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PAlilMPSESIEN

A11tsammans  ska  rymmas  på  en  bit  pergament
som  jag  alltid  bår med  mig,  undra  på
att  skrif ten har  blivit  svårtydd
•6ver  den  understa  går  en  annan  på  tvåren

och  .6ver  den  en  annan,   fin  och  flyktig
somt  år  bortskrapat,   somt  år  struket
det  som  hånt  sist  kan  ånnu  låsas
men  hur  komma,  åt  de  tidigare  tec]men
och  ska  det  rymmas  mer  på  palimpsesten?

Solveig  von  Schoultz





FORORD

Kanskje  det  er  slik  at  man  på  et  tidspunkt  "veiger"  et  avhand-
lingsemne  og  et  materiale.  Min  erfaring  er  at  etter  dette
"valget"  så  virvler  emnet  og  materien  deg  inn  i  et  biåsvær  av

id6er  og  a§sosiasjoner  og  man  vet  ikke  helt  hvor  det  vil  ende
før  første  ansiag  er  siått  på  skrivemaskinen.

Riksantikvarens  utgravningskontor  i  Tønsberg  og  Osteologisk
avdeling  ved  Zoologisk  Museum  i  Bergen  stilte  henholdsvis
dokumentasjonsmateriale  og  osteologisk  materiale  til  min  dis-
posisjon.     Jeg  takker  herved  utgravningskontoret  i  Tønsberg
for  såvei  husrom  som  hjerterom  ved  de  aniedninger  da   jeg  kom
for  å  arbeide  med  dokumentasjonsmaterialet.   Likeiedes  Roif
Lie  og  Pirjo  Lahtiperå  ved  Osteologisk  avdeling,   som  jeg  fikk
iov  å  gjeste  høsten  1984.   Det  osteologiske  materialet  som  be-
nyttes  ble  identifisert  av  Pirjo  Lahtiperå,   en  ekstra  stor
takk  til  henne.

Takk  til  Jan  Brendalsmo  og  Jan  Lindh,   som  var  utgravnings-
ledere  ved  henholdsvis  Baglergaten  2-4  og  Storgaten  24-26,
for  gode  råd  og  velviliig  innstilling.   Jan  Lindh  har  tegnet
figuren  på  forsiden.   Jeg  takker  Stig  Welinder  for  inspirerende
veiiedning  og  optimistisk  holdning  når  det  buttet  imot  som
verst.   Stig  lærte  meg  elementær  databehandling,   viste  meg
anvendelige  statistikkprogrammer  og  skrev  selv  et  sorterings-
og  prosentberegningsprogram.     Takk  til  Ebba  During  ved  Osteo-
1ogiska  Forskningslaboratoriet  i  Stockholm  som  veide  et  ku-
skjelett  for  meg.   En  generell  takk  til  mine  lærere  og  med-
studenter  som  tålmodig  har  utholdt  min  høyttenkning  på
seminarer  og  under  forelesninger.     En  spesiell  takk  til  Ove
Olstad  for  hans  aldri  hvilende  kritiske  sans.     En  takk  til
Brit  H.   Amundsen  som  renskrev  det  hele  på  maskin,   og  tii
Espen  Uieberg  som  hjaip  meg  med  korrekturlesing.   Forøvrig  så
er  alle  eventuelle  feil  mitt  ansvar.

Oslo,    23.11.87. Brit  Solli
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1.    INNLEDNING

1.1.   Grunnproblemer

Denne  avhandiingen  innehoider  et  forsøk  på  kritisk  gjennomgang  av
problemer  og  muligheter  omkring  et  arkeologisk  kildemateriale  som
tradisjonelt  oppfattes  å  ligge  i  grenselandet  meiiom  to  disip-
liner;   arkeologi  og  zoologi.

Ved  utgravinger  i  dag  er  dyrebein  en  selvfølgelig  del  av  det
innsamlede  arkeologiske  materiale.  Vanlig  prosedyre  er  at  dyre-
beina  analyseres  av  en  spesialist  som  i  første  omgang  identif i-
serer  arter  og  skjelettdeler  og  listefører  antall  bein  eller
beinfragmenter.   Uten  anledning  og  ressurser  til  en  tidkrevende
og  fullstendig  osteologisk  analyse  som  omfatter  langt  mer  enn
arts-  og  skjelettdelsbestemning,   kan  bestemningslistene  være  ens-
betydende  med  det  endelige  osteologiske  bidrag.   For  arkeologen
blir  da  kardinalspørsmålet:  hvilken  informasjon  av  arkeoiogisk
verdi  gir  en  slik  liste?

Hensikten  med  denne  avhandiingen  er  å  gi  noe  som  iigner  et
svar  på  dette  spørsmålet  eller  i  det  minste  kaste  iys  over  tii-
knyttede  problemstillinger.  Spørsmålet  rører  nemiig  i  sin  tii-
synelatende  enkelhet  ved  grunnleggende  problemer,   ikke  bare  i  for-
hoidet  mellom  en  såkalt  hjelpevitenskap  og  moderfaget,   men  ved
faget  arkeologis  raison  d'etre,   opprinnelse  og  teoretisk  meto-
diske  grunnvoller.   Arkeologien  og  arkeologens  kunnskaper  og  behov
er  både  utgangspunkt  og  mål  for  den  følgende  kritiske  gjennomgan-
gen  av  det  zooarkeologiske  problemfelt.  Ut  fra  dette  arkeologiske
ståsted  vil  det  bli  lagt  vekt  på  disse  grunnprobiemene:

-  Hvorfor anser  arkeoiogen  dyrebein  for  å  være  verdifuiit
kildemateriale?

-  Hvordan
-  Hvilke

kan  dyrebein  gi  interessant  arkeologisk  informasjon?
roblemer  hefter ved  kildematerialet  dyrebein  anvendt

på  arkeologiske  probiemstiiiinger?
-  Hvorfor  er  et §pørsmåi  av  epistemologisk,   forsknings-  og

id6historisk  karakter.  Hvordan  av  metodisk  art.
blemer  av  kildekritisk  art.

Hvilke  pro-
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1.2.   Bakgrunn

Jeg  hadde  i  utgangspunktet  ingen  spesialkunnskaper  i  zoologi
eller  osteologi.   Heller  ingen  spesielle  naturvitenskapelige
interesser  ut  over  det  som  naturlig  f¢lger  med  den  arkeologiske

grunnutdannelsen.   Jakten  på  et  avhandlingsemne,   og  derved  et
kildemateriale  som  i  utgangspunktet  helst  skulle  stamme  fra
middelalderen,   førte  meg  etter  et  telefonisk  og  postalt   "Norge
rundt",   til  Tønsberg  og  Riksantikvarens  utgravningskontor.     Der
møtte  jeg  lutter  velvilje  over  at  en  student  ville  ta  fatt  i  noe
av  den  stadig  voksende  funnmengden  fra   70-  og  sO-årenes  utgrav-
ninger  i  Tønsbercj-s  middelalderske  bygrunn.

Seiv  var   jeg  opptatt  av  seive  begrepet   "by".   Når  biir  et
"tettsted"   "by",  hvorfor  utvikles  noen  "tettsteder"  til  byer

mens  andre  forsvinner  etc.   En  innfailsvinkel  tii  å  undersøke
dette  viiie  være  å  se  på  forholdet  by  -omland.   For  Vestfoids
vedkommende  ville  en  slik  innfallsvinkel  være  spesielt  interes-
sant  i  og  med  at  det  fantes  et  slags  tettsted  i  distriktet  før
T¢nsberg  fikk  bebyggelse  av  bymessig  karakter;   nemlig  Kaupang  i
Tjøiiing.   Når  det  gjeider  forhoidet  by  -omiand  kunne  en  for-
søke  å  kaste  iys  over  ¢konomiske  forhoid  som  tiif¢rsei  av  føde-
varer,   råmateriaie  tii  håndverksproduksjon  etc.   På  grunniag  av
beregnet  gårdsantall,   teknoiogisk  nivå,   topografi,   jordbunns-
forhold,   skriftlige  kilder  etc.  kunne  man  forsøke  å  danne  seg  et
biide  av  omiandets  potensiaie  for  underholdet  av  en  by  på  T¢ns-
bergs  antatte  størrelse  i  middelalderen.   Et  element  i  en  slik
"periferiens  betydning  for  sentrum"-analyse  kunne  som  nevnt  være

en  studie  av  eventuelle  tilførsler  av  kjøttprodukter  til  -  og
konsum  i  middelalderbyen.

Her  er  det  dyrebeina  korLmer  inn  i  bildet.
Både  ved  70-  og  80-taileLs  utgravninger  samiet  man  i  Tønsberg

inn  dyrebein.   Dissse  blir  i  henhold  til  avtale  fra  1919   (Lie
1980:54)   mellom  de   arkeologiske  mus6er  og   Zoologisk  Museum,
Universitetet  i  Bergen,   oversendt  osteologisk  avdeling  ved  sist-
nevnte  for  analyse  og  magasinering.   Tilbake  fikk  utgravningskon-
toret  i  Tønsberg  lister  over  identifiserte  arter  og  skjelettdeler
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kvantifisert  på  basis  av  gram  og  fragmenter  i  henhoid  tii  de  av
arkeologene  oppgitte  kronologiske  enheter   (se  tillegg  nr.   9  og
10).

Dette  materialet  var  det  ønskelig  at  noen  kunne  sette  inn  i
en  større  sammenheng,   f.eks.   med  en  sentrum-periferi  innfalls-
vinkel ®

Når  mye  arbeid  nediegges  ved  innsamling  og  identifisering  av
dyrebein  så  er  det  beklagelig  at  kapasitetsproblemer  for  videre
osteologisk  analyse  skal  hindre  utnyttelse  av  materialets  fulle
potensiale.   I  Norge  er  det  i  dag   (1987)   en  fast  vitenskapelig
ansatt  osteolo.7,   to  preparanter  og  en  stipendiat.  Når  vi  vet  at
det  ved  de  f ieste  arkeoiogiske  utgravninger  tas  sikte  på  inn-
samiing  og  etterføigende  analyse  av  osteologisk  materiaie,   §å
sier  det  seg  seiv  at  oppgaven  for  den  fåtallige  ekspertisen  biir
uoverkommelig,   ja  rent  ut  frustrerende  umulig.

Min  inntreden  på  det  som  ved  moderne  arkeologiske  utgravninger
pr.   definisjon  har  vært  spesialistens  område  bie  hiist  veikom-
men  av  det  osteologiske  miljøet  i  Bergen.   Og  som  nevnt  innled-
ningsvis  så  skuiie  det  umiddelbart  første  spørsmåi,   hvordan  kan
arkeoioger  få  mer  ut  av  osteoiogens  beiniister,   også  bii  det
viktigste.   Etter  en  tid  å  ha  arbeidet  med  emnet  sto  det  kiart
for  meg  at  her  måtte  man  gå  grundig  til  verks   (se  f.eks.   Soiii
ig85,i986a).   Her  var  mange  ubesvarte  spørsmåi,   ingen  enkle   iøs-
ninger  og  oppskriftspakker.   Og  sist,   men  ikke  minst;  her  var
kildekritiske  vanskeligheter.   Kort  sagt  arkeologi  i  mengder.

1.3.   Grunnbegreper

Begrepsdefinisjoner  er  aldri  nøytrale.   En  forsker  kan  avsløre
hele  sin  innfallsvinkel,   sitt  grunnsyn  og  derigjennom  kanskje
undersøkelsens   forventede  resultat,   gjennom
terte,   såkaite  eksakte  begrepsdefinisjoner.
bruk  i  en  vitenskapelig  avhandling  kan  føre
dødelige  anklager. En  bevisst  inkonsistens
vendig  hvis  avhandlingsforfatteren  ønsker  å
arbeidet,   fra  den  første  spede  id6  til  det

for  tidlig  presen-
Inkonsistent  begreps-
til  akademisk  sett

er  imidlertid  nød-
vise  dynamikken  bak

endelige  resultat.
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Det  er  språket,   de  sentraie  begreper,   som  skal  speile  hvordan
man  i   løpet  av  arbeidets  gang  nyerverver  innsikter  og  hvordan
foreløpige  resultater  endrer  veldefinerte  begrepers  innhold  og
til  sist  med  nødvendighet  avføder  nye  begreper.   Begrepsdefini-
sjonene  og  språket  generelt  skal  ideelt  sett  følge  prosessen  fra
det  uferdige  til  det  ferdige.   Denne  form  for  inkonsistent  begreps-
bruk  er  det  verdt  å  strebe  etter,   men  den  krever  årvåkenhet.

Fremmedordene  utgjør  en  vesentlig  del  av  en  akademisk  avhand-
lings  ordLilfang.   Svært  mye  av  referanselitteraturen  vil  i  det
f¢igende  være  enrT€.iskspråklig.   Problemet  er  ofte   ikke  at  ord  og
vendinger  er  uoversettelige,   men  at  en  direkte  fornorsking  med
påføigende  definisjonshale,   gjør  at  f .eks.   et  sentralt  begrep
mister  sin  konnotasjon,   dvs.   de  assosiasjoner  som  ordet  fremkal-
ler  hos   leseren.   "Spatial  Archaeology"   er  et   slikt   "vanskelig"
begrepspar.   Hvilket  norsk  ord  kan  erstatte   "spatial"?  Romlig,   i
rommet,   i   flater   (omskrivninger)   ....   "Spatial"  har  latinske
r¢tter;   "spatial"   (fransk),   "espacial"   (spansk).   For  å  beholde
den  konnotasjon  ordet  gir  den  informerte   leser,   vil   jeg  ikke  ha
noen  skrupler  med  å  begå  anglisismen   "spatiell  arkeoiogi".
Etter  ganske   få  møter  virker  ordet  som  en  gammel  og  god  bekjent.
imidiertid  vil   jeg  gj¢re  alt   for  å  unngå  anglisismer  og  fremmed-
orcl  der  disse   ikke  mister  sin  assosiasjonsvekkende  effekt  vesent-
iitj-  ved  en  tilnærriiet  direkte  oversettelse  eller  må  gjennom  en
iangdryg  omskrivning.   Eksempel  på  akseptabei  omskrivning  er;
"forhold  som  cjjelder  tid  og  rom"   i  stedet  for   "spatio-temporale

relasjoner''.   For  ordens   skyld:   Jeg  anvendte  begrepet  konnotasjon
fordi  det  gir  språkinteresserte  en  rekke   ....   konnotasjoner.

Jeg   skai   i   riet.   f¢igende  drøfte  noen  få  nødvendige  grunnbe-

greper .
De  tre  mest  brukte  betegnelser  på  studiet  av  dyrebein  fra

arkeologiske   funnkontekster  er:
-Arkeozoologi   (Kubasiewicz   1973,   Clason   1975,   Clason   &   Prum-

mel   1977,    Noe-Nygaard   1979)
-Osteoarkeologi   (Chaplin   1971,    Reed   1965,   Uerpmann   1973a)

-   Zooarkeologi   (Grayson   1984,   0lsen   1971,   Payne   1975,   Robison

1978)
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Begrepet   "arkeozoologi"  betyr   ''gammel  zoologi"
tisk  synonymt  med   "paleozoologi"   som  igjen  vekker
til  "paleontologi"  og  studiet  av  fossiler  i  f.eks.
uten  noen  tilknytning  til  arkeologiske  kulturlag.
logy,   by  its  composition,   stresses  the  zoological
study  of  archaeological  assemblages  and  minimizes

og  er  seman-
as sos ias joner
pleistocen

"Archaeozoo-

aspect  of  the
the  raison

d'etre  of  this  discipline,   i.e.,  the  cultural  interpretation  of
faunal   data"    (Olsen   &  Olsen   1981:192).

"Osteoarkeologi"  dekker  studiet  av  knokler, `både  f ra  dyr  og

mennesker,   fra  arkeologiske  funnkontekster.
Betegnelsen  zooarkeologi  er  kanskje  den  mest  vidtfavnende  g£[

begrensende  når  det  gjeider  studier  av  forholdet  meiiom  mennesker
og  fortidig  fauna.   "Zooarkeologi"  har  samme  prefiksstruktur  som
bioarkeologi   (Clark   1972),   geoarkeologi   (Shackley  1979,Butzer
1982)   og   etnoarkeologi   (Binford   1978,Gould   1978).   Zooarkeologi
utelukker  menneskeknokler,   men  samtidig  er  begrepet  videre  enn
osteoarkeoiogi.   Zooarkeologi  er  ment  å  omfatte  alle  slags  rester
etter  en  fortidig  fauna  fra  arkeologiske  funnkontekster;  bein,
f jær,   skjell,   horn,   eggeskall,   skinn  "and  all  other  nonosseous
evidence  pertaining  to  the  presence  and  utilization  of  animals"
(oisen   &  oisen   i98i:i92).   Legge   (1978)   mener  også,   under  tvii,
at  i>egrepet  zooarkeoiogi  er  å  foretrekke,   men  som  han  sier   "the
word  froiii  necessity  .puts  the  animals  first,   and  there  is  an
ever-present  danger  that  they  will  remain  there    in  the  minds  of
workers   under   such  a   label"   (Legge   1978:129).

I  det   følge.i`de  vil   jeg  anvende  begrepet  zooarkeologi.   Legge
har  imidiertid  et  viktig  poeng  når  han  med  retorisk  snert  reiser
det  fundamentaie  spørsmåi  om  hvorfor  studiet  av  dyrebein  fra
arkeologiske  funnkontekster  skulle  fordre  et  eget  navn  og  dermed
være  en  disiplin   "adskilt"   fra  den  virkelige  arkeologien:   "Who
ever  heard  of   a   ceramoarchaeologist?"   (Legge   1978:131).

Denne  avhandiingen  skal  befatte  seg  med  både  dyrebein,   horn
og  skjell.   De  sistnevnte  faller  som  nevnt  strengt  tatt  ikke  inn
under  begrepet  osteologi  som  betegner  studiet  av  beins  struktur
og  utvikling   (Lincoln  et.al   1982).   For  enkelhets   skyld  finner
jeg  det  imidiertid  forsvariig  å  anvende  begrepet  osteoiogi  for
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de  tre  ovennevnte  typer  rester  etter  en  fortidig  fauna.   Ikke
minst  fordi  at  en  slik  noe  mindre  rigid  oppfatning  av  begrepet
er  svært  vanli(j  i   litteraturen.   Her  vil  osteologisk  materiale
alltid  referere  til  animalosteologisk  materiale.

Når  man  vii  gi  uttrykk  for  at  et  osteoiogisk  materiale  er  jord-
funnet  brukes  ofte  betegnelsen  fossilt  eller  subfossilt.   Begrepet
fossil  assosieres  snarere  til  paleontologi  enn  til  arkeologi,  men
særlig  i  nordamerikansk  litteratur  er  uttrykkene  "fossil  fauna'',
"fossil  record"  og   "fossil  vertebrate  assemblage"  blitt  vanlig

(Gifford   1981,   Shipman   1981).

"The  fossil  record  may  be  in  a  purely  geologic  context,   or

in  a  purely  archaeological  context.   In  the  former  case,
there  are  no  cultural  materials  associated  with  the  fossils;
these  will  be  called aleontolo ical  faunas.   In  the  latter
case  there  are  associated  cultural  materials;   these  fossils
represent  archaeofaunas" (Lee   Lyman   1982:332).

Det  er  verdt  å  merke  seg  at  fossil  betegner  ikke  bare  avtrykk  av
en  organisme  i  st.ein,   men  også  knokler.   Egentlig  er  vel  subfossii
den  rette  betet.Tnelse  på   såpass,   i   geologisk   sammenheng,   resente
bein  som  fra  middelalderen.   Lie  anvender  begrepet  subfossilt
materiale  i  betydningen  jordfunnet  skjelettmateriale   (Lie  1980:
54).

Kildematerialet  som  jeg  innledningsvis  plasserte  i  et  grense-
land  mellom  arkeologi  og  zoologi,   kan  mer  eksakt  karakteriseres
som  subfossilt  animal-osteologisk  materiale  fra  arkeologiske  funn-
kontekster  og  grenselandets  navn  er;   zooarkeologi.
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2.   Hvorfor  er  dyrebein  verdifullt  arkeologisk  materiale?

Hvilken  plass  har  animal-osteologisk  materiale  i  arkeologien?  I
dette  kapitleL  skai  jeg  forsøke  å  belyse  det  grunnproblem  som  bie
ansett  for  å  være  av  epistemologisk,   forsknings-  og  id6historisk
art.   Det  epistemoiogiske  aspekt  er  innebygget  i  spørsmåiets  grunn-
leggende  karakter.   Det  spørres  om  opprinnelsen  til  denne  type
kunnskapssøken.   Implisitt  om  kunnskapens  mulighet,   omfang  og  gyl-
dighet.  Hvorfor  bringes  det  i  tillegg  til  forskningshistorie  inn
et  id6historisk  aspekt?  Er  ikke  et  fags  id6historie  alltid  inne-
bygget  i  dets  forskningshistorie?  Ideelt  sett,   ja,   men  forsknings-
historie  har  iett  for  å  bii  en  biografisk  oppramsing  av  hvem  som
gjorde  hva  og  når.   Ekspliseringen  av  det  id6historiske  aspekt
minner  oss  om  ac.  det  kanskje  viktigste  er  å  ta  rede  på  hvorfor
gjorde  !£p  §£±  og  nettopp  §±.

Hvordan  oppdager  forskere  sine  data?  Hvorfor  er  visse  typer
data  viktige?  Arne  8.   Johansen  er  den  arkeolog  i  Skandinavia  som
har  vært  mest  opptat€  av  disse  spørsmåiene   (Johansen  i969,   ig74,
1978,1985a).   Hans  forslag  til  l¢sning  kan  virke  ekstremt  teoriav-
hengig  og  vitenskapsteoretisk  sett  ytterliggående.   "   ...   det  er
i  dag  alment  erkjent  blant  vitenskapsteoretikere  at  data  all-
tid  forutsetter  teori.  Dette  har  forledet  enkelte  tii  å  trekke
den  nihilistiske  konklusjon  at  en  teori  produserer  de  data  som
bekrefter  den.   Johansen   (1974)   ( .... )   er  blant  dem  som  har  over-
reagert  på  den  induktive  metode  med  å  antyde  en  siik  ekstrem
teori-avhengighet  i  data"   (Elster  1979:142,note:148).   Sentralt
i  Johansens  argumentasjon  står  begrepet  "bilde" ;   fortidsbiide,
heihetsbilde  og  forhåndsbiide.

"Sp¢r  man  arkeologer  hvordan  de  får  fram  sine  data,   vii

de  svar  man  får,   aiitid  være  av  samme  grunntype:   Arkeo-
logen  har  et.  bilde  av  den  fortidige  situasjon  han  studerer
sporene  av.   Basert  på  dette  bilde  er  det  uten  videre  kiart
hva  som  er  data"   (Johansen   1974:20).

"Uten  et  bilde  av  hvilke  handlinger  fortidsmennesket  hadde
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utført  og  hvor  det  hadde  utført  dem,   ville  han  ikke  klare
å  definere  hvordan  sporene  av  disse  handlingene  skulle
se  ut  og  hvor  de  skulle  finnes.   Men  samtidig  ville  dette
bildet  av  fortidens  forhold  sette  grensen  for  hvilke  data
han  bie  i  stand  tii  å  se  og  hvilke  måter  han  kunne  behandie
disse  data  på"   (Johansen   i974:35).

Begrepet   "biide"  gir  et  noe  statisk  inntrykk  av  både  fortiden
og  forskeren.   Det  fanger  ikke  den  strøm  av  endringer  og  påvirk-
ninger  som  et  nåtidsmenneske  utsettes  for  og  iever  under,   ei
heiier  fanges  det  dynamiske  også  ved  fortiden.   Egentiig  består
hverken  den  nåtidige  eller  den  fortidige  virkelighet  av  stati§ke.
stadier  som  vi  kan  "fryse"  i  et  situasjonsbilde.   Til  tross  for
disse  innvendinger  mener  jeg  at  begrepet  fortidsbilde  er  bedre
enn  f.eks.   "teori  om  fortiden"   eller   "hypotese  om  fortiden".     I
forhoid  tii   "biide"  er  de  sistnevnte  så  rigide  og  forpiiktende
i  den  forstand  at  de  har  klare  definisjonsmessige  konsekvenser.
I  det  følgende  vil  begrepet  bilde  anvendes  i  ulike  sammenhenger.
Jeg  skai  ikke  her  og  nå  ta  stiiling  til  om  Johansens  oppfatning
av  teori  og  data  er  en  riktig  beskrivelse  av  forskerens  virke-
lighet.   Hans  fremstilling  av  forholdet  mellom  forsker  og  objekt
er  imidiertid  besnærende,   selv  med  Eisters  påstand  om  nihiiisme
i  mente.

Det  som  er  klart  er  at  dagens  generelle  arkeologiske  fortids-
bilde  innebærer  innsamling  av  dyrebein  ved  arkeologiske  utgrav-
ninger.     Knokiene  oppfattes   som  viktige  data.   For  om  muiig  å
finne  ut  hvorfor  det  er  siik,   må  vi  i  henhold  til  re§onnementet
ovenfor  ha  klare  tanker  om  hva  arkeologi  er,   hviike  målsetninger
faget  har  og  hvilke  problemer  det  arbeides  med  innen  disiplinen.

2.1.   Hva  er  arkeologi?

En  pragmatisk  definisjon  av  arkeologi  vil  være  at   "archaeology  is
what  archaeologists   do"   (Clarke   1973:6).

Denne  faglige  pragmatisme  tilhører  det  stadium  av  en  disi-
plins  utvikling  der  forskere  gjensidig  oppdager  fellestrekk  ved
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sine  sysler  og  biir  seg  bevisst  sin  egenart;  en  disiplin  oppstår.
Denne  bevissthet  utvikles  i  neste  omgang  til  selvbevissthet  så
til  kritisk  selvbevissthet.  Først  da  mister  en  disiplin  sin
uskyld.   "If  the  first  revolution  from  conciousness  to  self-con-
ciousness  is  mainly  technical  then  this  second  threshold  is
largely  a  philosophical,   metaphysical  and  theoretical  one  brought
upon  us  by  the  consequences  of  the  first"   (Clarke  1973:7).   Clarke
påpeker  videre  at  denne  kritiske  seivbevisstheten  medfører  en
til  tider  plagsom  selvransakelse  der  demoraliserende,   men  funda-
mentaie  spørsmåi  reises   "   . . .  how  do  we  know  what  we  appear  to
know  reliably?"   (ibid. :7).   Når  engang  spørsmålet  er  reist  finnes
ingen  vei  tilbake  til  uskyldens  tapte  paradis,   ei  heller  snar-
veier  gjennom,   eller  smutthull  ut  av  disiplinens  nyvunne  rasjo-
nalitet  med  sitt  konstante  krav  om  kritisk  selvbevissthet.
". .,   practical  men  who  believe  themselves  to  be  quite  exempt

from  any  intellectual  influences  are,   as  Lord  Keynes  pointed  out,
usually  the  unwitting  slaves  of  some  defunct  theorist"   (ibid. :18).

En  kritisk  selvbevisst  arkeologi  ser  imidlertid  ikke  ut  til
å  kunne  produsere  en  definisjon  av  faget  som  alle  arkeologer  vii
kunne  enes  om.   Etter  snart  30  år  med  høyiydt  seivransakeise
innenfor  deler  av  den  anglo-amerikanske  arkeologien,   er  det  kan-
skje  nettopp  uenighet  om  mål,   met.oder  og  muligheter  som  først
springer  en  student  i  øynene.  Er  dette  et  uttrykk,   og  i  verste
fall  det  endelige  bevis  for  arkeologiens  egentlige  og  grunnleg-
gende  uvitenskapelighet  eller  er  det  tvert  om  uttrykk  for  tak-
høyden  innenfor  en  moden  vitenskap  og  den  allment  rådende  sans
for  piuraiisme?  Hvorfor  eksisterer  uenigheten?  Hva  består  den  i?
Hva  er  det  vesentlige  i  det  som  for  en  akademisk  novise  kan  for-
tone  seg  som  tomt  ordkløveri?

Filosofen  Karl  Popper  har  gitt  unge  forskere  følgende  råd:

"Try  to  learn  what  people  are  discussing  nowadays  in  Science.

Find  out  where  difficulties  arise,  and  take  an  interest  in
disagreement.   These  are  the  questions  you  should  take  up"
(Popper   1963:129).
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Dette  råd  akter  jeg  å  føige.   Med  utgangspunkt  i  kontroverser
håper  jeg  å  avdekke  et  elier  fiere  arkeoiogiske  fortidsbiider.
Det  er  grunn  tii  å  minne  om  at  det  endelige  målet  med  denne  gjen-
nomgangen,   i  kiassisk  kritisk  selvbevisst  stii,   er  å  beiyse  den
rolle  kildematerialet  dyrebein  spiller  i  ulike  fortidsbilder.

For  å  holde  meg  til  Poppers  terminoiogi;  hvilke  spørsmål  dis-
kut.eres  nåtildags  i  arkeologien?  Det  kom[`er  naturligvis  an  på
øynene  som  ser.  Milt  blikk  er  vestvendt.   0g  den  etter  mitt  syn
heftigste  og  mest  grunnieggende  kontroversen  på  80-taiiet  er
kryss-atlanti§k.   Kontroversens  mest  sentrale  debattanter  er
utvilsomt  Lewis  Binford  og  lan  Hodder.

Hverken  deler  av  debatten§  innhold  eller  heftighet  er  av  ny
dato.   Den  har  faktisk  pågått  i  den  såkaite  Nye  Arkeoiogiens   (N.A.)
ytterkanter,   eller  kanskje  helst  i  dens  skygge,   siden  denne  arkeo-
logiske  retningen  oppsto  og  utviklet  seg  i  USA  på  60-taiiet.
Følgende  utfall  mot  Binford  kan  illustrere  det  personlige  engasje-
ment.   Den  utløsende  bakgrunn  var  en  regnefeil.

"We  thus  have  the  essential  difference,   in  Binford.s  mind

at  least,   between  scientists  and  historians.   Historians
suggest  scientists  might  not  always  get  their  arithmetic
correct,   |hey  scorn  theory,   and  worst  of  all  they  do  not
write  Binford  for  a  personal  explanation  of  what  he  really
means  before  critizi§ing  his  publications.  Apparently  if
we  cannot  understand  what  Binford  says,   the  fault  cannot
be  Binford's:   it  is  merely  our  ignorance,   caused  by  our
naive,   untheoretical,   unphilosophical  and  unepistemological
education.   AL±±p  s_r2±±s±  Binfordl    (Walker   1978:223).

Ingen  tegn  til  fallende  temperatur  utover  i  artikkelen  som  av-
sluttes  som  følger:

''. .,   while  it  would  be  unreali§tic  to  ask  Binford  to  re-

turn  to  his  first  field  of  forestry  and  wildlife  conser-
vation  he  might  at  least  have  the  good  grace  to  stay  out
of  historical  archaeology  -  a  field  about  which  he  has
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amply  demonstrated  he  knows  nothing  -  until  such  time  a§
he  has  demonstrated  some  ability  to  comprehend  historical
evidence"   (ibid. :237).

Når  Eiodders   i982-publikasjoner  utkom  var  sensasjonen,   og  det
umiddelbart  interessante,   egentlig  ±!s!s±  så  mye  hva  som  ble  sagt,
men  hvem  som  sa  det  og  måten  det  ble  sagt  på.   Hodder  var  en
frafallen.  Han  hadde  arbeidet  intenst  og  innflytelsesrikt  innen-
for  den  del  av  N.2i.   som  i  Clarkes   (1972)   terminologi  kaltes  det

geografiske  paradigmet   (Hodder  &  Orton   1976,   Hodder(red.)   1978).

"That  Binford  and  the  new  archaeologists,   amon whom  1   in-
clude  the  authors  of  "Spatial  Analysis  in  Archaeology",   did
or  do  not  allow  generalisations  about  meaningful  social
action  and  do  not  allow  explanation  without  prediction  is,
in  my  view,   because  they  are  caught  within  a  language  and  a
coping  system  that  is  based  on  technical  control"   (Hodder
1985 : 22 ) (Min  understrekning) .

N.A.   var  stadig  utsatt  for  mistro  og  angrep  i  løpet  av  60-  og
70-taiiet,  men  ingen  av  disse  ble  tatt  riktig  på  aivor  biant  tii
deis  unge  forskere  som  red  på  en  bølge  av  entusiasme  og  fremtids-
t.ro  på  fagets  vegne.   Grunnen  til  dette  vil   jeg  hevde  var  en  kom-
binasjon  av  følgende:   Angriperne  tih¢rte  den  eldre  generasjonen.
"Hvis  en  fremragende,   men  ikke  lenger  helt  ung  vitenskapsmann

hevder  at  noe  er  mulig,  har  han  sikkert  rett.   Hevder  han  derimot
at  noe    er  umulig,   da  har  han  sannsynligvis  urett".   Disse  ord  er
ytret  av  den  britiske  science-fictionforfatter  Arthur  C.  Clark
og  kan  illustrere  den  stemning  jeg  innbiller  meg  at  N.A.-pionerene
befant  seg  i.   Angriperne  anvendte  ikke  det  rette  språk  og  de
riktige  termer.   De  hadde  aldri  vist  at  de  innenfra  behersket,
og  derved  riktig  forsto,   N.A.s  metoder  og  teorier.   Ian  Hodder  var
"innenfor".   Gjennom  sin  forskning  hadde  han  vist  at  han  behersket

terminologi,   teori  og  metode.   Han  kunne  ikke  uten  videre  påkiis-
tres  merkelapper  som;  partikularistisk,  historistisk,   deskriptiv
og  uvitenskapelig.
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i  det  føigende  skai  jeg  fors¢ke  å  gjøre  rede  for  hva  det  er
Hodder  og  Binford  er  så  grunnleggende  uenige  om  og  lenger  frem
hviike  konsekvenser  dette  får  for  zooarkeologisk  materiaie.

2.i.i.   Arkeoiogi  på  sO-taiiet;   et  personiig  syn.

i982  bie  det  året  da  arkeologer  utenfor  den  engere  krets  fikk  ta
del  i  de  opprivende  diskusjoner  som  hadde  pågått  en  tid.   Cambridge-
arkeologen   lan  IJodder  publiserte  bøkene   "Symbols   in  Action'.,    ''The
Present  Past"   samt  flere  artikler  der  de  bærende  id6er  var  de
samme;   en  ny  såkalt  kontekstueli  innfallsvinkel  ble  introdusert.
i  denne   sammenheng  kan  det  også  være  verdt  å  nevne  professor
C.   Renfrews  tiltredelsesforelesning  i  Cambridge  høsten   1982;
"Towards   an  Archaeology  of  Mind".

I   følge  llodder  er  denne  nye  innfallsvinkelen  bare  en  utvidel-
se  av  N.A.   For  å  forstå  hvorfor  Hodders  kontekstuelle  innfaiis-
vinkei  skapte  slik  r¢re  må  vi,   i  tillegg  til  å  redegjøre  for
dette  nye,   finne  ut  av  hva  N.A.   sto  og  står   for.   Introduksjonen
og  utviklingen  av  N.A.   fremstilles  ofte  som  et  paradigmeskifte
i  Kuhns   (1970)   forstand.   Hvor  riktig  dette  er  og  om  arkeologi
overhodet  er  en  paradigniatisk  vitenskap  kan  i  høyeste  grad  dis-
kuteres.   Mer  om  dette   seinere.

A.   Furingsten  er  av  dem  som  hevder  at  Binfords   (1962)   "uppsats
om  arkeologi  som  antropologi  i  American  Antiquity  1962  kan  be-
traktas   som  st,irtpunkten"   for  N.A.    (Furingsten   1985:18).   Kanskje
artikkeien  fortjener  det  formelle  farskap,   men  det  er  helt  på
det  rene  at  id6ene  som  Binford  fremfører  var  velkjente  i  ameri-
kansk  antropologisk  debatt   (f.eks.   Steward   1955,   White   1949).
Binford  åpner  da  også  med  et   sitat:   "American  archaeology  is
anthropology  or   it   is  nothing"   (Willey  &  Phillips   1958:2).

Grunnen  tii  at  det  er  rimelig  å  ta  Binfords  artikkei  som  et
startpunkt  er  iner  det  som  skjedde  videre   fremover  på  60-  og  70-
taiiet  enn  det  som  gikk  forut  på  40-og  50-taiiet.   Binford  og
Chicago-arkeologene  skulle  komme  til  å  få  en  enorm  innflyteise,
særiig  på  unge  forskere.   i  avsnittet  om  grunnbegreper  påpekte   jeg
hvordan  forskeren  avsl¢rer  sitt  grunnbilde  gjennom  eksakte
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begrepsdefinisjoner.   La  oss  se  hvordan  henholdsvis  Binford  og
Hodder  anvender  og  definerer  begrepet   "kultur".

"An  approacn  is  of fered  in  which  culture  is  not  reduced  to

normative  ideas  about  the  proper  ways  of  doing  things  but
is  viewed  as  the  system  of  the  total  extrasomatic  means
of  adaptation   (Binford   1972:132).

Dette  er  heit  i  tråd  med  "Culture  is  viewed  as  the  extra-somatic
means  of  adaptation   for  the  human  organism   (Vmite   1959:8).   Med
normative  id6er  menes:   "In  the  normative  framework  cultures
change  as  the  shared  ideas,   values  and  beliefs  change"   (Flannery
1972:103).   Det  normative  kulturbegrep  der  kultur  assosieres  med
id6er  og  mentale  aspekter  ved  menneskenes   liv  og  samfunn  har
lange  tradisjoner  i  arkeologisk  forskning.   Childe  fremholdt  at
"All  archaeological  data  are  expressions  of  human  thoughts  and

purposes  and  are  valued  only  as  revelations  thereof "   (Childe
1962:10-11,   sitert   i   Binford   1982:162).

En  konsekvens  av  et  kulturbegrep  der  kultur  defineres  som  et
redskap  for  miljøtilpasning  og  overlevelsesevne,   er  at  tekno-
logiske,   økologiske,   materielle  og  funksjonelle  aspekter  blir
avgj¢rende  i  st.udier  av  fortidige  samfunnsforhold.   En  artefakts
morfologiske  trekk  har  egentlig  ingen  kulturell  mening  i  denne
sammenheng,   det  er  dens   funksjon  i  menneskets  kamp   for  optimal
tilpasning  til  omgivelsene,   til  hvilken  aktivitet  den  ble  be-
nyttet,   som  skiller  den  fra  andre  artefakter  og  som  er  vesentlige
aspekter  ved  komparative  studier.   Betydningen  av  funksjons-  og
aktivitetsanalyser  gjelder  alle  typer  arkeologisk  kildemateriale,
eksempelvis;   artefakter,   boplasser  og  gravmonumenter.   Studier  av
funksjon  og  aktivitet  har  en  grunnleggende  plass  i  Binfords
vitenskapeiige  program.   Målet  er  å  avdekke  fortidige  menneskers
atferd   (behaviour)   i  en  systemisk  økologisk  kontekst.   Alle  arkeo-
logiske  spor  kan  lignes  med  fossile  avtrykk  etter  fortidige  men-
neskers  atferd   (OBS:   tidlig  Binford).
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"The   loss,   breakage  and  abandonment  of  implements  and

facilities  at  different  locations,  where  groups  of  variable
structure  performed  different  tasks.   ,   leaves  a   'fossil'
record  of  t-iie  actual  operation  of  an  extinct  society"
(Binford   1972:158).

Disse  fossile  avtrykk  kan  arkeologen  studere   "in  a  systemic  con-
text"   og  så  forklare  prosessene  bak,   dvs.   den  menneskelige  ak-
tivitet  og  atferden,   det  dynamiske  som  har  forårsaket  det
statiske  materielle  avtrykk.

"Archaeological  observations  are  contemporary  facts,   and

they  are  static  facts.   Our  job  is  to  make  meaningful
statements  about  the  past  from  contemporary  facts  and  to
make  meaningful  statements  about  dynamics   from  static
facts"    (Binford   &   Bertram  1977:77).

Bildet  av  det  arkeologiske  materiale  som  et  direkte  fossilt  av-
trykk  av  en  fortidig  gruppe  menneskers  atferd  er  betraktelig
modifisert  av  ikke  minst  Schiffer   (1972,1976)   og  Binford  selv
(Binford   &   Bertram  1977,Binford   1978).   Men  det   grunnleggende   ved
Binfords  kulturuegrep  ligger  fast.   Arkeologens  forklaringer  av
fortidige  prosesser  skal  ha  form  av  en  årsaksforkiaring   (expiana-
tion)   og  i  nomotetisk   forstand  være  det  samme  som  en  forutsigelse
(prediction).   Arkeologiens  mål  er  å  avdekke  forhold  av  lovmessig
karakter  når  det  gjeider  menneskers  atferd.   Disiplinens  fremste
måi  er  å   fremskaffe  genereii  kunnskap  om  mennesker  og  samfunn
uavhengig  av  tid  og  rom.   En  foreløpig  oppsummering  i  stikkords-
foim:   System,   ¢kologi,   atferd,   prosess,   årsaksforklaringer,
forutsigelse,   lovmessigheter,   generell  kunnskap  om  mennesker.

Hodder  reagerer  mot  denne  innfallsvinkelen  i  sin  veltitulerte
artikkel   "Theoretical  archaeology:   a  reactionary  view"   (1982b).
Reaksjonær  i  dobbel   forstand;   mot  Binford  og  den  prosessuelle
arkeologien,   og  i  en  viss  forstand  tilbake  til  bl.a.   Childe.
Om  kulturbegrepet  skriver  Hodder:
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"But  there  is  more  to  culture  than  functions  and  activities.

