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KJLFRE LESER
Velkommen som leser av vart nye
tidsskrift om mennesket i fortiden l
Vi håpet dette må bli el talergr for
oss som,til dagllg strever med å h.
ste lys over svunne tider og glemte
handlinger, og at det også kan hli et
nyttig fornhi for a t le intwessefte
som Ønsker % bidra med sy nspunkter, opplysninger og sp$$rsm%lomkring var fortid. Vi einsker % legge
spestell vekt p5 det som har skjedd
innenfor vårt eget museumsdistrikt
dvs, Nbrd- og Sgr- Trdndelag, nordre del av
ag Romsdal og =ndre del av Helgeland, Men dette vi l
ikke være til hindhr far å skue videre
n~dvendigfor 1
utover. OTte er
forstå hva ssm har skjedd på bet
lokale plan. Vi kommer ogsi til å
bevege oss over en Lang tidsskala
fra &+r nyeste historie og bakover til
den fjerneste fortid.

-
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Alt som skjer rundt oss i dag har sin
bakgrunn i og forutsetning i det som
skjedde i går - forstsr vi mer av detre, vi t vi også fordi samtiden bed-

re. Kanskje kan alik kunnskap 'til og
med &re del letlere for ass å oppfatte og forutse utviklingstendenser
i fremtiden? Kunnskap om fortidens
mennesker p4 alle ulike trinn i utvikllngen kan så yjgre det lmere

-

-

for oss & farah hvor mangfoldig
mennesket egentlig er, hvilke uante
ressurser vi d k r inne m d n8r det
gjelder å finne utveier 4 overleve på.
Kanskje kan VE også gjennom a u diet av mennesket i fortiden lettere
7% @yepEi d# utfordringer, bada i og
utenfor oss sefv, vi står overfot i dagens situasjon. Mange tfdligere
utfordringer er blit7 lpisi, men disse
fremkaller i sin tur nye, fordi vi hele
tiden påvirker våre arngivdserTeknologiert, som til å begynne med
kun var menneskets forlengede arm
I kampen for tilværelsen, viser nå
t e n d e n ~ rtil å bli en boamerang
somunndrarseg,mennesketskont ~ o l og
l truer med 0deleggslser.
Dette nummeret av SPOR representerer en "begynnelse" i dobbeit

Yarl Steren Binna

forstand, idet vi har tar opp den aller
eldste hosertingen iv%rtdistrikt som
et hovedtema. Enkeke artikler setter
denne perioden inn i et starre: tids.
perspektiv, andre tar for seg bestemte om rider innenfor vårt
diitrikt, der vi har fuhnet eller har
mulighet til h fin ne spw ettw var
eldste bosetting,

-

-

Vi hhper at dette kan &te våre lesere mer bobseuvante d r de arbelder
med jorda og vandrer rundt t skog
og mark. Vi vet at mye kunnskap
fremdeles ligger der ute - bare vi har
Øye far den.

Det er meningen at SPOR tar opp et
bestemtternai hvert nummer belyst
fra ulike synsvinkler, ved siden av
kortere nyhetsstaff omkring lands

delens arkeologi og historie. Innirn~llornvil nok likevet innholdet
måtte f3 en stØrre spredning. SPOR
vil kamme ut to ganger i gret, og vi
Ønskerviire lesere hjertelig velkommen som a bonhanter1

kart auer Cteder som
blir omtalt i biadet
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"Den unge gutten tar et fast grep om spydet og lar blikket vandre
over den aktive gruppen der alte iewblikket er konsentrert om sine
gjsremå3. De hadde nylig kommet,og hadde straks og med stor iver
gått igang m d å tilvirke emnene som hadde Iigga ferdige til dem:
Flintstein, spydodd, klubbe, fiskesnare av skinnreimer og fiskekroker av bein."

- Aldri før har vel IBretrie hatt flere
muligheter til & variere undervisningen enn n%,fomller museums-

Skildringen kunne vært hentet fra Sverre Hodnes barnebok om
"Jegeren Elg" fra steinalderen. Likevel er det skoleelever i4. klassetrinn som er utaverne, og det hde foregar til daglig i den historiske
utstitlingen red det tidligere Kongelige Norske Videnskabers SeIskabs Museum i Trondheim.

fagana tevend~gj@res
ved spennende og varier& b s ~ kutenfor
skolen, p3 ekskursjon i naturen, til

Isktor Gunnar Hait. Mgnsterplsnen erppferdrer Iasreme til 3 bruke
museene 1 undervisningen. I tillegg
til
dan
tradisjonelle
klasseromsuri&wianingan
kan

historiske steder, ag til mussene.
- Blir Musmt brukt n o e sarlig, da7

-Ja, bore til v l r t museum kommer
det rundt 18.600 skotebarn hvert
år. De er fra alle klassetrinn, og wlv
om byskolsne dominerer, er også
utenbys skoler fra S@r-frrandalag
og Nord-Trandetag reprwentqt.
S ~ r l i gpopujarrt er b ~ h a e tom
steinalderen. Mer enn hundre skoleklasser benytter dette hvert hr.
Utover vinteren $'tår mmge p i
venteliste for å komme inn.

Enen skoletieneste.

- Hvordan

holder dere oversikten
over besaket?
-Ved enklto museer, som taeks.
v%rt,er det egen Skoletjmesre,forteller Holt videre, og vi tilretteiegger klassebes0k til d e ulike
utstillingene. Det sr utarbeidet
undervisningsopplegg for alte
klassetrinn, Innenfor historiefaget
kan man velge mellom ernnar om
steinalder, jernaMer, vikingtid og
middelalder. Alle må ringe og be
stille piass p& forhdnd,

-

Lek os tær.
Gjennom praktiske arbeidsappgaver blir snart den døde utstillingssalen omgjort til en levende
boplass m e d ulike sysler:
Guttene velger seg de glatte, tilskirne spydspissene av skifer. Spydskaftet er en rett gren. Kanskje var
det eik? Spydspissen fester de til
skaftet ved a presse den i n n i den
kløftede skaftenden og surre en l e r reim over festet sa hardt de kan.
Andre lager seg klubbe ved 2 binde
store runde steiner til kløftede greiner. Ikke lenge etter knekker m a n
h a s s e l n ~ t t e rsa nøtteskallet spretter, både bort til jentene som skjærer skinn med flintsteiner og bort til
guttene som borer hull tit steinøksene. Prinsippet "lek og h r " utnyttes
her fullt ut.

De fleste liker å tegne, og helleristninger blir derfor etterlignet. Elevene kan ikke hogge direkte i vegg og
steiner, m e n med sma flintsteiner
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risses det ivrig i gipsplater. I stedet
for knipper av fuglefjær bruker en
pensel og vannfarge til a male symbolene med. Det kan bli sBre fingertupper etter hvert, men det tar
m a n m e d godt humør. Og alle vet at
helleristningene brakte lykke.
Brødbaking.
S v ~ r populært
t
er det å lage hvetemel på steinaldermaner, ved a knuse
huetekornene
mellom
to
grailittsteiner, hvorav den største
får en fordypning ved flittig bruk.
Det ferdige melet samles i en leirskål, og blandes med noen krystaller havsalt fra en skinnpose og vann
til en deig. Denne stekes på en ckiferhelle over en varmekilde- ikke
åpeii ild, men elektrisk kokeplate.
Hvqqeliqe rea ksioner.

- Hvert besok rundes gjerne av ved
at elevene i fellesskap laser bestemte teoretiske oppgaver knyttet
til det de har gjort og sett, sier Holt.
Vi haper a se at elevene får fortåelse for liva som hendte og at de
etterpa gar bort og leser om det.
Jeg tror nok et slikt b e s ~ kstirnulerer fantasien. Mange klasser sender oss tegninger de har laget
etterpå, og for mange elever kan
minnet om steinaldarbesøket sitte
igjen i mange a r etterpå.
fortsettelse s. 33

På denne siden inviterer vi leseriie til a komme med spørsmål, tanker
og ideer, omkring stoff soin kan ha noe med fortiden å gjere. Det kali
gjeide gjenstander funnet i jorda eller yvanlige spor som er sett ute i
terrenget. Kanskje har noen ett eller annet liggende på loftet eller i
uthuset som de lurer pa hva er, eller om det kan ha noen verdi. Gamle
sagn og historier knyttet til steder og hendelser vil vi ogsa sette pris pa
å M. Hvordan vi skal handtere fredede kulturminner er et sparsmal
som ofte kan by pa problemer, og her er vi apen for alle slags synspunkter. Det kan v z r e at vi ogsa har noe a sporre om eller trenger hjelp
til - eller at vi gjerne vil opplyse om et eller annet.
Vi haper at denne spalten kan tjene til gjensidig meningsutveksling og
informasjon. Kort sagt ta pennen fatt!
Hilseli redaksjonen

-

FORVIRREN DE
PERIODEBETEGNELSER
Jeg har nylig lest det første bindet
av "Norges historie" lav Bente MagI ~ U Sog Bjørn Myhre}, og stusscr p5
belegnelsen pa de ulike tidsepokeile. Jeg t e n k e i pa tlruken av
og
ynqre (steinalder, bronsealder osv. 1
Jeg ville tro at det som er Iidliqst
samtidig matte regnes for det coni
er ynqst, aitsa at deli forste delen av
et tidsrorn er den ynqcte delen av
samme tidsroin. Et menneske kalles
jo ungt nar det er nytt og e l d r e nar
det har levd eii tid. Slik tilirde det vel
o g s i være med fortiden?

Svar: Det høres jo riktig ny logisk ut
slik som det er fremstilt her. Vi er
etter hvert blitt $2 vant til disse betegnelsene at det aldri har falt oss
inn a t de kan forstas anricrledes enri
slik de er ment. Griinnen til at det er

blitt slik, er utvilsomt at det soin fra
var egen ticts s y i i s p ~ i r i k ligger
t
latigt
tiltialte i tid, i-egiies soin gan-imelt.
Det som har sl<jerld i nær fortid er
nytt oq clcrrnerl ogsa iingt.

Men rlet rna medgis at vi her star
overfor et lile tarikekors.
KSB
Det eneste vi fra var side kan by pa I
dette riciniineret er litt reklarne for a
levere i n n forhistoriske gjenstander
til mciseet. Slike gjenstander er jo
som man vet statens eiendom, fordi
rnan mener at Staten cr den incraris
son2 best kan ta vare pa slike funn.
Fordelen rned en slik ordning er b1.a.
at funnene kan bli stoppet i den neclbrytningsprocessen de er iitsatt for,
og at de er sikret ivaretakelse i sarbare siiiiasjonei coni b1.a. fraflylting, hranniiIykl(er og clodsfali. En
viktig fordel er a t fcinnet blir regi-

strcrt og fiiiinforlioldene noteri
enda niens finneren lever ocl k a n
fortelle or11 oiiisterictighctc?ric 0111kring Iiirinet. Dette kan olle v z r e
mer vei-difcillt enn selve yjenslar-icle n . Firineren vil til gjengjelrl fa forklariri(1 ila iivor gamriieii funriet er
og Ilva gjenstanden har v æ r t briikt
tri. Alle opplysninger barle om fiinnforhold, dateririg og funksjori, sarni
firiiicrens navn, vil bli trykket i
miiseetc tilvekstpiiblikasjon som
kommer ut en g a n g i aret. Soiii takk
for ii~nlcvcrii-igenvit finneren fri cn
diplom og et bilde av gjenstariden,
alternativt en skonornisk godtgjorelse.
KSB
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;
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I denne vitsetegningenfinnes mange av mytene om steinalder- menneskene: Den uflidde huleboaren eier ikke annet enn en klubbe og en
skinnbukse - han lever i en verden uten kvinner og barn, omgitt av
plqnter fra jordens urtid, og er så enfoldig at han må ha huskeliste for de
mest grunnleggende gj~rsrnfil,Er dette
fodar?

m
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Istiden

De enorme ismassene som dekket
Skandina~s'ia fra ca. 100.000 til
iO.OQQ år fØr nåtid har gjort: ren?
I bord. Med M unntak ble alle spor
etter liv f@rog under istiden fjernet.
PS eisllandster det funnetW0.000
år gamle mammutrester som vitner
om isfrie, men kalde pertoder under
istiden. Funn fra Sjonghetleren ved
Alesund viser et dyreliv tilsvarende
. dagens Finnmark for w. 30.000 Or
'
siden. Innlandsisen hadde sin s t ~ r ste utbredelse ca. 20.000 år fgir nåtid
på denne tiden fantes breranden
langt utertfor dagBns kystlinje. Fra
ca. 13.000 er istiden for alvor på retur, den endelige nedamekingen
foregår i tiden etter 10.000 år far nå-

-
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De f8*e8por
For rundt 50 år siden ble d& gjort et
oppsiktsvekkende funn i Blomvag
nordvest for Bergen. Dypt nede i istidslagene fantes en samling dyre
bein som vanskelig kan forklares pa
naturilg vis. BsinrWene, som er datert tit .ca. 12.700 gr f ~ nåtid,
r
repre
sentemr rein, hval, sel og en rekke
fugle- og fiskearter. En slik beinsam. ting or neppe naturlig avsatt. Dette

synlig at de kum fra istidans
kyky-mrfider - de nmrmeste er i dag
pa bunne0 av Mardsj~en.f iskers i
s ~ r l i deler
p
av Nordsiaen har plukket både Webein og steinahkrredskaper Yra tr&lm,FunnBne frrt€eller
at dyrelivas h ~var
r bAde rfkt PJ mr'rert under og like etter istiden: Mammut, ullh,året neshorn, hulel@ve,
bj'arn, steppebison.,rein m,m,Det er
funnet mein få rnenneskeb~ln.

er derim~thva vi forventer finne
av matrester etter mennesker. Det
bje ikke funnet sikre menneskegjorte gjenstander- Blomv&-&ten
er fortsattuiarst. Funnet bevlse,ri alle
fall at steina l derfa ngernes byttedyr
holdt til her på denne ddeh. Det var
således fulk mulig for mennesker 4
leve i ornr8det for 12-13,000 %r
siden.

