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Big-men i senmesolittisk boplassmateriale

1. Introduksjon

Utgangspunktet for denne oppgaven er et ønske om å komme tettere på forhistoriske 

menneskers personlige egenskaper. Tematikken er lite utforsket i forhistoriske perioder, men 

godt belyst i historien. Fra antikken til i dag; alle perioder med skriftlige kilder har gitt oss 

karakteristikker av mennesker. Perikles av Athen «kunne tale mengden imot med 

lidenskapelig kraft»  og Gyda i kongesagaene var «storlåten» . Historien er ladet med 1 2

subjektive personskildringer som disse. Noen bygger på faktum, noen bygger på myter, men 

alle bidrar til å forklare store og små hendelsesforløp. 

 Er det i det hele tatt mulig å få kunnskap om personlighetstrekk hos forhistoriske 

mennesker, helt tilbake til steinalderen? En personlighet etterlater seg ikke fysiske spor. Den 

vil ikke dukke opp på såldestasjonen i felt, den kan ikke dateres med naturvitenskapelige 

metode og den kan ikke rekonstrueres med en 3D-printer. Likevel er nok svaret ja. 

Handlinger kan etterlate seg fysiske spor, og det er en sammenheng mellom personlighet og 

handlinger. I dette ligger det grunnleggende premisset for denne oppgaven. 

 I denne oppgaven vil jeg se etter spor og indikasjoner på handlinger som 

sannsynliggjør bestemte personlige karakteristikker. Nærmere bestemt ønsker jeg å se om det 

er mulig å spore skikkelsen big-man arkeologisk. Big-man er den karismatiske, 

opportunistiske ledertypen som slår seg opp og fram i samfunn der formelt lederskap er 

fraværende. 

 Jeg er ikke den første som løfter fram en slik sosial rolle i steinalderforskning. Som 

jeg skal vise er begrepet allerede godt innarbeidet. Det jeg derimot ønsker å gjøre som kan 

kaste nytt lys over fenomenet, er å vurdere materiell spesifikt for å se det opp mot big-man. 

Hva forteller det arkeologiske materialet fra boplasser om fenomenet big-man – og kan slike 

spor øke synligheten av denne skikkelsen? 

 Beskrivelsen er hentet fra Thukydides, Peloponneserkrigen, s. 1291

 Beskrivelsen er hentet fra Snorres kongesagaer, s. 672
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1.1. Utgangspunkt for problemstilling: Bruk av begrepet big-man

Med big-man menes en ikke-formalisert lederskikkelse som opptrer i egalitære samfunn uten 

formelt lederskap (Sahlins 1963:289). En big-man har ikke arvet sin ledende posisjon, men 

søker høyere sosial status gjennom egne handlinger. Begrepet er altså tett knyttet til 

personlige egenskaper og ferdigheter. Det har sin opprinnelse i etnografi og jeg vil redegjøre 

for denne forskningshistorien i et eget underkapittel. Innledningsvis vil jeg gi noen eksempler 

på hvordan begrepet brukes direkte og indirekte i norsk steinalderforskning, ettersom denne 

bruken legger grunnlaget for min videre diskusjon og problemstilling. Jeg velger av den 

grunn å presentere dette i forkant av  en presentasjon av problemstillingen. 

 Eksemplene vil vise at flere forskere tolker det som at big-man fenomenet kan ha spilt 

en viktig rolle i eldre norsk steinalder. De viser alle til at det må ha eksistert skikkelser med 

egenskaper og ferdigheter til å utfordre normer om egalitet og til å påvirke historiens gang. 

 En av de forskerne som i nyere tid har trukket big-man begrepet inn i norsk 

steinalderforskning er Håkon Glørstad. Glørstads arbeider med sosiale forhold i SM spenner 

over flere ulike analyser og kan vanskelig presenteres som ett prosjekt. Hvis jeg likevel skal 

forsøke å gi en oppsummering av det som er relevant for big-man fenomenet vil det være at 

han trekker et skille mellom den innledende og avsluttende delen av norsk SM på østlandet 

og knytter big-man til disse endringene. 

 Slik Glørstad fremstiller det, var den første delen av SM preget av en omfattende 

utveksling av prestisjegjenstander, spesielt i form av særegne hakker. Disse spesielle 

hakkene, som vil omtales senere i avhandlingen, er tolket som mannlige verdighetstegn ved 

at de var utformet som å minne om gevir, falloser eller fuglenebb (Glørstad 2010:193). Både 

utveksling, deponering og ødeleggelse av slike hakker vitner om et system av konkurranse og 

allianser. Det er her begrepet big-man trekkes inn. De skikkelsene som stod for utveksling og 

bruk av verdighetstegnene, var big-men og disse var i en stadig innbyrdes konkurranse. 

Situasjonen oppsummeres i følgende utsagn: «[…] the first part of the Nøstvet phase is 

characterised by the development of emulative power systems of competition between big-

men or prominent individuals.» (Glørstad 2010:204) 

 Glørstad viser eksempelvis i sin tolkning av funn på lokaliteten Botne II hvordan big-

man begrepet kan brukes som analytisk verktøy for å forstå fortidige handlinger. I dette 
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tilfellet gjelder det ødeleggelsen av hakker på en lokalitet i Rogaland som kan ha fungert som 

møteplass i eldre steinalder (Glørstad 1999:58; 2010:193).  

 En annen forsker som bruker big-man begrepet i sine analyser, er Knut Andreas 

Bergsvik. Flere av Bergsviks arbeider med steinalderen dreier seg om regionalitet. Bergsvik 

viser til funn av råstoff som antagelig har blitt utvekslet mellom ulike regioner og knytter 

dette til «task groups». En task group vil være en gruppe, typisk menn i et jaktlag, som legger 

ut på spesifikke oppdrag. I front for slike grupper vil det være en lederskikkelse, en big-man: 

 «[…] big-men build up and maintain elevated social positions by acquiring new and exotic 
foods and beverages, but also artifacts and distant knowledge. […] This theory may fit well 
with the data from Western Norway.» (Bergsvik 2002b:23) 

Bergsvik utdyper også om de personlige egenskapene til lederen i en task group. Ut fra 

artikkelens kontekst kan man tolke dette som å beskrive nettopp en big-man: 

«The leader of a hunt or a quarry party knows the techniques and the rituals that have to be 
performed. He knows how to hunt, how to quarry and how to approach strangers in the correct 
way. He also knows the paths and the travel routes.» (Bergsvik 2002b:4) 

Bergsviks arbeider viser altså en metode der sporing av råstoff knyttes til personlige 

egenskaper. Importert råstoff vitner om utveksling og utveksling vitner om vilje og evne til å 

bygge nettverk: Denne virksomheten ledes an av en person med de rette egenskapene. 

 Også Ingrid Fuglestvedt benytter seg av big-man begrepet i sine tolkninger. I en 

artikkel om lokalitetskomplekset Sandholmen ved Glomma drøfter hun muligheten for at 

stedet har vært en sosial møteplass mellom ulike grupper (Fuglestvedt 2006:59). Hun setter 

Sandholmen i sammenheng med møter og gavebytter, handlinger som kan ha hatt økt 

betydning i løpet av mesolitikum. Big-man representerer her den skikkelsen som stod i front 

for de krefter og motkrefter som kan ha bidratt til omveltninger i etablerte maktstrukturer: 

«Mot slutten av senmesolitikum har slike sosiale krefter [big-man-fenomenet] muligens fått 
såpass stort gjennomslag at det fører til at de gjeldende samfunnsstrukturene utfordres på en 
grunnleggende måte, muligens med dramatiske konsekvenser.» (Fuglestvedt 2006:57-58) 
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 Felles for de eksemplene jeg har vist til er at begrepet big-man brukes i fortolkningen 

av det arkeologiske materialet. Forskernes kildemateriale er blant annet statusgjenstander og 

flyt av råstoff. De ser dette i sammenheng med de store linjene i norsk SM. Det følger logisk 

at slike forhold som de analyserer kan knyttes til en skikkelse som den big-man representerer. 

Dersom et samfunn hverken har en fullt ut egalitær struktur og heller ikke en hierarkisk 

struktur med institusjonelle lederroller, da er det i realiteten kun denne formen for struktur 

med «oppnådd lederskap» som gjenstår som alternativ (Roscoe 2012:41). Å vurdere big-man 

modellen opp mot norsk SM er derfor i min oppfatning en fruktbar tilnærming til å forstå de 

sosiale strukturene i perioden. I det ligger også en motivasjon for å forsøke å belyse denne 

situasjonen med flere tilnærminger og nye innfallsvinkler. 

 Som presentert har big-man blitt løftet frem som begrep i norsk steinalderforskning 

ved at forskerne har gått fra kildematerialet til begrepet. Det jeg skal gjøre i denne oppgaven 

er å gå motsatt vei, fra begrepet til kildematerialet. Med det mener jeg at jeg tar utgangspunkt 

i big-man slik skikkelsen er definert i forskningen, for deretter å gjennomgå et kildemateriale 

og vurdere om det er spor etter big-man i det. Jeg vil diskutere den arkeologiske synligheten 

en big-man kan forventes å etterlate seg og gjennomgå boplassmateriale for å vurdere om 

slike spor kan finnes. 

1.2. Problemstilling

Min problemstilling er hvorvidt senmesolittisk boplassmateriale kan gi økt synlighet av den 

sosiale rollen big-man. Jeg vil gjennomgå funn fra et utvalg senmesolittiske boplasser og 

vurdere om det empiriske materialet kan knyttes til big-man. Deretter vil jeg drøfte om 

resultatene kan tilføre ny innsikt i big-mans rolle i norsk SM. Arkeologisk synlighet er et 

stikkord i dette arbeidet. Jeg vil vise hva slags spor man kan forvente at et big-man system vil 

etterlate seg og dette vil legge rammen for materialgjennomgangen. 

 Kunnskap om big-mans synlighet i norsk SM vil bidra til kunnskap om den sosiale 

organiseringen i norsk steinalder. Min gjennomgang vil dessuten belyse temaer som makt, 

kunnskap, individuelle ferdigheter og personlige egenskaper. 
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1.3. Struktur på oppgaven

Oppgaven innledes med en gjennomgang av norsk steinalderforskning og følges opp med en 

kommentar om oppgavens relevans for aktuelle problemstillinger. Jeg vil deretter gjennomgå 

begrepet big-man, dets opprinnelse og meningsinnhold. Dette utgjør grunnlaget for 

oppgavens teoretiske del. Det innebærer en kort gjennomgang av Sahlins antropologiske 

forskning på melanesiske jeger-sanker grupper (Sahlins 1963) samt en oppsummering av 

diskusjoner av hans modell. Her vil jeg blant annet vise at – og hvorfor – begrepet big-man 

bør utvides med Godeliers begrep great-man (Godelier 1986) og Haydens begrep 

aggrandizer (Hayden 2014). Begge utdyper big-man fenomenet og kan forstås som ulike 

sider av samme fenomen. 

 Gjennomgangen vil vise at et big-man-system ikke lar seg påvise gjennom 

enkeltgjenstander alene men forutsetter en systematisk og helhetlig tilnærming til 

kildematerialet. De arkeologiske kilder som er relevant for big-mans synlighet beskrives i 

kapittel 4. Disse legger rammer for materialgjennomgangen. 

 I kapittel 5 vil jeg ta for meg det arkeologiske kildematerialet fra fem norske 

steinalderprosjekter. De er fra Tønsnes, Aukra, Skatestraumen, Kotedalen og Svinesund. Alle 

utgravningene har godt dokumenterte funn fra SM. Med utgangspunkt i rapporter og artikler 

fra prosjektene vil jeg identifisere trekk og funn som er relevante for en drøfting av 

fenomenet big-man i norsk SM. Gjennomgangen tar utgangspunkt i et massivt materiale, men 

bare det som velges ut som relevant vil bli omtalt. 

 Med denne fremgangsmåten har jeg valgt en metode der jeg ser på hele det 

arkeologiske materialet fra ulike lokaliteter for å vurdere om det er funn som kan ses i 

sammenheng med big-men. Materialgjennomgangen gir meg mulighet til å se en 

sammenheng mellom sosiale og økonomiske forhold på den ene siden og enkeltgjenstander 

og lokale forhold på den andre. De fem utgravningene representerer ulike geografiske 

områder av det som i dag er Norge: Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge. Jeg vil med det få 

påvist eventuelle overregionale forhold som går på tvers av kulturelle og teknologiske 

komplekser i norsk steinalder. I kapittel 6 vil vil jeg drøfte problemstillingen min med 

utgangspunkt i materialgjennomgangen, for deretter å gi en kort sammenfatning av 

resultatene.  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2. Norsk steinalderforskning

Norsk steinalderforskning har pågått i omtrent 100 år (Glørstad 2006:18; Klindt-Jensen & 

Poole 1975:102) og har naturligvis gjennomgått endringer i både omfang og 

problemstillinger i løpet av denne lange perioden. Jeg vil ikke redegjøre for hele denne 

historikken her, men heller forholde meg til hvilke problemstillinger som diskuteres i dag og 

hvordan denne oppgaven plasserer seg i dagens forskningsdebatt. Som en innledning til dette 

vil jeg gi en kort beskrivelse av senmesolitikum. Kunnskapen representerer resultater fra den 

seneste forskningen på området. 

2.1. Senmesolitikum i Norge

Senmesolitikum (SM) i Norge dateres til 6300- 3800 BC (Glørstad 2010:35), alternativt 

6500-4000 BC (Åstveit 2008b:576). SM sammenfaller omtrent med den klimatiske perioden 

Atlantisk tid (Glørstad 2010:fig 2.1), en periode kjennetegnet av et fuktig klima og noe 

varmere temperatur enn i dag (Price 1991:214). Havnivået var høyere enn dagens, med 

relativt store variasjoner i ulike deler av landet sammenlignet med dagens havnivå 

(Mikkelsen 1975:22-23). Havnivået sank i løpet av perioden, men ikke på langt nær så fort 

som i den første delen av mesolitikum. Man kan derfor si at det var et relativt stabilt havnivå i 

løpet av SM sammenlignet med tidligere perioder. Høyere strandlinje innebar at mye av det 

som i dag er fastland da var øyer og skjærgårdslandskap (Boaz 1998:25) og livet i denne type 

landskap preget erverv og bosetting.  

 Av den materielle kulturen er det hovedsakelig redskaper og produksjonsavfall i stein 

som gjenfinnes fra norsk steinalder og funn av andre materialer er mer sjeldent (Mikkelsen 

1975:31). Materialer som bein og tre har utvilsomt blitt brukt i stor skala, men har forvitret. 

Dette skyldes kombinasjonen av surt norsk jordsmonn  (Bergsvik & Hufthammer 2007:436; 

Glørstad 2006:97) og fordi det norske landskapet har hevet seg og eksponert etterlevninger 

for vær og vind. Unntaket er gjerne brent organisk materiale, som hasselnøttskall og bein  

(Åstveit 2008b:584).  

 Av andre funnkategorier er det spesielt boplasser og aktivitetsområder som vitner om 
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livet i SM. Mange av boplassene i SM var plassert ved kysten, nær stranden (Bergsvik & 

David 2014:192; Mikkelsen 1975:23; Åstveit 2008b:576). Innlandet ble også benyttet, men er 

arkeologisk utforsket i mindre grad enn boplassene ved kysten (Boaz 1998:35; Fuglestvedt 

1995:95). Redskapsinventaret fra kyst og innland har likheter og ulikheter, noe som har åpnet 

for diskusjon om hvorvidt det er snakk om samme eller ulik gruppe i kyst og innland 

(Glørstad 2010:89; Mikkelsen 1989:52; Olsen 1992:246). Det synes å etablere seg en 

konsensus om at det bodde ulike grupper ved kysten og innlandet i senmesolitikum (Boaz 

1998:42; Fuglestvedt 2006:55; Glørstad 2010:91).  

 Mulighet for å nå boplasser med båt må ha vært en viktig lokaliseringsfaktor for 

bosteder langs kysten – og selvsagt for de som bodde på øyer. Muligheten for å nå innover i 

landet til fots fra bosetningsområder har derimot vært mindre viktig (Barlindhaug 1996:96), 

noe som tyder på at det er de marine ressursene og sjøveiene som har vært viktigst ved valg 

av lokalitet. Mange av boplassene langs kysten på Vestlandet og i Nord-Norge var plassert 

nær flaskehalser i havstrømmene der mattilgangen var spesielt god (Olsen 1992:252). Jeg vil 

komme tilbake til dette i materialgjennomgangen senere  i besvarelsen. Innlandslokalitetene 

hadde i likhet med kystboplassene en marin orientering, med nærhet til elver, eksempelvis 

lokalisert langs Glomma og Randsfjordbekkenet (Fuglestvedt 1995:fig. 1b; 2006:fig. 8). 

Dette bidro til stabilt erverv og tilgang til kommunikasjonsårer også i innlandet.  

 Boligkonstruksjonene fulgte ikke noe fast mønster (Åstveit 2008b:579). Det er likevel 

gjennomgående at mange boligkonstruksjoner fra SM var mer permanente i karakter enn hva 

boliger hadde vært i tidligere perioder. Spor som vitner om det er stolpehull, tykke vegger og 

dype kulturlag. Eksempler på dette vil jeg vise i min materialgjennomgang (Åstveit 2008a:

410). Tilsvarende forhold er representert på andre SM-lokaliteter enn de jeg vil gjennomgå i 

avhandlingen, eksempelvis Melkøya (Hesjedal et al. 2009:245). Antall boligstrukturer økte 

dessuten i SM og kan, sammen med økt frekvens av andre funn  tolkes som å gjenspeile 

befolkningsvekst i løpet av perioden (Olsen 1992:254), en utvikling fra mindre 

familiegrupper/lokalgrupper til større grupper (Åstveit 2008c:590).  

 Hvilke slutninger kan trekkes ut fra de faktorene som er nevnt her? Økt befolkning, 

lengre opphold og boplasser i nærhet av stabile matressurser må naturligvis ses i 

sammenheng. Et fenomen som har preget diskusjonene om disse endringene er «økt 

kompleksitet» (Nilsson Stutz 2003:181; Åstveit 2008b:578). Økt kompleksitet blant jeger-
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sanker samfunn kan defineres som en intensivering av alle forhold ved et samfunn, som 

bofasthet, erverv, teknologi, konkurranse, konflikt, sosial ulikhet og territorialitet  (Price & 

Brown 1985:7). Flere av disse temaene vil bli diskutert i denne avhandlingen. Av disse er 

bofasthet et særlig viktig tema. Bofasthet er uløselig tilknyttet de andre forholdene og et 

nøkkelbegrep i så måte. Jeg vil derfor redegjøre nærmere for diskusjonen om bofasthet i 

norsk SM nedenfor. 

2.2. Bofasthet?

Det er godt belagt at SM var befolket av jeger-fisker-sanker grupper og at disse har hatt en 

økonomi preget av mobilitet (Bang-Andersen 1996:436), men hvordan denne mobiliteten 

artet seg er uklart. Kan man snakke om bofasthet i SM? Jeg vil redegjøre nærmere om denne 

problemstillingen ettersom det er en nær sammenheng mellom forholdet mobilitet-bofasthet 

og big-man.  

 I den tidlige steinalderforskningen ble det antatt at mesolittiske jeger-sankere i fulgte 

et nomadisk livsmønster der menneskene konstant beveget seg fra et sted til et annet i søken 

etter mat og ressurser (Boaz 1998:23,41; Olsen 1992:233; Price 1991:230). I denne 

forskningstradisjonen lå ideen om at sedentisme var noe som kom med jordbruket i 

neolitikum (se eks. diskusjon i Bakka 1973). Forskning fra og med den prosesuelle 

arkeologien har vist at dette bildet må nyanseres og omtolkes (Bergsvik 2001:5; Mikkelsen 

1978; Warren 1995:1). De arkeologiske sporene viser en økt grad av lengre og permanente 

opphold utover i mesolitikum, primært mot slutten av SM og da altså forut innføring av 

jordbruk.  

 Disse tolkningene dreier seg til dels om nye data (eks. Bjerck et al. 2008) og til dels 

om å definere sedentisme på ulike måter (Bergsvik 2001:3; Åstveit 2008b:576)  – for hva 

menes egentlig med bofasthet? Dersom helårsbosetning skulle være kriteriet ville få, om 

noen, lokaliteter fra SM kunne sies å indikere sedentisme. Likevel er det ikke sikkert en slik 

definisjon er relevant for å beskrive de faktiske forholdene vi forsøker å forstå. Oppholdets 

lengde er én faktor; bruk av området er en annen (Bergsvik 2001:4).  

