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FORORD 

og da særlig undervis

landets læresteder i 

Norge preges av en angleosaksisk påvirkning. 

Dette fØrer til at mye av den forskning 

som gjØres i norden og i verden forØvrig 
er lite kjent blandt mange arkeologer og 

arkeologistuderende idag. 

Denne ensidige påvirkning, spesielt fra Cambridge 

på BO-tallet, virker negativt på fagets pluralitet. 

Sett fra denne bakgrunn er det særdeles positivt 

at det er satt igang et nordisk samarbeidsprosjekt, 
Nordpluss, som vil legge forholdene til rette for at 

studenter kan studere ved andre universiteter i Norden. 

Samtidig vil det arbeides for en utveksling av lærekrefter. 

Dette prosjektet kan være en begynnelse og pådriver fDr 

stØrre utveksling av ideer blandt arkeologer i Norden. 

Vi synes det definitivt er positivt og studere hva som drives av 

arkeologisk forskning ut over landets grenser. På den annen side 

er det nØdvendig å ha innsikt i hva som opptar landets egne 

arkeologer, og ikke minst over hvilket materiale som er tilgjeng

elig. Ut fra denne bakgrunn vil det være mer fruktbart å studere 

andre lands arkeologiske arbeider. 

Det er ingen motsetning og ha god kjennskap til landets forskning 

og skue ut over landets grenser for nye impulser. Snarere vil det 

virke som en god plattform når nye ideer skal vurderes og gis et 

eget innhold. 
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Eli SJEI.1JEII IIJ(}l 
Kort presenttlsJ-on tlfl en IJronsespenne 

o o 

/Ill Alter. V11111 ltommune. Hetlmt1rlt 

PER HERNÆS 

De arkeologiske undersØkelsene på Aker sommeren 1988 gav en 

del gjenstandsfunn, foruten mange konstrukssjonsspor under flat 

mark. Særlig må nevnes de store kokegropene på opptil tre meter 

i tverrmål og en stor, nedskåret hellekiste fra ca. 200 e.Kr. 

UndersØkelsene fortsatte i 1989, og resultatene vil nok etter 

hvert bli presentert i en stØrre sammenheng. 

Her skal jeg kort presentere Nicolays lesere for en sjelden 

og vakker fugl som ble skremt opp fra plØyelaget like utenfor ut

gravningsfeltet. Det dreier seg om ei fugleformet bronsespenne 

med karveskurddekor i Stil Il. Spenna viser en fugl med nebb, 

vinger og hale sett ovenfra. På ryggen viser dekoren to motstilte 
fuglefigurer med nebb og nakketopp, som sett sammen danner et 

mannsansikt med spisset hakeskjegg og hengebarter. Et fikst og 

morsomt eksempel på sammenstilling av flere motiver. På undersid-

en er spor etter nåleholder. Dateringen er forelØpig satt til 

tidlig 700-tall. 

Fuglespenner av denne typen er mest kjent fra SØr-Skandina

via, særlig er de tallrike på Bornholm. I Norge er de svært 

sjeldne. Her finnes de nå i bare seks eksemplarer fra Øst- og 

SØrvestlandet. Foruten den nye fra Aker er de fra By, LØten, 



Hedmark; Nes, Hedrum, Vestfold; Vanse, Lista, Vest-Agder; Ferk

ing stad, KarmØy, Rogaland og JØa, Nord-TrØndelag. Alle disse 

stedene ligger i nær kontakt med gamle gårder og potensielle 

hØvdingseter i merovingertid. Likevel er det artig å merke seg at 

ingen av de andre spennene kan måle seg med denne fra Aker i 
dekor og håndverksmessig utfØrelse. Så også på fuglespenna ut-

merker Aker seg som merovingertidens brennpunkt i SØr-Norge. 
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Mlll/Nfi PA IJENNENVERN 
fJfi IJIIN/Nfi liV /J/11//J 
Pro••••ttntlly•e IJrultt pti jernlrtlmltl/1/nf. 

ARNE ESPELUND 

Det er naturlig for oss å gruppere praktisk arbeid knytta 

til matlaging, husdyrhold og teknikk i noe som har med råstoffer 

og orodukter, omfang, med tidsperiode og redskapsbruk å gjØre. 

Jeg vil foreslå enda en form for karakteristikk, som må knyttes 

til ord som kontinuerlig kontra diskontinuerlig, det siste kan

skje heller kalt satsvis. Det er best å bruke bilder for å bli 

litt klarere: 

Maling på bekkekvern kjenner de fleste til: korn fØres i ei 

trakt til Øyet av kverna og blir malt til mjØl mens det blir 

fØrt ut mot randen av de roterende steinene. Den som passer 

kverna må sØrge for at korn blir etterfylt i siloen på toppen, 

og for at tilfØrselen er jamn. Fra tid til annen tar han eller 

hun stikkprØver av mjØlet. så lenge alt går normalt kan en godt 

ta seg en lur. 

Prosessen som helhet kan illustreres med ett bilde. 

Dette er en ideell kontinuerlig prosess, d.v.s. det foregår 

ingen endring over tid. Prosesser som likner er fyring i ved

ovnen heime i stua og smelting i masovn. Det foregår ingen end

ring i temperaturen eller stoffene i et gitt punkt med tida. Slik 



er det og med mennesket. SjØl om vi tar inn mat og skiller ut 
avfallsstoffer en gang i blant, blir det ikke stØrre avbrudd enn 

at prosessene inne i de sentrale delene foregAr uendret. Dette 

henger sammen med massen: Et menneske spiser kanskje tre ganger 

i dØgnet. En fugl derimot må spise til stadighet. for å opprett

holde et stabilt kretslØp. 

Baking av brØd er helt annerledes. Om vi bare tar med siste 

ledd - steiking av den ferdige deigen - så endres både "konsi

stensen" og temperaturen i et gitt punkt. med 1:ida, fra kan hende 

30 til et par hundre grader. 

Nå er brØdbaking enda mer komplisert som prosess, fordi deig-

en skal knas og settes til heving fØr steikinga tar til. 

Denne prosessen krever flere illustrasjoner og en lengre tekst 

for å bli tydelig. Den kan passe som tegneserie. (Fig. l). 
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Det fins satsvise prosesser som er litt enklere, prinsipielt 

sett: når vi f.eks. pisker krem, så er blandingen hele tida 

ideell, slik at vi kan prØveta ved å stikke en finger inn og 

smake. Det foregår endring med tida, men ikke med posisjonen. 

En prosess av dette slaget, som tar med temperatur som variable, 

er raffinering av råjern til stål i en konverter. Massen blir 

hele tida rØrt om. Men utstØping og stØrkning av metall svarer 

til steiking av brØd - prosessteknisk sett. 

Det har foregått en klar utvikling over tid fra satsvise 

prosesser til kontinuerlige prosesser. Bekkekverna hadde hand

kverna som forgjenger, og fØr det igjen en skubbekvern eller en 

morter. I de siste ble en viss mengde korn malt inntil en hadde 
ferdig mjØl, altså satsvis. Noen prosesser er omformet så langt 

det går an. Bare brØdbaking heime i liten skala foregår i en ovn, 

som varmes opp hver gang. Industriell baking foregår i en slags 

"tunnelovn", som holdes på konstant temperatur. BrØdene forskyves 

gjennom ovnen. Steikinga foregår satsvis i hvert brØd, mens 

bakerovnen drives kontinuerlig. 

