
dårlig
dokumentasjon, men at variasjoner i båtbygningstradisjoner også spiller inn. I denne
artikkelen vil jeg trekke frem en rekke eksempler
på slike båtteknologiske variasjoner og diskutere
hva ulike båtkonstruksjoner kan implisere for vår
forståelse av vikingtidens maritime praksis.

Båten i graven

I den norske jernalderen, en periode fra 500
f.Kr til ca. 1030/1050 e.Kr, er båtgraver et
kjent fenomen langs hele kysten opp til Kvaløy
utenfor Tromsø. Gravlegging med båt eller skip
assosieres gjerne med kjente skipsfunn som
Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet,
graver som gjennom sin størrelse og rikdom
utvilsomt var svært spesielle. Skipsgravene med
betydelig gravgods er imidlertid fåtallige og
av den grunn ikke representative for båtgravskikken. Uavhengig av om skillet mellom skip og
båt settes ved 12 eller 15 meter (Opedal 1997:89;
Paasche 2010:40) inkluderer det nordnorske
båtgravkorpuset ingen skip.
De eldste båtgravene konsentrerer seg til
Sør-Skandinavia, f.eks. Slusegård-gravfeltet
på Bornholm i Danmark hvor 43 båtgraver fra
den romerske jernalderen (ca. 0–400 e.Kr.) ble
undersøkt mellom 1958 og 1964 (CrumlinPedersen 1991:201-202; Røstad 2003:38). Det
var likevel først fra folkevandringstid,
merovingertid og vikingtid (800–1030 e. Kr.) at
båtgraver ble mer utbredt lengre nord, som langs
kysten av Norge. Som for all gravskikk finnes
det store variasjoner, men også en rekke fellestrekk som viser at det har eksistert normer for
gravlegging i jernaldersamfunnet, både i form
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av ritualer og materielle utrykk. I alle periodene
med båtgraver, finnes det både rikt og enkelt
utstyrte graver. Det er særlig ved overgangen
fra folkevandringstid (ca. 400–550 e.Kr.) til
merovingertid (ca. 550–800 e.Kr.) at båtgraver
er rikt utstyrte. Båtgravfenomenet representer
ingen enhetlig skikk, men kan heller forstås
som variasjoner over et tema, hvor fellesnevneren er selve båtens tilstedeværelse i graven
(Næss 1969:61–65; Røstad 2003:38–40).
Avhengig av hvilke teoretiske føringer som har
ligget til grunn for den arkeologiske forskningen
til enhver tid, har interessen omkring gravmaterialet og dets utsagnskraft variert. Når det
gjelder gravgodset har tolkningen av båtgravene
generelt sett tatt utgangspunkt i religiøse og
samfunnsmessige perspektiver. Den mest vanlige
tolkningen har vært at fartøyet skulle fungere
som et transportmiddel på reisen til dødsriket
(Hildebrand 1874:50-53) eller som fruktbarhetssymbol (Schönbäck 1980:114, 122–126), mens
andre har tolket båten som gravutstyr eller bolig
for den døde (Lindqvist 1920, 1921, 1958).
Båtgravene har derfor blitt tolket nokså
ensidig med vekt på religiøs symbolikk, spesielt
med hensyn til båten i graven. Fartøyene kan
riktignok ha hatt en religiøs eller symbolsk
betydning i gravskikken, men langs kysten
hadde båten en funksjonell rolle, både som
fremkomstmiddel, til handel, fangst og fiske.
Ettersom båtene har vært bruksgjenstander
har båtgravene derfor potensiale til å belyse
båtbyggertradisjoner, som igjen danner utgangspunkt for å diskutere fartøyene som en del av
maritim praksis. Riktignok forutsetter dette at
båtene i graven har vært sjødyktige båter, og
ikke bygget for seremonielt bruk, slik enkelte
har hevdet kan gjelde de større skipsgravene
(Shetelig 1917:341–342; Ingstad 1995:144).
Det er imidlertid lite som tyder på at fartøyene
fra båtgravene har vært konstruert bare for
bruk i gravleggingsseremonier. Det dreier seg
mer sannsynlig om båter som har blitt tatt ut av
drift eller fartøy som ikke lengre er sjødyktige
(se Lund 2018:84-85). At man har valgt å legge
en fremdeles sjødyktig båt i graven med den
døde styrker også den symbolske verdien til
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fartøyet, og understreker at en funksjonell båt
er viktig for seremonien, spesielt med hensyn til
tolkningen om en reise til dødsriket. I båtgraver
med ødelagte båter, f.eks. fartøy som er delt i to,
kan reiseforestillingen ha stått svakere.
Det nordnorske båtmaterialet

En sammenstilling av det nordnorske båtgravmaterialet, det vil si materiale fra Tromsø
Museums forvaltningsområde, fremkommet
før 2017, utgjør analysegrunnlaget for denne
artikkelen. Materialet hviler på Thorleif Sjøvolds
(1974) gjennomgang av nordnorske båtfunn,
men er ytterligere supplert gjennom søk i
Tromsø Museums tilvekstkataloger, topografisk
arkiv, gjenstandsbase og utgravningsrapporter.
I hele 76 graver kan enkelte gjenstandsfunn,
som båtsøm og jernspiker, indikere tilværelsen
av båt. Dokumentasjonen er imidlertid av svært
variabel kvalitet. Bare 31 av disse gravene kan
regnes som sikre båtgraver med utgangspunkt
i antall og plassering i graven eller andre
klare båtindikatorer. Disse danner grunnlaget
for analysen i denne artikkelen (se en mer
detaljert gjennomgang av de enkelte funnene i
Lund 2018).
Mulighetene for å si noe om fartøyenes
konstruksjon og dimensjoner avhenger av
bevaringsforhold, men også kvaliteten. Da de
fleste båtgravene har blitt funnet i skjellsand er
treverket til fartøyene sjeldent. I gravkonteksten
vil funn av båtsøm eller spiker av jern ofte være
den beste indikatoren dersom andre spor eller
rester mangler. Bare ved eksepsjonelle forhold
vil treverk være bevart, som f.eks. funn fra
myr. Vanligvis vil båten bare etterlate et mørkt
fargespor i undergrunnen etter at treverket har
råtnet bort. Er graven forholdsvis uforstyrret vil
båtsøm og spiker ligge omtrentlig slik de var
festet i det opprinnelige fartøyet. Dette gir oss
muligheten til å vurdere båtens konstruksjon, og
ikke minst skape rekonstruksjoner. Riktignok
krever dette nøyaktig dokumentering av
båtsømmenes og jernspikerens plassering
innenfor fartøyets avgrensning i undergrunnen.