 Susan Kent argumenterer for at sedentisme kan være en situasjon der en gruppe 

tilbringer mer enn seks måneder på samme sted og forlater den i kortere eller lengre perioder 
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for å utføre ulike type oppgaver (Kent 1989:3). En bred ressursutnyttelse inngår i denne 

økonomien. I hennes definisjon er bruk av boplassen vektlagt i større grad enn tidsbruk. 

Bofasthet og mobilitet er altså ikke motpoler, men tvert i mot to forenelige begreper. Med en 

slik definisjon er det flere boplasser fra SM som kan tolkes som sedentære, og da spesielt fra 

slutten av SM (Bergsvik & Hufthammer 2007:447). I norsk steinalderforskning brukes blant 

annet diffus sedentisme som en beskrivelse av bosettingsmønsteret (Bergsvik 1991:28-29).  

 Lokaliteten Kotedalen, som jeg vil beskrive nærmere senere i material-

gjennomgangen, er et eksempel på dette. Der har man tydelig atskilte kulturlag og man kan se 

en progresjon fra skrint kulturlag i en tidlig fase av SM til stadig tykkere kulturlag mot 

slutten av SM (Olsen 1992:39). De tykke kulturlagene vitner om lengre, gjentakende 

opphold. Årsindikatorer tilsier bruk vår-høst, altså mer enn seks måneder. Dette kan dermed 

tolkes som en sedentær livsstil i Kents definisjon.  

 Samtidig er det et viktig aspekt ved Kents definisjon i det at menneskene i lengre 

perioder oppholder seg andre steder. Disse stedene kan være satellitter knyttet til en base-

camp, der sistnevnte fungerer som et slags nav i landskapet de beveger seg i. Kotedalen og 

lignende lokaliteter fra SM kan antagelig ha hatt funksjon som base-camp i et større nettverk 

av lokaliteter (Olsen 1992:84,fig.96). De andre lokalitetene i et slikt system kan blant annet 

ha blitt brukt av spesialistgrupper, task groups,  på regelmessige oppdrag for å skaffe mat og 

ressurser (Binford 1980), men task groups kan også ha forlatt sin base camp av andre grunner 

enn det rent økonomiske, som for å knytte og opprettholde sosiale nettverk (Bergsvik 2002b; 

Whallon 2006:260; Wiessner 1982).  

 I dette ligger at ulike områder kan ha vært befolket av ulike grupper, innenfor «sosiale 

territorier» der gruppens medlemmer snakket samme språk/dialekt, hadde samme materielle 

kultur og hevdet enerett til bruk av territoriet (Bjerck 2008:104; Glørstad 2002b:29-31; 

Verhart 1990:139). Den arkeologiske synligheten av slike forhold kan være svak og gjør det 

vanskelig å definere slike fenomen (Bergsvik 2000:3; Jones 1996:74), likevel synes 

forskningsresultater å vise at slike territorielle forskjeller var tilstede. En konsekvens av en 

slik territoriell inndeling i jeger-sanker samfunn, er at de begrenser mobilitet og gjør at stress 

innad i grupper ikke kan løses gjennom migrasjon (Price & Brown 1985:8). 
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2.3. Økt konfliktnivå?

Situasjonen som er beskrevet ovenfor, der man har et landskap inndelt i ulike territorier, kan 

innebære at det eksisterte ulike regioner og at disse hadde kontakt med hverandre (Bergsvik 

2002b), samtidig som gruppene ble stadig større innbyrdes. Det kan ha oppstått ytre og indre 

stress og konfliktsituasjoner som følge av dette, blant annet knyttet til bruk av ulike områder 

(Glørstad 2002b:31).  

 Konflikter er vanskelig å spore i det arkeologiske materialet, ikke minst fra norsk SM.  

Skjeletter er en relevant funnkategori fordi de potensielt kan vise tegn på ytre vold. På grunn 

av de kildekritiske forholdene som er nevnt tidligere, er det gjort få funn av skjeletter fra 

eldre norsk steinalder. Fra den samtidige danske senmesolittiske Ertebøllekulturen (EBK) er 

det gjort langt flere funn av skjelettgraver (Price 1991:233). Disse har blitt tolket som uttrykk 

for at voksne menn særlig ble utsatt for vold med dødelig utfall i SM (Fischer 2002:372). 

Denne slutningen har senere blitt dementert av Liv Nilsson Stutz som har påpekt mistolkning 

av empirien (2003:190). Det var altså en periode i steinalderforksningen der man antok SM 

var en spesielt voldelig periode, men i dag sitter vi igjen med et uklart bilde av konfliktnivået 

i mesolitikum. Det er i det store og hele lite som tilsier at det var spesielt mye vold.  

 Et alternativt tolkninsgverktøy for å vurdere konfliktnivået, er bruk av etnografi. 

Etnografien bekrefter at vold har forekommet hos de fleste jeger-sankere, men ikke 

nødvendigvis i større grad enn i andre samfunn eller i andre tider. Azar Gat har hevdet at det 

er en misoppfatning at jeger-sankere lever fredfulle liv uten konflikt og at denne 

misforståelsen har sin årsak i forskning på grupper med lav befolkningstetthet (Gat 2006:kap. 

2). Han mener i stedet at det oppstår samme grad av konflikt og vold under stressede 

samfunnsforhold hos jeger-sankere som i andre grupper: 

«The potential for both war and peace is embedded in us. The diverse human behavioral toolkit 
comprises a variety of major tools, geared for violent conflict, peaceful competition, and 
cooperation, as well as avoidance.» (Gat 2015:124).  

I dette ligger at jeger-sankere hverken er mer eller mindre voldelige enn andre grupper. Slik 

sett er det ikke overraskende at noen skjeletter fra EBK viser tegn på ytre vold, men de aller 

fleste gjør det ikke. Denne modellen kan antagelig også passe for norske forhold. De var 

sannsynligvis hverken mer fredelige eller krigerske enn andre. I situasjoner med økt 
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befolkningstetthet kan det ha oppstått voldelig konflikt, men ikke nødvendigvis.  

 Relevansen for denne avhandlingen er dermed at stress og konflikt ikke nødvendigvis 

skal forstås som ensbetydende med vold. Det at vold ikke var «første og beste» løsning på 

enhver konflikt legger dessuten forholdene til rette for at andre konfliktløsende metoder ble 

benyttet, som forhandlinger, allianser, gavebytter og rituelle seanser. Big-man ville kunne hatt 

en rolle i alle disse aktivitetene, som jeg vil vise. Rituell aktivitet er særlig relevant i så måte, 

fordi det kan etterlate seg arkeologiske spor. Nedenfor følger en kort oppsummering av hva 

dette kan ha bestått i for norsk SM. 

  

2.4. Økt rituell aktivitet

Et annet kjennetegn ved SM som vil omtales nærmere i drøftingen, er indikasjoner på økt 

rituell aktivitet. I den postprosesuelle arkeologien har det vært hevdet at økt rituell aktivitet 

kan knyttes til økt kompleksitet i samfunnet; «It was argued that with increasing social 

complexity, ritual activity would become more specialized and religous symbolism more 

complex» (Nilsson Stutz 2003:181).  I Norge er det særlig helleristningene/bergkunsten som 

vitner om dette (Fuglestvedt 2006:55; Glørstad 2002b:24).  Her kan nevnes bergkunst datert 

til SM, blant annet i Alta (Gjerde 2010:285) og Vingen (Lødøen & Mandt 2012:99; Olsen 

1992:254).  

 Et gjennomgående tema i denne bergkunsten er forholdet til dyr og da spesielt rein, 

elg og hjort. Dette gjenspeiler andre funn som også kan knyttes til dyr med gevir, som de 

korsformede køllene Glørstad tok for seg i sin analyse av Botne II, som omtalt 

innledningsvis. Geviret synes med andre ord å ha hatt en spesiell symbolsk verdi i SM og 

spilte antagelig en rolle i kosmologien, og som faktor i det sosiale liv.  

 Tegnene på økt rituell aktivitet i SM kan tolkes som å ha en sammenheng med flere 

av de andre sosiale forholdene som er nevnt. Utviklingen av nye verdier synes å ha skjedd i 

tandem med økning i befolkningstall og graden av bofasthet. Ritualer kan ha hatt som formål 

å være konfliktdempende (Lødøen & Mandt 2012:102) og kan henge sammen med økt stress 

og høyt konfliktnivå i SM, som omtalt i foregående punkt. Dette kan ha resultert i ulike 

former for markering av eierskap til landområder. I slike seanser kan sjamaner ha hatt en 

nøkkelrolle. Dette vil jeg komme tilbake til. Her vil jeg kun kommentere at det er en kobling 
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mellom fester, ritualer og fenomenet big-man.  

 Et annet viktig aspekt ved det det rituelle gjelder utveksling av gaver mellom grupper. 

Dette har med stor sannsynlighet vært et av de primære motivene bak mye av den mobiliteten 

task groups hadde, å knytte nettverk gjennom gavegivning (Bergsvik 2002b:2). Dette er en 

atferd man også finner igjen i moderne jeger-sanker grupper: 

«[…] the ethnographic record is full of examples of people moving, individually and in groups, 
for reasons of social contact and for ritual and ceremonial reasons, quite separate from subsistence 
pursuits or other “utilitarian” movement.» (Whallon 2006:260).  

Utveksling av ornamentelle gjenstander er også påvist fra mesolitikum sør i Europa (Eriksen 

2002:46). Årsakene til gavebytter kan være mange; å bygge identitet på individ- eller 

gruppenivå, som konkurranse eller allianser gjennom utveksling av partnere (Allen 1984:24; 

Lovis et al. 2006:272). I et overordnet perspektiv kan man si at utveksling av gaver bidro til å 

befeste den sosiale integrasjonen i mesolittisk tid (Glørstad 2002b:7). 

2.5. Oppgavens bidrag til aktuelle forskningstemaer  

Denne oppgaven skriver seg inn i flere av de hittil omtalte problemstillingene. Spørsmålet om 

bofasthet står særlig sentralt. Det er, blant annet, en sammenheng mellom bofasthet og 

mulighet til å opparbeide et overskudd av ulike ressurser. I tilfellet norsk SM vil det kunne 

dreie seg om overskudd av marin føde, noe som knytter seg til bosettinger inntil flaskehalser. 

Dette er et viktig poeng i denne sammenheng fordi etnografi viser at det å innta en høyere 

sosial posisjon ofte forutsetter akkumulasjon av overskudd. Overskuddet gir mulighet til å 

oppnå makt og prestisje. Denne prestisjen vil også særlig knytte seg til ulike former for 

gaveutveksling. Dersom man stadig er i bevegelse mangler man mulighet til å bygge opp 

overskudd (Cashdan 1980:116; Hayden 2014:39).  

 I motsatt tilfelle, i en situasjon der man er bofast, vil man både kunne sikre seg stabil 

tilgang på mat og ha mulighet til å samle opp ulike forråd av ressurser. I en slik situasjon vil 

big-man fenomenet kunne utvikle seg. Det er altså en sammenheng mellom big-men og 

overskudd og dermed mellom big-men og bofasthet. Denne relevansen vil bli presentert og 

utforsket nærmere i gjennomgangen av begrepet og dets definisjon i neste kapittel.  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3. «Big-man» og relaterte begreper

Begrepet big-man danner utgangspunkt for denne oppgaven og skal derfor omtales nærmere i 

det følgende. Jeg vil nedenfor gi en kort redegjørelse for begrepets opphav og 

meningsinnhold. Deretter vil jeg redegjøre for to relaterte begreper: Great-man og 

aggrandizer. Disse utfyller big-man-begrepet. De favner mange av de samme elementene, 

men er også ulike i noen aspekter. Grunnen til at de tas med i oppgaven er at de bidrar med 

nyanseringer som er relevante for norsk SM. 

3.1. Big-man

Big-man ble innført som begrep i artikkelen «Poor Man, Rich Man, Big-man, chief» av 

sosialantropologen Marshall Sahlins (1963). Big-man er en idealtype, en sosial rolle i et 

jeger-sanker samfunn der en person er tildelt en ledende posisjon, eller forsøker å oppnå en 

slik rolle, gjennom egne meritter fremfor gjennom arv eller andre formaliserte strukturer eller 

systemer i samfunnet (Allen 1984:20; Eriksen 1993:211). Denne evnen knytter seg blant 

annet til det å kunne gi gaver og skape forpliktelser. Begrepet kontrasterer rollen som chief 

(Lindstrom 1981:901) – høvding på norsk. Der en høvding har institusjonell makt har ikke 

big-man det, «he is simply a man who leads because people follow» (Keesing 1981:287).  

 For å illustrere skillet mellom en høvding og en big-man bruker Sahlins uttrykkene 

«The Prince of Danes» og «the prince among men» (1963:294). Førstnevnte betegner en 

institusjonell makt, slik vi kjenner den fra høvdingdømmer. Der ligger makten i en allerede 

etablert rolle, en rolle som eksisterer uavhengig av personen som bekler den. Sistnevnte 

uttrykk betegner derimot en lederrolle som etableres uavhengig av formaliserte strukturer. 

 Big-man er likevel ikke et udelt positivt ladet uttrykk; en big-man er på mange måter 

en opportunist som søker å utnytte et handlingsrom til fordel for seg selv og brukes i mange 

tilfeller med negativt fortegn. Glørstad omtaler blant annet skikkelsen som en 

«kakse» (1999:58). Sahlins skriver: «His every public action is designed to make a 

competitive and invidious comparison with others, to show a standing above the masses that 

�13



Big-men i senmesolittisk boplassmateriale

is product of his own personal manufacture» (Sahlins 1963:289).  

 En forutsetning for å kunne fylle denne rollen, er at man har de rette personlige 

egenskapene og nødvendige ferdigheter. I sin definisjon trekker Sahlins frem big-mans 

personlige makt, karismatiske personlighet og ferdigheter (Sahlins 1963:291;293). Blant 

disse ferdighetene er evnen til å samle opp kapital som altså er et vesentlig punkt av 

betydning for denne oppgaven. Dette kan dreie seg om en form for rikdom som gjør det 

mulig å gi gaver og på den måten sikre gjenytelser. I den opprinnelige melanesiske 

konteksten innebar dette at en big-man bygde makt ved  å akkumulere et stort forråd av griser 

for å bruke dette forrådet av ressurser som maktmiddel (Lederman 1990:3; Sahlins 

1963:291). 

 I tillegg til ferdighetene i å akkumulere forråd og bruke de til egen vinning vil en big-

man også ha flere karaktertrekk som påvirker evnen til å kommunisere godt, som spesielle 

ferdigheter i å tale og lytte (Wiessner 1998:357). 

3.2. Great-man

Begrepet big-man bygger, som vist, på ideen om et motsetningsforhold: Big-man – høvding. 

Dette skillet ble utfordret av sosialantropologen Maurice Godelier som supplerte de to 

kontrastene med en tredje mulighet, en såkalt great-man (1986). En great-man er, i likhet med 

big-man, en person som søker, og tidvis oppnår, opphøyet status basert på meritter fremfor 

arv. Det som skiller de to begrepene er at en great-man ikke bygger sin autoritet primært på 

økonomisk overskudd, men i stedet gjennom handlinger (Godelier 1986:xi). En great-man vil 

typisk være en jeger, sjaman eller kriger (Godelier 1986:100; Godelier & Strathern 1991:49), 

som bygger sin posisjon på kunnskap, innsikt og ferdigheter. 

 Forholdet big-man-great-man innebærer at et samfunn enten er et big-man samfunn 

eller et great-man samfunn. Great-man vil opptre i situasjoner der det ikke er nok mennesker 

og/eller mulighet til å akkumulere overskudd eller initiere samlinger til å kunne oppnå big-

man status (Hayden 2014:49; Roscoe 2012:43). En great-man kan altså forstås som en noe 

lettere variant av big-man. Hvorvidt man kan snakke om et big-man samfunn eller et great-

man samfunn avhenger dermed av egenskaper ved selve samfunnet, mer enn personenes 

ambisjoner og egenskaper. Skikkelsen er på mange måter den samme, men rammene gjør at 
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utslagene blir ulike. Dette påvirker også den arkeologiske synligheten, som blir drøftet 

senere. 

3.3. Aggrandizer

Begrepet aggrandizer er her hentet fra The Power of Feasts: From Prehistory to the Present 

av Brian Hayden (2014). Begrepet mangler en direkte norsk oversettelse, men kan forstås 

som å bety en som øker sin status. I Haydens bok benevner aggrandizer konkret den 

skikkelsen som initierer feasts/samlinger.  Det kan forstås som en innsnevret variant av big-

man begrepet, men ikke fullt ut ensbetydende. Der big-man har sitt begrepsmessige opphav i 

etnografi fra Melanesia, er aggrandizer mer av en fellesbetegnelse for en skikkelse som går 

på tvers av både tid og rom. 

 Det som gjør begrepet spesielt relevant for denne oppgaven er at Hayden har skrevet 

konkret om den arkeologiske synligheten av feasts og dermed om hvilke spor som indikerer 

en aggrandizer. Haydens kobling til feasting-fenomenet kan derfor være nøkkelen til å 

identifisere big-man i SM. Feasting innebærer å samle store forråd av mat for å tiltrekke seg 

mennesker for å oppnå fordeler (Hayden 2014:12). Det ligger altså ingen nød til grunn for 

feasting, kun vilje. Den som har denne viljen er den omtalte aggrandizer, hvis mål er å skape 

sosiale bånd og forpliktelser fra de som deltar på en feast (Hayden 2014:12). Delingen av mat 

som skjer på en feast er i denne sammenheng å forstå som en form for gavebytte (Hayden 

2014:20). Gavebyttet har blitt diskutert i norsk steinalderarkeologi (Glørstad 2002b:7), slik 

det ble omtalt i presentasjonen av SM innledningsvis. 

 En aggrandizer fremstilles som en ambisiøs og «aggressiv» personlighet (Hayden 

2014:17), og omtales i stor grad med negative karakteristikker. Blant annet grupperer Hayden 

en aggrandizer sammen med begrepet «psykopat» (Hayden 2014:16), men modifiserer dette 

noe i andre sammenhenger (Hayden 2014:50). Hans grunnpremiss er at menneskeheten 

generelt kjennetegnes av personlighetstrekk som ligger mellom to ytterpunkter: altruistisk på 

den ene siden og egoistisk («self-interest») på den andre. Spredningen er normalfordelt slik at 

de alle fleste mennesker vil kunne plasseres midt mellom disse ytterpunktene, men en liten 

andel vil ha utslag langt over eller under gjennomsnittet. De som plasseres seg helt til høyre i 

kurven vil være personlighetstypen aggrandizer, se figur 3.1. Haydens poeng er at dette 
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trekket, i likhet med andre personlighetstrekk og karakteristikker, «has probably always been 

present in any large population» (Hayden 2014:17). Dermed åpner han for at vi vil finne disse 

typene helt tilbake til jeger-sanker samfunnene. Samfunn der altruisme gjerne er idealet 

(Woodburn 1982:448). 

 

3.4. Oppsummering av begrepene

Denne oppgavens problemstilling knytter seg til det å identifisere spor etter big-man. Likevel 

trekker jeg inn to andre begreper: Great-man og aggrandizer. Bakgrunnen for dette ligger til 

dels i en kommentar fra Paul Roscoe: «In essence, the Big Man never existed in Melanesia, 

let alone in prehistory!» (2012:41).  

 Hans poeng er ikke at teorien skal forkastes, men å understreke at big-man kun er en 

modell. Modellen tar utgangspunkt i observerte forhold, men eksisterer ikke i seg selv. Derav 

utsagnet om at det ikke finnes noen big-man. Det er en idealtype, en platonsk idé. En teori. I 

dette ligger grunnen til at jeg trekker inn to andre begreper. Begge er resultater av 

videreutvikling av den opprinnelige teorien. I min forståelse representerer begrepene great-

man og aggrandizer dermed deler av et hele, de inngår i det teoretiske rammeverket rundt 

big-man, slik det kan forstås i dag, femti år etter Sahlins artikkel. Begrepene great-man og 

aggrandizer videreutvikler, nyanserer og kontrasterer meningsinnholdet i big-man. Dette 

forholdet er illustrert i figur 3.2. De kontrasterer hverandre ved å knytte seg til en del 

egenskaper og handlinger som er ulike. Sammenlign for eksempel beskrivelsen av 
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aggrandizer som en aggressiv personlighet med beskrivelsen av big-mans karakter som en 

som er god til å kommunisere. Samtidig er det vesentlig overlapp, kanskje størst på det som 

gjelder intensjon og motivasjon. De er alle typer som griper en makt ingen egentlig tilbyr 

dem. De søker seg selv til en opphøyd posisjon i et samfunn som ikke har institusjonalisert 

slike posisjoner. Dette kan gjenspeile et personlighetstrekk som motiverer til å oppnå status: 

«Recall that the Big Man’s ultimate interest was not economic but social, the pursuit of 

renown.» (Roscoe 2012:48) 

  

  

Ettersom de er ulike sider av samme sak bør derfor alle tre begreper inngå i en analyse der 

man søker å finne spor etter big-man. Alle de tre begrepene vil omtales i teksten, men som 

hovedregel vil jeg benytte big-man som en samlebetegnelse på det fenomenet jeg ønsker å 

belyse. Der de arkeologiske sporene ikke tydelig indikerer big-man, men kanskje peker i 

retning av great-man eller aggrandizer, vil jeg omtale det spesifikt.  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Forholdet mellom big-man, great-man 
og aggrandizer slik de er beskrevet i 
denne oppgaven. De må ses i 
sammenheng, men er også ulike på 
enkelte områder.