Behind  the  functioning  and  doing  there  is  a  structure  and
content  whicli  has  partly  to  be  understood  in  its  own  terms,
with  its  o`Jn  logic  and  coherence"   (Hodder   1982b:4).

"..,   the  dichotomies  set  up  by  Binford  and  various  of  his

associates  between  culture  and  function,   norm  and  adapta-
tion,   history  and  process  altogether  impeded  an  adequate
understanding  of  the  very  aim  of  their  enquiry  -  social
and  economic  adaptation  and  change"   (ibid. :14).

Ingen  tvil;   en  frafallen.   I  følge  Binford  har  han  konvertert  til
historismen,  partikularismen  og  verst  av  alt  til;  subjektivisme
og  metoden   "empathetic  understanding"   (dvs.   forståeise  ved  inn-
levelse);   til  kunsten!   Det  Hodder  egentlig  gjør  er  å  ia  seg

0falle  inn  i  den  britiske  tradisjonen  som  £±  og  ±£±=  arkeologi
som  en  historisk  disiplin.   Childe  er  nevnt,   G.   Clark,   G.   Daniel
og   ikke  minst  8.   Trigger   (eks.1968,   1978,   1986)   må  sies   å  tiihøre
sarme  tradisjon.

Hviike  konsekvenser,   som  av  Binford  biir  ansett  for  å  være
katastrofaie,   får  så  Hodders  såkalte  kontekstuelle  innfaiisvin-
kel?  Umiddelbart  er  det  klart  at  den  revurderer  det  normative
kulturbegrepet  og  arkeologiens  rolle  som  historisk  disiplin.   Som
leser  av  Hodders  80-tallspublikasjoner  kan  jeg  ikke  bli  annet
enn  siått  av  den  språklige  konsekvens  i  hans   "reaksjon".   Be-
greper  som  historisk  kontekst,  mening,   forståeise,   toikning,
symbol,   struktur,   ideologi,   religion,   ja  selv  kult  opplever  en
renessanse  som  man  i  de  hardeste  av  60-  og  70-årene  anså  for
døde  og  for  alltid  forvist  til  de  evig  uvitenskaplige  jaktmar-
ker.   Denne  begrepsomveltning  er  symptom  på  en  i  nyarkeoiogisk
forstand  kopernikansk  vending;   fortiden  sees  med  helt   "nye"   øyne.
Uenigheten  om  det  helt  sentrale  kulturbegrepet  i  arkeologien  er
fundamentai  og  ikke  noe  tomt  ordkløveri.   På  bakgrunn  av  dette
biir  Binfords  apokalyptiske  reaksjoner  mer  forståeiige.   i  sin
motstand  mot  gjenintrodusering  av  et  normativt  kulturbegrep  pres-
ser  han  de  polemiske  virkemidler  til  det  ytterste:
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"Of  course,   once  such  a  position  is  adopted  no  methodology

of  inference  appears  possible  which  does  not  adopt  the
method  of   'empathetic  understanding' .   If  this  is  rejected
all   science  also  must  be  rejected   "   (Binford  1982:162).

2.1.2.   Epistemologiske  paralleller

Hvor  fundamentai  konfiikten  oppfattes  fastsiås  av  debattens  ene
part  i  sistnevnte  sitat.  Hvorfor  kan  Binford  overhodet  ikke  god-
ta  en  siik  tiinærmingsmåte  som  Hodders  uten  å  måtte  hevde  at
arkeoiogien  i  såfall  henfaller  til  subjektivitet,  kunst  og  ikke-
vitenskap?  Hva  er  da  vitenskap  og  hviike  kriterier  må  en  disipiin
oppfyiie  for  å  kunne  kalles  vitenskapelig?  Dette  er  grunnleggende
problemer  som  ikke  minst  har  vært  gjenstand  for  inngående  viten-
skapfiiosofiske  kontroverser  i  vårt  eget  århundre.

L.   Patrik  redegjør  i  sin  artikkel   "Is  there  an  archaeological
record?"   (1985)   for  hva  hun  oppfatter  som  de  grunnleggende  episte-
mologiske  forskjeller  mellom  Binford  og  Hodders  ulike  innfalls-
vinkler.   Patrik  tar  i  sin  analyse  utgangspunkt  i  begrepsparet
"archaeological  record"   (et  til  norsk  uoversettelig  begrepspar).

For  som  hun  sier  om  arkeoiogiens  metafysiske  probiemer  så  er
noen  av  disse   "packed  into  the  very  language  of  archaeology  in
a  way  that  is  difficult  to  extricaLe  without  unduly  alarming
those  archaeologists,  who  are  even  more  partial  to  the  language
of  archaeology  than  to  its  theories.   The  phrase  archaeolo
record  is

ical
certainly  one  of  these  favorites  in  the  archaeological

ianguage,   but  it  is  not  without  its  problems"   (ibid.:28).   Hun  går
direkte  inn  i  debatten  Binford  -  Hodder  ved  å  hevde  at  begreps-
paret  på  langt  nær  er  entydig  og  at  det  i  dagens  problemsituasjon
har,   avhengig  av  innfallsvinkel,   to  grunnleggende  ulike  betyd-
ninger;   en  fysisk  og  en  tekstuell.   Binford  representerer  den
fysiske  modell  og  Hodder  den  tekstuelle.   "Consequently,   the  con-
cept  of  the  archaeological  record  brings  two  distinct  sets  of
metaphysical  and  methodological  implications  to  archaeology,   cor-
responding  to  the  current  split  in  archaeological  theory  between
new  archaeology  and  structural,   or  contextual  archaeology"
(ibid. : 32 ) .
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Hun  finner  imidlertid  et  viktig  likhetstrekk  ved  de  to  modeller
og  det  er  at  de  begge  legger  vekt  på  å  avdekke  mønstre  i  arkeo-
logisk  materiale   (les:   archaeological  record).   Disse  mønstre
er  det  enighet  om  er  forårsaket  av  "reguiarities  forming  the
record".   Den  fysiske  modellen  "attributes  the  regularities  to
causal  laws  alone''.   Den  tekstuelle   "attributes  many  of  these
regularities  to  codes  or  rules  that  regulated  human  behavior,
but  did  not  determine  it  causally.   Such  rules  function  as  gram-
matical  rules  do,   guiding,   but  not  dictating,   language  use"
(ibid.:37).   Spesielt  i  Hodders  publikasjoner  fra  1982  under-
strekes  det  tekstuelle  aspektet  ved  arkeologisk  materiale.  Mer
om  dette  seinere.

I  Patriks  analyse  av  konf likten  fremtrer  de  epistemologiske
motpolene  tydelig  og  parallellene  til  generell  vitenskapsfilo-
sofisk  debatt  biir  åpenbare.   Binford  -Hodder  skismaet  kan  ikke
sees  isolert  fra  sentrale  vitenskapsfilosofiske  strømninger
fra  50-tallet  og  fremover.   Slik  jeg  ser  det  faller  Binfords
epistemologiske  grunnsyn  sammen  med  den  dominerende  anglo-ameri-
kanske  analytiske   "lov  og  orden"-filosofi.   Dens  fremste,   og
for  arkeologer  mest  kjente  representanter,   er  Popper  og  Hempel.
Jeg  mener  ikke  her  å  si  at  disse  sto  for  det  samme,   for  det  gjør
de  jo  ikke,   jfr.  konflikten  verifikasjon  versus  falsifikasjon,
det  vesentlige  i  denne  sammenheng  er  den  analytiske  vitenskaps-
filosofiens  vektlegging  på  metode,   at  "vitenskapen"  må  oppfyiie
visse  kriterier  av  metodisk  art  som  er  uavhengig  av  enhver  de-
siplins  særskilte  egenart   (se  f.eks.   Skirbekk  1984).   Redegjørel-
sene  for  såkalte   "research  designs"  etter  mønster  av  Hempeis
hypotetisk-deduktive  metode  er  mange  i  den  prosessuelle  60-  og
70-tallsarkeologien   (Binford  1964,   Watson,   LeBlanc  &  Redman
ig7i,   Piog  i974,   South  i977).   Temaet  er  såvidt  forterpet  og
velkjent  at  jeg  ikke  finner  det  nødvendig  å  gå  i  ytterligere
detal j .

Men  hvor  er  Hodder  hjemmehørende  i  det  20.   århundres  viten-
skapsfilosofiske  landskap?  Han  kaller  sin  arkeologi  for  kontekst-
uell   (1982a  og  b,1984)   eller  post-pro§essuell   (1985,1986)   og
ser  den  som  en  utvidelse  og  konsekvens  av  den  prosessuelle  arkeo-
logien:   "It  develops  from  a  criticism  of  that  which  went  before,
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building  on  yet  diverging  from  that  path"   (Hodder   1986:   170).
Den  skiller  seg  etterhvert  meget  fra  N.A.   at  den  har  utviklet  et
slektskap    med  tradisjonelt  sett  kontinentale  vitenskapsfiloso-
fiske  #trømninger;   strukturalismen   (Levi-Strauss) ,   lingvistikk
(Saussure),   enn  videre  tradisjoner  som  står  sterkL  i  den  tysk-
språkiige  kulturkrets,   representert  ved  Vico,   Schleiermacher,
Dilthey,   Heide.7ger  og  Gadamer.   Det   nærmeste   en  kan  komme   en  eks-

piisering  av  dette  av  meg  påståtte  siektskapsforhoid  er  når  Hod-
der  i   sin  epistemologiske  omfavnelse  av  Collingwood   (1946)   nevner
Diltheys   sterke  innflyteise  på  sistnevnte.   "(Diithey)   made  cate-
gorical  distinctions  between  the  natural  and  human  sciences"
(Hodder   i986:9i).   Jeg  tør  våge  å  påstå  at  Hodder   (i986)   hevder
et  epistemologisk  grunnsyn  som  er  identisk  med  det  hermeneutiske.
Men  ikke  et  eneste  sted  i  boken  forekommer  begrepet  hermeneutikk.

Anglo-amerikanske  forskeres  ringe  interesse,   eller  i  verste  fall
dårlige  kjennskap,   til  kontinentalfilosofiske  strømninger  er
ikke  noe  spesielt  for  arkeologer.   Om  begrepet  hermeneutikk  skriver
den  amerikanske  filosofen  Bernstein:

"Its  novelty  is  indicated  in  a  passage  cited  earlier  from

Thomas  Kuhns   'The  Essential  Tension'    (1977)   in  which  he
confesses  that   'the  term   'hermeneutic'    ....     was  no  part
of  my  vocabulary  as  recently  as  five  years  ago.   Increas-
ingly,   I  susi)ect  that  anyone  who  believes  that  history
may  have  deep  philosophical  import  will  have  to  learn
to  bridge  the  longstanding  divide  between  the  Continental
and  English-language  philosophical  traditions"   (Bernstein
1983 : 109 )  .

At  forfatteren  av   "The  Structure  of  Scientific  Revolutions"   (1970)
ikke  var  vel  innsatt  i  den  hermeneutiske  filosofiske  tradisjon
er  forsåvidt  mer  oppsiktsvekkende  enn  at  eventueit  ikke  Hodder
er  det.   Hva  er  så  hermeneutikk  og  hvordan  kan   jeg  hevde  at  Hodders
kontekstuelle  innfallsvinkel  fører  til  et  skifte  i  epistemologisk
grunnsyn  henimot  det  hermeneutiske?

Hermeneutikk  kommer  av  gresk  og  betyr  fortolkningskunst.
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Giovanni  Battista  Vico  var  den  som  skapte  og  utvikiet  begrepet  på
tidlig  1700-tall.   Vico  hadde  liten  innflytelse  i  sin  samtid  (opp-
iysningstiden).   På  lsoo-tallet  ble  hermeneutikken  som  metode
videreutviklet  i  samband  med  den  fremvoksende  historieviten-
skapen,   først  og  fremst  av  Dilthey.   Han  så  på  hermeneutikken  som
et  metodisk  tilsvar  til  den  raskt  ekspanderende  naturvitenskapen.
Hermeneutikken  skulie  i  følge  Dilthey  få  konsekvenser  for  aiie
disipliner  som  studerte  mennesket.   "Nineteenth-century  herme-
neutics  developed  as  a  reaction  against  the  intellectual  imperi-
alism  of  the  growth  of  positivism,   inductivism,   and  the  type
of  scientism  that  claimed  that  it  is  the  natural  sciences  alone
that  provide  the  model  and  standards  for  what  is  to  count  as
genuine  knowledge   (Bernstein  1983:112).   Men  det  viktigste  i  den-
ne  sammenheng  er  utviklingen  av  den  såkalte  ny-hermeneutikken
etter  2.   verdenskrig  med  Heidelberg-filosofen  Gadamer  i  spissen.
Diithey  så  på  hermeneutikken  som  åndsvitenskapenes metode .
Gadamers  hermeneutiske  perspektiv  er  ontologisk.   ".. .   explicit
in  Gadamer,   are  two  interrelated  fundamental  claims:   the  claim
for  the  ontological  significance  of  hermeneutics,   and  the  claim
for  its  universality"   (ibid.:113).   Hermeneutikk  sees   som  en
selvstendig  disiplin  og  ikke  lenger  bare  som  humaniora§  metode.
Gadamer  vil  ta  rede  på  hva  det  er  å  forstå.   Mennesket  biir  kastet
inn  i  verden  som  et  vesen  som  forstår  og  tolker,   slik  at  om  vi
skai  kunne  forstå  hva  det  er  å  være  menneske  må  vi  søke  å  forstå
forståelsen  selv,   i  all  sin  kompleksitet.   Det  å  forstå  og  toike
er  en  universell  egenskap  og  kan  sies  å  være  underiiggende  aii
menneskelig  aktivitet.   Dette  ontologiske  perspektiv  er  grunntonen
i  Gadamers   "Wahrheit  und  Methode"   (1960).   Det  som  skjer  når  vi
for§tår  er  beskrevet  mer  konsentrert  i  artikkelen  om  "Forståeisens
sirkei"   (i977).   Jeg  finner  det  nødvendig  å  referere  noen  sentraie
delers

"Den  hermeneutiske  regel  at  helheten  må  forståes  ut  f ra
delene  og  delene  ut  fra  helheten,   skriver  seg  fra  an-
tikkens  retorikk.   Dette  har  den  nyere  tids  hermeneutikk
overført  fra  tale-til  forståelseskunsten.   Her  som  der
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foreligger  et  sirkelforhold.   Meningen  som  foregripes  -
heihetsforståelsen  -  utttrykkes  ekspiisitt  idet  deiene
bestemmes  ut  i   fra  helheten,   samtidig  som  de  igjen
bestemmer  helTieten"   (Gadamer   1977:1   i  J-A.   Smiths   over-
settelse ) .

"Den  som  vii  forså  en  tekst,   fremsetter  alltid  et  utkast.
Han  kaster  frem  for  seg  en  mening  av  helheten  så  snart  en
første  mening  viser  seg  i  teksten.   Meningen  viser  seg  enn
videre  bare  fordi  r.ian  allerede  leser  teksten  med  visse
forventninger  om  en  bestemt  mening.   Forståelsen  av  det
som  står  der,   består  i  utarbeidelsen  av  et  slikt  for-
utkast,   som  riktignok  stadig  blir  revidert  efter  som  man
trenger  videre  inn  i  meningen"   (ibid.:5).

Om  objektivitet  hevder  Gadamer:   "Her  finnes   ingen  annen   'objekti-
vitet'   enn  utarbeidelsen  av  for-meninger  som  holder  stand"   (ibid).

Hodders  kontekstuelle  innfallsvinkel  krever  at  forskeren  skal
forstå,   tolke  og  avdekke  mening  i  fortidige  kulturer  som  f.eks.
symboler,   ritualer  og  religiøse  forestillinger.   Han  ligner  det
arkeologiske  materiale  med  en  tekst  som  skal  kunne  leses.   Be-

grepet  palimpsest,  er  nærliggende.

". . .   context  can  be  taken  to  mean   'wit.h-text'   and  so  the

word  introduce§  an  analogy  between  the  contextual  meanings
of  material  culture  traits  and  the  meanings  of  words  in
a  written  language.   'l'he  argument  is  that  objects  are  only
mute  when  they  are  out  of  their   'texts' ;   but  in  fact  most
archaeological  objects  are,   almost  by  definition,   situated
in  place  an  time  and  in  relation  to  other  archaeological
objects.     This  network  of  relationships  can  be   'read',
by  careful  analysis   (.. .)   in  order  to  reach  an  interpre-
tation  of  meaning  content"   (Hodder   1986:145-146).

Flodder  mener  materialets   stumhet  opph¢rer  i  komplekse  kontekster.
Konsekvensen  av  dette  synet  er  tilbake  til  en  "la  fakta  tale
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hoidning".   Men  det  viktige  poenget  her  er  at  når  Hodder  vii  skape
fortidsbilder  qua  materiell   "tekst",   så  er  hermeneutikken  en  nær-
iiggende  tiinærmingsmåte.   og  Hodder  er  så  nær,   så  nær:

"So  everything  depends  on  everything  else,   and  the  de-

f inition  of  attributes  depends  on  the  definition  of  con-
text  which  depends  on  the  definition  of  attributes!
•.theory,   interpretation    and  subjectivity  are  involved  at
every  stage" (ibid. :140-141)

I  dette  vekselspillet,   eller  veven,   av  data,   teori,   subjekt  og
toikning  iigger  implisitt  den  hermeneutiske  tilnærmingsmåte.

Termen   "konLekst"  står  svært  sentralt  i  den  arkeologiske  sjar-
gong  og  begrepsverden.   Et  i  denne  sammenheng  reievant  spørsmåi,
nært  beslektet  med  Patriks  ovenfor,   ville  være:   Finnes  det  en
arkeologisk  kontekst?

I  denne  avhandlingen  er  termen  "konteksL"  allerede  anvendt
eller  vil  i  det  følgende  anvendes  med  minst  fem  forskjellige
meningsinnhold  alt  etter  sammenheng   ....   eller  kontekst:

1)   "Arkeologisk  kontekst"   i  betydningen   "som  gjelder  arkeologi"
eller  "historisk  og  kulturell  kontekst",   som  gjelder  den
spesielle,   unike,   sammenheng  tid  og  rom.

2)   "Arkeologisk  funnkontekst",   dvs.   som  gjelder  funnforhold  og
sammensetning  av  det  arkeologiske  materialet.

3)   "Arkeologisk  materiale  i  kontekst";   arkeologisk  materiale  sees
i  kontekst,   dvs.   at  alt  arkeologisk  materiale  fra  et  funnsted,
region  etc.   sees  i   innbyrdes   sammenheng  eller  i   sammenheng
med  annet  relevant  kildemateriale,   f .eks.   som  i  system-teorien.

4)   "Arkeologi som  kontekst"   i  den  betydning  at  arkeologisk  mate-
riaie  sees  som  tegn  i  en  tekst  som  skal  forstås  og  toikes,
jfr.   Patriks  forsiag  tii  å  la  ilodders  kontekstueiie  arkeoiogi
i  1982-utgave  falle  inn  under  en  tekstuell  modell.   Arkeologien
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som  lingvistisk  metafor.  Arkeologisk  materiale  oppfattes  som
en  materiell  palimpsest.

5)   "Arkeologens  kontekst";   arkeologen  og  samtiden.   Det  arkeologiske
fortidsbilde  avspeiler  arkeologen,   forskerens   liv  og  samtid.
Arkeologien  som  hermeneutisk  metafor.   Arkeologisk  praxi_s  er
hermeneutisk.   Hodder  fremfører  dette  syn  spesielt  energisk  fra
1984  og   fremover   (Hodder   1984,1986).   Shanks   &  Tilley   (1987)
utdyper  denne  oppfatning  av  arkeologisk  forskning  som  uunnvikelig
hermeneutisk .

Punktene   fire  og   fem  gjengir  komplekse  forhold  svært  skjematisk
og  forenkleL,   jfr.   8.   01sens   (1987)   drøfting  av  strukturalisme,
lingvistikk,   semiotikk  og  hermeneutikk.   Det  vil  føre  for  langt
å  gå  inn  på  disse  problemfelt  i  sin  fulle  bredde.   Det  viktige
i  denne  sammenhengen  er  at  en  form  for  språklig  metafor  anvendes
som  modell   for  arkeologisk  teorioppbygging.   Arkeologisk  materiale
kan  leses  som  meningsfylte  tegn  i  en  tekst  og  arkeologiens  for-
nuftsgrunnlag  er  uunngåelig  hermeneutisk.

Hviike  konsekvenser  får  denne  tvedeiingen  av  arkeologien  i
en  fysisk  og  tekstuell  modell  for  zooarkeologisk  kildemateriale?
Spiller  det  videre  ngien  roiie  at  de  to  modeiiene  må  sies  å  tii-
høre  ulike  vitenskapsfilosofiske  tradisjoner?

2.2.   Prosessuell  zooarkeologi

Med  bakgrunn  i  det  prosessuelle  kulturbegrepet  blir  animalosteo-
logisk  materiale  en  eksplisitt,   likestilt  og  selvfølgelig  del  av
det  arkeologiske  kildetilfang.   "Cultural  systems  are  adaptive
systems,   and  in  order  to  understand  their  operation  and  the  pro-
cesses  of  their  modification,   we  must  be  in  a  position  to  define
their  adaptive  milieu"   (Binford   1972:167).   Den  innlysende  konse-
kvens  blir  derfor  at  i  tillegg  til  "the  investigation  of  cul-
tural  items,   features,   and  aLctivity  loci,   we  must  sample  popula-
tions  of  ecofacts"   (ibid.).   "økofakt"   er  således  begrepet  som
omfatter  alle  kulturelt  relevante,   organiske  og  ikke-artefaktuel-
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le  data.   Pollen,   makrofossiler,   jord  og  dyrebein;  alt  dette  er
økofakter,   vel  og  merke  hvis  de  stammer  fra  arkeologiske  funnkon-
tekster.   Økofakter  er  "av  månniskor  jagade,   fångade,   fiskade
och  insamlade  djur  och  våxter,   avsedda  att  anvåndas  som  kållor
f6r  nåring  och  energi"   (Welinder   1986:11).

Min  inniedningsvise  såkalte  eksakte  karakterisering  av  zoo-
arkeologiens  materiale  som  subfossilt  animal-osteologisk  mater-
iaie  fra  arkeologiske  funnkontekster   (kap.i.3. ),   kan  såiedes  for-
enkles.   Økofakter  stammer  pr.   definisjon  fra  arkeologiske  funn-
kontekster  og  er  derved  også  pr.   definisjon  subfossilt  materiaie.
Økofakt-begrepet  kan,   som  vist  ovenfor,   inndeles  i  ulike  under-
grupper.   I  det  følgende  vil  "økofakt"  alltid  henvise  til  under-
gruppen  dyrebein  hvis  ikke  annet  presiseres.   På  bakgrunn  av
økofaktens  sentrale,   og  med  artefakten  likestilte,   plass  i  den
prosessuelie  arkeologien,   begynner  man  i  det  hele  tatt  å  tviie
på  begrepet  "zooarkeologis"  berettigelse.  Når  økofakter  og  arte-
fakter  er  like  vi.ktig  arkeologisk  kildemateriale,  hvorfor  skal
f .eks.   dyrebein  rubriseres  under  en  særskilt  betegnelse?  Begreper
som  bioarkeologi,   geoarkeologi  og  zooarkeologi  kan  kun  betraktes
som  betegneiser  på  studier  av  uiike  typer  arkeologisk  materiaie.
Konsekvensen  av  at  en  slik  terminologi  for  studiet  av  ulike
typer  kildemateriale  eksisterer  burde  da  nettopp  være  at  man
dannet  begreper  som  keramikkarkeologi,   jfr.   Legges   "ceramo-
archaeologist".     Dette  vil  neppe  skje  og  arkeologien  vil  nok
aiitid,   språkiig  sett,   implisitt  understreke  artefaktene  som
fagets  egentlige  kildemateriale.   Det  blir  imidlertid  ikke  mindre
galt  av  den  grunn.   I  den  prosessuelle  svært  økologisk  rettede
arkeologien  er  bein,  potteskår,  pollen  etc.  teoretisk  sett  kiide-
materiaie  av  iike  stor  verdi.  Når  vi  så  har  fastsiått  hvorfor
dyrebein  er  en  selvfølgelig  del  av  datatilfanget  i  den  pro§es-
suelle  arkeoiogien,   må  vi  ta  rede  på; hvordan  er  økof akten
viktig?

Den  kanskje  mest  stringenLe  og  konsekvente  utgaven  av  N.A  er
den  system-teoretiske.   I  den  system-teoretiske  arkeologien  frem-
trer  analysens  elementer  som  utvetydige  variabler  som  sees  i  et
gjensidig  avhengighetsforhold  til  hverandre.   Den  underliggende
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forklaringsmodellen  er  klart  funks.jonalistisk,   dvs.   at  en  kompo-
nents  tilstedeværelse  forklares  ut  fra  sin  virkning,   eller  sagt
annerledes:   ". . .when  the  fact  that  some  mechanism  has  a  particu-
lar  ef fect  is  causally  relevant  to  the  very  existence  of  that
mechanism,   then  that  mechanism  i§  a  functional  cause  or  function"
(Salmon   1982:39).   Økofakten  gir  informasjon  om  omgivelsene  og
de  miljømessige  rammer  for  menneskelig  atferd.   Nøkkelord  i
systemteorien  er;   likevekt  og  tilpasning.   Balansen  kan  forrykkes
og  systemet  forandres  i  kraft  av  uavhengige  variabler  som;"klima-
endringer,   demografisk  press,   fjernhandel.     Mennesket  er  i  denne
sammenhengen  en  avhengig  variabel  som  maksimerer  lokalt  innenfor
de  gitte  økologiske  rammer"   (Solli   1986b:27).

I  studiet  av  endring  og  utvikling  blir  derfor  økofakten,   i
kraft  av  uavhengig  variabel,  helt  sentral.   I  system-teoretiske
st.udier  st.år  derfor  nærvær,   fravær  og  sammensetning  av  økofakt-
grupper  heit  sentrait  når  det  gjeider  diakrone  aspekter  som
endring  og  utvikiing  over  tid.   Det  å  kjenne  de  økologiske  ram-
mene  for  mulige  tilpasningsformer  er  nøkkelen  til  kunnskap  om
f.eks.   ervervsformer  og  sosial  organisasjon.   økofakten  er  der-
ved  uunnværiig  i  den  prosessuelle  arkeologien.   Men  kun  å  påvise
de  økologiske  rammer  for  mulig  menneskelig  atferd  er  ikke  den
prosessueiie  arkeologens  endelige  måi.   Målet  er  ikke  å  gi  et
bilde  av  mennesket  bak  økofakten  eller  artefakten,   men.  snarere
systemet  bak  både  mennesket  og  økofakten   (Flannery  i972:io5).
Fig.   1  viser  Clarkes   (1968)   systemiske  modell.

Fi8.1:
Modell  av  den  dynamiske
likevekt  mellom  nettverk-
ene  av  sut)system  i  ett
sosio]mlturelt  system  og
dets  totale  økologiske
system  (etter  Clarke  1968).
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i  tiiiegg  tii  å  være  underiagsdata  for  kartiegging  av  økologiske
rammer,   variablene  klima,   geologi,   flora  og  fauna  i  Clarkes
modell,   representerer  de  ulike  økofaktgrupper  viktige  data  i  en
analyse  av  det  økonomiske  subsystem.   Mer  om  dette  seinere.

2.3.     Kontekstuell  zooarkeologi

Økofakter  vil  under  den  kontekstuelle  innfallsvinkel  fortsatt
være  viktige  grunndata  for  studier  både  av  økoiogisk  og  økonomisk
karakter.  Men  økofakter  vil  ikke  lenger  bare  kunne  studeres  med
utgangspunkt  i  den  tanke  at  dette  arkeologiske  kildematerialet
både  i  tid  og  rom  kun  representerer  økologiske  og  økonomiske
forhold.   Økofaktene  arkeologen  avdekker  er  pr.   definisjon  depo-
nert  av  fortidige  individer  i  en  historisk  og  kulturell  kontekst.
Hvordan  kan  vi  være  sikre  på  at  disse  menneskenes  forhoid  tii
dyr,   slakting  av  dyr,  kosthold  og  deponering  av  mat-  og  slaktav-
fall  kun  hadde  et  funksjonelt  overlevelsesaspekt?

Det  animal-osteologiske  materialet,   som  er  basisdata  ved  stud-
ier  i  ervervsstrategier  o.l.,  har  som  alt  annet  kildemateriale  i
følge  den  kontekstuelle  innfallsvinkelen  vært  gjennom  et  kulturelt
"filter"  der  regler,   tabus,  kjønnsroller,   religion  etc.,  kan  ha

vært  bestemmende  både  for  hva  som  eksempelvis  bie  spist  og  hvor-
dan  matavfallet  ble  deponert.   Økofakt-materialet  er  såiedes
"forstyrret"  av  helt  bestemte  kulturelle  forhold  som  ikke  direkte
har  noen  overlevelsesfunksjon,  men  er  uttrykk  for  id6er,   symbol-
ske  eller  ideologiske  sider  ved  det  fortidige  samfunnet.   Hodder
(1982a)   viser  i  sine  Nuba-studier  at  dyrebein  deponeres  etter
visse  kulturelle  regler  i  henhold  til  forholdet  mann-kvinne,
rent-urent :

"The  main  concern  of  the  analysis  of  Nuba  bone  refuse  has

been  to  demonstrate  that  bone  distributions  must  be  seen
as  part  of  conceptual  and  symbolic  schemes  working  wiLhin
broad  environmental  constraints"   (ibid. :159).

"...  meat-eating,   the  division  of  the  carcass  and  the
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dispersal  of  the  bones  must  always  have  a  symbolic
content  behind  which  there  is  a  conceptual  order.   Beyond
the  functioning  of   'the  economy.   is  a  conceptual  scheme
and  meaning"   (ibid.:16l).

Økofakten  som  arkeologisk  kildemateriale  svekkes  ikke  under  den
post-prosessuelle  innfallsvinkelen,   den  blir  heller  ikke  mindre
iikestiit  med  annet  arkeoiogisk  materiaie.   Knoklene  er  med  å
danne  den  "tekst"   som  gjør  at  arkeoiogen  biir  istand  tii  å  lese
sin  materielle  palimpsest.   Fordi  at  arkeologen  alltid  studerer
objekter  som  er  deponert  av  fortidige  individer  i  en  historisk
og  kulturell  kon+.ekst,   kan  han  eller  hun  aldri  unnslippe  eller
definere  bort  kildematerialets  kontekstuelle  aspekter:

"It  can  be  argued  that  economic  anthropology  is  studied

without  recourse  to  symbolic  anthropology.   But  in  arc-
haeology  ±±±  inference  is  via  material  culture.   If
material  culture,   all  of  it,  has  a  symbolic  dimension
such  that  the  relationship  between  people  and  things
is  af fected,   then  all  of  archaeology,   economic  and  so-
cial,   is   implicated"   (Hodder   1986:3).

Konsekvensen  for  zooarkeologisk  materiale  er  i  henhold  til  en
fysisk  eller  tekstuell,  hypotetisk-deduktiv  eller  ny-hermeneutisk
forkiaringsr,iodeli  eiler  tilnærmingsmåte,   den  samme  som  for  ait
annet  arkeologisk  kildemateriale.   Det  zooarkeologiske  materiales
naturvitenskapelige  og  økologiske  karakter  medfører  ikke  at  det  er
mer  verdifullt  under  den  mer  naturvitenskapelig  rettede  prosess-
uelle  innfallsvinkel  og  mindre  verdt  under  den  historisk-konteks-
tuelle .

Zooarkeologisk  materiale  er  imidlertid  ikke  et  "nytt"  kilde-
materiale  som  blir   "oppdaget"   i  og  med  den  prosessuelle  arkeo-
1ogiens  gjennombrudd  i  anglo-amerikansk  arkeologi  på  60-taiiet.
Det  jeg  har  forsøkt  å  redegjøre  for  i  det  foregående  er  konse-
kvensene  for  økofakten  i  hehold  til  80-tallets  kryssatlantiske
skisma  og  at  fundamentalt  ulike  grunnbilder  i  form  av  forskjellig
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syn  på  hva  kuitur  er,  £åE  føiger  for  ±±±±  typer  arkeoiogisk
kiidemateriale.  Men  spørsmålet  om  hvorfor  dyrebein  er  verdifuiit
arkeologisk  materiale,   kan  selvfølgelig  ikke  besvares  med  bakgrunn
utelukkende  i  den  anglo-amerikanske  epistemologiske,   forsknings-
historiske  og  kulturelle  80-tallskontekst.   Det  er  nødvendig
å  sette  probiemstiilingen  inn  i  en  videre  id6-  og  forskningshis-
torisk  kontekst.

Vi  vet  at  dyreknokier  ble  innsamlet,   og  derved  sett  på  som
verdifullt  kildemateriale,   av  de  danske  pionerer  allerede  i
midten  av  forrige  århundre   (Klindt-Jensen  1975,   Trigger  i986:5).
Spørsmåiet  biir  igjen;  hvorfor  gjorde  de  det?  Kanskje  har  grunn-
id6en  om  hvorfor  vi  tar  vare  på  dyrebein  ikke  endret  seg  vesent-
iig  de  siste  ioo  år?  Hvis  grunnbilder  og  metoder  er  endret  hva
består  i  så  fall  disse  endringene  i?

Paui  Feyerabend  understreker  den  absolutte  nødvendighet  av  å
se  aktuelle  problemstillinger  i  et  så  vidt  perspektiv  som  muiig
på  denne  måten:

". .,   it  is  clear  that  the  increasing  separation  of  the
history,   the  philosophy  of  science  and  of  science  itself
is  a  disadvantage  and  should  be  terminated  in  the  interest
of  all  these  three  disciplines.   Otherwise  we  shall  get
tons  of  minute,  precise,  but  utterly  barren  results"
(Feyerabend   1975:48).

Uten  å  provosere  leseren  nevneverdig  tør  jeg  påstå  at  den  mest
ytterliggående  prosessuelle   "lov  og  orden"-arkeologien,   eksempei-
vis  Watson  et.   al.(197l),   utviser  svært  liten  respekt  for  sine
preJprosessuelle  forgjengeres  arbeide.   T.   Kuhn  har  hevdet  at
"Unlike  art,   science  destroys   its  past"   (Kuhn  1977:345).

C-A.   Moberg  har  uttalt  at:   "1  amerikansk   'processuell'    'new
archaeology'   m6ts  neo-positivism  i  llempels  anda  med  en  neo-evolu-
tionism,   som  drar  med  sig  ett  f6ga  positivistiskt  teoribyggande;
och  samtidigt  står  på  programmet  en  utpråglad  historief ientiig-
het"    (Moberg   1978:225).

De  mest   "scientistiske"  krefter  i  N.A.   gjorde  så  godt  de  kunne
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også  på  dette  punktet.
Gadamer  på  sin  side  hevder  at   "Den  hermeneutiske  skoierte  be-

vissthet   (...)   vil  inneholde  en  historisk  bevissthet"   (Gadamer
1977:11).   Med  dette  menes   ikke  at  en  slik  skolert  bevissthet
gjør  en  i  stand  tii  raust  å  betrakte  de  danske  pionerers  arbeide
på  en  nøytral  eller  objektiv  måte.   Den  hermeneutiske  skoierte
bevissthet  vet  at  han  eiler  hun  har  fordommer  og  forhåndsoppfat-
ninger,   det  gjelder  derfor  å  "bestrebe  seg  på  ikke  bare  rett  og
siett  fuiibyrde  sine  antesipasjoner,   men  å  gjøre  dem  bevisst  for
å  kontrollere  dem  og  derigjennom  nå  den  rette  forståelse  ut  fra
sakene"   (ibid. :7).   Man  må  aidri   forsøke  å  minimalisere  eiier
bagatellisere  sin  historiske  forankring.   Med  bakgrunn  i  det
foregående  hersker  det  forhåpentligvis  liten  tvil  om  herværende
avhandlingsfor€atters  faglige  forankring  i  en  svært  anglo-ameri-
kansk  påvirket  arkeologi.   Dette  er  mitt  ståsted  og  det  er  ikke
uten  spenning   jeg  nå  vender  blikket  bakover  i  tid  og  mot  hjemiige
kyster.   Om  fenomenet  historiens  dom  har  Olof  Lagercrantz,   selv  i
sitt  livs  høst,   sagt  følgende  ord  som  jeg  har  lagt  meg  på  hjer-
tet:   "Nya  religioner,   nya  politiska  och  etiska  system  er6vrar
makten  på   jorden  och  de  bortgångnas  personligheter  och  insatser
omvårderas.    ( .... )   Våra  d6da  blir   (...)   granskade  enligt
råttsnormer  som  de  inte  kånde  till.   Kunde  de  i  graven  uppleva
dessa  processer,   som  våntar  oss  alla,   och  visste  de  att  de
inte  f6rmådde  såga  ett  enda  ord  till  sitt  fårsvar  hade  de
all  anledning  att  betrakta  sig  som  oråttfårdigt  straf fade
(Lagercrantz   1982:7).
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3.   Forsknings-og  id6historisk  bakgrunn

Flannery  kunne  i  1967  hevde  at   "sannhet"   for  prosessualistene  kun
var  ensbetydende  med  den  for  tiden  beste  hypotesen  og  at  alt  de
tror  på  der  og  da  før  elier  senere  vil  vise  seg  å  være  feii.
"Their   'theories'   are  not  like  children  to  them,   and  they  suffer

less  trauma  when  the  theories  prove   'wrong'    (Flannery  1972:107).
Det  er  vanskeiig  å  ta  et  slikt  utsagn  aivorlig  i  dag  på  bakgrunn
av  80-tallets  verbale  tumulter  med  den  prosessu.elle  arkeologiens
"sentrala  gestalt  Lewis   R.   Binford"   (Moberg   1978:227)   i  en  av

hovedrollene.   Sa  er  kanskje  ikke  N.A.   en  paradigmaLisk  vitenskap
i  Kuhns   (1970)   forstand  allikevel?

De  siste  25  års  N.A.  har  ikke  frembragt  noen  tiistand  i  arkeo-
1ogien  som  kan  betraktes   som  "normalvitenskap",   noe  som  også
ville  vært  en  stor  ulykke.  En  enhetlig,   anti-pluralistisk  arkeo-
iogi  der  åiie  arkeoioger   "under  en  viss  tid  mer  eiier  mindre
(har  en)   allmånt  omfattad  grundsyn  på  f6reteelserna   ....   en
instållning  som  beståmmer  deras  val  av  problem  och  styr  deras
sått   att   16sa   dem"    (DJlarc-Wogau   1980:12).

For  Kuhn  var  begrepet  paradigme  krumtappen  i  et  vitenskaps-
fiiosofisk  historiesyn,   for  ikke  å  si  historieteori.  M.  i.iasterman
(ig70)  har  funnet  at  begrepet  kan  tolkes  på  21  uiike  måter  bare
i   "The  Structure  of  Scientific  Revolutions".   Begrepets  mange-
tydighet  skulle  tilsi  forsiktighet  i  anvendelsen  av  det.   Slik
det  brukes  i  arkeologisk  litteratur  er  det  så  løsrevet  fra  Kuhns
generelle  historieteori  at  uttrykk  som  tradisjon,   grunnsyn,   skole,
innfallsvinkel  eller  tilnærmingsmåte  er  synonyme  begreper.   En
paradigmatisk  arkeologi  som  vil  innebære  perioder  med  såkait
normalvitenska.r)  der  forskerne  er  opptatt  av   "puzzle-solving"
vil  være  en  ulykke  for  enhver  humanistisk  disiplin  og  man  ville
produsere   "utter  barren  results",   jfr.   Feyerabend.   Tiden  har
utvilsomt  også  innhentet  prosessualistene.

En  historieløs  arkeologi  er  like  meningsløs  som  en  teoriløs
arkeoiogi.   Det  struktureit  riktige  i  forhold  til  det  foregående
viiie  være,   også  i  den  id6-  og  forskningshistoriske  gjennom-
gangen,   å  ta  fatt  i  sentraie  begrepers  eventueiie  utvikiing
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over  tid,   f .eks.   kulturbegrepet,   og  eventuelle  fundamentale  kon-
fiikter  meiiom  dominerende  personligheter.   For  så  å  ha  sett
hvilke  eventuelle  konsekvenser  disse  fikk  for  animal-osteologisk
materiale.  Jeg  er  redd  en  slik  innfallsvinkei  på  et  tilbakebiikk
gjennom  f .eks.   de  siste  100  års  arkeologiske  forskning  er  et
avhandlingsemne  i  seg  seiv.   i  det  følgende  vii  jeg  på  ett  unntak
nær  holde  meg  innenfor  Skandinavias  grenser.   Tilbakeblikket  vil
ha  form  av  en  presentasjon  av  forskere  og  enkeltartikler  eller
avhandlinger  av  disse,   som  etter  min  oppfatning  formidler  origi-
nale  eller  tidst}'piske,   i  den  grad  de  eksisterte,   zooarkeologiske
problemstillinger.   Mitt  utenomskandinaviske  unntak  er  G.   Clark.
Hans  innf iyteise  på  skandinavisk  steinalderforskning  er
udiskutabe l .