Lund
Båtbyggertradisjoner i Nord-Norge - to
forskjellige sammenføyingsteknikker?

Da den overordnede kulturelle inndelingen
mellom norrønt og samisk lenge ble oppfattet
som dikotomisk (Sjøvold 1962, 1974; Schanche
1989a), har det tradisjonelt vært skilt mellom
norrøne/norske og samiske båtbyggertradisjoner.
Forekomsten av forskjellige sammenføyingsteknikker har blitt lagt til grunn for denne
inndelingen. Forskningshistorisk har det også
vært mye fokus på å finne fartøyenes opprinnelse
(Crumlin-Pedersen 2006, Crumlin-Pedersen
og Jensen 2018). Norske tradisjonsbåter fra
f.eks. 1800–tallet, spesielt Nordlandsbåten,
har ofte blitt ansett som en direkte etterkomme
av vikingtidens båttyper. Spesielle vikingskipsfunn, som Oseberg- og Gokstadskipet,
har stått sentralt i forskningen på norrøne/
norske båtbyggertradisjoner, og presentes gjerne
som en av bærebjelkene i Norges kulturarv
(Helberg 1995:69-70; Mathisen 2010:133–136).
Den klassiske klinkbygde båten

Basert på funn av skips- og båtgraver gjennom
årene har forskere hevdet at fartøyene benyttet
av den norrøne befolkningen fra jernalderen i
Norge, og resten av Skandinavia, primært var
klinkbygde med båtsøm av jern. Klinkbyggertradisjonen referer ofte til en båtbyggerteknikk
der bordgangene i båten overlappet noe og
deretter festet sammen ved å klinke jernspiker
mot en roe. Under byggingen av båter av denne
typen ble kjøl og stevner strukket først, og
deretter festet sammen med skaringer til kjølen i
skrå flater. Videre ble bordgangene i båtens bunn
og sider lagt slik at en bordgang overlappet et
stykke av yttersiden av det hudbordet som det
står over. Før spikeren ble drevet gjennom ble
bordene merket på innsiden, for så å drille ut
hull for sømmen. Når spikeren slås inn utenfra
og gjennom de to bordgangene som skal bindes
sammen, festes den med en stoppeskive, også kalt
en roe, på innsiden av skroget. Deretter kappes
stammen med roen og enden klinkes flat med bruk
av en klinkhammer, også kalt en pennhammer.

Fagfellevurdert artikkel
Jernspikeren som holder bordgangene sammen
kan nå kalles båtsøm. Hodet og roen på
sømmen må klemme sammen bordgangene
slik at lekkasjer ikke oppstår. Avhengig av
periode og båtbyggerteknikk har det ofte blitt
brukt tetningsmateriale av forskjellige slag
(Mikalsen 1987:69-70; Molaug 1994:87–88).
Analyser av tetningsmateriale fra båt- og
skipsfunn fra jernalder og tidlig middelalder
har vist at ull dominerte i eldre jernalder, men
det er økende innslag av andre animalske fibre
så som storfehår fra slutten av 700-tallet og
fremover (Rodum 2013:17-18, 33-35). Bruk av
plantefibre er usikkert, til tross for enkelttilfeller
som Bårsetbåten med mulig bruk av hamp
(Gjessing 1941:36; Rodum 2013:34).
Klinknagler, båtnagler, eller klinksøm har vært
de vanligste begrepene å bruke av akademikere
i forbindelse med beskrivelser av båtrester fra
gravfunn. Fra et båtteknisk standpunkt er dette
nokså upresist ettersom dette ikke tar høyde
for bruk av jernspiker. Båtsøm og jernspiker er
i utgangspunktet like i utseende før de
inkorporeres i båten, men skilles ved at båtsømmen
påklinkes en roe og får en deformasjon i den
ene enden, mens jernspikre er spiss i den ene
enden, og uten spor etter roe (Bill 1994:55).
Sammenføying med båtsøm og jernspiker er to
forskjellige teknikker og kan ha ulike bruksområder. Dermed er det nødvendig å skille
mellom sammenføying av bord (klinking)
med båtsøm og sammenføying av andre
konstruksjonsdeler av båten. I tillegg kan
jernspiker ha vært brukt i ulike deler av båten
til å feste bord til kjøl, stevn eller inntømmer,
noe som åpner for betydelig variasjon innad
båtbyggingsteknikken.
I henhold til klinkbyggingstradisjonen har
Ole Crumlin-Pedersen (2006:33–35) hevdet at
dette begrepet egentlig er for upresist da klinkbyggerteknikken gjerne assosieres med
båtsøm av jern. Han har snarere ment at den
skandinaviske grunnformen er en båttype hvor
overlappende borganger samles ved hjelp av
enten båtsøm av jern, eller ved hjelp av syteknikk
og trenagler. Denne konstruksjonsformen er
gjerne kjent som subygde båter i historisk tid.
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Figur 1: Båtgrav, Føre i Bø kommune, Nordland (Schanche 1989b, 1990).

Etter hans mening er det dermed ikke hvordan
bordgangene har vært festet eller sammenføyingsmaterialet som definerer båtfamilen, men
at båten har hatt en kjøl og en form egnet til
seilas på sjøen, samtidig som den skal være enkel
å trekke på land. Med andre ord er det formålet
som har bestemt båtens funksjon og form, og ikke
sammenføyingsmetoden (Mathisen 2010:138).
Et av de best dokumenterte eksemplene på
en fullstendig klinkbygd båt i Nord-Norge er
båtgraven fra Føre i Bø kommune (tabell 1 og
2). Så vidt meg bekjent er det ikke foretatt noen
radiologiske dateringer av funnet, men det er
antatt at den trolig stammer fra merovingertid/
tidlig vikingtid basert på tilhørende gravgods.
I funnkonteksten kunne båtsømmene for det
meste spores som mørke rester etter treverk
som fremstod som mørke striper i den lyse
sanden. Totalt ble det funnet en blanding av
ca. 230 båtsøm og spiker av jern innenfor båtens
avgrensning. Her var funnet såpass uforstyrret
at flere av båtens elementer kunne identifiseres,
blant annet tversgående planker festet med
spiker som kan tenkes å ha vært tofter, i tillegg
til spor etter en kjøl hvor kjølbordene hadde blitt
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festet med gjennomgående båtsøm til kjølen
(figur 1). Mellom bordgangene skal det ha blitt
identifisert røde striper, noe som trolig har vært
rester etter tetningsmateriale, noe som Schanche
(1989b:3–5, 1990:8–9) har tolket som mulig
hamp. Dette er imidlertid mindre sannsynlig
ettersom båten er datert til en periode hvor ull
har vært mest vanlig. Fartøyet ble estimert til
å ha vært 10,5 meter langt, og 2,7 meter bred
med rundt fem rom, følgelig på størrelse med
en tiæring for å ta utgangspunkt i båttyper fra
historisk tid (Schanche 1989b:3–5, 1990:8–9).
Syteknikk og trenagler i jernalderbåter