Figur av Dag Sølvberg
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4. Arkeologisk synlighet av «big-man»

I dette kapittelet vil jeg oppsummere hvilke forhold ved det sosiale systemet og hva slags 

artefakter det er relevant å se etter i en norsk SM-kontekst som kan vise til big-man systemer. 

Dette kapittelet fungerer dermed som en redegjørelse for de resultater som presenteres i neste 

kapittel. 

 En utfordring for bruk av big-man fenomenet i en arkeologisk undersøkelse er at 

typene ikke nødvendigvis vil etterlate seg synlige spor (Roscoe 2012:41). Big-man er ikke en 

figur som identifiseres gjennom enkeltgjenstander alene, men som må spores først og fremst 

gjennom en helhetlig tilnærming til det sosiale systemet – noen annen tilnærming ville vært 

kritikkverdig (se diskusjon i Godelier 1989). Faktisk kan man hevde at et vesentlig 

kjennetegn ved big-men er nettopp det at de ikke synes spesielt godt. Institusjonalisert makt 

etterlater seg gjerne monumentale strukturer og gjenstander som gir høy arkeologisk 

synlighet, big-men gjør det ikke fordi de i utgangspunktet opererer i egalitære samfunn. 
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Et utvalg temaer av 
relevans for big-man som 
kan etterlate arkeologiske 
spor

Figur av Dag Sølvberg
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 Likevel kan det utledes fra begrepsgjennomgangen i kapittel 3 at big-man systemet vil 

etterlate seg noen typer spor. Disse vil knytte seg til flere overlappende temaer, som 

oppsummert i figur 4.1. For hver av disse temaene finnes det en eller flere arkeologiske spor 

eller indikasjoner som bør kunne identifiseres i kildematerialet fra boplassene. Det er spor 

som knytter seg til disse forholdene jeg skal se etter i materialgjennomgangen. Nedenfor vil 

jeg redegjøre nærmere for hva som ligger i dette. 

4.1. Sosiale og økonomiske forhold

Som beskrevet innledningsvis må flere forutsetninger i sosiale forhold, økonomi og 

bosettingsmønster være på plass for at man i det hele tatt skal kunne snakke om big-men. De 

opptrer i de egalitære jeger-sanker samfunn der det ikke finnes institusjonell makt eller 

ordnede hierarkier (Sahlins 1963:289). Det må likevel finne sted en viss mulighet til å bygge 

overskudd og det må være en viss størrelse på befolkningen. Uten overskudd vil man ikke ha 

noe å bygge sin makt på og uten en viss størrelse på befolkningen vil man ikke ha noen å  

knytte til seg, slik en big-man gjør (Sahlins 1963:292). 

 Mange av disse nødvendige forutsetningene var på plass i SM. De politiske hierarkier 

var fraværende. Hverken gravmonumenter, monumentale strukturer eller regalier er funnet. I 

utgangspunktet er det dermed både forventet og lagt til grunn at materialgjennomgangen vil 

avdekke flere forhold som kan sannsynliggjøre big-man. Oppgavens problemstilling tar jo 

nettopp utgangspunkt i at arkeologer allerede har gjort denne koblingen. Det jeg ønsker å 

undersøke nærmere er hvordan disse forholdene manifesterte seg helt konkret på boplassene. 

 Befolkningstetthet er relevant. Paul Roscoe har omtalt forholdet mellom 

befolkningstetthet og big-man systemer (Roscoe 2012). Hans poeng er at jo større 

befolkningstetthet jo mer synlig vil big-mens aktiviteter bli i det arkeologiske materialet. 

Dette sier noe om mulighetene for big-men å «slå seg opp og frem» såvel som synligheten i 

ettertid. For å få indikasjoner på befolkningstetthet vil jeg samle data om utnyttet areal, antall 

boligstrukturer og funnfrekvens fra de fem prosjektene. 

 Bofasthet er også relevant. Økt grad av bofasthet kan resultere i økt befolkningstetthet 

og mer press på ressursene i nærhet til boplassen. Det kan også føre til sterkere 

områdetilknytning med påfølgende konflikter om hevd på land (Glørstad 2002b:29-31). Dette 
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er forhold som kan ligge til grunn for at enkelte aktører får mulighet og motivasjon til å 

fremme seg selv og sin agenda, slik man kan forvente i et big-man samfunn. 

 Det er også sammenheng mellom det å oppholde seg på samme sted over lengre tid og 

evnen til å akkumulere økonomisk overskudd i form av mat eller andre ressurser (Woodburn 

1982:432). Dersom det kan skapes overskudd kan det legge grunnlaget for gavebytter og 

feasting. Jeger-sankere med høy mobilitet anses ikke som ha denne muligheten (Cashdan 

1980:116). 

 Ettersom bofasthet kan være både vanskelig å definere og å identifisere har jeg måttet 

støtte meg til de vurderinger som er gjort i funnrapportene for å avgjøre hvorvidt det er tegn 

på lengre opphold ved de ulike lokalitetene. I denne sammenheng har jeg vurdert opphold på 

lengre enn 6 måneder som tegn på bofasthet etter modell av Kent (1989), som definert 

tidligere. I tillegg har jeg vurdert kulturlag som er spesielt dype og som har stort areal, som 

indikasjoner på langvarige og gjentatte opphold. 

 Stabil tilgang på mat er også et relevant forhold. Big-men knytter sin autoritet til 

deling av overskudd, som nevnt over. Overskudd krever en forutsigbar matressurs. Dette 

finnes typisk i form av lokalisering inntil strømmer og elver og fiskeutstyr for boplasser fra 

SM. Det forventes derfor at materialgjennomgangen vil bekrefte at fantes en viss stabil 

tilgang på mat, men det kan være variasjoner mellom ulike lokaliteter og som kan innebære 

ulike muligheter for overskudd fra en lokalitet til en annen. Jeg vil derfor systematisk hente 

ut all informasjon fra funnrapportene som belyser dette temaet og som deretter kan drøftes 

opp mot big-man rollen. 

4.2. Feasting

Utover de rammebetingelser som ligger i de sosiale strukturene er det også relevant å se etter 

spor av handlinger som assosieres med big-man. Betydningen av gavebyttet er omtalt flere 

ganger tidligere. Big-mans motivasjon for å gi, er å få: «It is essential to establish relations of 

loyalty and obligations on the part of a number of people» (Sahlins 1963:291). All 

informasjon om utveklsinger og gavebytter er derfor relevant for materialgjennomgangen. 

 Gavebytter kan skje som transaksjon av enkeltgjenstander men også som en 

overrekkelse fra en til mange, for eksempel deling av eksklusiv mat. Begrepet feasting står 
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sentralt i denne sammenheng. Det er i den settingen en deling av overskudd kan skje. En feast 

representerer i så måte en form for gavebytte, der gaven er maten og hendelsen i seg selv. Å 

organisere denne type sosial samling er et viktig kjennetegn ved big-men (Allen 1984:24; 

Roscoe 2012:42; Sahlins 1963:291). 

 En feast kan foregå på mange ulike måter avhengig av motiv (Hayden 2014:10; 

Sahlins 1963:291) men det er flere fellestrekk mellom ulike typer feast. Måten den 

gjennomføres på vil kunne gi mulighet til å manipulere de som deltar. Samlinger vil gjerne ha 

som mål å pirre sansene; man ønsker å utløse endorfiner hos de som er der (Hayden 

2014:23). Mat og drikke, sang og dans vil ofte være involvert da det har en spesiell effekt på 

deltakerne (Fischer 2002:373; McNeill & McNeill 2003:13; Roscoe 2012:41). Feasts kan i så 

måte oppleves som eksklusive og skape et samhold som konsoliderer egen kultur og bygger 

allianser og nettverk (Allen 1984:24; Sahlins 1963:291). Det vil med andre ord være snakk 

om et stort arrangement som krever spesielle rammer, fasiliteter, gjenstander og varer. 

 Hva blir så igjen av en slik feast, mange årtusener etter at festen er over og gjestene 

har dratt hjem? Lite, men likevel noe. Det er dette noe jeg søker etter. Konkrete spor kan 

gjenfinnes etter de store ildstedene som må ha blitt brukt (Hayden 2014:106,365). En feast 

med servering av eksklusiv mat til mange mennesker forutsetter et stort ildsted – større enn 

hva en gruppe, for eksempel, brukte for å holde en hustuft varm på vinterstid. Dette vil kunne 

være identifiserbart i det arkeologiske materialet.  

 Jeg har derfor sett etter spor av store ildsteder som kan ha vært benyttet til dette 

formålet. Hva som skal vurderes som stort avhenger av kontekst, men i utgangspunktet har 

jeg registrert alle ildsteder med bredde eller lengde over 1 meter. Dette er med utgangspunkt i 

at de fleste ildstedene som er funnet i eller utenfor strukturer er mindre enn én kvadratmeter. 

Utover det har jeg notert alt som er atypisk på andre måter, for eksempel i dybde, 

lokalisering, antall, funnkontekst eller annet. Det atypiske representerer jo ganske enkelt noe 

annet enn det typiske: Et vanlig type ildsted fra mesolitikum er steinsatt og grunt nedskåret, 

med beinholdig svart trekullmasse (Olsen 1992:240). Ildsteder som skiller seg ut fra denne 

beskrivelsen er vurdert som relevante for en mer inngående analyse. 

 I sammenheng med størrelsen på ildstedet er det vesentlig å se etter spor etter 

mattilberedning – og da ideelt rester av eksotisk mat. Her er det primært spor av kjøtt fra 

landdyr som vil være mest relevant. Som beskrevet har fiske spilt en stor rolle ved samtlige 
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av boplassene. Av den grunn kan fisk nok forstås som en form for hverdagskost og dermed 

ikke eksotisk i denne sammenheng. Tidligere har jeg også vist at boplassene ble innrettet uten 

spesielt hensyn til innlandet. Dette tilsier at en ekspedisjon til innlandet ville ha krevd spesiell 

planlegging.  Det kan forøvrig hevdes at slike turer ikke var strengt nødvendige ettersom 

mattilfanget var godt ved kysten (Warren 1995:96). Disse faktorene sett i sammenheng tilsier 

at det å skaffe kjøtt var noe utenom det vanlige. Kjøtt ville være å anse som eksotisk mat for 

de som oppholdt seg på disse boplassene. At kjøtt vil anses som et spesielt måltid for jeger-

sankere er for øvrig godt dokumentert i etnografien (Hayden 2014:38; Woodburn 1982:441) 

og fra blant annet EBK (Fischer 2002:378). Det kan skyldes kvaliteter ved selve maten, men 

gjenspeiler også storviltjaktens betydning (Glørstad 2002b:25; 2010:229). I tillegg til 

egenskaper ved selve ildstedet er det relevant å vurdere plasseringen av ildstedet i landskapet. 

Feasts vil skje på spesielle steder og  gjerne i nærheten av vann (Lovis et al. 2006:273). 

 For å oppsummere: Dersom det er funnet beinrester fra landdyr i et stort ildsted med 

beliggenhet ved kysten, ville det dermed kunne være en god indikasjon på en feast. Å komme 

over et funn som passer denne idealtypen fullt ut er antakelig lite sannsynlig. Dette er kun en 

modell som er utviklet med tanke på en systematisk gjennomgang av et omfattende materiale. 

4.3. Statusgjenstander

Det finnes ingen unik big-man-gjenstand som alene kan bekrefte om big-man var tilstede i 

norsk SM. Det er derimot gjenstander og råstoff som kan vitne om de handlinger vi kan 

knytte til big-man, som økser, hakker og importert råstoff. Tidligere har jeg vist at kontakt på 

tvers av regioner kan ha en sammenheng med big-men. Importerte statusobjekter kan vitne 

om både nettverk og makt (Fischer 2002:369) og er derfor et helt avgjørende spor å vurdere i 

en materialgjennomgang. Dette relaterer seg også til feasting. Gjenstander kan, i likhet med 

ildsteder, være markører for at en samling har funnet sted. Dette gjelder eksempelvis der det 

er tegn på ødeleggelser elller deponeringer (Glørstad 2002b:27; Hayden 2014:108). Det å 

ødelegge prestisjegjenstander kan være en del av en feast (Hayden 2014:143). 

 Fra norsk steinalder har vi spesielt mange funn av økser og nettopp økser og lignende  

gjenstander har ofte spesiell status i jeger-sanker-samfunn (Fischer 1993:374; Hampton 

1999:60; Sharp 1952), se også figur 4.2. Økser og andre statussymboler og/eller importerte 
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gjenstander vil derfor være av spesiell interesse i gjennomgangen av boplassmaterialet. Det er 

viktig å understreke at økser er en svært vanlig funntype fra SM-lokaliteter og at de fleste 

synes å ha klare funksjonelle formål. Økningen i funn av økser fra SM knyttes gjerne til 

endret vegetasjon med påfølgende intensivering i felling av trær. De mange nøstvetøksene fra 

Svinesundprosjektet er et godt eksempel på dette (eks. Glørstad 2002a:42). Nøstvetøksene 

knyttes gjerne til tilvirkning av tre og antagelig til båtproduksjon (Glørstad 2010:176). 

 Likevel er det ikke slik at dersom 

en øks har hatt en klar funksjon var den 

ikke en statusgjenstand. Nøstvetøksene 

kan selvsagt ha vært statusobjekter, og det 

har vi også indikasjoner på at de var 

(Glørstad 2002b:26-27). I denne oppgaven 

vil jeg gi mest omtale til økser der 

utforming eller andre forhold gjør dem 

unike i funnkonteksten. Mange økser som 

kunne vært drøftet nærmere, vil likevel 

ikke bli diskutert inngående. Dette er 

primært av hensyn til å redusere omfanget 

av gjenstander til en håndterlig og 

representativ størrelse.  

 Jeg har i t i l legg sett et ter 

gjenstander med spesiell utforming eller 

som på andre måter utmerker seg i 

funnmaterialet, eksempelvis i form av funnkontekst, dekorasjoner eller råstoff. I denne 

utvelgelsen har det vært en viss fare for at egen subjektivitet tillegges for stor vekt ved 

vurdering av hva som var spesielt og hva som ikke var det. Derfor har jeg tilstrebet en 

objektiv metode for å vurdere det spesielle. Med spesiell menes her det atypiske, med andre 

ord den type funn man ikke normalt finner store mengder av i en SM-kontekst. Det at noe 

skiller seg ut anses altså ikke som indikasjon på big-man i seg selv, men som noe det er 

relevant å vurdere nærmere. Med denne systematikken skiller jeg funnkategorier med ti-
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Fig. 4.2

Rituale med eksotisk klubbe i sentrum. Bildet 
viser Baruyaene fra Melansia, som er gruppen 
Godelier modellerte begrepet great-man på.

Foto: M. Godelier (fra Godelier 1986, foto 17)
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tusenvis av funn fra funnkategorier med noen dusin funn, samtidig som jeg øker 

sannsynligheten for å identifisere det som er relevant. 

 En utfordring med det å tolke «atypiske» gjenstander nærmere ligger i at det antagelig 

ikke var noe tydelig skille mellom bruksgjenstander, statusgjenstander og rituelle gjenstander 

i SM. Spørsmålet har derfor måttet være: Hva slags enkeltgjenstander kan relateres til big-

man? Svaret på dette mener jeg å ha gitt innledningsvis. Det dreier seg spesielt om 

gjenstander som vitner om eksklusivitet og import. Dette vil igjen ha relevans for gavebytter. 

Som jeg vil vise er det funn som antagelig har blitt bragt over store avstander for å havne der 

de havnet.  Bak slike reiser må det ha ligget motiver utenom det ordinære og som dreier seg 

om noe annet enn å sikre det nødtørftige knyttet til erverv. Indikasjoner på at en gjenstand 

kan ha kommet langveisfra, så og si, kan være råstoff, utforming og dessuten fravær av 

produksjonsspor på lokaliteten der de ble funnet. 

 I tillegg er det enkelte gjenstander som ikke nødvendigvis er importert, men som 

skiller seg ut på annet vis. Dette er gjenstander som kan ha hatt funksjoner knyttet til de 

handlingene som assosieres med big-man, såvel som underkategoriene great-man og 

aggrandizer. Gjenstander som kan knyttes til det rituelle aspektet er i så måte spesielt 

interessant ettersom det passer inn i en tolkning av feasting. 

4.4. Oppsummering av kriterier for materialgjennomgang

Med bakgrunn i det som er redegjort for ovenfor, følger her en kort oppsummering av hvilke 

spørsmål jeg har lagt til grunn for materialgjennomgangen. 

Bofasthet og erverv 

Min gjennomgang av forhold knyttet til bofasthet og erverv knytter seg til tolkninger gjort av 

forskerne som har jobbet med de ulike prosjektene. Med utgangspunkt i deres rapporter har 

jeg samlet og systematisert relevant informasjon om forhold ved lokalitetene. Spørsmålene 

jeg har lagt til grunn for denne gjennomgangen er: 

• Var lokaliteten i bruk gjentatte ganger og over lengre perioder? 

• Skjedde det en økning i befolkningstetthet? 

• Var det stabil tilgang på mat? 
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Feasting 

Min gjennomgang av funn som kan indikere feasting tar utgangspunkt i ildsteder. Med 

utgangspunkt i beskrivelser fra funnrapportene vil jeg vurdere sannsynligheten for at 

ildstedene kan ha blitt brukt i sosiale sammenkomster. Spørsmålet jeg har lagt til grunn for 

denne gjennomgangen er: 

• Er det spor etter større ildsteder som kan ha blitt brukt i feasting? 

Statusgjenstander 

Fra funnrapportene vil jeg identifisere enkeltgjenstander som i kraft av å være 

atypiske kan drøftes opp mot statusbegrepet. 

• Er det gjort funn som kan indikere gavebytter, ritualer, nettverk eller spesiell 

status? 
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5. Materialgjennomgang

I forrige kapittel redegjorde jeg for hvordan big-man fenomenet kan være arkeologisk synlig. 

På bakgrunn av de kriterier som ble oppstilt der har jeg gjennomgått rapporter fra fem 

arkeologiske prosjekter (Bergsvik 2002a; Bjerck et al. 2008; Gjerde & Hole 2013; Glørstad 

2002a, 2003, 2004a, 2004b; Olsen 1992) og vurdert om det kan påvises forhold eller 

gjenstander som de beskrevet i forrige kapittel.  

 Jeg har valgt denne fremgangsmåten for å sikre en helhetlig og systematisk 

kartlegging. Ved å vurdere hele det arkeologiske materialet fra avgrensede lokaliteter sikrer 

jeg en nødvendig, holistisk tilnærming til en boplass. Å vurdere, for eksempel, et redskap 

isolert vil ikke gi noen mening i denne oppgaven. Å vurdere et redskap i sin funnkontekst; i 

relasjon til boplassen og ervervet; i sammenheng med befolkningstetthet og overregionale 

trekk – det vil gi mening. Derfor mener jeg denne fremgangsmåten vil gi best mulig 

utgangspunkt for en drøfting av problemstillingen.  

 I tillegg til å synliggjøre indikasjoner som faktisk er tilstede, gir denne metoden også 

grunnlag for å fastslå hvilke funn som ikke er til stede eller som forblir uavklart grunnet 

kildekritiske forhold. Dette ville ikke fremkommet dersom jeg utelukkende plukket relevante 

funn fra diverse og ulike SM-lokaliteter. 