De eldste sikre spor erter mennesker
l Norge har klare fe1b s trekk til funnene fra reinjegere i Mordvest-Europa i s i s e del av istiden. Forskjellene
w likevel mange nok til å vise at det
ikke er direkte forbindelse mdtom
Nord-Tysktand og Norge, Store
landskapsendringer etter istiden
synes å vare Arsakm til at dette
. manglende mellamladdet ikke er
funnet. Isskjoldene rapresentem
enorme vannmasser, og havnivået
under istiden var mer enn 100 m
lavere enn dagens. Kyshplassme
frer istiden liggerdermed på mer enn
100 m dyp i dag. Kunnskapen om
livet i de oversvamte områdene er
minimal,.
Ds tidligste mennesker i Norge har
utvilsomt vært nart knyttet dl ressursene i havet. Det er derfor sann-

Flintgjenstand fra t43 m dyp!

P& &'n eng~lskedelan av Yiklngbanken, midtvels mellom Bergen og
Bhelland, er det nylig gjort et uvanlig funn k6m fortEilt,er am [&tidens
kystfangere. I en borekjerne herfra
fantes en f lint-gjenstand,
et

umiskjennelig meniie&epraduki,
Funnstedet tigger i dag på 143 m
dyp, men for 11-i12,008ar siden var
dette en stor flat dy. Avsmhdan fra
nordsjestrendene til Vest-Norge var
ikke avskrakkenda Kanskje var
Norskerenna isdekket om vintaran?
Da har d d v a r i lett bt ta se5 aver. Det
syn- hellar ikke urimelig at menneskene kan ha greid .dette:Ravstyk-

k& i båter.
Hvurfor dro menneskene til Norge?

Den tidligste innvandringen til
Norge ar oftest sa# i forbindetsa
riied riiiijgendringene ettar Istiden.
Kllrnaforb~dringensom farte til 61
isen srndtet kr%rsak&o g d endrin-

Nordsjøfastlaridet far 11-12:000 år siden, da fiaunlvi%dt
var mer enh 100 m
lavere Etnn idag. Funn fort-~sllef
ai her har bodd mennesker. &erat.v, er
flintgjensTandsnsom nylig blefunnet på Vikingbanken,'Vgrdfgtherfra de
kam, de som 'f@rstbaoatts seg 1 Norge? (Kart: Blysfad; Flinmnn: Long et al,)
$er i glanra- qg dyrel'iv, De store
reinsdyHl~kkenesom levde,på d a

re nordover med reirten. Mange har
l:midtertid stilt sp~rsmålved reinens

,trengt nordaver: da 'amrådet ble
sko'gklsdd. M e n n e e n e w m ernnairte seg av reinbestanden m%#@
enten forandre sitt levevls ellar flyt-

bbetyning i denne sammenhengen.
Noaskefisten med $ing utallige
sicjar, aund,oghblrner mg ha vart et
langt bedre utgangspunkt fot ,fiske
og sja)fangst enn den lang-grunne

no~dsu~rupeiskaslettelandet bbl

"Fosna-folket"
Sikkert er det derimot at befolkningen har spredd seg fort t tidsrommet 10-9.000 år fsr nåtid. Framdenne
perioden finnes hundrevis av boplasser langs den norske ytterkysten, fra Østfold til Troms.
Sporene fra denne "Fosnakulturen"
er særlig niange i Romsdal og Nordmare.
Pionertiden mb ha vært en underlig
tid for menneskene. Det opprevna
norske kystlandskapet hadde lite til
fe1les med slettelandskapet menneskene kom fra. Fra nå av ble det
tite bruk for sleden - man ble derimot i stor grad avhengig av båter.
Redskapspreduksjanen var fu Ilt ut
bas~rt~på
flint. K.Pettsrsens artikkel i
dette heftet viser hvilke problemer

dette kan ha fgrt tll i flintfattige
Norge. Vi kan nesten hdre stammens skeptiker (som heleliden haddo vast motstander av overfarten):
"Hva71 Er her ikke flint heller?-var
det ikke det jeg sa, osv. osv."

Og skeptikeren skulle få mer naring
til sin tvil, Ikke nok med alt det nye verre var det kanskje at det nye landet var i rask forandring. I den krste
tiden var mennesker og byttedyr
trengt sammen på den smale kyststripen. Her kunne man lett drive
både sjgfangst og tradisjonell reinsdyrjakt. Etisrsorn isen trakk seg tilbake, ble landdyrene spredt over
stadig &Ørre områder. Den åpne
buskvegetasjonen ble gradvis til
skog som etter hvert utviklet seg til
et effektivt gap mellom reinens og'

FLINTSPISS

-

Renne beinspissen med mot
haker ble funnet i trålposen til
fartøyet "Colinda" i 1931. Funnet
ble gjort i @west1ige del av Nordletter Lauwe Kaoijmans

og ensformige stranden langs
Nordsjgifasttandet. Kanskje det snarere vor denne rikdommen som

lokket mennesk~ne?
Det er likevel ikke sikkert a t det bare
var arnsringsmessige grunner til at
falk flytiet på seg. "Kjenner dere
trangen til B s e nytt Iandt'" sa Andemaneren Kritdlarssuark til sitt folk i
Nord-Canada rundt 1850, Ialt 38
mennesker fulgte o~pfordringonag
ble med d den 3 &r lange reisen til
Nordvest-Grannland. Jegeren Merkruaark som fortalte denne historien
til Knut Rasmussen i 1903 ble fadt
p3 denne reisen (Slederejsene
bd.11. Kanskje var eventyrlyst og
oppdagertrang den viktigste drivkraften bak innvandringen til
Norge7
Helt sikre svar p3 disseap~rsm0lene
får vi vet aldri, Mange av svarene
ligger i trygg forvaring på Nordsj~bunnen. Kanskje vil oljearbeidere
og fiskere bidra med nye holdepunkter i tiden som kommer?

TRE- ELLER
BEINSKM

tcm

De viktigste jaktvåpen fØr It.v.) og etter (t.h.) ca. 9.000 &r fØr nåtid.
flinteggpiler var både van!kelig,ere og mer tidkrevende å lage, men
synes å ha vært mer effektive. Forandringen i jaktvåpen hadde trolig
sammenheng med de omfattende endringene i .naturmiljpret etter i.f

-

den.

sjødyrenes leveområder. Samtidig
innvandret nye byttedyr i lavlandet.
Elg og hjort er imidlertid ikke flokkdyr som reinen, og må trolig jages
på andre måter.
Boplassene er hele tiden sterkt knyttet til merkysten. Det er tydelig at
menneskene valgte å satse på de
stabile og rike ressursene i havet.
Like tydelig er det at menneskene
ikke har glemt reinsdyrjakten. Boplassene i hØyfjel lsom rådene, omtalt av L.Gustafson i dette nr. av
SPOR, viser at kystfangerne har reist lange strekninger etter reinsdyrene.
Nye redskaper?

Miljøendringene må altså ha fort til
at store landdyr ble mer spredt i
landskapet. Jegerne måtte dermed
bruke stadig lengre tid på å finne
frem til dyrene. Var man endelig på
skuddhold ble det desto viktigere at
jegeren var best mulig utstyrt.
Nettopp på denne tiden skjer det endringer i funnmaterialet som kan
tyde på forbedringer av utstyret.
Dette er utviklingen av flinteggredskapene. Funnene fra 9,000år før
nåtid og fremover viser at flintegger
(flekker) ble produsert i Økende antall og med stadig stØrre presisjon.
Det er tydelig at man har forsøkt å gi
flinteggene en standardisert utforming. Ved å sette flere slike flintegger etter hverandre i et skaft,
kunne man fremstille lengre og bedre skjæreegger enn tidtigere. En annen åpenbar fordel er at flintegger
lett kunne skiftes ved slitasje eller
skade. Dermed fikk skaftene lengre
levetid - noe som trolig har oppmuntret til å legge mer arbeid i redskapene. Flinteggmetoden ga rom
for utvikling av mange ulike ckjæreredskaper. Best kjent er likevel pilespissene fra denne tiden. Disse har
kvasse egger langs fremdelen av
skaftet. Slike piter må ha trengt dypt
inn i byttedyret. Eggene har sannsynligvis kuttet de fleste blodårer på
veien og forårsaket store bladninger. Blodtapet må ha f ~ rtilt at dyret
ble fortere utmattet jegeren Økte
dermed sine sjanser for utbytte.
Bruken av flintegger er sentral i de
siste 4.000 år av eldre steinalder.
Fisk og vi Ile vekster
Jaktredskapene er svært fremtredende i funnmarerialet fra eldre
steinalder. Til tross for dette mener

de fleste forskere at landpattedyrene hadde liten ernaeringsmescig betydning for steinaldermenneskene. Grunnstammen i
kostholdet var trolig fisk og ville vekster. Det trengs få steinredskaper til
innsamling og bearbeiding av slik
føde. Dermed blir denne virksomheten vanskelig å oppdage. På boplassene finnes ofte mengder av brente
hasselnøttskallaBotanikere har påpekt at hasselen ble etablert tidligere enn forventet ved naturllg
spyedning etter siste istid. Kanskje
menneskene fremskyndet spredningen av denne nytteveksten ved å
frakte med seg nøtter som niste på
sine ferder? Næringsrike røtter,
bær, blader og frukter har neppe
v ~ roversett.
t
Det er også rimelig at
man har utvunnet plantefiber for å
dekke behovet for nett, snorer, tau
og flettverk.

en religios forklaring? Vitenskap og
forskning "stjeler" ustanselig fra
overtroens og mystikkens verden.
Har vi dermed blitt mer inteIligente7
Ofte får vi inntrykk av det motsatte.
Den kollektive kunnskap vi rår over
gjør oss istand til å forstå konsekvensene av våre handlinger i langt
større grad enn steinaldermenneskene. Gang på gang ser vi likevel
eksempler på at denne kunnskapen
settes til side far kortsiktig gevinst.
Ville mennesker på "steinalderniv i " ba forstått en slik logikk?

Menneskene
En utbredt misoppfatning av steinaldermenneskene er at de var forskjellige fra oss med hensyn ti[
intelligens og legemsbygning. Fra
Norge kjennes s v ~ rfå
t rnenneskerester fra denne tiden, men i SydSkandinavia er det funnet skjeletter
som viser at menneskene ikke skilte
seg fra oss i st@rrelseog bygning.
Steinalderfolket Var altså "moderne
mennesker" i antropologisk forstand. Den siste av de tidline mennesketyper, de såkalte ~eanderthalmenneskene, forsvant på mystisk
vis for rundt 30,000 år siden.

Oppfatningen av steinaldermennesker som mentalt tilbakestående i
forhold til oss er ogsi ubegrunnet.
Menneskene hadde annerledes,
men ikke .mindre. kunnskap den
gang' De har neppe forstått kjemiske og fysiske prosesser bak ulike
fenomener. Det er likevel sannsyn.ligat de har erkjent de fleste
mener og
til å ta de
nadvendige forhoidsregler. Slike
forholdsrealer var kanskie knvttet til

-Jeg kan ikke begripeat noen kan
,v,
imot atomvåpen på norsk
jord, vi lever
da vel, for saren, ikke
i steinalderen!

Har du jyst til å lese mer om de fgrste mennesker i Norsie?Nedenfor er
gjengitt et utdrag a v e n litteraturen
som er brukt i denne artikkelen.
bibliotek kan sikkert
skaffe deg disse og andre arbeider
om steinalderen.