Begrepet «sying» om sammenføyingsteknikken
er egentlig ikke helt nøyaktig ettersom begrepet
fremstiller metoden som en teknikk hvor hullene
har blitt laget under selve sammenføyingen av
bordgangene. I realiteten har disse blitt drillet
eller boret i forkant av sammenføyingen. En
mer korrekt term for teknikken vil derfor være
«snøring», men ettersom begrepet «sying» er
såpass integrert i beskrivelsene av båtbyggertradisjonene, vil jeg forholde meg til dette. Selv om
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kildematerialet for sying som båtbyggerteknikk
fra jernalderen har vært nokså begrenset, vet vi
at bordgangene i de fleste tilfeller, i likhet med
i klinkbygde båter festet med jern, har blitt sydd
sammen med overlapp, gjerne forsterket med
trenagler bord til bord (Westerdahl 1985:33–36,
2010a:332, 2010b:61–63).
Det karakteristiske for syteknikk er at det
benyttes dyresener eller vidjer/rotteger for
å sammenføye bordgangene, ofte forsterket
med trenagler. Norges eldste bordbygde båt,
Haugvik-båten, funnet i Sømna kommune
i Nordland, som dateres til overgangen
mellom bronsealder og førromersk jernalder,
840–540 f.Kr. og 780–420 f.Kr. viser at metoden
trolig har en stor tidsdybde (Sylvester 2006:91,
93-94, 97). Et fartøy uten spor etter båtsøm av
jern har også blitt funnet i en grav fra Kveøy
i Kvæfjord kommune, Troms fylke (tabell 1
og 2). Denne er imidlertid datert til bronsealderen, og kan ikke med sikkerhet identifiseres
som en bordbygd båt på grunn av bevaringsforhold. Dette kan likevel antyde at lignende
teknikker har vært i bruk siden bronsealderen,
og kan utgjøre forløpere til jernalderens båter
(Arntzen og Sommerseth 2010:80–82).

Fagfellevurdert artikkel
Syteknikk i fartøy er også å finne i båter helt
fram til slutten av jernalderen. I Nord-Norge er
det i dag funnet to båter fra denne perioden som
har vært fullstendig sydde. Dette er båtgraven
fra Øksnes (Gjessing 1941) og det nylige funnet
fra Hillesøy (tabell 1 og 2, figur 2) utgravd
sommeren 2017 (Niemi 2018a), også en båtgrav.
Ettersom etableringen og kontinuitetsforståelsen
i norsk båtbyggertradisjonen har vært sentralt
i tidlig arkeologisk forskning, ble oppdagelsen
av båtgraven fra Øksnes anvendt som
argumentasjon for utviklingen av to forskjellige
båtbyggerteknikker (Gjessing 1941:47–85).
Christer Westerdahl (2010a:336-337) har
påpekt at både sydde fartøy og skriftlige kilder
plasserer teknikken som en del av samisk
båtkultur fra 700–800 e.Kr. og helt fram til
1900–tallet. Tradisjonelt har syteknikk blitt
assosiert med båter fra tidligere perioder enn
jernalderen, men det er også hevdet at samene
fortsatte å bruke syteknikk lenge etter at norrøne
båtbyggere tok i bruk båtsøm og spiker av jern.
Denne påstanden er i stor grad basert på Snorres
Sturlassons (2003:288) sagaberetning om
tronpretendenten Sigurd Slembe. Her berettes
det om at da han i 1138-1139 overvintret på
Hinnøya fikk han samene (finnene) som bodde