5.1. Lokaliteter

I det følgende vil jeg presentere prosjektene materialgjennomgangen baserer seg på. De er 

tilknyttet fem ulike steder: Tønsnes, Aukra, Skatestraumen, Kotedalen og Svinesund, se figur 

5.1. Prosjektene representerer tre ulike geografiske områder: Nord-Norge, Vestlandet og 

Østlandet.  Den geografiske spredningen og variasjonen i funnmengde og areal, gjør dem til 

et godt utvalg ulike case-studier. De er ikke ment å representere hele bredden i norsk SM. 
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Alle disse fem prosjektene er forvaltningsinitierte og det foreligger god dokumentasjon og 

godt gjennomarbeidede rapporter fra hver av dem. Innenfor hvert prosjekt er det gjort funn 

fra ulike tidsperioder, fra pionérfase til metalltid. Det knytter seg dessuten flere ulike 

lokaliteter til de fleste av prosjektene. Det har derfor vært nødvendig å avgrense hvilke deler 

av rapportene som skal legges til  grunn for materialgjennomgangen. Her det da først og 

fremst de lokaliteter som har en tydelig SM-profil som er gjennomgått. Videre følger en kort 

presentasjon av hvert utgravningsprosjekt med beskrivelse og datering av de utvalgte 

lokalitetene. 
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Kart over Norge som viser de 
fem prosjektene som ligger til 
grunn for material-
gjennomgangen
(1) Tønsnes (2) Aukra                 
(3) Skatestraumen (4) Kotedalen 
(5) Svinesund

Kart fra Geodata bearbeidet av 
Dag Sølvberg
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5.1.1. Tønsnes

Tønsnes ligger i Troms fylke, på neset Skarpeneset noen kilometer nordøst for Tromsøya, se 

figur 5.2. Det ble gjort arkeologiske undersøkelser der i 2011-2012 i forbindelse med 

utbygging av kaianlegg og terminalområde (Gjerde & Hole 2013:9). Fra utgravningene på 

Tønsnes har jeg gjennomgått funnlister og rapport fra lokalitet 11A der 17 av totalt 26 

strukturer er datert til 6340 BC-4250 BC (Gjerde & Hole 2013:379) og med hovedbruksfase 

om lag 6100-4500 BC (Gjerde & Hole 2013:fig.16). 

 Boplassflaten er meget stor, 110 m lang og med en bredde fra 23 til 4 m. Den er 

gjenbrukt over et svært langt tidsrom med det resultat at flere av strukturene overlapper 

hverandre. Det er derfor ikke helt klare skiller mellom ulike bruksperioder innenfor denne 

brede tidsrammen. Det har gjort det noe vanskeligere å komme med presise dateringer 

innenfor SM for enkelte av funnene. I tillegg er det noen andre, mindre, lokaliteter med funn 

datert til SM på Tønsnes som jeg også har gjennomgått, deriblant lokalitet 8A, 8D og 9. 
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Kartutsnitt som viser 
utgravningsområdet 
Tønsnes merket med 
kryss.

av Dag Sølvberg
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5.1.2. Aukra

Aukra kommune ligger i Møre og Romsdal fylke. Det ble gjort arkeologiske undersøkelser 

der i 2003-2004, i forbindelse med utbygging av gasskraftverket Ormen Lange på øya Gossa 

se figur 5.3. Fra utgravningene har jeg gjennomgått funnlister og rapporter fra SM-lokaliteter 

og da spesielt lokalitet 68 Søndre Steghaugen som utmerker seg som en særlig stor boplass. I 

tillegg ble det gjort en del funn fra SM på flere av de mindre lokalitetene. Alle disse er også 

gjennomgått. 

 Lokalitetene på Aukra var gjennomgående i bruk over lange tidsrom i SM, med antatt 

hovedbruksfase i perioden 5600-4470 BC (Åstveit 2008a:416). Et spesielt trekk ved 

boplassflatene er særlig tykke kulturlage og solide strukturer. Dette gjør funnene fra Aukra 

spesielt relevante for diskusjonen om bofasthet. 
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Fig. 5.3
Kartutsnitt som viser 
utgravningsområdet 
Aukra merket med kryss.

av Dag Sølvberg
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5.1.3. Skatestraumen

Skatestraumen er et sund med sterk tidevannsstrøm i Bremanger kommune, Sogn og 

fjordane. Det ble gjort arkeologiske undersøkelser i området rundt sundet i perioden 

1991-1999, i forbindelse med bygging av fastlandssamband til  de nærliggende øyene som 

utgjør Ytre Bremanger. 

 Fra undersøkelsene har jeg gjennomgått funnlister og rapporter fra lokalitet 17 

Havnen på Rugsundøy se figur 5.4. Lokaliteten har vært i bruk gjennom flere perioder i eldre 

og yngre steinalder. Jeg har undersøkt funnene fra tre perioder i senmesolitikum: 5950-5850  

BC (fase 1), 5400-5200 BC (fase 2a) og 5100-4850 BC (fase 2c) (Bergsvik 2002a:tabell 42). 

Jeg har i tillegg gjennomgått andre lokaliteter med innslag fra SM. 
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5.1.4. Kotedalen

Jeg har gjennomgått funnlister og rapporter fra lokaliteten Kotedalen, Straume gård, gbnr. 

93/3-4 i Radøy kommune se figur 5.5. Her er det avdekket en boplassflate med markant 

stratifisering som har gjort det mulig å identifisere ulike bruksperioder med stor presisjon 

(Olsen 1992:36). Av totalt 16 identifiserte bosetningsfaser er 10 datert til SM (Olsen 1992:38) 

og det er disse som legges til grunn for materialgjennomgangen. Fasene som faller innenfor 

SM er nummerert 2 -11 i rapporten og spenner seg over tidsrommet 6290-4020 BC (Olsen 

1992:tabell 1), noe som omfatter det meste av SM. Jeg vil i denne oppgaven referere til disse 

fasene ved omtale av funn fra Kotedalen. 

 Undersøkelsene på Kotedalen har blant annet gitt god innsikt i transisjonen 

mesolitikum-neolitikum på Vestlandet. Boplassen ligger inntil Fosnstraumen og gir et godt 

eksempel på den marine orienteringen som gjør seg gjeldende i SM. 
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5.1.5. Svinesund

Svinesund ligger sørøst i Østfold fylke, på grensen mellom Norge og Sverige, se figur 5.6. 

Det ble gjort arkeologiske undersøkelser der 2000-2004 forbindelse med veiutbygging. Det er 

registrert 66 steinalderboplasser i prosjektområdet (Glørstad 2002a:tab.2). De lokalitetene 

som ble utgravd og som gjennomgås som en del av materialgjennomgangen var alle lokalisert 

på «Svinesundøya» – en betegnelse på det som i dag er et skoglandskap knyttet til 

Ringdalsfjorden, men som med en vannstand 50 meter høyere altså var en øy (Glørstad 

2002a:24). 

 Fra utgravningene på Svinesund har jeg gjennomgått funnlister og rapporter fra 

senmesolittiske lokaliteter, blant annet lokalitet Torpum 9b som utmerker seg spesielt. 

Torpum 9b er tolket som en senmesolittisk boplass med hovedbruksfase 5500-5200 BC 

(Tørhaug 2003:136). I tillegg har jeg vurdert materialet fra en rekke mindre boplasser og 

aktivitetsområder der hovedbruksfasene kan knyttes til SM. 
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5.2. Resultater fra materialgjennomgangen

I det følgende presenteres funnene fra materialgjennomgangen. Resultatene presenteres 

tematisk etter funnkategori. For enkelte funnkategorier er funnene oppsummert i egne 

tabeller. Dette gjelder de enkeltfunn som er vurdert som spesielt viktige. Funn som er omtalt 

fordi de illustrerer et forhold ved lokaliteten er ikke oppsummert i egne tabeller, men omtales 

med henvisning til funnrapport. 

 Funnene presenteres uten inngående tolkning. I denne delen av oppgaven vil jeg 

primært beskrive funnene jeg mener er av relevans og som bør tas med videre i analysen. Det 

knyttes kommentarer til enkelte av utvalgene der det er naturlig. I neste kapittel vil jeg vil 

drøfte mulige tolkninger av funnene og hva slags betydning de kan ha for økt synlighet av 

big-man fenomenet. 

 Presentasjonen av funnene begynner med makroperspektiv og avsluttes med et 

mikroperspektiv. Innledningsvis vil jeg presentere det jeg mener er relevant for å belyse 

bosettingsmønster og erverv. Dette for å si noe om hvorvidt det nødvendige rammeverket for 

big-men er tilstede. Som redegjort for vil big-men forutsette en form for egalitær jeger-sanker 

samfunnsstruktur med en form for bofasthet som gir rom for økt kompleksitet og konkurranse 

(Allen 1984; Hayden 2014:61) og som har en viss befolkningstetthet (Roscoe 2012). Dette er 

forventet å gjenspeile seg i funnrapportene fra de ulike boplassene, noe det også gjør. Det er 

nødvendig å vurdere hvordan disse forholdene konkret vises i undersøkelsesmaterialet og om 

det i det samme materialet finnes spor etter big-men. Det er gjennom disse koblingene det 

blir mulig å vurdere om boplassmaterialet gir økt synlighet av big-man. 

5.2.1. Funnmateriale som indikerer langvarig opphold

Det gjennomgående trekket ved alle lokalitetene er at lengden på opphold synes å øke jo 

lenger ut i SM man kommer. Dette er en bekreftelse av et allerede etablert faktum for SM. 

Lokaliteten ved Skatestraumen viser tydelig en slik utvikling og tjener som et godt eksempel. 

Her er de ulike bruksperiodene tydelig atskilt i kulturlagene og det lar seg derfor gjøre å 

spore endringer i bruksmønster over tid. I fase 1 er lokaliteten vurdert som å ha vært lite i 
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bruk, antagelig begrenset til å være en jaktstasjon (Bergsvik 2002a:177). I fasene 2a og 2c er 

det tegn på lengre sammenhengende opphold. 

 Funnene fra Kotedalen tolkes som å manifestere en overgang fra et nomadisk 

bosettingsmønster til sedentisme. Dette ble også brukt som eksempel tidligere i oppgaven. 

Både lengde på bosetting og areal øker utover siste del av SM (Olsen 1992:39, tabell 27,238). 

Boplassen er tolket som en basisboplass som har inngått i et større nettverk av lokaliteter 

(Olsen 1992:84) og utnyttelsen av boplassen kan tilsi at den ble frekventert av flere ulike 

grupper i SM, muligens inntil 10 personer fordelt på tre ulike grupper som vekselvis besøkte 

stedet i løpet av et år (Olsen 1992:242). Denne basisboplassen ble antagelig  brukt på 

sommeren (Olsen 1992:239). I tolkningen av funnmaterialet er det lagt vekt på at hevd på det 

attraktive området antakelig kom sterkest inn fra og med neolitikum, men at grunnlaget for 

dette, den sedentære fangstkulturen, var etablert forut neolitiseringen (Olsen 1992:232). 

 På Aukra er det indikasjoner på at det har vært særlig langvarig og stabilt opphold i 

SM (Bjerck et al. 2008:610) og det har antagelig bodd mange mennesker på boplassene 

samtidig (Bjerck et al. 2008:361). Det er påvist i alt 14 boligstrukturer (Åstveit 2008b:581). 

Tykke kulturlag og solide boligkonstruksjoner med tykke veggvoller og kraftige stolpehull 

(eks. Bjerck et al. 2008:fig 3.122) har blant annet gjort det relevant å vurdere om det var 

helårsbosetning på Aukra (Åstveit 2008a:416). Det har vært et intensivt gjenbruk av samme 

boplassområde på flere av lokalitetene, noe som har gjort det vanskeligere å fin-inndele 

bruksperioder innenfor rammen av SM. Gode bevaringsforhold for enkelte av tuftene har 

likevel gjort det mulig å identifisere ulike faser, til tross for overlappende bruk over to tusen 

år. 

 Fra Aukra er det også eksempler på at noen områder ikke er intensivt gjenbrukt og 

som i seg selv er interessant. På lokalitet 30 er det funnet rester av boligstrukturer datert til 

5700-5600 BC og som ikke viser tegn på intensivt gjenbruk. Dette er tolket som at det var 

«trangt om plassen» og at noen muligens har måttet bo i et område som ikke var like 

attraktivt som en del av de andre lokalitetene (Bjerck et al. 2008:162). 

 Den største SM-lokaliteten på Svinesund, Torpum 9b,  ble sannsynligvis også benyttet 

over lengre perioder om gangen. Sannsynligvis er det snakk om bruk fra vår til høst   

(Tørhaug 2003:138) noe som tilsier en form for bofasthet slik det er skissert tidligere. Det ble 

ikke funnet klare spor etter boligstrukturer, men kulturlagakkumulasjonen kan tilsi strukturer 
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spredd utover et område som ble regelmessig benyttet av mennesker med ensartete 

tradisjoner (Tørhaug 2003:141). Lokaliteten kan ha inngått som en fast del av et diffust 

sedentært system der dette var en basisboplass. 

 På Tønsnes er det gjort funn av hele 17 strukturer fra SM, alle innenfor et område som 

har vært i bruk over en periode på over to tusen år. Mange av strukturene har antakelig blitt 

gjenbrukt over lengre perioder (Gjerde & Hole 2013:323). Det lar seg derfor ikke gjøre å 

skille de ulike strukturenes bruksfaser like tydelig som for eksempel ved Skatestraumen. 

Strukturene på Tønsnes har vært relativt lette i sin konstruksjon, antagelig telt eller 

gapahuklignende strukturer (Gjerde & Hole 2013:322) og som var i bruk på sommeren, 

muligens også vår og høst (Gjerde & Hole 2013:380). Uten klart atskilte kulturlag er det 

vanskelig å slå fast at lengden på opphold øker utover i SM. 

 Alle de fem lokalitetene viser de kjennetegn som i dag assosieres med norsk 

senmesolitikum, som stadig lengre opphold på samme lokalitet, stadig flere mennesker og 

stabil tilgang på mat ved lokalitetene. Det skjer tilsynelatende endringer i levesettet uten at 

det skjer store endringer i den materielle kulturen i første del av SM. 

  

5.2.2. Funn som indikerer økonomisk overskudd

Samtlige av de fem lokalitetene har hatt en strandbundet lokalisering, som er vanlig for 

senmesolittiske boplasser. De er alle plassert nær flaskehalser i de nærliggende strømmene 

eller ved sund og ikke ut mot åpent hav eller innsjøer. Slike flaskehalser gir gunstige forhold 

for fangst av fisk, sjøfugl og havpattedyr. Mattilgang har åpenbart vært en viktig 

lokaliseringsfaktor ved valg av bosted. Tidevannsstrømmen i Skatestaumen er et godt 

eksempel på dette fenomenet. Strømmen gjorde den strandbundne lokaliteten til et særlig 

godt egnet sted for fiske (Bergsvik 2002a:177). Boplassen må derfor ha vært et gunstig 

oppholdssted gjennom SM og også i andre perioder. Dette forholdet mellom boplass og 

tilgang på marin føde går igjen på alle de fem boplassene. 

 Asle Bruen Olsen redegjør for attraktiviteten av en lokalisering inntil sund og 

strømmer ved å vise til en biologisk årsakskjede som gjør slike steder ressursoptimale:  
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«[…] fornyingsprosessen for mesozooplankton skjer betydelig hurtigere i flaskehalser med 
stor tidevannsbetinget vanngjennomgang enn i områder med liten til moderat vannbevegelse. 
Den raske fornying på de lavere nivåer i næringskjeden gjør strømmene til svært gode 
beiteområder for stasjonær så vel som for mobil og pelagisk fisk. Dette gir jevnt hyppig 
frekvens av mange ulike fiskeslag, som igjen vil trekke til seg predatorer på høyere nivåer, 
s.s. sjøfugl, sel, oter og nise» (Olsen 1992:252).» 

 Den marine orienteringen reflekteres også i det materielle. Funn av fiskeutstyr fra 

norsk SM består gjerne i hovedsak av søkker av stein ettersom utstyr av annet materiale har 

forsvunnet. Slike søkker dukker opp i det arkeologiske materialet omtrent samtidig som 

boplasstetthet langs kysten intensiveres i SM (Olsen 1992:245). Det er gjort funn av søkker i 

ulikt råstoff på lokalitetene på Tønsnes, Aukra, Skatestraumen og Kotedalen (Bergsvik 

2002a:fig. 186-190; Bjerck et al. 2008:fig. 3.521; Gjerde & Hole 2013:fig.390; Olsen 

1992:fig.64). Fra Svinesund er det funnet bein fra fisk (Tørhaug 2003:tab. 11), men 

fiskeutstyr fra SM er ikke spesielt fremtredende i funnmaterialet. 

 Aktivt fiske er med all sannsynlighet et særlig viktig forhold ved bosettingsmønsteret, 

og spesielt i tilknytning til boplassene nære strømmer. Søkkene er laget av ulik type littisk 

råstoff og varierer i størrelse. Noen av fiskesøkkene på Aukra er så tunge at de er vurdert som 

å ha bli brukt i faste installasjoner, som ruser og teiner, og ikke til fiske for hånd (Åstveit 

2008a:416). Det er også gjort funn av noen fiskekroker: På Aukra ble det eksempelvis gjort 

funn av en fiskekrok i bein (Bjerck et al. 2008:fig.3.522). Fra Kotedalen er det også gjort 

funn av fiskesøkker, men i motsetning til på Aukra er disse lettere i vekt og de er tolket som å 

ha blitt brukt til dorge-/stangfiske på grunt vann (Olsen 1992:92). Fra Skatestraumen er det 

også funnet både små og store fiskesøkker og alle er tolket som å ha blitt brukt i SM 

(Bergsvik 2002a:179, 291). 

 Indikasjonene på at fiske og annen marin føde har vært spesielt viktig i SM er med 

andre ord mange. Ettersom denne ervervs-strategien allerede er et godt etablert faktum i 

norsk steinalderforskning (Mikkelsen 1975:80; Nygaard 1989:85; Warren 1995:96) vil jeg 

ikke presentere flere funn som belyser dette. Det poenget som er spesielt viktig å få frem er at 

det var stabil og sikker tilgang på mat ved hver boplass; en situasjon som gjorde det mindre 

nødvendig å forflytte seg i like stor grad som før. Det innebærer også at lokalitetene i seg selv 

har vært attraktive, et mulig grunnlag for å hevde eierskap. Et annet spesielt viktig aspekt ved 
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dette ervervet er et som har etterlatt seg få, om noen spor. Det gjelder muligheten for faste 

installasjonene for fangst av fisk.  De som hentet inn maten, gjennom fiske eller da eventuelt 

garn/feller, hadde makt til å fordele den. Dette temaet blir drøftet nærmere i kapittel 6. 

 Nærheten til strømmer som sikret god tilgang på marin føde er tydelig dokumentert 

ved alle boplassene og omtalt inngående. Slik jeg tolker det viser dette forholdet at det har 

vært mulig å bygge opp en form for overskudd. Med overskudd menes først og fremst 

potensialet for å akkumulere fisk, skjell, sjøfugl og sjøpattedyr i umiddelbar nærhet til 

boplassen (Åstveit 2008b:585). Denne forutsigbare og stabile ressursen har vært en betydelig 

risikoreduserende faktor for  gruppene som oppholdt seg der. Man var ikke avhengig av 

jaktlykke, men hadde en forholdsvis forutsigbar tilgang på næring og som kunne fø hele 

grupper gjennom store deler av året. Manglende mulighet til å oppbevare mat over lengre tid 

har naturligvis lagt begrensninger på evnen til å bygge opp store forråd. Overskuddet lå i så 

måte i selve strømmen og tilgang til denne ressursen. 

5.2.3. Funnmateriale og data som indikerer befolkningsvekst

Redusert mobilitet og økt bofasthet bidro til at gruppestørrelser økte utover i mesolitikum 

(Olsen 1992:256). Hva gjelder arkeologisk synlighet av befolkningsvekst så er det de dype 

kulturlagene og økningen av funn som vitner om dette. Likevel, selv med god data lar det seg 

vanskelig gjøre å tallfeste befolkningstall i norsk SM med presisjon (Åstveit 2008b:584). Det 

kan slås fast at det har vært en økning, men antallet kan ikke dokumenteres fullt ut. I 

drøftingsdelen vil jeg gi noen estimater ettersom det har relevans for den arkeologiske 

synligheten av big-man (jfr. Roscoe 2012). Estimatene vil bygge på nøkkelinformasjon fra 

funnrapportene fra én utvalgt lokalitet fra hvert prosjekt. Hovedtrekkene av disse dataene 

presenteres i det følgende. 

 Fra Skatestraumens lokalitet 17 Havnen er det påvist at lengden på opphold stadig ble 

lengre, likevel skjedde det liten utvidelse av boplassområdet og det er heller ikke spor etter 

flere strukturer enn én, som muligens huset én familiegruppe (Bergsvik 2002a:189). Fra 

Kotedalen er sporene tolket som å ha vist at grupper på inntil ti personer frekventerte 

boplassen og at ulike grupper som bosatte seg der til ulike perioder (Olsen 1992:242). 