3.1.   Sophus  Muller  og  økofakten

I   1884  publiserte  Sophus  Mtiller  artikkelen   "Mindre  Bidrag  til
den  forhistoriske  Archæologis  Methode".   Denne  var  nok  et  tilsvar
tii  Monteiius'   typoiogiske  metode  og  vi  har  her  et  eksempei  på
et  grunnleggende  skisma  i   l880-talls  arkeologien.   Det  vil  imid-
iertid  gå  for  vidt  å  diskutere  dette  inngående  siden  det  ikke
direkte  vedkommer  zooarkeoiogisk  materiale.   Miiiler  siår  her  fast
at  arkeologiens  kildemateriale  er   ". . .   alt  hvad  Mennesket  har
formet  eller  anvendt,   Gudebilledet  saavelsom  den  raa  sten,   der
bærer  Mærker  af  Brug  -  Levninger  af  Dyr  og  Planter,   som  Mennesket
har  kjendt  og  drager  nytte  af ,   hele  den  omgivende  Natur  i  dens
Forhold  til  Mennesket  og  Rester  af  selve  det  menneskelige
Legeme    (Miiller   1884:184).

Miillers  oppfat.ning  av  hva  som  er  arkeologiske  data  avspeiles
i,   eller  avspeiler,   hans  syn  på  arkeologisk  metode:

"Metoden  bestaar  simpelthen  i  den  stærkest  mulige  Forøgelse

af   Sammenligningspunkterne.   Den  sammenlignende  Undersøgelse
strækkes  først  til  alle  Sider  og  Dele  af  selve  Oldsagerne
eller  andet  forhistorisk  Stof,   ( .... ).   Dernæst   føres   Sammen-
ligningen  ud  over  de  enkelte  Stykker  til  Typerne,   de  samlede
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Fund,   Fundgrupperne  og  den  hele  Kreds  af  Stof ,   idet  vel  at
mærke  alt  sammenlignes   ikke  i  og  for  sig,   men  i  Relationerne
til  andet,   baade  archæologisk  Stof ,   Fundforhold  og  navnlig
Findested"   (ibid. :197).

Mtiller  var  med  en  slik  innstilling  opptatt  av  den  hjelp  natur-
viterne  kunne  gi  arkeologene.

i  i847  bie  den  første  tverrvitenskapeiige  kommisjon  for  å
undersøke  kjøk.kemiøddingene  nedsatt.   Dette  arbeidet  måtte  ha  vært
tii  inspirasjon  for  hvordan  Mtiller  skuiie  komme  tii  å  oppfatte
arkeoiogiske  data.   Mtiller  sto  selv  bak  opprettelsen  av  den  så-
kalte  andre  kjøkkenmøddingkommisjon  som  besto  foruten  ham  selv
av  bl.a.     geologen  K.J.V.   Steenstrup,   zoologene  C.G.J.   Petersen
og  H.   Winge   samt  botanikeren  E.   Rostrup   (Klindt-Jensen   1975:94).

Hvilke  problemstiilinger  mente  så  Mtiller  at  dyrebein  viiie
kunne  kaste  lys  over?  I  artikkelen  "Zoologiske  og  archæologiske
Bestemmelser"   (1888)   ønsker  Mtiller  å  gi  et  bidrag  til  forståeisen
av  "de  nu  ikke  i  ringe  Antal  foreliggende  tildannede  Dyreknogler
o.lign.   fra  de  store  Stengraves  Tid"   (Mtiller   1888:261).   Dette
materialet  mente  Miilier  måtte  være   "et  godt  Suppiement  tii  den
rent  archæologiske  Behandling  af  de  forskjellige  Former,   og  det
kunde  i  det  mindste  formodes,   at  tillige  Spørgsmaalet  om  Husdyr-
hold  i  Danmarks  yngre  Stenalder  vilde  blive  stillet  i  et  klarere
Lys  end  tidligere"   (ibid.)   Ut  fra   "Sager  af  Ben"  ville  Muller
undersøke  Jap.   Steenstrups  påstand  om  at  steinaldermenneskene
ikke  hadde  noe  annet  tamdyr  enn  hunden.   Domestiseringsproblemet
er  her  sentrait  o`.,r  derav  følger  også  problemer  orikring  ervervs-
form  og  levevis.   Zoologen  H.   Winge  undersøkte  beinartefaktene

for  å  se  om  det  fra   "de  danske  Stengrave  findes  Ting,   som  ere
gjorde  af  Knogler  af  Tamdyr"   (ibid.).   Winge  ville  i   følge  Mtiller
ikke  selv  fremlegge  resultatene  av  denne  bestemningen.   Det  er
Mtiller  som  siterer  fra  Winges   rapport  og  som  kommer  med  utfyl-
lende  kommentarer.   Han  opplyser  at   "kun  om  et  ringe  Antal  Stykker
gjælder  det  at  Fundforholdene  ikke  ere  tilstrækkelige  oplyste"
(ibid.).   Antall  undersøkte  artefakter  av  type   '.Benpren"  tall-
festes  tii  23;   2  rådyr,   i  geit  og  20  får.
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I  en  viss  forstand  gjøres  en  mengderelatering  artene  i  mellom
som  antas  å  avspeile  dyreartenes  vanlighetsgrad.   Mtiiier  mener  at
grunnen  til  sauebeins  dominans  var  at   "man  oftest  havde  Faareben
ved  Haanden,   og  der  tør  vel  heri  ses  et  Vidnesbyrd  om  et  almin-
delig  udbredt  Faarehold  i  yngre  Stenalder"   (ibid.:266).   I  og  med
at  tamdyrhold  utover  hund  fastslås  har   ''Den  rette  zoologiske
Bestemmelse   ....   givet  de  uanselige  Benprene  en  stor  Betydning"
( ibid.  = 265 ) .

I   stikkordform  kan  Mtillers  problemstillinger  oppsummeres  som
følger;   domestisering,   ervervsform,   levevis.   Forholdet  mellom
arkeolog  og  zoolog  er  slik  at  zoologen  avleverer  sine  bestemnin-
ger  til  arkeologen  som  så  tolker  disse  og  setter  dem  inn  i  en
videre  sammenheng.   Mtillers  uttalte  interesse  var  forholdet  men-
nesker  -  dyreliv,  han  legger  liten  vekt  på  generelle  faunahistor-
iske  aspekter.   Dataunderlaget  for  denne  analysen  var  bearbeidet
knokkeimateriale,   altså  arte.fakter  av  bein.   Dette  er  imidiertid
ikke  noe  viktig  poeng,   i  en  annen  artikkei  der  Muiier,   uten  å
være  oppført  som  forfatter,   skriver  et  forord,   er  dataunderlaget
økofakter.     I  dette  forordet  presiserer  han  ytterligere  hva  han
oppfatter  som  det  viktigste  problemområdet  for  hva  vi  vii  kaiie
zooarkeologiske  undersøkelser   "Det  er  først  og  fremmest  ved
Studiet  af  de  f jærneste  Tidsrum,   at  Naturforskningen  yder  Archæo-
logien  en  værdifuld  Bistand"   (Petersen  et  al.1888:310).   Artikkel-
forfatterne  redegjør  for  sine  bestemninger  uten  noen  slags  kom-
mentarer;  de  ansiår  mengden  av  artene  i  kvaiitative  termer  som
"ikke  almindelig",   "i  mængde",   "mange  Knogle"   etc.   Mtiller  fast-

siår  enn  videre  i  sitt  forord  at  undersøkelsen  bringer  "opiysning
om  Dyreformer,   som  hidtil  vare  ukjendte  i  Landets  Fauna ,... "
(ibid.).     Økofakten  settes  her  inn  i  et  videre  perspektiv  også
faunahistorisk,   men  fremdeles  er  det  arkeolog  Mtiller  som  kommen-
terer  materialet.

Grunnen  til  dette  noe  omstendelige  referat  av  to  ioo  år  gamie
artikler  er  naturligvis  at  de  viser  hvor  etablert  det  øko-arkeo-
logiske  perspektivet  var  allerede  da,   og  ikke  minst  sier  de  oss
noe  om  strukturen  i  datidens  tverrvitenskapelige  samarbeide.

Fra  Danmark  har  jeg  også  lyst  til  å  nevne  et  faunahistorisk
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pionerarbeide  fra  H.   Winges  hånd;   "Om  jordfundne  Pattedyr  fra
Danmark"   (1904).   Her  gir  Winge  en  historikk  over  innsamling  av
"jordfundne  pattedyr"  tii  vitenskapelige  formåi.

Han  konsentrerte  seg  om  den  ikke-domestiserte  fauna  og  hans
publikasjon  er  rettet  mot  naturvitere,   men  den  hadde  interesse
også  for  datidens  arkeoioger  med  hensyn  tii  økoiogiske  rammebe-
tingelser  og  endring  over  tid.  Artikkelen  refereres  hyppig  til.
Winge  er  i  denne  sammenheng  oppmerksom  på  viktigheten  av  klare
opplysninger  om  funnkontekst.   Han  strukturerer  sin  oversikt
slik  at  han  tar  for  seg  ulike  funnsted  pr.   periode,  hva  som  der
er  funnet  og  viser  så  hvor  hver  enkelt  art  har  forekommet.
Kvalitativ  mengdeberegning.

3.2.   Økofakten  i  norsk  arkeologi   1900-1930

Det  er  også  H.   Winge  som  står  for  bestemningen  av  dyrebein  fra
Vistehola  i  A.W.   Brøggers  publikasjon   "Vistefundet"   (1907).
Sverre  Marstrander  skriver  i  anledning  100  årsdagen  for  Brøggers
fødsei:   "Gang  på  gang  understreker  han  betydningen  av  sarmen-
hengen  mellom  naturresursene  og  ervervslivet.   Begrepet  økologi
er  ikke  nevnt,   men  i  virkeligheten  lanserer  Brøgger  økologiske
tankeganger  som  først  ble  gangbar  mynt  en  mannsalder  senere.
Her  var  han  forut  for  sin  tid"   (Marstrander  1986:13).

Det  siste  kan  jeg  ikke  si  meg  enig  i.   Brøgger  var  snarere  i
takt  med  sin  tid  og  dens  internasjonale  vitenskapelige  strøm-
ninger  og  troiig  inspirert  av  både  Muller  og  de  danske  Kjøkken-
møddingkoirmisjoner.

Om  dyrebeina  fra  Vistehola  skriver  Brøgger  at  "Et  særdeles
interessant  bidrag  tii  forståelsen  av  Vistedyngens  beboeres  iiv
er  resterne  efter  de  dyr,   som  de  til  daglig  har  jaget  og  fanget
og  hvorav  de  ikke  blot  skaffede  sig  føde,   men  også  redskaper  ved
at  tildanne  knoklerne.  Men  ikke  alene  i  arkeologisk  henseende  har
denne  fauna  interesse;  den  er  det  første  betydelige  bidrag  til
kundskapen  om  dyrelivet  i  stenalderen  i  Norge  i  det  hele  taget"
(Brøgger   1907:8).   Winge  anvender  i  bestemningene  sine  sedvanlige
kvalitative  mengdeanslag;   "Knogler  i  Mængde",   "adskillige  Knogle",
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"enkelte  Knoglestykker",   men  noe  av  materialet  tallfes-

tes   også.   Etter  gjennomgangen  kommenterer  Winge  bi.a.   om   "et
Stykke  af  Overarmen  af  en  Fugle-Unge,   vist  en  Maage,   der  vidner
om,   at  man  i  hverL  Fald  om  Sommeren  har  været  på  Stedet"   (ibid.
:i3).     Sistnevnte  er  et  eksempel  på  hvordan  man  på  bakgrunn  av
materiaiets  arts-  og  alderssammensetning  søker  å  si  noe  om  på
hvilke  tider  av  året  menneskene  har  utnyttet  ressursene  i  Viste-
hoias,   i  moderne  språkbruk,   "site-catchment''-område.   A.W.   Brøgger
setter  så  det  animai-osteologiske  materialet  inn  i  en  kuiturhis-
torisk  kontekst.   Om  dyrebeinas  betydning  for  tidsbestemmelsen
fastsiås  at   "...  hele  det  rike  samfund,   (dyrerestene)   repræsen-
terer,   uten  tvil  h¢rte  hjemme  i  en  klimatisk  gunstig  tid"
( ibid . : 81 ) .

Avhandlingen  om  Vistefundet  var  utvilsomt  av  skjellsettende
karakter  for  den  videre  arkeologiske  forskning  i  Norge  og  synet
på  dyrebein  som  verdifuiit  arkeologisk  materiaie.

i  denne  sammenheng  er  det  også  riktig  å  nevne  A.   Nummedais

publikasjon   "Bjørneremsfundet"   (1913).   Til  Nummedals   fordel  kan
nevnes  hans  eksplisitte  vektlegging  på  horisontal  og  vertikai
dokumentasjon   (ibid.:23),   såiding  av   jordmasser   (ibid.:7)   og  at
deler  av  knokkelmaterialet  kunne  ha  funnet  sin  vei  inn  i  helleren
uavhengig  av  menneskers  hjelp.

Ved  Sheteligs  og  Brinkmanns  publisering  av   "Ruskenesset"   (1920)
blir  sistnevnte  kildekritiske  aspekter  gitt  en  bemerkelsesverdig
oppmerksomhet.   Forfatterne  iegger  stor  vekt  på  at  funnstedets
"topografiske  eiendornmeligheter;   er  ogsaa  i  fremragende  grad  skyld

i  at  der  til  fundet  -  i  motsætning  til  hvad  vi  ellers  er  vant
til  her  paa  Vestlandet  -  knytter  sig  en  ikke  ringe  zoologisk
interesse,   idet  det  indeholder  ganske  betydelige  mængder  av
knokkel-  og  skjælrester,   der  gir  anledning  til  et  ikke  uinter-
essant  indblik  baade  i  den  yngre  stenalders  fauna  paa  stedet  og
i   sLenaldersfolkets   levevis"   (Brinkmann  &  Shetelig  1920:13).

Grunnen  tii  at  beinmaterialet.  er  så  godt  bevart  mener  Brink-
mann  er  fordi  store  deler  av  kulturlaget  var  beskyttet  av  en
overhengende  heller   "   -  og,   hvor  beskyttelsen  mot  regnen  var  fuld-
stændigst,   er  derfor  knokler  saavelsom  skjæl  godt,   ja  til  tider
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aldeles  udmerket  bevaret   ..."   (ibid.).   Regnet  og  den  kalkfattige
jordbunnen  på  Vestiandet  gjør  at  når  det  "kulsyremættede  regnvand
siger  ned  gjennem  jorden,   er  det  endnu  i  betydelig  dybde  istand
til  at  angripe  og  opløse  kalkholdige  substanser,  og  knokler  saa-
velsom  skjæl  som  ligger  i  jorden,   undergaar  derfor  overordentlig
hurtig  en  total  destruktion"   (ibid. ).   Denne  nitide  oppmerksomhet
orikring  bevaringsforhold  skiller  denne  avhandling  fra  Brøggers
i3  år  tidiigere.  LJen  kiidekritiske  bevissthet  ser  ut  tii  å  ha
blitt  skjerpet.  Men  Ruskenes-avhandlingens  kildekritiske  bevisst-
het  om  bevaringsforholdenes  betydning  dreier  seg  mest  om  forhol-
det  iite  bein  kontra  mye  bein  og  ikke  så  meget  om  hvorfor  noen
arter  eller  skjelettdeler  er  hyppigere  representert  enn  andre.
Slike  ulikheter  forklares  utelukkende  kulturelt,   eksempelvis    for-
skjeiien  fortært  på  stedet  kontra  fraktet  bort.  Sistnevnte  skuiie
komme  tii  å  utgjøre  et  av  Ruskenes-avhandiingens  hovedpoeng.

Zoologen  Brinkmann  har  som  spesialist  i  denne  primært  arkeo-
iogiske  avhandlingen  fått  et  visst  spillerom  for  spesifikt
faunahistoriske  problemstillinger.  Todelingen  arkeolog  -natur-
viter  er  blitt  noe  skarpere,  til  tross  for  at  Shetelig  til  en
viss  grad  kommenterer  det  animal-osteologiske  materialet.

En  annen  av  Vestlandets,   i  arkeologisk  sammenheng,   betydnings-
fuiie  heilere  er  Skipshelleren   (Bøe  1934),   der  også  et  rikt  osteo-
logisk  materiale  ble  innsamlet.   Dette  ble  dessverre  ikke  ana-
iysert  før  på  70-taiiet  av  H.  Olsen  og  er  fremdeles  upubiisert.

Foreløpig  oppsummering:   Den  prosessuelle  arkeologiens  øko-
iogiske  grunnbildc  synes  å  være  like  gammelt  som  arkeologien  seiv.
Når  det  gjeider  pionerenes  anvendelse  av  f .eks.   begrepet  kuitur
så  er  jeg  noe  i  villrede.   Implisiteten  er  på  dette  punkt  karak-
teristisk  for  eldre  litteratur.  Den  kontekstuelle  innfallsvin-
kelens  strukturelle  grunnsyn  synes  overhodet  ikke  å  være  berørt
i  forbindelse  med  animal-osteologisk  materiale.   Den  tverrfaglige
strukturen  ser  ikke  uventet  ut  til  å  utvikles  i  retning  av  opp-
splitting  og  spesialisering.  Men  fremdeles  skriver  kulturhis-
torikeren  naturhistorie  og  omvendt.  En  kvalitativ  mengdebereg-
ning  dominerer  og  for  arkeologen  er  målet  å  kunne  kartlegge
rammene  for  en  mulig  ervervsøkonomi.   Den  kildekritiske  bevissthet
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ser  ut  tii  å  skjerpes.   Grunnsynet  på  hvorfor  dyrebein  er  verdi-
fullt  materiale  er  veletabiert  på  30-taiiet.

I  dec  følgende  vil  strukturen  i  det  tverrvitenskapelige  sam-
arbeid  bii  ytteriigere  vektiagt  og  hviike  følger  denne  får  for
utviklingen  av  zooarkeologisk  forskning  og  dagens  problemsitua-
sjon,   videre  hvilke  informasjoner  forskerne  ønsker,   ikke  bare  om
ervervsøkonomiske  rammer,   men  også  om  den  spesifikke  ervervs-
Økonomi,   samt  graden  av  kildekritisk  bevissthet.

3.3.   Grahame  Clark  og   økofakten

J.G.D.   Clark  utgav  i   1936   "The  Mesolithic  Settlement  of  Northern
Europe".   Det  id6messige  innhoid  i  denne  skuiie  komme  tii  å  bety
meget  for  den  tverrvitenskapelige  prosjektforskning  også  i  skandi-
navisk  arkeologi.   Clark  var  utvilsomt  inspirert  av  skandinavisk
arkeologi  og  i  forordet  er  alle  i  den  historiske  gjennomgangen
nevnte  arkeologer  og  naturvitere,   i  tillegg  til  en  rekke  andre
skandinaver,   tatt  med  i  hans  oversikt  over  forskere  han  mener  å
stå  i  vitenskapeiig  gjeld  til.   Ciark  uttalte  at   "..,   divorced
from  its  background  of  natural  history  the  archaeological  story
was  too  abstracted  from  reality  to  have  very  much  meaning.   My
plan  has,   therefore,   been  to  introduce  the  reader  to  the  sequence
of  natural  events  in  Northern  Europe,   as  revealed  by  modern  re-
search,   and  to  proceed  from  this  to  synthesise  the  findings  of
prehistory  in  the  light  of  an  everchanging  environment"   (Clark
1936 : IX)  .

Dette  dype  tids-og  evolusjonsperspektivet,   systematikken  i
fremstillingen,   kart,   plansjer  og  pollendiagram,   og  det  vide
geografiske  perspektiv,   var  kanskje  hovedårsaken  tii  at  boken
ble  en  klassiker  og  et  mønster  for  andre.   L!et  øko-arkeologiske
grunnsyn  ble  gjennomført  med  forbilledlig  konsekvens.

I  Star  Carr  undersøkelsen  1949-51  ble  teori  utprøvd  i  praksis.
Undersøkelsesstedet  ble  valgt  ut  fra  krav  til  optimale  bevarings-
forhold  for  organisk  materiale;   i  myrlendt  og  vassjukt  terreng.
". .,   since  here  alone  were  the  physical  conditions  necessary

for  the  survival  of  a  broad  range  of  organic  materials  likely
to  exist  in  this  part  of  the  world"   (Clark  1954:XXI).   Man  ville
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her  undersøke   "..   a  site  capable  of  yielding  direct  information
about  the  way  of  life  of  Maglemosian  man  and  about  the  charac-
ter  of  his  immediate  environment"   (ibid.).   Mer  spesifikt  var
den  første  og  viktigste  problemstillingen  som  følger:   "..   to
test  the  possibility  of  recovering  something  of  the  organic
component  in  the  material  equipment  of  Mesolithic  settlers,   and
to  obtain  as  much  information  as  possible  about  the  animals
on  which  they  subsisted  and  about  the  physiographic  and  ecolo-
gical  conditions  prevailing  in  the  iminediate  area  at  the  time
of  the  occupation"   (ibid.:l).

Avhandlingen  om  Star  Carr  er  bygd  opp  slik  at  Clark  først
presenterer  en  generell  gjennomgang  som  tar  for  seg  ±±  sider
ved  det  fortidige  samfunn,   også  den  ervervsøkonomiske.   Ciark
baserer  seg  her  rå  de  botaniske  og  osteologiske  spesiaiist-
undersøkelser  presentert  i  egne  kapitler  i  det  samme  volum.
F.C.   Fraser  og  J.E.   Kings  kapittel   "Faunal  Remains"   er  rettet
mot  naturvitere  og  omhandler  generelle  faunahistoriske  aspekter.
Det  sies  eksplisitt  at   "The  exploitation  of  the  bones  for
human  purposes  is  dealt  with  in  another  part  of  the  report  and
will  only  be  referred  to  here  to  the  extent  that  it  is  con-
nected  with  the  biology  of  the  animals  concerned"   (ibid. :70).
Osteologenes  kapittel  preges  av  osteometriske  analyser,   et
viktig  poeng  er  deres  bestrebelser  på  å  vurdere  kvantitativt
artenes  relative  antallsforhold   (ibid. :15).   Clark  forsøker  i
avsnittet   "Animal  Food"  på  grunnlag  av  osteologenes  undersøkeise
å  beregne  kvantitativt  spesifikke  ervervsøkonomiske  forhoid;
slik  som  dyrenes   slaktevekt  og  energimengde.   Disse  beregningene
sammenholder  han  med  anslaget  om  at  fire  familier  kunne  ha  hatt
tiihoid  på  stedet  samtidig  og  disses  antatte  kaioribehov.
Kildekritisk  bevissthet  om  bevaringsforholdenes  betydning  er
bemerkeisesverJig  lav  når  det  gjelder  hvordan  disse  kan  ha  hatt
innvirkning  på  ulike  arters   (f.eks.   fisk  og  fugl   (s.   i6))   og
enkelte  skjelett€elers  representasjon.   Uansett,   Star  Carr-
undersøkelsen  er  en  klassiker,   og  dens  tverrvitenskapelige
hovedstruktur  ble  en  modell   for  arkeologiske  undersøkelser
verden  over.
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Det  viktigste  poenget  i  denne  forsknings-  og  id6historiske
sammenhengen  er  det  utpregede  ønske  om  så  eksakt  informasjon
som  mulig  om  det  fortidige  samfunns  ervervsøkonomi  og  at  dette
får  konsekvenser  i  form  av  et  kvantitativt  beregningsaspekt.
Vi  ser  videre  at  todelingen  mellom  naturviter  og  "kulturviter"
nå  er  biitt  skarpere.  Naturviterne  fraskriver  seg  faktisk
eksplisitt  ansvaret  for  redegjørelse  av  forholdet  menneske-
samfunn  -fauna.

3.4.   økofakten  og  spesialistene

i  Vaiihagar-prosjektet  er  oppsplittingen  i  spesialistområder
konsekvent  gjennomført   (Stenberger   1955).   Publikasjonen  er
strukturert  slik  at  ulike  forskere  har  tatt  for  seg  et  del-
problem  eller  en  materialgruppe.   Den  zooarkeologiske  bolken
er  tredelt;   N-G.   Gejvall  skriver   "  The  animal  remains   from
Vallhagar",   som  omfatter  alle  arter  unntatt  hesten.   Grunnen
tii  dette  oppgis  å  være  av  rent  praktisk  og  utgravnings-
teknisk  art.   8.   Lundholm  tar  for  seg   "I'he  horses. ."  og
J.   Lepiksaar   "The  birds..".

Gejvaii  reserverer  seg  gjentatte  ganger  mot  å  trekke  for
bastante  konklusjoner  ut  fra  det  animal-osteologiske  materi-
alet:   "At  the  risk  of  repitition,  warning  must  again  be  given
that  it  is  impossible  to  draw  any  definite  conclusions  about
the  domestic  animals   from  the  bone  recovered  from  any  one
building,  however  great  the  amount  or  varied  its  composition"
(Gejvaii   i955:787).   Gejvaii  drister  seg  aiiikevei  tii  å  komme
med  visse  antydninger  om  relativ  vanlighetsgrad,   slik  at  man
kan  hevde  at  han  ville  kartlegge  noe  mer  enn  bare  raminene  for
en  mulig  ervervsøkonomi.     Eksempel:   ''But  when  one   is  dealing
with  such  a  large  number  of  teeth  of  sheep  and  cattle  as   1025
and  469  respectively,   we  consider  ourselves   justified  without
too  great  risk  of  error  in  assuming  that  sheep  were  roughly
twice  as  common  as  cattle  during  the  period  covered  by  the
material"   (ibid. :794) .   I  konklusjonen  hevder  han  videre  at   jakt
og  fiske  har  spilt  en  liten  rolle  i  Vallhagar-beboernes  økonomi.
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"TTie  finds  contain  a  negligible  number  of  seal  bone  fragments

and  no  fish  bones.   Some  degree  of  isolation  from  the  coast  is,
therefore,   indicated  even  though  it  is  only  three  kilometers
distant"   (ibid. :798.

Det  som  klart  skiller  Gejvalls  kildekritiske  vurderinger
fra  Clarks   (1954),   er  hans,   i  teorien,   utpregede  skeptisisme  til
bastante  konklus]oner,   både  når  det  gjelder  kvantifisering
og  representativitet.   Gejvalls  skeptisisme  kompliserer  imidler-
tid  i  praksis  ikke  hans  arbeid  vesentlig.   Han  fremsetter  bl.a.
påstander  som  føiger:   "A  marked  difference  can  be  observed  be-
tween  the  more  nutritious  and  the  less  nutritious  portions
of  the  carcase  of  the  slaughtered  beasts"   (ibid. :787).   Gejvall
vurderer  i  denne  sammenheng  ikke  om  det  kan  være  andre  årsaker
til  overrepresentasjonen  av  visse  skjelettdeler  enn  kulturelle;
her  slaktemønster  og  mattilberedning.   Økofaktens  spatielle  dis-
tribusjon  i  husene  forklares  også  kun  kulturelt   (ibid.).

I  naturviterne  Bergquist   (anatom)   og  Lepiksaars   (zoolog)
publikasjon   "Animal  skeletal  remains   from  medieval  Lund"   (1957),
er  osteologien  helt  løsrevet  fra  generelle  arkeologiske  be-
traktninger.   Boken  er  del  av  en  arkeologisk  publikasjonsserie
og  må  derfor  regnes  for  også  å  være  rettet  mot  arkeoioger.   i
mitt  utvalg  er  dette  den  mest  spesialiserte  undersøkelsen  siden
Winge   (1904).   Merk  imidlertid  at  Winge  publiserte  sin  avhand-
ling  i  et  naturvitenskapelig  tidsskrift.   Pergquist  og  Lepiksaar
takker  innledningsvis  med  å  si  at  "The  levels,   in  which  the
material  was  found,  have  been  archaeologically  dated  by  Dr
Ragnar  Blomquist;  we  are  indebted  to  him  for  this  information
and  for  his  courtesy  in  making  available  to  us  material  in  the
Museum  of  Cultural  History  in  Lund"   (Bergquist  &  Lepiksaar   1957
: 11 ) .

Funnene  er  `datert  til  periden  1020-1400.   "As  no  distinction
could  be  drawn  between  the  material  from  the  different  decades,
it  seems  appropriate  to  consider  the  greater  part  of  the  mater-
ial  in  one  paper"   (ibid.).  Man  går  ikke  inn  på  hviike  kiide-
kritiske  problemstillinger  som  hefter  ved  "jordfundne  knogle";
bevaringsforhold  etc..  Merker,   eller  fravær  av  merker,   etter
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slakting,   sagmerker  etc.   nevnes,   samt  hvilke  beindeler  som  kunne
egne  seg  tii  redskapstiivirkning  og  håndverksproduksjon.   Eiiers
så  er  man  opptatt  av  osteoiogiske  probiemstiiiinger  som  individ-
størreise,   anatomisk  utvikiing  og  rasetilhørighet.  Når  det  gjei-
der  råstoff  til  håndverksproduksjon  fremsetter  forfatterne
bl.a.   denne  teorien:   "It  is  characteristic  that  no  complete  and
well-developed  antlers  were  found  on  the  site  and  that  there
were  very  few  beamfragments.   It  is  obvious  that  these  lastmen-
tioned  parts  were  used  in  the  manufacture  of  various  articles.
The  fragments  of  antler  found  on  the  site  must  be  the  discarded
remainders   from  the  workshop"   (ibid. :2l).

Med  bakgrunn  i  beinmaterialet  trekkes   f¢lgende  konklusjon  om
ervervsstrategier  i  middelalderens  Lund:   "Since  but  one  exception
only  antler  and  small  fragments  of  calvaria  have  been  found  in
Lund;   it  must  be  assumed  from  this  that  the  animal  was  not  a
direct  game  but  that  the  antlers  were  turned  over  from  hunters
abroad  to  the  craft§men  in  Lund  for  manufacture  into  tools  and
other  articles"   (ibid. ).   Forklaringen  virker  umiddelbart  plau-
sibei,   men  konklusjoner  ut  fra  såkalte  negative  indisier  er
siett  iatin,   ikke  minst  når  forfatterne  ikke  ser  på  materiaiet
med  et  arkeologisk  kildekritisk  blikk.   Bergquist  &  Lepiksaars
pubiikasjon  er  beskrivende  og  ikke  ekspiisitt  måiformuiert.   Det
er  kiart  at  de  har  lagt  vekt  på  det  faunahistoriske  aspektet,
det  er  noe  mindre  kiart  om  de  også  vil  si  noe  om  den  spesifikke
ervervsøkonomien  i  middelalderens  Lund.   Når  det  gjeider  råstoff
tii  håndverksproduksjon  formuleres  en  oppfatning  om  råstofftii-
gang  og  opphavssted   (f.eks.   reinsdyrhorn  fra  Norge).

Denne  publikasjonen  ser  jeg  som  et  klassisk  eksempel  på  et
tiifeiie  der  samarbeidet  osteolog  -  arkeolog  må  ha  foregått  etter
prinsippet  "silent  trade".   Ingen  av  partene  kan  sies  å  ha  be-
dreveL  tverrvitenskap.   Her  eksisterer  en  uttalt  todeling  av  opp-
gaver;  arkeologen  samler  inn,   for  så  å  overiate  ikke-artefaktene
til  ikke-artefakt-spesialistene.  Er  dette  eksemplet  representa-
tivt  for  det  som  skjer  i  zooarkeologien  utover  på  60-taiiet?

Et  av  de  første  norske,   større  tverrvitenskaplige  prosjekt
var  Varanger-undersøkelsen.   Her  presenteres  det  animal-osteo-
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logiske  materialet   (fisk  og  fugl;   for  pattedyr  foreligger  kun  en
upublisert  stensil,   1975)   i  et  eget  volum.   I  en  note  ber  forfat-
teren  H.   oisen  arkeologen  P.   Simonsen  om  å  gi  en   "kort  oversikt
over  de  arkeologiske  utgravninger  hvorfra  dette  beinmateriale
stammer"   (oisen  i967:6).   0lsen  ønsker  å  være  behjeipeiig  med  å
beiyse  arkeoiogiske  spørsmåi  gjennom  det  animai-osteoiogiske
materialet.   For  at  dette  skal  være  mulig  mener  Olsen  at  repre-
sentativitetsproblematikken   (bevaringsforhold  etc. )   må  gjennomgås
grundig.   "De  arkeologiske  spørsmål  som  det  osteologiske  materi-
aiet  skal  gi  svar  på  fører  nesten  alltid  tiibake  tii  vurdering
av  men devarias oner"   (ibid.:7).   Dette  ut  fra  det  nå  så  seiv-
føigelige  måi  at  man  ¢nsker  å  vite  ikke  bare  hva  fortidens  men-
nesker  kunne  ha  spist,  hvilke  dyr  de  kunne  ha  jaktet  på  etc.,
men  helst  eksakt  hva  de  spiste  og  hvilken  rolle  ulike  dyreslag
spilte  i  deres  ervervsøkonomi.   Olsens  poengtering  av  at  arkeologer
alltid  ønsker  en  vurdering  av  mengdevariasjoner  arter  i  mellom  er
en  nøkkeiobservasjon  som  åpner  for  et  mylder  av  kiidekritiske
aspekter  som  vil  bli  tatt  opp  i  et  eget  kapittei.  Vi  ser  nå
at  spesialiseringen  og  oppsplittingen  er  konsolidert  ut  fra
tanken  om  at  enhver  tar  sitt  spesialområde.

Jan  Ekmans   ''Early  Medieval  Lund  -  the  fauna  and  the  landscape"
er  nok  et  eksempel  på  en  spesialistrapport  løsrevet  fra  arkeo-
logiske  problemstillinger.   Ekmans  vurdering  av  de  arkeologisk
kildekritiske  aspekter,   eller  bedre;  hans  manglende  vurdering,
er  påpekt  i  ironiske  vendinger  av  0.   oisen   (i982).

"Beinmaterialet  fra  Oslogate  7  er  det  første  fra  norsk  middel-

alder  som  blir  gjenstand  for  en  nærmere  undersøkelse"(Lie   1979:
109).   Publikasjonene  av  utgravninger  i  Oslos  bygrunn  er  alle
skåret  over  samme  iest;   spesialiseringen  og  oppsplittingen  berører
ikke  bare  forholdet  arkeolog  -  naturviter,   men  også  forhoidet
arkeologene  imellom.   Ulike  forskere  skriver  et  kapittel  om  sin
materialspesialitet  eller  delproblem  (Mindets  tomt  1977,   Oslogt.
71979,   Fra  Christianias  bygrunn  1981).   Sistnevnte  utgravning
er  etterreformatorisk.

Lie   (i979)   skriver  at  "Formålet  har   ...   vært  å  søke  informa-
sjon  som  tidligere  ikke  har  vært  tilgjengelig  og  som  bare  et
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beinmateriale  kan  gi.   Hvilke  arter  man  drev  avl  av  er  i  denne
sammenheng  kansk]e  mindre  interessant  enn  individstørrelsen   . . ."
(Lie   1979:109).   Det  er  ikke  dermed  sagt  at  Lie  holder  mengde-
variasjoner  artene  imellom  for  uinteressante,   men  de  osteometriske
anaiysene  er  de  sentrale  i  hans  arbeid,   med  vekt  på  individstør-
reise  og  muiig  rasetiihørighet.   Han  forsøker  også  å  avdekke  et
siaktemønster  for  eksempeivis  storfe  på  grunnlag  av  aiderssammen-
setning  og  skjelettdelsvariasjon.   Det  gjennomføres  ingen  gjennom-
gående  representativitetsstudier,   men  faktorer  som  resistens;
at  virvier  gjennomgående  er  dåriig  bevart,   nevnes.   om  fugievirv-
ier  og  mangel  på  disse  sies  eksplisitt  at  dette  sannsynligvis  er
uttrykk  for  at  fuglevirvler  er  lite  resistente  mot  mekaniske  og
kjemiske  påvirkninger  i   jorden   (ibid. :iio).

Lie  er  meget  forsiktig  i  sine  konklusjoner  når  det  gjeider
mengdevariasjon,   han  angir  imidlertid  i  konklusjonen  prosentvis
fordeling  og  sier  videre  om  skjelettfordelingen:   "De  mest  kjøtt-
rike  deler  av  husdyrslaktet  er  best  representert.   Det  er  derfor
grunn  tii  å  tro  at  noe  slakt  er  tilført  stedet  i  tiiiegg  tii  det
som  er  produsert  og  slaktet  der"   (ibid. :i23).   Hans  måi,   i  tiiiegg
til  generelle  faunahistoriske  forhold  som  anatomisk  utvikling
etc.,   har  nok  ocJså  vært  å  si  noe  om  middelalderbymenneskenes
ervervsøkonomi.   Hans  kildekritiske  bevissthet  er  en  refleksjon
av  dette  mål.

I   sin  magistergradsavhandling  bygger  R.   Jørgensen   (1984)   for
en  stor  dei  på  animai-osteologisk  materiale  i  sin  studie  av  det
økonomisk/økoiogiske  grunnlaget  for  jernaidergården  på  Andøya.
Hans  metoder  vil  drøftes  annensteds.   Ringen  er  sluttet;   fra
arkeolog  Mtiller  i   1884  til  arkeolog  dørgensen  i   1984.

3.5.   økofakten,   grunnbildet  og  spesialiseringen

Har  så  grunnbilde  og  metoder  endret  seg  de  siste  100  år?  deg  vii
hevde  at  det  øko-arkeologiske  grunnbildet  av  fortiden  i  samband
med  innsamling  av  dyrebein  ikke  har  endret  seg  vesentlig.   Inn-
fallsvinkler  som  ligner  Hodders  kontekstuelle  og  dens  konsekven-
ser  for  også  animai-osteoiogisk  materiaie  har  jeg  imidiertid
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ikke  kunnet  oppdarje.   Det  er  i  det  hele  tatt  vanskelig  å  gripe
forholdet  kulturbegrep  -et  kildemateriales  verdi,   siden  innefor-
ståttheten  i  eidre  iitteratur  er  utpreget  når  det  gjelder  begreps-
redegjørelser.   For  eksempelvi§  Childe  innebar  kulturbegrepet
også  kognitive  aspekter,  hans  innfallsvinkel  er  imidlertid  spen-
ningsfyit  når  det  gjeider  forhoidet  norm  og  funksjon   (Hodder
ig82b:i2-i3).   Ciark  skriver  om  "materiell  kultur"   så  seint  som  i
1975:

". ..it  is  important  not  to  fall  into  the  error  of  imagin-
ing  that  artifacts  were  merely  extensions  of  men's  limbs
-  they  were  also  projections  of  his  mind  and  embodiments
of  his  history  and  owe  much  of  their  value  for  archaeology
to  this  very  fact.  Nevertheless,  when  considering  the
economic  basis,   tools  and  other  gear  can  usefully  be  con-
sidered  in  the  first  instance  in  their  role  as  aids  to
living,   as  in  themselves  incorporating  raw  materials  and
as  designed  to  assist  the  communities  employing  them  in
the  task  of  iTi€.nipulating  the  environment  to  ensure
survivial"   (Clark   1975:   8-9).

Ciark  påpeker  her  kiart  kuiturbegrepets  kognitive  aspekter,   men
velger  med  hensyn  til  teknologiske  og  ervervsøkonomiske  problem-
stiiiinger  å  innta  en  pragmatisk  funksjonell  hoidning  tii  kiide-
materiale  som  anvendes  ved  slike  studier.   Denne  holdning,   som
også  vii  måtte  omfatte  animal-osteologisk  kildemateriale,   mener
jeg  er  nokså  representativt  for  også  skandinavisk  arkeoiogi.
Hodders  presisering  om  at  erkjennelsen  av  begrepet  kulturs  kog-
nitive  aspekter  også  får  konsekvenser  for  ¢kofakten,   er  noe  nytt
som  ikke  heftet  ved  det   "gamle"  normative  kulturbegrepet.   Det
"gamle"  normative  kulturbegrepet  og  N.A.s  prosessuelle  kulturbe-

grep  iegger,   når  det  gjelder  animal-osteologisk  materiale,   uteiuk-
kende  vekt  på  kildematerialets  funksjonelle  og  ervervsøkonomiske
aspekter;   økofakter  avspeiler  forhold  som  jakt,   fangst  og  fiske,
kosthold,   generelle  ervervsstrategier.

Når  jeg  med  unntak  av  den  kontekstuelle  innfallsvinkei  hevder
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at  det  arkeologiske  grunnbildet  ikke  har  endret  seg  vesentlig,
så  betyr  dette  ikke  at  et  hundreårig  status  quo  foreiigger.   Det
er  forskernes  ambisjoner  om  mer  eksakt  kunnskap. som  har  endret
seg,   ikke  de  grunnleggende  id6ene  om  hvorfor  dyrebein  er  verdi-
fuiit  arkeoiogisk  materiaie.   Av  fig.   2  fremgår  det  at  i  mitt
utvalg  av  litteratur  skjer  en  avgjørende  endring  i  forholdet
mengdeberegninger  og  ervervsøkonomi  ved  Star  Carr  undersøkelsen;
fra  henholdsvis  kvalitativ  til  kvantitativ  mengdeberegning,   fra
måiet  om  kunnskap  om  rammer   for  ervervsøkonomi  til  også  spesifikk
ervervsøkonomi.   Denne  endringen  henimot  det  kvantitative  og
ønsket  om  mer  eksakt  kunnskap  om  det  fortidige  samfunns  ervervs-
økonomi  øker  kravene  til  arkeologisk  kildekritisk  bevissthet.
Lenger  frem  ser  vi  at  naturviteren  mer  eller  mindre  fullstendig
overtar  ikke  bare  bestemning  og  mengdeberegning,   men  også  den
kulturhistoriske  tolkningen  av  det  animal-osteologiske  materialet.
Når  det  gjeider  Star  Carr  skiiier  imidlertid  osteoiogene  meiiom
det  de  betrakter  som  henholdsvis  naturhistorisk  og  kulturhistorisk
interessant.   Det  siste  overiates  tii  arkeoiogen  å  sysie  med.   Hos
Bergquist  &  Lepiksaar,   Olsen  og  Ekman  er  spesialiseringen  total
og  arkeologiske   forhold  som  f.eks.   funnkontekst  ansees  som  til-
strekkelig  behandlet  ved  en  kort  henvisning  til  arkeologen.