Tabell 1: Båtfunn fra Nord-Norge.
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inne i fjorden til å bygge skuter for seg. Fartøyene
ble beskrevet som å ha blitt bundet sammen med
sener uten båtsøm eller spiker av jern og hadde
vidjer i stedet for kne. I skutene skulle det ha
vært plass til at 12 mann kunne ro på hver side,
og det ble hevdet de skulle være så hurtigseilende
at ingen skip tok dem igjen på vannet (Pettersen
1988:146). Snorre skrev Heimskringla omkring
1230, altså 100 år etter at Sigurd Slembe levde
(Bagge 1991:1, 14). Beskrivelsene av samenes
båter har nok en begrenset utsagnsverdi for
Sigurd Slembes tid, men viser at på midten av
1200–tallet levde en tradisjon på Island som
forteller at samene var eksepsjonelle båtbyggere,
og at de på et tidspunkt forut for Snorres tid
bygget båter uten jern som sammenføyingsmateriale.
En mulig forklaring på syteknikkens
«overlevelse» etter at jern ble mer vanlig i
båtbyggingen har blant annet vært en form for
etnisk signalisering, hvor sammenføyingsmetoden ble viktig for å markere tilhørighet.
Sydde båter kan også ha oppfylt andre funksjoner
og vært tilpasset andre landskap. Fra moderne tid
vet vi at sydde båter har blitt brukt mye innlands,
iblant annet eider, innlandsvann, vassdrag osv.
(Christer Westerdahl 2010a:336-337). Det må
bemerkes at innlandsbåtene vil være forskjellige
fra sjøgående fartøy da disse har vært av
relativt liten størrelse, men til gjengjeld lette å
transportere. Da Snorre (2003:288) beretter om
bygging av sydde hurtigseilende skip kan dette
indikere at syteknikk også ble brukt i større
maritime fartøy som var ment for lengre opphold
ute på havet.
I 2017 og 2018 ble det utgravd to båtgraver på
Hillesøy i Tromsø kommune. Den første graven
skal ha inneholdt et fartøy der det ikke ble påvist
spor av sammenføyninger med båtsøm eller
spiker av jern, i båten i den andre graven er det
blitt brukt båtsøm for å feste kjølbordene i begge
stevnene (Niemi 2018b). Båtene ble funnet like
ved hverandre, noe som kan antyde en kobling
mellom dem. Da det bare er førstnevnte som har
vært fullstendig sydd, vil jeg i hovedsak fokusere
på funnet fra feltsesong 2017 (jf. tabell 1 og 2).
Siden det ikke ble funnet båtsøm av jern eller
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jernspiker, har det blitt foreslått at båten har vært
fullstendig sydd, noe som ytterlige understøttes
av at det ble påvist seks gjennomboringer i de
bevarte delene av bordgangene. To av dem ble
funnet på hver sin side av bandet (tverskipsavstivning i skroget) under en tofte (sitteplass);
én i bandet under bekkenet til den gravlagte,
og én i antatt band. Med en diameter på tre–fire
centimeter dreier det seg neppe om treplugger
som ofte anvendes til å fiksere sømmen i sydde
båter. Det antas heller at det har vært brukt
trenagler til å feste bandene til huden. En av dem
er datert til 773–968 AD (Beta - 1160±30BP,
se Niemi 2018a:21–22).
Bruk av trenagler for festing av band og
hud har vært relativt vanlig i båter fra yngre
jernalder, men er som sagt ikke den eneste
forbindelsen mellom bordgangene og opptrer
alltid i kombinasjon med enten båtsøm av jern,
jernspiker eller sying (Westerdahl 1987:14).
Fartøyets opprinnelige lengde har blitt anslått til
å ha vært 4,8 meter med en bredde på 1,2 meter.
Båten, som også hadde en trenagle, skal også ha
hatt tydelig markert kjøl og esinger. Utforming
og størrelse minner om en to-roms spisse, en
relativt liten robåt uten seilføring som primært
har blitt benyttet for kortere transport og fiske
nær kysten (Niemi 2018a:22-26, 30-31, 41–43).
En vekslende bruk av sammenføyingsmateriale?

Båtbyggertradisjonene og båtene presentert så
langt faller i stor grad under den tradisjonelle
inndelingen av jernalderens båttyper; klinkbygde
båter festet med båtsøm og spiker av jern eller
sydde fartøy sammenføyd med dyresener,
vidjer/rotteger og trenagler. Min analyse av de
nordnorske jernalderbåtene viser at en betydelig
del av fartøyene ikke kan klassifiseres som
hverken klassisk klinkbygde med båtsøm av
jern eller helsydde båter med vidjer og trenagler.
De havner dermed utenfor den tradisjonelle
Figur 2: Plantegning av båtgraven fra Hillesøy
(Niemi 2018:23, Figur 33) © Tromsø Museum Universitetsmuseet.
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oppfatningen av jernalderens båtteknologiske
utvikling i Skandinavia. Da flere av båtene ser
ut til å «mangle» båtsøm eller spiker i enkelte
partier, er det nødvendig å vurdere hvorvidt
dette skyldes senere forstyrrelser eller ulike
båtbyggertradisjoner med kombinasjon av ulike
sammenføyingsmetoder. Dette har imidlertid
vært utfordrende å konstatere ettersom
dokumentasjonsgraden for flere av båtgravene
er mangelfulle. En må likevel ta hensyn til at
variasjoner innad i de klinkbygde båtene kan
skyldes ulike lokale båtbyggertradisjoner,
økonomiske faktorer, eller tilpasninger til ulike
landskapstyper. Dette gjør det problematisk
å etablere en standard for klinkbygde fartøy
i jernalderen og dermed utfordrende å tolke
hvorvidt få eller manglende båtsøm/jernspiker i
deler av båten som følge av intensjonell bruk av
alternative sammenføyingsteknikker.
Sand, Tjeldsund kommune - forsterkning eller
reparasjon?

Under utgravningen av båtfunnet fra Sand i
Tjeldsund kommune (tabell 1 og 2) ble det funnet
en blanding av totalt 19 båtsøm og spiker av
jern innenfor den mørke stripen på ca. 5 meter,
etterlatt av fartøyet i den lyse skjellsanden.
Basert på gravgodset er båten datert til merovingertid/yngre jernalder, mellom 580–730 e.Kr.
(Johansen 1989:4). Det er interessant at båtsøm
eller spiker nesten utelukkende ble funnet i
tilknytning til den sørlige stevnen. Bevaringsgraden gjør det problematiske å skille båtsøm
fra jernspiker, men siden det sjeldent er klinket
i stevnen dreier det trolig seg om en konsentrasjon av spiker (figur 3). Bare et fåtall båtsøm
av jern ble funnet ut mot båtens sider og kjøl.
Plasseringen i funnkonteksten kan minne om
festing av band eller beter. Dette kan indikere at
en har valgt å spikre og klinke kjølbord til kjøl og
stevnbord til stevn, mens resten av huden har vært
festet med syteknikk. Lokaliteten har riktignok
ligget på dyrket mark, og det bemerkes av
ansvarlig feltarkeolog at de øverste bordgangene
muligens har blitt bortpløyd. En kan dermed
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ikke utelukke at båtsøm eller jernspiker har blitt
benytte her (Johansen 1989:3–4).
I dette tilfelles synes antall båtsøm og
jernspiker i graven ikke nødvendigvis å reflektere
båtens opprinnelige konstruksjon. Fartøyet
synes opprinnelig å ha vært sydd og festet med
trenagler. Som følge av en skade kan det så ha
blitt gjort forsøkt på å forlenge båtens levetid
eller endre egenskaper ved å inkorporere spiker
av jern for å forsterke fartøyets fremre stavn.
En sammenføying med dyresener eller vidjer/
rotteger generelt vil generelt sett være mindre
slitesterk enn båtsøm av jern. Spesielt i fremre
stavn, hvor pågangen fra bølger har vært størst,
vil behovet for en forsterkning vært mest aktuelt
(figur 3 og 4).
Strandå, Bodø kommune - intensjonell blanding
av sammenføyingsteknikk?