.
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den fantastiske
FLINTEN
I

De
hardmaterialene.
De faste menneskene som korn
ti1 Norge for ca. 10.000 bt siden
var fortrolige med bruk av f&
hardmaterialer. Fra de omr4dene i Ssr-Skandinaviadler på det
i dag sunkne Nwdsjskontimentet hwt de korn fra, var det
Ilinten som var omtrent enerådende tltl de bruksting som senere
skulle bli laget av metaller. Det
gjelder egger og odder til forskjellig bruk, som
pitespissar,
kniver og skrapegger. Flintens
spaslelle s p a k n e gjorde den

til en ener blant råstoffene.l dette srarlige områrdet fantes flint
naturlig som runde knoller O ausetninger fra hittiden og d d
J0d ikke på problemer B &die til

veie godt rastdk

au Kristian Whrsen
Men i Norge var det annetledes.
Her fantes det ikke fllnt i berg-

grunnen.
De farste menneskene som tok
seg inn idmt områdert som senem skulle bl1 whrt fedreland, kom
antakelig i b&. Idenne Mwn må
vi regne med a t det blant "bagasjen" også fanles en god, del
fiintknollw som skulle brukes
som utgangspunkt for redskaper. Og dette råstoffet trengtes
til stadighet. Hintspissene ble
skutt vekk, de skarpe flintkn'b
ne ble s f m og m&e kasseres
og butta flintegget ble opp skje^
pet om igjen og om igjen til de
m r for s m å til å kunne brukem.
RinttagemtMe stadig mindre og
til duttvardettomt.Og hva g*de d0 da?

I

R3s-t
fantes i Norael
Jo, menneskene begynte 'å finne
Rint i fjara langs Norskehsbn. Det
har seg nemligslik ai selv om vi ikke
har flint i fastfieil hasass, ssi fins det
d k a k strandflint her. Dem er Rint
sum er an@tt å komme fra krittldene i Sbr-Skandjnavia, og er brakt til
oss i slunen av istidm .med Isfjerll
Isom d m nordover med vind og
stram. Flintknollene satte seg fast i
bunnen av isen i Mr, isfjellene dm
nordmr og slqpp sin last@ter hvert
som de smoltet. Moen steder &randet isfjellerre i flæra og flintlasten
bie deponert i dunger.

Det synes klart at sn god del flint
kom til Norge p&det viset, helt opp i
Nwd-Norge. Etter hvert som den
tunge iskappen over Norgebegynte
8 smelte, h& landet seg rask Det
fgikte tusenar menneskens var i
Norge gikk landhevningen så raskl
at svære landa mater som .tidligere
hadde vart hwbunn kom wm vannet. Dermed kom ogsa flinten som
var droppet fra isfjellerre eller var
strandet nær !and opp i dagen &Q

ble synlig, og her kunne en således
bana w!ge ut og plukke med seg råmateriale p5 N enkelt vis. 1 den Mrste tiden synes da også flint a ha

I F l h t k ' j fagst av en dflintkndi. Her med d.

for 8 vim hvordan

vært n&n
enerMende blant
hardmaterialene, men de loka le bergartene kvarts og kartsitt et også
blitt brukt i et mindre omfang.

Ytre Nordmm egner seg godt t l å
studere Rimns betydningfor de tidlig- innbyggere i Midt-Norge. Her
steg landet 20-25 m de f0Me tusen
e&,
det bodde mennesker i området, og en star strandflate kom p&

1
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Ved hjel p av en trykkstakk kan en presse bort små flintfliser langs kantene av
avslaget for å få holdbare egger, og deretter er redskapet ferdig.

denne måten opp av havet. 1 tillegg
er Ytre Nordmøre et av de områdene
i Norge hvor det er funnet flest boplasser fra denne tidligste fasen. Ut
fra funna vet vi a t det m%ha vært en
berydelig aktivitet i den tidligste
tiden her ute.

I

flint.

Denne var utilgjengefig i eldre
steinalder og flinten her skulle da
kunne gi oss et visst inntrykk avopprimelige mengder og deponeringsforhold. Vi fant at en rekke
strender inneholdt flintknoller. Ikke
så mange i antall på hver strand,
men tydelig til stede og som regel av
brukbar starrelse og kvalitet til i
lage redskaper.

Ved enkle undersøkelser har vi de
siste par årene forsakt å finne ut noe
mer om menneskenes forhold til
flinten. For å få en pekepinn om
deponeringene her, har vi lett etter
flint i overflaten av dagens strand.

Men hvordan kunne forholdene ha
vært i datidens strand på Ytre Mordmøre, som i dag ligger ca, 20-40 m
o.h.? Vi lette i denne "stranda"
også, og fant det vi lette etter,

Unders~kelser
omkrinq menneske-

I
Utsyn over omddet ved &ernesihatten 1 kwry. Her er det funnet en rekke t idlige steinalderiokalheter OQ r4flint

strandflint. I åpne sand- og gruspartier og av og dl ved,%snu bwa kam
det fram fiintknolier p8 en lang rekke

steder. Det pussige var bare at knsllene v ~sår sm8, og i regelen så grnå
at det ikke villev~remulig eller hensiktsmessig B lage noe redskap av
dem. Kilometerlange strekninger av
datidens kystlinje- ble g%tt over og
det samme gjentok seg omtrent
overalt hvor det ble funnet raflint:
Cm4 fliritheller, uegnet t11 redskaper.
Derwrn ikke spesiel le geologiske
fakorar dkulle gjme seg gjeldende i
en dik sortering av IFlinfrnateri,al'et
som en het synes h a fatan seg,
skar d& bare &n multghet igjen:
Menneskene- har reriplukbt strendene for den st$rre gods flinten og
latt den ubrakdige ligge igjen, Ettar
hvert som landet steg, gikk mennesk e n wetr
~ strendene som kom opp
W hevet og plukket opp alle de bruk,bare filntetnner d~ fant. Nbr vi g2ir
gjennom det rikholdige boplassmatwialet vi kjenner fra ,desarnm,ewmrådene, ser v i hvor den brukbere
flinten har havnet: Her fins de3 til-slåtteflint-stykkar som i regelen er
:langtsfgrre enn knallene i terrenget
wndt boplassene.
Dersom dercria antakelsen om "ren

plukking eiv strendene for flintr'
ho lder stikk, vandr deth o m e n' meget omfattende leteaktivitet for å fin:
ne flinun eg såledmes narmere
maksimal utnyttelse av flintmssursene.
Kysten tok imot flinten med å ~ n s
armw.
Når omdd-ens på Nordmere er s$
rike p3 råflint, skyldes det ogsb et

annet forhold eorn er kommet klart
fram ved undersgkelsena, nemlig
mottakelfahmn for fli ht, Med dette
rnmesat omrader på Nordmgre,har
en topografi som gjordg s t r ~ k s n s
gddt rnottaklaligefor isfjell sgirfra, og
dermed
for innefrasset fEiTit. I
de ytre &rprbne er forholdene 0%
sWk al terranget:damineres av lange'
bergwggar med hov&drerning Ø-V
og nærmere horisanthle inyrpadior
mellom. Isfjell som d m inn til land
Ba vest hadde ikke en sjanse. DB ble

sinenda fast mellom berg yggene
og la fra se^ flintlasten der, Dette s e r
en, maget tydelig i Bmrnsnes-området på Averqiy og sgrvest-Tustna,
hvor vi ds siste to somrene har drev& undersdkelser.

Sam en konklusjonvp%undersgikglsene hitt% synes vi å kunne ane en
meget omfamnde aktivitet for 4 fin.

ne flint på Nordmøre i eldste steinalder. Det er jo egentlig ikke s6 rart n8r
en tenker p4 at flinten rna ha utgjort
et av de primære behov. Uten flint:
Ingen kniver og spisser og dermed
små muligheter for a f i til andre redskaper i mykere materiale som tre,
skinn og bein.
Bie flintbehovet dekket?
Fra tidligem har en antatt at ytterkysten på M ~ r eog i Trandelag har
vaert flintrik og at en dermed hadde
rikelig med råstoff til redskaper. En
har mange opplysninger om funn
av flintknollet i fjæra på ytterkysten.
L

r

Flintknoll på '14 kg funnet på kysten av MidtNorge, En flintknoll som veide hele 25 kg ble
i 1984 observert på Averøy.

Etter de siste unders~kelsenesynes
en å mitte revidere dette bildet noe:
Boplassene oppviser nok mye tilslatt flint, men pa den annen side
kan dette være at resultat av a t en
har plukket opp alle de brukbare
knollena en fant I fjæra, kanskje under helt systematisk leting. Og dermed blir det langt vanskeligere a si
hvor rikelig en har hatt med flint her,
om det en fant i fjæra virkelig dekket
behovet.
Vi tror at flintplass-folkene har flyttet
rundt regelmessig og utnyttet se +
songbetonte ressurser der de kom.
Men et bosted har i alle fall vært
basis for de ~ v r i g eaktiuiteter. Disse
besto hovedsakelig av fiske med bAt
og jakt på sjopattedyr, kanskje ogsa
landdyr. I tillegg til disse aktivitetene
måtte de lete etter råstoffer:til bygging av husvære, båt og andre starre ting, til brensel og til redskaper. Vi
kan tenke oss at flint ble oppplukket
både tilfeldig, mens en holdt på med
andre ting i fjæra, eller det ble lett
etter den mer systematisk i overflaten og ved graving. Noen steder har
vi muligens spor etter "prgiveslagning" langs flintstrendene, hvor
steinalderfolkene slo av et stykke av
knollen for å se hva slags kvalitet
som skjulte seg under overflaten.

SØrvest-Tustna. Funn av tildannet flint i området 25-45 m o.h. avmerket.
Dagens kystlinje avtegnet med bred sort strek. Pilene viser eksempler på
steder hvor isfjell lett ville kile seg fast da havet sto hØyere. Ved A ble
det funnet en flintdeponering

.

Noen ganger satie en seg etter ak å;
dprrnrne ned på stranda og laget radskapens rett ved stedet hvor råflinlen ble funnet
Men vanligvis m4 vi tro at knoller
som ble funnet brukbare ble f r a k t
helril til baplasen med båten, for
videte bearbeidihg der. I alte fall kan
det se slik ut, ut fra maferialet p$i de
regul#re boplassene, hvor en finner
store mengder reddrapsavfall og
også enkelte godt bruktilam knoller.

m?

\

'Ølis, tag,et av el fliatskrw, samt tre
pll'espias8i. ,laget av lange slanke'
ffi,ntfl$ktier. Nederst et- ufvalg slike
ftekker. Fra Brimsnesi Averby.

Bosetriinn utm
SA kan en stilte spØrsm8fet: brsom
det ikke hadde eksi-rt
rå;-flint på
NwdrnØ,m,er det da trolig at vi ville
ha funnet så manga spor etter den
tidligste bosetningen her? Neppe.
Tradisjonen l hardmaterialer sarfre
vei! basert på flfnt og de lokale bergarter ville i+&ekunne erstatte flinten, når det gjaldt de mengder og
kvaliteter en m h h a Dermed blir
raflinten en lokaliserende ressurs:
En har oppholdt seg i de* omr8det
delvis fordi det fantes flint har. Andre og i det ytre sett mer vektige
grunner var antakelig de rike
matressumr av fisk og sjbpattedyr
som boltret seg i et grunt hev like
utenfor boplassene.

De iakttakelsenesom her er gjofi for
NordmØre d antas å ha,gyldighet

m-

far et langt stgrre omriide langs
a n av Midt-Norge, hvor betingelsene for natur og liv var noenlunde
like. Over a# var flinten det hardmateriale en baserteseg på og var like
ngdverrdig,

Forahelsen a\, fli n c n s tilgjengelighet,dens speslslla ege nskapar og
den redskapsrradisjon den er knyttet tll, blir dermed av giunnleggende betydning for forsti?elsenav det
eldste stoinaldersarnfunnek

sisa wrnrner fikk hmen mmt. d h UtiWd til s h samlinw.Fra Vise%pi h n k 1 d I Sumdal M dM m e f k we~i g&gm
bvmsemkkahKm
44ksi W ~ ~ r i r 8sidmfunn&
wr
m h m m e s klbu bud Maqgewy, msk*
qndw *vY=
i
~ ~ ~ W En
nW
w t&k s&g prfl! 'i& m i W b w C&& hk
aksa ham&
-

h

h e r c a . Itcm1mgog kere#denMrnpiae&e h w I I k r s h b t . Dian
d e r 7 ,i
kg og ar sbpt i massiv hunse. Ut ka fornan ag
m
i m m i s s & ~ tyme streker, kan w d at d m stammer fra dan aller
tidlipte tiden $g h n s e k m i h i t i Noirgie, mellom-sa. lW og
5500 f-#rJ. Slike tunge hmnswkse~s m denne tilkswr da faktisk
wergangstidm indlom stein-og bm~edder
og motsvamr steinald e m enkle aks med skaifthu.(l. .
,
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Bher fik denne er i Norden *amfor
ah funnet i Danmark og =ne, men
finnes' ellers o g 4 spmcft omkring,

ofkrgrnr eller gjemtie gjenstander

for senere bruk, og m m regel er det
Ø k e r som er nedlagt.