Ut  fra  mitt  utvalg  er  det  imidlertid  ikke  entydig  at  en  økende
spesialisering  betyr  nedsatt  kildekritisk  bevissthet.   Hos  Berg-
quist  &  Lepiksaar  og  Ekman  er  oppmerksomheten  rundt  arkeologisk
kiidekritikk  bemerkeisesverdig  lav.   Olsen  på  sin  side  forsøker
å  drøfte  forhoid  som  bevaringsforhold  og  representativitet  inn-
gående .

Hvis  det  imidlertid  er  slik  at  den  kvantitative  zooarkeologien
fordrer  inngående  arkeoiogisk  kildekritikk,   men  samtidig  at
forskerne  som  analyserer  og  utf¢rer  kompliserte  kvantitative
beregninger  må  være  spesiaiister  på  sitt  område  og  derfor  sjei-
den  også  innehar  de  nødvendige  arkeologisk  kildekritiske  spesiai-
kunnskaper;   bærei   det  da  ikke  galt  av  sted?  Hva  er  hensikten
med  avanserte  kvantitative  beregninger  hvis  grunnlagstallene  har
ukjente  slagsider  pga.   f .eks.   funnomstendigheter?

Fenomenet  spesialisering  innen  arkeologien,   ja  humaniora
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genereit,   er  såvidt  alment  at  jeg  finner  det  nødvendig  å  drøfte
dette  mer-inngående.

3.6.   Spesialisering  og  tverrvitenskap

Siden  jeg  har  begitt  meg  inn  på  et  forskningsområde,   eiier  bedre;
benytter  et  arkeologisk  kildemateriale,   som  i  alle  fall  de  siste
30  år  i  skandinavisk  arkeoiogi  hovedsaklig  har  vært  forbehoidt
den  osteologiske  spesialisten,   er  jeg  vel  nærmest  forpliktet  til
å  mene  noe  om  fenomener  som;   spesialisering,   oppsplitting  i
arkeoiogiske  deidisipliner,   strukturer  i  såkait  tverrvitenskape-
lig  forskning,   grensevitenskaper  eller  det  som  Arne  8.   Johansen
(1985b)   kaller   "mellomromskunnskap".

Spesialiseringen  innen  all  vitenskapelig  virksomhet  har  skutt
fart  de  siste  ti-år.   De  mer  utenforliggende  samfunnsmessige  år-
saker  kan  være:   Utdanningseksplosjonen  i  den  vestlige  verden,
antall  forskere  og  publiseringen  av  vitenskapelige  resultater
øker  dramatisk,   derved  også  informasjonsstrømmen,   behovet  for
ekspertise  øker  proporsjonalt.   Oppsplittingen  i  hva` som  er  hen-
holdsvis  zoologisk  relevant  kunnskap  og  hva  som  er  arkeologisk,
er  også  forårsaket  av  ovennevnte,   men  i  det  foregående  antydes
at  spesialiseringen  kan  ha  sammenheng  med  de  forsterkede  krav
til  eksakthet  og  lvantitative  beregninger,   beregninger  som  er
så  kompliserte  at  ytterligere  spesialkunnskap  fordres.

Tidiigere  tiders  poiyhistor  eksisterer  så  avgjort  ikke  ienger.
"Kundskapsmassen  inden  de  enkelte  discipliner  er  efterhaanden

blit  saa  sLor,   metoderne  og  de  aktuelle  problemer  saa  særprægede
overalt,   at  alle  forsøk  paa  at  kombinere  resultaterne  vil  faa
præg  av  dilettantisme.   Den   'polyhistorisk'   indstillede  forsker
blir  derfor  et  stadig  sjeldnere  fænomen,   en  kulturtype  som  er
ifærd  med  at  dø  ut.   Findes  han  endnu,   da  ringer  han  hjemløs  paa
den  ene  stængte  fakultetsd¢r  efter  den  anden,   og  blir  enten
avvist  som  peregriner  eller  mottat  og  præsentert  med  et  over-
bærende  smil  -'Den  største  biolog  blandt  æstetikerne  og  den
st¢rste  æstetiker  blandt  biologerne"   (Zapffe  1984:13).   At  Zapffe
alierede  på  40-tallet  var  noe  oppgitt  over  spesiaiiseringen  er
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åpenbart,   for  som  han  sier   ". .naar  ingen  enkeit  disciplin  har
svar  at  gi,   da  kommer  turen  til  den ode  dilettant"   (ibid.).

I  arkeologien  er  begrepet  tverrvitenskap  et  honnørord.  Alle
er  enige  om  at  tverrvitenskap  er  bra,   riktig  og  verdt  å  etter-
strebe.   Seminarer  avholdes,   rapporter  utgis,   prosjekter  forut-
settes  å  ha  en  tverrvitenskapeiig  profii.  Man  hva  er  tverr-
vitenskap?  Hva  avgrenser  en  disiplin  fra  en  anne.n?  Arne  8.
Johansen  stiller  disse  og  besiektede  spørsmåi  i  sin  artikkei
"Tverrvitenskapelig  forskning  -finnes  den?".   Begrepet  disiplin

oppfatter  han  først  og  fremst  som  "en  forskningssosiologisk  be-
tegnelse  der  det  avgjørende  er  om  forskerne  kjenner  seg  som  med-
lemmer  i  det  samme   forskningsfellesskap.    ( . . . ) .

Når  to  personer  ikke  ienger  kjenner  seg  som  konkurrenter  og
ikke  lenger  er  aktuelle  som  deltakere  i  de  samme  kongresser,   til-
hører  de  i  tverrvitenskapelig  mening  to  ulike  disipliner,   selv
om  de   formeit  tilhører  samme  fagområde"   (Johansen   i985b:7).   Han
mener  enn  videre  at  det  finnes  tre  ulike  ambisjonsnivåer  for
tverrvitenskapelig  forskning  der   "Den  mest  ambisiøse  form  for
tverrvitenskapeiig  forskning  er  når  f lere  disipliner  går  sarmen
om  å  utvikie  heit  ny  kunnskap  i  grensesonen  mellom  disipiinene"
(ibid. :io).   Måiet  er  å  vinne  nye  innsikter   ''. . .i  de  kunnskaps-
tomme  områdene  mellom  de  etablerte  forskningsdisipiinenes  kunn-
skap"   (ibid. ).   Det  er  dette  Johansen  kaller  mellomromskunnskap.
Som  eksempler  for  utvikling  av  mulig  mellomromskunnskap  bruker
han  bl.a.   forholdet  arkeologi  -osteologi.

i  det  foregående  har  jeg  stilt  meg  tvilende  tii  tanken  om  at
ulike  typer  arkeologisk  kildemateriale  skal  være  opphav  til
spesialdisipliner  adskilt  fra  arkeologien.   Subfossilt  animal-
osteologisk  materiale  deponert  uavhengig  av  mennesker  i  en  ikke-
arkeologisk  funnkontekst  er  utelukkende  zoologisk  materiale,   det
samme  materialet  deponert  av  mennesker  i  en  arkeologisk  funnkon-
tekst  er  økofakter. Analyse  og  tolkning  av  økofakter  krever
kunnskaper  utover  de  rent  zoologiske.   Di-sse  ikke-zoologiske
kunnskaper  danner  grunnlaget  for  all  videre  analyse.  Alt  arkeo-
logisk  økofaktuelt  materiale  er  pr.   definisjon  jordfunnet.  Av
dette  følger:   1)  Materialet  er  deponert  av  mennesker  i  et  for-
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tidig  samfunn,   2)  det  har  ligget  i   jorden,   3)   det  er  utgravet
og  innsamiet  av  mennesker  i  et  nåtidig  samfunn.   Ait  arkeoiogisk
kiidemateriaie  må  vurderes  i  lys  av  disse  punktene.   Derfor  virker
inndelingen  i  ulike  disipliner  ut  fra  hvilken  type  arkeologisk
kildemateriale  som  analyseres  oppsplittende  og  unødvendig.   Osteo-
logen  kan  ikke  gjøre  en  meningsfull  faunahistorisk  analyse  uten
å  ha  tatt  i  betraktning  ovennevnte  tre  punkter.   [ian  eiier  hun
som  ønsker  å  bygge  faunahistoriske  analyser  på  økofakter  tvinges
pga.  kildematerialets  karakter  til  enten  å  skaffe  seg  den  nød-
vendige  innsikt  i  arkeologi  eller  å  samarbeide  nært  med  en  arkeo-
iog  som  også  har  innsikt  i  osteologiske  problemstiliinger.   De
må  begge  i  det  heie  tatt  ha  en  feiies  kunnskapsbasis  for  over-
hodet  å  kunne  stille  hverandre  relevante  spørsmål.   Uten  en  slik
basis  er  veien  kort  til  appendiks-osteologien,   der  det  eneste
interessante  er  jakten  på  det  kuriøse,   den  sensasjoneit  sjeidne
arten .

Johansen  hevdet  at  formell  tilhørighet  til  et  fagområde  ikke
er  et  kriterium  for  disiplinær  tilhørighet,   slik  sett  kan  man
si  at  samarbeidet  mellom  en  "artefakt-arkeolog"  og  en  "økofakt-
arkeoiog"  er  tverrvitenskapelig,   men  de  bygger  begge  på  arkeo-
iogiske  data.  Forholdet  er  vesentlig  annerledes  når  det  gjeider
tverrvitenskapelig  samarbeid  der  samarbeidsdisiplinenes  kilde-
materiale  ikke  er  arkeologisk  i  den  forstand  at  det  er  jord-
funnet  å  må  vurderes  i  henhold  til  punktene  i-3,   f.eks.:   His-
torie,   sosialantropologi,   etnologi,   statistikk  etc.  Satt  på
spissen  kan  man  si  at  uten  osteologisk-arkeologisk  mellomroms-
kunnskap  så  er  økofakten  ubrukelig  i  både  arkeologisk  og  zoo-
logisk  sammenheng.

Osteologiske  analyser  og  bestemninger,   nødvendige  paleozoo-
logiske  betraktninger,  krever  selvfølgelig  spesialkunnskaper,   men
jeg  kan  ikke  se  hvorfor  disse  er  av  vesentlig  annen  karakter  som
spesiaikunnskaper,   enn  den  ekspertisen  en  spesialist  på  nord-
europeisk  middeialderkeramikk  må  inneha.   Enn  videre;  hvorfor
skal  osteologisk  "økofakt-spesialkunnskap"  være  mindre  integrert
i  et  arkeologisk  studium  enn  "artefakt-spesialkunnskap"?  Vi  er
vel  egentlig  tilbake  ved  Peter  Wessel  Zapffes  stengte  fakultets-
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dører,   og  der  arkeologien,   som  i  motsetning  til  andre  humanis-
tiske  fag  aldri  har  kunnet  vende  naturvitenskapen  ryggen,   sjel-
den  møter  overveldende  interesse  for  sine  problemstillinger  hos
naturvitere.   Dessuten  finnes  stengte  dører  også  innenfor  arkeo-
logien  selv;  tradisjoner  som  ser  faget  som  en  gjenstandsdisiplin
i  kunsthistorisk  forstand,   en  monumental-nasjonal  arkeologi  der
begrepet  økofakt  er  et  fremmedord.

Ønsket  om  fordypning  er  hovedårsaken  til  at  vi  spesiaiiserer
oss,   om  det  nå  er  på  økofaktdistribusjoner  eller  yngre  jern-
alders  treflikede  spenner,   og  skaffer  oss  bedre  og  bedre  kunn-
skaper  om  et  mindre  og  mindre  felt.   Frykten  for  å  opptre  diiet-
tantisk,   som  en  fusker  i  faget,   institusjonaliseringen  og
fakultetsdører,  meritterings-og  karrieremuligheter  er  forhold
som  gjør  at  de  fleste  forblir  ved  fagets  allment  aksepterte  lest
og  fiikker  videre  på  deiprobiemer   (Johansen  i985b,Næss   ig85).
Detaijerte  fortidsbiider  skapes  av  nåtidsmennesker  uten  ork  tii
perspektiver  hverken  over  fortid,  nåtid  eller  fremtid.   id6his-
torikeren  Trond  Berg  Eriksen  forsøker  i  sin  essaysamling   "Den
usyniige  død"  å  riste  ikke  minst  humanioraforskerne  våkne:

"i  iang.tid  har  forskningen  gjort  fremskritt  ved  å  spesia-
lisere  seg.   Spesialiseringen  har  vært  en  særlig  stor
ulykke  for  humanistiske  vitenskaper  som  har  med  mennes-
kenes  historie  og  seivoppfatning  å  gjøre.   ( ...... ).
. . .det  er  mer  påkrevet  enn  noen  sinne  å  knytte  kunnskaper
sammen  i  større  perspektiver"   (Berg  Eriksen  1986:5).

Berg  Eriksen  deler  Feyerabends  frykt  for  den  presise,   minutiøse,
men  fullstendig  golde  kunnskap.   Et  slags   "prison  of  precision".

Som  en  oppsummering  kan  man  si  at  ambisjgnene  om  stadig  mer
eksakt  kunnskap  om  fortidige  samfunns  ervervsøkonomi  har  ført  til
at  det  biir  iagt  større  vekt  på  kvantitative  metoder  og  bereg-
ninger,   noe  som  igjen  fører  til  ytterligere  oppsplitting  og
spesialisering.   Spesialisering  i  form  av  detaljstudier  og  den
kunnskap  som  oppnås  gjennom  dette,   er  ikke  bare  positivt  når  det
gjeider  utvidelse  eller  forbedring  av  våre  kunnskaper  og  inn-
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sikter  om  fortiden.   Generelle  humanistiske  perspektiver  og  sammen-
henger  skyves   i  bakgrunnen  eller   "glemmes"  pga.   tidkrevende  og
detaljerte  studier  av  en  stadig  voksende  datamengde.

Har  dette  og  Qet  foregående  kapittei  beiyst  eiier  i  beste  fall
gitt  noe  svar  på  spørsmåiet;  hvorfor  er  dyrebein  verdifullt  arkeo-
iogisk  materiaie?  Det  er  i  det  minste  å  håpe  at  sammenhengen  mel-
lom  dyrebein  som  arkeologisk  kildemateriale  og  annet  arkeologisk
materiale  er  tilstrekkelig  belyst.   I  de  innfallsvinkler  som  er
presentert  vektlegges  dyrebeins  rolle  som  økofakt  og  at  materia-
iets  potensiaie  må  vurderes  som  iikestiit  med  annet  arkeoiogisk
materiale  og  da  spesielt  artefakter.

I   forbindelse  med  den  id6-  og  forskningshistoriske  gjennom-
gangen  var  det  nødvendig  ikke  bare  å  presentere  personer  og
redegjøre  for  id6er,   men  også  å  vise  til  ulike  typer  av  zooarkeo-
logiske  problemstillinger.   Dette  ble  gjort  temmelig  springende
og  usystematisk  og  foregrep  egentlig  begivenhetenes  gang.   I  det
føigende  skai   jeg  forsøke  å  bøte  på  dette  med  en  systematisk
gjennomgang  av  ulike  zooarkeologiske  problemstillinger.
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4.   Zooarkeologiske  problemstillinger

i  det  foregåencle  er  det  sagt  mye  om  dyrebeins  betydning  når  det
gjelder  studier  av  økologiske  og  ervervsøkonomiske  forhold,   uten
at  det  egentlig  blir  redegjort  særlig  presist  for  disse  begrepenes
innhold  i  zooarkeologisk  sammenheng.   Nettopp  studier  av  fortidige
økoiogiske  og  ¢konomiske  forhold  blir  som  regei  ansett  for  å  være
zooarkeologiens  hovedmål.

"The  primary  goal  of  zoo-archaeology  is  elucidation  of  pre-
historical  subsistence  patterns,  but  the  higher  aspiration
is  to  study  the  relationships  between  people  and  animals  as
they  interact  spatially  and  as  their  mutual  adaptive  pat-
terns   change  through.  time"   (Butzer   1982:191).

"The  most  usual  topics  on  which  bones  may  provide  information

can  be  divided  into  two  main  groups;   economic  and  environ-
mental"   (Shackley   1981:162).

Butzer  og  Shackleys  bøker  gir  begge  en  innføring  i  hva  jeg  ved
fiere  aniedninc]er  har  valgt  å  kalle  øko-arkeologi,   begrepet  er
ment  å  tiisvare  det  engelske   "environmental  archaeology".     Ame-
rikaneren  Butzer  er  den  som  tydeligst  bekjenner  seg  til  den  pro-
sessuelle  system-teoretiske  arkeologien.  Mens  britiske  Shackley
befinner  seg  innenfor  den  øko-arkeologiske  tradisjon  som  G.   Clark
var  en  slik  fremragende  eksponent  for.   Deres  beskrivelse  av
zooarkeoiogiens  mål  avspeiler  på  en  utmerket  måte  forskjeiien.

Det  er  ikke  publisert  mange  introduksjonsbøker,   rettet  mot
arkeologer,   som  i  sin  helhet  eller  delvis  omhandler  zooarkeologi.
Foruten  de  forholdsvis  nyutgitte  Butzer-  og  Shackley-bøkene  kan
nevnes:   Cornwall   1956,   Chaplin   1971,   Coy   1978,   Davi§   1987,   Klein
&  Cruz-Uribe   1984,   Ryder   1968.   Artikler  som  gir  god  innføring  i
tradisjonelle  zooarkeologiske  problemområder  er:   Lee  Lyman  ig82,
01sen   1971,   Rackham  1983,    Reed   1965,    Uerpmann   1973a.
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4.1.   Økologi   og   økonomi

Som  fremholdt  ovenfor  så  er  mye  sagt  omkring  ¢kologi  og  det  øko-
iogiske  perspektivet  i  arkeoiogien  i  det  foregående.   i  arkeo-
logiens  anvendelse  av  økologibegrepet  ligger  alltid,   implisitt
eller  eksplisitt,   et  menneskelig  aspekt;   samspillet  mellom  natur-
miljø  og  mennesker,   eller  helst  menneskenes   sosiale,   økonomiske
og  politiske  organisasjoners  samspill  med  naturmilj¢et  i  et  sys-
temisk  hele.   Økologi  defineres  i  et  økologisk   leksikon  som;   "The
study  of  the  interrelationships  between  living  organisms  and
their  environment"   (Lincoln  et  al.1982).   Welinder   (1986)   anser
at  økologiske  relasjoner  omhandler  "hur  månniskorna  f6råndrar
sin  omgivning  och  hur  den  åndrade  omgivningen  i  sin  tur  får
månniskorna  att  åndra  sig"   (ibid. :41,43).   Menneskene  manipulerer
sine  omgivelser,   jager  spesielle  dyrearter  og  beskatter  derved
noen  arter  mer  enn  andre,   feller  kanskje  dyr  med  spesielle  egen-
skaper,   fremodler  særskilte  vekster,   bedriver  primitiv  genmani-
puiering  gjennom  husdyravl,   bryter  land  og  sår  åkrer,   åpner
skogen  til  beiteland  etc. .   Menneskene  endrer  naturmiljøet  som
igjen  endrer  menneskenes  forutsetninger  for  fremtidige  handlin-
ger.   Et  beinfragment  er  i  følge  Reed   (1965)   en  dyrearts   "identi-
fication  tag":

"Having  solved  the  problem  of  identification,   we  can  see

the  animal  entire,   not  merely  a  single  bone;  we  see  an
animal  in  its  functioning  whole,   with  the  psyche,   be-
haviour,   nutritional  demands,   and  environmental  require-
ments  of  that  species  of  animal.   The  animal  lives  in  a
particular  kind  of  a  world;   seeing  the  bone  and  knowing
the  animal,   we  know  something  of  flora,   other  animals,
terrain,   water  supplies,   temperature.  lmo  -except  pos-
sibly  archaeologists  -would  dig  for  artifacts  when  there
are   bones   to  be   salvaged?"    (Reed   1965:204-205).

Men  heller  ikke  beinfragmentets   rolle  som  Økologisk   "fingerav-
trykk"   er  helt  uiJroblematisk.   Så  lenge  datagrunnlaget  er  økofak-
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ter,   så  kan  man  teoretisk  ailtid  stå  overfor  et  tilfeiie  der
kjøtt  er  fraktet  av  mennesker  over  lengre  avstander  fra  en  type
menneskelig  Økosystem  til  et  annet.   Menneskelig  økosystem  i  be-
tydning;   "ett  ekosystem,   som  innefattar  ett  samhålle  och  dess
ekonomi"    (Welinder   1986:43).

Jeg  har  tidligere  anvendt  uttrykk  som  "rammer  for  ervervs-
økonomi"  og   "spesifikk  ervervsøkonomi",   og  gjort  disse  til  sen-
trale  aspekter  ved  den  historiske  bakgrunn  og  utvikling  av  zoo-
arkeologiske  id6er  og  problemfelt.   I  forhold  til  Økonomi-begrepets
generelle  anvendelse  i  arkeologien;  har  begrepet  et  annet  innhold
når  det  gjelder  zooarkeologiske  problemområder?

De  arkeologer  som  eksplisitt  redegjør  for  innholdet  i  be-
greper  som;   økonomi,   handel,   varebytte  og  utvekslingssystemer
etc.,  har  de  siste  20  år  svært  ofte  henvist  tii  økonomihistori-
keren  Karl  Polanyis   (1957)   definisjon  av  økonomi:   ''The  substan-
tive  meaning  of  economic  derives  from  man.s  dependence  for  his
living  upon  natuie  and  his  fellows"   (ibid.:243).   Økonomi  i   sub-
stantivistisk  mening  er  "an  instituted  process  of  interaction
between  man  and  his  environment,   which  results  in  a  continuous
supply  of  want  satisfying  material  means"   (ibid. :248).   Dette
økonomibegrepet  er  videreutviklet  i  Dalton   (196l,1977a  og  b).

Poianyis  økonomibegrep  var  en  reaksjon  mot  det  rådende  vestiig-
etnosentriske,   formalistiske  syn,   av  økonomiske  transaksjoner.   I
dette  syn  står  individet  sentralt,   samfunnet  utgjør  kuiissene;
fenomener  som  økonomisering,   valg  i  anvendelsen  av  knappe  midler
for  å  oppnå  bestemte  mål,   maksimering,   overskudd,   ansees   for
universelle  og  anvendes  uansett  historisk  og  økonomisk  kontekst.

Hodder   (i982d)  har  innsigelser  både  mot  den  substantivistiske
og  formalistiske  oppfatning  av  "Økonomi":   Objekter  som  er  gjen-
stand  for  utveksling  er  ikke  tilfeldig  valgte;  deres  symbolske
verdi  innenfor  den  kulturelle  kontekst  de  tilh¢rer  spiller  en
viktig  rolle  for  utarbeidelsen  av  sosiale  utvekslingsstrategier.
Hverken  den  substantivistiske  eller  formalistiske  definisjon  tar
hensyn  til  tinsenes  symbolverdi  og  hvordan  disse  aktivt  former
utvekslingens   forløp.   "An  exchange  act  involves  an  appropriate
choice  of  gift  within  a  social  and  ideological  context.   The
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thing  exchanged  is  not  arbitrary,   and  its  associations  and  symbo-
lism  play  an  active  part  in  the  construction  of  social  strategies"
(Hodder   1982d:199).

i  Skandinavia  tør  jeg  påstå  at  Polanyis  substantivistiske
økonomibegrep  for  tiden  er  det  mest  utbredte  og  gjennomdrøftede
(f.eks.   Cullberg  et   al.1978,   Lunden   1972,   Moberg   &  Olsson   1973).
Det  økologiske  perspektivet  ved  Polanyis  substantivistiske  de-
finisjon  gjør  ikke  dette  mindre  naturlig.   Men  hva  med  økofakten?
Drøftes  den  i  forbindelse  med  økonomiske  transaksjoner  utover  sin
basisverdi  som  ¢kologisk   ''fingeravtrykk"?   "Økonomi"   i   forbindelse
med  zooarkeologisk  materiale  henviser  nesten  alltid  til  "the  sub-
sistence  economy",   som  til  norsk  og  dansk  noe  upresist  oversettes
til  ervervsøkonomi,   og  da  menes   "erverv"   av  svært  primær  over-
levelses  karakter;   ''husholdsøkonomien",   mat,   klær  og  eventuelt
redskapstilvirkning.   Begrepet  ervervsøkonomi  er  avgjort  i  slekt
med  Poianyis  oppfatning  av  økonomi.   Men  økofakten  kan  også  være

grunnlag  for  studier  i  utvekslingssystemer  eller  "handel"  i  en
eller  annen  form;   f .eks.   i  urbane  kontekster  der  slakting  og
partering  foretas  av  spesialister.  Mer  om  dette  seihere.

Både  Butzer  og  Shackiey  nevner  økologi  og  økonomi   som  formåi
for  zooarkeologiske  studier;  men  hva  med  de  rent  zoologiske  stu-
dier?   "Vid  sidan  av  sitt  vårde  f6r  arkeologen  bildar  djurrester
från  utgråvningar  primårmaterialet  f6r  zoologisk  faunahistorisk
forskning"   (Lepiksaar   1969a:17).   Om  situasjonen  i   Sverige  ut-
trykker  Elisabeth  lregren  bekymring  over  at  zoologiske  grunnlags-
studier  ikke  blir  prioritert  høyt  nok  etter  at  Osteologiska
Forskningslaboratoriet  ble  en  del  av  Arkeologiska  lnstitutionen
ved  Stockholms  Universitet.   Iregren  hevder  at  også  zooarkeoiogi
krever  kunnskaper  om  generell  biologi,   zoologiske  og  økologiske
sammenhenger  på  et  nivå  som  studenter  vanskelig  tiiegner  seg
ved  kun  å  ha  museumsrelevante  fag  i   fagkretsen   (Sam-ark-ant.-
referat  1985).   Det  er  ikke  vanskelig  å  være  enig  i  at  en  for
ensidig  rekrutteiing  er  uheldig  for  utviklingen  av  så  mange
sider  som  muiig  ved  zooarkeoiogien.   Når  dette  er  sagt  betyr
det  ikke  at  man  må  renonsere  på  kunnskap  om  økofaktens  kuitureiie
karakter.   Om  økofakter  anvendes  for  studier  av  spesifikk  zoo-
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iogisk  art,   så  er  aiiikevei  ikke  disse  data  rene  naturvitenskap-
iige  data  og  kan  aldri  vurderes  som  sådanne.   Professor  Gejvaii
ønsket  da  også  i  sin  tid  at  Laboratoriet  skulle  inneha  interfakui-
tær  status   (ibid.).   Vi  møter  igjen  de  stengte  fakultetsdører  og
administrativ  båstenkning.

4.2.   Generelle  delproblemer

innenfor  de  økologiske  og  økonomiske  hovedproblemområder  f innes
et  stort  antall  mer  eller  mindre  generelle  delproblemer.   Coy
(1978)  presenterer  ikke  mindre  enn  20  delproblemstillinger.   De
viktigste  har  som  regel  med  menneskenes  dagligliv  å  gjøre   (Maitby
1979):   Rekonstruksjon  av  naLurmiljø,   jakt,   fangst  og  fiske,   hus-
dyrhold  og  avl,   slakting,  partering  og  mattilberedning,  kosthold,
eventuell  distribusjon  av  slakt  etc.

Det  første  skritt  i  enhver  analyse  er  å  identifisere  bein-  og
beinfragment  til  art  og  skjelettdel.   "This  is  the  only  stage  of
the  osteologist's  work  which  the  archaeologist  cannot  control
(unless   specially  trained)"   (Uerpman   1973a:308).   Jeg  kan  ikke
være  heit  enig  med  Uerpman  på  dette  punktet;   f .eks.   avistudier,
der  kjønns-  og  aldersbestemninger  og  individstørrelse  er  viktige
eiementer  krever  også  spesialkunnskaper  som  arkeologer  tradi-
sjoneit  ikke  rår  over.   Likeså  studier  i  patologiske  fenomener.

Nedenfor  f¢lger  15  av  de  vanligste  zooarkeologiske  delproblem-
s ti l li nger :

1.  Hvilke  arter  er  representert?
2.   Hva  kan  de  representerte  arter  si  om  økologiske  for-

hold;   naturmiljø,   flora,   fauna?
3.   Hvordan  er  mengdevariasjonen;   det  relative  artsantall?
4.   Hvordan  er  forholdet  ville  kontra  tamme  arter?
5.   Kan  vi  si  noe  om  avl,   vektlegging  av  spesielle  egen-

skaper?
6.   Hva  med  individstørrelser  og  anatomisk  utvikling?
7.   Hvordan  er  kjønns-og  aldersfordelingen,   eventuelle

kastrater?
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8.  Hvilke  skjelettdeler  er  representert?
9.   Hvordan  er  fragmenteringsgraden,   finnes  det  merker

etter  slakting,  partering  og/eller  mattilberedning?
10.   Kan  vi  si  noe  om  hvordan  slakting,   partering  og  mat-

tilberedning  foregikk;   finnes  et  mønster?
ii.   Kan  vi  si  noe  om  dyret  er  slaktet  på  funnstedet,   eller

fraktet  i  deler  til  eller  fra  funnstedet?
12.   Ble  deler  av  skjelettet;  bein,  horn  eller  gevir  anvendt

i  redskaps-eiler  håndverksproduksjon?
i3.   Kan  beina  være  til  hjeip  når  det  gjelder  datering  av

funnstedet?
14.   Hvordan  er  funnets  sammen§etning  i  forhold  til  andre

funn  fra  lignende  funnforhold  og  datert  omtrent
samtidig?

15.   Kan  spesielle  patologiske  fenomener  spores?

Er  aiie  disse  såkalte  delproblemene  like  viktige  uansett  hviiken
hisLorisk  og  kulturell  kontekst  undersøkelsen  gjelder?

Mtiller  hevdet,   jfr.  kap.   3,   om  naturvitenskapenes  nytte,   der-
ved  implisitt  om  zooarkeologiens,   for  arkeologien  først  og  fremst
var  størst  ved   ''Studiet  af  de  fjærneste  Tidsrum"   (Mtiller  1988:
3io).   Et  iignende  utsagn  nær  90  år  etter  Mullers  er  Platts:

"Bones  and  other  environmental  evidence  will  seldom  have

the  same  value  on  a  medieval  or  an  early  modern  site  as
they  might  have  if  found  in  a  prehistoric  context''
(Platt   1974,   sitert  i  GarTble   1978:327).

Hva  ligger  egentlig  i  disse  oppfatningene,   spiller  datering  en
slik  fundamental  rolle  for  økofaktens  verdi?  Endrer  relevante
problemsLillinger  karakLer  og  forringes  disses  informasjons-
potensiale   jo  nærmere  vi  kommer  vår  egen  tid?

Tidsaspektet  kan  være  viktig;   f .eks.   i  overgangen  mellom
pleistocen  og  holocen  trekker  isen  i  Nordeuropa  seg  noe  ujevnt
tilbake  med  transgresjoner  og  regresjoner  som  resultat.   De  øko-
logiske  forhold  endres  relativt  raskt.  Ved  studier  av  mesolitiske
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funnsteder  blir  kartlegging  av  naturmiljø  svært  viktig.   Gjelder
undersøkelsen  et  funnsted  datert  til  etter  år  1000  e.kr.f.   er
kartlegging  av  naturmiljø  via  økofakter  ikke  av  like f undamenta l
karakter.

i  tiiiegg  tii  tidsaspektet  er  det  rimeiig  å  tenke  seg  at  de
zooarkeologiske  delproblemstillingenes  akt.ualitet  varierer  i
henhold  til  hvilken  antatt  samfunnsform  økofaktene  stammer  fra.
Videre  at  muiigheten  tii  å  kaste  lys  over  problemstillinger  av
zooarkeologisk  art  ved  bruk  av  f.eks.   skriftlige  kilder,   svekker
økofaktens  informasjonsverdi.   Tre  faktorer  antas  derved  å  være
viktige  når  det  gjelder  dyrebeins  informasjonspotensiaie;   tid.
samfunnsform  og  annet  relevant  kildemateriale.

1
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Fig.  3:  Skjemati§k  frenstilling  av  kulturevolusjonistiske  stadier
og  samfunnsfomer,   samt  ulike  distribusjonsformer  i  sub-
stantivistisk  forstand  (  etter  Cullberg  et  al.   1978  ).
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Hva  menes   så  med  samfunnsform?  Først  og  fremst  henviser  be-

grepet  til  neoevolusjonistene  Service   (1962,1975)   og  Frieds
(1967)   id6er  og  modeller  om  hva  ulike  samfunnsformer  inneholder
og  hvordan  de  utvikles.   I  og  med  Sahlins  &  Services.    "Evolution
and  Culture"   (1960)   fikk  kulturevolusjonismen  sin  definitive
renessanse.   Grunnen  til  at   jeg  finner  Services'   modell  anvende-
iig  i  denne  sammenheng  er  at  man  tvinges  tii  å  tenke  i  kompleksi-
tet-og  ervervsøkonomiske  termer,   og  ±±s!s±  i  arkeologiske  perioder
som  eksempelvis  steinalder  kontra  middelalder   (se  fig.   3).

Det  viser  seg  imidiertid  at  de  i5  deiprobiemene  ovenfor  på  et
par-tre  unntak  nær,   kan  være  aktuelle  nesten  uansett  tid,   sam-
funnsform  og/eiier  tiigang  på  andre  kiider.   Med  hensyn  tii  dei-
probiem  2,   økoiogiske  forhold  etc.,   er  allerede  et  eksempei  på-
vist  der  et  tidsrom  i  Nordeuropas  historie  fordrer  særskilt  opp-
merksomhet  når  det  gjeider  kartlegging  av  naturmiijø  og  øko-
logiske  forhold.   Samfunnsformer  av  bandtype,   med  en  jakt,   fangst
og  innsamlingsøkonomi,   er  i  mindre  grad  enn  andre  samfunnsformer
i  stand  tii  å  manipulere  sine  naturomgivelser  og  må  derved  sies
å  være  mer  avhengig  av  naturens  skiftende  luner  både  økonomisk
og  sosiait.   Kartlegging  av  de  økologiske  forhold  får  derved  en
grunniegggende  betydning  for  vår  forståelse  av  slike  samfunnsfor-
mer.   Deiprobiem  2  er  reievant  også  i  mer  resente  og   "kompiekse"
kontekster,   f .eks.   om  man  ønsker  å  studere  forhold  som  miijøfor-
urensningen  i  en  norsk  middelalderby,   en  slags  kartlegging  av
menneskeskapte  sosio-økologiske  miljøer.   Men  forståeisen  av  sam-
funnet  avhenger  ikke  så  fundamentalt  av  kunnskap  om  økoiogiske
forhold.

De  andre  delproblemene  som  ikke  kan  tillegges   like  stor  vekt
i  studiet  av  ethvert  tidsrom  og  enhver  samfunnsform  er  selvfølge-
iig  spørsmåi  som  impliserer  domestiserte  arter,   eksempeivis;   4,
5  og  delvis  7   (kastrater).   De  resterende  derimot  kan  anvendes  i
en  rekke  kontekster  og  de  mønstre  som  avdekkes  tolkes  avhengig
av  historisk  og  kulturell  kontekst.

i  det  føigende  skal   jeg  vise  noen  eksempier  på  hvordan  dei-
problemene   1,   7  og  s  kan  anvendes  og  tolkes   i  ulike  sammenhenger.
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Ved  tolkningen  av  det  animal-o§teologiske  materialet  fra  "Viste-
fundet"   (1907)   ble  et  beinfragment;   "et  Stykke  af  Overarmen  af  en
Fugleunge"  anvendt  i  argumentasjonen  for  at  menneskene  hadde  opp-
holdt  seg  der  sommerstid.   I   Ruskenes-undersøkelsen   (1920)   ble  som
vi  husker  fravær  av  enkelte  skjelettdeler  tolket  dithen  at  men-
neskene  hadde  fraktet  deler  av  slaktet  bort  fra  helleren.   Perkins
&  Daly  i   "A  hunters  village  in  neolithic  Turkey"   studerer  bl.a.
mønster  i  skjeiettdeisvariasjon  og  distribusjon  i  den  hensikt  å
kaste  lys  over  problemstillinger  som  jeger-bonde,  bofast-ikke  bo-
fast.   De  finner  at  okser  ble  slaktet  utenfor  landsbyen:

"When  a  Suberde  hunting  party  killed  a  wild  ox,   they

apparently  butchered  it  on  the  spot  and  used  the  animal's
own  hide  as  a  container  for  carrying  the  meat  home   ....
We  have  named  the  disparity  between  the  number  of  cattle
foot  bones  and  leg  bones  that  resulted  from  this  treatment
of  the  prey  the   'schlepp  effect' ,... "   (Perkins  &  Daly  1968:
104) .

Begrepet  schlepp-effekt  er  blitt  en  gjenganger  i  zooarkeologisk
iitteratur,  men  premissene  for  det  er  også  utsatt  for  kritikk.
Mer  om  dette  seinere.

Ebba  During   (1986)  har  analysert  deler  av  det  animal-osteo-
logiske  materialet  fra  Alvastra   (mellom-neolitikum).   Hun  legger
i  sin  presentasjon  av  problemstillinger  særskilt  vekt  på  varia-
sjon  i  skjelettdelsdistribusjonen.   "The  distribution  may   (...)
indicate  where  butchering  and  other  techniques  were  carried  out,
whether  in  or  outside  the  site,   and  if  whole  or only  parts  of
aniinal  carcasses  are  represented"   (During  1987:7-8).   Ved  en  ut-

gravning  i  Oslos  etterreformatoriske  bygrunn  ble  det  samlet
inn  dyrebein.     ugså  i  denne  svært  urbane  og  resente  kontekst  ia
osteoiogen  vekt  på  skjelettdelsdistribusjonen.   Noe  forsiktig
hevdes  at  ". . .det  er  rimelig  å  oppfatte  et  øket  innsiag  av  rib-
bein  og  hvirvler  som  uttrykk  for  at  disse  delene  av  slaktet  i
noen  grad  er  tilført   (Lie  1981:270).

Når  det  gjeider  skriftlig  eller  annet  kildemateriaie,   f .eks.
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billedfremstillinger,  kan  disse  naturligvis  gi  verdifull  infor-
masjon  om  problemstillinger  tilknyttet  dagliglivet  i  eksempelvis
en  skandinavisk  middelalderby,  kanskje  spesielt  lovforordninger
av  ymse  slag.   Men  når  er  disse  av  så  presis  og  påiiteiig  karak-
ter  at  en  osteologisk  analyse,   som  omfatter  alle  ovennevnte  15
delproblemer,   ikke  vil  kunne  gi  ny  og  annerledes  informasjon  om
livet  i  en  norsk  middelalderby?

Noe  av  poenget  ved  PlatLs  uttalelse  tror  jeg  ligger  nettopp
her:   omfattende  animal-osteoiogiske  analyser  er  sjeiden  vare  både
i  Storbritannia  og  Skandinavia,   økofaktene  presenteres  ofte  i
appendikser  og  i  form  av  bestemningslister  l¢srevet  fra  Øvrige
arkeologiske  proLlemstillinger.   Materialets  mulige  informasjons-
verdi  utnyttes  kun  i  liten  grad.  Mtillers  utsagn  var  grunnlagt  i
sin  tids  faktiske  erkjennelse  om  økofaktens  informasjonspoten-
siale   ("rammer  for  ervervsøkonomi"),   Platts  utsagn  er  nok  grunn-
lagt  i  sin  tids  skuffelse  over  at  økofaktens  informasjonspoten-
siale  sjelden  utnyttes  fullt  ut.

Clive  Gamble   (1978)  presenterer  sin  oppfatning  av  de  vanligste
zooarkeologiske  problemstillinger  på  denne  måten:
"1.   Environment.

2.  Census  data:   species  lists,   relative  proportions  of  the
major  species,   the  number  of  animals  at  a  site,   slaughter
patterns  as  revealed  by  sex  and  age.

3.   Domestication  and  the  history  of  the  contemporary  fauna;
the  investigation  of  size  parameters.

4.   Economy:   hunting,   herding,   butchery  and  diet."
(Gamble   1978:326).

Problemstillingene  er  omtrent  de  samme,   bare  noe  mer  generelle,
som  de  i5  presentert  i  det  foregående.   Til  tross   for  ovennevnte
probiemstiiiingeis  både  kuitur-og  naturhistoriske  omfang,   hevder
Gamble  aL  tradisjonell  zooarkeologi  i  alt  for  liten  grad  inte-
greres  i  generelle  arkeologiske  problemstillinger,   beinrapporter
bidrar  ifølge  Gamble  sjelden  til  generell  kunnskap  om  menneskelig
atferds

"The  majority  of  these  questions  are  pitched  at  a  low
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level  of  investigation.  They  are  interested  in  particular
aspects  of  the  bone  assemblage  and  for  the  most  part  di-
vorced  from  aspects  of  variability  in  the  archaeological
record  represented  for  instance  by  site  context,   site
type  and  the  social  and  settlement  systems  of  which  the
site  was  a  part.  Moreover,   in  the  way  they  are  phrased,
questions  such  as  these  do  not  seek  to  establish  links
between  relevant  sets  of  data"   (Gamble   1978:327).