Båten funnet i Langhaug 2 fra gravfeltet på
Strandå i Bodø kommune viser også en mulig
kombinasjon
av
sammenføyingsteknikker
(tabell 1 og 2). Ifølge Olaus Martens Nicolaissen
(1893:1–2) inneholdt graven rundt 80–90 båtsøm
som lå på linje gjennom haugen i en lengde på
ca. seks meter. Båtsømmene og jernspikerne
var delvis omgitt av rustgjennomtrengt tre,
konsentrert i områdene hvor stavnene til fartøyet
trolig har vært. Tre av dem ble etter nærmere
undersøkelse identifisert som mulige jernspiker.
Hvor disse har vært plassert i avtrykket til båten
er imidlertid ikke beskrevet, men stammer mest
sannsynlig fra båtens stevn.
På bakgrunn av antall og plassering knytter
Nicolaissen (1893:1–2) båtsøm av jern til
kjølbordene samt i begge stavn-endene for å
feste endene av sidebordene. De øvre sammenføyingene av bordgangene mente han dermed
måtte ha vært festet med trenagler eller vidjer slik
tradisjonen har vært i russiske fiskebåter helt opp
til moderne tid. Det foreligger ikke radiologiske
dateringer av båten, men basert på gjenstandene
har Sjøvold (1974:62) hevdet at den kan stamme
fra vikingtiden. Båtsømmene med rundt skaft og
firkantete jernspiker kan imidlertid indikere en
noe tidligere datering (figur 5). En datering til
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Figur 3: Plantegning av båtgraven fra Sand i Tjeldsund kommune (Johansen 1989:9, Figur 3).

merovingertid eller tidlig vikingtid finner støtte
i en båtgrav med svært lik konstruksjon datert
til merovingertid som ble avdekket på Hillesøy
(Niemi 2018b).

De utvalgte eksemplene viser at det har eksistert
betydelig variasjon blant de nordnorske
jernalderbåtene, spesielt med hensyn til antall
båtsøm/spiker, størrelse og bruk av sammenføyingsteknikk. Denne variasjonen er også

synlig i resten av det analyserte båtmaterialet
(tabell 2). Sammenlignet med båtgraver fra
nordlige Europa (Müller-Wille 1970; R.H.L.
Nilsen 1997), hvor en generelt kan observere
at antall båtsøm/spiker øker proporsjonalt med
fartøyets størrelse, har ikke dette forholdet
vært like tydelig i båtgravene fra Nord-Norge.
Sammenligningsgrunnlaget er imidlertid noe
tynt, siden få har dokumentert antall båtsøm og
spiker i gravene.
Den fullstendige klinkbygde båten fra
Føre, Bø kommune, samsvarer godt med

Figur 4: Jernspiker (6 cm) og båtsøm (2,3 cm)
fra Sand, Tjeldsund kommune.

Figur 5: Båtsøm (4,6 cm) og jernspiker (5,7 cm)
fra Standå, Bodø kommune.

Et blandet bilde
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båtfunn av samme størrelse i nordlige Europa
der klinkbygde fartøy ville vært festet med
200-300 båtsøm og spiker av jern (MüllerWille 1970:33-35). Ved Hundstad i Kvæfjord
kommune (tabell 2) ble det funnet rundt
70 båtsøm og spiker av jern i en båt estimert
til å ha vært 6,5–8 meter lang (Nicolaissen
1881:280-281). Til sammenligning ville
klinkbygde fartøy fra Nord-Europa av samme
størrelse generelt inkludert 200–500 båtsøm/
spiker av jern. Likedes viser båtene fra Sand
i Tjeldsund og Nymark i Vestvågøy, begge
ca. 5,5 meter lange, en betydelig forskjellig i
båtsøm- og spikerfrekvens med henholdsvis
19 og 124 båtsøm/jernspiker (tabell 2). Det
observeres dermed betydelig variasjoner
mellom båter av omtrent samme størrelse i det
nordnorske materialet med hensyn til antall
båtsøm og spiker.
Variasjonen i båtmaterialet gjør det
problematisk å hevde at det har eksistert en
standardisering av klinkbygningstradisjonen,
kanskje spesielt i Nord-Norge. Størrelsen på
fartøy fra forhistorisk tid har variert betraktelig,
særlig i vikingtid, mye som en følge av utvikling
av handelsnettverk og markedshandel. Bildet
kompliseres ytterligere når det gjøres funn av
båter helt uten båtsøm og spiker av jern, slik
som den sydde båten fra Hillesøy. Riktignok er
det bare gjort ett annet funn av et fullstendig
sydd fartøy i Nord-Norge som kan dateres til
jernalderen, Øksnesbåten fra Øksnes kommune
i Nordland (Gjessing 1941:37–47).
Dette kan i stor grad skyldes representasjonsproblemer. Båtgravene er som oftest funnet
i områder med skjellsand. Dette medfører at
treverket til båtene sjeldent er bevart, og dermed
fremstå som et mørkere avtrykk i undergrunnen.
Da hovedparten av nordnorske jernalderfunn
ble utgravd i arkeologiens etableringsfase, kan
det tenkes at datidens dokumentasjon ikke tok
hensyn til slike avtrykk, spesielt siden båtgraver
tradisjonelt har vært assosiert med funn av
båtsøm og spiker av jern. Sydde båter kan derfor
synes å ha vært langt vanligere enn hva som i dag
er representert i det arkeologiske materialet.
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Utvikling av en felles tradisjon i nordnorsk
jernalder?