Boplassarealet økte dessuten i løpet av SM. Fra Svinesunds lokalitet Torpum 9b er det ikke 
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spor av strukturer, men det antas at inntil tre boligstrukturer kan ha vært plassert der (Tørhaug 

2003:141). Det er ingen tegn på utvidelse av området. Fra Aukras boplasss Søndre 

Steghaugen 68 og Tønsnes’ boplass A11 er det spor av mange strukturer og gjentatt bruk 

innenfor relativt store områder (Gjerde & Hole 2013:379; Åstveit 2008a:404), noe som gjør 

det vanskelig å spore utviklingen over tid, men det er indikasjoner på at relativt store grupper 

kan ha benyttet begge disse områdene. Dette diskuteres nærmere i kapittel 6. 

5.2.4. Ildsteder

Med utgangspunkt i de kriterier som er stilt opp i kapittel 4.2 har jeg gjennomgått 

funnmaterialet fra de fem prosjektene og foretatt et utvalg av ildsteder som kan ha vært brukt 

til feasts eller andre former for sosiale samlinger. Nedenfor kommer en sammenfatning av 

dette utvalget. 

 Det er gjennomgående få ildsteder som fremstår som spesielt store ved de fem 

lokalitetene. Mangel på funn er derimot ikke nødvendigvis ensbetydende med at store 

ildsteder ikke var tilstede. En utfordring i denne sammenheng er bevaringsforholdene. På 

Tønsnes er det til tross for den lange bruksperioden kun funnet ett ildsted på selve 

boplassområdet i lokalitet 11A. Dette ene ildstedet ble funnet i struktur A6487 og måler 0,5 x 

0,4 m. Det er derfor mindre enn hva jeg ser etter i min gjennomgang. Det må nødvendigvis 

ha vært flere ildsteder tilknyttet boplassen. Funn av trekull i mange av strukturene indikerer 

dette (Gjerde & Hole 2013:322). Manglende funn kan, for denne lokaliteten, tolkes som et 

resultat av dårlige bevaringsforhold. 

 Det er derimot funnet rester av et ildsted av relevans på en annen lokalitet på Tønsnes: 

Struktur A25050 som måler over 1m2 og som er datert til 4240-4065 BC (Gjerde & Hole 

2013:104), se figur 5.7. Det ble funnet på lokalitet 8D, som ligger omtrent 200 meter unna 

boplassen 11A. Deler av 8D er muligens benyttet i samme periode som 11A, men ikke 

nødvendigvis dette ildstedet som da er datert noe yngre enn boplassens hovedbruksfase. 

Ildstedet lå plassert på en høyde med oversikt utover sjøen. Det er ingen funn av matrester, 

men det er bemerket i rapporten at ildstedet er utformet slik at det kan ha vært benyttet til 

matlaging ved at det er utstyrt med store heller som kunne egne seg for steking (Gjerde & 

Hole 2013:105). Det er ellers få aktivitetsspor rundt strukturen, noe som kan tyde på at dette 
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ikke var opparbeidet i tilknytning til noen boligstruktur. Med bakgrunn i kombinasjonen av 

disse forholdene er struktur A25050 er et interessant utgangspunkt for drøfting av sosial 

samling på Tønsnes. 

 I Kotedalen har bevaringsforholdene for ildsteder vært langt bedre enn på Tønsnes. 

Det er eksempelvis gjort funn av et spesielt stort ildsted på over 1m i diameter, MS62, datert 

til TM (Olsen 1992:fig. 52). Det store ildstedet MS62 faller dermed innenfor feil periode for 

denne oppgaven men setter en standard for hva slags spor man kan forvente å finne etter store 

ildsteder på lokaliteten. Hadde det vært tilsvarende store strukturer i bruk i SM ville man nok 

funnet spor etter dem, siden man da kunne forventet tilsvarende bevaringsforhold i senere 

perioder, om ikke bedre. Dette forutsetter dog at ildstedene ikke ble fjernet bevisst, noe som 

kan ha skjedd (Olsen 1992:64). 

 Det nærmeste man kommer et ildsted av samme størrelsesorden som MS62 i SM i 

Kotedalen er MS24 fra boplassens fase 3 (6140-6050 BC) og som også måler over 1m i 

diameter. Fra samme fase er det i tillegg funnet spor fra tre steinsatte ildsteder jeg vil betegne 

som mellomstore, omtrent 1m i diameter (Olsen 1992:fig.36) samt ytterligere fire mindre 

ildsteder, se figur 5.8. Fra senere faser er det ingen utpreget store ildsteder, heller ikke så 

mange som de omtalte fra fase 3. Dette gjør at ildstedene fra fase 3 fremstår som interessante. 

Hvorfor skulle det være større og flere ildsteder i de periodene der det bodde færre 

mennesker på boplassen? Dette kan selvsagt knytte seg til at det i denne perioden var kortere 

opphold med høyere frekvens enn i senere perioder og at dette resulterte i ulike strukturer fra 

flere ulike opphold. Dette forholdet utelukker likevel ikke en kobling til sosiale samlinger, 

men kan tvert imot tyde på en sammenheng. Til dette kan tilføyes at ildstedene fra SM er 

vurdert å være nyttet til mattilberedning og ikke til magasinering av varme (Olsen 1992:241). 

Som redegjort for er også Kotedalen antatt å ha vært en sommerboplass i SM. Det betyr at 

behovet for varme ikke har vært så fremtredende. 

 Ved Skatestraumen er det funnet indikasjoner på to ildsteder i fase 2 a (Bergsvik 

2002a:fig.146), men størrelsen på disse gir ingen grunn til å tro at de ble brukt til større 

sammenkomster. I begge disse tilfellene vil jeg si at bevaringsforholdene er gode nok til å 

fastslå at det ikke var noen spesielt store ildsteder. 
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Fig. 5.7 Plantegning av ildstedet A25050 på Tønsnes (fra Gjerde & Hole 2013:fig.99 )

Fig. 5.8 Utsnitt av plantegning av ildsteder (svarte felt) i Kotedalens fase 3. Tegning 
mangler målestokk. MS22 måler omtrent 1m på det bredeste (fra Olsen 1992:fig 36)
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 Ved Aukra er det også funnet flere spor etter ildsteder. På lokalitet 50 er det funnet et 

stort ildsted omtalt som et «dobbelt ildsted», benevnet S 16 og S 17 (Bjerck et al. 2008:274) 

og datert 5475-5310 BC. Det måler 210x120cm og er 23 cm dypt. Det er funnet brente bein 

blant kullet og ubrente bein i bunnen av ildstedet, uten at disse er artsbestemt (Bjerck et al. 

2008:276). I nærheten  av dette store ildstedet lå det to mindre ildsteder samt ytterligere ett 

større. Sistnevnte er ildsted S 19 med dimensjonene 108cmx56cm (Bjerck et al. 2008:276). 

Dette er omtalt som et «potetildsted». Det ble funnet rester av to tufter på lokaliteten, datert 

til SM. Flere av disse ildstedene er ifølge funnrapporten vurdert som å ha blitt brukt til å 

magasinere varme på vinterstid, for bruk i tuftene (Bjerck et al. 2008:276). 

 På Aukras lokalitet 68 er det, muligens, gjort funn av ytterligere ett større ildsted, 

struktur 463. Dette lå plassert utenfor tuft 1, i det sør-østre hjørnet. Strukturen er datert til 

5065-4910 BC. Ildstedet måler over 2m i diameter og er ovalt formet (Bjerck et al. 2008:fig.

3.529), se figur 5.9. Strukturen er omtalt i liten grad i sluttpublikasjonen, men i følge den 

opprinnelige utgravningsrapporten beskrives den som: «en sirkulær steinpakning av runde, 

nevestore steiner, som dekket over et ca. 3-5 cm tykt kullag. Steinene var nevestore og runde; 

enkelte var skjørbrent, men de aller fleste har ingen tegn på varmepåvirkning» (Johansen 

2006:53). Det er ikke sikkert dette var et ildsted, det kan også ha vært en gulvflate. Utfra 

fremstillingen i sluttrapporten (fig 3.629) å dømme, synes det som om de store steinene rundt 

langs ytterkantene tilsier et ildsted. Som en følge av at strukturen ble utgravd mot slutten av 

prosjektet foreligger det ikke mer data til å avgjøre dette.

 Fra Aukras lokalitet 68 kan også nevnes et ildsted som er godt bevart og som nok har  

mer relevans for bosettingsmønsteret enn det har for feasting. Ildstedet var plassert innendørs 

og hadde dimensjonene 60x60cm (Åstveit 2008a:410; 2008b:583). Det var plassert i tuft 5 og 

antagelig utstyrt med egne luftekanaler (Johansen 2006:51), noe som kan tyde på at ildstedet 

ble benyttet for oppvarming på vinteren. Tuft 5, som ildstedet var plassert i, har en gulvflate 

på hele 6x5,5m (Åstveit 2008a:410). Dette ildstedet er åpenbart ikke benyttet til en stor 

utendørs sosial samling, men representerer i stedet en form for investering. Man ville neppe 

lagt ned ressurser i en slik ingeniørkunst som det de to luftekanalene representerer, for et 

kortvarig opphold.  Strukturen illustrerer også hvor tydelig det kan vises at et ildsted har vært 

knyttet til det daglige livet på en boplass, som en kontrast til de store ildstedene som 

muligens ikke har det.  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Fig. 5.9 Utsnitt av plantegning av tuft 1 på Aukra, med mulig ildsted. Struktur 463 i det nedre høyre 
hjørnet kan tolkes som stort ildsted (fra Bjerck et al. 2008: fig. 3.529 )

Fig. 5.10 Utsnitt av plantegning av ildsteder på Torpum 9b, Svinesund. Ildsteder merket i grått, 
omgitt av mørke kulturlag (fra Tørhaug 2003:fig.65)
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 Fra Svinesundøya er det funnet rester av flere ildsteder i tilknytning til bo- og 

aktivitetsområder. Flere av ildstedene fra Svinesund settes i sammenheng med 

redskapsproduksjon (eks. Glørstad 2002a:fig.42). På boplassen 9b som har hovedsbruksfase 

6500-4800 BC (Tørhaug 2003:135) er det flere ildsteder som utmerker seg i størrelse, se figur 

5.10. Blant disse et spesielt stort ildsted, A2a, som måler 1,95x1,4 m (Tørhaug 2003:fig. 53) 

og datert 5440-5345 BC  (Tørhaug 2003:113). Det er gjort funn av både brente bein og avslag 

i ildstedet (Tørhaug 2003:tab 10) og kan tolkes som å ha hatt en praktisk funksjon i 

forbindelse med redskapstilvirkning. Et annet ildsted, A2b, er omtrent halvparten så stort. I 

samme område ble ildsted A7a funnet, som måler 1x0,6 m og 0,45 m dypt (Tørhaug 2003:fig. 

54,fig. 56). 

 Som nevnt bærer funnkonteksten preg av at disse ildstedene har vært knyttet til 

praktiske gjøremål. Det er spor etter bearbeiding av tre, bein, skinn og bein rundt dem 

(Tørhaug 2003:121). I funnrapporten diskuteres det dessuten om ildstedene har hatt en 

innendørs plassering (Tørhaug 2003:140). Oppsiktsvekkende nok er det også gjort funn av 

bein som trolig stammer fra menneske i kulturlaget på boplassen der disse ildstedene ble 

funnet (Tørhaug 2003:tab. 111). 

 Gjennomgangen av ildsteder kan oppsummeres som at det er funnet rester av noen  

ildsteder som skiller seg ut på de senmesolittiske boplassene og som fremstår som relevante. 

Å konstatere at disse har, eller ikke har, hatt en sammenheng med feasting vil være å hoppe 

til konklusjoner. En tolkning av bruk forutsetter at de settes inn i en større sammenheng. 

 Å vurdere ildstedene opp mot de beskrivelser Hayden gir av ildsteder bruk til feasting 

(Hayden 2014:365) byr på noen utfordringer. Den største utfordringen med å vurdere 

ildstedene opp mot feasting synes å være knyttet til bevaringsforhold. De fleste strukturene er 

borte og de som er igjen er som regel ikke godt in takt. Brente dyrebein er tilstede, men det 

lar seg sjeldent gjøre å kategorisere dem som eksotisk mat. En annen utfordring knytter seg 

til selve utgravningene. Ildsteder fra norsk steinalder brukes som kilde til datering og som 

årstidsindikatorer (Olsen 1992:240; Tørhaug 2003:67), men de er sjeldent tolket opp mot 

sosiale samlinger eller feasting. I såfall ville det vært innhentet andre typer data, eksempelvis 

mer detaljert informasjon om beliggenhet i landskapet og vurderinger av størrelsesforhold 

relatert til boplassen. 
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5.2.5. Økser

Det er gjort funn av flere økser ved hver av de fem lokalitetene og som av ulike årsaker 

utmerker seg i gjenstandsinventaret. Disse er oppsummert i tabell 5.1. 

 På Tønsnes ble det gjort funn av flere økser som trolig er tilvirket annet sted og 

importert (Gjerde & Hole 2013:324). De teller totalt 52 hvorav 50 i bergart samt en i flint og 

en i skifer. Funnspredningen tilsier ingen konsentrasjon på boplassen, de er tvert i mot spredd 

relativt jevnt blant de mange tuftene (Gjerde & Hole 2013:fig.402). Enkelte av disse øksene 

ble funnet liggende tett inntil veggpartier i strukturene. Det kan tolkes som at de ble 

intensjonelt plassert slik uten at det har noen klar funksjonell forklaring. Funnkonteksten for 

en av øksene fra Tønsnes kan dessuten indikere at den var deponert i sjøen (Gjerde & Hole 

2013:325). Øksene på Tønsnes utmerker seg altså både ved at de var bragt dit utenfra og i 

måten de ble behandlet på. 

 Også ved Skatestraumen ble det funnet en slipt trinnøks oppstilt nær det ene 

stolpehullet til boligstrukturen og som kan tolkes som en intensjonell plassering (Bergsvik 

2002a:188). Slike funnkontekster representer atypiske forhold som kan være relevante å 

drøfte opp mot både statusbegrepet og ritualer. 

 Fra Svinesund er det funnet tegn på økseproduksjon i stor skala, noe både antall 

avslag og funnkontekst for avslag vitner om. Det er blant annet funnet store konsentrasjoner 

avslag i avgrensede områder på boplassflaten (Glørstad 2010:142) og som kan tolkes som at 

nettopp aktiviteten med å produsere økser hadde spesiell status. Det er funnet totalt 136 

nøstvetøkser i bergart  på Torpum 9b (Tørhaug 2003:90), en funnkategori som for øvrig er 

vanlig for perioden og tidligere omtalt. Selv om mange av øksene ble produsert på 

lokaliteten, tilsier forholdet mellom avslag og økser at flere av øksene var blitt importert 

(Tørhaug 2003:92). 

 Det er også noen øksetyper som utmerker seg ved å være uvanlige i SM-konteksten. 

På Aukra ble det funnet fire vespestadøkser på lokalitet 68 (Åstveit 2008a:401) hvorav to av 

diabas og to av bergart. Det ble funnet noen økser av denne typen på andre lokaliteter på 

Aukra også. Blant annet en, muligens tre, på lokalitet 50 (Bjerck et al. 2008:50). Disse 

dateres normalt til neolitikum, men er her altså funnet i en SM-kontekst. Ett av eksemplarene 

på lokalitet 68 ble datert innenfor perioden 5575-5330 BC (Åstveit 2008a:401). 
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 Fra Kotedalen er det gjort funn av  bergartsøkser (Olsen 1992:fig. 60-61) uten at disse 

fremstår som å utmerke seg spesielt i denne sammenheng. Det som er av mer relevans fra 

Kotedalen er en særlig stor variasjon i funn av råstoffer og som er tolket som å være knyttet 

til sosiale faktorer (Olsen 1992:78). Dette indikerer at boplassen har vært benyttet til 

sirkulasjon og omsetning av råstoff fra en rekke ulike områder på Vestlandet. 

 Denne delen av materialgjennomgangen kan oppsummeres med at det er rikelig med 

funn av økser fra alle fem prosjekter og flere innslag som bør drøftes opp mot begrepene 

status, utveksling og ritualer. 

Tabell 5.1 Oppsummering av utvalgte gjenstander omtalt i materialgjennomgangen pkt. 5.2.5 

5.2.6. Hakker

En gjenstandskategori som har utpekt seg spesielt i materialgjennomgangen er hakker/

korsformede køller. Funnene er oppsummert i tabell 5.2. Dette er en samlebetegnelse på en 

funntype som er svært variert i både utforming og råstoff. Fellesnevner er at de har skaftehull 

og en eller flere utstikkende sidearmer/spisser, derav «hakke». I en hovedfagsoppgave av 

Øystein Skår deles de inn i tre typer: Korsformede køller, stjerneformede køller og hakker 

(Skår 2003:30). Denne terminologien synes å bli brukt i de fleste tilfeller der det gjøres funn 

av typen og jeg vil også bruke disse begrepene. 

 På Tønsnes 11A ble det funnet en dobbelhakke i struktur A15054 (Gjerde & Hole 

2013:234), se figur 5.11. Strukturen er datert 3990-3955 f.kr., men dette kan være feil (Gjerde 

& Hole 2013:329) og er ikke lagt til grunn for datering av hakken. Gjenstandstypen dateres 

typisk til tidligere perioder i mesolitikum. Eksemplaret fra Tønsnes har ingen dekorelementer 

Prosjekt Lokalitet ID fra 
funnrapport

Beskrivelse (antall) Materiale Datering

Aukra 50 Lok: T 22754, 
Klass. 4312

Vespestadøks (1) Diabas Uklart. Hovedbruksfase  
lokalitet: 6000-5200BC

Aukra 68 Lok: T 22768 
Klass. 4312

Vespestadøks (4) Bergart (2), 
Diabas (2)

5775-5330 BC

Skatestr. 17 Havnen 6005 Slipt trinnøks (1) Diabas Fase 2c 5100-4850 BC

Svinesund Torpum 9b Diverse Nøstvetøkser (136) Bergart Hovedbruksfase lok. 
5500-5200 BC

Tønsnes 11A Diverse Økser (52) Bergart (50), Flint 
(1), Skifer (1)

Hovedbruksfase lok.
6100-4500 BC
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og den er brukket. I rapporten heter det at den antakelig er blitt ødelagt under produksjon og 

at den, fordi den ikke er slipt, ikke ble ferdigstilt (Gjerde & Hole 2013:329).  I likhet med 

flere av øksene som ble funnet på Tønsnes ser den ut til å ha ligget inntil veggpartiet i tuften 

(Gjerde & Hole 2013:fig. 271). 

 Fra Kotedalen er det funnet minst fire, muligens fem, slike korsformede køller (Olsen 

1992:fig. 63). De er alle datert til lokalitetens faser 2-4, dvs. innenfor tidsrommet 6290-5770 

BC (Olsen 1992:93). Køllene er laget av bløte bergarter og samtlige er ødelagt, se 

eksempelvis figur 5.12. Ingen synes å ha noen dekorelementer, men et mulig unntak er det 

som kan være bølgelignende innrissinger på tvers av et av fragmentene. Fragmenteringene 

tolkes av Olsen som et resultat av bruk og han setter de i sammenheng med utnyttelse av 

vegetabilsk føde ved at de har hatt funksjon som tyngder på gravstokker (Olsen 1992:93). 

 På Aukra ble det funnet en halv hakke av typen korsformet kølle på lokalitet 29 

(Bjerck et al. 2008:fig.3.41), se figur 5.13. Den har det karakteristiske skaftehullet og er laget 

av sandstein. Denne hakken har ikke noe mønster, men er lett prikkhugget på den ene armen. 

Hakken er brukket diagonalt på tvers av skaftehullet og ble funnet sammen i en med 

løsmasser datert til senneolitikum/bronsealder (Bjerck et al. 2008:106). Lokaliteten var dog 

utnyttet mest intensivt i overgangen fra MM til SM og i første faser av SM (Bjerck et al. 

2008:108). Vi vet dermed ikke om den var bevisst ødelagt og heller ikke om den var i bruk 

frem til senneolitikum/bronsealder, eller om den opprinnelig ble tatt ut av bruk i mesolitikum. 

Det lar seg heller ikke gjøre å konstatere dens opprinnelige form da denne type hakke kan ha 
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Fig. 5.11 Hakke fra Tønsnes (fra Gjerde & Hole 2013:fig.396)
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en både symmetrisk og asymmetrisk utforming (Skår 2003:31). Til tross for disse 

utfordringene er det ingen tvil om at den bør plasseres i kategorien hakker/korsformet kølle. 