Gambie  påpeker  at  ulike  økofaktgrupper,   som  alle  kan  si  noe  om
f .eks.   ervervs¢koi;omi,   som  regel  behandles  hver  for  seg   ''rather
than  as  related  aspects  of  behaviour  occurring  within  the  same
systemic  context"   (ibid. ).

Gambie  er  nådeiøs   i  sin  konklusjon:   "Consequentiy  the  tradi-
tional  bone  report  says  little  about  past  human  activity  as  related
to  animal  management  and  produces  predictable  statements  of  little
general  interest"   (ibid.).

Erkjennelsen  av  at  dyrebein  er  økofakter  har  ført  til  en  større
grad  av  teoretisk  integrasjon  mellom  ulike  arkeologiske  kildekate-
gorier,   men  hvordan  virkeliggjøre  i  praksis  integrasjonsbildet  av
arkeologisk  kildemateriale?

4.3.   En  integrert  innfallsvinkel

Den  stadig  voksende  datamengde  og  økende  publikasjons-og  infor-
masjonsstrøm  medfører  at  hver  enkelt  forsker  får  stadig  bedre
kunnskap  om  et  mindre  og  mindre  forskningsfelt.   Denne  type  kunn-
skapsutvideise  basert  på  en  nødtvungen  spesiaiisering  virker
desintegrerende.   Forhistorikeren  vet  at  for  å  danne  seg  et  best
muiig  biide  av  fortiden  b¢r  en  søke  å  fremskaffe   "den  stærkest
mulige  Forøgelse  af  Sammenligningspunkterne"   (Miiller   1888:197).
Dette  er  måiet,   men  muligheten  for  den  enkelte  forsker  når  det
gjelder  akademisk  merittering  og  karriere  ligger  i  spesialisering,
dvs.   den  sterkest  mulige  kunnskapsforøkelse  omkring  £±±  av  sainmen-
iigningspunktene.   Det  eksisterer  således  et  indre  spenningsfor-
hoid  av  paradoksal  art  mellom  arkeologiens  mål  og  arkeoiogens
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reeiie  muiigheter.   Det  finnes  så  langt  jeg  kan  se  ingen  umiddei-
bar  totaiiøsning  på  denne  indre  selvmotsigeise  i  arkeoiogisk
forskning.   I  det  følgende  skal  presenteres  noe  som  kan  være  en
begynnelse  og  en  delløsning.

Som  redegjort  for  er  det  de  siste  lo-år  fra  ulikt  hoid  argu-
mentert  sterkt  for  at  økofakten  og  artefakten  teoretisk  sett  er
likeartet  arkeologisk  kildemateriale.   Denne  erkjennelsen  har
naturligvis  medført  at  ulike  former  for  integrerte  innfallsvink-
1er  er  forsøkt  gjennomført  ved  arkeologiske  prosjekter  verden
over.   Integrasjonsforsøkene  kan  grovt  sett  inndeles  i  tre  hoved-
typer:   1.   Ulike  økofaktgrupper  som  dyrebein,   pollen,   frø  etc.
oppfattes  som  ervervsøkonomiske  data  og  analyseres  under  en  over-
ordnet  problemstilling.   2.   Som  i  punkt  1.   sees  økofakten  først
og  fremst  som  data  av  ervervsøkonomisk  karakter,   men  sammenlig-
ningspunktene  uLøkes.   Forskjellige  økofaktgrupper  sammenholdes
med  studier  av  bygninger,   f.eks.   fjøs  og  stall,   beiteland,
(kultur) landskapet  generelt,   jordbunnsforhold,   antatt  dyrkings-
areal   (på  en  gård),   omlandets  produksjonspotensiale   (ved  en  by)
etc.   Alle  elementer  av  ervervsøkonomisk  art  sees   i  sarrmenheng  i
et  forsøk  på  å  lanne  et  så  helhetlig  bilde  som  mulig  av  det
fortidige  samfunns  ervervsøkonomi.   "By  comparing  farms,   herds,
fields,   pasture,   meadow,   and  the  encountered  vegetal  and  animal
consumption  remains,   in  combination  with  the  soil  map   (...)   it
is  possible  to  gain  an  impression  of  the  agricultural  and  live-
stock-breeding  situation  in  the  area .... "   (Ijzereef  1981:19).

T.H.   MCGoverns  paleoøkonomiske  undersøkelser  av  den  norrøne
bosetning  på  Grøniand  er  et  annet  eksempei  på  denne  type  inn-
fallsvinkel.   Han  sammenholder  arkitektoniske  levninger  og  bereg-
ninger  av  beitearealer  med  animal-osteologisk  materiale.     .'..,
it  seems  clear  that  animal  bone  evidence  alone  is  inherently
insufficient.  for  the  reconsLruction  of  a  past  economy"   (MCGovern
1985:74).   Variasjoner  og  mønstre  i  det  animal-osteologiske
materialet  må  kombineres  med  kulturgeografiske,   etnohistoriske
og  skriftlige  kilder,   samt  moderne  økologiske  data   (ibid.).
Denne  integrasjonsformen  er  tilnærmet  identisk  med  det  som
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innledningsvis  ble  presentert  som  utgangsproblemstillingen  for
dette  avhandlingsarbeidet.  Men  det  finnes  ytteriigere  en  måte  å
integrere  økofaktmateriale  med  annet  arkeologisk  kildemateriale:
3.   Det  er  kun  denne  type  integrasjon  som  fullt  ut  tar  konsekven-
sen  av  økofaktens  arkeologiske  raison  d'etre.   Nøkkelbegreper;
menneskelig  atferd  eller  handling,   prosess,   mønster,   samvariasjon,
kon€ekst.   Grunnid6en  er:   "Human  action  has  spatial  consequences
and  this  has  implications  for  the  patterning  of  archaeological
material   in  contexts"   (Gamble   1978:330).

I  kapittel  2.1.1.   ble  det  redegjort  for  N.A.s   fundamentale
vektiegging  på  fenomener  som  aktivitet  og  funksjon;   det  arkeo-
logen  avdekker  er  "a   'fossil'   record  of  the  actual  operation  of
an  extinct  society."   (Binford  1972:158).   Prosessualistene  ekspii-
serte  betydningen  av  artefakters  distribusjon  innenfor  et  funn-
sted;   distribusjonsanalyser  var  ment  å  skulle  kunne  avdekke  for-
tidige  aktiviteter  på  stedet.   "Perhaps  the  most  important  assump-
tion  made  by  many  archaeologists  is  that  the  spatial  patterning
of  archaeological  remains  ref lects  the  spatial  patterning  of  past
activities"   (Schiffer  1972:156).   I  kapitlet  om  kildekritikk  vil
det  redegjøres  for  hvordan  denne  antagelsen  er  modifisert.   Poen-
get  her  er  imidiertid  at  id6en  om  at  menneskeiig  handiing  får
spatielle  konsekvenser  umulig  kan  begrenses  bare  til  visse  former
for  aktivitet  eller  visse  typer  arkeologisk  kildemateriale;  i
en  aktivitetsanalyse  av  et  funnsted  må  artefakter,   økofakter,
konstruksjoner  og  strukturer  etc.   sees  i  sammenheng.   En  handling
er  i  denne  sammenheng  en  handling  enten  det  dreier  seg  om  avfalls-
deponering,   redskapstilvirkning  eller  religiøse  offerseremonier.

Selv  det  enkleste  utbredelseskart  viser  en  bakenforliggende
bevissthet  om  at  forholdet  mellom  funnsteder  og  ikke  bare  funn-
stedene  selv,   kan  bidra  tii  forståelsen  av  fortidige  aktivi-
teter  eiier  prosesser,   f.eks.   utvekslingssystemer.   Hvis  måiet
for  en  arkeoiogisk  analyse  er  å  avdekke  mønstre  og  samvariasjon
mellom  ulike  arkeologiske  kildekategorier,   spatiell  spredning  og
utbredelse  innenfor  et  funnsted,   funnsteder  i  mellom  eller  regi-
oner  imeiiom,   så  biir  de  romiige  relasjonene  meiiom  gjenstander,
dyrebein,   boplasser  og  menneskelige  økosystemer  o.l.   minst  like
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viktige  som  gjenstanden
there  is  archaeological
between  things  as  well
1977:5).     Clarke  kalte

paradi gmet :

„The hical

selv  etc.   "It  has  slowly  emerged  that
information  in  the  spatial relationshi

as  in  the  things  in  themselves"   (Clarke
denne  innfallsvinkelen  det  geografiske

aradi m  concentrates   (...)   on  the  evi-
dence  relating  within-site  and  between-site  activity
patterns  with  spatial  patterning  in  artefact,   feature,
structure  and  site  distributions;  the  study  of  archaeo-
logical  sites  as  systems  within  systems  of  sites  terri-
torially  distributed  over  landscapes"   (Clarke  1972:47).

I  artikkelen  "Spatial  information  in  Archaeology"   (1977)   videre-
utvikler  Clarke  id6en  om  et  geografisk  paradigme  og  redegjør  for
uiike  nivåer  i  en  spatiell  analyse.

"Spatial  archaeology  might  be  defined  as  -  the  retrieval
of  information  from  archaeological  spatial  relationships
and  the  study  of  the  spatial  consequences  of  former
hominid  activity  patterns  within  and  between  features
and  structures  and  their  articulation  within  sites,
site  systems  and  their  environments:   the  study  of  the
f low  and  integration  of  activities  within  and  between
structures,   sites  and  re§ource  spaces  from  the  micro  to
the  semimicro  and  macro  scales  of  aggregation.   Spatial
archaeology  deals,  therefore,  with  human  activities  at
every  scale,   the  traces  and  artifacts  left  by  them,   the
physical  infrastructure  which  accommodated  them,   the
environments  that  they  impinged  upon  and  the  interaction
between  all  these  aspecLs.   Spatial  archaeology  deals
wiLh  a  set  of  elements  and  relationships"   (Clarke   1977:9).

Ciarke  deler  således  inn  den  spatielle  analysen  i  tre  uiike
nivåer;  mikro-nivå   (within-structure) ,   semi-micro-nivå   (within-
site)   og  makro-nivå   (between-sites)   (ibid. :ii-i3).   i  denne
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sammenheng  er  det  interessant,   og  kanskje  litt  påfaiiende,   at
han  ikke  på  noe  nivå  nevner  muligheten  for  studier  i  reiasjoner
som  artefakt-økofakt,  konstruksjoner-økofakter.   Økofakten
per  se  ser  ut  til  å  være  forvist  til  det  økoiogiske  paradigme
(Ciarke  i972).   Det  er  imidlertid  helt  uproblematisk  å  inntegne
termen  økofakt  i  Clarkes  spatielle  fortidsbilde.

Innebygget  i  en  spatiell  innfallsvinkel  er  muligheten  for
en  totalintegrasjon  av  alle  former  for  arkeologisk  kildemateriale.
Arkeologene  avdekker  spatielle  relasjoner  som  til  sammen
danner  et  slags  mønster;  mønsteret  kan  være  tilfeldig,   ikke-til-
feidig  eller  helt  slumpvist,  kardinalspørsmålet  blir  uansett:
Hvilke  prosesser  ligger  bak  dannelsen  av  mønsteret?

4.4.   Prosess  og  Mønster

Robert  J.  Wenke  ser  begrepet  mønster  i  et  eksistensielt  og  glo-
bait  "tid  og  rom"-perspektiv  når  han  i  sin  arkeologiske  "verdens-
historie",   "Patterns  in  Prehistory"  spissformulerer  følgende:

"..,   this  book  asks  the  reader  to  consider  the  evidence
relevant  to  a  simple  syllogism:   that  there  are  patterns
and  regularities  in  the  millions  of  years  of  the  human
past,   that  there  is  hope  of  understanding  what  these
patterns  are  and  why  they  exist,   and  that,   therefore,   the
study  of  world  prehistory  is  of  relevance  to  our  own
lives"    (Wenke   1984:VIII).

Begrepet  mønster  vekker  assosiasjoner  til  ord  som;   regularitet,
regel,   forutsigelse,   gjentagelse,   gjenkjennelse,   orden,   regel-
messighet.  Arne  8.   Johansen  hevder  om  fenomenet  regelmessighet
at  for  å  oppdage  regelmessigheter  som har  hatt  forbindeise  med
fortidige  aktiviteter,  må  vi  forestille  oss  handlingsmønsteret
tii  aktørene;   "Vi  må  kjenne  den  regel  som  skal  gjeide,   og  denne
kjennskap  kan  vi  bare  få  fra  vårt  bilde  av  dataenes  opphavssitua-
sjon"   (Johansen  1974:38).   Erkjennelse  av  mønstre  blir  slik  det
samme  som  gjenkjennel§e.   Gjenkjennelsesaspektet;   "pattern  recogni-
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tion",   er  iføige  Staniey  South  et  spørsmåi  om  være  eiier  ikke
være  for  arkeologien:   "Without  pattern  recognition,   there  can
be  no  archeological  science"   (South  1977:XIV).   Forut  for  dette
standpunkt  ligger  imidlertid  et  viktig  premiss:   "Without  quanti-
fication,   however,   there  can  be  no  explicit  pattern  recognition"
(ibid. ) .

Regelmessigheter  og  mønstre  er  universelle  sider  ved  mennes-
kenes  liv  og  historie,   dette  faktum  er  ikke  arkeologien  og  arkeo-
1ogiens  kildemateriale  uvedkommende.   Dette  er  en  arkeologisk
truisme.   Hvordan  mønstre  oppdages,   blir  synlige,   eller  gjen-
kjennes,   enn  videre  hvilke  prosesser  eller  hendelser  i  fortiden
som  dannet  de  eventuelle  mønstre  som  avdekkes,   omgis   ikke  med  den
samme  atmosfære  av  konsensus   i  arkeologiske  milj¢er.

Konflikten  Binford  versus   Hodder   (se  kap.   2.1.2.)   gjelder  som
nevnt  ikke  spørsmålet  om  det  finnes  mønstre:   "Where  the  two
models  do  not  differ  is  in  their  implicatic`n  that  there  are
patterns  in  the  archaeological  record  that  can  be  accounted  for
by  regularities  in  the  processes  forming  the  record"   (Patrik
1985:37).   Det  er  tilkomsten  av  mønstre  og  regelmessigheter,   og
hvilke  muiigheter  arkeoiogen  har  tii  å  kunne  forklare  elier
tolke  disse  som  er  uenighetens  kjerne,   og  denne  er  av  grunnleg-
gende  epistemologisk  art,   jfr.   Patriks   "fysiske"  og  "tekstuelle"
modeller   (kap.    2.1.2.).

Når  det  gjelder  hvordan  mønstre  skal  avdekkes  elier  oppdages
er  det  ulike  oppfatninger  om  f .eks.   verdien  av  utpregede  kvanti-
tative  metoder;   statistiske  beregninger  og  modeller  hentet  fra
andre  disipiiner.   Et  utbredelseskart  kan  forsåvidt  oppfattes  som
et  slags  kvantifikasjonsforsøk.  Utbredelseskartet  er  grunnlaget
for  sentrale  deler  av  arkeologisk  forskning,   eksempelvis;  handel,
diffusjon  og  kultur   (Hodder   &  Orton   1976).   Hodder  &  Orton   finner
at  arbeid  med  utbredelseskarter  ofLe  er  for  ukritisk  og  preget
av  en  for  stor  grad  av  subjektivitet  og  intuisjon.   (Bemerk;
Hodder  i  70-taiisutgave).     Deres  løsning  er  å  anvende  og  utvikie
modeller  fra  geografi  og  plante¢kologi   (ibid.:l),   samt  "to  use
random  or  sLochastic  processes"   (ibid. :9).   Kritikken  mot  denne
type  modellbruk  og  statistikk  har  ifølge  Clarke   (1972)   vært
høylytt .
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"They  rightly  criticize  the  unthinking  transference  of

geographical  models  derived  from  perfect  information  and
modern  worlQ  situations  to  fragmentary  time-palimpsest
archaeological  samples,   imperfectly  known  and  in  prehis-
toric  contexts"   (Clarke  1972:49).

Denne  kvantitative  utgaven  av  Clarkes  geograf iske  paradigme
bringer  arkeologien  i  nærkontakt  med  den  pr.   definisjon  spatielle
disiplinen  geografi,   denne  kontakten  stimulerer  utvilsomt  til
tanker  omkring  prosesser  og  mønstre.

Et  spatielt  mønster  kan  ha  blitt  dannet  av  ulike  spatielle
prosesser,   denne  variasjon  av  mulige  prosesser  som  kan  produsere
ett  mønster  b¢r  arkeologen  ha  kjennskap  til   (Hodder  &  Orton
1976:8).   Eksempelvis  har  computer  simulering  vist  at  det  er  van-
skeiig  å  identifisere  forskjellige  utvekslingssystemer  fra  arte-
fakters   spredningsm¢nster  aiene   (Hodder  &  Lane   i982:2i4).   Aitså;
ulike  prosesser  skaper  like  mønstre.   Menneskers  atferd  og  hand-
linger  er  ikke  tilfeldige,  men  utspiller  seg  innenfor  visse
historiske,  kulturelle,   ideologiske,   teknologiske,   ¢kologiske,
økonomiske  etc.   rammer.   Hvilke  av  disse  rammefaktorene  som  har
størst  betydning  for  menneskenes  liv  og  virke,   er  det  som  kjent
deite  meninger  om,   også  blant  arkeologer.  Men  i  tiiiegg  tii  at
ulike  prosesser  kan  bety  like  mønstre,   er  det  ikke  sikkert  at
menneskenes  ikke-tilfeldige  atferd  gir  ikke-tilfeldige  mønstre
i  arkeologisk  kildmateriale.

"We  expect  non-random  spatial  patterns  because  we  know

that  individual  behaviour  is  not  random  but  is  con-
•strained  and  determined  by,   for  example,   kinship  fac-

tors  in  the  exchange  of  goods  and  physical  factors  in
the  location  of  sites.  However,   it  will  be  found  that
non-random  behaviour  is  often  not  apparent  in  the
spatial  patterns.   Many  of  the  observed  archaeological
patterns  have  a  form  which  is  similar  to  patterns  pro-
duced  by  a  random  process.   If  the  form  of  the  pattern
is  similar  to  the  end  result  of  a  random  process,   this
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does  not  necessarily  mean  that  the  process  which  produced
the  observed  pattern  was   random"   (Hodder  &  Orton   1976:9).

På  bakgrunn  av  ovennevnte  vanskeligheter;  hvordan  skal  arkeologen
gjøre  seg  håp  om  noengang  å  forstå  eller  å  forklare  disse  pro-
sessene?

Id6en  om  aL  arkeologisk  materiales  spatielle  spredningsmønster
er  et  resultat  av  fortidige  individer  og  samfunns   "regulerte"  at-
ferd  og  at  derved  de  spatielle  strukturer  arkeologen  avdekker  er
potensiell  informasjon  om  fortidig  sosial  organisasjon,   kalte
Clarke  den  antropologiske  spatielle  teorien   (Clarke   1977:18).
"The  theory  and  models  that  should  be  most  useful  to  the  archae-

ologist,   especially  at  the  within-site  level,   are  those  to  be  de-
veloped  from  anthropological  spatial  theory"   (ibid.:27).   Men  som
han  sier,   antropologisk  spatiell  teori  er  et  av  antropologene
seiv  negiisjert  forskningsområde.   Den  siden   1977   økende  interesse
for  eksperimentell  arkeologi   (Ingersoll  et  al.1977),   "action
archaeology"   (Kleindienst   &  Watson   1956),    "1iving  archaeology"
(Gould   1968)   eller   etnoarkeologi   (Binford   1978,Gould   1978),
viser  at  arkeoiogene  selv  har  begynt  å  utvikle   (etno)arkeoiogiske
spatieiie  teorier  for  om  mulig  å  forstå  eiier  forklare  prosessene
bak  dannelsen  av  materielle  spredningsmønstre  i  rommet.

4.5.   Etnoarkeologi  og  spatiell  zooarkeologi

Etnoarkeoiogi  og  eksperimenteil  arkeoiogi  må  ikke  oppfattes  som
synonyme  begreper,   selv  om  det  endelige  målet  kan  sies   å  være
det  samme;   å  studere  prosessene  bak  dannelsen  av  arkeoiogisk
materiales  samrnensetning  og  utbredelse.   Ved  etnoarkeologiske
studier  er  forskeren  observatør  og  spørsmålstiller,   og  har  ingen
kontroii  i  eksperimentell  forstand  over  det  som  foregår,   enn
videre  observerer  etnoarkeologen  i  motsetning  til  den  eksperi-
mentelle  arkeologen  prosessene  i  en  tilnærmet  opprinnelig  kul-
turell  og  historisk  kontekst   (Hodder   1982c:29).

Heller  ikke  begrepet  etnoarkeologi  er   "nytt",   ifølge  Hodder
ble  det  anvendt  allerede  omkring   1900  av  en  Fewkes,   men   først  i
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de  siste  ti-år  er  termen  blitt  populær  og  utbredt   (ibid.:28).
Etnoarkeologi  er  ikke  bare  sammenligning  av  etnograf iske  og
arkeologiske  data,   men  innebærer  innsamling  av  opprinnelige
etnografiske  data  i  den  hensikL  å  være  til  hjeip  i  arkeoiogiske
tolkningssituasjoner   (ibid.:29).   "To  a  large  extent,   ethno-
archaeology  is  the  ethnographic  study  of  processes  of  human
discard"   (Gould  1978a:259).   Begrepet  avfall   inneholder  ikke   for
Gould  bare  slike  selvfølgelige  elementer  som  avlagte  redskaper,
mat-  eiier  håndverksavfaii,   bygnings-  og  bopiassrester,   men  også
andre,  kanskje  mindre  selvfølgelige,   elementer;   spatielle  rela-
sjoner  mellom  avfallsrester,   Økofakter,   jord  og  strukturer  som
på  en  eiier  annen  måte  viser  spor  etter  menneskeiig  aktvitet
(Gouid  i978b:2).   Schiffer  gir  etnoarkeologiske  studier  et  måi
utover  det  å  være  til  hjelp  i  arkeologiske  tolkningssituasjoner:
"The  broad  subject  matter  of  ethnoarchaeology  is  the  relation-

ships  between  human  behavior  and  the  material-spatial-environ-
riental  matrix  in  which  it  takes  place   "   (Schiffer  1978:230).
Binford  på  sin  side  mener  at  sistnevnte  ikke  er  etnoarkeoiogi,
men  etnografi.   "..,   we  are  not  attempting  to  specify  the  re-
lationships  between   'behavior'   in  any  exhaustive  sense  and
material  remains.   Instead,  we  are  attempting  to  understand  the
determinants  of  patterning  and  various  structural  properties  of
the  archaeological  record  in  order  to  learn  about  their  past"
(Binford   1981:32).

For  Binford  er   "aktualistiske"  etnoarkeologiske  undersøkelser
et  middel  til  utvikling  av  id6er  og  teorier  "regarding  t.he
formation  processes  of  the  archaeological  record"   (Binford  1977:
7).   Dette  middelet  eller  redskapet  har  Binford  kalt   "Middle  Range
Theory"    (Binford   &  Bertram  1977,Binford   1978,1981).

". . .we  must  engage  in  middle-range  research,   which  con-

sists  of  actualistic  studies  designed  to  control  for  the
relationship  between  dynamic  properties  of  the  past
about  which  one  seeks  knowledge  and  the  static  material
properties  common  to  the  past  and  the  present.   ( . . . )
. .the  characteristics  about  which  uniformitarian  assump-
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tions  may  be  made,   Lhose  things  which  the  present  shares
with  the  past.  These  common  things  provide  the  basis  for
a  comparison  of  the  evenLs  of  the  present  with  the  events
of  the  past  or  events  from  different  times  in  the  past
(Binford   1981:29).

Et  grunnleggende  poeng  hos  Binford  er  at   "Middle  Range  Theory"
skai  fungere  som  en  måiestokk  intellektueit  sett  uavhengig  fra
forskerens  generelle  teorier.   Uavhengig  på  samme  måten  som  man
kan  si  at  teorien  for  halveringstiden  av  C-14  isotopet  er  fra
teorien  om  artefakters  typologiske  utvikling.   Hodder  hevder,
med  bakgrunn  i  sin  arkeologiske  kulturoppfatning  og  epistemo-
logiske  grunnsyn,   at  utviklingen  av  en  middle-range  theory  med
grunnlag  i  etnoarkeologiske  studier  selvfølgelig  ikke  blir  mer
generell  eller  uavhengig  enn  alle  andre  arkeologiske  teorier.
". .,   we  see  thac  there  can  be  no  universal  cultural  relationship

between  static'3  and  dynamics,   because  the  historically  contextual
structuring  principles  intervene.   Thus  the  notion  that  Middle
Range  Theory  is  distinctive  because  it  involves  independent
theory  which  can  be  used  to  test  other  theories  is  false"   (Hodder
i986:ii6).   Etnoarkeoiogien  er  som  vi  ser  ikke  på  noen  måte  et
frediyst  forskningsområde  preget  av  entydige  definisjoner  og
feiies  målsetninger.   Frontlinjene  er  velkjente.

Innebygget  i  etnoarkeologien  ligger  med  nødvendighet  prinsip-
pet  om  sammenligning  eller  analogistudier.   Analogi  kan  defineres
som  forfiytning  av  informasjon  fra  ett  objekt  tii  et  annet  på
bakgrunn  av  sammenligningspunkter  mellom  disse   (Hodder   1982c:16).
Bruken  av  analogislutninger  i  arkeologisk  sammenheng  er  ikke
upr6blematisk  og  har  vært  gjenstand  for  kritikk  ikke  minst  fra
N.A.-hold   (Wylie   1985:64).   Et  hyppig   fremført  kritisk  poeng  er
at  hvis  fortiden  tolkes  gjennom  analogier  til  nåtiden  så  kan  vi
aidri  oppnå  kunnskaper  om  samfunnsformer  og  kuiturer  som  ikke
eksisterer   i   dag   (Gould   1978a:254,   Hodder   1982c:12).   Videre   "An
interpretation  of  the  past  using  an  analogy  is  thought  to  be
unreliable  bec,iuse,   if  things  and  societies  in  the  present  and
past  are  similar  in  some  aspects,   this  does  not  necessarily  mean
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they  are  similar  in  others"   (Hodder  1982c:12).   Det  vil   føre
for  iangt  å  ta  opp  analogiproblemet  i  sin  fulie  bredde.  Etter
min  oppfatning  er  det  imidlertid  analogislutningenes  hardeste
kritikere,   N.A.-arkeologene  med  sin   "lov  og  orden"   filosofi,   som
prinsipieit  og  epistemologisk  har  færrest  probiemer  når  det
gjelder  analogislutninger.   For  prosessualistene  var  tesen  om  at
det  er  muiig  å  avdekke  generelle  lovmessigheter  ved  menneskeiig
atferd,   et  aksiom.   En  grunnholdning  som  utvilsomt  gjør  analogi-
siutninger  om  ikke  ønskelige,   så  i  hvert  fall  mulige.   Men  hvordan
forholder  Hodder  med  sin  .'partikularistiske"  og  kontekstuelle
innstilling  seg  til  analogislutninger?  Selv  stiller  han  spørs-
målet  på  denne  måten:

"The  emphasis  on  the  unique  nature  of  each  context  aggra-

vates  the  problem.   If  each  context  in  which  material  cul-
ture  is  used  represents  a  peculiar  arrangement  of  meanings
and  ideas  and  personal  strategies,   how  can  we  ever  use  a
present  context  to  interpret  evidence  from  the  past?"
(Hodder   1982c:25).

Man  skulle  her  tro  at  analogislutningen  ville  ha  samme  sjanse  som
en  snøball  i  helveteskontekst,   men  nei   . . .

"It  is  possible  to  interpret  the  manipulation  of  material
items  in  a  unique  context  in  the  past  by   (a)   referring  to
general  principles  of  symbolism  and  to  generalisations
about  the  links  between  those  principles  and  the  context
in  which  they  are  used,   and  by   (b)   carefully  using  selec-
ted  analogies  for  different  aspects  of  the  evidence,
identifying  similarities  and  differences,   and  gradually
building  up  from  bits  and  pieces  to  an  understanding  of
how  the  whole  picture  is  composed"   (ibid. :26).

Hodder  ser  seg  n¢dsaget  til  å  forholde  seg  til   '.generelle  prin-
sipper",   om  ikke  av  funksjonell  art  så  av  struktureii  art.   På
den  annen  side  er  Hodders  redegjørelse  av  problemets  omfang  og
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karakter  betydelig  mer  sympatisk  enn  språklige  skinnmanøvre,
der  opplagte  analogislutninger  omdøpes  til   "modeller"  og   "hypo-
teser",   f .eks.   Schiffer   1978:234.   Carl  Axel  Moberg  hevder  at
"allt  arkeologiskt  arbete  bygger  på   jåmf6relser"   (Moberg  1969:

io).  Tii  tross  for  iherdige  forsøk  på  å  ikle  siutninger  posi-
tivistisk  språkdrakt   (Schiffer  i978,   Gouid  &  Watson  i982);
".. ,   most  archaeological  inference  remains  analogical"   (Wylie

1985 : 64 ) .

Det  jeg  har  forsøkt  å  vise  her  er  at  etnoarkeologien  slett
ikke  må  oppfattes  som  et  metodisk  sesam  sesam,   og  at  et  av  arkeo-
logiens  mest  omdiskuterte  metodeproblemer  har  f lyttet  med  som
nissen  på  lasset.   Mine  hovedspørsmål  i  denne  sammeheng  er  imid-
lertid  av  mer  praktisk  art;  hvilken  rolle  spiller  etnoarkeo-
logiske  studier  fc`r  en  spatiell  zooarkeologisk  innfallsvinkel?
Hva  er  spatiell  zooarkeologi,  hvordan  spatiell  zooarkeologi?

For  å  ta  sistnevnte  spørsmål  først:   Prefikset  zoo-  er  egentiig
overflødig  her  som  i  andre  arkeologiske  sammenhenger,   men  det  er
nå  engang  blitt  tradisjon  for  alle  andre  arkeoioger  enn  de  som
steiier  med  artefakter  å  vise  hvilken  type  kiidemateriaie  man
arbeider  med.   Prefiksbruken  blir  kanskje  spesielt  tautologisk
når  det  som  her  er  tale  om  en  spatieii  innfaiisvinkei,   der  det
som  redegjort  for  er  relasjonene  mellom  alle  typer  fortidige
spor  og  materieiie  rester  som  er  hovedmåi  for  studiet.   Tradi-
sjoner  skal  man  imidlertid  ikke  kimse  av  og  zoo-prefikset  betyr
bare  at  økofaktgruppen  dyrebein  og  dennes  funnkontekstuelle
sammenheng  og  spatielle  relasjoner  er  hovedmålet  for  det  som  kan
kalles  en  spatiell  delstudie  av  et  arkeologisk  funnsted.   Spatiell
zooarkeoiogi  er  naturligvis  grunnlagt  på  samme  id6  som  spatieii
arkeologi  generelt   (se  kap.   4.3.).

i  det  følgende  skal   jeg  vise  noen  eksempler  på  tilnærmingsmåter
som  her  kalles  spatiell  zooarkeologi,   videre  hvilke  konsekvenser
en  siik  innfallsvinkei  får  for  eksempeivis  tolkningen  av
ervervsøkonomiske  forhoid  på  et  funnsted.

•.... it  is  clear  that  where  one  digs  at  the  site  and/or

what  material  one  chooses  for  analysis  could  substan-



-73-

tially  affect  the  understanding  of  the  prehistoric
economy"    (Meadow   1975:280).

Meadow  kom  frem  til  betydpingen  av  funnkontekst  og  spatiell  ut-
bredeise  på  bakgrunn  av  variasjoner  i  arts-  og  beindeissammen-
setningen  i  henhold  til  i  hvilke  konstruksjoner  eller  strukturer
materialet  ble  funnet.   Det  viste  seg  at  beinmengde  og  sarrmenset-
ning  fra  funnstedet  Hajji  Firuz,   iran,   datert  tii  6.   årtusen
f.Kr.,   varierte  i  henhold  til  om  beina  ble  funnet  innenfor  eller
utenfor  bygninger,   samt  at  mesteparten  av  beinmaterialet  ble
funnet  i  eiier  iike  ved  strukturer,   lite  i  åpne  områder   (ibid.:
266).   Det  reiative  antallsforhold  mellom  bein  av  småfe   (caprine)
kontra  gris  viste  klar  sammenheng  til  funnkontekst.   66%  av  alle
grisebein  ble  funnet  i  ute-kontekster,   "exterior  trash  areas",
63%  av  sau/geite-bein  ble  funnet  i  inne-kontekster,   "intramural
deposits".   Det  var  også  ulikheter  med  hensyn  tii  hviike  skje-
lettdeler  som  ble  funnet  inne  kontra  ute.   Kjernen  i  problemet
blir  dag

"To  what  degree  will  these  bones   from  Hajji  Firuz,   when

taken  together,   actually  reflect   'the  mean  economic
activities  carried  out  during  the  whole  period  of
accumulation  of  a  deposit'    (Uerpmann  1973a)?  If  not  the
total  corpus,   then  which  of  the  following  groupings  pro-
vides  the  most  accurate  estimate  of  the   'true'   relative
abundance  of  different  animals:   (a)   all  bones   from
interior  loci?   (b)   all  bones  from  exterior  loci?   (c)
bones  from  abnormally  large  internal  loci?   (d)   'a'   minus
'c.?   (e)   'b.   and   'd'   together?  or   (f)   some  other   'cor-

rected.   calculation?"   (Meadow  1975:281).

Løsningen  på  dette  problemet  mener  Meadow  avhenger  av  hvordan
fortidens  Hajji  Firuz-innbyggere  håndLerte  organisk  avfaii,
hvordan  denne  handlingsmåte  fikk  konsekvenser  for  de  fysisk-
kjemiske  bevaringsforhold  som  også  i  høyeste  grad  er  med  på  å
besterrme  økofaktsammensetningen  i  den  av  Schiffer   (1972)  kalte
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arkeologiske  kontekst.   På  grunn  av  funnkonteksten  og  de  spatieiie
relasjonenes  betyilning  for  hva  arkeologen  til  sist  avdekker
argumenterer  han  annensteds   (Meadow   1976)   for  at  oppmerksomheten
bør  rettes  mot  økofaktenes  spredning  i  rommet   (intra-site),
fremfor  studier  av  mer  kronologisk  karakter,   utvikling  etc.

"Lack  of  detailed  acquaintance  with  the  archaeological

record  is  ref lected  by  the  general  concern  of  analysts
with  gross  chronological  units  and  changes  through  time,
with  a  corresponding  dearth  of  atLention  to  variation
through  intrasite  space  within  these  time  periods
(Meadows   1976:110).

Det  kildekritiske  element  er  vesentlig  i  Meadows  argumentasjon,
i  tillegg  til  studier  i  kulturelle  og  sosiale  fenomener  som  ana-
iyse  av  aktivitets-og  funksjonsområder,   avfallshåndtering  og
deponering .

M.A.   Hoffmann   (1974)   presenterer  en  analyse  av   "the  trash  dis-
posal  system"   i  en  tidlig  dynastisk  egyptisk  by.   Søppeldeponer-
ingssystemet  omtales  som  et  sosio-kulturelt  subsystem  (ibid. :35)
Hoffmans  måi  er  å  forsøke  å  forstå  bredden  og  kompleksiteten  av
det  sosiale  liv  på  et  sted  tii  en  viss  tid.

". .,   a  knowledge  of  the  behavior  associated  with  trash

disposal  gives  the  archaeologist  an  important  methodo-
logical  tool  by  permitting  him  to  understand  the  various
factors  that  conditioned  the  disposal  and  distribution  of
the  remains  he  unearths.   For  instance,   it  is  a  commonly
known  but  seldomly  stated  fact  that  the  amount  and  nature
of  the  debris  found  in  a  temple  differs  substantially
from  that  found  in  the  hovels  of  the  poor.   This  is  be-
cause  refuse  and  the  way  it  is  treated  ref lect  different
human  activities,   values,   and  social  categories."   (Hoffman
1974: 36 ) .

Hoffman  skiller  mellom  organisk  og  ikke-organisk  søppel  og  stu-
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derer  ikke  som  Meadow  den  spesifikke  økofaktgruppen  dyrebeins
reiasjoner  tii  strukturer  og  konstruksjoner;  dyrebein  inngår
selvfølgelig  i  gruppen  organisk  avfall.  Ut  fra  spatiell  distri-
busjon  og  mønstre  i  søppeldeponering,   arkitektoniske  og  struktu-
relle  trekk,   samt  stratigrafiske  forhold  utskiller  Hoffman  4,
kanskje  5,   aktivitetssoner  på  funnstedet   (ibid. :46).

Haistead  et  ai.  er  også  opptatt  av  avfallshåndtering  i  artik-
kelen   "Behavioural  Archaeology  and  Refuse  Patterns:   A  Case
Study"   (1978).   Forfatterne  presiserer  at  anvendelsen  av  termen
atferd  (behaviour)   ikke  betyr  at  de  er  på  jakt  etter  å  avdekke
generelle  lovmessigheter  slik  Schiffer   (1976)  bruker  begrepet,
men  gjøre  en  aktivitetsanalyse  av  funnstedet  Wendens  Ambo   "to  use
the  associations  and  spatial  patterning  of  artifactual  and  organic
rubbish  to  fit  the  f lesh  and  blood  of  human  activities  onto  the
skeleton  of  a  site  plan"   (Halstead  et  al  1978:118).   I   likhet  med
Meadow  konkiuderer  de  med  at  avhengig  av  hvorfra  på  funnstedet
materialet  stammer  vil  det  gi  ulikt  inntrykk  av  "the  economic
'wealth'   of  the  site,   and  suggest  different  numbers  of  young

animals  in  the  domesticated  herds"   (ibid. :130).
Hverken  Hoffman  eller  Halstead  et  al.   problematiserer  begre-

pene  "trash"  eller  "refuse"  nevneverdig.   Holdningen  ser  implisitt
ut  tii  å  være   "Rubbish  is  discarded  and  whatever  is  discarded  is
rubbish"   (Moore   1982:75).   Med  en  slik  noe  ureflektert  holdning  er
faren  overhengende  for  at  arkeologen  overfører  oppf atninger  og
verdier  fra  sitt  eget  samfunn  orrbcring  hva  som  er  og  kan  betraktes
som  søppel.   H.L.   Moore  hevder  at  begrepet  søppel  ikke  er  entydig,
hva  som  oppfattes  som  avfail  varierer  kultureit  både  i  tid  og
rom  (ibid. ).   Avfaiishåndtering  og  avfallsmønstre  må  i  henhoid  tii
et  Slikt  syn  tolkes  via  en  kontekstuell  innfallsvinkel:   "Refuse
must  be  related  to  all  aspects  of  social  action,  that  is  to
burial,   settlement,   subsistence,   formalised  ritual,   and  so  on,
if  a  meaningful  translation  and  explanation  of  spatial  patterning
are  to  be  achieved"   (ibid.:77).

Hovedpoenget  med  å  presentere  disse  tre  eksempiene  på  hva   jeg
har  vaigt  å  kalie  spatiell   (zoo)arkeologi,   er  å  redegjøre  for
hvilke  problemer  som  er  oppdaget  ad  arkeologisk  vei  uavhengig  av
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etnoarkeologiske  undersøkelser.   Foreløpig  kan  man  si  at  to  meget
vesentiige  problempunkter  er  oppdaget:   Hvor  man  graver  på  et
funnsted  og  hvorfra  økofaktmaterialet  er  innsamlet  får  konsekven-
ser  for  økofaktmaterialets  sammensetning  og  derved  tolkninger
som  vedrører  ervervsøkonomiske  forhold.   I  tillegg  gir  informa-
sjonen  om  spatielle  relasjoner  kunnskap  om  funnstedets  ulike
funksjons-og  aktivitetsområder  og  derved  sosial  organisasjon.
Kan  etnoarkeologiske  undersøkelser  avdekke  ytterligere  problem-
punkter,   eller  snarere;  har  etnoarkeologiske  undersøkelser  alle-
rede  komplisert  det  spatielle  bildet  bet.ydelig?

Gouid  gir  føigende  oppskrift  på  etno(zoo)arkeologisk  feit-
arbeid:

". .,   if  one  wishes  to  understand  how  faunal  refuse  is  dis-

posed  of  in  and  around  the  habitation  camps  of  a  particu-
lar  society,   one  way  to  find  out  is  to  observe  directly
how  game  is  t>utchered,   consumed,   and  finally  discarded
and,   further,   to  observe  any  processes  that  may  affect
the  remains  after  discard   (such  as  scuffing  or  trampling
underfoot  by  the  site  inhabitants,   crushing  and  dispersal
due  to  dogs,   and  so  forth).   Such  observations  involve
mapping  and  plotting  the  spatial  occurrences  of  refuse  in
relation  to  other  site  features  like  hearths,   structures,
and  artifact  remains.   Such  mapping  is  not  routinely  done
by  ethnographers,   and,   indeed,   the  same  can  be  said  for
controlled  collecting  and  other  empirical  techniques  for
recording  the  patterning   (and  especially  disposal)  of
material   remains"    (Gould   1978a:258).