Moderne jern- og stålframstilling, som tar veien om råjern 

fØr vi får stål, omfatter alle disse typene prosesser: smelting 

til råjern i masovn, som er kontinuerlig, raffinering av råjern 

til stål ved satsvis behandling i en konverter (med ideell om

rØring) og til slutt utstØping, - noen steder fortsatt satsvis i 
kokiller, andre steder kontinuerlig (for prosessutstyret), omlag 

etter samme prinsipp som moderne baking. 

Men hvordan var de prosessene som arkeologene studerer, altså 

den direkte stålframstillinga, i bruk i Norge over et tidsrom 

på ca. 1800 år? 

For å finne ut om dette svarer det seg å bruke det viktigste 

kildeskriftet: Ole Evenstads bok fra 1782 (Evenstad 1790), ei 



bok som er enestående, og som vakte såpass oppsikt at den ble 

oversatt til tysk og utgitt i GBttingen i 1801. Innholdsfortegn

elsen sammen med tegningen av selve ovnen med blåsebelg er gjen

gitt i fig. 2. 

l• .!tap. Om nog(e .\tienbunærfer, ber alminb!Ug Ui• '1) 0~, 
fe be \Dl~ rer, tom ~aue ~em.~alm i fig • 39Z· 

2. • Om IDiotoben at efterfoge rolalmen, fnmt be 
b<rtil be()øumbe \lleblfaber • 39~• 

5• • Om ~l21)nnalm•2lrterne~ fortfieiCiqe· \!:qenlfa• 
6er, og be .ltienbem.,rfer, fom. ()aud ~erpoa, 

beelll of \lo tuen, bcelll af ØfiH<Ifen og eUer6 
at' onbre Omt1ænbigl)ebet • 394. 

4• • Om Wt~r·\Dlnltilend J)pgraunir.g, \lløflning, 
!Beunrin\) og ~unb fom ~øre: bertil •f m.~, 
lfober oq onbet , 401. 

5· • Om \Biæ~mnd (Ønalte,Ot•neM) 2logning, 
fnmt ~• \lleb[l'aber og ben 'l:leeb, [om &eOøue' 
til \lllalmeM <1:'lmeltning i Q">læ[teren • • 40!J. 

6. • Om ffi?noben at 61on~e be for[fleUige !IJ2~rmnlm• 
:1itter' fom me, fær(Pill fmeltebe giue got 
!jern, item øm ben røflebe \DlalmG Ømelt• 
ning t !Biaflmn til lllne•.:Jern • 42;. 

7· • J:>m !lllnnbon at [melte btn rv~ebe llllalm til 
<1:'ltonl i !2llct(!mn • 433· 

8· • J:>m !Bia(lor• <Uer 9\ue•:\ernll Omfmeltnin5 1 
emibben til (inm !lem ' 437· 

9• • Dm ~int ;)ernG Om[meltning til <1:'ltul • • 440. 
ro, • Om !B!ætler •lllt)gningen og Omil 6ørenbe an• 

bre !Bt)gninger6, famt llttbf!a6er~ lll•fo(lning • 44~. 
Il·. • !Bmgnmg outr be Omfoj1ninger, tom ub• 

forbr<o pan llllalmen, inbtil ~en er [tndtet 
tU !B1æj[<r,_3ern, o~ ~~ab !Biætler•il}ruget 
beritnob fojt<r af fig • 444• 

l l• • !amgning o~er Omfojlnin gerne ~na et Sfip• 
punb 231æ~er•.:Jern~ Om[mdtning ti[ finere 
!Jern 1 og ~uab bmf ubeommer tri ljor~etl • 44'-
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Den ene ovnstegningen tolkes av mange som uttrykk for at 

prosessen var kontinuerlig. Det stemmer ikkel Tegningen viser 

nemlig alt utstyret, ikke når det var i bruk. I teksten står det 

at en fØrst fyller ovnen med ved, som får brenne til trekol. 

Lufta slipper inn gjennom bleståpningen nederst uten at blåse

belgene var i bruk. Deretter settes malm til. FØrst på visse 

tidspunkt, kan hende i l - 2 timer av den ca. 5 timer lange 

prosessen, brukes belgene, og med to ulike grader av intensitet. 

Evenstad bruker ca. 6 sider av den 70 sider lange teksten for 

å beskrive selve driften av ovnen, resten er om myrmalm i natur

en, rØsting, konstruksjon av belger og ovn, redskap og bygninger, 

samt Økonomi. 

Prosessen er som en vil forstå satsvis. 

Denne metoden var i bruk i Gauldalen - Østerdalen - Femunds

området og dessuten på Voss. Til Voss kom den på 1700-tallet med 

en svenske fra Jamtland, altså ved direkte overlevering. Fra 

Østerdalen får en inntrykk av at prosessen var i bruk på begge 

sider av året 1537. 



Hva så med andre prosesser? La meg ta Heglesvollovnen, en 

type anlegg fra romersk jernalder, som ble funnet i Levanger

fjellet i 1982. Den stammer fra romersk jernalder. Flere anlegg 

er blitt studert såvel arkeologisk som metallurgisk. Nå ligger 

tallet på registrerte funnplasser i området fra RØros til Snåsa 

nær 50. På hver plass er det nonnalt 4 ovner på rekke, og slagg

varpene ser ut til å være på rundt 50 1:onn. Prosessen gir på alle 

måter inntrykk av å stå for stordrift med en godt_ innarbeidet_ og 

profesjonell teknikk. 

Det er helt klart at slaggen til slutt var lettflytende og 

rant ned i slaggropa, som var fylt med små vedskier, lagt på 

kryss og tvers. I gropa finner vi opp til 150 kg. slagg, som har 

fylt ut hele tverrsnittet. Vedskiene brant til svart trekol på 

overflaten. All ved som var tilbake i hvit tilstand har senere 

råtnet opp, slik at vi bare finner hulrom tilbake, med alle de 

formene en får når ved blir finklØvd med Øks. 

Det er ikke funnet mange trekolmiler rundt ovnene, og det er 

ikke sØlt trekolavfall. Dermed er det sterke indisier på at ved 

brant til trekol inne i sjakta over bakken. Dett_e minner om 

Evenstads prosess. 

Altså kan vi konkludere med at driften av Heglesvollovnen 
også svarte til en satsvis prosess. Siste trinn var dekantering 

av slaggen, noe som ikke foretas i Evenstadovnen. FØrste trinn 

var trolig brenning av ved til trekol. Det bØr kanskje pekes på 

at denne tolkningen avviker helt fra det tidligere forslaget fra 

Farbregd et al. (Farbregd 1985), men den er i dag akseptert blant 

arkeologene i Trondheim. 