Selv om det nordnorske båtmaterialet fra et
overordnet perspektiv kan gi inntrykk av at
båtene primært var klinkbygde fartøy festet
med båtsøm og spiker av jern, har undersøkelser
av sømmenes frekvens og plassering i graven
tydelig påvist at flere av båtene kan fremstå som
en blanding av samiske og norrøne båtbyggerteknikker. I tillegg kommer fartøy som har vært
fullstendig sydde. Båtsøm og spiker av jern har
en dominerende tilstedeværelse i gravskikken,
men med tanke på at Nord-Norge har vært
en sosial, økonomisk og politisk arena for to
forskjellige etniske grupper over en lang periode
(Sjøvold 1962; 1974; Schanche 1989a), spesielt i
kystområdene, har norrøn og samisk interaksjon
trolig hatt betydelige overlapp når det kom til
utnyttelse av maritime ressurser (G. Nilsen 1997;
2017; Odner 1983).
Mariann Mathisen (2010:135) har påpekt at
båtene er teknologiske gjenstander, samtidig som
de er viktige kulturbærere med en omfattende
kunnskaps- og kultursfære og kan fungere som
etniske markører. Båtene er riktignok klart
viktige teknologisk gjenstander, men Mathisens
(2010) påstand knytter an til forutsetningen
om en delt båtteknologisk utvikling, og da en
viss dikotomi mellom båtbyggertradisjonene.
På bakgrunn av båtmaterialet og betydelig
kulturell interaksjon i en maritim kontekst vil det
være problematisk å inndele norrøn og samisk
båtbyggertradisjoner som enhetlige lukkede
enheter (Mathisen 2010:134). Båtmaterialet
indikerer tvert imot at det ikke nødvendigvis har
eksistert en klar inndeling der norrøne båtbyggere
kun har benyttet seg av jern for sammenføying,
mens samiske kun brukte sying, vidjer/rotteger
osv. i jernalderen. Som bruksredskap har båtens
tilknytning til havet stått i senter for sosial
omgang mellom kulturene på land og til sjøs. Det
er naturlig at denne fellesinteressen har medført
en etablering av viktige sosiale og økonomiske
relasjoner på tvers av gruppene, noe som videre
kan ha resultert i utvekslingen av maritime
kunnskaper, og ikke minst båtbyggings-
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Tabell 2: Oversikt over samtlige nordnorske båtgraver hvor fartøyets dimensjoner er kjent sett i
relasjon til antall båtsøm/ spiker av jern.

teknikker- og teknologi. Sammenføyingsteknikker -og materiale som tidligere har blitt
oppfattet som klart definert etter etnisitet, bør
i større grad oppfattes som mer praktiske og
situasjonsbestemte løsninger.
Et slikt standpunkt finner støtte i en
vektlegging av grunnform fremfor sammen-

føyingsmateriale, og gjenfinnes som grunnleggende trekk i nordiske, angelsaksiske og
vestslaviske funn, det vil si sjøgående stokkeog kjølbåter med overlappende bordganger,
slik Crumlin-Pedersen (2006:33–35, CrumlinPedersen og Jensen 2018:8) har hevdet. Båter
der overlappende bordganger er festet med
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syteknikk vil dermed anses som en del av samme
båtfamilie som fartøy med båtsøm og spiker av
jern. For denne utviklingen har Crumlin-Pedersen
også påpekt hvordan stokkebåter med påsydde
bordganger har vært sentrale for utviklingen
av nordeuropeiske båttyper i jernalderen. Dette
støttes av funn av en stokkebåt med påsydde
bordganger ved gravfeltet på Gulli i Vestfold
kommune som kan dateres til mellom 850 til
begynnelsen av 900-tallet (Gjerpe 2005:111).
Påsydde stevner og bordganger har her vært
festet med hjelp av organiske materialer og ikke
jern. Crumlin-Pedersen (2006:33-45) er derfor
kritisk til begrepet «klinkbygde båter», ettersom
det vanligvis henviser til klinbygningsteknikk
hvor bordene samles med jern. På bakgrunn
av variasjonen som fremgår i det nordnorske
båtmaterialet, spesielt med hensyn til antall
båtsøm/spiker av jern og en vekslende bruk av
sammenføyingsteknikk, ser jeg det nødvendig å
legge etniske kulturtradisjoner litt til siden, og
heller tolke fartøyenes form og oppbygging som
et resultat av andre faktorer.
I flere nordnorske båter, eksempelvis Strandå
i Bodø og Holkestadvika i Steigen kommune
(grav 3) synes båtsøm -og spikerkonsentrasjonen
å indikere at bordgangene mot kjølen har vært
klinket med båtsøm av jern og stevnene spikret
med jernspiker, mens bordene ut mot siden kan
ha vært festet med syteknikk (tabell 1 og 2).
Dette har trolig gitt en sterk, men samtidig lettere
konstruksjon enn en båt fullstendig festet med
jern. Dette er en kvalitet som har vært praktisk
for fiske/fangstbonden som måtte forholde seg
til sjøen på dagligdags basis i ulike settinger, og
kan ha vært fordelaktig hvis en hadde behov for
å flytte båten over land.
Valgt teknologi eller kombinasjon av teknologi
har bidratt til båtenes egenskaper, eksempelvis
vil et klinkbygd fartøy festet eksklusivt med
båtsøm og spiker i jern hatt en sterk og slitesterk
konstruksjon, men også en ramme som er
stivere i sjøen enn sydde båter eller fartøy med
kombinasjon av sammenføyingsteknikker. Det er
vanskelig å vurdere hvilke vurderinger som har
ligget til grunn hos de enkelte båtbyggerne, så det
er sannsynlig at både praktiske hensyn og lokale
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håndverkstradisjoner har hatt innvirkning. Det
kan diskuteres hvorvidt båtene med vekslende
bruk av sammenføyingsteknikk- og materiale har
vært velegnet til eksempelvis sel- og hvalfangst.
Sammenlignet med moderne konstruksjoner
har jernalderbåtene vært betydelig mer fleksible
uavhengig av teknikk og sammenføyingsmateriale.
I forbindelse med utviklingen av Nordlandsbåten har Gunnar Eldjarn (2018:28–30, 32)
hevdet at det er vanskelig å se at etnisk tilhørighet
skulle innebære noen store forskjeller i båtenes
konstruksjon. Båten er et redskap som er laget
for å møte grunnleggende funksjoner. Først og
fremst skal fartøyet kunne bære et mannskap
og samtidig fungere som en trygg arbeidsplattform. Dette mener Eldjarn (2018) har vært
grunnleggende behov langs hele kysten. Som
følge av den voldsomme ekspansjonen i fiske
fra siste halvdel av 1700–tallet, særlig i henhold
til intensifieringen av Lofotfisket, skjer det også
en sakte utvikling i Nordlandsbåtene, både
utseendemessig og med hensyn til praktisk
funksjon (Eldjarn 2018:31–32). Teknologiske
endringer i båtbyggertradisjoner som følge av
et intensifiert fiske kan også ha vært tilfelle i
jernalderbåtene, spesielt i slutten av vikingtiden.
Eksempelvis kan konsentrasjonen av båtsøm
langs kjølen og begge stavnene i båten fra
Strandå representere en løsning mindre bestemt
av etnisk tilhørighet, og heller av hvilke midler
som var best egnet eller tilgjengelig.
Sydde eller delvis sydde båter har tradisjonelt
vært oppfattet som svakere enn klinkbygde
fartøy utstyrt med båtsøm og spiker av jern,
men kan ikke utelukkes fra fangstaktiviteter på
havet. Eksempelvis kan en mer fleksibel ramme
i sydde båter eller fartøy med vekslende bruk av
sammenføyingsteknikk potensielt ha vært bedre
egnet til å absorbere slag og kollisjoner med
større marine havdyr. Riktignok kan det ha vært
mindre slitesterkt og krevd mer vedlikehold.
Dette kan muligens ha begrenset bruken av
denne typen båter i til de nære kystområdene,
mens fartøy fullstendig festet med jern kunne
oppholde seg lengre ute til havs. Andre maritime
funksjoner, som hvorvidt båtene har vært utstyrt
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med seil er imidlertid vært vanskelig å spore.
Bare i Førebåten kan det muligens observeres
konstruksjonselementer som forutsetter seilføring (Schanche 1989b:3–5, 1990:8–9).
Hva representer variasjonen?