J.E.   Yellens   studie  av   !Kung-buskmennenes   forhold  til  den  om-
givende  fauna  og  deres  atferd  når  det  gjelder  slakting,   partering,
mattilberedning  og  deponering  av  dyr  er  mer  opptatt  av  kulturelle
mønstre  i  beinsammensetningen  enn  av  spatielle  relasjoner.   Jeg
finner  det  imidlertid  riktig  å  nevne  ¥ellens  undersøkeise  i
denne  sammenhencTen  fordi  hans   etnoarkeologiske   feltmetode  også
kan  anvendes  i  mer  direkte  spatielt  rettede  studier.   Han  inndeler
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undersøkeisen  i  tre  distinkte  analytiske  nivåer   (¥eiien  i977:278).

1.   Observasjon  og  intervjuvirksomhet  over  lengre  tid.
2.   Innsamling  av  dyrebein  under  kontrollerte  forhold.   Yellen  gav

ved  flere  anledninger   !Kung-folkene  dyr   (antiloper)   drept  av
ham  seiv  på  den  betingelse  at  de  etter  partering  og  konsump-
sjon  returnerte  alle  beinfragmenter  til  ham.

3.   Innsamling  av  bein-og  beinfragmenter  fra  i  flere  uker  eller
måneder  forlatte   !Kung-boplasser  ved  hjeip  av  arkeoiogiske
feltmetoder.

Yellen  kommer  frem  til  at  etnoarkeologien  kan  spille  en   "essen-
tially  negative  role",   i  det  at  arkeologien  blir  mer  og  mer  opp-
merksom  på  alie  de  faktorer  som  er  med  på  å  forme  det  økofakt-
materialet  arkeologer  vanligvis  avdekker  og  samler  inn   (ibid. :
271).   Ilan  fremholder  imidlertid  det  positive  i  at  et  av  under-
søkelsens  viktigste  resultat  er  at  det  viser  seg  at  distribu-
sjonene  av  bein  og  avfallshåndteringen  er  kuiturspesifikk,   og  han
regner  det  for  sannsynlig  at  kulturspesifikke  spatielle  mønstre
når  det  gjelder  Økofaktdistribusjon  også  opptrer  hos  andre
folk,   i  andre  kulturelle  og  historiske  kontekster   (ibid. :327-
328 )  .

Binford  har  også  gjennomført  etnoarkeologiske  undersøkeiser,
dvs.   Middle  Range  Research  i  hans  terminologi,   med  dyrebein  som
primærmateriale   (Binford  &  Bertram  1977,Binford   1978).   Hans  kon-
klusjoner  er  funksjonalistiske  i  den  forstand  at  beinsammenset-
ning,   utbredelse  i  tid  og  rom  er  avhengig  av  hvilken  funksjon
funnstedet  hadde,  hvilke  aktiviteter  pågikk  der,   representerer
lokaliteten  "special  purpose"-aktiviteter   (f .eks.   en  "kill-site")
eller  hadde  den  en  residentiell  karakter   (Binford  1978:482-83).

"..,   meaninss  to  be  attached  to  changes  observed  at  a  special-

purpose  location  are  different  than  those  for  a  residential  loca-
tion"   (ibid. :497).   Nunamiutene  håndterer,   ifølge  Binford,   siakt
rasjonelt,   ut  fra   "objective  food  preferences"   (ibid.:   38)   og  i
henhold  til  størrelse,   vekt,   kvalitet,   marg  etc.   Hvor  slaktet
til  slutt  deponeres  avhenger  av  "logistical  considerations";



-78-

vaiget  om  å  bruke,   foriaLe  eiier  bære  det  tii  en  annen  iokaiitet
(ibid. :90).   Hodder  er  heller  ikke  på  dette  punkt  synderlig  enig
med  Binfords  funksjonelie  grunnsyn,   og  påpeker  igjen  at  fordi
Binford  overhodet  ikke  redegjør  for  den  kulturelle  og  symbolske
konteksten  innenfor  hviiken  Nunamiutene  lever,   så  biir  en  vur-
dering  av  integrasjonen  mellom  "kulturelle"  og   "objektive"  mat-
preferanser  umulig   (Hodder   1982a:19l-192).

I  Hodders  etnoarkeologiske  studier  er  økofaktgruppen  dyrebein
kun  ett  element  i  en  kontekstuell  helhet.   Hodder  er  primært  opp-
tatt  av  spatiell  utbredeise  og  deponering.   Binford  på  sin  side
forsøker  å  avdekke  et  slaktings-og  konsumpsjonsmønster,   og  er
ikke  så  opptatt  av  spatieli  utbredeise  og  deponeringsmønstre.   og
hvorfor  skulle  Binford  være  det?  Ettersom  tesen  om  rasjonell
atferd  og  de  spesifikke  funksjonslokaliteters  avgjørende  rolle
for  økofaktmønstre  og  spredning  gjør  menneskers  atferd  tilnærmet
forutsigeiig  bare  man  kan  fastsiå  innen  hvilken  funksjoneii  og
rasjonell  kontekst  de  opererer.

Hvilken  lærdom  kan  arkeologer  trekke  ut  fra  etnoarkeologiske
undersøkelser?  Kompliseres  eller  forenkles  arkeologers  fortids-
biider?  ¥eiien   (i977)  påpekte  etnoarkeoiogiens  essensielt  negative
rolle.   Følgende  uttalelse  av  Gould  er  i  slekt  med  Yellens:

"It  is  the  fundamental  task  of  ethnoarchaeology  to  heigh-
ten  the  archaeologist's  awareness  of  alternative  human
behaviors  that  could  have  occurred,   in  order  to  explain
the  patterning  of  archaeological  facts"   (Gould  1978a:256-
257 )  .

Etnoarkeologien  er  kompliserende  i  den  forstand  at  den  virker
tankevekkende.   Den  retter  oppmerksomheten  mot  det  mangfold,   først
og  fremst  av  kult..urelle  prosesser  som  "skaper"   et  arkeologisk
materiale.   Utviklingen  av  eksempelvis  etnoarkeologiske  spatielle
teorier  biir  såiedes  en  dei  av  generell  arkeologisk  kiidekritikk.
Sistnevnte,   samt  den  mer  spesifikt  zooarkeologiske  kildekritikk
er  emnet  for  neste  kapittel.
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5.   Kildekritikk

I  henhold  til  en  integrert  og  spatiell  innfallsvinkel  er  arte-
fakter,   Økofakter,   strukturer,  konstruksjoner  etc.,. alt  som  er
fysiske  rester  etter  fortidige  mennesker§  handlinger  og  rela-
sjonene  mellom  disse  fysiske  restene,   arkeologisk  kildemateriale.
Som  fremholdt  er  inndeling  i  spesialgrener  med  basis  i  type
arkeologisk  kildemateriale  egentlig  uforenlig  med  den  spatielle
innfallsvinkels  fornuftsgrunnlag  eller  rasjonalitet.  Arkeologisk
kiidemateriaie  er  i  overveiende  grad  jordfunnet,   og  krever  såiedes
en  kildekritisk  ar`alyse  som  er  vesensforskjellig  fra  andre  human-
istiske  disipliner.

M.P.   Malmer   (1963)   har  hevdet  at  arkeologisk  kildemateriale,
spesieit  med  henbiikk  på  artefakter,   utgjør  "idel   'kvarievor"
som  er  rester  etter  selve  det  historiske  hendelsesforløp  og
innehoider  som  sådanne  en  objektiv  sannhet  som  umiddeibart  kan
utnyttes   (ibid. :13).   Han  understreker  imidlertid  at  det  er  nød-
vendig  å  utøve  kildekritikk  "sårskilt  i  fråga  om  artefakternas
fyndomståndigheter"   (ibid. :13-14).   Malmer   fremholder  at  de  be-
rettende  kiider  på  sin  side  inneholder,   pga.   den  menneskeiige
faktor,   ikke  et  eneste  moment  som  kan  forutsettes  være  objektivt
sant   (ibid. :13).   Denne  positivistiske  dataoppfatning  er  ikke  upro-
blematisk,   jfr.   positivismestriden   (Slagstad  1980)   og  Arne  8.
Johansens   syn  på  datas  opphav   (Johansen   i969,i974,i978,ig85a).

A.   Andr6n   (1985)  hevder  at  ulikheten  mellom  arkeologiske
kontra  skriftiige  kiider  ikke  er  et  spørsmål  om  subjektivitet
versus  objektivitet,   men  om  abstraksjonsnivå,   der  skriftiige
kilder  er  mer  abstrakte  og  arkeologiske  mer  konkrete   (ibid. :9).
Arkeologisk  kildemateriale  inndeles  av  Andr6n  i  to  grupper;  be-
visste  konstruksjoner   (manifeste  spor)   og  mer  tilfeldige,   slump-
messige  rester   (latente  spor)   (ibid.:lo).   Økofakten  tilhører  i
henhoid  tii  denne  terminologi  så  avgjort  de  iatente  spor  som  i
herværende  avhandlingssammenheng  stammer  f ra  en  middelaldersk
bygrunns   "kuiturgyttja".   Andr6n  fremkaster  den  påstand  at  for
å  kunne  anaiysere  dette  massemateriaiet  må  forskeren  ha  en
tolkningsramme  som  gjør  det  mulig  å  toike  kuiturgytjen   (ibid.io).
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Denne  toikningsrammen  grunniegges  best  på  analyser  av  manifeste
spor  som  f.eks.  middelalderbyenes  kirkelige  institusjoner   (ibid. :
il).   Det  er  ikke  vanskelig  å  være  enig  med  Andr6n  om  at  arkeologer
behøver  tolkningsrammer,   men  at  disse  best  og  helst  utelukkende
dannes  på  grunniag  av  manifeste  spor,   er  i  beste  fail  gait  og  i
verste  fall  undergravende  for  det  meste  av  arkeologisk  virksomhet.

Tolkningsrammer  vil  alltid  som  fenomen  være  sammensatt  av  den
epistemologiske  og  id6historiske  bakgrunn,   samt  den  på  forhånd
kjente  kunnskap  om  emnet,   disse  tre  punktene  vil  i  høy  grad  pre-
ges  av  den  historiske  og  kulturelle  kontekst  forskeren  lever  og
arbeider  i.   Skillet  manifest  versus  latent  er  ikke  forenlig  med
en  integrert  innfallsvinkel  av  spatieli  karakter.   Hvis  måiet  med
en  undersøkeise  er  å  danne  en  tolkningsramme  for  fremtidige
undersøkelser  vil  de  manifeste  spor  og  relasjonene  mellom  disse
bare  utgjøre  en  delvis  tolkningsramme  som  ikke  vil  kunne  repre-
sentere  helheten  i  det  fortidige  samfunn  som  undersøkes.   Man
kan  i  verste  fall  tale  om  en  villedende  istedenfor  veiledende
tolkningsramme.   Det  er  riktig  at  arkeologen  trenger  en  tolknings-
ramme,   det  er  imidlertid  revnende  likegyldig  om  denne  baseres  på
manifeste  eller  latente  spor.  Andr6n  stiller  vitterligen  i  en
note   "den  grunnlåggande  kunskapsteoretiske  frågan:   Vad  innebår
egentligen  de  sk  massmaterialen?"   (ibid.:127,note  28).

I  og  med  den  behendige  todeling  av  arkeologisk  kildemateriale,
unngår  han  imidlertid  den  møysommelige  oppgave  det  er  å  forsøke
å  finne  et  svar  på  dette  spørsmåiet.

Hvis  Andr6n  får  gjennomslag  for  sin  todeiing,   vil  man  i  svensk
arkeologi  snart  ikke  skille  bare  mellom  forhistorisk  arkeologi  og
middeiaiderarkeologi,   men  også  mellom  manifest  og  latent  middei-
aiderarkeologi.   Her  kreves  spesialkunnskaper  må  vitei  Grunnhoid-
ningen  i  denne  avhandlingen  er  at  arkeologisk  kildemateriale  er
arkeologisk  kildemateriale  er  arkeologisk  kildemateriale.

Med  utgangspunkt  i  dette;  hva  er  så  arkeologisk  kiidekritikk?
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5.1.   Generell  arkeologisk  kildekritikk

Arkeologisk  kildemateriale  er  et  utvalg,   ikke  bare  i  den  forstand
at  de  handlinger  og  hendelser  i  det  fortidige  samfunnet  som  f ikk
et  materielt  uttrykk  var  begrenset,  men  også  i  den  forstand  at  av
det  opprinnelige  deponerte  materialet  oppdager  og  avdekker  arkeo-
logen  kun  et  utvalg,   av  dette  er  igjen  kanskje  bare  et  utvalg
gjenstander  for  analyse  og  tolkning.

"Arkeologins  kållkritik  år  att  vara  uppmårksam  på  hur
detta  urval  av  information  fungerar  och  hur  urvaiet  på-
verkar  tolkningarna  och  beskrivningarna.  Notabelt  år  att
urvalet  styrs  av  såvål  det  levande,   f6rhistoriska  sam-
hållet,   nedbrytande  kemiska  och  mekaniska  krafter  som
av  arkeologen  sjålv"   (Welinder   1986:13).

Det  var  bl.a.   disse  former  for  utvalg  Schiffer   (i972)  påpekte  at
Binford  hadde  oversett  når  han  kunne  påstå  at  arkeologisk  materi-
ale  kunne  lignes  med  et  fossilt  avtrykk  "of  the  actual  operation
of  an  extinct  society"   (Binford  1972:158).   Utvalgsmekanikken
viser  at  arkeologisk  materiale  ikke  på  noen  måte  er  "a  fossiiized
cuiturai  system"   (Schiffer  i976:ll).   Det  eksisterer  aitså  både  et
utvalg  og  derved  tap  av  informasjon.   I  en  økofakt  eller  artefakts
"livsløp"  er  det  tale  om  muligheter  for  kontinuerlig  og/eller

rykkvise  utvalg  og  informasjonstap.   I  håp  om  å  kunne  kontroiiere
i  alle  fall  noen  av  utvalgsmekanismene,   er  det  utviklet  en  rekke
såkaite  informasjonstapsmodeiier.   Disse  skai  jeg  redegjøre  for
nedenfor.   Men  ailer  først  finner  jeg  det  nødvendig  å  si  noe
generelt  om  begreper  som  utvalg  og  representativitet;  begreper
som  er  sentrale  i  enhver  kildekritisk  analyse.

5.1.1.   Representativitet  og  utvalg

En  kildes  utsagnsevne  er  en  funksjon  av  dens  representativitet,
dvs.  av  kildens  mer  eller  mindre  spesifikke  og  direkte  tilknyt-
ning  til  den  virkelighet  undersøkelsen  gjelder.   Grunnlaget  for
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aii  kritisk  kiideanaiyse  må  da  være  bestemmeisen  av  kildenes
representativitet   (Clausen  1974:66-67).   Clausen  er  historiker,
men  hans  tanker  omkring  kildekritikk  og  representativitet  er
reievante  også  i  arkeologiske  sammenhenger.   Begrepene   "represen-
tativitet"  og  ''utvalg"  vekker  assosiasjoner  til  statistikk  og
sannsynlighetsberegninger.   Ved  stokastiske  beregninger  blir  ut-
vaiget  -et  sample  -tatt  fra  populasjonen,   eiier  også  kalt  det
statistiske  univers.   "Når  utvalget  er  trukket  på  en  siik  måte  at
de  resuitater  vi  får  for  utvaiget  er  nøyaktig  lik  de  vi  ville  ha
fått  ved  å  undersøke  hele  universet,   sier  vi  at  utvalget  er

resentativt  for  universet" (Nordgård   i976:i43).    "To   say  a
finding  is   'statistically  significant'   means  that  the  proba-
bility  is  quite  low  that  we  could  have  gotten  the  kind  of  sample
we  did  get,   unless  the  finding  is  in  fact  true  of  the  population"
(Cowgill   1970:161).   Cowgill  oppfatter  arkeologisk  kildemateriales
utvalgsstadier  som  populasjoner:   Populasjon  2,   "physical  conse-
quences"   (det  materielle  uttrykk),   er  et  utvalg  av  populasjon  1,
"human  behaviour"   (handlinger  og  hendelser),   og  populasjon  3,
"physical  finds"   (det  som  arkeologen  oppdager  og  avdekker)   er  et

utvaig  av  popuiasjon  2   (ibid.:162-163).   Arkeologen  kan  så  even-
tueit  forsøke  å  gj¢re  et  kontrollert  utvalg  gjennom  en  sampiing-
strategi  i  stokastisk  forstand,   av  populasjon  3.

5.1.2.   Sampling

"Archaeologists,   however,   do  not  deal  with  black  and

white  marbles"   (Chenhall   1975:4).

Alt  arkeologisk  materiale  er   "utvalg  av  informasjon".   Man  kan
hevde  at  også  ait  arkeoiogisk  kildemateriale  er  samiet  inn  i
henhoid  Lii  en  strategi,   enten  nå  denne  er  impiisitt  eiier  ut-
trykkes  eksplisitt  av  innsamleren.   Det  har  nærmest  blitt  en
arkeologisk  truisme  at  det  alltid  gjøres  utvalg,   selv  om  inten-
sjonen  er  å  dokumentere  og  ta  vare  på   "ait".   ''...any  archaeo-
1ogical  site  contains  so  much  potential  information  that  ±!±]£
kind  of  excavation  is  simply  a  sampling  procedure,   and  a  very
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partial  one  at  that"   (Renfrew  1974:39).   Begrepet  sampling  forbe-
holdes  her  innsamling  etter  statistisk  holdbare  prinsipper.

For  å  få  et  representativt  utvalg  i  statistisk  forstand,må  vi
på  forhånd  kjenne  det  statistiske  univers/populasjonen.  Men  for
arkeologer  gjelder  dessverre  følgende:   "No  population  or  universe
that  existed  in  the  past  is  directly  perceivable"   (Chenhall
ig75:9).   At  man  må  inneha  kunnskap  om  populasjonen  for  overhodet
å  kunne  anvende  eksempeivis   "random  sampling"   (tilfeidig  utvaig),
for  derved  å  gpppå  kunnskap  om  popuiasjonen,   kaiies  sampiing
paradokset   (Mueller   1975:37).   Statistikeren  M.J.   Moroney  har
uttait  at  å  introdusere  samplingstrategier  uten  å  på  forhånd
vurdere  hvordan  de  vil  fungere  er  toppen  av  toskeskap   (Moroney
1951 : 173 ) .

Hvordan  er  så  sampling  mulig  i  arkeologien  når  man  aldri  på
forhånd  kan  vite  det  som  kreves  i  statistisk  forstand  om  popu-
lasjonen?  Jo,   man  sampler  flater   (space)   og  enheter   (space  units),

±±±±  innholdet,   f .eks.   artefakter  og  økofakter,   i  de  enkelte
flateenheter.   Et  funnsteds  utstrekning  og  volum  kan  beregnes
med  tilstrekkelig  grad  av  sikkerhet  før  utgravningen  starter.
"Spatial,   rather  than  cultural  or  environmental,   information  is

the  only  kind  of  data  for  which  the  population  is  reasonably
well  known  prior  to  fieldwork.   'l'he  archaeologist  must  use  this
spatial  population  as  the  basis  for  sampling  and  as  a  means  of
circumventing  the   sampling  paradox"   (Mueller   1975:38).   Tanken
er  at  flateenhetene  trekkes  etter  f .eks.   et  random  sampling
prinsipp,   forholdc`t  mellom  innholdet  i  enheten,   eksempelvis  øko-
fakter,  kan  imidiertid  ikke  sies  å  være  et  tiifeidig  utvaig.
Mueiier  løser  dette  problemet  ved  å  si  at  fordi  hver  f iateenhet
innehoider  et  varierende  antall  elementer  så  kan  hver  spatieii
enhet  vurderes   som  et   "cluster"   (klynge)    (Mueller   1975:39).
''"us,   spatial  units  are  both  sampling  units  and  clusters  during
th€  field  aspect  of  research"   (ibid.).

Personlig  overbevises  jeg  ikke  av  Muellers  cluster-kunstgrep,
og  problemet  med  sampling-paradokset  er  like  aktuelt.   For  det
første  vet  vi  at  arkeologisk  kildemateriale  har  ukjente  slag-
sider  pga.   sin  utvaigskarakter,   for  det  andre  må  random  sampiing-
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strategier  av  f lateenheter  forutsette  at  arkeologisk  maLeriale
har  en  tilfeldig  spredning  og  derved  at  det  ble  tilfeldig  de-
ponert.     Menneskers  atferd  og  handlinger  er  som  tidligere  påpekt
ikke  tilfeldige,   en  kompliserende  faktor  er  imidlertid  at  ikke-
tilfeldig  atferd  kan  medføre  tilfeldige  mønstre,   jfr.  kap.   4.4.
"There  are  no  simple  solutions  to  the  sampling  problem,   especial-

ly  when  iL  is  realized  that  a  representative  sample  of  the  ar-
chaeological  context  does  not  insure  a  representative  sample  of
the  systemic  context."   (Reid,Schiffer   &  Neff   1975:224).   Reid  et
al.   anser  kunnskap  om  de  prosesser  som  danner  et  arkeologisk
materiale  som  nøkkelen  til  utarbeidelse  av  sampling  strategier
(ibid. ).   Sampiing  probiemet  vii  stå  sentrait  i  avhandiingens
siste  del  ved  gjennomgangen  av  økofaktmaterialet  fra  to  utgrav-
ninger  i  Tønsberg  og  vil  i  den  sammenheng  bli  ytterligere  dr¢f -
tet.

I  det  følgende  skal   jeg  presentere  ulike  modeller  som  er
utarbeidet  nettopp  med  tanke  på  den  "ukjente  faktor";   nemiig
hvilke  former  for  utvalg  et  arkeologisk  kildemateriale  kan
utsettes  for.

5.1.3.   Informasjonstapsmodeller

Ut.vikiingen  av  såkalte   informasjonstapsmodeller  kan  sies  å  være
forårsaket.  av  etnoarkeologiske  arbeider  og  eksperiementeli
arkeoiogi,   samt  at  modeliene  på  sin  side  har  vært  en  spore  tii
ytterligere  etnoarkeologiske  og  eksperiementelle  studier.   For
etnoarkeologiens  del  er  det  kanskje  de  kulturelle  prosesser  og
"utvaig"   som  har  stått  mest  i   fokus.   Gorecki   (1985)  kritiserer

dette  og  påpeker  at  etnoarkeologi  også  må  innebære  utgravning  av
funnsteder  der  man  kjenner  de  aktiviteter  som  foregikk  på,   eksem-
pelvis,   boplassen  f¢r  den  ble   forlatL.   Destruksjonen  og  utvalgeL
er  spesieit  stor  de   første  5  årene  da,   hva  Gorecki  kaller,   "very
short-term  formation  processes"  opererer   (ibid. :185).   Studier
av  såkaite  post-mortem  prosesser  bør  være  en  selvfølgelig  dei  av
alle  etnoarkeologiske  studier.
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". . .it  makes  little  sense  to  have  only  ethnographic  obser-

vations  at  iiand;   these  must  be  complemented  by  their
excavation,   to  ensure  that  site  formation  processes
operating  between  a  site  in  use  and  its  archaeological
manifestations  are  better  understood.   There  appear  to  be
enormous  differences  between  the  visibility  of  activities
of  an  occupied  site  and  the  visibility  of  remains  at  the
same  site  shortly  after  its  abandonment"   (Gorecki   1985:
187-188 ) .

Et  av  ¥eiiens   (i977)   uavhengige  analytiske  nivåer  var  som  vi  hus-
ker  nettopp  innsamiing  og  utgravning  av  bein  på  foriatte  bopias-
ser  i  hans  etnoarkeologiske  studie  av   !Kung-folket.   En  modell
som  skal  illustrere  de  utvalgsstadier  som  et  arkeologisk  materiale
gjennomgår  må  vektlegge  både  kulturelle-og  post-mortem  prosesser.
Grunnsynet  på  hvilken  rolle  disse  modeller  skal  spille  er  ikke
unntatt  striden  om  "iovmessigheter"  og  de  nå  så  forterpede
frontlinjer.   Binfords   "Middle  Range  Research"  og  utviklingen  av
"Middie  Range  Theory",   kan  sies  å  være  en  form  for  informajons-

tapsmodell.     I   Schiffers   (1976)   syntetiske  modell  for  informa-
sjonstap,   sannsynligvis  den  mest  kjente  sådanne,   spiiler   jakten
på  iovmessigheter  en  vesentlig  rolle.   Nøkkelbegrepet  i  denne  er;
korrelater   (correlates),   kulturelle  omdannelser   (c-transforms),
ikke-kulturelle  omdannelser   (n-transforms).   Schiffer  mener  at
arkeologisk  kildemateriale  er  en  forstyrret  refleksjon  av  et
fortidig  atferdsystem:   "..,   because  the  cultural  and  noncultural
processes  responsible  for  these  distortions  are  regular,   there
are  systematic   (but  seldom  direct)   relationships  between  archeo-
logical   remains  and  past  cultural  systems"   (Schiffer   1976:12).
"Correlates"   er  de  lovmessigheter  som  gjelder  forholdet  mellom

objekters  spatielle  relasjoner  og  atferdsvariabler   (ibid. :12-13).
"C-transforms"   er  de  lovmessigheter  som  styrer  avfallsdeponering

i  den  systemiske   (levende)   kontekst.   "Only  c-transforms  can  be
used  to  predict  the  materials  that  will  or  will  not  be  deposited
by  a  system"   (ibid.:15).   N-transforms  er  de  ikke-kulturelle
dannelsesprosesser,   prosesser  som  arkeologen  har  forholdsvis
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gode  kunnskaper  om,   f.   eks.  hva  som  oppbevares  best.  i  surt  kontra
basisk  jordsmonn;  pollen  kontra  bein  etc.   For  Schiffer  er  kunn-
skap  om  de  prosesser,   eller  lovmessigheter,   som  fører  et  objekt
fra  den  systemiske  til  den  arkeologiske  kontekst,   n¢kkelen  til
viten  om  fortidige  atferdssystemer.   Fig.   4  viser  Schiffers
syntetiske  modell.

Fig.   4:  Syntetisk  nodell  ior  infomasjonstap  (  etter  Schiffer  1976).
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Fig.   5:   Kausal  modell  for  informasjonstap  (   etter  Daniels   1972   ).

S.G.H.   Danieis   (1972)   utformer  sin  modell   spesielt  med  tanke  på  å
illustrere  alt  arkeologisk  kildemateriales  felles  bakgrunn  og
opphav;   dvs.   det  generelle  ved  de  ulike  utvalgsstadier   (fig.   5).
Danieis  er  mer  pessimistisk  enn  Schiffer  når  det  gjeider  avdekning
av  eventueiie  icvmessigheter  og  muligheten  for  å  redusere  tiifei-
dig  støy   (randoin  noise),   slagsider   (bias)   og  store  feil   (gross
error).     Faktorer  som  påvirker  arkeologisk  materiaie  etter  at
det  er  endelig  deponert  mener  han  er  helt  utenfor  arkeologens
kontroll   (ibid. :205),   men  utelukker  ikke  at  eksperimentell  arkeo-
logi  kan  gi  den  nødvendige  kunnskap  for  forståelse  av  postmortem
prosesser   (ibid.-:206).
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Både  Daniels  og  Schif fers  modeil  fremstår  som  viktige  kilde-
kritiske  tankeredskap.  Aiie  de  forskjellige  utvaigsstadier  må
vurderes,   ikke  bare  i  analysesituasjonen,   men  også  utgravning  og
dokum€ntasjon  må  foregå  med  de  uiike  stadier  for  utvalg  og  in-
formasjonstap  i  mente.   Hvordan  eksempelvis   legge  opp  dokumenta-
sjonen  slik  at  eventuelle  variasjoner  i   "preserved  fraction"
innen  funnstedet  kan,   om .ikke  kontrolleres,   så  i  hvert  faii
registreres?  Varierer  ph.-verdien  i  jordsmonnet,   fuktighet,  kons-
truksjonsteLchet,   opplagte  funksjonsområder  etc.?

R.H.   Meadow   (1976)   har  uLviklet  en  modell   for   informasjonstap,
basert  på  Daniels' ,   spesielt  med  tanke  på  ¢kofaktgruppen  dyrebein
(fig.   6).

\TEmi^R¥o£PosiTIoel

DIE.F.gR£-N-Tiu  pFt£SE:RV^TION               ./

( .... OPE  D[SC^kDED ..........

Fig.  6:  Infomasjonstapsmodell  for  ¢yrebein  basert  på  i)aniels'
kausale  nodell  (. .etter  Meadow  1976   ).
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Disse  modellene  er  som  nevnt  nyttige  kildekritiske  tankeredskap
på  aiie  nivåer  i  en  arkeologisk  undersøkelse.   Når  det  gjeider
utvaig  og  destruksjon  av  organisk  materiale  så  eksisterer  det
imidlertid  et  velutviklet  paleontologisk-geologisk  begrepsapparat;
det  tafonomiske.   Dette  begrepsapparatet,   som  opprinnelig  fungerte
som  en  slags  informasjonstapsmodell  for  organisk  materiale  i  geo-
logiske  kontekster,  har  med  stor  nytteverdi  blitt  overført  til
arkeologiske  kontekster.

5.2.   Den  tafonomiske  modellen

Når  jeg  ovenfor  kaller  tafonomi  for  et   "begrepsapparat"  og  en
"modeii"  så  er  ikke  dette  helt  korrekt  sett  fra  en  paleoøkologisk

synsvinkei.   Tafonomi  kan  opprinnelig  sies  å  være  for  paieoøko-
logien  det  som  etnoarkeologien  er  for  arkeologien;   et  forsknings-
område  som  siden  ca.   i970  har  vært  i  sterk  vekst.   i   forbindeise
med  gjennomgangen  av  T¢nsberg-materialet  vil  imidlertid  tafonomi-
begrepet  fungere  som  et  redskap  eller  modell,   siden  det  ikke  er
foretatt  aktualistiske  studier.   D.P.   Gifford  er  kanskje  den  fors-
ker  som  har  understreket  parallellene  mellom  etnoarkeologien  og
tafonomien  sterkest   (Gifford  1978,1980,1981).   Tafonomer  og  paleo-

økologer  diskuterer  i  likhet  med  etnoarkeologer  og  arkeologer
grunnieggende  probiemer  som  eksempelvis  om  målet  med  disipiinen
skal  være  nomotetisk  eller  ideografisk,   videre;  hvilken  verdi
har  analogislutninger?   "In  using  the  present  as  a  model,  we  run
the  risk  of  seeing  only  those  paleoecological  patterns  that
agree  with  our  analogue,   and  missing  those  that  were  different"
(sic)    (Behrensmeyer   &  Hill   1980:301).

Jeg  har  merket  en  tendens  til  at  de   (zoo)arkeologer  som  kjen-
ner  og  anvender  begrepet  tafonomi,   svært  ofte  bruker  det  synonymt
med  "bevaringsforhold".   Det  vesentligste  for  zooarkeologien  ved
tafonomimodellen  er  imidlertid  kanskje  ±!s!s±  at  den  systematiserer
de  post-mortem  prosesser  som  økofakten  utsettes  for  etter  at  den
er  endeiig  deponert,   men  at  den  fokuserer  sterkt  på  de  "utvaig"
som  skjer  i  tiden  etter  dyrets  død  og  før  endelig  deponering.
Her,   i  dette  "mellomtidsrom",   utsettes  økofakten  for  en  rekke
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omdanneisesprosesser  både  av  kultureii  og  ikke-kuiLureii  art.
Men  alt  dette  blir  jo  stort  sett  ubegripelig  før  vi  kjenner

svaret  på  føigende  spørsmåi:

5.2.1.   Hva  er  tafonoini?

"The  chief  problem  of  this  branch  of  science  is  the  study

of  the  transition   (in  all  its  details)  of  animal  remains
from  the  biosphere  into  the  lithosphere,   i.e.,   the  study
of  a  process  in  the  upshot  of  which  the  organisms  pass
out  of  the  different  parts  of  the  biosphere  and,   being
fossilized,   become  part  of  the  lithosphere.   The  passage
f rom  the  biosphere  into  the  lithosphere  occurs  as  a
result  of  many  interlaced  geological  and  biological
phenomena"   (Efremov   1940:85).

SovjeLeren  J.A.   Efremov  introduserte  tafonomi  som  en  paleonto-
logisk  subdisiplin.   Ordet  tafonomi  er  sammenssatt  av  de  greske
ord   "taphos"   (grav  eller  begravelse)   og   "nomos"   (system  av  lover).
Biosfæren  er  det  globale  økosystem;   den  delen  av  Jorden  og  atmos-
færen  der  det  finnes  levende  organismer.     Lithosfære  er  av  Lin-
coln  et  al.   (1982)   definert  som  "the  rigid  crustal  plates  of  the
Earth".   Subdisiplinen  tafonomi  ble  utviklet  p.g.a.   behovet  for
å  forstå  hviike  prosesser  som  opererer  ved  omdanneisen  av  organisk
materiale  til  fossilt  materiale;  dvs.   fra  den  "levende"  økologiske
kontekst  til  den  "døde"  geologiske  kontekst.   Forut  for  all  paleo-
økologisk  rekonstruksjon  basert  på  fossilt  eiler  subfossiit
materiaie,   må  der  ligge  grundige  tafonomiske  studier.   "Paieoeco-
logists  must  first  be  taphonomisLs,   because  studies  of  life-
environmental  histories  require  prior  knowledge  of  post-mortem
events"   (Lawrence   1968:1315).   Tafonomiske  studier  deles   i  to;
biostratinomi  dekker  tidsrommet  mellom  dyrets  død  og  endelige
deponering,   diagenetiske  studier  omfatter  de  prosesser  som  påvir-
ker  materialet  etter  at  det  er  endelig  deponert.  Giffords  infor-
masjonstapsmodeil   (fig.   7)   skulle  derved  være  lett  forståeiig
også  for  arkeoioger.
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Av  skandinaver  som  har  anven.dt  det.  tafonomiske  begrepsapparat
i  arkeologisk  sammenheng  vil   jeg  spesielt  nevne  Noe-Nygaard
(f.eks.1977,1979)   og   Lepiksaar   (f.eks.-1980,1983).   Sistnevnte
bruker  begrepene  biocenose  og  t.anat.ocenose   fremfor  de.mer  omfat-
tende  biosfære  og  lithosfære.   Biocenose  er  et   ''livssamfunn",   en
mindre  enhet  av  levende  organismer;   f lora  og  fauna.   En  tanato-
cenose,   et  dødssamfunn,   "år  ett  urval  och  en  hopblandning  av
arter  från  omgivningens  biocenoser"   (Lepiksaar  i983:i40).   Det
var  den  tyske  paleontologen  E.   Wasmund  som  introduserte  begrepet
tanatocenose :

"Die  Biologie  weiss   långst  um  die  Gesetzmåssigkeiten  der

Lebensgemeinschaften  und  hat  daftir  den   festen  Namen
'Biocoenose'   geprågt.   Da  die  Totengesellschaften  ebenfalls

bestimmte   Regelmåssigkeiten  erkennen   lassen,   sei   der  Name
'Thanatocoenose'   in  Vorschlag  gebracht ....   Die   in  der

Erdrinde  tiberlieferten  Totengesellschaf ten  sagen  durchaus
nicht  ohne  weiteres  etwas  tiber  die  Lebensverhåltnisse
des  Fundortes,   da  die  Thanatocoenosen  nach  ganz.andern
Gesetzen  zusammengeftigt   sind  als   die   Biocoenosen"    (Wasmund
1926 = 6 )  .

relevan{
theory ELEMENT   TRANSFORMATION    SEOUENCE•t.`,;`(,,.1jJ„.LTU(,„LJj.,,..,,.LtJ(,.-,.©

EXPOSURE /SAWPLING   TRANSFORMS

SÅMPLE   ^SSEWSLACE    CONT€XT

DESCR IPTION ( SYSTEMATI CS /TY POLOGY)  T`RÅNSFO"S

Fig.  7:  Tafonomisk modell  for  inforna-
sjonstap  (   etter  Gifford   1981   ).
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Betegnelsen. for  en  tana€ocenose  avsatt  av  mennesker  er  antropogen
t.anatocenose  i  motsetning  tii  f.eks.   en  taiåssogen  tanatocenose
som  er   "havsbetingad"   (Lepiksaar   1983:155).

En  tanatocenose  er,   som  Wasmund  påpeker,   aidri  en  direkte
avspeiling  av  biocenosen.   Like  lite  som  et  arkeologisk  funnsted
er  et  fossilt  avtrykk  av  fortidig  menneskelig  aktivitet.
". .fossil  assemblages  are  not.  fossil  communities;   they  are  only

samples,   ghosLs  of  the  original  communities"   (Behrensmeyer  &
Hiil  i980:2).   Hvis  en   "Pompeii-situasjon"   oppst.år,   en  i  tafo-
nomisk  sammenheng  økologisk  katastrofe,   kan  en  biocenose  med  ett
slag  omdannes  til  en  tanatocenose.   Denne  vil   imidlertid  utsettes
for  diagenetiske  prosesser  i  en  eller  annen  form  som  vii  forår-
sake  et  ut.valg,   f .eks.   pga.   variasjoner  i  beinmaterialets  resi-
stens  og  tetthet  og  spesielle  fysisk/kjemiske  forhold  i   jords-
monnet .

I  fortsettelsen  vil  det  alltid  være  tale  om  antropogene  tana-
tocenoser  hvis  ikke  annet  presiseres.

Fig.   8  illustrerer  de  tafonomiske  prosessers  stilling  i  en
arkeologisk  informasjonstapsmodeli  utarbeidet  med  henbiikk  på
utgravning  i  komplekse,   bymessige  kontekster.

TAFON"lsÆ  F"S"

txrirst-mom.rske-
prosesser

DiAffNETi sr¢  mosESSER

Fig.   8:   Tafonomisk  modell  for  informasjonstap.  Faktorer  som  på-
virker  økofakten  inndelt  kronologisk.
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Arkeoiogien  har  de  siste  20  år  parallelL  med  paieoøkoiogien
og  tafonomien  vært  opptatL  av  tilnærmet  de  samme  probiemer  når
det  gjelder  informasjonstap  og  utvalg;  hvorfor  er  det  nettopp
det  tafonomiske  bcgrepsapparat  som  er  i  ferd  med  å  få  fuiit
gjennomslag  innenfor  zooarkeologien  og  ±±±±  modeller  a  la  Schif-
fer  etc.?

Årsaken  ligger  naturligvis  i  selve  kildematerialet;   økofaktens
tradisjonelt  naturvitenskapelige  karakter.   Subfossilt  materiale
f ra  arkeoiogiske  kontekster  utsettes  også  for  diagenetiske  pro-
sesser,   dessuten  kan  de  biostratinomiske  prosesser  inneholde  men-
neskelige  aspekter.   Selv  moderne  mennesker  har  etterhvert  innsett
at  de  er  del  av  et  økologisk  hele,   lokalt  en  biocenose,   fra  denne
erkjenneisen  er  veien  kort  til  også  å  erkjenne  at  arkeologiske
kulturlag  i  ¢kologisk  forstand  er.. .   antropogene  tanatocenoser.
Økofakten  og  fossilt  beinmateirale  er  fysisk  sett  likartet  materi-
ale,   i  tillegg  til  dette  har  det  faktum  at  den  heftigste  tafo-
nomiske  debatten  de  siste  20  år  har  dreid  seg  om  biostratinomiske
prosesser,   med  spørsmåiet  om  mennesket  som  tafonomisk  agent  i
fokus,  bidratt  til  at  arkeologenes  interesse  er  blitt  ytterligere
skjerpet.   En  tafonomisk  agent  er:   mennesker,   rovdyr,   vann,   vær,
vind,   erosjon,   ph.-verdi  etc.   Anglisismen  agent  foretrekkes
fremfor  de  nærliggende  aktør  eller  faktor,   førstnevnte  pga.   sin
konnotasjon  til  det  bevisst  aktive,   sistnevnte  pga.   sin  ditto
passive.

". . .the  basic  problem  faced  by  all  researches  was  the

same:   deciding  whether  bone  assemblages  produced  by
hominids  bore  any  characteristics  that  distinguished
them  from  those  produced  by  other  agents,   especially
bone-processing  mammalian  carnivores"   (Gifford   1981:377).

Binford   "Bones.. ."   (1981)   er  et  innlegg  i  denne  debatten  der  han
også  bruker  materiaie  fra  europeisk  paleolitikum.   Debatten  har
imidiertid  hovedsakelig  foregått  med  basis  i  kildemateriaie  fra
Afrika   (for  det  meste  pleistocene  dateringer),   og  dreier  seg
underforstått  om  noe  så  viktig  som  spørsmålet  om  når  mennesket
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ble  det  teknisk  manipulerende   "menneske"  vi  kjenner.   Gifford
mener  debatten  tok  av  på  slutten  av  50-taiiet  i  og  med  R.   Darts
Makapansgat-publikasjoner   (f.eks.1957).   Dart  påstår  der  at  han
kan  utskille  splintringsmønstre  og  beindelsvariasjoner  som  bare
kan  ha  vært  produsert  av  hominider   (Gifford  1981:377-378).
Visse  typer  beinsplintring  f .eks.   spiralspiintring  forårsaket  av
såkalte  "crack  and  twist"-teknikker  kan  bare  ha  vært  utført  av
hominider   (ibid.).   C.K.   Brain   (f.eks.1976)  har  tilbakevist
Darts  påstander  og  vist  at  splintringsm¢nstre  og  beindelsvaria-
sjoner  sværL  iike  de  i  Makapansgat-funnet,   kunne  være  forår-
saket  av  ikke-hominide  agenter,   eksempelvis  har  ulike  beindeler
uiik  sjanse  til  å  "overleve"  pga.   variasjoner  i  resistens  og
tetthet.   Andre  forskere  bl.a.   Gifford   (1977)  har  vist  at  rovdyr
(carnivores)   er  betydelige  tafonomiske  agenter.