 

Tabell 5.2 Oppsummering av utvalgte gjenstander omtalt i materialgjennomgangen pkt. 5.2.6 

Prosjekt Lokalitet ID fra 
funnrapport

Beskrivelse Materiale Datering

Aukra 29 FREDLY Lok: T 22733, 
Klass. 142

Korsformet kølle Sandstein Usikker - omrotet 
kontekst

Kotedalen Straume, 
Radøy

50566 Korsformet kølle Bløt bergart Boplass fase 2; 
6290-6170 BC

Kotedalen Straume, 
Radøy

37144 Korsformet kølle Bløt bergart Boplass fase 3; 
6140-6050 BC

Kotedalen Straume, 
Radøy

48104 Korsformet kølle - miniatyr Kleberstein Boplass fase 2-4;
6290-5770 BC

Tønsnes 11A I struktur A15054 Hakke Bergart Usikker; antagelig 
6500-4500 BC
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< Venstre: Fig. 5.12 Tegning av korsformet kølle 37144 fra 
Kotedalen. Mangler målestokk. (fra Olsen 1992:fig.63)

Over: Fig. 5.13 Foto av brukket korsformet kølle fra Aukra
 (fra Bjerck et al. 2008:fig.3.41 )
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5.2.7. Andre gjenstander som utmerker seg i funnmaterialet

Det er også gjort flere funn av gjenstander som neppe har hatt noen funksjon som redskap og 

som har et uklart bruksområde. Flere av disse omtales nedenfor. Blant disse har jeg foretatt et 

utvalg, oppsummert i tabell 5.3. I det videre følger en omtale av disse. 

 Sett i forhold til størrelsen på boplassen er det Skatestraumen som utmerker seg mest 

med tanke på innslag av ikke-funksjonelle gjenstander.  Der ble det blant annet funnet en 

konsentrasjon av bergkrystall som kan tolkes som amuletter eller smykker (Bergsvik 2002a:

179). I tillegg ble det på samme sted gravet ut to «steinpinner» som ikke har noen kjent 

praktisk funksjon og som muligens kan ha vært musikkinstrumenter (Bergsvik 2002a:185; fig 

.191). Av løsfunn fra det nærliggende området kan nevnes spesielt en gjenstand tolket som en 

fuglefigur i kleber (Bergsvik 2002a:fig.67). Denne ble funnet ved lokalitet 1 Haukedal. 

Fuglen er datert til overgangen SM/TN og gjengir antagelig en svømmefugl, tolket slik på 

grunn av sin store kropp og lite hode (Bergsvik 2002a:111). 

 Personlige ornamenter er også avdekket i 

materialgjennomgangen. Fra Tønsnes er det gjort funn av tre 

anheng på lokalitet 11 A (Gjerde & Hole 2013:329).  Disse 

måler mindre enn 1 cm i bredden og to av dem er hhv. ca 3,5 

og 5 cm lange. Det tredje er brukket men har ellers stor 

formlikhet med det lengste. De er laget i skifer og to av dem 

har tydelige hakk på hver side nær toppen av anhenget, mest 

sannsynlig med tanke på å være festeanordning (Gjerde & 

Hole 2013:fig. 397). Et av anhengene ble funnet i en struktur 

med svært mange funn, blant annet store mengder chert og en 

konsentrasjon av kvarts midt på flaten (Gjerde & Hole 

2013:fig. 348). Det ble også funnet et anheng i bergart på 

lokalitet 9A. Dette har en formlikhet med de tre omtalte, men 

er noe bredere. Også dette har tydelige hakk for 

festeanordning (Gjerde & Hole 2013:fig.125). Disse fire 

gjenstandene fra Tønsnes kan best beskrives som å være 

«smykker», se eksempelvis fig. 5.14. 
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Fig. 5.14 Anheng fra 
Tønsnes (fra Gjerde & 
Hole 2013:fig.397)
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 På Svinesund er det gjort enkelte funn som kan tolkes som tegn på rituell aktivitet. Et 

av disse er den såkalte «venusfiguren» (Tørhaug 2003:fig.52). Dette er et bearbeidet fossil på 

3,6x2,7 cm, tolket som en fremstilling av en kvinnes underliv. Utformingen har medført at 

særlig hofter og kjønn er fremhevet, se figur 5.15. Venusfiguren ble funnet i samme kvartrute 

som to nøstvetøkser (Tørhaug 2003:99) og kan på det grunnlag dateres til SM. Funnstedet var 

3,5 m sørøst for aktivitetsområdet på lokalitet Torpum 9B, i hva som muligens var et mindre 

ildsted som nå er borte. Venusfiguren har ingen åpenbar funksjon. Den er tolket som å 

muligens være en amulett (Glørstad et al. 2004:100). 

 

Tabell 5.3 Oppsummering av utvalgte gjenstander omtalt i materialgjennomgangen pkt. 5.2.7 

Prosjekt Lok. ID fra 
funnrapport

Beskrivelse Materiale Datering

Skatestr. 17 B 14604 27585 «Steinpinner» Myk bergart Fase 2c 5100-4850 BC

Skatestr. 1 B-14588 1882 Fugl Kleber Usikker. Antagelig 
overgang SM/TN

Svinesund 9B C53850/57 Venusfigur Fossil 
(musling)

5500-5200 BC

Tønsnes 11A Ts. 12250.1063 Anheng Skifer Innenfor hovedbruksfase 
6100-4500 BC

Tønsnes 11A Ts 12250.2323 Anheng Skifer Innenfor hovedbruksfase 
6100-4500 BC

Tønsnes 11A Ts 12250.2175 Anheng (emne) Skifer Innenfor hovedbruksfase 
6100-4500 BC

Tønsnes 9A Ts12248.1167 Anheng Bergart I struktur med mulig 
datering  5640-5470 BC
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Fig. 5.15 Tegning av 
Venusfiguren fra Svinesund 
(Tørhaug 2003:fig.52)
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5.3. Oppsummering av materialgjennomgang

Flere ulike typer funn og tolkninger er omtalt i materialgjennomgangen. Her følger en 

sammenfatning av disse. Hovedinntrykket fra gjennomgangen av bosettingsforhold og erverv 

er at det utviklet seg en forholdsvis stabil samfunnsform i SM, et resultat av gradvise 

endringer som bare er synlige ved å betrakte perioden i «fugleperspektiv». Det utviklet seg et 

pålitelig erverssystem som muliggjorde økt bofasthet og som la grunnlaget for at stadig større 

grupper kunne – og måtte – leve side om side. Etnografi viser at jeger-sankere følger et etos 

om å dele, som en naturlig følge av økonomien (Renouf 1984:22). Ved overgang fra et 

nomadisk til et stadig mer bofast bosettingsmønster kan man forvente at denne egaliteten ble 

utfordret. Materialgjennomgangen viser at norske SM-boplasser gjennomgikk slike 

endringer. Når bosettingsmønsteret endret seg, endret økonomien seg – og når økonomien 

endret seg oppstod nye handlingsrom. 

 I materialgjennomgangen er det også avdekket en slags «fantomgjenstand» på 

boplassene, nemlig de faste installasjonene for fangst av fisk. Fantom fordi ingen fysiske spor 

av gjenstandene er igjen. Likevel er det meget sannsynlig at slike installasjoner både har vært 

til stede og at de har spilt en betydelig rolle for utviklingen av økonomi og sosiale forhold. At 

slike installasjoner har vært tilstede kommer tydeligst til syne på Aukra, men tilsvarende 

forhold kan ha eksistert ved de andre boplassene også. Dette begrunner jeg med boplassenes 

beliggenhet og bruk. Funnene fra Kotedalen er i denne sammenheng tolket som å vise at det 

ikke foregikk fiske på annet vis enn for hånd og på grunt vann, og at det først i neolitikum 

skjer en endring i denne tilnærmingen (Olsen 1992:92). Denne tolkningen følger av funnene 

av lette fiskesøkker og fraværet av de tyngre. Sett i lys av de funn som er gjort på Aukra 

kunne det være en mulighet for at større søkker var til stede også i Kotedalen, men rett og 

slett ikke er representert i funnmaterialet. Dersom en teknologi for fiskefangst var kjent på 

Aukra kunne man forvente at den også var kjent på Kotedalen. Dette temaet vil forfølges 

nærmere i drøftingsdelen. 

 Hva gjelder funn av gjenstander så vitner spesielt øksene om utvekslinger. De 

gjenspeiler en flyt av råstoffer og råemner, såvel som enkeltgjenstander som utmerker seg. 

Slike utvekslinger forutsetter møter og bytter, muligens mellom grupper. Sirkulasjon av 

råstoff på Kotedalen viser tydelig at et enkelt område kan knyttes til ulike 

�50



Big-men i senmesolittisk boplassmateriale

«stammeterritorier» i både nord og sør (Olsen 1992:78). Slike utvekslinger kan ikke ha 

funnet sted uten personlige møter mellom mennesker (Bergsvik 2002b). Her mener jeg vi 

tydelig kan se muligheter for hvordan big-man har manifestert seg i materialet fra boplassene. 

 Materialgjennomgangen har også omfattet noen artefakter som tolkes som rituelle, 

først og fremst representert ved Venusfiguren fra Svinesund. I presentasjonen av begrepet 

great-man ble sjamanrollen presentert som en mulighet for å utøve ferdigheter og opparbeide 

seg makt (Godelier 1986:112). Det er ikke uvesentlig å vurdere en sammenheng mellom det 

økte rituelle aktivitetsnivået, koblingen great-man og «sjamanrollen» og disse gjenstandene. 

Det knytter seg naturligvis stor usikkerhet til tolkningen av disse rituelle gjenstandenes 

betydning eller funksjon. 

 Avslutningsvis i dette kapittelet kan det knyttes noen kommentarer til kronologien for 

de funn som er valgt ut og omtalt i materialgjennomgangen. I utgangspunktet er hele SM 

representert i det som er gjennomgått, en periode på over to tusen år. Likevel synes funn fra 

første del av perioden å være overrepresentert i utvalget. Dette er forsøkt illustrert i figur 

5.16.  

 Det må tas en del forbehold for fremstillingen. Det er blant annet knyttet utfordringer 

til datering av enkelte gjenstander, som beskrevet i materialgjennomgangen. Muligheten for 

at det er en kronologisk sammenheng mellom de utvalgte funnene danner likevel et godt 

utgangspunkt for en videre drøfting av funnene. 

 Gjennomgang av funn fra fem senmesolittiske lokaliteter i Norge fremviser flere 

forhold som gir gode argumenter for synlighet av big-man. Økt bofasthet og stabil tilgang på 

mat kan ha lagt rammene for den type jeger-sanker samfunn der big-man ville kunne opptre 

(jfr. Hayden 2014:47). Noen ildsteder kan ha vært brukt i feasting. Gjenstands-inventaret 

tilsier at det kan ha vært en form for sosial differensiering eller at noen har hatt spesiell status. 

I tillegg er det indikasjoner på utveksling av råstoffer og gjenstander mellom ulike områder. I 

neste kapittel vil jeg drøfte disse temaene mer utførlig. 
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Fig. 5.16 Fremstilling av mulig kronologisk plassering for et utvalg artefakter og ildsteder omtalt i 

materialgjennomgangen. Symbolene representerer; (1) Hakke, Tønsnes

(2) Anheng, Tønsnes (3) Ildsted, Tønsnes (4) Korsformet kølle, Aukra (5) Vespestadøkser, Aukra

(6) Ildsted 463, Aukra (7) «Steinpinner», Skatestraumen (8) Steinfugl, Skatestraumen

(9) Korsformede køller, Kotedalen (10) Ildsteder, Kotedalen (11) Ildsteder, Svinesund

(12) Venusfigur, Svinesund Diagram og illustrasjoner av Amanda, Iben og Dag Sølvberg 2016
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6. Drøfting

Materialgjennomgangen i forrige kapittel viste at flere av boplassene har trekk som passer 

beskrivelsen av den type samfunn big-man vil kunne operere i. Det er tegn på egalitære 

sosiale strukturer som gradvis endrer seg. Det er indikasjoner på befolkningsøkning. Råstoff 

er bragt til boplassene over store avstander. Verdighetstegn som ikke passer inn i en egalitær 

struktur, er tilstede. Ildsteder som ikke knytter seg til det daglige behovet for varme, er 

etablert i nærheten av boplassene. Gaver er utvekslet. Hvordan kan alt dette tolkes opp mot 

fenomenet big-man? 

 I dette kapittelet vil jeg diskutere avhandlingens problemstilling opp mot de forhold 

og gjenstander som er identifisert i materialgjennomgangen. Problemstillingen er: Kan disse 

funnene fra boplassene øke synligheten av big-man? For å ta stilling til det må de mange 

ulike temaene som hittil er presentert forsøkes samles og settes i sammenheng gjennom en 

drøfting, både seg i mellom og opp mot fenomenet big-man. 

 En god innledning til en slik drøfting er å kort oppsummere hva slags synlighet big-

man har, basert på de vurderingene som er gjort og som danner utgangspunktet for 

problemstillingen. Det er dette bildet som, forsøksvis, skal utfylles. Problemstillingen dreier 

seg om å øke synligheten. Det er derfor relevant å kort oppsummere hva slags synlighet 

fenomenet allerede har. 

 Som presentert i kapittel 2 knytter den arkeologiske synligheten av big-man, slik den 

fortoner seg i dag, først og fremst til gavebytter og møter. Big-man er en skikkelse som er 

vurdert som å ha stått i bresjen for samlinger og deponeringer og en skikkelse som har ledet 

an i jaktlag og i kontaktskapende virksomhet på tvers av regioner (Bergsvik 2002b:23; 

Fuglestvedt 2006:57; Glørstad 2010:204). Disse slutningene baserer seg på den arkeologiske 

synligheten av handlingene;  som utveksling av råstoff og deponering av hakker. Ved å vende 

blikket mot boplassmaterialet kan vi potensielt få et innblikk i andre sider av big-man. Hva 

slags synlighet kan forventes der? Nedenfor vil jeg drøfte hvor sterk eller svak den 

arkeologiske synligheten av big-man vil kunne være i  et boplassmateriale, basert på data som 

er innhentet og systematisert i materialgjennomgangen i kapittel 5. 
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6.1. Hva slags synlighet kan forventes ved boplassene?

Sahlins utviklet begrepet big-man ut fra observasjon av en sosial organisering som 

bokstavelig talt utspilte seg foran ham (Sahlins 1963). I arkeologien har man ikke den samme 

muligheten. Det er derfor avgjørende å vurdere hva slags arkeologisk synlighet big-men kan 

forventes å etterlate seg. Dette har vært et gjennomgangstema i oppgaven. Jeg vil her drøfte 

hvordan kriterier for synlighet og empiri fra materialgjennomgangen harmoniserer. 

 Paul Roscoe (2012) har beskrevet en rekke estimater for forholdet mellom 

befolkningstetthet og big-mans synlighet. En forutsetning han stiller opp for synlige spor i 

den materielle kulturen, er befolkningstetthet. Han opererer med en størrelsesorden der man 

bør ha minst 100 big-men fordelt utover et tett befolket område for at det skal gjøre seg 

tydelige utslag i det arkeologiske materialet (Roscoe 2012:43). Dette knytter seg til big-mans 

evne å få andres oppslutning og til å skape store prosjekter som manifisterer seg i materialet. 

Evnen til å skaffe «followers» er vesentlig for big-mans vei til opphøyd status (Sahlins 

1963:291). Jo færre mennesker som kan bidra i dette, jo mindre synlig blir resultatene. I 

tilfeller med færre og mindre grupper med en spredd bosetning, blir den arkeologiske 

synligheten nærmest borte. Av de klare eksemplene på big-man samfunn fra Melanesia, det 

vil si de samfunn der big-man blir meget synlig, har det vært fra 500 til i overkant av 1000 

mennesker fordelt på 2km radius (Roscoe 2012:tab.1). Big-men vil utgjøre en viss 

prosentandel av disse, mindre enn 10 %. dersom man en legger til grunn at 100 big-men 

fordelt på 1000 mennesker er idealet for sterk synlighet. 

 Hvordan vil dette regnestykket slå ut på de boplassene jeg har vurdert? I 

materialgjennomgangen er det beskrevet forhold som gjør det mulig å vurdere 

befolkningstettheten for de boplassene jeg har gjennomgått, men det er selvsagt ikke mulig å 

konstatere den. Sporene er for svake og bosetningsmønsteret er for komplekst til å kunne gi 

et svar med matematisk presisjon. Jeg mener likevel det er mulig å si noe om hvor nær eller 

langt unna man er fra et slikt idealtall som Roscoe presenterer. For å gjøre det kan man ta 

utgangspunkt i den metoden som ble benyttet for å estimere gruppestørrelse i Kotedalen 

(Olsen 1992:242). Hovedprinsippet her er at boplasser bestående av 10 individer tilsvarer 

6m2 per person.  Med utgangspunkt i dette kan man utlede formelen: Antall personer = 

boplassens m2 / 6. Nedenfor vil jeg bruke rapportenes tolkninger og datagrunnlag for en 

beregning av antall personer fra utvalgte lokaliteter ved hvert område. 
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 For Kotedalen er det, med utgangspunkt i nevnte formel, anslått at omtrent ti personer  

bodde på boplassen. Disse kan ha vært delt inn i flere grupper som bodde vekselvis på 

lokaliteten i løpet av året, muligens tre grupper – noe som altså gir 30 «besøkende» i løpet av 

et år. Fra lokaliteten 17 Havnen ved Skatestraumen er det anslått at kun én familiegruppe 

bodde i både fase 2a og 2c (Bergsvik 2002a:183,189), noe som følger av den forholdsvis lille 

flaten på 25 m2 og spor etter kun én konstruksjon. 

 Fra Svinesunds største SM-boplass Torpum 9b mangler strukturer og estimater blir 

dermed vanskelige. Glørstad har fremmet en hypotese om at det stod tre boligstrukturer der 

og som huset tre familier (Glørstad 2010:153). Man kommer til om lag samme konklusjon 

ved å ta utgangspunkt i hypotesen om at det var et bebodd areal på 120m2, slik det er gjort i 

rapporten (Tørhaug 2003:141) noe som gir et anslag på om lag 20 personer. 

 På Aukras største boplass er det estimert at  inntil i overkant av 50 personer kan ha 

bodd (Åstveit 2008b:586). Her var det antagelig ikke samme grad av utskifting i løpet av året 

som ved for eksempel Kotedalen, ettersom Aukra var bebodd kontinuerlig i lengre perioder. 

På Tønsnes’ største boplass var det antagelig en befolkningstetthet på omtrent samme nivå 

som Aukras største boplass, muligens enda høyere. Boplassområdet er i overkant av 1000 m2  

med 17 strukturer datert til SM, i bruk over et tidsrom på nærmere 2000 år. Det er uklart hvor 

mange av tuftene som var bebodd samtidig, men ut fra dateringene (Gjerde & Hole 2013:fig. 

386) kan man i anslå at kanskje 1/3 var i bruk samtidig. Det gir regnestykket (1000/6) / 3 = 

55 personer. Aukra og Tønsnes har isåfall en del likheter i størrelse og bruk. 

 Disse utregningene er nødvendigvis meget omtrentlige. De tar blant annet ikke høyde 

for en rekke faktorer, som at det ofte var andre boplasser i nærheten som kan ha blitt brukt 

parallellt og dermed utgjort større grupper i realiteten. Likevel mener jeg det er godt hold i å 

slå fast at ingen av disse områdene hadde befolkningstall i størrelsesordenen 500-1000 med 

høy befolkningstetthet. Det er dette poenget jeg ønsker å få frem. 

 Anslagene viser med andre ord at boplassene i norsk SM ligger forholdsvis langt unna 

den befolkningstettheten Roscoe mener gir god synlighet av big-man fenomenet. Anslagene 

kan ha en stor feilmargin uten at det endrer dette forholdet, faktisk kunne man operert med 

anslag som var dobbelt så store som de jeg har referert til og det ville fortsatt vært langt unna 

idealtallet. Utgangspunktet for å kunne identifisere big-man er dermed vanskelig. Likevel 

betyr det ikke at big-man ikke var der. Det betyr at synligheten er svak, ikke at fenomenet er 
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fraværende. Tilsvarende er det et poeng at høy befolkningstetthet heller ikke er ensbetydende 

med at et big-man system eksisterte (Lederman 1990:5). Befolkningstetthet er her kun ment å 

korrelere med arkeologisk synlighet. 

 Inntrykket fra materialgjennomgangen er også nettopp dette; at sporene i seg selv er 

langt fra entydige – de må settes inn i en videre kontekst for å øke synligheten av big-man. 

Det mener jeg også de gjør. Ses de på isolert derimot, forteller de lite. I så måte bekrefter den 

enkle analysen av befolkningstetthet fra de norske boplassene Roscoes teori: Vi kan ikke 

forvente sterk synlighet av big-man der befolkningstettheten er lav. 