Et annet indisium på satsvis drift: er ovner som settes sammen i 

grupper på fire med samme avstand. Ovnene må på git_t. tidspunkt ha 
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vært i hver sin fase, omlag som stemplene i en firesylindret 

motor. 

Hva så med ovnen, som var i bruk i vikingtid - middelalder og 

er kjent fra Hovden, MØsstrond, Øvre Hallingdal, Valdres, Dokka, 

SØr-TrØndelag o.s.v .. Ble den kontinuerlig eller satsvis drevet? 

Svaret er ikke gitt like snart som for de andre ovnstypene. 

Tilsats av malm og trekol til ovnen kan minne om masovnen og en 

mer kontinuerlig driftsmåte. Jeg tror allikevel at også denne 

ovnen var diskontinuerlig, om ikke så klart oppdelt i ulike fas

er som de andre to prosessene. 

Hva kan vi trekke ut av dette hva gjelder spØrsmål som spred

ning av kunnskap, tilpasning av kunnskp til en ny situasjon, og 

ren innovasjon? Hvilken rolle spilte et skriftspråk, eventuelt 

innsikt i naturfag for slik spredning? Hvordan skal en arkeolog 

tolke funn av et anlegg for jernblestring? 

Den satsvise prosessen med en serie av ulike faser kan bare 

bli spredt ved en omfattende beskrivelse, slik som i Ole Even

stads bok, eller ved direkte overlevering. La oss si fra far til 

sØnn for jernblestring, fra mor til datter for brØdbaking. (Det 

er typisk at jernblestring på Voss i nyere tid ble innfØrt av en 

innvandret mann fra JSmtland). 

Det er lett å holde en slik prosess hemmelig. Det er ikke 

nok å fange inn en Øyeblikkssituasjon. En industrispion med kam

era kan i hØyden få med seg prosessutstyret .. I tidligere tider ga 

jern makt, og vi må regne med at noen ville holde kunnskapen for 

seg selv. Spredningen av kunnskapen foregikk derfor ganske lang

somt. (Det tok ca. 1000 år fra Lilleasia til Skandinavia, selv om 

vi også må ta hensyn til at en annen type malm ble tatt i bruk 

her i nord). 



En satsvis prosess blir mye lettere avglemt enn en kontinuer

lig prosess. Det store avbruddet på 600-tallet, som vi kan spore 

her i TrØndelag, med overgang fra stordrift i Heglesvollovnen på 

500-tallet, til arbeid ved hver enkelt ovn i en meget mindre 

skala fra 700-tallet av: svarer det til utvikling, eller til en 

prosess som ble avglemt? (Eller er det en endring i samfunnsfor
hold, som ikke lenger ga grunnlag for arbeidslag på 10-12 person-

er med en klar lederrolle?) 

Ved eksperimentielt arbeid er det meget vanskelig å etter

prØve en satsvis prosess. "Vi" har bare lyktes med Evenstadpro

sessen, takket være den "kokeboka" han laget. 

Det er funnet meget få vassdrevne anlegg for jernframstil
ling. En banal tolkning er at bruk av vasskraft ikke var kjent. 

Saken er nok heller den at det ikke svarer seg å bygge et vass

anlegg til en satsvis prosess med bare periodevis bruk av blåse

belger i noen få uker hver sommer. Naturlig nok ble vasskraft 

heller tatt i bruk for den kontinuerlig drevne bekkekvernen. 

For en arkeologisk tolkning av et anlegg for jernblestring er 

ikke det rene funnet nok. Det er helt nØdvendig med kjennskap til 

prinsipppene, kjennskap til andre teknikker, helst også ren 

metallurgisk kunnskap. De forslagene til typologi som er lansert 

er etter min mening ikke brukbare som beskrivelse for annet enn 

utstyret. Slik som ovnstegningen i Evenstads bok! 

Når vi frigjØr oss fra selve utgravningsresultatet og tenker 

prosess som helhet, kan vi kanskje lettere få innblikk i hvordan 

spredning av kunnskap og tilpasning til lokale forhold foregikk. 

Kanskje Heglesvollovnen er en norsk variant av "engangsovnen" 

med slaggrop, kjent fra Danmark - Schleswig-Holstein i vest og 

til Polen i Øst? 

13 
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I Norge kunne en finne terrassekanter, der det var lett å spa 

og hvor slaggen kunne veltes nedover en skråning. I elveleier 

kunne en alltid finne steiner med alle formater. Altså valgte de 

å bygge anlegget på en terrassekant like ved ei elv. Ovnen fikk 

en steinforet grop og åpning i forkant, slik at slaggen kunne tas 

ut. Slaggen kunne brytes sund fordi den var blandet med ved

stykker, slik som "nØttesjokolade". Dermed kunne samme ovnsgropa 

bli brukt om og om igjen. Veggene av stein var så og si perma

nente. Over gropa var det ei sjakt av leire, som i stØrst mulig 

grad ble brukt flere ganger. 

I Danmark savner en stein, kanskje også egnede terrassekant

er. Det er lett å spa i bakken og å bygge ei sjakt av leire over 

hullet. Det er ikke logisk å fjerne slaggen fra gropa etter endt 

bruk. Derfor blir det ikke gjort forsØk på å lage slagg som kan 

brytes sund etter stØrkning. Veggene i gropa er såpass ustabile 

at sanda bara ryr ned. Altså blir ovnen fra det nordlige Konti
nentet "engangsovner". I Polen har en som kjent gravet ut flere 

tusen slike ovner, ofte plassert i rene batterier. Av gode grun
ner teller en i Polen antall ovner fordi bruken har etterlatt en 

slaggblokk per ovn. I TrØndelag derimot må vi selvsagt oppgi 

slaggvekta for å si noe om produksjonen, fordi hver ovn kan ha 

vært brukt 100 ganger eller mer. 

Det ser ut til at datering av ovner av denne typen i Danmark 

- Polen kan svare til innarbeiding av Heglesvollovnen i TrØnde

lag. 

Fordi jeg har arbeidet med tekniske sider ved direkte jern

framstilling, med stØtte fra NAVF - RHF til "Jernvinna i Midt-

Norge", vil jeg ende med disse forslagene overfor arkeologer, 

som arbeider med dette emnet: 

l. - sØrg for å innhente nyere kunnskap om lavtekniske jernfram-



stilling, slik som Evenstads bok og alt det arbeidet som har 
vært gjort med hans prosess i skoleverket og ved Skogbruks

museet. Jeg vil også sterkt anbefale boka "Lima och Transtrand 

I. Myrjarn och smide". 

2. - slutt med å lage enkelt-tegninger av "hvordan jern ble 

laget". 

3. - ta i bruk magnet som hjelpemiddel under gravninga, etter 

at du har fått vite hvilke stoffer som er magnetiske. 

Det er på tide at vi samler Norge til et rike hva gjelder 
kunnskap om prosessene, på tvers av de grensene som eksisterer 

mellom miljØene i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. 

Aktuell litteratur: 

Berre, I. (red) 1985: Frå malm i myra til stål i smia. Skogn 
BjØrklund, s. (red) 1982: Lima och Transtrand. Ur två socknars 

historia. Malung. 