Det er viktig å fremheve at fartøyene er
produkter av levende samfunn hvor blant
annet bruksområde, økonomi, tilgang til jern
og båtteknologisk kunnskap kan ha styrt båtbyggerens valg, uavhengig av etnisk tilknytning.
Det er derfor er viktig å ta hensyn til samfunnsmessige faktorer som kan ha påvirket båtens
utforming. Jeg argumenterer for at økonomi,
eller tilgang til jern, har hatt stor innvirkning
på byggeprosessen. Hittil er det bare påvist to
jernvinningslokaliteter i Nord-Norge som kan
dateres til jernalderen, hvilket gjør den lokale
jernutvinningen marginal i sammenligning
med avdekket produksjon i Nord-Trøndelag
(Jørgensen 2015:101-103). Selv om det må
antas at dagens funnbilde er fragmentert, har
Roger Jørgensen (2015:101–103) påpekt at
lokal produksjon neppe har dekket lokale behov
og at hovedparten av jernet må ha kommet
til landsdelen gjennom handelstransaksjoner
med nettverk sørpå. Transport og distribusjon
av råstoffet har trolig blitt organisert og
monopolisert av datidens maktsenter i nord.
Tilgangen på jern kan derfor ha vært begrenset i
områder et stykke unna maktsentrene. Analysen
har vist en tendens til at fartøy med størst antall
båtsøm og spiker av jern har blitt funnet relativt
nære antatte maktsentra og avtar ved økt avstand
fra senterdannelsene (figur 6, Lund 2018:79).
Alle båtgraver synes å ligge i samme regioner
som maktsentra eller høvdingegårder, men
båter med lavere antall søm ligger i mer
utenforliggende deler av landskapet. Mengde
jern i båtene kan dermed kunne dels skyldes
lokale høvdingegårder som må ha stått sentralt i
distribusjonen av jern (Jørgensen 2010:202-203).
Det må tas noen forbehold til dette mønstret,
men det kan antyde at båtsøm og spiker har vært
lettere tilgjengelig desto nærmere en var bosatt
høvdingegårder, og likedes vanskeligere å få tak
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i avsidesliggende områder. Dette henger ikke
bare sammen med geografi, men hvordan de
sosiale nettverk var organisert og prioriteringer i
bruken av jern. Begrenset tilgang til jern har ikke
nødvendigvis vært et problem for nordnorske
båtbyggere da andre båtbyggertradisjoner uten
eller med minimal mengde jern kan ha vært et
velkjent alternativ til klinkbygde båter hvor
bordgangene hovedsakelig har vært samlet med
båtsøm og spiker av jern.
Ifølge Lars Frederik Stenvik (2003:80-81)
og Jørgensen (2010:200-203) kan manglende
kunnskap om produksjon ha innvirket på den
begrensete tilgangen på jern i Nord-Norge.
Samtidig kan jernets bruksområder ha vært
begrenset til små objekter frem til 200-300 e.Kr.
(Jørgensen 2015:100). Mangelfulle tekniske
kunnskaper om metallets egenskaper og
bruksområder kan også ha hatt en innvirkning
på utbredelsen av produksjon, spesielt i den
første fasen. Det kan også ha eksistert et utenforliggende handelsnettverk som forsynte landsdelen
med råstoffet. Trolig har en kombinasjon av disse
tolkningene ført til preferanse mot jernimport fra
andre kilder etter romersk jernalder, da etterspørselen økte betydelig selv om forutsetningene
for lokal utvinning lå klare (Jørgensen 2010:
200-203). Jørgensen (2010:203, 2015:103-104)
ser dette som bemerkelsesverdig, men tenker
i likhet med Stenvik (2003:80-81) at dette kan
være en følge av en aktiv monopolisering av
jernproduksjonen sørpå for å sikre opprettholdelsen
av
handelsrutene.
Jørgensen
(2015:105) konkluderer imidlertid med dette
kan ha vært et strategisk valg tatt av det øverste
norrøne sjiktet for å opprettholde maktbalanser.
Variasjonen i båtbyggingsteknologien kan
skyldes rent praktiske eller funksjonelle årsaker. En
vurdering av fartøyenes funksjonelle egenskaper
basert på arkeologiske funn er vanskelig både
på grunn av manglende dokumentasjon og
mulige feilkilder i oppmålingen. Av totalt 76
båtgraver inkludert i analysen er det bare 24 av
de 31 sikre båtgravene som har oppgitt nøyaktige
dimensjoner, hvorav 9 har kun oppgitt lengde.
Der lengde-breddeforholdet kan beregnes, synes
de fleste båtene å ha vært relativt smale i forhold
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til lengden (tabell 2). En kort, men relativt bred
båt, kan for eksempel ha vært bedre egnet for
småfrakt i nærområde, slik som høy, fangst, eller
husdyr, mens smalere fartøy kan i større grad ha
blitt
benyttet
som
fremkomstmiddel
(G. Nilsen 1997:119).
Mens det i vikingtiden har vært argumentert
for en spesialisering av fartøy i form av
utviklingen av handels- og krigsskip (G. Nilsen
1997:74), er det vanskelig å spore en tilsvarende
utvikling i det nordnorske båtmaterialet. Hvis
fiske med tilhørende lengre opphold på havet
var hovedoppgaven for periodens båter, kunne
en sterk konstruksjon vært av størst betydning,
men en tydelig spesialisering er ikke å spore i
båtmaterialet. Båtene i gravene ser heller ut til
å representere havgående fartøy som har vært
benyttet til mer «hverdagslige» aktiviteter.
Gørill Nilsen (1997:75–76) har blant annet
påpekt at jernalderens båter trolig har dekket
mange av de samme funksjonene som den
moderne Nordlandsbåten, som fiske, transport
over fjorden og havstrekninger med både folk,
varer og dyr, noe som trolig har vært gjeldede for
fartøyene i de nordnorske båtgravene.
Da de fleste gravene har inneholdt båtsøm
og spiker av jern, vet vi at de aller fleste båtene
har vært bygget med overlappende bordganger,
med andre ord en båtbyggerteknikk som kan
oppfattes som den skandinaviske grunnformen.
Selv om grunnmønstret har vært nokså likt
kan opprinnelig hovedfunksjon og formål ha
vært med på å gi variasjon i utformingen, slik
den fremgår i tradisjonelle Nordlandsbåter. All
båtsøm trenger ikke nødvendigvis ha vært brukt
til å feste overlappende bord, men knytte seg til
enkelte steder i fartøyet, spesielt kjølen, slik vi
har sett i flere av eksemplene ovenfor. Båtsømog jernspikerkonsentrasjonene i båten fra Sand,
Tjeldsund kommune (figur 3) synes å vitne om
en aktiv forsterkning eller reparasjon av fremre
stavn etter at båten har vært i bruk. Det samme
kan også vurderes for fartøyet fra Strandå, Bodø
kommune. Til forskjell fra funnet ved Sand ble
det også avdekket båtsøm av jern langs kjølen
og ved begge stavnene, noe som kan indikere
at dette var gjort intensjonelt av båtbygger fra
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starten av. Da båtgraven kan dateres til vikingtid
kan fartøyet ha blitt konstruert delvis med båtsøm
av jern for å imøtekomme en mulig intensifiering
i fiske lengre ut på havet.
Variasjoner i antallet båtsøm av jern knyttet
seg dels til større fartøy, men det forekommer
betydelige forskjeller også i båter som har hatt
relativt like dimensjoner. Eksempelvis har
Førebåten på 10,5 meter rundt 230 båtsøm/
spiker av jern, mens båten på åtte meter fra
Strandå, Bodø kommune, bare har 18-20
båtsøm/spiker av jern. Frekvensforskjellen samt
ulikheter i den romlige fordelingen av båtsøm og
spiker indikerer to forskjellige konstruksjonsmetoder. Bakenforliggende årsaker for disse
ulike båtbyggingsteknikkene er nok mer
komplekse, men samfunnsmessig kontekst der
tilgang til jern kan ha variert avhengig av sosial
status, økonomi eller kunnskap om produksjon
kan ha vært sterkt medvirkende. Samtidig
har disse faktorene bidratt til syteknikkens
«overlevelse», også lenge etter at jern i fartøy ble
mer vanlig i jernalderbåtene.
Et komplekst bilde