De er svært sjeldne i Norge og barn

Bn til w funnert i vilfl mutieumsdistrikt, p& Ytbre)y i Levanger,Uthrmingen w disse Øksene viser en
stor Ød$elhet med bronse, og danne
u#ksemoten" fikk, sikkert av dehne
grunn, k r e kort l ~ w t i d .

Øksa kan sees på som et utslag av at
metatlbtuh e r i Europa nå har
nadd Norden og den Midt-Node
utpost. Det er sannsynlig at den er
laget et sted f S@r-SkandiWaog
eksporlwrt nordover. Fra ds opprinnelige ulxinningsomddenefor kob
ber og tinn som bronsen b d r av,
ble $km slrapt gjennom stt4pingsprusesen og vandret via dekorering og transport, hett til Ahrundeid,
der den til slutt havnet ijorda og ble
liggende bortglemt i 3500 gr,
Det er karakteristisk at den tidligste
bronsealderien i Wr-Skandinwia
ofte kjennes gjennom enkeltfunn elter depoter av flere bronsegjtinstander. Har er det ds snakk om menten

W tmgner med at mange av disse
bronsegjemfandene bar vmtt dret
til en guddom. Dette var da en gwre
som skulle blidgfplmguden. Skikken
er kjent allemde 'fra st6ihaldemn.

L Star-Skandt nsvia ble ofkrgawne
vanligvis lagt ned i myr eller på andre V& steder, I Norge er det sartig
mange bronsegjsnstandm som er
kommet for dagen i eller ved kilder,
og det kan se ut som om vi har hatt
en klideguddom som har vart allment kjent Den hdlige funksjon
$ksa har hatt kan m :eks. se p&
noen av vhre helleristninger fra
bmsealderen, hvor det fomkommer mannsskiilser m d IØW
&a.
Kanskjehar&afraWsetværtafteti
ei elv, i rennende vatn. Fra aksa bie
nedlagt og til i dog, kan Visetbekken
ha skiftet leie flemganger. Stedet w
oppe i d li med vidt w n wmr bygda. Kansitie voktet guddommen
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De farste menneskene var

m

De farste menneskene koty @ NF
ge,,etter siste istid fra de; &m v'$+
degmrådet i Danmark/Nord-Ty&. land. Av kartet s~rnviser isens
til bakatrekning, ser vi at ca. 10.000(
. år far nåtid lå destørste isfrie areatene p6 s@n/est-landetog nordvestlandet. Nettopp 'langs MØ~B-kysten
h a r vi de ctØrsre konsentrasjoner av
Iboplacsfunn. fra de, eldste f8rigst-

Spor i fjell

e

(p

mange fun8 Ra stein*
W
&en som bitill e r kjent. Men detat
W lett svstei.IiatiSk hai, slik det &

D&

gj"6rt i fle&fj~llamråcjer lengre sfl
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uoplasser. Det er derforsannsynligvis bare
et lite fragment av k i I d e ~ a h k d & ~
kjenner til ni& wrn kan f~rWf&rjm
steinalderens bngstfelk i meilet.
Men noen av de s p ~ r s m åvl i inn&
det med, kan vi likevel svare p3: ei
finner redskap av samme form s u p

'vi kjenner fra boplasser
fremstilt med samme
som et enda sikrere bevis
ning til kystfolkene, vi finner fli*
Flint forekomme^ Ikke naturlig i N@
, flintknoller er fraktet dl k y ~ t m
ed drivis fra Danrngik. EtfPatvgpg 1
yre viktig råstaff f a &oMmten~
$
tfolkene, ikke u@% +gQf#tt k-..r
gn,e$ disse funn
'WmpIa 9
stradisjonen". Des$xiM h r .vi!
dateringer som er TQ
"14C" metoden på kull fr&

lbaketi-akn sa.
Det er tegnet på
U

'
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Det eldste ildstedet i hsyfjelld &busetra
Til!r%gf@rmf-u
F
%r i @ d i g v $pr

~ ~ d ! j g g ~ 7 ~ - & ~r'# q & &
$ @H-

m

kw&&"
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grunnlag &t geologen ~jørn-G.Andersens k a W artikkelen "The deg,laHvordan vet vi at fangstfolkeneIsr'm
c
iationofNorwayafer10~006~"i
dyet opp i fjellet,hvur de kom TY^!
Bnreas
nr. 9,198[1. Havet stod hpyenår det skjedde ? Sporene de
re
og
kystlinjen
har v a t i mer oppreetterlatt seg er nesten u s y n t i m
vet
enn
det
fremgår
av kartet.
avfbll etter tillaging av redskap~v~
noe>n@dolagteredskaper, litt bål,rester,avervqkst av mose og lav. Nesten alt grg~nisk matariale er
forvilpet av v a r og vi'nd. Derfqr hy
funnet m'åltidsreuger med beinmaterials som h ~ t l i s hva.
e fo,lkene'h.
t viikeritflye kan pluan stein som ser anavblåst grusflekk.
S l i k U W W e boplssfunn'vi kjenM
r i ~~~~W
innenforNord-

w

I

~i%WY$@nh%r hun@&W $V

folk

Iheimeh er'detfarste hØyfjeIIsam 6
det som blir isfritt,

,

Innerdalen, en seterdal ca. 1 mil
nord for Ålbusetra, viser at fangstfolkene kom hit fØrst ca. 1500 år
seinere. Men de har sin egen historie som ikke skal skrives her.

horska fjell fra en baplass ved ÅIbuselera, Her i fjellet w for Oppdal
ve,d Orklas kilder, ca. QW m o.h., ble
de ~PIYBIBsfeimtderfunneneiplukket
opp av noen skolegutter som var p%
seterferie simrneran 1148

Av kartet som viser isavsmeltningen kan vi se at steinalderfolkene
kom til Ålbusetra ganske snart etter
at isen hadde trukket seg tilbake fra
området, bare 100-150 gr etter. Når
falk kom så tidlig til dette fjellstreiket, vil vi vente å finne anda eldre
spor i Trollheimen, som jo ligger
umiddelbart innenfor Marekysten.
Siden derte h~yfjellsområdettrolig
er det som fpirst ble isfritt Norge, er
det her vi burde finne d e u e l d s t e .

Langs efva har isbreen etterlatt Iange grusqggar, ag på hoen av ryggeha nafd far setra ble det gjort funh
fra steinaldsrboplasser Aver en
strekning på en knapp kihmefer. Arkeologen Th.Petorseh 63 geologen
Arnb Gr~nllepresentem di%e funnene i DKNVS Museets Brsbretning f ~ 19M.
r
Senere er det samtet
ihn flere funn og foretatt mindre
utgravninger av ildsteder. Kull fra 6
ildstedet er datert v@ "Z4;C"-rneto,den.Alle er eldre enn 5,000 Gr, a l t 4
fra aldre steinslder, og de strekker
.seg ovqr wi pxsrlode p4 3-4110003r,
Den dd&e dateringen er ca, 8.w0år
fgr nåt'td. Det er viktig at dmne
datedrigein w foretatt p4 jwvtre. Det
er8siboraenn datering pA furu, Hvis
garder tgrrfuruer er brukr som G l -

Pionerene C Trollheimen

Co m de? daterte %lptassene viserl
har de sesongvlse,jakWsggkne til
AI busetra lang tradisjon. Etter hvert

En slik flinikjerne er funnet p4 set, m . ~ l l e ntil Ålbusqti-ar. Tegningen

viser tydelig asrene e,mrjevnbrede
ved,e~det!tti&punkretforn3rfuma somjsgerneblekjsntIfpellet,fantde stykker som or stAtt av kjernen. DIS&de som dateres, 4'9,t k k selve
~
b%- ogdm
fram til andre r&stoRer som se *Y1ekbne1'Bte laget ved en apssi1
og ar svart vanlige
!&t.
kunne itstatre flintah. Her ar funn av ~ 1 slagtdhlkk,
kvarts, kvartsja, bergkry:stall og ja,s på de eldste kystt30plaseneeSlik
"halvfabrikata" ble bearbeidet til
Beallsrfi@ef3l,nnanesradall&er
pis.L&aIkvaflsiWerogs&funnetp4
red&apsp,raduksjon,gcfelagts eiler
en boplass ved BarWlusWra vel P12 f.$ks. $liragam, krriver Q$ pllespisser.
mil i sdr, Men
aller Wrste var
apptsrukt~r~d&kaper.
Her er ingm
~jsmtan'dersorrisikkefltcanknyttes avhengigeavf!ifi,ogmABefrakt&
Dateringene fra Albusetra er de en?
Xfl "'Ffn~ptasstreidisj~nens'~boplas- medsegamnet.far8dresibeiat
de kunne .erstatta livsnØdwndigs este vi forei~pighar fra c& lirdnaerser v ~ d
kysten,'men en stor pr=
r.
entdel flint, 100' av M. 235 funn,
redskaper og v&m, n%r d e etter ske h ~ j e l l ~ m r å d s Unders@k8lr
av steinalderbaplasser i
vlsw kontakt til el kystomrlde.
hwrt ble oppbrukt.

-
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BoplassornrAdez ved Albusetta. P4 g rusrypgeh som fglgar Orkta er det gjort funn k a ekdre steinalder over en
strekning pa ca, 1 krn.Den første snø~rrerfa1t:Demwke partime p4 wggen er weaetasjonslØse områder hvor dw
fleste funnene ar gjrirt, Pa tv^ h av ryggen 1igw.relsystem med ca. 30 fangstgroperberegnet p%relnsdyr. Dfsseer
ssnnsyriligvis yngre enn Steinalderen.

Bare på 5 steder er det gjortfunn fra
steinalderen t Trollheimen, Alle er
oppdaget tilfeldig, ved funn i stier, i
urvasket strandkant el ler veiskjzring. Det blir derfor en spennende
oppgave å prøve å merspore de eldste vandringsveiene i fjellat ved
mer systematisk leting.

Selv om vi ikke har dateringer på
kull fra disse stedene, er det spesielletrekkvedfunnmateria'etsomtyderpaatvihervirkeligharsporetter
de fØrstefjel'uandrere. Funnene består nesten 100% av flint, bare ved
Gjevilvatriet og Skatvatnet er det et
lite Snnslsg av andre bergarter ( l 4 a v
ca. 244 funn). Det betyr altså nær
kystkontakt. Det er lite trolig atfolkem

I

I

flinlkjrrnefurinef.p8 & 1 b u 8 8 t ~ a ~ ~ e n e i r ( ~ n ~ e m ~ ~ . ~ i n w

~&f~evnhrs~:~klrenesam~tsl8navhl~Wh~ssnhlles$flekker,
'ku~natsldhnes
vtktere ril f.8kr. pllsspiasei,.b?~&,
bor, slrspere.

)
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ne kan ha kommet fra noe annet kysiomrade enn n&topg Mgire-kysten,
Vandrfngsv'eiankan ha gått opp Todalen og/eller Sunndalen.
Pa boplassene ved Gjevilvatnet,
Skarvatnet og Sprikletj~rniner det
funnet smP pilespisser mm or brakteristiske for de eldste fangstgruppene ved kysten, Ved
Gjevilvatnel sr det dessuten bunnet
en "skiveaks" som og& w vanlig på
disse kystboplassene, men ikke fins
på yngre boplasser. Dett8 g j ~ det
r
rfmelig i tro at baplassene er eldre
enri 9000 hr. Ved Gjevilvatnet ?g
Skamamet er det også men fi3 funn
som tyder p3 at ,sedene er besekt
ogsa på seinereridspunkt. Det er timelig å re$ ne -med 4 g]Øre funn fra
eldre steinalder, n8r vi vet at
dateringene fra Albu-setra dekker
narrnere 4000 it. Del er ppåfdllenda

m

ddefiest~funnenefl'aT'roIlhelmen,
sDm jo er fremkommet helt tilfeldig,
faktisk synes &-skriveseg fra pionertiden. Ble det& fj,eltområdet lite
$ru kt av seinere fangstgtu pparl

Fant de frem ttl bedre fangstomr&
der? Ble de innlandsfolk? Sllke
sp~rsmåikan vi kanskje fA svar på
ved fremtidige unders~keiser.
Funnene vad Qr~vuvassdrageter
gjort w d systematisk leting av arkeologer. Dette er et sidevassdrag til
Driva og ble undersØkt i forbindeise
med Verneplan It) for vassdrag. Ingen av funnene herfra kan gi noen
sikkw dareriog. Ved LnjvBtn er 'det
funnet en hh8nafill t flint, ca. 00 biter,

avfall ag fedskaper. Disse folkene
b n ha kommet opp Sunndal~nfra
Mdrdkysten.