Espelund, A. 1988: The Operation of Bloomery Furnaces from AD 

O - 500 in Mid-Norway. The Archaeometalliurgy 

of Iran. Results achieved 1967 -87. Praha 

(under trykning). 
id. 1988: Fra jernets historie i Gauldalen. Gauldalsminne (under 

trykning). 

Evenstad, O. 1790: Avhandling om jernmalm, som findes i Myrer og 

Moradser i Norge, og Omgangsmaaden med at for
vandle den til Jern og Staal. KØbenhavn. 

Facsimile Trondheim 1960. 

Farbregd, o., Gustafson, L., Stenvik, L.F. 1984: Tidlig jern-

produksjon i TrØndelag. UndersØkelsene på 

Heglesvollen. Vinking. Oslo (1985). 

15 



16 

Stenvik, L.F. 1988: Tidlig jernproduksjon i Midt-Norge. Studia 

Historica Septentrionalis 14, s. 99-119. 

Nordkalotten i en skiftande varld. Jyvaskyla 

Se også artikler i SPOR, utgitt ved Arkeologisk avdeling ved 

Vitenskapsmuseet i Trondheim. 
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N(JftfiES I.AN/JNAM P 

INGRID FUGLESTVEDT 

According to those models which 

see human existence in the 

palaeolithic as a battle to keep 
warm, and keep the larder stocked 

with mammoth steaks, the advent of 

the last interglacial would seem 

like winning a free holiday to the 
Serengeti. (Gamble 1986:369) 

En dramatisk endring i den årlige gjennomsnittstemperaturen 

setter inn og fØrer til at den store innlandsisen minker i 

stØrrelse. Stadig nye kvadratkilometre med nakent og forblåst 

tundraland blir blottlagt. Landskapet er skarpskårent med vid

strakte sletter av sand, grus og leire. Strie smeltevannselver 

skjærer seg gjennom lØsmassene og noen steder ligger det igjen 

dØdis som svære, blåhvite klumper i terrenget. Havet utenfor 

er næringsrikt. I dypet finner brosme, sei og torsk gode leve-

17 
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vilkår sammen med småhval- og selarter. Av fuglearter finnes 
ærfugl, lomvi og ismåke. 

I lØpet av kort tid er tundraen bevokst med rypelyng, vierkratt 

og noe dvergbjØrk. Vegetasjonen blir tettere med tiden, og 

innvandring av bjØrk og furu gir etterhvert landskapet et 

parkaktig preg. Lemen springer mellom steinblokkene, og rypene 

skratter. En flokk reinsdyr springer bortover tundraen og får 

fØlge av villhest og bison. 

Små grupper med mennesker, på vei inn i nytt land, fØlger etter. 

Her lever de godt i noen generasjoner, men etterkommerne deres 

tvinges noen hundreår senere til å forlate landet. Klimaet har 

igjen gjort forholdene ulevelig for mennesker. Isfronten har 

skutt fram igjen - det er på ny full istid i Norge. 

På den nordlige halvkule hadde istiden en varighet på to

tre millioner år. Vi vet at det i lØpet av dette tidsrommet har 

forekommet en rekke perioder der isen helt eller delvis har 

smeltet tilbake. Flere av disse varmeperiodene har vi funnet 

spor av i vårt eget land. Ut fra det dateringsmaterialet som 

finnes, ser forutsetningene for bosetning ut til å ha vært til 

stede også i Norge.* Men arkeologiske funn glimrer med sitt 

fravær - bortsett fra noen få gjenstander som med usikkerhet 

kan dateres til slutten av siste istid, er det ikke gjort 

noen funn som med absolutt datering til paleolittikum. 

Allikevel vil jeg i denne artikkelen påpeke muligheten for at 

norsk bosetning har funnet sted i dette eldste avsnitt av 

menneskenes kulturhistorie. 

Gjennom deler av istiden kan vi se for oss en diskontinuerlig 
bosetning som er, kan hende ved siden av andre faktorer, begrenset 

av klimaforholdene. Hver gang isfronten i nord trakk seg tilbake, 

fulgte noen grupper av mennesker etter - uvisst av hvilken 

grunn. Norges landnåm kan således ha skjedd flere ganger ! 



Ved behandling av den aller fØrste bosetningen i vårt land, 
vil vel mange assosiere tre kjente lokalitetsnavn fra HØgnipen. 

Denne korte visitten i Østfoldskjærgården av mennesker som 

nØdvendigvis må ha kommet sØrfra, blir i dette lys ikke noe 
nytt fenomen i menneskenes historie. 

Forfatteren fikk en gang spØrsmål om hun trodde det var nok 

mennesker i Europa til at også Norge kunne bli befolket. 

Dette avspeiler en oppfatning om at den vesentligste grunnen 

til folkebevegelser mot "marginale" områder må ligge i 

befolkningsvekst med fØlgende press på ressursene. Noen slik 

situasjon har neppe foreligget i europeisk tidlig mesolittikum. 

Allikevel kan jeg ikke unngå å vurdere sannsynligheten for 

bosetning i Norge på grunnlag av funntettheten på kontinentet. 

Da må man forutsette at forskningsintensiteten har vært noen

lunde like stor i de forskjellige landene. 

Dersom vi tar utgangspunkt i at bosetning faktisk fant sted, 

kommer vi over på et mer konkret problem, nemlig muligheten for 
å finne paleolittisk materiale i Norge. Dette spØrsmål skal tas 

opp side om side med selve muligheten og sannsynligheten for 

bosetning. 

NOEN DEFINISJONER 

ISTID: En istid defineres som en lengre periode der breis sprer 
seg over store landområder som vanligvis ikke er isdekket. 

"Istiden" brukes populært om den delen av Kvartærtiden som er 
karakterisert av flere påfØlgende nedisninger. Istidene ble 

avbrutt av mellomistider, også omtalt som interglasialer. I 

denne artikkelen skal betegnelsen mellomistid brukes. 

MELLOMISTID: Periode mellom to istider med klima som i dag 
eller varmere. Den varmetiden vi nå lever i (Holocen), 
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betraktes av kvartærgeologer som en mellomistid. 

INTERSTADIAL: Periode under en nedisning med subarktisk klima. 

Innlandsisen krymper og parktundramiljØ blir dannet. Klimaet 

er m.a.o. ikke fullt så gunstig som i dag. 

PLEISTOCEN omfatter tidsron~et fra og med det fØrste kvartære 

nedisningen for 2-3 millioner år siden og fram til siste 

istids (Weichsel) slutt for 10 000 år siden. Fig. l viser 

forlØpet av istider/mellomistider skjematisk. 

PALEOLITTIKUM: Perioden fra og med de eldste kjente spor av 

mennesker og fram til begynnelsen av den Holocene varmetid for 

lO 000 år siden. Paleolittikum betegnes også som istids
steinalderen. 

BREEROSJON OG BREAVSETNINGER 

En isbre eroderer berggrunnen ved direkte slitasje (abrasjon) 

og ved "plukking" av stØrre og mindre blokker der overflaten 

er ujevn og skarpskåren. Isbreen vil som fØlge av dette bære i 

seg en mengde sedimenter. Når klimaet bedres og isfronten 

trekker seg tilbake vil en del av dette materialet avsettes ved 

randen av isbreen, enten som morene- eller breelvdannelser. 