 Det betyr at funnene fra materialgjennomgangen må drøftes mer inngående for å 

kunne øke big-mans synlighet. At sporene ikke er veldig tydelige krever at vi ser nærmere på 

de sporene som er der. Jeg vil i det videre drøfte hva slags forhold materialgjennomgangen 

avdekket og som kan tolkes som relevante for big-man samfunn. 

  

6.2. Boplassene som kilde til big-mans maktgrunnlag

I presentasjonen av begrepet big-man kom det tydelig frem at det er en sammenheng mellom 

big-men og evnen til å fordele ressurser på en spekulativ måte (Hayden 2014:6). Det handler 

om ytelser med den hensikt å sikre gjenytelser. Paul Roscoe omtaler det som «kalkulert 

generøsitet» (Roscoe 2012:42). For de melanesiske mennene utgjorde avl av griser en kjerne 

i denne virksomheten. De brukte grisene som en form for gave til andre, gjerne i bytte mot 

kvinner som da kunne bistå med avl av enda flere griser (Sahlins 1963:291). På den måten 

sikret de seg stadig større ressurser og med det en stadig økende innflytelse. 

 Nå er det jo selvsagt ikke avdekket spor etter griseavl i materialgjennomgangen fra 

eldre norsk steinalder, men ved å overføre ideen til de norske forholdene vil jeg argumentere 

for at det finnes noen paralleller. Boplassene ga visse muligheter til å bygge overskudd eller 

til å besitte ting som ga et fortrinn. Det knytter seg blant annet til tilgangen til fisk. 

 Med referanse til utgravningene på Aukra har Leif Inge Åstveit teoretisert rundt det at 

stabil tilgang på fisk i kombinasjon med tilgang på andre ressurser i nærheten av en 

basisboplass kunne være en kilde til makt og ulikhet (Åstveit 2008b:587). Dette er et poeng 

som jeg mener bør drøftes nærmere i sammenheng med big-man. Fra samtlige av de fem 

boplassene jeg har presentert, har stabilitet vært et nøkkelord. Overgang fra et nomadisk til et 
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diffust sedentært system utviklet seg i vekselvirkning med et stadig mer stabilt erverv store 

deler av året. Her mener jeg det er avdekket er klart handlingsrom for å bygge makt. Jeg vil 

argumentere for at denne makten knyttet seg til stabile trekk ved boplassene på flere ulike 

måter, blant dem mulighet for økonomisk overskudd gjennom fiske. 

 God tilgang på fisk har vært et fremtredende trekk ved alle boplassene. Med det lå 

mye til rette for å bygge forråd av mat. Det er ikke avdekket mulighet for oppbevaring av mat 

ved noen av boplassene, men fisk kan ha blitt tørket uten at det ville etterlatt seg noen spor. 

Og selv i mangel av kunnskap om tørking ville forutsigbarheten i seg selv vært en form for 

oppbevaring som man aldri kunne fått med landvilt; fisken var tilgjengelig gjennom store 

deler av året, vår til høst.  

 Å skaffe særlig store forråd av fisk til spesielle formål ville vært mulig gjennom å 

organisere arbeidskraften fra flere mennesker. Det kunne gjelde for den type aktivt fiske man 

har indikasjoner på fra Kotedalen såvel som ved de store, mer permanente boplassene på 

Aukra. Her er med andre ord en helt klar parallell til de melanesiske big-men og deres vei til 

makt og prestisje. Mulighet til å skape overskudd av en attraktiv vare og gjennom «kalkulert 

generøsitet» knytte flere mennesker til arbeidet, som da igjen vil drive produksjonen enda 

mer opp. Hvorvidt forholdene utspilte seg akkurat slik blir selvsagt spekulativt, likevel er det 

ingen tvil om at antall mennesker økte og arealutnyttelsen utvidet seg. En form for 

økonomisk drivkraft må ha vært til stede. 

 Alternativet til å bruke mange mennesker til å drive aktivt fiske, er å bruke 

installasjoner til passivt fiske (Brinkhuizen 1983). Det krever redskaper og/eller strukturer. 

Eierskap til spesielle strukturer kan også være en kilde til makt og konflikt, på samme måte 

som forrådet kan være det. Fra materialgjennomgangen er det kun avtrykk av slike  strukturer 

som er igjen, uten noen form for indikasjon på hva det kan ha vært. I en oppsummering av 

slike funn fra SM på Aukra skriver Hein Bjerck «Det er […] spor etter en mengde faste 

innretninger – investeringer som indikerer gjenbruk av, eller langvarig opphold på samme 

sted» (Bjerck et al. 2008:610). Det er her snakk om installasjoner på land. En bør også 

vurdere muligheten for installasjoner i vannet. 

 Installasjoner som antagelig var tilstede, utfra lokalitetenes kystnære plassering å 

dømme, er fiskeruser og garn. Kanskje også andre innretninger for å fange fisk. Ingen slike er 

funnet fra norsk steinalder. Det er derimot funnet rester av flere faste installasjoner for å 
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fange fisk i Danmark, bl.a. Tybrind Vig (Andersen 2013:295; Jensen & Posselt 2013:95) og 

andre perioder og steder i steinalderen, se eksempelvis fig. 6.1. Hva er forholdet mellom big-

men og fisk? Passivt fiske krever spesielle kunnskaper om fiskens atferd, fiskevannets dybde, 

strømmer og gunstige værforhold (Brinkhuizen 1983:25). Rettighet til eierskap og bruk av 

slike installasjoner må i likhet med eierskap til et område, ha vært en potensiell kilde til både 

makt og konflikt. Økende grad av bofasthet gjorde det mulig å etablere stasjonært utstyr 

(Renouf 1984:22). Dette vil igjen gi mulighet for overskudd av mat (Fischer 1993:384; 

Hayden 2014:17). 

 At det ikke er gjort funn av slike installasjoner i Norge kan skyldes dårlige 

bevaringsforhold. De måtte nødvendigvis ligge nær stranden og ville dermed stige opp og 

råtne i Norge (der de sank og ble bevart i Danmark). Av de konkrete fysiske spor i form av 

redskaper som ble avdekket i materialgjennomgangen, er det de tunge fiskesøkkene fra Aukra 

som kommer nærmest i å antyde at det eksisterte en teknologi for å fange fisk som ikke 

innebar fiske for hånd (Åstveit 2008a:416) Installasjoner for å fange fisk er også vurdert som 

sannsynlig for innlandslokaliteter (Fuglestvedt 2006:58). Sandholmen ved Glomma er blant 

annet vurdert som mulig sesongboplass for ål- og laksefiske (Persson 2016:32). 

 Utover de konkrete materielle sporene i form av tunge fiskesøkker mener jeg det er 

mange indikasjoner på passivt fiske i norsk SM. For kystboplasser er lokaliseringen inntil 
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tidevannsstrømmer en åpenbart relevant indikasjon på viktigheten av «faste rutiner» for fiske. 

Dette gjelder både tidevannets forutsigbare syklus såvel som dent store mangfoldet i 

fiskearter man kan ha fanget med rett kunnskap. Fra dansk EBK er det gjort koblinger 

mellom det å fange et bredt utvalg av fiskearter og det å ha faste installasjoner for fiskefangst 

(Pedersen et al. 1997:141). Man ville ikke kunnet fiske et bredt spekter av fiskearter med 

kroker eller spyd alene. Den brede variasjonen av fiskearter som er påvist ved for eksempel 

Nøstvet-boplasser (Glørstad 2010:tabell 3.4) eller innerst i Hardangerfjorden (Ritchie et al. 

2016:tab.1) mener jeg støtter oppunder teorien om at aktivt fiske ikke har vært eneste metode 

brukt, men at det er passivt fiske gjennom bruk av faste installasjoner som har stått for 

hovedinntaket av fisk. De installasjoner som ble brukt i Norge har ikke nødvendigvis vært 

like som de i Danmark. Det er store ulikheter i danske sandstrender og det norske 

skjærgårdslandskap. 

 Et siste punkt som kan omtales i forbindelse med boplassene og mulighet til å bygge 

makt og prestisje basert på egenskaper ved boplassen, er lokaliseringen i seg selv. Selv om 

Norge har svært mye kyst, er det ikke like stabil tilgang til fisk over alt. Som presentert 

knytter det seg spesielt gunstige biologiske forhold til strømmer. Fra Skatestraumen er det 

vist at det også er spesielt gunstige steder  å lokalisere seg ved selve strømmen, spesielt der 

det er trangest (Bergsvik 2002a:307). Hvordan kunne egalitære jeger-sanker samfunn 

opprettholde sin likhet i møte med slike muligheter? Antagelig kunne de ikke det. 

 Muligheten for at de fantes ulike regionale grupper i norsk senmesolitikum er drøftet 

tidligere. Eierskap til særlig gunstige områder må ha knyttet seg til slike grupper, eventuelt 

familiegrupper (Bergsvik 2002a:307). Når det samtidig er påvist økt befolkning er det 

nærliggende å stille spørsmål om hva som skjedde internt i slike grupper/stammer når det var 

uklare maktstrukturer. Eierskap til selve landet kan ha vært en kilde til makt for den eller de 

som forpaktet den (Glørstad 2002b:34) og en kilde til konflikt når eierskapet skulle hendes 

videre. Dersom det hadde vært et tydelig hierarki med institusjonalisert lederskap ville det 

også vært tydelige regler for arv og videreføring av makt (Allen 1984:25). Ingen av de 

boplassene jeg har gjennomgått har tegn på noen form for sosial differensiering av dette 

slaget. I mangel av slike mekanismer vil det vært fritt frem for den type personlighet big-men 

representerer å forsøke å gripe makten eller skaffe seg selv fordeler, såfremt det ikke finnes 
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motkrefter. Ironisk nok vil et big-man system bidra til å opprettholde en uorden ettersom 

systemet i seg selv er ustabilt (Glørstad 2010:208; Hampton 1999:307; Sahlins 1963:292). 

 Boplassene bød på mange ulike muligheter til å skape ulikheter. Det er primært disse 

mulighetene jeg har presentert i det foregående. Muligheter kan ikke presenteres som bevis 

på at det faktisk var slik. Derfor vil jeg nå også drøfte andre funn fra materialgjenomgangen 

og som kan bidra til et godt belyst helhetsbilde av situasjonen i SM. 

6.3. Behov for ritualer og sosial orden på boplassene

Hypotesen om et big-man system i norsk SM knytter seg til tolkninger av utvekslinger av 

gjenstander, flyt av råstoff og ødeleggelse og deponering av statussymboler. Dette er allerede 

belyst av flere forskere (Glørstad 2002b:36). I denne delen av drøftingen vil jeg forsøke en 

annen innfallsvinkel til det samme temaet og som knytter seg til boplassene. 

 Tidligere i oppgaven presenterte jeg fenomenet gavebyttet og relasjonen til blant 

annet eksotiske gjenstander og møteplasser. I dette kapittelet vil jeg drøfte hvorvidt 

materialgjennomgangen avdekker noen slike forhold og hva slags betydning slike funn kan 

ha i et big-man samfunn. Det vil kunne knytte big-man til lokalitetene og kaste nytt lys over 

den sosiale organiseringen på boplassene. 

 Av materialet fra boplassene er det få ting som utmerker seg i like stor grad som de 

korsformede køllene. Håkon Glørstad har tolket køllene som å ha en kobling til samlinger og 

big-man fenomenet (1999), som omtalt innledningsvis. Dette er derfor en gjenstandstype det 

er naturlig å vie ekstra oppmerksomhet, ikke minst fordi de dukker opp på tre av de fem 

boplassene i materialgjennomgangen. Nedenfor vil jeg derfor presentere en kort 

oppsummering av forskningshistorien rundt disse før jeg går videre i min drøfting av 

relevansen for big-man. 

 Omtale av køllene kan spores over hundre år tilbake i tid (Brøgger 1909:88). Helt 

frem til i dag er de blitt nærmest et fast innslag i forskningslitteratur om norsk steinalder, 

alltid omtalt med rosende beskrivelser av deres elegante utforming. Guttorm Gjessing omtalte 

dem som «eiendommelige våpen med skafthull, slanke og spisse køller som ligner 

hakker» (Gjessing 1945:221). Til tross for at de er kalt «hakker» har det alltid hersket 

usikkerhet rundt deres funksjon. Det er blant annet spekulert i om de  hadde fungert som 
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tynger på gravestokker (Vinsrygg 1979:58), en tolkning som også ble gjort av funnene på 

Kotedalene, som beskrevet i materialgjennomgangen. 

 Frem til nyere tid var det også usikkerhet rundt datering av køllene, med antagelse om 

at de tilhørte neolitikum. Dette skyldtes at de fleste eksemplarene ble levert som løsfunn og 

dermed uten funnkontekst. Fra nyere tid er det derimot funnet flere eksemplarer i SM-

kontekst, eksempelvis de omtalte funnene fra Kotedalen (Olsen 1992:92). Det er i dag 

generell konsensus om at køllene var i sirkulasjon i SM, med opphav muligens tilbake til 

MM. Funksjonen er fortsatt ikke avklart, men det er stort sett enighet om at køllene først og 

fremst hadde en rituell funksjon (Skår 2003:109). 

 En egenskap som støtter vurderingen av køllene som å ha hatt spesiell betydning, er 

mønstrene som er innrisset i mange av eksemplarene som er funnet tidligere (Glørstad 2002b:

11-12; Skår 2003:67). Mange har dog ikke ornamentikk, eksempelvis de som ble avdekket i 

materialgjennomgangen. Her kan det tilføyes at materialgjennomgangen tvert imot avdekket 

funn av helt andre gjenstander med ornamentikk, eksempelvis et fiskesøkke i kleberstein på 

Aukra (Bjerck et al. 2008:fig.3.521) og et knivskaft av skifer med ornamentikk, også fra 

Aukra (Bjerck et al. 2008:fig.3.518). Førstnevnte er utvilsomt en bruksgjenstand, men det 

trenger ikke være noe klart skille mellom bruksgjenstander og rituelle gjenstander, slik man 

har observert gjennom etnografi (Hampton 1999:51). Dette kan også gjelde for køllene, at de 

har hatt en praktisk så vel som rituell funksjon. Bruksspor på noen av køllene kan bekrefte 

dette. Mønstrene må heller ikke nødvendigvis ha hatt en «magisk» funksjon, de kan ha 

representert en gruppetilhørighet, slik man har tolket mønstre funnet på padleårer fra dansk 

EBK (Jensen & Posselt 2013:100) og dessuten på andre bruksgjenstander flere ulike steder i 

europeisk mesolitikum (Oliva 2005:112). Mønstrene skal ikke i seg selv forstås som et 

uttrykk for noe rituelt, men indikerer at gjenstandene er ladet med en spesiell mening. 

 Hakkene har derimot den egenskap at de både, ofte, har både ornamentikk og en 

utforming som ikke kan forklares funksjonelt. Jeg vil i det videre omtale køllene som rituelle 

redskaper og mener funnene som er avdekket i materialgjennomgangen gir støtte til denne 

tolkningen. Dette baserer jeg først og fremst på en vurdering av funnfrekvens. Av det totale 

inventaret ved de boplassene jeg har gjennomgått, utgjør køllene en svært liten andel av det 

totale materialet. Dersom dette hadde vært en bruksgjenstand burde man kunne forventet 
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høyere funnfrekvens, i det minste flere rester av produksjonsavfall. Køllene fremstår som noe 

spesielt. De skiller seg ut med en forseggjort utforming og det distinkte skafthullet. 

 Med utgangspunkt i tolkningen om at køllene har hatt en rituell funksjon ønsker jeg å 

plassere disse funnene inn i en videre kontekst, sett i lys av materialgjennomgangen og opp 

mot oppgavens problemstilling. Distribusjonsanalyser av køllene viser at de først og fremst er 

et kystfenomen (Skår 2003:89) dermed kan en påstå at de «hører hjemme» i den type 

landskap som de jeg har gjennomgått. Det bør være ukontroversielt å hevde at det å bære og 

bruke disse køllene må ha vært forbeholdt spesielle individer og antagelig spesielle 

anledninger, dersom den rituelle tolkningen er korrekt. Det er relevant å vurdere dette opp 

mot Godeliers great-man konsept, der sjamanen er nevnt spesielt som en form for utøvelse av 

great-man rollen (Godelier 1986:112). Relevant fordi sjamaner forbindes med den type 

seremonier disse hakken kan ha blitt brukt i, som de deponeringene påvist på Botne (Glørstad 

1999). Hva som ligger i begrepet sjaman er dog i realiteten uklart. Det brukes ofte som 

beskrivelse av en generell, universell rolle som finnes i alle stamme-samfunn. Homayun 

Sidky har  for eksempel vist at begrepet er bygget på feiltolkninger og er et produkt av nyere 

tids romantisering av fortidens mystikk (Sidky 2010:73,75). 

 For Godelier har begrepet et mer konkret meningsinnhold, ettersom han omtaler en 

faktisk, observerbar rolle blant Baruyaene. Great-mans sjaman-rolle innebærer det å ha en 

ledende funksjon i overgangsriter, noe som gjennomsyrer alle aspekter av Baruyaenes liv 

(Godelier 1986:fig.3) og som utgjør de grunnleggende strukturene i hele samfunnet (Godelier 

2010:4). Den sjamanen som ofte ligger til grunn for begrepsbruken i europeisk sammenheng 

har sitt opphav i Sibir (Devlet 2001:43; Sidky 2010:74) og kan innebære noe helt annet enn 

Godeliers begrep. Poenget her er at sjaman rommer et så stort meningsinnhold at det blir 

nærmest ubrukelig.  Jeg vil derfor i det videre drøfte det rituelle aspektet uten å henfalle til en 

upresis bruk av sjaman-begrepet. I denne sammenheng vil det være mer relevant å omtale 

denne rollen som great-man for å tydeliggjøre at det er Godeliers modell som brukes som 

analogi.  

 Funn av hakker på tre av de fem boplassene indikerer en kobling mellom den makt 

hakkene representerte og de andre aktivitetene som foregikk på lokalitetene. Noen bar 

hakkene, men var samtidig del av et egalitært boplassmiljø. Dette mener jeg plasserer great-

men på Aukras strandkant, rundt ildstedene i Kotedalen og i tuftene på Tønsnes. Deres makt 
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lå ikke nødvendigvis i det økonomiske overskuddet, men i å håndtere det seremonielle.  

Ritualer var en nødvendighet for å opprettholde samfunnsstrukturen (Nilsson Stutz 2003:31), 

et behov som økte i takt med de endringene som er sporet i lokalitetene: endringer i 

bosettingsmønster, nye former for erverv og en befolkningsøkning. I en type sosial 

organisering som helst opererer uten klare ledere (Cashdan 1980:119; Woodburn 1982:444) 

oppstod behovet for ledelse (Service 1971:137). 

 Utformingen av køllene kan gi oss et innblikk i den forestillingsverden slike great-

men bygde sin legitimitet på. Køllene har blitt koblet til både fallos, fuglenebb og gevir 

(Glørstad 2002b:12), se figur 6.2. Det kan argumenteres for at alle tre gjenspeiler en 

androsentrisk mythos som knytter seg til mannens sentrale rolle i samfunnet. Blant 

Baruyaene i Melanesia, som Godelier bygde sin great-man modell på, ble eksempelvis 

fuglenebb brukt som symbol på mannens penis (Godelier 1986:94). Også gevir kan assosieres 

med virilitet og fallossymbolikk. 

 Av de eksemplarene av køllene som er 

avdekket i materialgjennomgangen er det 

ingen utpreget likhet mellom køllene og 

hverken fallos, gevir eller fuglenebb. 

Koblingen ligger dermed i deres typologiske 

likhet til andre køller som har blitt forbundet 

med disse formene. Kanskje er det snakk om 

et opprinnelig meningsinnhold som er blitt 

borte ettersom formen har blitt etterlignet fra 

en generasjon til en annen og en region til en 

annen. Fellestrekket ligger først og fremst i 

skaftehullet og det at formen skiller seg fra 

andre typer økser og redskaper. 

 En faktor som bør vurderes i sammenheng med køllenes rituelle funksjon er 

bergkunsten som dukker opp i senmesolitikum. Et av de store feltene for bergkunst ligger i 

Vingen som ligger i nærhet til lokalitetene ved Skatestraumen. Det er tolket som å ha vært en 

en kobling mellom boplassene der og bergkunstfeltet i løpet av senmesolittisk tid (Bergsvik 
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2002a:309; Lødøen & Mandt 2012:101). En stor overvekt av bildene på Vingen representerer 

hjort (Lødøen & Mandt 2012:104). Her dukker igjen geviret opp i symbolform. 