Denne analysen båtgravene i Nord-Norge fra
et mer bruksorientert perspektiv har kastet nytt
lys over jernalderbåtene. Mest i øyenfallende
er betydelig variasjon med hensyn til sammenføyingsteknikk i det nordnorske båtmaterialet.
Her observeres det både fartøy som har
vært fullstendig sammenføyd med enten
klinkbygnings- eller syteknikk, i tillegg til båter
der disse teknikken er kombinert. Nettopp den
vekslende bruken av sammenføyingsteknikk
i nordnorske båtgraver bidrar til at jeg ønsker
å gå vekk fra tidligere tolkninger av den båtteknologiske utviklingen som etnisk differensiert.
I likhet med Crumlin-Pedersen (2006:33-35)
stiller jeg meg kritisk til den tradisjonelle
vektleggingen av klinkbyggertradisjonen der
Figur 6: Antall båtsøm/spiker i sikre båtgraver
sett i relasjon til mulige nordnorske maktsenter i
jernalderen. Basert på Inger Storlis (1988:34–37)
magistergrad. Kartgrunnlag: Kartverket.no.
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båtene bare har vært festet med båtsøm av
jern, og heller argumentere for en skandinavisk
grunnform hvor både klinkbygnings- og
syteknikk har vært benyttet.
Et bredt spekter av variasjoner fremgår i det
undersøkte båtmaterialet. Førebåten har vært
fullstendig sammenføyd med båtsøm og spiker
av jern, noe som kan indikere at båtbygger/eier
hadde rikelig med tilgang til råstoffet som følger
av geografisk plassering eller sosial/politisk
tilknytning til høvdingesentrene. Det er imidlertid
vanskelig å slå fast om vekslende sammenføyingsteknikk i båten fra Strandå indikerer en
periode med begrenset tilgang til jern, eller om
båtbygger la funksjonelle vurderinger til grunne.
Det er klart at forskjellig bruk av sammenføyingsteknikk har resultert i fartøy med ulike
maritime egenskaper og det er sannsynlig at valg
av sammenføyingsmateriale kan være knyttet til
formål eller bestemte bruksområder. Materialet
fra båtgravene i Nord-Norge vitner om en
båtteknologisk utvikling i nordnorsk jernalder
som ikke nødvendigvis har vært sentrert rundt
båtsøm og spiker av jern som eneste sammenføyningsteknikk.
Summary
Variation in practice? Joining-techniques in North
Norwegian iron age boats
The iron age burial custom where individuals are placed
in seafaring vessels has traditionally been associated with
large ships or smaller clinker build boats, such as the famous
Oseberg ship found in Norway or the Nydam boat from
Denmark. The overall impression of boats from this period
have thus been that most of the vessels were constructed and
joined with iron rivets consisting of a square nail and a dish
shaped washer called a rove. A closer study of archaeological
remains from boat burials in Northern Norway has revealed
that this might not have been the case. By investigating the
number and location of the rivets within the burial, several
boats appear not to have been purely “clinker built”, but also
fastened by a so called “sewing technique”, traditionally
associated with older or Sami boatbuilding traditions. In
addition, one of the newly found boat burials from Hillesøy
in Troms county contained a boat completely lacking iron
rivets. The main result of detailed comparison of all Iron
Age boat burials from Northern Norway is exemplified by
a selection of boats demonstrating varied use of joiningtechniques. Furthermore, this article explores the contextual
setting of these boats, arguing that the chosen boatbuilding
60

techniques affected the functional aspects of the vessels and
is thus related to their maritime activities.
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