Morenen avsettes direkte fra isen etterhvert som denne smelter 

tilbake. Under avsmelting av en isbre frigjØres store mengder 
is som smeltevann. Smeltevannet renner i strie elver under 

iskappen og spyles ut ved isranden. Sedimentene som breelven 
transporterer blir avsatt her som såkalte breelvavsetninger. 

Dersom bresålen er fastfrosset til undergrunnen vil 

bevegelsen i isen foregå i overliggende skjærplan. I slike 

tilfeller vil ikke breen erodere undergrunnen og heller ikke 

forstyrre tidligere avsetninger. 



Ideen om at Norge kan ha vært befolket i perioder fØr siste 
istids stØrste utbredelse har tidligere vært tatt opp av Hagen 

(1983:12), Mikkelsen (1978:99) og Rolfsen (1972:150). 

EEM MELLOMISTID 

Ved FjØsanger utenfor Bergen ble det for få år siden funnet 

en moreneavsetning med en fullstendig interglasial syklus. På 

grunnlag av pollenstratigrafien er avsetningen korrelert med 

Eem mellomistid (fig.l). Pollenanalysen viser en utvikling fra 

parktundra til bjØrkeskog, som igjen ble fortrengt av varme
kjære trær som hassel, eik og or. Den sistnevnte fasen markerer 

periodens klimatiske optimum og fagfolk er enige om at for

holdene har vært minst like gunstige som i Holocenes Atlantiske 

periode (Mangerud et al 1981). I det hele tatt ser dette ut til 

å ha vært en tid med aldeles utmerkede klimaforhold. Som 
eksempel kan nevnes at det i England er funnet beinfragmenter 

av flodhest fra denne perioden. 

årB.P. 
10000 

118 000 

128000 

WEICHSEL 
:g~rl)t:'::::<:·· 

SAALE 

ELSTER 
~it:hM~%:\\'\UH\U? 
ME NAP?? 

Fig.l Skjematisk oversikt for 

Pleistocen. Mellomistider 

er skrevet med små bokstaver. 
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Det burde være overflØdi.g å påpeke at mulighetene for 
boset.ning i hØy grad har vært. t.il st.ede også i vårt land. Fra 

Eemtiden er det imidlertid funnet få spor av mennesker i Nord

Europa. Dersom disse manglende funn på kontinentet gir det riktige 

riktige bildet av situasjonen, blir tanken på norsk bosetning 

kanskje for fantastisk. Urealistisk er det ihvertfall ikke - fra 

Danmark har vi flere lØsfunn av håndØkser som ser ut til å være 

av samme t.ype som de man finner i Mellom_Europa (fig.2). Disse 
var på "moten" i t.id srommet. fra ca. 300 000 til 70 000 år B. P. 

og knyttes til acheul- og mousterienkulturene. I tillegg er det 

funnet en del grove flintavslag og margspaltede dyrebein i bre

elvavsetninger fra siste mellomistid. 

Muligheten for å gjØre liknende funn i Norge må ansees som 
minimal. Da den etterfØlgende Weichselisen skjØt fram og skurte 

Fig.2 HåndØks funnet i Villestrup, Himmerland 

på Jylland. 2:3 

(Etter Becker 1985) 



hele landet vårt, må eventuelle spor ha blitt fjernet. Morenen 

ved FjØsanger kunne teoretisk sett inneholde noe, men 

materialet er "bulldosert" av breen over forholdsvid lange 

avstander og artefaktene vil sannsyligvis være nedbrutt. 

Border of ice sheets lo Glacial- continental province 

Equatorial limit of permafrost Continental permafrost- forest 
di mate ....... Polar forest limit Ill Maritime tundra climate without 

Permafrost- tundra climate 
permafrost 

IV Maritime forest climate without 

l• Glacial- maritime province permalrost 

lb lntermediate glacial province 

Fig.3 Siste istids maksimumsutbredelse i Europa(etter 

Gamble 1986). 
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Fig.4 Klimakurve for siste istid i Holland (omarbeidet 

etter Nilsson 1972). 



Fig.3 viser at i Danmark var situasjonen en annen. Det jyske 

nes ble bare delvis berØrt av den siste nedisningen og dette 

Øker mulighetene for å gjØre paleolittiske funn. Denne siste 
nedisningen regner man med hadde en varighet fra ca. 118 000 -

lO 000 år fØr vår tid. De fØrste 100 000 år er karakterisert 

av klimasvingninger og flere interstadialer er registrert 

(fig.4). FØrst ved 20 000 år B.P. hadde Weichselisen sin 

stØrste utbredelse. Denne hovedoppholdslinjen står avmerket på 

kartet i fig.3. 

MELLOMPALEOLITTIKUM OG GUDBRANDSDALEN INTERSTADIAL 
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Arene 128 000 - 35 000 år fØr nåtid er av arkeologer definert 

som mellompaleolittikum. Fra Eemtiden (128 000 - 118 000) er 

det fra Nord-Europa ingen absolutte dateringer av arkeologisk 

materiale. For perioden 118 000 - 35 000 har vi derimot belagt 

en diskontinuerlig bosetning i dette området (fig.5), som synes 

å være bestemt av klimasvingningene i begynnelsen av Weichsel 

(fig.4). Flere fagkyndige mener at BrØrup interstadial har 

vært en av de viktigste okkupasjonsfasene på det Nord-
Europeiske lavlandet innenfor dennne perioden. Overveketen av 

det arkeologiske materialet er klassifisert som tilhØrende 

Acheulkulturen og funnene er gjort i assosiasjon med sedimenter 

som indikerer forholdsvis kalde, subarktislce klimaforhold 

(Gamble 1986:160 ff). 

En lang, isfri periode i begynnelsen av Weichsel har vi også 

funnet spor av i Norge. Nedover Gudbrandsdalen finnes en type 
breelvavsetning som man mener er knyttet til samme isfrie 

perioden med et subarktisk miljØ. Mildningen er kalt Gudbrands

dalen interstadial og smeltevannssedimentene ligger strati

grafisk under en yngre morene som representerer et senere 

isframstØt. Dette isframstØtet har ikke forstyrret de under

liggende breelvavsetningene. Av 18 norske mammutfunn er 16 
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Fig.5 Mellompaleolittikum: Utbredelseskart for 

den bosetningen som hittil er kjent(etter 

Gamble 1986) . 

gjort i Gudbrandsdalen og funnene ligger spredt nedover hele 

Lågens dreneringsfelt. Mesteparten av mammutbeina ble funnet 

enten i, eller i nær tilknytning til breelvdannelsene (Mangerud 

1965, Bergersen & Garnes 1971 og 1981). Dateringer av beina har 

gitt minimumsaldre på 40 - 50 000 år og dette stØtter 

antakelsen om at Gudbrandsdalen interstadial representerer den 

samme varmeperioden som BrØrup interstadial i SØr-Skandinavia 

og Europa for Øvrig (Heintz et al. 1979). 



