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– Selspekk var den
tidens olje og gass
Steinaldermenneskene på Vega
var avhengige av selspekk for oppvarming, en avhengighet som satte
fart i utviklingen av båter og fangstredskaper til sjøs.
Skjørbrent stein og tykke lag med fet
sot. Professor Hein Bjerck er rimelig
sikker på at ildstedene han og kollegene
nylig har gravd ut i Mohalsen har vært
brukt til å fyre med selspekk.
– Det er en veldig fin måte å holde
jevn og fin varme på. Man fyrer opp et
bål, varmer opp steinene som ligger i
bålet, og så legger man spekkskiver
oppå. Da vil fettet smelte og renne ned
mellom steinene og ned i glørne. Dette
er en mye mer effektiv måte å holde
varmen på enn å gå rundt og samle inn
kvist og kvas som bare flammer opp og
brenner opp på kort tid, sier Bjerck.

Fyrte under tak At slike ildsteder finnes
i Moen, kan tyde på at stedet har vært
brukt også om vinteren, og at man har
hatt enten et telt eller en huskonstruksjon over ildstedet.
– Et slikt langsomtbrennende bål vil
jo ikke ha noen effekt hvis det er ute i
fri luft, påpeker Bjerck.
Historier fra Grønland forteller at en
familie skal ha holdt seg med varme i
løpet av en hel vinter ved å bruke fettet
fra kun åtte seler. At de første nordmennene brukte selspekk som varmekilde, sier noe om utviklingen av sjøfangsten, ifølge Bjerck.
Koloniserte Norge Han ser for seg at
avhengighet av sel tvang menneskene
ut på havet for å jakte.
– Dette kan ha vært viktig motivasjon
for å utvikle båter og teknologi for
fangst på sjøen. Jeg tror vi kan se denne
utviklingen parallelt med koloniseringen av skjærgårdskysten i Norge og
Skandinavia, sier Bjerck.
Det synes å være konsensus blant
forskerne om at de første nordmennene
kom sørfra, og ikke fra øst, og at norskekysten ble kolonisert i løpet av noen
få hundre år.
– Vi ser det på redskap og jaktvåpen,
de er stort sett de samme overalt i
denne tidlige tidsepoken. Vi finner
nøyaktig de samme pilspissene blant
reinsdyrjegerne i Nord-Tyskland og
Danmark. Spor etter østlig innvandring
får vi først 1.000 år senere, sier Bjerck.

Nitidig arbeid: Hein Bjerck graver seg nedover i ildstedet. Jordprøver tas ut for aldersdatering med C14-metoden og kjemiske analyser.
– Husk at norskekysten er blant

bruke 3.000 - 4.000 år på å komme seg

Tekst og foto:

Produktivt Han tror heller ikke befolk- verdens mest produktive kystlinjer. Da hit, sier Bjerck.
ningen lenger sør i Europa brukte båter
før nordmennene.

ville det være merkelig om kystboere i
Danmark, Tyskland og England skulle

Bla om ->

Lillemor
Hestvik
ihv@ba-avis.no
481 46 109
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Like under overflaten: Steinalderfunnene i Moen på Vega er unike i verdenssammenheng. Her ligger bakken omtrent uberørt slik den lå da isen hadde trukket seg tilbake og landet hevet seg opp av havet. Arkeologene fra

10.000 år på fem centi
Tre ukers utgravninger på Vega er
gjennomført, og arkeologene som
forsker på eldre steinalder har dratt
hjem. Fikk de svar på det de lurte på?
– Det blir kroppsvisitering nede ved
parkeringsplassen, spøker professor i
arkeologi, Hein Bjerck til forsamlingen
fra Helgeland museum. De har tatt
turen ut til Vega for å se på utgravningene av det arkeologene tror har vært
mer eller mindre faste boplasser for
mennesker i førhistorisk tid. Steinalderfunnene på Vega regnes som unike,
både i norsk og global sammenheng.
Lenger sør i Norge og i Europa ligger
landskapet fra den tiden under vann. På
Vega ligger sporene etter de første
menneskene helt oppe i dagen.
En uke tidligere: Et arbeidslag på til
sammen ti arkeologer har spredt seg utover de to utgravningsfeltene i Moen.
Bjerck sitt lag holder til noen hundre
meter fra turstien som fører opp til Vegdalsskaret. I 10.000 år har en sirkelformet ring av stein ligget lett synlig i den
slake skråningen, og Bjerck har i mange
år fundert på om dette kunne være mer
enn bare en midlertidig teltplass for
menneskene som befolket norskekysten
første gang etter istiden. Men hvordan
kan man ut fra en ansamling med stein
si noe om hva slags bygning som har
stått der for så lenge siden?
– Teltplass eller hus? Det er ikke lett å
si. Man kan tenke seg at et telt er laget
for den tiden man har tenkt å være på
stedet, mens et hus skal stå der hele
året, tåle regn og snø. Hva er de fysiske

Fant flere ildsteder: Jeg skal innrømme at vi fikk hakeslepp da disse ildstedene kom fram, sier Hein Bjerck. Her
graver han i dybden sammen med Atilio Francisco Zangrando. Ildstedene skiller seg ut som ansamlinger med like
store, nevestore steiner.
konsekvensene av et hus? Det må være
tydeligere konstruert, kraftigere på alle
måter, sier Bjerck.
Angrepsplanen er klar. Fem centimeter
av bakken skal løftes bort, som om et
slør av sedimenter, sand, røtter og småstein blir dratt vekk og den opprinnelige steinalderbakken blir liggende
igjen. Stein som ligger oppå naturlig strandsedimenter må nødvendigvis være
plassert der - av noen, helst med et fornuftig formål. Kontrasten i størrelse
mellom strandstein og annen stein hjelper arkeologene å skille natur og kultur.
– Det er overraskende hvor enkelt
det er å se forskjell, sier masterstudent

Til analyse: – Vi håper å finne fettstoffer, sier Atilio
Francisco Zangrando.