 Det store bergkunstfeltet i Alta er også datert til SM (Gjerde 2010:285). I likhet med 

Vingen består dette feltet av svært mange avbildninger av dyr med gevir, spesielt rein men 

også elg. Iblandet dette er flere menneskefigurer som driver jakt med ulike teknikker (Hagen 

1990:83). Særlig oppmerksomhet kan, i denne sammenheng, vies avbildningen av en 

halvsirkel menn i hva som kan forstås som en slags samling rundt en båt (Gjerde 2010:146), i 

feltet Kåfjord. Flere av figurene har tydelig markert penis og det kan se ut som om de har 

gevir på hodet, se figur 6.3. Kan dette være en avspeiling av et big-man system? 

 Ettersom denne bergkunsten kan ha eksistert 

samtidig med boplassene fra materialgjenomgangen, er 

det verdt å utforske de nevnte skikkelsene nærmere. Det er 

uklart hva personene har på hodet. En tolkning kan altså 

være at det er gevir. At sibirske og mongolske sjamaner 

brukte gevir som hodepryd er kjent fra etnografi, se figur 

6.4. Lignende praksis er kjent fra andre etnografiske kilder 

(Devlet 2001:50). Fra europeisk mesolitikum er det funnet 

flere godt bevarte hodepryder av denne typen i Star Carr i 

England og som er tolket som å ha blitt brukt av sjamaner 

(Little et al. 2016:2). Her bør også nevnes en alternativ 

tolkning om at hodepryden ikke var knyttet til det 

overnaturlige, men ble brukt som kamuflasje av jegere 

(Conneller 2004:42). Dette kan også være en mulig 

tolkning av figurene i Alta ettersom fangstteknikk synes å 

være et tema. Alternativt kan det være snakk om fjær, som 

man blant annet finner hos sjamaner blant Baruyaenes 

great-men (Godelier 1986:10). 

 Viktigst er observasjonen av at den samme symbolikken dukker opp i flere ulike 

områder og i ulike kontekster. Den dukker også opp i materialgjennomgangen i form av 

køllene og hakkene, som er tolket som å ha formlikhet med gevir. Med dette knyttes 

boplassmaterialet til overregionale trekk ved SM og gjenstandene knyttes direkte til mektige 
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skikkelser avbildet i bergkunsten. Det er viktig å understreke at  det er kronologiske skiller 

mellom disse uttrykkene, primært ved at hakkene forsvinner ut av sirkulasjon rundt 5700 BC 

(Skår 2003:64) før bergkunsten inntrer, tidligst i Alta fra 5300 BC (Gjerde 2010:285). 

 En foreløpig oppsummering av drøftingen kan være at hakkene med dette er knyttet til 

dagliglivet. Hakkene er funnet i de samme kulturlag som indikerer økt bofasthet, flyt av 

råstoff og, for eksempel, fiskesøkker som vitner om nye muligheter til å bygge overskudd. 

Gjennom materialgjennomgangen er disse avdekket som en mulig «pakke». Ved å bruke 

Godeliers begrep great-man for å beskrive de som bar disse hakkene fremkommer det tydelig 

at det er snakk om en type big-man som knytter sin makt til handlinger og kunnskaper, ikke 

nødvendigvis et økonomisk overskudd. Samtidig har jeg vist i kapittel 6.2 at også 

mulighetene for overskudd var tilstede. 

6.4. Feasting på boplassene

Som jeg har vist har materialgjennomgangen avdekket flere gjenstander ladet med spesiell 

betydning. Utover de allerede omtalte hakkene er det funnet flere økser som er bragt til 

boplassene langveisfra og gjenstander uten noen funksjon, som Venusfiguren og fuglefiguren 
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i kleber. Sistnevnte er av noen tolket som å kunne kobles til bergkunsten i Vingen (Bergsvik 

2002a:307; Lødøen & Mandt 2012:101). På Tønsnes ble det funnet anheng som kan ha vært 

smykker. Det kan ha knyttet seg spesielle handlinger til flere av disse gjenstandene, som 

deponering og gaveutveksling. Bakgrunnen for slike handlinger kan være mange, det kan 

være snakk om alliansebygging, bytte av partnere, overgangsriter eller lignende. Den 

arkeologiske synligheten av slike hendelser vil dog være svak. 

 I materialgjennomgangen vurderte jeg om lokalitetene viste tegn på feasts eller 

samlinger. Det jeg så etter var spesielt stor ildsteder og spor etter eksotisk mat. Resultatene 

var langt fra entydige. For å med sikkerhet slå fast at en feast har funnet sted burde, ideelt, 

flere av disse forholdene være på plass i en og samme kontekst. Utvetydige bevis på slike 

forhold er ikke avdekket. Likevel er ikke negative indisier ensbetydende med at feasting ikke 

har skjedd. Dårlige bevaringsforhold gjør det sannsynlig at både matrester og ildsteder kan ha 

blitt brutt ned. Som drøftet, er det også slik at lav synlighet bør være forventet for områder 

med lav befolkningstetthet. Med dette som utgangspunkt mener jeg materialgjennomgangen 

har avdekket noen verdifulle indikasjoner på ildsteder med sosiale funksjoner. 

 Det store ildstedet på Tønsnes omtalt i kapittel 5.2.4 fyller flere av kriteriene for hva 

jeg har sett etter. Det er indikasjoner på mattilberedning og det er ikke indikasjoner på nær 

tilknytning til tufter er daglige gjøremål. I tillegg har den en plassering som sammenfaller 

godt med teorien om at sosiale samlinger kan skje på spesielle steder. Det er utsikt over 

fjorden og storslåtte omgivelser, samtidig ville et stort ildsted her vært godt synlig for de som 

passerte, eller kom, med båt. 

 Ildstedene på Svinesunds lokalitet Torpum 9b er også utpreget store. De er tolket som 

å ha vært innendørs i tufter. Sammenlikner man dem med de innendørs ildstedene som ble 

avdekket på Aukra synes ildstedene fra Svinesund å være spesielt store, nær upraktiske. De 

ville okkupert store deler av gulvflaten. En alternativ tolkning er at de var store utendørs 

ildsteder og at Torpum 9b først og fremst var en samlingsplass. Dette harmoniserer til dels 

med Glørstads tolkning av at lokaliteten hadde en spesiell betydning i tilknytning til jakt på 

landdyr (Glørstad 2010:201). Av de fem lokalitetene jeg har gjennomgått er det fra Svinesund 

det er gjort færrest funn av fiskeredskaper. Avfall fra redskapsproduksjon tilsier muligens at 

lokaliteten primært har vært et slags verksted for økseproduksjon, men Venusfiguren som ble 

funnet like i nærheten er en påminnelse om at praktiske gjøremål ikke var det eneste som fant 
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sted der. Utover bergkunsten er Venusfiguren argumentativt den tydeligste indikatoren på 

rituell praksis fra norsk eldre steinalder. Det er med andre ord mange forhold ved konteksten 

ildstedene er funnet i som tilsier flere mulige tolkninger av deres funksjon. Uavhengig av om 

de var innen- eller utendørs kan de knyttes til steking av kjøtt med det formål å fø mange 

mennesker, mer enn én familie. Fra Torpum 9b er jo også summen av brente bein fra pattedyr 

langt høyere en den for både fisk og fugl (Tørhaug 2003:tab.11). 

 Ildstedene på Aukra skiller seg ut ved at de så tydelig befinner seg midt i et 

boplassområde. Deres primære funksjon kan ha vært mattilberedning til et større antall 

mennesker. Ettersom boplassen her var relativt tett befolket, ihvertfall sett i sammenheng 

med de andre boplassene fra norsk SM, kan man ikke med sikkerhet si at ildstedene har vært 

brukt i spesielle møter. Det kan være snakk om dagliglivets behov for prosessering av føde til 

store grupper. På den annen side kan det være at Aukra, nettopp fordi det bodde mange 

mennesker der, tiltrakk seg besøkende fra nærliggende områder. Både den korsformede 

køllen og vespestadsøksene vitner om bruk og sirkulasjon av prestisjegjenstander. Aukra har 

mange tegn på å ha vært en knutepunkt for ulike interaksjoner i norsk SM. Store ildsteder kan 

ha hatt en en rolle i slike interaksjoner. 

 Når det gjelder ildstedene fra Kotedalen og Skatestraumen så tegner de et litt 

annerledes bilde. Det er færre ildsteder som utmerker seg fra den lange brukstiden her. 

Kotedalens fase 3 skiller seg dog markant ut, med et stort antall ildsteder i varierende 

størrelse spredd utover lokaliteten.  Fase 3 er datert til 6140-6050 BC (Olsen 1992:tab.1). 

Hvorfor er det flere markante ildsteder i akkurat denne perioden? Den markante forskjellen i 

forhold til foregående og etterfølgende perioder mener jeg er en klar indikasjon på at 

ildstedene har hatt en spesiell betydning. De kan reflektere både samlinger og markeringer i 

en periode der ingen enda hadde hevd på den gunstige lokaliteten. I periodene senere ser man 

tegn på lengre opphold, men også en mer enhetlig utnyttelse av arealet. Kanskje ildstedene 

fra fase 3 vitner om en slags drakamp mellom ulike big-men, som forsvinner når en av 

gruppene fikk gjennomslag. De etterfølgende periodene preges derfor av en mer ensartet bruk 

av lokaliteten. 

 De ildstedene som er plukket ut i materialgjennomgangen danner et fruktbart 

utgangspunkt for en vurdering av feasting i norsk SM. Sett i lys av de samfunnsstrukturer og 

-endringer som preget perioden mener jeg de gjenspeiler feasting-aktiviteter i ulike former. 
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Og, som redegjort for: Feasting forutsetter en initiativtager. Haydens begrep aggrandizer er i 

den sammenheng en fruktbare tilnærming til å koble big-man fenomenet til de strukturene 

som er presentert i materialgjennomgangen. Ildstedene har ikke vokst ut av intet, de er bygget 

for å fylle en sosial funksjon og muligens da av individer med ambisjoner og planer  for seg 

selv, slik som aggrandizers (Hayden 2014:62). Her er i så fall big-men tydelig til stede på 

boplassene. De er ikke lenger begrenset til å synes i selve utvekslingene, men også til 

lokalitetene som utgjorde faste ankerpunkt for de sosiale strukturene i norsk SM. 

 Videre er det slik at møter må ha skjedd i andre former enn feasting. Gaveutveksling 

mellom grupper vil etterlate seg få andre spor enn gaven i seg selv dersom det ikke var noen 

større handling involvert. At gjenstander har blitt utvekslet er det liten tvil om. Øksene på 

Tønsnes er et godt eksempel på det. De er tilvirket et annet sted og bragt til boplassen. En 

mulig tolkning er at de ble importert etter en utveksling. Plasseringen inntil tufteveggene 

virker ikke tilfeldig, noe som styrker en vurdering av øksene som et verdighetstegn. Tuftene 

ble antagelig forlatt med øksene liggende på innsiden. Øksene fra Svinesund vitner også om 

den type utveksling. 

 Lokalitetenes plassering i landskapet bør også inngå i en vurdering om hvorvidt 

samlinger har funnet sted. Elver og strømmer var viktige kommunikasjonsårer i SM (Nygaard 

1989:272). Plassering av boplasser der vannveier møtes kan sannsynliggjøre at møter og 

utvekslinger har funnet sted nettopp der. Av boplassene jeg har gjennomgått er det kanskje 

Tønsnes som i tydeligst grad er plassert midt i et krysningspunkt (Gjerde & Hole 2013:21). 

Det at de fleste av døråpningene i tuftene også er vendt ut mot sjøveiene kan inngå i 

tolkningen av at man ønsket kontroll på gjennomfart og aktiviteter i sjøen og at dette var 

viktigere enn oversikt over innlandet. 

 Skatestraumen representerer en kombinasjon av både en gunstig beliggenhet for 

innhenting av marin føde og med en utsikt over det monumentale Hornhelen vis-á-vis 

strømmen (Bergsvik 2002a:143), se figur 6.5. Hornhelen synes også svært godt fra Vingen 

(Lødøen & Mandt 2012:30), og er tolket som å ha en sammenheng med valg av Vingen som 

sted for bergkunst. Man kunne forvente at Skatestraumen ville være et gunstig sted for sosiale 

samlinger. Det er et bredt mangfold i den type gjenstand som er funnet der og noen av dem, 

som kleberfuglen, steinpinnene og samlingene med runde steiner kan tolkes inn i en slik 

sammenheng. Noe stort ildsted er derimot ikke tilstede fra SM. 
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 Gjennomgangen av de ulike ildstedene 

viser at Haydens feasting-konsept representerer 

en fruktbar og til dels ny innfallsvinkel til 

tolkning av en struktur som har etterlatt seg spor i 

mange SM-kontekster. Ildsteder har potensiale til 

å være de fysiske manifestasjonene av samlinger, 

samlinger som utvilsomt har funnet sted. 

Storviltjaktens betydning, gevirets symbolikk og 

utveksling av råstoff og prestisjegjenstander: De 

er alle fenomener som kan knytte seg til denne 

funnkategorien. 

  

6.5. Kommentar om kjønnsperspektivet

Man kan ikke kjønnsbestemme en lederrolle uten konkrete spor. Selv om begrepet big-man 

signaliserer at det er snakk om en mannlig rolle, burde man i en tolkning av rollen være åpen 

for at det ikke nødvendigvis var slik, spesielt ettersom begrepet brukes som analogi og ikke 

en direkte overføring. 

 Mye av det som er presentert hittil, knytter seg til mannen og mannlig seksualitet. 

Dette skal ikke forstås som at kvinnen ikke også kan ha hatt sentral roller i SM. Det at mange 

av figurene i Alta har tydelig markert penis kan for eksempel innebære at de som ikke har 

det, er kvinner. Dersom vi beveger oss tilbake til Vingen kan man der se flere figurer som kan 

tolkes som kvinner, med tydelig markert vulva (Lødøen & Mandt 2012:fig. 5.20). Fra 

Svinesund har jeg også referert til den såkalte Venusfiguren. Selv om denne er (enda) mer 

abstrakt i sin utforming enn hva bildene i Vingen er, er det generell enighet om at figuren 

gjengir en kvinnes underliv (Glørstad et al. 2004). Disse figurene kan tolkes som å reflektere 

en fruktbarhetskultus der kvinnens reproduktive egenskap fremstilles. Kvinnen er med andre 

ord representert, men var de utelukket fra å innta sentrale roller? 

 Kvinner med høy status er representert i forhistorien. Fra Levanten er det funnet en 

skjelettgrav av en kvinnelig sjaman datert til eldre steinalder (Grosman et al. 2008:2). 

Etnografiske kilder viser også at kvinner kan innta sentrale posisjoner. Det mest nærliggende 
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eksempelet kan hentes fra Baruyaene hvor kvinner kunne være sjamaner (Godelier 

1986:112). I begge disse eksemplene ser man forøvrig bruk av det noe problematiske sjaman-

begrepet. Det kan altså være snakk om vidt ulike roller. 

 Samtidig må det ikke undervurderes hvor tydelig big-man og great-man modellene er 

knyttet til mannen. Spesielt great-man, som på mange måter  defineres ut fra sin dominerende 

rolle ovenfor kvinner (Godelier 1986:ix), med det unntak som er nevnt over. Når disse 

modellene overføres til norske forhold er de likevel kun idealtyper og kan selvsagt ha utartet 

seg på andre måter. I mangel av representative skjelettgraver fra norsk SM er det umulig å 

fastslå  hverken kjønn eller status. Rent personlighetsmessig kan kvinner i like stor grad som 

menn ha ønsket å påvirke og oppnå status. Det ligger ingen begrensninger i det. Av de 

gjenstandene som er lagt til grunn for tolkningen av big-men i norsk SM er det likevel en 

sterk dragning mot mannlige symboler. Basert på disse bevisene mener jeg vi først og fremst 

bør forstå big-men fenomenet som primært å være et mannlig fenomen. 
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7. Sammenfatning og avslutning

I det følgende vil jeg forsøke å sammenfatte oppgavens drøftinger. Som vist ligger det 

utfordringer i å påvise spor av big-men i boplassmateriale etter en befolkning som var spredd 

utover store områder og som, til tross for økende bofasthet, fortsatt praktiserte en form for 

mobilitet. Disse utfordringene trenger ikke forstås som uoverkommelige hindringer, men kan 

heller stimulere til å se både to og tre ganger på det materialet vi har fra boplassene. I 

materialgjennomgangen har jeg derfor lagt vekt på å se de ulike funnene i sammenheng. 

 På bakgrunn av drøftingen mener jeg å ha identifisert nye sider ved fenomenet big-

man i norsk SM. Viktigst mener jeg er å ha påvist hvordan utvikling i bosettingsmønsteret 

skapte grunnlaget for en slags egenartet norsk variant av de samme mekanismene som er 

påvist gjennom etnografien fra Melanesia. Sporene etter big-man er muligens de første 

sporene etter en elite og som slo seg frem i en sosial setting der egalitet var idealet. 

 Det bør herske liten tvil om at boplassmaterialet viser at de rette rammene var tilstede 

for at noen kunne utfordre de «gamle» maktstrukturene. Overgangen fra et mobilt jeger-

sanker levesett basert på uforutsigbarhet, til et diffust sedentært levesett med forutsigbarhet 

og mulighet til å bygge overskudd, la grunnlaget for big-men. At det ville finnes personer 

som søkte å utnytte disse mulighetene for å selv oppnå høyere status følger antagelig av et 

genetisk komponent som alltid har vært tilstede (Hayden 2014:17; Woodburn 1982:432) – og 

som forøvrig alltid vil være det.  

 Gjennomgangen av boplassmaterialet viser at det var en periode i første halvdel av 

SM med større innslag av spesielle gjenstander ulik praksis enn i den siste. Dette 

sammenfaller godt med oppfatningen om at det fant sted endringer i maktstrukturene i 

nettopp denne perioden (Fuglestvedt 2006:57-58; Glørstad 2010:208). Det som er avdekket 

og som tilfører økt synlighet av big-man gjelder forhold ved boplassene og organiseringen av 

livet der. Vi har fra før et bilde av big-men som står i front for møter, bytter og «displays» – 

til det kan tilføyes rollen big-man må ha hatt i å dra nytte av innovasjoner for innhenting av 

mat og for å kunne sette andre i gjeld (Hayden 2014:21) og for å organisere samlinger på 

boplassene. Big-man opererte ikke bare i grenselandene mellom ulike grupper. Hans 

virksomhet hadde først og fremst grunnlag i den nye økonomien som vokste frem. 
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 Hvorvidt begrepet big-man, great-man eller aggrandizer mest presist dekker de 

personligheter som slo seg frem i SM er vanskelig å svare på. Mellom dem er nyanser som 

det arkeologiske materiale gir lite rom til å skille mellom. Det avhenger kanskje mest av de 

faktiske forhold ved områdene de opererte i. På en såpass stor boplass som på Aukra kan man 

hevde at det var rom for å slå seg opp og frem gjennom utnyttelse av økonomisk overskudd, 

slik jeg også har argumentert for. På for eksempel Svinesundøya vil det nok være mer 

nærliggende å bruke begrepet great-man om de jegerne som nok holdt til der. Bak alle 

indikasjoner på samlinger for deling av eksotisk mat kan vi forvente en organisator, en 

aggrandizer. 

 Kanskje bør vi tenke at persongalleriet i SM rommet flere varianter – et mangfold av 

personligheter. Viktigst er å understreke at de omtalte skikkelsene i denne oppgaven alle 

utgjør ulike sider av det samme fenomen. Et fenomen som blir litt mindre obskurt og litt mer 

synlig ved å se dem i relasjon til sitt boplassmateriale.  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8. Etterord

I denne oppgaven har jeg benyttet data fra forvaltningsprosjekter fra 90-tallet og frem til i 

dag. Det er et privilegium å kunne jobbe med et forskningstema som har så mye empiri å 

bygge på, som norsk steinalder. Forvaltningsarkeologien er en modell som byr på muligheter, 

men også utfordringer. Jeg har i min materialgjennomgang støtt på flere omtaler av tidspress i 

de ulike rapportene og som har fremtvunget hurtigere utgravninger enn ønsket. Resultatet har 

i noen tilfeller vært at materiale har blitt borte uten at man reelt har fått behandlet det slik 

man har ønsket. 

 Gjennom arbeidet med dataen fra forvaltningsprosjektene har jeg fått økt bevissthet 

rundt hvor viktig det er at arkeologer får tid og ressurser til å gjennomføre utgravninger med 

så høy presisjon som mulig. Enhver detalj kan vise seg å bli viktig i ettertid, når nye 

problemstillinger skal belyses. Jeg håper denne oppgaven kan bidra til å synliggjøre verdien 

av bruk av data fra forvaltningsarkeologien. Videre håper jeg den kan brukes som ett av 

mange argumenter for at slike prosjekter får den tid og ressurser som er nødvendig for å 

skape så god data som mulig, slik at den kan belyse både dagens og fremtidens 

problemstillinger.  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