Matkeiig nak e i det gjart svmt fh
funn på sefetve Dovreplatået. Siden
dette fjollamråde%ttroiig bla Isfritt
seinereenn Trollheimen, kan vi neppe venta funn frri pion8pfasenher, På
sBr-9iden av vass-skillet, i Jwavassdraget er det funnet mange
stei nalderbophsser, men her e r dmaterialet 5 alt vesentlig lokal kvartsitt. Det samme er forholdet ved
Aursunden, hvor det er samlet inn
funn fra neddemte bopt'asser.Dette
fjellområdet synes a k a a være taSt i
bruk seinere enn frollhairneh, Orahskje av andre kultwgruppet med en
starre grad av innlandstilpasning. I
allfall, har de kjent fjellområdet så
godt at de har funnef kam til stein slag som kunne Brstatb f Hnt-

Bo~las38nved Sprl kletjdrnin i Trollhehne,n,den eneste tokaliteten i deratg
fjellmrildet hvor detsr foretatt arkeologisk utgravning. B o p i a e n ligger es!
stykke fra Vannet, her er en tØrr flate med god utsikt og en likn W k
nqheten.

De farse fangstfolkene bosatte seg
på Øyer Igngs ytterkyste~ikkefhne I
de lunere fjordarmer. Havversressur-

ser var rikelig^^ i skjærgarda~her
var overf'tod av fisk,,sel, higi, skjell
og mange slags smådyr. Her var
mat til dl'e årstider. Ut fra bopiasaenes beliggenhet kandet se ut ti lat
dl.- fangstfolkene har hm en spesialisert kysttitpasnlng. Her var de
lommekjetnt, de var gude padlere,
og,,vissteom de ksTe fangst og fiskeplass8neb

var de rene overflodsamfunn med
god tilgang på mat, uten at det krevde for stor innsats. Ved kysten kunne de finne mat hele år& Stress var
ukjen1.

Tradisjon

Kanskjetradisjon likevel er et ntakketord, men p3 en annen mhe, Kanskjs var ikke fjellfarden et brudd
ned trddlsjonerr til eri veltilpasset
kystbefolkning? A tkealo.ger som
har behahdkt detta splrsmåkt Rar
law sto? \ie kt på den ro1b teinen m8
ha spilt far fangstgruppene som forHva kan grunnen vare til at mennelot de dansk-tysk tundraområder
sker oppspiker nye omrader med en
da skogen presser reinsdyra nordhett annen landskapsform, dve- og
ovsr.Grunnsn til at noen mennmker
planteliv?Huilke f o ~ e n t n l n ~ hader
fovetrakk det barskere klima nesrinede de -F@rs@menneskene som padlet Snn fjorden for 4 kravle s g ~ g p re den store bre, var kanskje et Ønske om å opprettholde deres
bratte daffprmr og trave innover ur
tradisjonelle arktiske tifpasning.
blant spisse tinder?

ing?
Menneskene er: sterkt tradisjansbundne. Ofte forklam nye forhold i
et samfunn med Wang, ren riad vet
bakgnirinen for farandringer. Kan
det tenies at det var trangt om piassen ved kysten, at de? var blitt for
mang&msnneBker i forhold til brukbare boplassområder og i fwhotd til
mattilgangen? Neppe.
fra det vi
vet om d8 tidligMe fangstkulturerra,

ut

Helt det sasamrne kunne det allikevsl
Ikke hli, Livet m&te nØdvendlguisbli
nærm8re knyW ,til kysten. Her var
ikke de sture vidder med ta Ilrike reinsfl~kker,ikke før isen vel hadde
srnehet ned for godt og plante- og
dyreliv hadder etablert seg ogsh i de
indre deler av landet. Man rdnen
var &r. Tros vi. Vi mang ler de sikm
beviser, fordl vi ikke haravfattslttge-

ne erter rndltidene. Derfor vet vi ikke
sikkert hvilken rolle reinen har spilt
for den tidligste kystbosdtningen.
Mm tradisjonen var sterk. Og &a
var sikkert mange historier, myter
og ritualer knyttet til nettopp reinsdyret. Og prestisjefylte handlinger. Når reinen etter hvert trakk
opp i hgyfjellet, hvor det ble starrre
utfoldelsesmuligheter for dette
flokkdyret, måits menneskene etter.
Arkeologen Anders Hagen beskriver i Norges Oldtid fjellfangst-folkem som restene etter en urgammel

Pilespisene av flint. lildanningen
og formen er karakteristisk for de
eldste fangstguppane 'ved kysten.
De er 1.5-4.5 cm lange. a) fra GjeviC
vatnet. b) fra skarvatnet. c) Sprikletjørnin.

reinjegerkultur. De norske fjellområdene ga muligheter for srnåfldtker av reinjegere til 4 teve videre på
liknende vis som de var vant til fra
eldre tider. De norske vidder ble
"reservater" for flora og fauna, SAve4 som for en livsform som forlengst. VW utslettet isar.
Vi skal heller ikke se bort fra at en
saftig reinsdyrsteik var en velkammen awaksling sller at nysgjerrighet og eventyrlyst var drivkraft for
9000 år siden, såvel som i dag.

HelCigefjdl
Dette er kanskje ikke hele historien7
A
B
C
D
Den vil vi nok aldri få,men vi har Iov
Flintskrapste som bla. kan ha vært brukt ttl å skrape sHnn og pileskaft.
til
reinen har hatt en
Eggen vender nedovar. De er fra 2 til 5 cm lange. a) frir Gjevililvatnet. b) fra
myter og
vikrig
i
&busetra.
c] fra Sprikletjernin, d) fra Litjvatnet.
verdinormer,har kanskje fjellet også
hatt det? Vi kjenner til mange kulturer, hvor fjell er heHige, I samfunn
~
~
~
~
m m /wri nær kontakt med mtu- ~
ren, kan vi kanskje si at det ville %daterte ilsteder fra bo~lassornrA- tering ved NTH. Trondheim. Tre
merkelig om det
fantes - d
O~lbusetra.pda1, SerIsgshstemmelser w d 0 . Gjrerevoll 1
hellige fjell.
Tr~ndelag.Dateringene er foretatt ,og EdvardsenTTveitdal, Bot. inst.
1 ved Labaratariet for radlologisk da- UNIT.
1

'
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Ds mennesker som fulgte den store
bre kam fra et slettaland, men de
kan ha bevart minne iseg om veldige fjell tengre mr. Fangst-folk vandmr over store omr%der. Kansua
hadde de selv vart ved disse fjell.

4

itetsDat.nr. 14C alder
Kalibmrt Tre
I bet~gnelse
BP
ff.n&tidI
C
f
r slag
a

I Funnsted
1
1

I

furu Prflvene in hsamtet
furu ved A, Grønlie,
innsendt ved
S, Marstrander
T4909 8840 i 60
lavtre Pravene innT4908 7560 k 95
furu samlet og
T-5884 6050 1 90 4995 95 furu innsendt V/L,
T-4907 Sam i 50 3 2 0 2 70 h r u Guctafson

T- 442 8530 f 360
T-443 6100 1 I20

Vi er tilbake til utgangspunhctet,dat 1 Lcik. 3/1982
moderne menneskes tiltrekning til 1 Lok. 211982
fjellet. l vår materialistisketid er det I Lok. 6i't 982
kanskje her vi kan oppleve "det halLok. 1,1982
lige", har vi det til felles med h
stejna,dermenneske$ Men når ~ I ~ ~ I I ~ I H I I H I I I I I I W I ~ ~ I I I ~ ~ I ~ I I

a

menneskene i dag reiser ut for å
erobre fiel krned hundrevis av basrere og utstyret innlagt på EDB da er
det uttrykk for et overmot som har
brakt oss p3 kanten av stupet. Kan vi
kanskje I s r e noe av fortidens mennesker? Kan kunnskap om farhistorien gi oss mrtanker av betydning
for var situasjon i dag?

-

14C er en radioaktiv isotop av kut lstoff karbon) som dannes i atrnosfaren og blir tatt opp av alle levende
organismer -planter, dyr og mennesker. Så lenge organismen lever er
mengden I4C konstant. Straks arganisman ddr, begynner en ned-

m
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H
B
4
H
H
H
I
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1

brytningsprosess. Ved å måb den
mengde 14Csom er igjen if.eks. kult,
tre eller bein, er det mulig iregne ut
nåf treet ble brent eller dyref drept,

Det er imidlertid flere feilkilder ved
metoden, b1.a. at radiocarbon-innfortsettelse s. 39

Hein Bjartmann Bjerck.
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ble ICive eld, båer ble til skjar ag
holmer. Laridskapsendringon fikk
betydning For havneforhold og ressursfotdeling. Menneakene må ha
kjent landskapet i detalj og trolig
oppsgk de steder som dl enhver tid
ble oppfanet som ,gunstigstuSinnden var g ~ n s e n
mellom menneske
ne og dmes livsgrunnlag. Mye av
virksomheten m5 ha vart knyttet til
strandsonsn, Her ble fangstene
landet for slakting ag sl@ying- flo
og fi~ere
s~rget
for effektivt renhuld.
Dette gjwat vi kan gå ut fra som en
regel at tilholdbteder f ulike n i d es:
fra ulik tid, og ar ds hØyastlIggende
Hadene er eldst. Tilholdsteder fm
samme niv8 ler fbrh6tdsv1s sarrrtldige. Rask landhevning fører dessuten til komre bmkstfd for hveH sted
mm gir desto HGrre antall tilholdsteder 1o nridet, siden &t blet angvint P ba ~ Q Tlange p& samme *d.
Vega byr dermed p# sarlig gode
forskningsmulighehr: Her fitines
mappe baplasser innenfor et helh M g landskap, tilholdritedenes h&
yde over hav-niv& gir pekaoinn om

1-,.;4

-.
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Gjennom systematiske undersskelser og vitenskapelige metoder
er det mulig å skissere fortidsmenneskenes livsvilkår. Vi kan
gjenskape fortidige landskap og
finne ut hvorledes menneskene
har innrettet seg. Gjennom nye
metoder og innfallsvinkler kan vi
ake denne kunnskapen og gjmrre
rammen om steinalderfolkets liv
,snevrere og mer presis. Men er
det mulig å nå fram til selve
menneskelivet på vitenskapelig
vis? Kan vi finne ut hvordan det
var å være menneske den gang?
Alt taler for at dette i all mulig
fremtid må sierkes ivår egen fantasi. Det er f0rst når ,vi tenker oss
selv inn i fangstfolkets situasjon
at vi får "kontakt" med steinaldermenneskene og at kunnskapen blir levende. Arkeologene er
eksperter på rammeverket omkring våre forfedres liv. Mår det
derimot gjelder ewen til innlevelse i denne situasjonen står vi alle
likt. Dette er trolig en av grunnene
.til at arkeologien har stor publikumsappell. Fantasien er en viktig side ved faget, og det trengs
ingen ekspertise for å ta den i
bruk.

..