Marnnuten må også ha levd i andre områder av landet vårt, 

men det er bare i Gudbrandsdalen vi har avsetninger fra denne 

perioden bevart og samtidig blottet i dagen (Heintz et al. 

1979:220). Mammuten har innvandret. mens dalfØret var isfritt. 

Her har del levd godt av gressvegetasjon og dvergbjØrk. I 

Sverige har man også vitner om en lang isfri periode, nemlig 

Jamtland interstadial med tilhØrende mammutfunn. I likhet med 

Gudbrandsdalen interstadial er denne perioden også korrelert 

med BrØrup interstadial som altså skal ha vært en viktig 

bosetningsfase ellers i Nord-Europa. De nevnte forhold tyder 

på at det i Norge har vært de samme levevilkår og det er derfor 

ikke utenkelig at denne bosetningen også har nådd Skandinavia 

og Norge. 

- Kanskje Norden på den tiden utgjorde et stort steppeland der 

mammuter og jegere streifet omkring ? Mulighetene for å finne 

det arkeologiske materialet burde i tilfelle være til stede -

så lenge mammutbein kommer for dagen i denne type avsetning, 

må det også være mulig å gjØre funn av menneskelige levninger. 

Fig.6 Mammuthjord. Hulemaleri i Rouffignac, Dordogne. 
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ALESUND IN'l'ERS'l'ADIAL 

I området rundt Alesund er det funnet syv lokaliteter med 

fossilholdig morenemateriale. Radiokarbondateringer av skjell 

i morenene ga aldre på mellom 28 000 og 38 000 år. Den isfrie 

perioden som denne avsetningen representerer er kalt Alesund 

interstadial og korreleres med Sandnes interstadial som er 

"funnet" på sØr-vestlandet. PÅ det varmeste har klimaforholdene 

vært som ved dagens Finnmarkskyst. 

Huler kan i noen tilfelle overleve istider fordi disse 

drenerer bort vannet under isbreen. NÅr vannet forsvinnet minskes 

breens erosjonsevne og hulen vil bevares for ettertiden. Samtidig 

virker grotter som sedimentasjonsfeller i tilleg til Å være et 

attraktivt tilholdsted for dyr og mennesker. MiljØet i grottene 

er svært gunstig for bevaring av organisk materiale (Lauritzen 

upublisert, 1986). Svært mange lokaliteter fra istiden er på 

kontinentet gjort i huler, men det skal ikke her sies om dette 

skyldes om dette har vært den foretrukne boformen eller om 

nettopp denne typen lokaliteter er bevart. 

I Skjonghelleren pÅ ValderØya utenfor Alesund finnes et 15-20m 

hØyt sedimentlag som består av silt og finsand i veksling med 

grovt, blokkaktig materiale. De fine lagene er innsjØsedimenter 

som ble avsatt under breen pÅ den tiden da ismasser dekket 

området. Blokklaget tolkes som frostsprengt materiale fra 

huletaket. Denne prosessen skal ha foregåt.t i isfrie perioder. 

1987) ble det i sedimentene funnet 70 000 tann- og bein

fragmenter av fugler, pattedyr og fisk. Fuglebein dominerte med 

alkekonge og polarlomvi som de mest fremtredende artene. Fjell

rev var det dominerende pattedyret. Aldersbestemmelsene av 

beina samler seg alle rundt 30 000 B.P. dvs. ved slutten av 

Alesund interstadial. 



Vi er nå i begynnelsen av yngre paleolittikum. Overgangen 
settes til 35 000 år fØr nåtid og innbærer bl.a utviklingen av 

det moderne menneske. Fra perioden har vi funn fra Nord

Frankrike, Belgia, SØr-Tyskland, Ungarn og Tsjekkoslovakia. 

Funnmaterialet samles stort sett under en fellesbetegnelse, 

nemlig Aurignacienkulturen. Funn fra den nordligste delen av 

kontinentet er få og sporadiske og en av de nordligste 

lokalitetene finnes ved KØln i Vest-Tyskland. I England minker 

bosetningen kraftig etter 27 000 B.P. Alt dette mener man har 

sammenheng med klimaforverringen fram mot Weichsel maksimum for 

20 000 år siden (fig. 3 & 4). Skal man igjen strengt gå ut fra 

funnmengden på den nordligste delen av kontinentet, blir sann

synligheten for bosetning mindre enn for den foregående 

perioden. Hvis vi nå vender tilbake til Skjonghelleren på nord

vestlandet, kommer vi allikevel ikke utenom det:t.e spØrsmålet: 

Hvordan har en så rikholdig beinansamling kommet innn i hulen ? 
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En forklaring som at dyrene har funnet veien inn selv, må 

snart forkastes - når fisk og sel dØr skjer dette i havet og 

beina akkumuleres på havbunnen. Da sedimentene i Skjong ikke 

viser tegn på marine forhold, må i det. minste fiskebeina ha blitt 

brakt inn. Videre er fugler aldri i moderne tid observert 

såpass langt inn i hulen hvilket Øker muligheten for at disse 

også er fraktet inn. Konklusjonen må forelØpig bli at mennesker 

eller fjellrev står bak akkumulasjonen. Da ingen av de identi

fiserte artene er i stand til å fange/drepe sel må fjellreven 

eventuelt ha plukket opp allerede dØd sel ved strandkanten 

(Larsen et al.l987}. 

Ved utgravingen ble det også funnet små mengder tre-

kull som i tillegg kan være et argument for menneskelig til

stedeværelse. Fragmentene er imidlertid så små at det like 

gjerne kan ha blåst inn i hulen eLter en nat.urlig brann i om

rådet (Larsen et al.l987}. Skjonghelleren ble også arkeologisk 
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undersØkt, uten positivt resultat. Dersom vi allikevel forut

setter at mennesker har besØkt hulen er det kanskje ikke så 

merkelig at det arkeologiske materialet mangler- fig.7 viser 

(svarte felter) hvor lite, men fØrst og fremst hvor det ble 

gravet. UndersØkelsene har foregått forholdsvis langt inne i 

hulen dvs. et godt stykke fra inngangen som nettopp er det 

stedet man ville vente at menneskene oppholdt seg. Slikt 

materiale ville i tilfelle finnes i sedimentlaget og dermed 

under det vi arkeologer kaller steril grunn. 

Fjellgrunn 

Hule 

70m 

Fjellgrunn 

Fig.7 Tverrsnitt av SkjonCThelleren. 

• utgravd område (uttec:met etter 

Larsen et al. 1987). 

mo.h. 