Selv  om  zooarkeologer  alltid  i  utgangspunktet  arbeider  med
materiale  fra  antropogene  tanatocenoser  er  debatten  i  høyeste
grad  aktueil.   Når  det  gjelder  funn  i  huler  og  hellere  langs
norskekysten  kan  man  også  stille  spørsmålet  om  den  tafonomiske
agent   "mennesket"  har  spilt  hovedrollen  ved  dannels`en  av  tanato-
cenosen.

De  biostratinomiske  prosesser  omfatter  som  påpekt  også  men-
nesket  som  tafonomisk  agent,   men  kan  vi  omtale  mennesket  som  en
"forstyrrende''  tafonomisk  agent?  Hvis  utvalg  og  destruksjon  er

et  resultat  av  fortidig  menneskelig  aktivitet  og  handlinger  er
ikke  da  disse  kulturelle  as ekter og  må   forstås   som  sådanne?
Menneskets  rolle  som  tafonomisk  agent  er  en  del  av  dette  men-
neskets  sosiale  og  samfunnsmessige  rolle  og  kan  derved  ikke  sees
isolert  fra  disse  aspekter.   Å  "avsl¢re"  den  tafonomiske  agent
bli.r  derfor  i  denne  sammenheng  en  kulturhistorisk  oppgave.   Det
tafonomiske  begrepsapparat  er  derved,   når  det  gjelder  antropogene
tanatocenoser,   også  et  kulturhistorisk  og  arkeologisk  redskap.

5.3.   En  foreløpig  oppsummering

Sentrale  id6er:
-Kulturbegrepets  innhold  avhenger  av  epistemologisk  grunnsyn.
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Kulturbegrepet  styrer  forskerens  oppfatning  av  hvilke  typer
kildemateriale  som  er  viktig  og  hvordan.

-  Animal-ost.eologisk  materiale  fra  arkeologiske  kontekster  er

økofakter.   Økofakten  som  arkeologisk  kildemateriale  er  ikke
grunnleggende  forskjellig  fra  artefakter.   Hvordan  økofakten  er
deponert,   i  hvilken  kontekst,  blir  avgjørende  for  hvordan  den
skal  kunne  tolkes.

-  Et  forsknings-  og  id6historisk  tilbakeblikk  i  skandinavisk
arkeologi  viser  at  dyrebein  ble  ansett  for  å  være  verdifuiit
materiale  allerede  av  de  danske  pionerer.   Deler  av  deres  forsk-
ning  var  tverrfaglig  og  foregikk  under  en  form  for  økologisk
fortidsbi lde .

-Oppsplitting  og  spesialisering  skaper  minutiøs,   presis  og  full-
stendig  gold  kunnskap.

-  Zooarkeoiogiske  problemstillinger  må  belyses  under  en  integrert
innfallsvinkel.   Det  er  ikke  bare  økofakten  i  seg  selv  som  er
interessant,   men  også  relasjoner  økofakter  imellom,   funnkonteks-
tuelle  forhold  og  annet  arkeologisk  kildemateriale.   En  integrert
innfallsvinkel  av  spatiell  karakter  rommer  disse  aspekter.

-Arkeoiogen  søker  etter  mønstre.   Hovedsp¢rsmåiet  blir  da:   Hviike

prosesser,  hendelser  og  handlinger  i  fortiden  danner  hvilke
mønstre?

-Etnoarkeologi,   aktualistiske  og  eksperimentelle  studier  viser
oss  mangfoidet  i  både  kulturelle  og  ikke-kulturelie  prosesser
som  danner  et  arkeologisk  kildemateriale.   Problemet  omkring
analogislutninger  er  her  sentralt.

-  Kildekritikken  kan  ikke  løsrives  fra  den  fortidige  kulturelle
og  historiske  kontekst.   Zooarkeologisk  materiale  er  utsatt  for
en  rekke  utvalg,   forstyrrelser  og  derved  tap  av  informasjon.
Men  i  disse  forstyrrelsene  kan  der  også  ligge  informasjon  om
fortidige  mennesker  og  deres  handlinger.   Idet  pilen  forlater
buen  og  byttet  er  nedlagt,   er  mennesket  en  tafonomisk  agent.
Det  opprinnelig  paleoøkologiske  begrepsapparat  tafonomi  er  vel-
egnet  både  som  kiidekritisk  redskap  og  som  et  undersøkeisesom-
råde  i  etnoarkeologisk  forstand,   også  når  det  gjeider  materiale
fra  arkeologiske  kontekster,   i  tafonomisk  forstand  antropogene
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tanatocenoser.
-Et  funnsted   (site)  har  aldri  vært   ..bebodd"  i  den  forstand  at

det  arkeologen  avdekker  kan  lignes  med  et  stilleben  av  for-
tidige  aktiviteter,  el|er  et  fotografi  av  aktiviteter  på  et
visst  tidspunkt  i  fortiden.   En  strøm  av  handlinger,  hendelser
og  forstyrrelser  former  et  funnsted,   det  skapes  av  ulike  tafo-
nomiske  agenter,   bl.a.  mennesket.   Den  tafonomiske  historien  er
også  kuiturhistorie.

i  den  resterende  dei  av  avhandiingen  vil  jeg  forsøke  å  tiiiempe
id6ene  fremsatt  i  det  foregående  på  økofaktmateriaie  fra  to  ut-
gravninger  i  Tønsbergs  middelalderske  bygrunn.   Tafonomiske  og
andre  kildekritiske  spørsmål  vil  utdypes  etterhvert  som  man
støter  på  konkrete  vanskeligheter.   Problemer  ontkring  innsamling
og  dokumentasjon  vil  være  sentrale.

Men  aller  først  vil  jeg  kort  si  noe  om  Tønsbergs  beliggenhet,
historiske  bakgrurn,   samt  den  arkeologiske  virksomhet  i  byen.
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6.   Om  Tønsberg

"Kong  Sverre  kringsette  f jellet,   og  stengde  utgongen  for

baglane.   Han  sette  te|ta  sine  austanfor  fjellet  millom
byen  og  sjøen  nordanfor,   og  han  16t  grava  ei  greft  utanfor
her-buene  heiit  nordan  frå  vågen  og  sør  til  Skjeljasteins-
sundet,   og  sette  pålar  heile  vegen  innanfor  grefta.
Kongen  i6t  skipa  sine  setja  på  land  og  steiia  tii.   ( .... ).
Kong  Sverre  skipa  no  mennene  sine  til  åiaup  på  f jeiiet;
kongsmerket  stemnde  sunnanfrå  upp  i  kleiva,   og  gjestene
gjekk  imot  nordskansen.   Men  då  birkebeinane  stemnde  upp
imot  f jeliet,   då  sende  baglane  ned  yver  dei  både  skot  og
store  steinar,   so  inkjevetta  kunde  halda;  både  skjoidar
og  ståihuvor  vart  skamfera,   og  birkebeinane  tumla  ned  i
kieiva,   såra  itg  lamde.   Kongen  såg  då  at  deL  var  so  stor
ein  skiismun  på  stridsstøet,   so  ein  kunde  ikkje  taka
f jeiiet  på  den  gjerda.   Baglane  var  lystige  og  stororduge.

Kongen  sende  mennene  sine  ut  på  alle  kantar  i  bygdene
tii  å  føra  til  han  leidangsskatt  og  matforråd,   og  det
gjekk  ait  godt  og  greitt  so  lenge  det  var  råd  for  birke-
beinane  å  fara  på  skipa  for  isen."
(Fra  Sverre-soga  i  H.   Kohts  oversettelse,1920:237)

Tønsberg  var  flere  ganger  i  løpet  av  høymiddelalderen  åsted  for
viktige  politiske  begivenheter,   f .eks.   den  såkalte  "Sættargjer-
den"  meiiom  Kong  Magnus  og  kirken  i   1277.   Festningsaniegget  på
Slottsf jellet,   gode  havneforhold  og  et  omland  av  gode  jordbruks-
og  skogsbygder  må  ansees  som  viktige  faktorer  både  når  det
gjelder  byens  oppkomst  og  utvikling.   Kong  Sverres  menn  skaffet
seg  nok  smør  så  det  rakk  både  til  dugurds  og  til  kveid§.   i  aiie
faii  i  første  omgang.   Da  det  lei  ut  på  vinteren  og  frost  og  is
satte  inn,   ja  da  "vart  det  verre  for  birkebeinane  å  sopa  niste
til  seg,   og  det  vart  mykje  murring  i  heren;   leidangsmennene  ville
gjerne  heim"   (ibid.:24l).

Men  som  vi  husker  var  n¢den  større  oppe  på  f jellet  og  bagierne
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ga  til  slutt  opp,  kom  ned  fra  fjellet  og  fikk  alle  grid  av  Kong
Sverre .

Tønsberg  feiret  i  1971  sitt  lloo-års  jubileum  og  betraktes
vanligvis  som  Norges  eldste  by.   En  antagelse  som  hittil  ingen
st¢tte  har  i  det  arkeologiske  materiale   (Eriksson  1976:15).   His-
toriefaglig  kildekritisk  analyse  av  Snorres  tekst,   som  er  grunn-
iaget  for  den  gjengse  oppfatning,   svekker  også  påstanden  om  at
Tønsberg  var  en   "kjøpstad"   så  tidlig  som  ca.   år  900   (Heiie  &
Nedkvitne  1982:61).   I  Snorres   fremstilling   (Heimskringla)   beteg-
nes  Tønsberg  som  "kjøpstad"  på  et  tidspunkt  da  enten  Haraid
Hårfagre  var  i  ferd  med,   eller  hadde   "samlet  Norge  til  ett  rike"
og  allerede  latt  saksen  falle.

Høymiddelalderen,   tidsromniet  1130-1319   (etter  Helles,   1974,
avgrensning),   var  Tønsbergs  egentlige  storhetstid  og  byen  sto
ofte  i  sentrum  for  begivenheter  av  såvel  indrepolitisk  som  uten-
rikspolitisk  karakter   (Johnsen  1929:261-262,   Helle   1974:168).
Fig.   9  viser  en  oversikt  over  middelalderske  tettsteder  i  Norge.

6.1.   Den  arkeologiske  virksomhet  i  Tønsberg

J.E.G.   Eriksson   (1986)   gir  en  god  og  fyldig  oversikt  over  den
arkeologiske  virksomhet  i  Tønsberg.   Jeg  skal  derfor  i  det  følgen-
de  bare  gi  en  kort  skissemessig  fremstilling  basert  på  Erikssons
artikkel®

Omkring  1970  var  kunnskap  om  Tønsberg  i  middelalderen  for  det
meste  grunnlagt  på  skriftlige  kilder  og  byens  arkeologiske  for-
tid  var  iite  kjent,   seiv  om  det  allerede  knapt  100  år  tidiigere
hadde  vært  foretatt  arkeologiske  undersøkelser  av  arkitekt  Håkon
Thorsen,   men  da  av  ruinene  på  Slott§f jellet  og  olavskirken.   i
20-årene  bie  det  foretatt  boringer  av  geologen  J.   Scheteiig,   for
om  muiig  å  finne  byens  middeialderske  strandiinje.   G.   Fischer
iedet  både  utgravninger  og  konserveringsarbeider  på  Siottsf jeiiet
fra  i920-årene  og  frem  til  i950.   Hans  rekonstruksjonskart  over
høymiddeiaiderens  Tønsberg  står,   med  små  justeringer,   tii  troende
selv  etter  70-årenes  utgravninger   (Eriksson  1986:70),   se  fig.   io.

i  iøpet  av  60-årene  bie  det  foretatt  mindre  undersøkeiser  i
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bygrunnen.   I   forbindelse  med  byjubileet  i  1971..økte  den  allmenne
interesse  for  igangsetting  av  arkeologiske  undersøkelser.   I  peri-
oden  1971-1975  ble  de  første  utgravninger  av  noen  størrelse
foretatt.     I  1973  satte  man  i  gang  med  en  registrering  av  alle
arkeologisk  interessante  levninger  i  bygrunnen.   På  siutten  av
70-tallet  etablerte  Riksantikvaren  formelt  utgravningskontoret  i
Tønsberg.     Fra  1971  til  1980  ble  der  foretatt  ikke  mindre  enn  11
arkeologiske  utgravninger  i  byens  middelalderske  bygrunn.   For  en
oversikt  se  Eriksson  s.   73-81  og  fig.   11.

i8.   9:

rersikt  over middelalderske  tettsteder  i
;ter  Helle  &  Nedkvitrie   1982).
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Fig.11:   Oversikt  over  70-årenes  utgravninger  i  Tønsberg
(   etter  Eriksson  1986   ).

6.1.1.   Zooarkeologisk  materiale   fra  Tønsberggravningene

Ifølge  Eriksson  startet  prøvetaking  for  osteologisk  analyse  i
i974.   "Anaiyser  av  prøver  på  osLeoiogisk  og  paieobotanisk  materi-
aie  er  i  gang,   og  det  er  håp  om  at  problemstillinger  basert  på
lokaie  forhoid  vil  kunne  formes  i  løpet  av  noen  få  år"   (Eriksson
1986 = 90 ) .

Bestemningslister  fra  følgende  utgravninger  var  tilgjengelige
for  undertegnede  da  avhandlingsarbeid€t  startet:
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-Storgaten  35   (Hvistendaltomten)   -1974   (nr.   4  i   fig.   11)
-Møllergaten  -1976   (nr.   6)
-Storgaten  24-26   (Dnc-tomLen)   -1979   (nr.   10)
-Baglergaten  3   -1979-1980   (nr.   11)
-  Tunsberghus   -   1981
-  Kammegaten   10   -   1981
-  Baglergaten  2-4  -  1981-1982
-Øvre  Langgt.   41   -1982
-Øvre  Langgt.   57-59   -1982

Ved  disse  ni  utgravninger  av  varierende  størrelse  ble  ubear-
beidede  dyrebein  innsamlet  med  henblikk  på  videre  osteoiogisk
analyse.   De  representerer  det  totale  antall  undersøkelser  i
Tønsberg  der  ¢kofaktgruppen  dyrebein  er  samlet  inn   (pers.   meddl.
A-L.   Eriksson).

6.2.   Probiemstiiiinger  omkring  70-og  80-årenes  utgravninger
i  Tønsberg

Da  man  begynte  å  grave  i  T¢nsberg  på  tidlig  70-tail,   visste  man
lite  om  middelalderbyen  arkeologisk  sett.   "Det  faglige  arkeo-
iogiske  utgangspunkt  i  Tønsberg  var  dårlig  sammeniignet  med  i
Oslo,   Trondheim  og  Bergen.   Dette  skyldes,   (...),   at  det  her  ikke
tidligere  hadde  vært  utført  slike  omfattende  utgravninger  som  i
de  andre  byene"   (Eriksson   1986:90).   Det  er  mitt   inntrykk  at.  man
ved  de  første  utgravningene  på  70-tallet  forsøkte  å  skaf fe  seg
kunnskap  om  hva  man  kunne  forvente  å  finne,   danne  seg  en  siags
referanseramme,   slik  at  fremtidige  utgravninger  skulle  kunne
bii  mer  spesifikt  probiemrettede.   I  jubileumsåret  i97i  fantes
imidlertid  et  klart  bypatriotisk  krav  til  arkeologene;  bevis
arkeoiogisk  at  vår  by  eksisterte  på  Haraid  Hårfagres  tid!

Spørsmåiet  om  byens  alder  var  fra  først  av  en  viktig  pro-
biemstiiiing  som  etterhvert  har  fått  mer  sekundær  karakter.   Ut
fra  kapittelinndelingen  i  Erikssons   (1986)   artikkel  fremtrer
omfattende  og  genl`relle  problemområder:   Det  opprinneiige  terreng,
byens  alder,   byplanen,   strandlinjen  og  bryggene,   gater  og  eien-
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domsgrenser,   bebyggelsen   (hustyper,   byggeteknikk  etc. ),   gjen-
standsfunnene .

Systematisk  gjennomgang  av  gjenstandsmaterialet  vil  f .eks.   gi
indikasjoner  på  handelsforbindelser,  kulturelle  kontakter  etc.
Disse  problemstillinger  er  som  nevnt  svært  generelle  og  er  sen-
traie  ved  de  arkeologiske  undersøkelser  også  i  våre  øvrige  mid-
deiaiderbyer.  Man  har  i  Tønsberg  naturiigvis  også  stiit  andre
og  mer  spesifikke  spørsmål  onkring  forholdene  innen  middeiaider-
byen.   Fantes  det  f .eks,   i  middelalderbyen  sosiale  og  Økonomiske
forskjeller  som  gjorde  at  det  eksisterte  fattige  og  rike  kvar-
terer  i  byen;   en   "østkant"   og  en   "vestkant"?  Brendalsmo   (1982)
finner  indikasjoner  i  det  arkeologiske  materialet  som  peker  i
den  retning.   Lindh  og  Brendalsmo   (1982:23)   reiser  også  spørsmåiet
om  det  er  muiig  ut  fra  det  arkeologiske  materiale  å  påvise
sosiaie/økonomiskc   skiller  mellom  ulike  bygårder.   At  det  finnes
sosiale  og  økonomiske  forskjeller  mellom  det  sentrale  bryggeom-
rådet  og  det  mer  perifere  øvre  byområdet,   et  vestkant  -  østkant
forhold,   er  en  hovedhypotese   (ibid.).
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7.   Innledning  til  analyse

"Foreiøpig  er  det  osteologiske  og  paleobotaniske  materiaiet  på
referansestadiet"   (Eriksson  1986:90)   Bestemningslistene  i  seg
selv  uten  videre  bearbeiding  og  analyse,   gir  umiddelbart  kun
opplysninger  om  hvilke  arter  og  skjelettdeler  som  finnes.   Men
med  bakgrunn  i  en  grundig  gjennomgang,   f .eks.   av  spatiell  og
tafonomisk  karakter,   er  det  mulig  å  danne  seg  et  biide  av  hvor-
dan  man  ved  fremtidige  utgravninger  skal  forholde  seg  til  denne
typen  arkeologisk  kildemateriale.   Slik  oppfatter  jeg  Erikssons
utsagn  om  at  bestemningslistene  for  de  ulike  grupper  av  økofak-
ter  foreløpig  befinner  seg  på  et  referansestadium.   Det  er  seiv-
føigeiig  å  håpe  at  det  innsamiede  Økofaktmateriaie  virkeiig
representerer  forhold  av  kulturhistorisk  art,   men  som  påpekt  i
det  foregående,  kan  vi  ikke  umiddelbart  ta  dette  for  gitt,   jfr.
de  mange  utvalgsmekanismer  et  arkeologisk  materiale  utsettes
for.   Det  kan  derfor  være  fristende  å  avskrive  eiier  forvise  tii
appendiksstatus  et  kildemateriale  som  er  omgitt  av  usikkerheter
og  kildekritiske  vanskeligheter.  Hvis  dette  skjer  ofte  nok  og
ingen  ønsker  å  ta  opp  det  hele  til  en  grunnleggende  anaiyse  er
det  fare  for  at  eventuelle  mangler  f .eks.   av  innsamlings-og
avdekningsteknisk  karakter  vil  forbli  uoppdaget.   Den  farligste
av  alle  tenkelige  situasjoner  er,  her  som  ellers,   at  alt  enten
er  utenkelig  eller  selvsagt.   Den  permanente  diskurs  opphører.  Et
forsøk  på  å  finne  ut  hva  dette  økofaktmaterialet  egentiig  repre-
senterer  vil,  uansett  utfall,  ha  en  positiv  effekt,   om  ikke  for
fortiden  så  for  fremtiden.

Måiet  er  å  gjennomføre  en  zooarkeologisk  analyse  under  en
integrert  innfallsvinkel  av  spatiell  karakter.   Det  tafonomiske
begrepsapparat  anvendes  både  som  et  kildekritisk  og  kuiturhis-
torisk  redskap.

7.1.  Aktuelle  problemstillinger

Finnes  det  mønstre  som  gjelder  tid  og  rom  i  arts-  og  skjelettdels-
distribusjonen?  Sier  disse  eventuelle  mønstre  noe  om ,håndteringen
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av  organisk  avfall  i  middelalderbyen?  Er  avfallet  primært  eller
sekundært   (jfr.   Schiffer  1972)   deponert?  Finnes  det  ansamlinger
av  dyrebein  som  opplagt  er  intensjonelt  deponert?  Hvis  det  finnes
spatielle  mønstre,   avspeiler  disse  konstruksjonsvariasjoner   (jfr.
Meadow  i975,   Hajii  Firuz)?  Kan  ulike  funksjonsområder  avdekkes?
Hvis  det  finnes  mønstre  som  indikerer  endring  over  tid,   er  dette
en  refleksjon  av  ervervsøkonomiske  endringer?

Aiie  disse  spørsmål  er  variasjoner  over  ett  hovedspørsmål;
hva  representerer  det  zooarkeologiske  materialet?

-  Representerer  det  ervervsøkonomiske  forhold  i  middelalderens
Tønsberg?

-  Eller  kanskje  forhold  som  gjeider  avfaiishåndtering?
-  Representerer  materialet,  pga.  diagenetiske  destruktive  pro-

sesser,   kun  forhold  i  tanatocenosen?
-  Kanskje  materialet  representerer  post-tafonomiske  faktorer  som

innsamling,   identifikasjon  og  kvantifikasjonsmetoder?

Når  det  gjelder  probiemstillinger  som  angår  Tønsberg  spesieit;

-  Varierer  arts-  og  skjelettdelsdistribusjon  gravninger  imellom?
-Avspeiler  en  eventuell  variasjon  ulikheter  i  sosiale  og  Øko-

nomiske  forhold,   en  "østkant"  -  "vestkant"  situasjon?
-  Hvordan  er  Tønsbergmaterialets  sammensetning  sammenlignet  med

økofaktmateriale  fra  andre  bygravninger  og  arkeologiske  ut-
gravninger  generelt?

Disse  probiemstiliinger  er  umulig  å  belyse  uten  en  god  funndoku-
mentasjon.  Videre,   skal   "østkant"  -   "vestkant"-problematikken
kunne  tas  opp,   må  materialet  stamme  fra  minst  to  utgravninger
fra  henholdsvis  bryggeområde  og  øvre  byområde.   Hvis  økofakt-
materiaie  fra  to  eller  flere  utgravninger  skal  sammeniignes,   så
er  det  viktig  at  avdeknings-  og  innsamlingsteknikk  samt  funndoku-
mentasjon  er  så  identiske  som  overhodet  mulig.   Animai-osteoiogisk
materiale  fra  9  ulike  utgravninger  av  varierende  størrelse  sto
til  min  disposisjon;  hvilke  tilfredsstilte  disse  kriterier  best?



-  105   -

7.1.1.   Valg  av  økofaktmateriale

i  tiiiegg  tii  de  ovennevnte  kriterier  fant  jeg  etterhvert  å  måtte
stille  ytterligere  krav:

For  om  muiig  å  kunne  avdekke  samvariasjonsmønstre  meiiom  kon-
struksjoner  og  økofaktsammensetning,   ville  det  være  en  fordel  at
funnstedet  kunne  oppvise  en  sterkest  mulig  grad  av  variasjon  i
konstruksjonstyper  og  derved  en  viss  konstruksjonstetthet.   Jo
fiere  sammenligningspunkter,   jo  lettere  å  oppdage  eventuelle  ten-
denser .

Med  utgangspunkt  i  disse  grunnlagskriterier  ble  valget  lett;
utgravningene  i  feltene  Storgaten  24-26  og  Baglergaten  2-4  opp-
fyite  disse  kriterier  på  alle  punkter,   selv  kravet  om  en  tilnær-
met  lik  funndokumentasjon.   De  nevnte  utgravninger  er  begge  for-
holdsvis   store  i  Tønsbergsammenheng,   Baglergaten  2-4,   frem
til  1982,   det  største  feltet.  Konstruksjonsvariasjon  og  tetthet
var  tiifredsstiilende,   beliggenheten  med  tanke  på  "østkant"  -
"vestkant"  problematikken  er  optimal;   Storgaten  24-26  i  det

middeiaiderske  bryggeområdet,   Baglergaten  2-4  i  det  antatt  mer
perifere  ¢vre  byområde.

Et  annet  viktig  poeng  er  at  jordsmonn,   kulturlagenes  art  og
tilkomst  sannsynligvis  er  vesensforskjellig  mellom  et  bryggeom-
råde  og  et  relativt  høytliggende,   antatt  utkantområde.

Men  viiie  det  ikke  være  mulig  å  trekke  inn  materiaie  fra
flere  av  70-  og  sO-tallsutgravningene  i  Tønsberg?

Når  det  gjeider  utgravningene  fra  midten  av  70-taiiet  frem  tii
feitet  Storgaten  24-26,   så  er  ikke  dokumentasjonen  tiistrekkeiig
nøyaktig  for  å  kur.,ne  gjennomføre  en  spatieii  økofakt-anaiyse.
Feltene  Baglergaten  3  og  Øvre  Langgate  57-59  er  relativt  fattige
på  konstruksjoner,   innsamlingsstrategien  i  Baglergaten  3  var
dessuten  en  annen  enn  i  f.eks.   Storgaten  24-26.   De  øvrige  felt
er  reiativt  små  og  kan  karakteriseres  som  sjakter  og  prøveunder-
søkeiser.   Det  skuiie  dessuten  vise  seg  at  det  å  fastsiå  nøyak-
tig  funnkontekst,   utvikle  et  system  som  gjorde  det  muiig  å
relatere  økofakter  til  ulike  typer  konstruksjoner,   samt  gjennom-
gang  av  andre  aspekter  ved  økofaktmaterialet  fra  de  to  feltene
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Storgaten  24-26  og  BaglergaLen  2-4,   var  en  i  denne  sammenheng  om-
fattende  nok  oppgave.   Selvsagt  vil  det  bli  trukket  sammenlig-
ninger  meiiom  økofaktmateriaie  både  fra  Øvrige  Tønsberggravninger
og  annensteds   fra,   men  disse  sammenligninger  vil  ikke  kunne
gjelde  spatielle  relasjoner;  dvs.   eventuelle  samvariasjonsmønstre
når  det  gjelder  konstruksjoner  og  økofaktsammensetning,   og  vii
derved  også  være  vanskeiige  å  vurdere  rent  tafonomisk.

7.2.   Om  utgravningene

I  det  følgende  skal   jeg  gi  en  kort  introduksjon  omkring  bakgrunn,
beliggenhet  og  dokumenLasjon,   når  det  gjelder  utgravningene
Storgaten  24-26  og  Bagiergaten  2-4.   Denne  bygger  på  innberetnin-
gene   (Lindh   1984,   Brendalsmo   1986).

7.2.1.   Storgaten  24-26

Foranledningen  til  utgravningen  sommeren  og  høsten  1979  i  Stor-
gaten  24-26,   var  det  planlagte  nybygget  til  Den  norske  Credit-
bank.     Utgravningsfeitet  der  det  ble  samlet  inn  dyrebein  var  på
ca.   250m2.   Byggetomten  ligger  i  den  søndre  del  av  Tønsbergs
middelalderske  tettbebyggelse   (se  tillegg  3).   "Snaue  100  meter
mot  øst  ligger  ruinene  etter  premonstratensernes  klosteranlegg,
med  Olavskirken  fra  1200-tallet,   og  ca.   125  meter  mot  nord  er
plassen  for  Marlakirken  fra  lloo-tallet,   ( .... ).   40-50  meter  mot
nordøst  løper  den  middelalderske  hovedgaten  Strætis  etterfølger
-  Storgaten,   og  mot  sydvest  ligger  bryggene  -  i  dag  på  en  avstand
av  ca.150  meter"   (Lindh  1984:4).     Dagens  terrenghøyde  er  ca.   6-7
meter  over  havet.   Ved  en  mindre  prøvegravning  i   1973  ble  det
påvist  bryggefundament.   "Det  var  derfor  muligheter  for  at  man
på  tomten  viiie  finne  strandlinjen  fra  tiden  for  den  første  bo-
setning  i  området"   (ibid.).

Dokumentasjonen  fulgte  notatet   "Dokumentasjon,   Tønsbergstan-
dard",   mai  1978.   Dette  foreskriver  imidlertid  '.særskilte  instruk-
ser  når  det  gjeider  naturvitenskapelige  prøver".   Ved  utgravnin-
gen  i  Storgaten  24-26   (i  fortsettelsen;   Stg.),   ble  det  i  praksis
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"tatt  prøver  fra  hvert  identifisert  lag;  en  prøve  for  botanisk
analyse   (1-2  liter),   og  en  prøve  for  zoologisk  analyse   (5  liter
for  såiding  gjennom  1  mm  sikt).   Metodene  for  prøvetaking  har
biitt  utarbeidet  i  samråd  mellom  utgravningsledeisen,   feitiedere
og  feltpersonale  med  hensyn  til  arbeids-og  lagerkapasitet,
samt  etter  konsuitasjoner  med   (når  det  gjelder  zooarkeologisk
materiale)   dosent   Rolf  Lie,   Zoologisk  museum,   Bergen"   (Lindh
1984:3).   Hver  pr¢ve  ble  dokumentert  i  henhold  til  rute   (5x5m),
forhold  til  konstruksjon,   lag,   høyde  over  havet,   samt  nøyaktig
koordinatfestet.   i  ait  bie  det  samlet  inn  i85  såkaite  zooiogiske
prøver .

Ved  Stg.-gravningen  opereres  det  med  såkaite  faser   (se  tii-
iegg  5).   Fasen  må  sees   som  en  kunstig  tidsenhet  der  konstruk-
sjonenes  bruksperioder  delvis  overlapper  hverandre   (Lindh  1984:
5).   Man  har  derfor  funnet  det  nødvendig  å  lage  underfaser  i  4
tiifeiier  "for  å  kunne  illustrere  på  den  mest  anskueiige  måte
bebyggeisesutviklingen  på  stedet"   (ibid.).   Fase  i  er  den  eidste
og  fase  9  den  yngste.   Anvendelsen  av  faser  er  et  teknisk  grep,
der  man  forsøker  å  danne  seg  et  bilde  av  en  stratigrafisk  reia-
tiv  kronoiogi.   På  grunnlag  av  den  preliminære  materiaigjennom-
gang  har  man  i  Stg.   forsøkt  å  relatere  fasene  til  en  absoiutt
kronologi   (se  tillegg  4).

7.2.2.   Baglergateii   2-4

Bakgrunnen  for  undersøkelsen  av  dette  feltet  var  at  tomtens  eier,
Tønsberg  Sparebank,   ville  rive  eksisterende  bebyggelse  og  oppføre
eL  nybygg.   De  arkeologiske  undersøkelsene  foregikk  i  perioden  11.
mai.i98i  tii  28.   februar   i982.   Utgravningsfeitet  var  på  724  m2.
"Baglergaten  2-4  ligger  i  en  forsenkning  mellom  Slottsf jellet  i

nordvest  og  Haugar  i  sørøst ..... Dagens  terrenghøyde  for  feltet
er  ca.   i6-i7  m.o.h ..... Det  undersøkte  området,   som  har  vært  det
høyest  liggende  i  middelalderbyen,  har  vært  ubebygd  fra  seinmid-
deiaideren  og  fram  til  slutten  av  forrige  århundre"   (Brendaismo
1986:5)    (se  tillegg  6).

Man  antok  at  det  dreide  seg  om  en  utkant  av  middelalderbyen.
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". .den  eidre  forskning  mente  at  byen  på  sitt  største  ikke  strakte

seg  lenger  øst-nordøst  enn  litt  ovenfor  Øvre  Langgate,   så  her
fikk  man  en  kjærkommen  mulighet  til  å  få  undersøkt  et  reiativt
stort  område  i  hva  man  trodde  var  en  bebyggelse  noe  uiik  den  i
byens   sentrum"   (ibid. :Sammendraget).

Dokumentasjonen  er,   i  likhet  med  Stg.-gravningen,   utført  i
henhold  til   "Dokumentasjon,Tønsbergstandard".   "Prøver  til  natur-
vitenskapelig  analyse  ble  tatt  systematisk   ( .... ),   for  animal-
osteologiske  undersøkelser,   ble  det  fra  hvert  lag  tatt  5  1  masse.
Disse   ...prøvene  bie  vannsåidet  gjennom  1  mm-sikt"   (Brendaismo
1986:4).   I  alt  samlet  man  inn  534  zoologiske  prøver.   Hver  pr¢ve
ble  også  her  dokumentert  i  henhold  til  rute,   forhold  tii  kon-
struksjon   (dog  ikke  så  konsekvent  som  i  Stg.),   lag,   høyde
over  havet  og  nøyaktig  koordinat.

også  ved  denne  utgravningen   (heretter  forkortet  til  Bgt.)
opereres  det  med  faser.   Brendalsmo  presiserer  at:   "Disse  faser/
nivåer  er  kunstig  avgrensede  enheter,   basert  på  konstruksjonenes
innbyrdes  stratigrafiske  relasjoner,   og  inndelingen  tar  dermed
ikke  utgangspunkt  i  tidsrarrimer  eller  kulturhistoriske  epoker"
(Brendalsmo   1986:6).   Her   forekommer   10  hovedfaser,   samt `enkelte
underfaser  der  "det  forekommer  endringer/utskiftninger  i  bebyg-
gelsen"   (ibid.),   rnen  som  ikke  er  betydningsfulle  nok  til  at  man
har  villet  avgrense  en  ny  hovedfase.   Fase  1  er  eldst  og  fase  10
yngst   (se  tillegg  7  og  8).

7.2.3.   Zooarkeologiske  problemstillinger  tilknyttet  Stg,-og
Bgt . -gravningene

Hva  viiie  man  vite  når  man  nå  engang  samiet  inn  og  vannsåidet.
henholdsvis   185   (Stg.)   og  534   (Bgt.)   zoologiske  prøver?  Eriksson
(1986)   nevnte  dannelse  av  en  referanseramme  og  oppbygging  av
"eksempelsamlinger  som  kan  brukes  ved  hypotesedannelsen  for  nye

feltoppgaver"   (ibid. :72).   Men  hadde  man  ingen  konkrete  problem-
stillinger  i  forbindelse  med  den  enkelte  utgravning?

Av  Stg.-innberetningen   (Lindh   1984:32-34)   fremkommer   følgende
spørsmåi  som  man  gjerne  ville  belyse  ut  fra  det  animal-osteo-
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logiske  materialet:   Artsfordeling  over  tid,   ville  kontra  tamme
dyrearter  på  matseddelen,   forekomsten  av  spesielle  arter,   fangst-
metoder,   samt  beregning  av  minste  antall  individer  og  forekomsten
av  bein  fra  kjøttrike  kontra  kj¢ttfattige  deler  av  dyret.   I
kapitelet  for  kulturhistorisk  tolkning   (ibid. )   forsøkes  en  for-
siktig  korrelasjon  med  historiske  kilder:   "Med  hensyn  til  arten
av  handeisvarer,   viiie  det  kanskje  være  av  interesse  å  se  på  det
osteoiogiske  prøvemateriaiet,   på  bakgrunn  av  hva  de  danske  kors-
farere  i   1191  forteller  om  saltvannsfisk  i  Tønsberg.   Pr¢vemater-
ialet  viser  relativt  store  forekomster  av  bein  fra  sild,   torsk
og  lange  sammenlignet  med  andre  fiskesorter.   Kanskje  nettopp
dette  fiske  har  vært  så  omfattende  at  det  skapte  grunniag  for
handel?"    (ibid.:55).

For  Bgt.   foreligger  et  bilag   "Kommentar  til  analysene  av  det
animal-osteologiske  materialet"   (Brendalsmo  1986  bilag  2).   Her
drøf tes  kildekritiske  aspekter  ved  innsamling  av  materialet  med
vekt  på  representativitetsproblemet.   Brendalsmo  reiser  også
problemstillinger  av  '.sosioøkonomisk"   art:   Spiste  folk  i  brygge-
området   (Stg.)   mer  kjøtt  enn  folk  i  utkantområdet   (Bgt.)?  Var
det  uiikheter  i  kosten  når  det  gjaldt  ville  kontra  tamme  dyre-
arter?

Mitt  spørsmåi  biir:   Er  materialet,   samlet  inn  som  zoologiske
prøver,   representativt  nok  til  at  det  er  mulig  å  besvare  spørsmåi
av  ovennevnte  karakter?  Spørsmålet  står  åpent  inntii  videre.

7.3.   Om  ¢kofakters  relatering  til  konstruksjoner

Plantegninger  pr.   fase  med  underfaser  gjør  det,   via  kunnskap  om
til  hvilken  fase  den  zoologiske  prøven  er  relatert,   samt  ko-
ordinatene,   fullt  mulig  å  plotte  inn  på  den  respektive  fasepian
hvor,   fra  hvilken  kontekst,   prøven  stammer   (se  tillegg  5  og  8).

Men  dette  gir  et  forenklet  bilde  av  virkelig  funnkontekst.
Dessuten  vet  man  ingenting om  innholdet    i prøvene,   arts-og
skjeiettdeissammensetning.   Derfor  var  det  nødvendig  å  utvikie  et
system  der  hver  enkelt  zoologisk  prøve,   i   første  omgang  med  hen-
biikk  på  artsinnhoid,   ble  relatert  til  en  konstruksjons-eiier
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strukturtype   (i.ied  struktur  menes  nedskjæringer,   groper  etc. ).   Ut
fra  koordinatpiott  på  faseplaner,   lagnumre  og  -beskriveiser,   even-
tuell  konstruksjonsrelatering  i  felt,   nivellement,   skjematiske
fremstillinger  av  profiler  i  lag-og  konstruksjonsbeskrivelser,
var  det  muiig  å  avgjøre  omtrentlig  fra  hvilken  funnkontekstuell
sammenheng  prøven  stammet.     Alle  opplysninger  om  funnkontekst
måtte  forenkies  til  en  kode.

Det  var  nødvendig  å  bygge  på  de  stratigrafiske  tolkninger  som
den  ordinære  stratigrafiske  gjennomgangen  hadde  gitt,   f.eks.  når
deL  gjaldt  lag  og  konstruksjoners  tilhørighet  til  faser.  Noe
annet  ville  bety  en  fullstendig  ny  stratigrafisk  analyse  basert
på  ait  eksisterende  dokumentasjonsmateriale;  profii-og  pianteg-
ninger,   foto,   dagbøker  etc.

Hver  zoologisk  prøve  gis  et  kodenummer  i  henhold  til  den  kon-
struksjon  eiier  struktur   (eventuelt  mangel  på  relasjon  tii  kon-
struksjon/struktur)   som  vurderes  til  å  være  den  mest  næriig-
gende .

En  slik  konstruksjonsrelatering  og  kodegiving  kan  ikke  bli
absoiutt,   den  må  `ære  gradert  og  gi  rom  for  tvil.   Håpet  er  at  de
mange  hundre  konstruksjonsrelateringene  skai  gjøre  det  muiig  å
avdekke  eventuelle  tendenser  i  samvariasjon  økofakter-konstruk-
sjoner,   uLen  å  virke  tendensiøs.

Konstruks onskoder

KODE

1

2

3'

KONSTRUKSJON

Bygning
Bygning  m.   ildsted   (sikkert)
Passasje
Stolpehull/stolper
Br¢nn
Nedgravning  for  brønn
Fundamentområde
Strandsonelag
Gulv
lldsted
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Konstruks onskoder   (forts. ) :

KODE         KONSTRUKSJON

11              Ovn

300

Steinsam].ing/pakning
Grøft   (f .eks.   drenering)
Nedgravning/nedskjæring
Gjerde   (flettverk  eller  peler)
Flettverkskonstruksjoner/hegner
Renner   (flettverk  eller  plank)
Mindre  trekonstruksjoner
Kullgrop/kullbrenningsspor
Greiner/kvistdekke
Kokegrop

Åpent  område
(Se  også  utbrettstillegg  11)

Konstruksjonsrelateringen  graderes  på  følgende  måte:   Koden
tillegges  tallet  100,   f .eks.   101,   dette  betyr  at  den  zoologiske
prøven  er  tatt  i  en  bygning.   Relateringen  vurderes  som  forholds-
vis  sikker.   En  såkait  direkte  reiaterin

Koden  tillegges  tallet  200,   f.eks.   201,   dette  betyr  at  prøven
er  tatt  enten  rett  over/under  eller  like  ved  en bygning.   Noe
st¢rre  usikkerhetsmoment  enn  ved  bruk  av  loo-koden.   Indirekte
relatering.     Koden  tillegges  tallet  300,   f.eks.   301,   dette  betyr
at  pr¢ven  er  tatt  i  nærheten  av  en  bygning  eller  flere  bygninger,
uten  at  den  bør  reiateres  nærmere  til  en  bygningskontekst.  område-
relatering.  Usikker.

Koden  300  betyr  at  prøven  er  tatt  i  et  åpent  område,   der  en
konstruksjonsrelatering  vanskelig  kan  forsvares.

Hvordan  skal  denne  kodesetting  kunne  etterprøves  av  andre?
Uten  å  foreta  en  iikeartet  stratigrafisk  gjennomgang  som  den
undertegnede  har  gjort,   så  er  det  umulig  å  kontroiiere  at  reia-
teringene. og  tolkningene  er  "riktige".   Kodene  stilier  i  så  måte
på  samme  iinje  som  innberetningenes   faser;   skai  disse  kunne
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etterprøves  så  niå  man  foreta  en  fuilstendig  stratigrafisk  gjennom-
gang.   Det  er  dessuten,   i  denne  avhandlingssammmenhengen,   umulig,
ut  fra  piasshensyn,   å  referere  de  tiisammen  694  reiaterings-
vurderingene.   Dette  er  etter  min  oppfatning  slett  ikke  betenkelig.
En  arkeologisk  utgravning  er,   fra  spaden  settes  i  jorden  til  siste
nivellement,   et  nettverk  av  tolkninger.   Selv  utgravningsteknisk
sett  er  et  arkeologisk  feltarbeid  kontinuerlig  basert  på  mennes-
kelig  fortolkningskunst.