Vegs slik @ygruppenvar da havet sto 60 m byere enn i dag, for &g000 k
siden. Landhevningen på denne tidm var rundt 3 m pr. &huundre. Denne
strandlinjen skulle &krned titsuaw 2400 &r. Tilhotdstedene Ianlgs dmne
stranden gir inntrykk w hverl~d-est! generasjoner fangstfolk har u t w e t

om r$det.
Gode f orskningsrnu~iqhetw
Steinsldorrnenneskt3t'te på Helgetandsky*n for 8-9000 år siden har
bokstaveligtalt agtt landet stige opp
fra havet. For menneskene har det
sikkert syntes som,om det ustaage

strendene fra %tidens slutning 96,m
w e r havniv4, I den fgrste tiden var
landhevningene rundt 3 m pr, hundr&, noe som m8 ha veri godt
synt ig frr r mennekerte.

og lunefullo h a t langsomt har tdrket inn, dler f<orsvunnetgjennum et
hull på bunnen. Besteforejd're kunne vise sine barnebarn d& sikre
beas: "Der oppe samtet vi krabber
og sneglahus ,dag \rar sm8." I dag

l meldte steinalder var Vma enItindingsp2~ssi et stort grunnhav
som rna,ha vmrt rik på fisk, sjØfugl,

alderen,

Hka f~t-tellarti lhuIdstedene ? Ti Iholdst&eras vil variere mwi antall
mennesber, sosiale grupperinger,
med oppholdets mat, varighet og
hrstid, En samling familier med tilhold p8 V w a store d e t t av året vit
trolig stHIe andue krav ti! boplbsen
og enerlate seg andre ,spor enn et
jaktlag p4 spesiatoppdrag 1 sommerhalv&i.et. Gjennom studiep av.
forholdet mellom naturrhilj~>og
kultu rspar fra & kort tidarom har $i&ra
for mufighertil 4 danne oss et bilde

s d og hval. Avstanden dl f@!andet
vat ca. 2fl km, og menneskene som
ville ha del Irfkdarnm~hm&tB n&vendigvis holde til på Vega. Dette er
t r ~ l t gen av grunnam dl ,de mange
spw eaer fangstfolket her ute.

vet vi at 'detrusforholdet skylde ai
fordskarp,envar i ferd med å rette
seg b,ppatter 4 ha vart:nedtyrrgptav
den -stare innlandsisen. Lacrdhwningen var seritg krafttg i WeQe- Landhevningen forandret lan,dskala nds~rnr%deP, på Vega ligCger @et gradvis. Sutidednelukket seg og

...
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,av hvotledas menneskene her-brukt
Vega i steinaldetem.

fegties tit ca. 5200, det mesw tyde
[Egvis avfall fra titdanning av

red$kaper. [Funnmengden er be.

regnet ut fra antall kinn ira under,Sporet& fangstfoIket
Det var med disse problemne for
Øyet en gruppe på- fire arkeologer
foretok en unders@kdsepå Vega
sommeren 7985, Ved i streke opp
'BQ m-niv%etpå kartet ku nn.esteinald8slaindskapet.gjenskapes.,M e tilsvarer strandilonen i en 2-NO års
periade innenfor tidsrommet
8-9000 år far nåtid, ,Dette var riitse
,den barske vlrkeiighet tur ti fang&oIkgenera$jwer. W tenktca oss a t
v1 tilh~rtisen av generaenene og
padlet Langa denne kysten. h a r vflle g sakt tilhold? Gjennom b r t og
flyfoto var ~dwmulig 6 f4 en,grov
ovarsikt over steinalderlandskap&.
Det var p3 forhånd ,mange Herke
maning& om hvor steinalderfalket
hadde koldt til. Enkeite ,lovet6 spjw
hatten am det: j k k ~bls fuhnet nae
der dler der. D0 fleste hadeplagg
var tmidl~rtlidhelei da vi forlot Vega,

He!mlk
Alie vsr enige om at det var store
muligheter for A finne spor. etter
steinaldermenneskene i Hestvik,
lengst' c b r ~ s ti området. Spenningen var stor da vi bar graveutsiyret
opp steinalderens marebakke og
gndelig fikk "hodet over vannet" og
kunne se~steirreldorstranden. A l l e r i
de i d& tredje pr0vestikket ble det
f un,net fli ntgjenstander etter fangstfdlket, Funnområdetviste-seg&ter 'hveR å vaere ca. 180 m Z i
utsti.ekoiing. Den totate mengden av
dingjensta nder her kunne h-

*!d areal, sett i'forholdtil det totak

b~plassornr&det~:)~tter
,en lang rakke prmstikkvideremot~stbtedet

igien tilslag. k r var et fut3harnr&ie
rundt 100 m stoff, med anslagsvis
29,000 gjengander, og53 hoved-

sakelig steinavfalt.

-m

Det var knymr sarlfg store foivenaninger til M Igvf eld m& adkomstmuligheter både fra nard og vest,
l e n g t nord t steinalderlandskapet.
Ettersom vinå.@gbdlger bare kan ha
en retning om gangen, var det mulig
% kornmti til/fra dette stedet under
vanskelige vaerforhold. Her var att&&
an av de beste havner i omr&det.
Skuffehen var arjr da vi endefig
kom fram og fant at det innbydende
eidet i virkeligheteh var et ujevnt,
tow&kkt
rullesfein~rnråde,
Hvem i all verden ville finne på ,B sla
seg ned i en steirrrgys? Men wt litt
hva var ,dette7 groper? HUSTUFTER I1 De fslqends timer ble en opplevelse vi s e l vil glemme, Etter
hvert kunne 1'2gmpq og fors'ankninger avmerkes p8 kartet o v ~ det
r
lilk+dalspkket.Ved å grave gjennom
t~rvlaget,ta#&opp de ,I@stpakkde
w1lestein, ag gjennomwke Øverne
dej av gruslaget, fantes sylskarpe
fllntfiis~r.Steinalderfo,lket har tyde.
ligvis holdt til på rutieeteinsflaleri
kr den ble dekket av torv. De ettertane steingjenstai~dmehar , gjennom tusenbrene fblt ned mellom
blokker og siteiner sg finhes i dag
plverst i gr~sJagaunder.

-
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En rw jegerene pa Åsgarden-boplassen etterfot seg disse pilespissens
av kvartsitt. P1 to av8spismneer odden brukket, kanskje ved sammenstat med byttedyret? Skaftet p4
spissen t v . er rek6nslrue~.

I

I

Vi kunne etter hvert fastsl'4 at minst
6 siv gropene var Rustuftar fra stejnalderen, og a% funnområdet var
hele 2.300 m stort. Funnmengden
p i boplassen kan beregnes til tundt
280.000 steingjenstander1 I et av
prflvestiidtene ble det funnet 5 pila
'spisser av kvartsitt, tydeligvis
gjemt dler glemt av en av
steinaldsrfolket. Av andre redskaper nevnes kniver, skrapere og
flintstykker med kraftige hjgrner for
bearbeiding av tre og bein. Mesteparten av funnene, ca. 90%, synes
imidlertid ii vaere avfall fra titvirkning av stein redstaper.

Hustuftene er rundaktigegroper, ca,
3 x 4 m, ca, Q,5 m dype, Husene har
vært detvis gravd ned E rutlestein.
Byggernåteag innredning et ukjent
Det ar rimelig at taket har bestått av

en enkel harekonstruksjonsom var
dekket av skinn og/eller torv. Bolig-

flaten anslh til 10-1-2 mmZ.
Hustufter
fra eldre steinalderer svært sjeldne,
tuftene fra Åsgarden er blant de ab
ler eldste som kjennes i Norden.

Middagskarheia
Langs # v r i ~ edeler av den fortidige
strandsonen hIe det funneten rekke
mindre tilholdstedei= Oppdagelsen
av funnstedet på Middagskarheia,
som t steinalderenvar en naken halrhe, var s d i g overraskende. Vi
hadde tenkt oss at omradet innerst i
den sdrvendte Idlen ville ha særlig

Asgardein-baplassen var etter alt å; Mmme hbvedopphaidsstedetfo,r mmenneikne i Vega-i3rnrAdeth r 8-9-911110%tsideri. Pe rsansns p&bildet tv, sWer i
sn av da 6 gropene som trolig ef hustufler, De gode h~vneforhalid&ns
ved
boplassen var trolig årsahen ti I at man basafte seg h%r.Tegnirigerht.h. vb%r
hvorledes boplaSeh kan ha seftuf ,da dan var i bruk. To av: hustuftwe er
'ikke synlige fra denne synsuihkelefi. Et sted mellom 30 og 60 personer har
trufig holdt til p4 boplassen. Bildet or ratt mot wrd. (Fota: B. Gjerlsndl

god havn, og dermed være et gunstig tklholdsted, Etter ii ha strevd
med % M utstyret tB topps, kunne vi
raskt konstatereat her bare var bptte svaberg med sptedt towdekke.
For fii visshet am at steinaldermenneskene hadde vurdert ornrdldet like upassende som oss, tok vi

likevel en serie prprvestikk gjenmm
skaret mot nord. Etter en tids baksing med tow,gfprme,ste'in og grov
grus, kunne en av deltakrne vise
frem en flintflekke med bruksspor
langs eggene - tydetlgvis et knivblad, Funnområdet her var bare 33.
r n 2, funnmengden kunne beregnes

til rundt 350 steingjenstander, Til
gjengjeld ser det ut tit at funnene
herfra start sett er redskaper, hovedsakelig ulike typer knivw. Funnene var knyttet til en rundaktig
forsenking som kan veisre spor etter en hytte.
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Middagskarhela representerer en
type ti Ittoldsteder som synes 3 vare
svært vani[g. Det er ialt oppdaget 6
lihende smil oppholdstder langs
denne strandlinjen, alle mellom 20
og 35 m i ut strekning og med en
funnmengde beregnet til 208-600
stejngjenstandsr.Til forskjellfra As:
garden og Hestvik-boplassene et
andelen av brukte redskaper, sagrlig
kn#v~r,svasa høy på de små funnstedene, &flate og havneforhold er
varierende og ofte lite Innbgdsnde.
faruten Mi&dagslearheiai 1, ble det
tram funnet spar ettar hytter I Skavdaleh, hvor det fantes en tydeltg
grop l ruiiesteindlaten, inntil eh stor
steinbiokk,
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Omdder uten funn
Finnes det spor etter stginalderfolk& overalt på Vega? Hundrevis av
prpivestikk uten funn i ulibdeler av
omradet skulle tale sit? tydelige
spdk P6 forhand hadde vi ritore forventninger til en ca. 600 m lang
strand p3 nord~st-siden,hvor det
tidligere var undetstakt et mindre
funnsted (Moen 1).Etter å ha undersøkt omr8det m8tte ul imidlertid
konstabre at stranden har van2 av
begrenset betydning for steinalder-folket. Felles for de funntomrne områdem var mrlig darltge havneforhold, Vest- og scsfsiden av Vega var
t>ra$ta bergvegget med tordnende

danninger hvor Brukbare landIngsforhold knapt fantes,

Funnene p3 Middagskarheia var knyttet til en rund forsenkning som muiigens er spor etter an hytte. Det er ettetlatt fJ gignstander på dette stedet.
Mange av funnene er redskaper, for det meste kniver. Y i tenker oss at dette
tilholdsstedet var knyttet til fiskeog fangst i nmomrAdet. Det er oppdaget
flere Il knende "fa~rgatstasjoner"langs denne fartidig8 strandsonen. Bildet
er tatt mot nord.

Funnene fartelkr om menmskenea

B knyite så stor aktivitex tit ett og

teypwis

generelle betraktnhger.

samme sted. Det er tite sanncynlig
at det finnes andm riisvarendei boplasser fra denne tiden ellers på
Øya. Dette kan antyde at menneskene som utnyttet omradet tilherte et
sosialt fellesskap som hadde &ar-

karden-boptassens
starrelse,
hustuftene, d@ varierte funnmaterialet og den gode havnen, antyder
at boplassen her vært befolket hele
et ler store ddsr av het. For kortere
opphdd har det neppe vaert n ~ d i
vmdig 3 bygge solide boliger, eller

funnet har trolig bestatt av flere
sosiate enheter, hustuftenekan indikere 6-12 hushold eller farni1ier.W
som hver bolig har haiset en
kjernefamilie (far, mot, 2 barn, 1 eldre person), har det vært 30-60 mennesker p6 bopiassen.

Bare en liten del au dan hebo~lige
strandsonen ble utpdem4kt.
filholdstedene synes t ikevel å falle
inn i et mØnster som gir rom for

den som hovedoppholdsted. Sam-

Menneskenettw b e # sin t! Ivarelse på de varPefie fang3tressursene i'
omrlidet. Gjennom en god havn var
forbindelsen msjlern menneskene
og &res livsgrunnlag sikret aret
gjennom. Fangstressyrsene i havet
er svært stabile og peker seg ut som
den naturligste næringskilden i vinterhalvAret, når IandomrAdene er
sngdekket og tilnmrmet livlese.
Husene på boplassen gjbr det og+
nærliggende å tro at fangstfolket
holdt til her om vinteren. Dersom
dette er riktig #B vi tydeligvis endre
uk negative oppfatning av boftaten

i WsgadanAVed snpdekk~utjsvnes
undergrunnen -ru Ilestein og ujevn'heter har neppe v a t t til kinde,r vlntwstid, RulleWinen er dessuten fri
for tete, og dermed unngss plagsomt overflatevann i frysefine
perioder hast og vsr. Kanskje disse
steinrØyserie var Oppfatt& som det
beste aketnatiy for vinteroppheld?