70 
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SENPALEOLITTIKUM 

Som fØr nevnt, nådde Weichselisen sin maksimumsutbredelse for 

ca. 20 000 år siden (fig.3}. Som fØlge av dette ble det Nord-

Europeiske lavlandet fraflyttet i årene mellom 20 000 og 17 000 

B.P. For 16 000 år siden skjedde så en påtagelig ekspansjon 

nordover og de redskapsgruppene som er funnet er bl.a. delt 
inn i Hamburg-, Bramme og Ahrensburgkultur. Disse gruppene er 

knyttet til forskjellige interstadiale/stadiale perioder ved 

slutten av siste istid (fig.B). Isfronten trakk seg tilbake fra 

Jylland for omlag 14 000 år siden, og noen århundrer senere var 

hele Danmark isfri. Klimasvingningene (13 000-10 000 B.P.) 

gjorde seg gjeldene over hele Nord-Europa og resulterte klima-, 

vegetasjons- og faunistiske forandringer, men i Norge fØrte det 

også til at innlandsisen dramatisk rykte fram og tilbake. På 

grunn av de store vannmengdene som var bundet i ismassene, var 

NordsjØen tØrt land. Det var bare Norskerenna som skilte landet 

vårt fra dette enorme fastlandet som strakte seg fra Jylland 

til Nord-England (fig.9). 

Når det gjelder klimasvingningene i begynnelsen av Weichsel 

(behandlet under Gudbrandsdalen interstadial), der man mener å 

spore en diskontinuerlig bosetning som fØlge av klima
svingninger, har jeg tidligere antydet en sannsynlighet for at 

bosetningen under BrØrupmildningen også har nådd Norge. For så 

fjerne perioder er det vanskelig å diskutere graden av sann

synlighet og det som er gjort tidligere i artikkelen er 

egentlig bare en vurdering av de forskjellige varmeperiodene 

opp mot hverandre, uten dermed å mene så mye. I tillegg er det 

også foretatt en vurdering av mulighetene for å gjØre funn av 

istidsmenneskets boplasser på beskyttede steder og for lØsfunn 

i elveavsetninger. Hva så med de områder som ble blottlagt ved 

slutten av istiden og som ikke senere er berØrt av nye isfram
stØt ? Dette er nemlig forholdet for deler av kyst-Norge i den 
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Fig.8 Kulturgrupper korrelert med kronostratigrafi 

(omarbeidet etter Welinder 1981) . 

Fig.9 "Nordsjøkontinentet" (etter Blystad 1984). 



senglasiale perioden (13 000- lO 000 B.P.). I tillegg er det 

belagt en overbevisende bosetning i Holland, Nord-Tyskland, 

Polen, Danmark og til dels Sverige. PÅ grunnlag av disse to 

omstendighetene, vil jeg for denne perioden angi en stor sann

synlighet for å finne senglasiale boplasser i Norge. 
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På hvilket tidspunkt i Eldste Dryas isfronten begynte å 

trekke seg tilbake, er fortsatt noe usikkert, men man regner med 

at innlandsisen fortsatt dekket landet vårt for 14 000 - 15 000 

år siden. Det er fØrst i BØlling Interstadial at vi med sikkerhet 

kan si at noe begynte å skje. Fra Blomvåg på BlomØy utenfor 

Bergen ble det funnet interstadiale sedimeneter som viser at 

isfronten har ligget et stykke innenfor Bergen i tidsrommet 

12 700 - 12 200 B.P. Sedimentene skriver seg altså fra BØlling 

og det antas at en kyststripe på ca. 30 km lå isfri. Et 

morenelag over denne avsetningen vitner om et nytt isframstØt 

i Eldre Dryas. Denne kuldeperioden varte ikke lenge - for 

ll 800 år siden var kysten igjen isfri. Vi er nå i AllrØd 

interstadial med varighet fram til ll 000 B.P. I denne perioden 
har iskanten sannsynlivis ligget ved Voss dvs. 80 km. fra 

kysten. I tidsrommet mellom ll 000 og lO 000 B.P. (Yngre Dryas) 

krevde klimaet et nytt isframstØt på Vestlandet markerer 

Herdlamorenen ytterkanten for dette framrykket. For lO 000 år 

siden startet tilbakesmeltingen for alvor og dette markerer 

overgangen til postglasial tid (Mangerud 1970). 

På Østlandet var forholdene annerledes. Der representerer de 

kalde kronosonene trinn i innlandsisens tilbakesmelting - da 
klimaet ble kalderee gjorde breen et opphold og avsatte store 

endemorener. Raet fra Yngre Dryas korreleres med Herdlamorenen 

på Vestlandet. Senglsial bosetning i disse områdene er ute

lukket da det relative havnivået var hØyere enn i dag. 

Isfronten lå ute i fjorden og Raet ble derfor delvis avsatt 

under vann. 
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Sannsynligvis er SØr- og SØrvestlandet det området som fØrst 

ble isfritt. Allerede i Eldste Dryas har isen ligget innenfor 

Jæren og i de milde periodene lå den langt inne i landet. Yngre 
Dryasmorenen ligger 7-8 mil fra dagens Jærkyst. For det øvrige 

SØrlandet er vår viten usikker - her skal bare nevnes at det 
finnes indikasjoner på at isen ikke bredte seg over Lillesands

området i Eldre Dryas. 

Fig.lO viser i grove trekk vegetasjonsforholdene i de isfrie 
delene av kyst-Norge • For en mer detaljert beskrivelse av 

vegetasjon, klima og isavsmeltningsforlØp henvises til Rolfsen 

(1972). 

Jæren Hordaland 

Yngre Dryas tundra 

Aller od parktundra parktundra 

Eldr~ frvn<:; tundra 

Bo Iling parktundra tundra 

Eldste Dryas 

Fig.lO 

Den allminnelige oppfatningen er nå at de fØrste menneskene 

som innvandret til Norge var etterkommere av mennesker med marin 

tilpasning på NordsjØkontinentet (Floor 1986:21). Da vår fore

lØpig eldste datering er 10 000 år gammel (overgang postglasial 

tid) er det som regel Fosnagruppen som regnes for disse fØrste 

nordmenn. Ideen om en senglasial bosetning i Norge har på tross 



av manglende funn vært framsatt anv Mikkelsen (1978), Rolfsen 

(1972) og Welinder (1981). I det fØlgende skal jeg ta for meg 

de to sistnevntes tanker om eventuell innvandring og ressurs

utnyttelse i Norge ved slutten av istiden. 

Deler av kysten har siden BØlling interstadial ligget isfri, og 
det er særlig på Jæren og i Agder, men også på Vestlandet 

stØrst mulighet for at grupper har vandret inn. Rolfsen (1972: 

146 ff) mener at klimaendringene i Eldste Dryas, BØlling og 

AllerØd medfØrte at paleolittiske jegergrupper fulgte klimaet 

og dermed dyrenes vandringer nordover for å opprettholde sitt 

næringsgrunnlag. Videre ser han for seg en utnyttelse av for

skjellige nisjer etter årstidene der reinsdyr og sjØdyr har 

vært de viktigste ressursene. Artikkelen sier ingen ting om når 

eksakt denne innvandringen har funnet sted og om eventuelle ut

vandringer som fØlge av isframstØtet i Eldre og Yngre Dryas. 

voelinder (1981) foreslår at grupper som var tilpasset det 

subarktiske miljØet i SØr-Skandinavia skal ha utvidet sitt 

totale utnyttelsesområde ("annual territory") gjennom såkalte 

"extraction movements" til også å gjelde kysten av Norge. Det 

antydes svakt at dette skjedde ca. 12 000 B.P. dvs. i Eldre 

Dryas eller AllerØd og at en jaktsesong ved den skandinaviske 

halvØyas kyster teoretisk kan settes inn i Brommegruppenes 
sesongvandringsmØnster. Han konkluderer med at kysten av Norge 

etterhvert utnyttes mer og at menneskene til slutt finner hele 

sitt "annual territory" innenfor norsk område. 