Elisabeth Forrestad Swensen.
Et to-timers kurs under bachelorstudiet gjorde henne i stand til å skille
pilspisser fra gråstein. Hvert minste lille funn, ned til en under en halv centimenter, tas vare på. Underveis i utgravningen kommer forskerne over flere
slike funn.
– Det andre som kan si noe om dette
er et hus eller ikke, er distribusjonen av
gjenstander, sier Bjerck.
Alle funnene gjøres på innsiden av teltringfundamentet. På utsiden: Ingenting.

Den rører ørlite på seg, legger igjen en
liten glipe mellom steinen og jordlaget
rundt.
– Er den ikke sparkbar, er den en del
av naturen. Rører den på seg, er den
plassert her, konkluderer han, og viser
samtidig fram en ansamling like store,
knyttnevestore steiner som har dukket
fram like under overflaten.
– Vi vet fra andre steder i verden at
man har brukt sortert stein til ildstedene. Er dette et ildsted, vil vi finne trekull, sier Bjerck.

Professoren sender et velrettet spark i
en av steinene som ligger på bakken.

En uke senere er mesteparten av teltstedet utgravd. Arkeologene har ikke
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Fra Argentina: Atilio Francisco Zangrando Deltar
i utgravningene via forskningsprogrammet Marine
Venture, et samarbeid mellom Norge og Argentina.

Student: Elisabeth Forrestad Swensen går på
masterstudiet i arkeologi ved NTNU, og studerer
sjøfangst i steinalderen i Norge sammenlignet med
i Argentina.

Vitenskapsmuseet behøvde bare å grave noen centimeter for å avdekke steinaldermenneskenes ildsteder.

meter jord
Til doktorgrad: Silje Fretheim er PhD-kandidat.
Hun jobber med boligkonstruksjoner fra eldre
steinalder.

Sjefen sjøl: Hein Bjerck er professor i arkeologi ved
NTNU, Vitenskapsmuseet.

Romantisk
pirkearbeid
Hvem har vel ikke drømt om å gjøre de
sensasjonelle funnene, plukke fram et
gammelt vikingsmykke eller komme over
en vakkert tilhogd flintøks fra eldre steinalder?
Utearbeid: Frosten kom tidlig i år. Jorda som skal soldes på jakt etter gjenstander må skylles i den islagte kulpen
nedenfor utgravningsstedet.
funnet sikre holdepunkter for at stedet
har vært en permanent boplass eller likevel «bare» en teltplass de besøkte
under seljakten, selv om Bjerck synes
det er «i overkant mye stein til bare å
være teltfundament». Men de mulige
ildstedene har overrasket dem. Tre felt,
sirkelrunde med omtrent én meters
diameter, dukket opp etter at overflatelaget var fjernet. På utgravningens
siste dag er det bare Hein Bjerck selv
sammen med forsker Atilio Francisco
Zangrando som jobber febrilsk med å
få gravd ut i alle fall ett av ildstedene før
de må dekke til og returnere til Trondheim.
– Se her, sier Bjerck og pirker fram en
svart klump med jord fra bakken, 10

centimeter under overflaten. Han stryker den utover håndbaken.
– Dette er sot. Her har det vært
varme. Nå håper jeg vi rekker å bli ferdige før dagen er gått.
Like etterpå dukker forsamlingen fra
Helgeland museum opp borte på stien.
10 nysgjerrige museumsarbeidere
bombarderer arkeologen med spørsmål. Tiden går. Når de etter halvannen
time trekker seg tilbake, er Bjerck og
Zangrando straks nede på kne igjen,
med børste og graveskje. Siste sjanse til
å hente fram 10.000 år gamle menneskespor må ikke skusles bort.

Mastergradsstudent Elisabeth Forrestad Swensen valgte arkeologi fordi
hun var glad i å gå på skolen. Og på
grunn av drømmen om spennende
utgravninger ute i det fri.
– Det var litt tilfeldig at jeg valgte
arkeologi. Jeg hadde litt romantiske
forestillinger om faget, og jeg kjenner fremdeles på det når jeg kommer
ut i felt. Og jo eldre, jo bedre, sier
Swensen, som skal skrive masteroppgave om sjøfangst i steinalderen,
med sammenlignende studier mellom Norge og Argentina. Det hadde
hun neppe i tankene mens hun gikk
på videregående.
– Jeg har generell studiekompetanse fra videregående, selv om jeg
faktisk gikk dramalinjen. Så begynte
jeg på bachelorstudiet i arkeologi,

sier hun og innrømmer samtidig at
hun hadde gode karakterer. Kun én
av ti studenter fra bachelorstudiet får
starte på en master.
– Jeg var veldig bestemt på at det
skulle være steinalder. Det var så
mange muligheter der, og med dette
samarbeidsprosjektet, Marine ventures, fikk vi muligheten til å reise til
Argentina. Jeg måtte bare hoppe i
det, sier Swensen.
Men selv om hun får tilbringe 3-4
uker i Argentina, flere uker i feltarbeid, utenlandsturer og hospitering
ved annet lærested i ni uker, er det likevel lesesalen som er Swensens faste
tilholdssted.
– Jeg skal bli ferdig i 2014. Etterpå
håper jeg på feltarbeid og forskning.
Fagfeltet har en spennende utvikling
der mye kan skje, både med arbeidet
her på Vega og med kulturminner
generelt. Og så er det fantastisk når
man kommer ut i feltarbeid i vakker
natur, som her i Moen, sier Swensen.