MNNE DELEN
AV OG KASTES

Fta Asg.arden kueunne fangaffolk@trek.
ka defleste iessumer som var nØdvendlge fot % eksistara, Menneskene har irnidleiftfd vart virksomme
på Rete andfe steder i dette strandbelrex. D8 fra nge redskapene yder
på at de smi5 rilhddstedene; slike
som Middagsbrhsia, var knyttet til,
bestemte gjgrarnll. Oppholdgit hm
hadde trolig sammenheng in- fiska og fangst i mromddet. Disse
aMhirlt&snevar sinnsyn ligvis flgksib l q og, burrns dkettes til brukba~.e,
vada rha Id, Narhetan til den .akt'uslle rq:gasursren var s4ledesd@viktigste hensynet i valget av sEih
tilhuldsteder. Knlvene dominerer
blant redskap~ne.En rimelig tolkning or at dette varfangerhes slakt*
og sigiyeplasser. Gjennom dette
a rbidet kunne fangSprodUICtenes
vekt o,g votum reduseres far å !&te
tranamflen. Meng,d@n
av redskaper
tyder p8,gjeritaftehes&, og ar dlsse
stedene var faste tilh~lcbtederifangWi'rksarn,he%en
i sine deler av @ya.
0e fleste redskapenesynes f remdelas å vzem brukbare, w det er urimelig A oppfatte alle inm tilfeldig
mistet under a&eideL Det er mer
sannsydl9 at redskaple ble etterlatt til senbre bruk pa samme sted.
Spor etter hus på ett,mullgahs to av
disse til holdstedene peker i samme
retning.

En flintflekke fra Middagskarheih iet at nytt, skarpt egghjerrne klatt til
tenk skaft, Funnene kan antyde at bruk. Det illustrerte skaftet er i to
noen av steinalderfofkeh knivet.var deler, flintflekken kunne hoid= på
avav liknesrdetyp som v3re"lino- plassmtllorndissevedhjelpavtjleumskniver". M&r egg hjarnet i krii- reaktig festemiddet ag stramme
\rens brem kant ble s I W , kunne surringw.
don ne delen brekkesau. Dermedvar

Sam gunstig for fangst ndr selan
Hva gjorda menneskm3 i HWv,ik3
"kasister ungef4 på denne Irstid.
De to funnstedene her er &gr-re ag
H W i k har vasq et naturlig utganinneholder Rere funn enn dominee
gspunkt for denne virksomheten.
tilhri(ds@dene.I li&@ med Asgargieim
har dette v e r t et sted hvor ,man
Fangstfdkme på Vega, har tydeligRar. produsert gejnredskaper. Havvis Ratt god kontakt m ~ d
andre
neforhdldene er ikke gode ;noktil at
menneskegruppet langs Norskekyste,det kaq ha' VM
av stgrte besen. Detaljer i redskapsfremstiltydning i lengre sammenhengende
tingen arttyder at grupper fra ulike
tidsrom. Her %r en vid servendt
steder har arbeidet og produsert redstrand som m$=hs\~aartm@fia~tidlig skapdr sammen, kanskje i fehinp&v&,reti.Var det hit desakteam
nåt de
delse.
m
fdlte6
fangsttrang@hyttene i Åsgarden b h for
ekspfidlsjonw til fastlandet. Av
klamme og solhbrrge~enfikk ovMei~ kalorimassigehensyn har det neppe
iEet om v%ren?D@ mange suhier ag
wrt gnihn-til å farlate havg&&.
holmer i nurområdar iaksr sea tit
Kanskie tranonn til å; h m m e hnrt.

oppleve noe ,nytt og spennende,
smaks kj$Pt: uten transmak, fr&@ i
bær crg vaere sammen med nye
mennesker likevel flk k menneskene
ti4 4 qra på seg til bestemte &stider?
Gjennom ds kankrete data gner vi
voksne og arbaldende mennesker.
Vi rna ikke gletnrne at:tllhiotd~wdene
rammet m6nnetiIce.r av & aldre og
sinneleg, med gleder Gg sorger,
med styrke og svakhet, slikt vi kjenrier fra våt? e$et Ilv, 1 &garden har

Helgeland Historie bind t er farste
del av et planlagt historieverk om
Helgeland. Dette første bindet e t
skrevet av seks arkeologer ved Museet, Universitetet i Trondheim:
Kurt Alterskjær, Kristian Pettersen,
Kalle Sognnas, Kari Starren Binns,
Birgitta Wik og Lars F. Stenvik.

Boken er en sarnmenstllling av det
vi hittil vet om forhistorien på Helgeland. Det er lagt vekt på å presentere
stoff fra nyere undersØkeiser, Vi vil
derfor finne mye stoff her som Ikke
er presentert på trykk tidligere.
Boken or skrevet ut ifra Helgelands

egne forutsetninger.Den tar utgangspunkt i hvordan menneskene
har innrettet seg i forhold til de skiftende naturgeografiske forutsetningene gjennom tide-ne i forskjellige
strek av Helgheland.

Boken har 294 sider og er rikt illustrert med tegninger, kart og
fotos, hvorav ca, 39 er i farge. Den
kan kjøpes i bokhandelen eller be
HELGELAND H1STORtE BIND I
Redaksjon: Kristian Pettersen og .stillesdirekte fm utgiveren: HELGEFra. de eldste tider fl1 rniddelalde- 8irgitta Wik.
LAND HISTORIELAG, 8976 FORVIK
rens begynnelse ca. 1030.
Utgiver: Helgeland Historielag.
til en pris av 200 kroner.
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LEIRFJORD BYGDEBOK BIND I
Dette er det første ordinære bind av ger i hovedsak p% toka [historisk
Leirfjord bygdebok som er tenkt kitdestoff. Dette har vist seg 3 være
utgitt i tre bind. I tillegg blirdetutgitt en nyttig innfallsvinkel også til en
særbind der spesielle tema innenfor mer generell forståelse av no@kultur og samfunnsliv blir behand- norsk fortid, os boken har derfor
l et.
god anvendelseogs&utenfor lokalhistoriske kretser. Boken er rlkt utstDette ffarste bindet består av to ho- yrt med Illustrasjoner, kart og fotos.
veddeler: ''Leirfjord fra de eldste (Antall sider: 195, opplag: '1000,
tider tll tidlig middelalder" og "Leir- trykkeår: 1985).
fjord i middelalderen", skrevet av
henholdsvis arkeolog Kari Staren -Boken koster kr, %,og kan bestiiles
Binns,i universitetet i Trondheim og direkte fra utgiveren:
historiker
Ragnhild
Hagsaet, 'LEIRFJORD BYGDEBOKNEMND,
Universitetet i Tromsø.
v/GUNNAR BERNTSEN, 8890 LEIRFremstillingen er knyttet til en be- FJORD
stemt kmmune i Nordland cig,byg'

Men dette tydelige mennesket er
ikke $A gammelt pil Jordan. Sgi sent
som for 10 rnllltaner Br siden fantes
det f remdelas ingen skapninger
som liknet earlig p%ass, enda livet
da alt hadde eksistert i meim400 mitlioner 4r.

Det som for 4 mitlianet å t sidm $kilte ut on av dyreartam og %trerhvert
fjernet den mer og mer fra andre
dyrearter, var al den begynta å lage
og bruke redskaper, Et av do al ler
tidtigste skrittene p8 denne vejen
var at man sl^ fliser av steiner sll>kat
det oppsto skarpe hjgrner og kqnter

som en kunne grave, skrape,stikke
og skjære med.
Fgrm for 4Q;OGOårsiden ser det ut til
at folk begynte 8 utvikle spyd, og
kanskje pil,ogbue. D m e skrittet var
vila1gfurdf enda bla i stand til 3 felle
sitt b e e på lang avstand. Fok 4000
år Siden hadde en begynt å ta I bruk
metaller. Da kunne man gi sine redskaper helt bye farmer, faksi med
lange, bgyde egger. Bide Tor jaeren, krigeren og jordbrukeren var
dem en stor nyvinning.

Menneskets tid på Jarden ar ahsa
bare an hundrededel av den tid Jarden har han lik. 0.8 mennesket har
hatt "distansav4pen" hare i en hundredsl av danne tidon igjen. M12t8ller har menneskene ,ikkehatt i sroi't

mer enn en tusentisl av SIQE 4 m il-

lioner %r,

Dets tyder p3 -at rsrvfkllngsfarten
har akt med tiden, dmtrent som d r
en brerhselllrs MI Begyhner å rulle
ulfor bakke. En kan fatsa4 daae ved
2i se på forholdet mellom mennesket og deta redskaper: Den som ,er
så flin-k eg forutsmnde at han a lltid
har en s b r p steinkant for Wdnden
kati klare seg uten kraftige klpir, &nner og tyggernuskter. Og det er en
biologisk regel at det som man kan
klare seg utm, det forsvinner ogs8

gradvis. Dermed blir det an regei at
kroppen rustes ned i ta kr med at redskapsbastanden kl,ir bedre,

h i t e Iqder til at det ikke blir noen
vei tilbake for mennesket: M r
kroppen ar blitt tilstrekkelig rr~clbygd, kan man ikke tenger klare seg
uten sine redskaper. Man kan Ikke
tengi8ir klore djupt nok, hite hardt
nok og bringef fort nek uten hjelp av
redskapene. Demed er menne&&

fangeti snfei@der~#e;tlenestesvaret
man kan gi p8 konkurransefra andre
dy r er at man videmutvikler sin kultur* Man lerer seg 4 sl% f l s r ~kniver
av en begr~nsetmengde r&skapsstein, og man Iasrer å forskanse seg
mot tekg. rovdyr.
Fartsgkningen kommer av at denha
euneh tit fbrbedringer Øker i takt

med at den brukes : Den som &r dyktigere enn andlre til 8 sl%steinfl'iser
med gode egger,, kan- produsere
mer mat enn andra%
og har derfar
slerre s j a n s ril å få mange efter-

kommere, enn den som ikke ar sB

dyktig redskapsprQdusCtnt,Dan sofi
klarer å oppdage rovdyrflokkm tidligst, kan o g 4 ta da beste forholdsragler for 4 beskytte s
fareai

q mot danne
som kommer. Det er derfor

deinns ferubeende mennesketypen
som m e ~sjelden
t
blir bytte h r rovdyr.
Ved at d'& gjennom et stor4 antall
generasioner er r~dskapsdyk@heten som premieres, f8r denne
overtaket over an,drefurmer for dy ktighet, Den sum ikke er redshpsdyktig, man i s ~ d eff.eks.
t
kan tenke
merkelige tanker om Ilv o$ dgd, blir
fort utkonkurrert av alle dem m m
har stor avnb til å skaffeseg er fydsk

overtak.

Dette overtaket ggir i sin tur grobunn
for nye utviklingslinjer. For eksempel ha r menneket; med stormskritt,
blitt helt ovarlegen alle andra dyr i3
skape skt eget klima, snten v i d
hjelp av klar e!lw huskonstruksjoner. Det har gjort oss i stand til å
bosetre oss-iområder med mye lavere temperatur enn det vi fysisk sett
er utrustet til å klare, Et mennwke
uten kleer eller hus i Norge, ville ikke

engang om sommeren ave?leve
smrlig mange dager.
Det som har vart viktigst i framvaksten av menneaket er samvirket
mallom "And og hånd": V& at "premien" hele tiden gikk til den sam
produse'tte de beste redskapene,
ble framskrittet avhengig av evnen
til Mde 2 tenke ut gode redskaper

og til å lage dem. Datte skapte et
utgangspunkt fot nye wr-ford tinger
som i sin tur gjorde at tenkekapasiteten ble ''prov6sert" t11 å utvikle
seg enda mer.
Det er også tenkakapasiteten som
har gitt mennesket d& stare sosiale evne. Den er minst liksvlktigfor
å overteve som redskapsne: Men-

nasket kunne ikke klare seg alene,
Det var avhengig av ,å tilhgre en
gruppe, de mitte samarbeide, ag
dele. Om det var ngdvendig med en
stor gruppe mennesker for å fange
en bestemt type vilt, var mennesket
også i stand ti t å skape en siik grup
pe. SIekts%apsf@telse
og andre bfndInger mellom individer gjorde slike
grupper av mennesker fleksible i

forhold til de arb&dsoppgaver som

skulte utfgrw.
At menneakat etter hvert utviklet
s N k bte av stor betydning: D& var
@rstved hjel p av spr4kef Edt utviklingen både av rsd&aptirr og gruppi:
k w n e s b t e fart for alvor. Med et
velutviklet språk rar Ikke rnenheskpft
lenger avhengig ban av B f3 demmaltrert praktisk hvatdan et redskap skulle laam 'og hvor
ja ktplsrsssn I&. Det kun ne og$&f&det
fortalt av en kyndig persan, Dermsd
kunne lartat mer komgliser! kunnskap gå 1 arv. Og ved hjelp av spr3ket kunne gruppen bygge opp en
muntlig tradisjon bg en forestilling
om gruppens egenart. Sterkre tilh8righetsYalebeble utviklet og gjorde sitt til å Mndre at gruppen laste
seg opp igjen i perioder da den ikke
var daglig rrØd\aandig.