Disse to synsmåtene går mot den tradisjonelle oppfatningen 

av de senglasiale gruppene som hØyt spesialiserte storviltjegere 

uten særlig tilknytning til kysten. Heller ikke jeg kan se noen 

grunn til at de marine ressursene ikke har vært utnyttet. Blom

vågfunnet (fra BØlling interstadial) forteller om en rik fauna 

på sjØ og land. Denne beinakkumulasjonen, som mange mener er 
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en måltidsrest etter mennesker, inneholdt knokler av reinsdyr 

samt en mengde sjØdyr og fuglearter (Lie 1986). I den senere 

tid er det også blitt klart at Brommegruppen (fra AllerØd 

interstadial) ikke var tundrajegere - osteologisk analyse av 

beinmaterialet fra en av boplassene peker på en tilpasning til 

skogsmiljØ i det elg og bever dominerer avfallsfaunaen 

(Welinder 1981:29) 

Med det som er referert ovenfor som utgangspunkt, vil jeg 

nå foreslå at Vest- og SØrvestlandet ble utnyttet av fangstfolk 

(Hamburgkultur?) under BØlling interstadial. IsframstØtet i 

Eldre Dryas har tvunget gruppene ut av området, i alle fall på 

Vestlandet. Denne koloniseringen har ikke vært så markant som i 

den etterfØlgende AllerØdmildningen. Jeg mener altså at 

Brommegruppens urbredelsesområde også dekker Norge og kan 

representere helårsbosetning. Igjen begrunner jeg dette bl.a. 

med forekomsten av boplasser i Nord-Europa. Hamburggruppens 

utbredelsesområde (fig.ll) viser en stadig stØrre utstrekning 

nordover da Jelsboplasene på Jylland nå er definert som type

sikker Hamburgkultur. Vi må også huske at jeger-samlere ofte 
har en mobilitet over svært store områder, noe som det kanskje 

er vanskelig for det moderne menneske å forestille seg. 

Blomvågfunnet antyder tilstedeværelse på Vestlandet. Det samme 

gjØr et lØsfunn av en harpunspiss fra SØgne utenfor Mandal 

(fig.l2). Her skal også nevnes at det på ToftØy utenfor Bergen 

ble funnet flere flintavslg på (men desverre ikke i !) et 

skjellag datert til 12 450 pluss/minus 110 B.P. (S.Alsaker, 

muntlig opplysning). 

I AllerØdtid ser vi at Brommegruppen har en stor utbredelse 

i Nord-Europa. Danmark er belagt med en mengde boplassfunn og nå 

kan det sies med sikkerhet at også Sverige er bosatt (fig.l3). 

Dersom vi nå ikke bare ser på funntettheten i SØr-Skandinavia, 

men setter dette sammen med et utbredelseskart av lØsfunnede 



Fig .l l Hamburggruppens utrredel sesorn.råde 

(etter Nielsen 1985) 

Fig.l2 Harpunspiss funnet ved SØgne, Vest-Agder. 
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• Bramme sites 

~-0 100km 

Fig .13 Browmegruppens utbredelsesomre.de i SØr-Skandinavia 

(etter Andersen 1985). 

Brommespisser i Norge, framtrer et besnærenqe bilde (fig.l4) 

- norsk bosetning i denne perioden er etter min mening svært 

sannsynlig. 

Det har vært rettet flere innvendinger mot disse pile-



[ !landområder 

innlandsis 

Fig.l4 Kartet viser Brommegruppens utbredelse satt sammen 

med paleogeografisk kart over Nordsjøområdeti 

Yngre Dryas. (Merk: I AllerØdtid, som er Bramme

gruppens tidsalder, var isdekket vesentlig mindre. 

Se ellers J:el\sten). LØsfunn av Brommespisser p2 

norsk område har jeg plottet inn på kartet (etter 

Andersen 1985, Blystad 1984, Taute 1968 og på 

egne observasjoner). 
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spissenes virkelige identitet som paleolittiske. Da de ikke er 

funnet i noen boplasskontekster med absolutt datering, går de for 

å være relikter, dvs. at de representerer en redskapstradisjon 

fra paleolittikum som har "overlevd" inn i mesolittikum. I 

tillegg skal de angivelig ha et marginalt preg. Men har de 

egentlig det ? På fig.l5 kan leseren selv sammenligne pile-

spissene fra Utvik på KarmØy med senglasiale pilespisser fra 

Nord-Tyskland. 

på HØgnipenboplassene som vi med sikkerhet kan si ikke er 

eldre enn lO 000 år, ble det funnet to såkalte Zinken som er 
typiske i redskapsinventaret på Hamburgboplasser. I slike 

tilfelle synes jeg det er mer plausibelt å snakke om paleolit

tislce re l ikter. 

Denne norske bosetningen som jeg påstår har funnet sted i 

AllerØdtid kan ha fortsatt inn i Yngre Dryas. Jæren har hatt 
tundra og trolig muligheter for bosetning. Det er imidlertid 

ikke funnet boplasser med Ahrensburgkultur i Danmark og Skåne. 

Bosetningen kan ha vært mer eller mindre sporadisk, f.eks. som 

jeg tenker meg det for BØllingperioden. 

"Den fØrste nordmann" har i useriØse sammenhenger blitt 

karakterisert som sta~nens tulling som forvillet seg langt mot 

nord på jakt etter isen l 

Nye funn av tidlige Fosnaboplasser i innlandet (Bang-Andersen 

1988) med beliggenhet tett inntil den rekonstruerte isfronten, 

kan tyde på at det er noe i at mennesker har fulgt etter is

breen etterhvert som den smeltet tilbake. 

Årsaken til at senglasiale b0plasser ikke er funnet i Norge, 

skyldes mangel på registrering i de områdene som ikke er berØrt 

av DryasframstØtene og transgresjonen i AllerØd. Mulighetene 

skulle her være store på Jæren, i Agder og langs en smal 
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Fig.15 Etter Hernæs 1979 (over) og Taute 1968 (under). 
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kyst.stripe på Vestlandet. Når det gjelder de områdene som ble 

forstyrret kan man, som omtalt. for de tidligere periodene, 

finne disse i huler, hellere og andre beskyttede steder. 

Det er nå mye som tyder på at vi står foran lØsningen av en 

gammel arkeologisk "nØtt" - nemlig jernalderens gårdsbosetning 

på Østlandet. Hva om begynte å ta opp den nØtten som kalles 

senglasial bosetning i SØr-Norge? 

Fig.l6 Tidlige Fosnaboplasser i innlandet(etter Bang-Andersen 

1988)" 



* I denne artikkelen har jeg begrenset meg til kun å behandle 

SØr-Norge. 
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