De tidligste spor etter folk i MidtNorge, er Ikke en gang 10.000 år
gamle, Og det er ikke garnmelti forhold til Afrikm 4 millioner år. Det er
også vanskelig O få vi@ om det Rar
vart folk har tidligere ettermm den
side stpre innlapdsisen har gravd
bort det meste av det spm er elrire
enn det tidspun'keida den dekker
landet.

De fprste sporene vi finnet, @rnettopgi de skarpkantadtr steinflisane
mm mennesker har ettestatt seg. Av
merker I merken kan vi ss at ,disse
menheskene i v& miråde bodde I
telt eller i lette huskonstruksjoner,
De kunne også gj6ire opp varme. Dat
ser vi av alt tt?ekull i joden og av de
fint bygde ildstedana å baplassene.

slå seg ned der han ikke kan dyre
jarda på,denti tvante rnilhn. At bAde
jegeren pg bondan Mer noen g,enerasjaner kan ha fått m annen oppTamhg au hva som er jpktbartvik og
dyrkbar m r %er klart, Men d e t , b e tydde ingen 4Eng fot da menneskr'
somseagang sta og vurderte om det
nye landat var godt, 'De var "Trinestengt" i sin egen leveform. hskuet Inn 1 et ukjent landskap med
utfo~drimgerforskjellfg fra dem de
vet varit ti l. Dmessolten
var ,de.i Yard
med å forlate e
t omride, som vi har
all grum t11 a tro hadde t.ikdlg med
p i a s og tiok av mat tll alke. Man k m

W n den som tror at dette er noÆ
svar på apØrsmålet, rksr bad
grunnlaget for P f~rst3hele framveicst-en w mennwkirtin: Motoren i d e n n ~ukiklingem må k m . v e r t
at det var tydelbe hehov som lokket
frm flre Iidsnlnger WJWteks, hiver. Det er Ilke. umulig for merin'esket som,
for andre dyr å ~ v a mp$ BR
utfwdting fm dan er: dukket upp.
Man kan hellar Ikke ruse seg mot-en
fiende med ukjente v&Wnog ukjeftf

om,rådgr: Hvorfor begynte folk
wgrhoa&å s p r ~seg utgnfor Afrika
for en ,mlllip,n $r siden? Man tcan
kanskje merri a det skyldes
nrennmke~s
evne fil B t@yeseg inn
i stadig nye landskapSsb@otd.Har
de ingen kunnskap om fiske, larror
de sag det etter et entall generasiones i et iandakap,sominneholder
go,de fiskmuligheter.

adferd i Midt-Norga Torandref sag
emrhvert-som fuserrårene gikk
be-tte erbei@ets k l vi fortelte srn i
dette ftirsle num moret av "SPOR"
gg i sanere nummer. Vi'gjØr det fordi vi mener ,& dagens mennesker
har wdt av å se seg selv p%Ib avstand. Visitter bnskjefke sB sikkert
i -len m m vi tror? Startet vi feil for
4 milliener &tsidm?

adferd,

M st$rsle mysterjet med den Mrinnvandringen til u i d ~ ~ o r er
ge
dermed hvorfor den overhadet
t
nka seg -atdefØrsx8 m-enn~kene
i
kom, NBr den fsrstvar kommet, ,w
Vest-Skandinavia kom tveers aver
det te ut er^ b forstå hvorfar Fo#k oppMordkemnna fra det state landfgrte seg som de gjorde,
området som 16 ute i Nordgjgm $h
Derfar ha r vi el stort f a r s h i n g s ~ $3"9*
Men hvorfar skulle de så flytte avor beid foran ass: V! m& studera.h o t dan menneskens levde Mde i v&
t i l de delvis isdekte nar&e.kyster og
fiell bl.a.tI1 Midt-Norge? Samme eg,& omride og i omrfhdene amgåte gjelder far alle de foreg&gri.de kring for amtrent 9000 Ar slden. 'Og
vi må fowdke i! forstil hvordanfolks
innflyttlngene til stadig nye land&%

Av beinrnatwiale og av edskapem

de etterlot seg, kan vi ogs%m a t de
jaktek b3de på stow og sm53 dyr,
bade på t,anidog i sjgign.
i&farste rnenneskme som kom hl t
hadde med seg j sitt arvestoff, og i
sin hjerne flere millioner &p oppsarnket ferdighet i4 livberge:seg, Qa
,visste 'hvord@gs
de skulle finne redskapsrktoff og tildanne det; og de
kj,erire tSl ,hvor og hvurdan dyrene
skulle fanges.

Vi kan r e g n e oss til at folk har haH
denne
'7forhlndspragra mm&rIngen" ettersom da knap? ville Punnet det verd % ta i hwk et omtgde
'som var heit fremmedait for dem:
En jeger vil ikka o p p s ~ ket omrsde
som ikke har noon av de viltarter
han er vant tit, Q en bonde vi t ikke
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over bpdas ve og vel, over
9 g grede og over menneskene

selv 7

Men hva har så danhe fiksa V a f t
brukt til opprinnelig 7 Dat vet vi lite
om. Den kan ha vært brukt so,m arbeidsth, men den uskarpe eggen
synes T#;B $
vde
i p6 det. Den kan ha
var? bruk som v&pen, Men Mer
sannsynlig er det at dkea utelukkende her v ~ r ett verdighet~tegn,et
tegn på sasial srms og rikdom. Og
tenk hvHken,rikdommed 1,7 kg m&all I ert stykke. Det må ha repremntm an stor verdi i en tid da
bronsefor f~rste
gang kom inn som
verdimåler, og flint og bergarter
fremdeles va r materialet til v4 pen
og redskaper.
Vi kan tenke OSS at bronsens høye
verdi og gylne gl$d har gitt dens
innehaver en posisjon som sto meget heyt mer altnuens, I bytte for
denne herlighet er det trulig at samfunnel på h u n d e i d har måttet
framskdfe betydelige verdier, t . e k
iform av finere pelsverk eiler andre
ettertraktede varer lengre mr.
Detie får vi neppe vite n6e sjlikert
om. Vi kan bareforundre oss over de'
spredte tegn pa makt og rikdom som
m3 ha eksistert i utpostene av Europa Wiig i brohsealdemn.

De lange, tyn he fllhtflisens Øverst har s k a r p sidekanter. Sllke eggstykker
ble brukt I mange ulike redskaper. De avbilede har spor Imangs eggene som
kan lyde på at de har vært bruk som kniver. De tre starre flintstykkene har
også spar etter bruk langs hiØrner og egger. Gjenstandene er fra Skavda-

len.
(Foto: P. Fredriksen,)
mennesker blitt unnfefiget, født,

vokst opp og levd livat ialt sitt ,mang&Id- Bopl'assen var skueplass far
hengiverihet, karnertskap, omsorg
og nokså sikkert sjalusi, svik o@ fieridskap. Hvordan.var dst her nBr en
vellykket fangst ble landet? Hvordan
I@stede innbyrdes klving og strid?
Levde de et godt liv?

Kan&c se disse rnenheshne?far %
hjelpe &g p4 gli er'dst I& W noen
tagninaer av hvorliedes sgarden
og Middagskarhela kan ha seti ut da
menneskene hatdt til her. Herfra
skulle vi ha like forutsetninger til å
mgte fangstfolket. Lykke fil1

A"

FANGSmLK I FJEUET fra s. 28
holdet i atmosfæren har variert
gjennom tidene. En "C datering er
derfor en relativ datering, 14C-årens
wrer ,ikke helt til solilr;.Til en viss
grad,kan feilkildene kontroIteres, og
y 4 hjel'p av kaltbrerinqakurve kan
'%-årene omregnes til tibscPtatei ar,
Kurven er utarbeidet på. grunnlag av
årringstellinger påi mange rusen %r

gajnk t r w .
En viss statistisk usikkerhet
trykkes ved verdier.

+
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Pa litt lengre sik4 får rnandwene t51
å sammenligne Sl isse aktivitetene
med lemett hos enkeite falkegrupper rundt om i verden i våre dager,
f.eks. slik vi ser i filmreportasjene
sm eskimoene i de arktiske omf&dene og jungelindianerne som holder
til ved Amazonas bielver i Brasil,
Orinoca f Venezuela og andre steder
i Sør-Amerika.
Gjennom årtusener har de ark-tiske
jegere, regrrakogens jegere og h akkebrukera Iart 3 tilpasse seg omgivelser sbm eg~intlig er meget
sårbare, Detaljkunnskap om vegatasfan og dyreliv har satt dem i stand
til i ufn@e ressursene fornuftig og
systematisk uten %i averbeskatte
dem. Egentfig har det moderne
menneske ennl mye 3 lare.

NATUR OG MENNESKER
1 ELDRE STEINALDER fra s. t 1
per dl hbvd;7gesamfunn, M m ~ shistoria
Utg. K.Mytland. Osto,
MikkLsen, E. 1978:De fldrsfe"nordmenn" på
bunnen av Nordsjmn. Naturen nr. Q, 102: arGam.
dle en hus, K.R. 1977: Masditiske boptsss~r
p& MØre og TrandBlagskysten. Gunneria 27,

Trondheim.
NurrPmedab A. JI2rt:Dm flintpladsene.
fjer.daol. Rdsskr. Na.7. Oslo.
Feiterse?, U. q
Wk,B. b d J l ~ H e l n e l i n d historie:
s
Bind

1. Mosjeien.
RoIken, P. 1972:Kvartcsrgaelogiske og bota-

niske betirgetserfar mmnssker I %r-Norge i
aeinglacial og tidiig pastglacial tid.
bd.36,1972. Oslv.
Ilmnnsen, P. 1975:Vetttemenn p&NordkalOtt ~ nHefte
.
l.
Stensilserie B Hi~torleNr. 1. Ingt
far Silmlu nnskunnskap, Univ. I TrarnsR

a.

hr'
1 denne .spalten vil vi preserilere
Riksantiky~rensog Museets arkeoInger og deres virke i b y ~ nog ute I
distriktene.
F0rst ut er :
Kristian Pettersen, f. 1949.
Saksbehandler far omtrent alt som
har med airkeologi 6,gjjørc!i Nordmere og Romsdal.
Smesiells kiennetenn: Blå Volvo ag
lett kjennelig nordlandsaksenn,
skiegg og lutende gange.

essant. Nesten a'lti nank forhistorie
finnes rep resentert i distriktet.
Synes jobben or grei, p l tross av
my e ferjeventing. Dette oppveies av
det trivelige folket i distriktet som
ik b er sene om Q få kaffekopper pH
bordet vad besgk.
Vanskelige saker er sjeldne i distHk*
tet. Folk flest her er interessert i var
fortid. Av og til korn det imidlertid
ligge an til kollisjon mellomutby*
girystiltak og fatnminner, men i
de aller fleste tilfeller t W s problemene ad minnelig vei.

Snesielt:interessefett: Steinalderen.
Synes distriktet er variert og inter-

Morsomste sak i Statens tieneste:
Den gangen Museets metalld~ek-

tor ble utlånt til bonden på Nurdrnere som skulle undersake om kyrne
hadde %ti kvast i seg.
D&rlierste,felevar: Den gangen erte suppa blåste ut SV dyptallerkenen til
to arkeologer på Ørskogfjeltet.
gnsker for franlti'd2:At Meres forn,minner 'og fortid må bli gjort tilgjengelig for allmennheten i starre
grad enn hittll.

Adresse: Arkeologisk avdeling,
UNIT Museet,
Erling Skakkasgt 47b, 7000 Trondheim.
Ta gjerne kontakt over telefon : 07592164 angående fornminnesaker i
distriktet.

Alt i Trykksaker

Rapprter

Brosjyrer

Baker

Fler-fargetrykk

Brevark

Hartigarykk

Fagmessig u t f m arbeid
Hiur*
hvering

UNIVERSITETET l TRONDHEIM
Vollabakken 15 - Tlf. 07-593200

Hvor og hvordan oppst8r sentrum og periFeri? Hvorfor ligger byer og tettsteder der de ligger i dag?
Hvilke endrinqer har skjedd med sentra i t i d a lep-og hvorfor?

Slike og lignende sparsmll ensker vi ta opp 1 neste nummer av SPOR. Her kommer vi til ibevege osa fra Helgeland i nord til Mare i ssr, og vi tar b1.a. en tur innom Trondheim by. Funn og strukturer fra ulike tidspunkt i forhistorisk og historisk tid vil bli brukt til A kaste iys over d i m
speradlene.

To av de tre store gravhaugene på Bertnem i Overhalla. Dette er den mest monumentale gruppen av gravminner
i Midt-Norge. De viser at Bertnem en gang var maktsentret i Namdalen, trolig ca. 600-300.Den gangen gikk
sjaen inn hit, og Bartnem kontrollerte utløpet av Namsen.
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