Mine  konstruksjonsrelateringer  er  utvilsomt  subjektive,   i  den
forstand  at  man  sjeiden  støter  på  absolutter  i  form  av  utvetydige
situasjoner  i  kompliserte  middelalderske  kulturlag.   Det  jeg  !s±
redegjøre  for  er  mine  kriterier,   samt  gi  eksempier  på  hvordan
jeg  tenkte  og  tolket  i  forbindelse  med  både  kompliserte  og  enkle
relateringer.   Det  dreier  seg  om  tilsammen  694  tilfeller   (167  fra
Stg.   og  527  fra  Bgt.).   Av  opprinnelig  7ig  prøver  måtte  noen  utgå
enten  fordi  de  stammet  fra  etterreformatoriske  eller  moderne
kontekster,   eiier  at  de  var  umuiige  å  reiatere  spatieit  pga.
glipp  i  dokumentasjonen   (f .eks.  manglende  lag  eller  koordinater
etc . ) .

7.3.i.   Eksempier  på  konstruksjonsrelatering

Enkelte  konstruksjonstyper  er  "vanskeligere"  enn  andre,   eksempel-
vis  stolpehuii  som  skjærer  en  mengde  lag  uten  å  direkte  ha  noe
med  disse  å  gjøre  stratigrafisk  og  kronologisk.   Lagbeskriveiser
som  "fyii  i  stolpehull"  defineres  som  direkte  relatert  når  kiart
presisert;  kode  104.

I  tilfeller  som  zoologisk  prøve  nr.   6   (Bgt.),   fase  gb   (se  til-
1egg  8),   der  prøven  er  tatt  i  nedgravningsfyll   (lag  14)   i  kon-
struksjon  nr.   39   (nedgravning  for  brønn)   og  der  laget  er  toppfyll
i  konstruksjon  nr.   19   (brønn)  velges  den  type  konstruksjonsrela-
sjon  som  gir  en  direkte  relatering;  kode  106  og  j±E£  205.

Så  sant  mulig  foretas  direkte  relateringer,   selv  om  det  f.eks.
er  kiart  at  prøven  er  tatt  i  et  bygningsområde.   Eksempei:   Zooi.
prøve  51   (Bgt.),   fase  9,   der  en  steinsamling  ligger  over  konstruk-
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sjon  nr.   94   (bygning),   og  laget   (nr.   45)  prøven  er  tatt  fra
omgir  steinsamlingen,   koden  blir  112.

En  direkte  relatering  til  f.eks.   et  gjerde,   kode  115,   betyr  at
laget  prøven  er  tatt  fra  er  tolket  som  akkumulert  langs  gjerdet.

Et  problem  er  at  mange  zoologiske  prøver  kan  tolkes  til  to
eiier  fiere  konstruksjonselement,   f .eks.   når  prøven  er  hentet  ut
meiiom  to  konstruksjoner.   Et  eksempel  på  dette  er  zooi.prøve  nr.
13   (Bgt.),   fase   7,   som  fikk  koden  212,   men  303  kunne  ha  vært   en
like  relevant  kode.   Zool.pr.   13  ble  tatt  i  lag  31  som  ligger
under  lag  2  og  over  lag  43  og  nord  for  lag  21.   Laget  er  konstruk-
sjonsreiatert  til  å  ligge  sørøst  for  konstruksjon  32   (en  passasje).
Lag  31  er  beskrevet  som  et  porøst  humuslag  med  bein,   mye  fiske-
bein,   og  knyttnevestore  steiner.   Konstruksjon  34   (steinsamling)
iigger  under  lag  31.   På  grunnlag  av  den  zooi.prøvens  nivå   (niv.
m.o.h.)   tolkes  prøve  13  til  en  indirekte  212  relasjon,   men  det
er  klart  at  prøven  er  tatt  i  et  303-område.

Dette  eksemplet  viser  at  ikke  bare  lagets  konstruksjonsre-
iatering  er  avgj¢rende,   men  også  ±!zg=  i  laget  prøven  er  tatt.
Her  er  koordinater  og  nivå  viktige.

7.3.2.   Problemer  ved  konstruksjonsrelatering

Når  jeg  bestemmer  meg  for  å  foreta  en  direkte  bygningsreiatering,
kode  ioi,  kan  jeg  da  være  helt  sikker  på  at  iaget  prøven  er  tatt
f ra  bie  avsatt  mens  bygningen  var  i  bruk?  Svaret  på  dette  er  kort
og  godt;   neil   Det  å  avgjøre  100%  sikkert  om  et  lag  og  en  konstruk-
sjon  er  samtidige,   i  den  forstand  at  laget  kom  til  mens  konstruk-
sjonen  var  i  funksjon,   er  uhyre  problematisk  ut  fra  de  eksister-
ende,   tradisjonelt  svært  subjektive  og  kvalitative,   lagbeskrivel-
ser.   Dette  er  et  av  hovedproblemene  for  enhver  arkeolog  som  ar-
beider  med  kompliserte  kulturlagsfølger;  er  laget  avsatt  eller
påført?

Hvordan  utvikle  en  metode  for  beskrivelse  av  lag  som  er  en-
tydig?  Kanskje  en  mer  bør  konsentrere  seg  om  laggrensene  enn
laget  selv,   det  er  jo  der  "noe"  skjer?  Et  kulturlag  ble  dannet
fordi  det  var  en  eller  flere  hendelser  i  middelalderbyen  som



-   114  -

hadde  masseavsetning  eller  opphopning  som  konsekvens,   enten  over
tid  eiier  på  et  tidspunkt.  Etter  lagets  endeiige  deponering  bie
det,   som  økofaktene,   utsatt  for  diagenetiske  prosesser  som  i
verste  fall  gjorde  at  dets  opprinnelige  kulturelle  karakter  ble
radikait  endret.   Det  finnes  ingen  fasitsvar,   meg  bekjenL,   på
disse  probiemer.   Det  eneste  jeg  som  tidligere  nevnt  håper,   er  å
avdekke  tendenser  til  samvariasjonsmønstre  økofakter-konstruk-
sjoner  og  at  disse  kan  si  oss  noe  om  håndtering  av  døde  dyr  og
avfall  i  middelalderens  Tønsberg.   Med  en  annen  og  mer  eksakt
form  for  lagbeskrivelser  enn  den  som  tradisjonelt  foretas  ved
arkeologiske  utgravninger,   ville  laget  utvilsomt  spilt  en  viktig
roiie  i   jakLen  på  disse  kuiturelle  mønstre.   Laget  og  iagbeskrivei-
sen  er  således  den  viktigste  enheten  i  arkeologisk  dokumentasjon,
og  da  ikke  bare  i  stratigrafisk  og  relativ  kronologisk  sammen-
heng,   men  som  tolkbart  uttrykk  for  fortidige  menneskers  handlin-
ger.

7.4.   Ilovedtabellene

Tabellene  i  tillegg  1  er  grunnlagsmateriale  for  den  videre  ana-
iyse.   Det  er  2  såkaite  hovedtabeller  for  hver  av  utgravningene
Stg.   og  Bgt.,   den  ene  viser  antall  gram  pr.   art  pr.   prøve,   den
andre  antall  fragment  pr.   art  pr.  prøve.

Tabellenes  struktur  er  tilpasset  de  krav  som  stilles  til  en
datamatrise,   dette  var  nødvendig  pga.  kvantitativ  databehandling
av  materialet.   I  første  omgang  kan  tabellene  virke  noe  uoversikt-
iige,  men  biir  raskt  iett  forståeiige.   Flere  av  tabeiiene  som
presenteres  i  fortsettelsen,   det  være  seg  summeringer  eller  pro-
sentberegninger,   vil  ha  tilnærmet  samme  struktur.

Heit  tii  venstre  står  den  zoologiske  prøvens  nummer.   Num-
mereringen  er  ulik  gravningene  i  mellom.   For  Stg.-gravningens
dei  anvendes  de  såkalte  TR-numre,   dvs.   katalognummeret.   i  Bgt.
nummererte  man,   i  tillegg  til  denne  gravningens  identitetsmerke;
TS-nummeret,   de  zoologiske  prøver  fortløpende  fra  1-535.   Disse
sistnevnte  brukes  i  Bgt.-tabeller.   Nummer  med  4  siffer  viser
såiedes  til  Stg.,   mens  de  med  høyst  3  siffer  stammer  fra  Bgt.
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Fra  denne  regel  finnes   ett  unntak;   TS  4435  i   Bgt.   Denne   "prøven"
har  en  spesiell  tafonomisk  historie.   Mer  om  dette  seinere.

For  gram-tabellene  gjelder:   Etter  det  zoologiske  prøvenummer
f¢lger  32  variabler  nummerert  fortløpende  1-32.   Disse  betegner
dyrearter   (se  tiiiegg  ii).   Variablene  3i  og  32  er  såkaite  kode-
variabler,   nemlig  koden  for  konstruksjonsrelatering   (31)   og  fase
(32)  .

For  fragmenttabellene  gjelder:   Disse  tabellenes  matrise  er
"smalere",   dvs.   de  består  av  zoologisk  prøvenummer,   25  artsvari-

abler  og  2  kodevariabler.   Grunnen  til  dette  er  at  for  muslinger
ble  ikke  antall  fragment  oppgitt  konsekvent,   kun  antall  gram.
Musiinger  falier  derved  ut  når  det  gjelder  fragmenttaii   (for
nomenklatur  latin  -norsk,   se  tillegg  11).
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8.   Post-tafonomiske  faktorer

De  ulike  utvalgsmekanismer,   jfr.   informasjonstapsmodellene,
stanser  ikke  i  og  med  arkeologens  inngripen  i  t.anatocenosen.   Av-
deknings-  og  innsamlingsmetoder,   funnbehandling  og  analyse  kan
karakteriseres  som  post-tafonomiske  stadier  eller  faktorer   (mrk.
termen  agent  reserveres  de  tafonomiske  prosesser).   For  økofakt-
gruppen  dyrebein  er  de  tre  viktigste  post-tafonomiske  faktorer;
innsamling,   identifikasjon  og  kvantifikasjon.   Disse  tre  ulike
utvaigsstadier  vil  i  det  følgende  drøftes  både  genereit  og  spesi-
eit  med  henbiikk  på  Stg.-og  Bgt.-materialet.

8.1.   Innsamling

i  det  foregående  har  det  fremgått  at  økofaktmateriaiet  fra  Stg.
og  Bgt.   bie  samlet  inn  ved  såkait  prøvetaking.   Hvordan  antok  man
at  denne  innsamlingsmetoden  ville  fungere?

R.W.   Lie,   som  ble  konsultert  i   forbindelse  med  spørsmålet  om
innsamlingsmetode,   har  uttalt  i  en  annen  sammenheng:   "Med  en
bedre  innsamiing  kan  man  kiare  seg  med  mindre  materiaie  og  oppnår
dermed:   1.   Sikrere  resultat,   2.   Mindre  arbeid  for  osteologen  og
3.   Mindre  magasinproblem"   (Lie   l980a:55).   De  mange  utvalgsmekanis-
mer  et  zooarkeologisk  materiale  utseLtes   for  mener  Lie   "aktuali-
serer  bruk  av  statistikk  og  sannsynlighetsregning   .. ."   (ibid.:56).
Dette  er  metoder  som  "understreker   ....   behovet  for  nytenkning  og
samarbeid  når  det  gjeider  innsamling  av  materiaie"   (ibid.).   om
innsamlingsmetoden  i  Tønsberg  er  det  blitt  sagt  følgende:   "Samp-
lingen  et.ter  botanisk  og  zoologisk  materiale  har  vært  av  varierende
art.  Alt  fra  direkte  visuelt  utvalg  av  prøver  til  statistiske
slumpmessige  utvalgskriterier  har  vært  prøvd"   (Eriksson  1986:72).
"..   i  Tønsberg  sedan  några  år  tiiibaka  har   (man)   vait  att  ta  samp-

les  vid  utgråvningarna"   (Lindh   1982:15).   Lindh   (ibid.)   skriver
også  at   "sampiingsmetoden"   for   1979   (Stg.)   ble   godkjent  av  an-
svarlig  osteolog,   dvs.   Rolf  W.   Lie.

Med  bakgrunn  i  dette  tør   jeg  hevde  at  både  utgravningsiedeise
og  osteolog  i  utgangspunktet  var  positive  til,   og  faktisk  mente
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at  den  zoologiske  prøvetakingen   (5  liter  masse  som  ble  såidet
fra  hvert  identifisert  lag),   ville  til  en  viss  grad  fungere  som
random  sampling  i  stokastisk  forstand.

Lindh  stiiier  seg  imidlertid  åpen  for  andre  løsninger  i  frem-
tiden:   "Eftersom  inga  resultat  ånnu  f6religger   (. . . )  kan  vårdet
av  insamlingsmetoderna  inte  bed6mas  objektivt"   (Lindh  1980:28).

Er  det  her  snakk  om  en  form  for  random  sampling  i  stokastisk
forstand?  Selvsagt  ikke,   jfr.   kap.   5.1.2. .   Antall  pr¢ver  pr.   lag
skulle  i  utgangspunktet  være  de  samme,   uansett  lagets  størrelse,
dvs.   en  pr¢ve  pr.   lag.   Metoden  er  ikke  vurdert  hverken  i  forhold
til  flateenheter,   volum  eller  ¢kofaktinnhold  i  eventuelle  enheter.
Materialets  representativitet  lar  seg  ikke  vurdere  statistisk.
Kardinaispørsmåiet  er  da;  hvordan  vurdere  materiaiets  representa-
tivitet  siik  at  probiemstillinger  av  såvel  tradisjoneii  som  av
spatiell  karakter  kan  belyses?

Innsamling  ved  zoologiske  prøver  har  ført  til  at  den  totale
mengde  materiale  er  liten  og  beina  er  derved  uhyre  fragmenterte.
Det  er  grunn  til  å.  spørre  seg  hvilke  problemstillinger  osteologen
antok  at  et  så  fragmentert  materiale  skulle  kunne  beiyse.   Med
bakgrunn  i  den  høye  fragmenteringsgraden  ville  det  være  menings-
iøst  å  gi  seg  i  kast  med  tradisjonelle  osteologiske  probiemstii-
linger  som  individstørrelse,   anatomisk  utvikling,   kjønn  og  alder,
og  patologiske  fenomener.   Et  annet  viktig  aspekt  ved  økofaktinn-
samling  er:

8.1.1.   sålding

Ved  innsamling  gjennom  prøvetaking  har  man  tid  og  ressurser  til
å  vannsåide  økofaktmaterialet.   Lindh  anser  at:   ''Hovudsyftet  med
dessa  prov  var  at  s6ka  få  fatt  på  benen  från  små  dåggdjur,   fåg-
lar  och  fisk;  ben  vi  vanligtvis  inte  ser  når  insamlingen  sker
under  sjålva     utgråvningen  med  6gat  som  enda  hjålpmedel"   (Lindh
i980:28).   Mye  er  skrevet  og  sagt  om  nødvendigheten  av  såiding
ved   zoc>arkeologiske   unders¢kelser   (f .eks.   Clason   &  Prummel   1977,
Payne   1972,1975).
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"Tests  indicate  that  excavators  often  miss  far  more  than
they  realize,  and  that  the  samples  they  recover  are  often
so  heavily  biased  as  to  be  potentially  dangerously  mis-
leading"    (Payne   1975:7).

Resultatet  av  Paynes  kritiske  undersøkelse  av  innsamlingsmetoder
ved  utgravningen  av  funnstedet  Sitagroi   (neolitikum,   Nord-Hellas),
var  at  ikke-såidet  materiaie  hadde  betydeiige  slagsider   (bias)
"towards  the  larger  parts  of  the  skeleton,   and  towards  larger
fragments"   (ibid. :11) .   Med  bakgrunn  i  dette  drøfter  han  Perkins
&  Daiy's  såkalte   "schiepp-effekt".   Håndplukket,   ikke-såidet,
materiale  viser  en  lignende  skjelettdelsdistribusjon  som  i  Perkins
&  Daiy's  undersøkelse.   Men  det  håndplukkede  og  vannsåldede  materi-
ale  til  sammen  viser  at  det  ikke  er  noe  grunnlag  for  antagelsen
om  en   "schlepp-effekt";   "..the  ratio  of  limb  to  footbones  in  the
sieved  sample  is  virtually  the  same  for  Bos  as  for  Ovis/Capra"
(ibid. ) .

Det  taler  til  Tønsbergmaterialets  fordel  at  svært  fragmenterte
bein  bie  ivaretatt  og  identifisert  pga.   vannsåldingen.  Materiaiet
innehoider  imidiertid  også  mange  uidentifiserte  fragment.   iføige
Payne  er  dette  faktisk  et  kvalitetsstempel:

"A  high  proportion  of  identif iable  specimens  in  a  sample

is  another  suspicious  circumstance,   as  also  is  a  high
proportion  of  large  pieces  of  bone.   In  most  water-sieved
samples  the  proportion  of  identifiable  specimens  is  rather
low,   as  there  are  many  tiny  unidentifiable  fragments  of
bone"   (ibid.:14).

Payrie  avskriver  ikke  økofaktmateriale  som  kan  mistenkes   for  å  ha
vært  utsatt  for  post-tafonomiske  utvalgsmekanismer  og    muligens
har  slagsider  i  forhold  til  en  eller  flere  av  disse.   "A  biased
sample  is  not  worthless,   but  must  be  treated  critically"   (ibid. ).
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8.2.   Identifikasjon

Det  animai-osteoiogiske  materialet  fra  både  Stg.   og  Bgt.   bie
identifisert  av  Pirjo  Lahtiperå  ved  Zoologisk  Museum  i  Bergen.   Som
nevnt  dreier  det  seg  om  et  uhyre  fragmentert  materiale.   Et  over-
fiadisk  biikk  på  hovedtabellene  er  nok  for  å  fastsiå  dette.   i
hovedtabellene  opereres  det  kun  med  kategorien  bestemte  og  ube-
stemte  fiskebein.   Denne  distinksjonen  er  san`menstilt  av  under-
tegnede.     Lahtiperås  oversiktstabeller,   tillegg  9  og  10,   viser
at  også  fiskebein  ble  bestemt  til  art  og  skjelettdel.   Jeg  skai
seinere  redegjøre  for  hvorfor  jeg  valgte  å  redusere  dette  tii
opposisjonen  bestemt  versus  ubestemt.

Som  vi  husker  var  identifiseringen  av  beina,   ifølge  Uerpmann,
det  eneste  stadiet   av  osteologens  arbeide  som  arkeologen  ikke
ville  kunne  kontrollere   "unless  specially  trained"   (Uerpmann
1973a:308).   Om  den  post-tafonomiske  faktor  identifikasjon  skriver
Uerpmann:

"The  portion  of  the  material  identified,   which  can  be

called  its   'degree  of  identification',   is  an  important
indication  of  the  likely  accuracy  of  the  results  of  any
study.   ( .... ).   Should  the  composition  of  the  unidenti-
fied  portion  differ  from  that  of  the  identified   ( .... )
the  results  of  the  analysis  would  differ  greatly  from
the  true  composition  of  the  material   (ibid.:308-309).

Fragmenteringsgrad  er  her  et  viktig  poeng.   Det  er  mindre  sannsyn-
iig  at  små  fragmenter  blir  arts-  og  skjelettdelsbestemt  enn  store
fragmenter.   Dette  er  banalt.   Problemet  er  imidlertid  at  materi-
aiet  derved  kan  få  en  siagside  til  fordel  for  relativt  store
bein.   Små  pattedyr,   fugier  og  fisk  blir  således  kraftig  under-
representert.  Antall  bestemte  fiskebein  kontra  antall  ubestemte
fiskebein  skulle  derfor  kunne  være  et  godt  kvalitetsmåi  på  graden
av  identifikasjon.

Tab.   lT3  viser  det  totale  antall  bestemte  og  ubestemte  bein,
både  for  pattedyr  og  fisk,   samt  gjennomsnittsvekten  på  bestemte  og
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Tab.1:  Totalt  antall  fiskebein  i  fragmenter  og  gram.

Bestemte    fragmenter
Ubestemte  fragmenter
Bestemte  .  grm
Ubestemte  grm

Tab.   2:   Totalt  antall  bein  av  pattedyr  i  fragmenter  og  gram.

St8.
Bestemte    fragmenter       1359
Ubestemte  fragmenter       3665
Bestemte     gram                    13002
Ubestemte  gram                      1778

Tab.   3:   Gjemomsnittsvekten  for  bestemte/ut>estemte  bein  av
pattedyr  og  fisk.

Ubestemte
Ubestemte

Bestemte
Bestemte

Ut>estemte
Ubestemte

Bestemte
Bestemte

fiskebein  Stg.
fiskebein  Bgt.

fiskebein  Stg.
fiskebein  Bgt.

pattedyr    St8.
pattedyr    E8t.
pattedyr    St8.
pattedyr    88t.

:  0,16  gr-
:  0,18  8r-

0,40 8r-
:  0,80  8r-
:  0,48 8r-
:  0,22  8r-
:  9'60  gr-
:11,10  grm
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ubestemte  fragmenter.   Det  var  altså  mulig  når  det  gjeider  fisk  å
artsbestemme  fragmenter  med  en  gjennomsnittsvekt  på  henhoidsvis
0,4  gram   (Stg.)   og  0,8  gram   (Bgt.).   For  en  såkait   "utrenet"  per-
son  er  dette  intet  mindre  enn  imponerende.

Av  tab.   3  fremgår  det  også  at  Bgt.-materialet  var  mer  fragmen-
tert  enn  Stg.-materialet.   Innsamlingsmetoden  var  for  de  to  utgrav-
ningers  vedkommende  identisk,   det  er  samme  person  som  har  identi-
fisert  materialet;  hvilke  tafonomiske  agenter  eller  post-tafo-
nomiske  faktorer  har  forårsaket  ulikhetene  i  fragmenterings-  og
derved  identifikasjonsgrad?

De  biostratinomiske  eller  diagenetiske  prosesser?  Kanskje  inn-
samlingsstrategien  i  praksis  fungerte  ulikt  ved  de  to  utgrav-
ninger?

8.3.   Kvantifikasjon

"It  used  to  be  easy  to  study  vertebrate  faunal  remains,
and  in  particular  bones  and  teeth,   from  archaeological
sites:   identify  the  bones,   add  up  the  numbers,  write  the
report.   In  the  last  few  years  that  situation  has  changed
dramatically.   Detailed  studies  have  been  made  of  the
processes  that  transform  living  animals  into  the  bones
and  teeth  that  archaeologists  and  paleontologists  retrieve
from  the  ground.   These  studies  have  demonstrated  that  the
transforming  processes  are  often  so  complex  that  it  is
difficult  to  know  what  it  is  faunal  analysts  are  measuring
when  they  add  up  their  numbers"   (Grayson  1984:XIX).

Hvor  mye  fantes  av  art  X?  Fantes  det  mer  enn  av  art  Y?  Forandres
det  relative  mengdeforholdet  over  tid?

Zooarkeologiske  analyser  av  forskjellig  karakter  og  med  ulike
måi  som  f .eks;   ervervsøkonomi,   klimaendring  eller  paieozooiogi
forsøker  ailtid  å  svare  på  spørsmål  av  ovennevnte  type   (Grayson
1979).   Det  er  ikke  absolutte  verdier  som  interesserer  zooarkeo-
logen,   men  det  relative  mengdeforholdet  arter  og  skjelettdeler  i
meiiom.   Men  hva  er  det  som  måles?  Hvilke  grunnenheter  bygger
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man  på  ved  kvantifiseringen  av  materialeL?  Hvilken  metode  er  den
beste?  Kvantifikasjonsproblemet  har  i  løpet  av  de  siste  20  år
vært.  det  avgjort  mest  kontroversielle  og  debatterte  metodeproblem
i   zooarkeologien   (se   f .eks.   Casteel   1978,   Chaplin   1971,   Daly   1969,
Fieller   &  Turner   1982,   Gilbert   &  Singer   1982,   Grayson   1979,1984,
Lee  Lyman   1979,1982,   Lie   1980b,   Perkins   1973,    Prummel   1983,   Uerp-
mann   1973a   og   b).

""e  retreat  from  optimism  appears  to  stem  from  a  growing

awareness  of  the  complexity  and  variability  of  depositional  pro-
cesses  and  an  increased  understanding  of  the  behavior   (and  limi-
tations)   of  quaritification  formulas"   (Gilbert  &  Singer  1982:21).
OppmerksomheL  omkring  tafonomiske  prosessers  betydning  for  øko-
faktmaterialets  sammensetning  og  distribusjon  har  hatt  en  komp-
iiserende  virkning  når  det  gjelder  zooarkeologiske  analysemetoder,
jfr.   forholdet  etnoarkeologi  -arkeologi.   Kunnskap  om  økofaktens
tafonomiske  historie  er  ifølge  Gilbert  &  Singer   (ibid. :32)  helt
grunnieggende  når  det  gjelder  muligheten  for  å  vurdere  den  tii
enhver  tid  anvendte  kvantifikasjonsmetode.

Jeg  skal  i  det  følgende  gi  en  kort,  men  kritisk,   oversikt  over
de  mest  kjente  anvendte  kvantifikasjonsmetoder:   Vektmetoden   (V) ,
Antall  ldentifiserte  Fragmenter   (AIF)   og  Minste  Antall  lndivider
(MAI).   Deretter  vil  kvantifikasjonsproblemet  drøftes  ut  fra  kon-
krete  problemer  orrkring  økofaktmaLerialet  fra  Stg.   og  Bgt.

8.3.1.   Vektmetoden

Vektmetoden  ble   først  anvendt  av  Kubasiewicz   (1956).   Han  hevdet
at  forholdet  mellom  vekten  av  bein  og  kroppsvekt  var  konstant  nok
til  at  veiing  av  beinmateriale  ville  gi  et  inntrykk  av  dyrets
kjøttvekt.   "l'he  principle  of  this  method   . ..   is  that  the  palaeo-
arctic  mammals  which  played  a  parL  in  prehistoric  man's  economy,
all  show  a  distinct  correlation  of  bone  to  flesh  weight"   (Uerp-
mann  1973a:310).   Veiing  av  alle  beina  fra  en  art  vil  derfor
kunne  gi  kvantitative  verdier  som  kan  relateres  mer  direkte  til
kjøttvekt  enn  om  man  f .eks.   bare  summerLe  antall  identifiserte
fragment.   Fragmenteringsgraden  er  uvesentlig  i  denne  sammenheng.
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Uerpmann  går  ett  skritt  videre.   For  som  han  sier,   siden  kjøttvekt
er  hypotetisk  og  bare  representerer  deler  av  det  konsumerte
kjøttet,   "it  is  possible  to  ignore  their  calculation  and  to  use
bone  weight  proportions  directly  for  determining  the  contribution
of  different  species  to  the  diet  of  the  site  occupants"   (ibid.:
310).   Prummel   (1983)   anvender  bl.a.   denne  utgaven  av  V-metoden,
dvs.     uten  å  omregne  beinvekt  til  kjøttvekt  i  sin  zooarkeoiogiske
analyse  av  materialet  fra  Dorestad   (tidlig  middelalder).   Mot  an-
vendelsen  av  V-metoden  er  det  reist  hva  jeg  vil  kalle  to  hovedinn-
vendinger:

1.     Prinsippet  om  at  korrelasjonen  mellom  beinvekt  og  kjøttvekt
er  konstant  holder  ikke.   Dette  forholdet  varierer  i  henhold
til  arter,   alder,  kjønn  og  sesongmessige  svingninger  i  til-
gangen  på  mat   (Casteei   i978,   Chapiin  i97i).

2.     Jordbunnsforhold   (diagenetiske  prosesser)   påvirker  vekten
av  bein,   V-metoden  avhenger  derved  av  ens  sedimentære   for-
hoid  innen  utgravningsområdet.   Hvis   jordbunnsforhoidene
varierer  sterkt  på  funnstedet,  kan  ikke  bein  fra  uiike
funnkontekster  sammenlignes  uten  at  disse   forhold  vurderes
(Noe-Nygaard   1977,Prummel   1983,Uerpmann   1973a).

Til  tross  for  disse  innvendinger  er  Uerpmann  av  den  oppfatning  at
det  er  "...the  careful  application  of  this  method  that  can  give
most  information  on  the  importance  of  different  species  in  pre-
historic  economy  c:nd  diet"   (Uerpmann   1973a:3ll).

8.3..2.   Antall   ldentifiserte  Fragmenter;   AIF-metoden.

AIF  er  den  metoden  som  er  mest  brukt  og  sterkest  kritisert.   I
mange  år  var  utregning  av  AiF  pr.   art  den  kvantitative  standard-
metoden  ved  zooarkeologiske   studier   (Grayson   1984:17).   Metoden

går  i  korthet  ut  på  å  summere  det  totale  antali  idenLifiserte
fragmenter  for  hver  art.   De  kvantitative  verdier  som  da  fremkommer
antas  å  representere  det  relative  mengdeforhoidet  artene  i  meiiom.
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Grayson   (ibid. :24)  hevder  at  de  sterke  skyts  som  har  vært  rettet
mot  anvendelsen  av  AIF-metoden  først  og  fremst  har  sin  bakgrunn
i  behovet  for  å  rettferdiggjøre  bruken  av  den  såkaite  MAi-metoden
(bestemning  av  minste  antall  individer).

Grayson  undersiår  imidiertid  ikke  AIF-metodens  grunnleggende
svakheter,   og  som  de  alvorligste  anfører  han  fenomenet  "interde-
pendence"  og  prosesser  som  i  tafonomiske  termer  kalles;  bio-
stratinomiske.   Med   "interdependence"  menes  at  det  i  de  fleste
tilfeiier  er  umulig  å  kontroilere  om  fragmentene  stammer  fra
ett  eller  flere  individ.   Man  kan  ikke  vise  empirisk  at  antallet
identifiserte  fragmenter  representerer  f lere  individer  og  derved
er  uavhengig  av  hverandre.   "The  most  damaging  criticism  that
can  be  leveled  at  the  u§e  of  numbers  of  identified  specimens  is
that  of  potential  element  interdependence .... Numbers  of  iden-
tified  specimens  simply  cannot  be  shown  to  be  independent  of  one
another"   (Grayson  1979:202).   Problemet  er   fors¢kt  eliminert  ved

på  uiike  måter  å  forutsette  at  hvert  fragment  nødvendigvis  stam-
mer  fra  forskjellige  individer   (f .eks.   Jørgensen  1984,Olsen  1967,
Perkins   i973).   Men  som  Grayson  påpeker   "assuming  that   interde-
pendence  does  not  exist  does  not  create  independence  among  the
units  being  counted"   (ibid.).   En  annen  variasjon  over  samme  tema
er  å  forutsette  at  fenomenet  "interdependence"  er  slumpmessig
tilfeldig  fordelt  i  materialet.  Man  forutsetter  at  de  tafonomiske
prosesser  har  virket  tilfeldig  på  en  paradoksait  nok  nesten  regei-
messig  måte  slik  at   "svinnet"   er  likelig  fordelt.   De  biostratino-
miske  prosesser  har  en  avgjørende  betydning  for  økofaktmateriales
sammensetning  og  fragmenteringsgrad.   Slakting,   partering,   mattil-
beredning,   bikkjer  og  rotter  etc.   modifiserer  og  stykker  opp
materialet  i  henhold  til  tradisjon,  kulturell  og  historisk  kon-
tekst.   Store  dyr  som  okser  stykkes  opp  og  fragmenteres  i  større
grad  enn  små  dyr  som  sauer  og  griser,   derved  overrepresenteres
fragmenter  av  Bos  taurus  i  forhold  til  Ovis  aries  og  Sus  scrofa.

Av  andre  ankepunkter  mot  AIF-metoden  kan  nevnes:
-  Det  totale  antal.l  skjelettdeler  varierer  fra  art  til  art.
-Antall  identifiserbare  skjelettdeler  varierer  fra  art  til  art.
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-Funn  av  komplette  skjeietter  vil  gi  mengdereiasjoner  basert  på
AIF-metoden  st.erke  slagsider.

-  De  diagenetiske  prosesser  påvirker  ikke  nødvendigvis  materiaiet

på  samme  måte  overalt.
-  Arters  skjelettbygning  og  ulike  skjelettdeler  har  ikke  identisk

motstandskraft  mot  nedbrytende  krefter.   Beins  resistens  og  tett-
het  varierer.

-  AIF-metoden  er  uegnet  som  grunnlag  for  utregning  av  biomasse  og
kjøttvekt.   Mengdereiasjoner  basert  på  fragmentantali  kan  være
misvisende  når  det  gjeider  å  fastslå  arters  kosthoidsmessige
betydning.

Kritikken  mot  AIF-metoden  har  ikke  medført  at  metoden  er  blitt
ensbetydende  med  zooarkeologisk  forskningshistorie.   Grayson
(1984)  presenterer  et  forsvar  for  metoden  i  forhold  til  andre
metoder.   Av  skandinaviske  eksempler  på  anvendelse  av  AiF-metoden
de  siste   10  år,   kan  nevnes;   During  1986,J¢rgensen  i984,Lie   i979,
198l,Noe-Nygaard   1977.

8.3.3.   Minste  Antall   lndivider;   MAI-metoden.

`mite   (1953)   introduserte  prinsippet  som  ligger  til  grunn  for
beregning  av  MAI-verdier:

"The  method  1  have  used  in  the  studies  on  butchering

techniques  is  to  separate  the  most  abundant  element  of
the  species   found .... into  right  and  left  components  and
use  the  greater  number  as  a  unit  of  calculation"   (White
1953 : 397 ) .

Den  skjelettdel  som  forekommer  i  størst  antall  danner  grunnlaget
for  beregningene.   Man  identifiserer  så  disse  til  høyre  og  venstre
kroppsside,   den  side  med  det  største  antall  bein  representerer
MAi-verdien.   Et  antall  av  20  femur  fra  en  arts  venstre  side,   må
alle  stamme  fra  forskjellige  individer.   "This  is  a  major  gain,
since  it.  eliminates  the  most  severe  disadvantage  of  specimen
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counts,   interdependence,   as  regards  each  separate  faunal  cluster"
(Grayson  i984:28).   Chapiin  går  et  skritt  videre  og  finner  det
nødvendig  med  en  alders-  og  størrelseskorrelasjon  av  fragmentene
(Chapiin  i97i:70).   Prummei  avviser  denne   fremgangsmåten  fordi  den
er  alt   for  tidkrevende   (Prummel   1983:59).

MAI-metoden  ble  i  løpet  av  60-  og  70-tallet  svært  utbredt,
anaiyser  som  på  70-tallet  i  tillegg  til  eventuelle  andre  metoder,
±±±±  opererte  med  MAI-verdier  var  suspekte,   mens  de  som  kun  pre-
senterte  MAi-verdier  var  det  ±!s!{±   (Grayson   1984:20).   Men  også
mot  denne  metoden  er  det  reist  kritiske  innvendinger   (f .eks.
Fieller   &  Turner   1982,   Gilbert   &  Singer   1982,   Grayson   1979,1984,
Lie   1980b,   Prummel   1983,   Turner   1980,   Uerpmann   1973a).   Kritikken
kan  sammenfattes  i  tre  hovedpunkter;   funnkontekstuelle  enheter,
materialets  størrelse  og  sammensetning,   og  tilfeldighet  i  utvel-
gelsen  av   "the  most  abundant  element".

Funnkontekstuelle  enheter:   Utvelgelsen  av  den  skjelettdel  som
forekommer  i  størst  antall  kan  bare  skje  etter  at  materialet  er
inndelt  i  ulike  funnkontekstuelle  enheter  i  henhold  til  tid  og/
eiier  rom   (faser,   lag,   funksjonsområder  etc.).   Hvis  alt  materiaie
fra  funnstedet  behandles  samlet,   vil  den  skjelettdel  som  forekom-
mer  i  størst  anta]l  bli  definert  kun  en  gang  pr.   art.   Hvis  materi-
aiet  deies  inn  i  henhold  til  ulike  funnkontekstuelie  enheter,   så
vil  antallet  definisjoner  av  den  hyppigst  forekommende  skjelett-
del  pr.   art  øke.   "Thus,   dividing  a  faunal  collection  into  a
smaller  number  of  larger  faunal  aggregates  will  lead  to  the
definition  of  smaller  absolute  minimum  number  values  then  will
dividing  the  same  collection  into  a  larger  number  of  smaller
aggregates"   (Grayson  1984:29).   Ytterpunktene  blir   ifølge  Grayson
(ibid.):   Den  minste  muiige  MAI-verdi  vil  oppstå  når  alt  materiaie
behandles  i  6n  funnkontekstuell  enhet.   Her  defineres  den  hyppigst
forekommende  skjelettdel  bare  en  gang  pr.   art.   Den  største  mulige
MAi-verdi  vil  oppstå  når  de  spatielle  grenser  for  hver  enhet  er
så  snevre  at  bare  et  fragment  forefinnes  i  hver  enhet.   Her  biir
AiF  pr.   enhet  identisk  med  MAl  pr.   enhet.   Når  MAi-metoden  anvendes
anaiyseres  ikke  bare  relative  mengdeforhold,   men  også  inndeiingen
i   funnkontekstuelle  enheter   (Grayson  1984:49).   Ikke  bare  vil   for-
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skjellige  innfallsvinkler  til  inndeling  i  enheter  endre  MAI-ver-
dier  pr.   art,   men  forandringer  i  mengdeforhold  vil  sannsynligvis
være  forskjellig  fra  art  til  art   (ibid.:29).

Materialets  størrelse  og  sammensetning:   Forskjellen  mellom
AIF  og  MAl  øker  etterhvert  som  materialets  mengde  øker   (Uerpmann
i973a:3ii).   Konsekvensen  er  at  arter  representert  ved  få  fragmen-
ter  overrepresenteres  i  forhold  til  arter  representert  ved  mange
fragmenter;   ". .it  favours  animal  species  of  which  few  remains
were   found"    (Prummel   1983:59).

Tilfeldighet  i  utvelgelsen  av  den  hyppigst  forekommende  skje-
iettdei  pr.   art:  MAI-metoden  preges  på  dette  punkt  av  en  viss
viikåriighet.   "This  is  caused  by  the  fact  that  each  researcher
has  to  select  one  or  more  skeletal  elements  for  the  determination
of  MNl  and  these  can  vary  from  one  researcher  to  another  and  from
one   faunal  remains   complex  to  another"   (Prummel   1983:60).   Grunn-
enheten  eksisterer  ikke  som  en  konstant  kvantitativ  enhet.

Det  er  grunn  til  å  minne  om  at  uansett  hvilken  kvantifikasjons-
metode  som  anvendes,   så  vil  spørsmålet  om  økofaktmateriaiets  tafo-
nomiske  historie  `'ære  grunnleggende.   "Differential  preservation
will  affect  the  bones  of  all  taxa  in  all  faunas,   and  this  will
affect  aii  specimen  counts"   (Grayson  1984:25).   også  den  skjeiett-
del  som  forekommer  i  størst  antall  og  som  danner  grunnlaget  for
MAI-beregninger.

8.4.   Kvantifikasjonsproblemet  og  Tønsbergmaterialet

Hviike  av  de  foran  nevnte  metoder  er  det  mulig  å  anvende  på  øko-
faktmaterialet  fra  Stg.   og  Bgt.?  Materialets  fragmenterte  karak-
ter  gjør  MAI-metoden  lite  egnet.   I  og  med  den  høye  fragmenterings-
graden  er  det  i  de  f leste  tilfeller  vanskelig  å  identifisere  et
fragment  til  høyre  eller  venstre  side.  Metoden  fordrer  et  større
innslag  av  hele  knokler.   Fra  osteologens  side  foreligger  materia-
let  kvantifisert  i  gram  og  antall  fragmenter.  Valgmuligheten  lig-
ger  aitså  i  et  vaig  mellom  V-metoden  eiler  AiF-metoden.

V-metoden:   Materialet  ble  av  osteologen  veid  til  verdier  i
haive  gram.   Dette  presisjonsnivået  måtte  dessverre  foriates  i  den
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videre  anaiyse  av  datatekniske  årsaker.   Hele  tall  skaper  bedre
oversikt,  og  gjør  det  iettere  å  plassere  talimateriaiet  i  en
datamatrise  med  henbiikk  på  statistisk  manipulering.   Hver  eneste
verdi  ble  såiedes  forhøyet  tii  nærmeste  heie  taii.   Presisjonsni-
vået  som  var  tilstrebet  av  osteologen  reduseres  derved,   dette
får  selvføigelig  sterkest  utsiag  for  beregningen  av  gjennomsnitts-
vekten  av  fiskefragmenter.   Forøvrig  så  antas  det  at  effekten  av
forhøyningen  er  tilfeldig  spredt  slik  at  ingen  alvorlige  slag-
sider  er  skapt  pga.   denne  tekniske  manipuleringen  av  materialet.
Veiingen  av  materialet  foregikk  slik  at  det  var  antall  fragmenter
pr.   art  pr.   prøve  som  ble  veid,   ikke  hvert  enkelt  fragment.   Det
er  derfor  ikke  muiig  å  operere  med  V-metoden  når  det  gjeider
studier  av  skjelettdelsdistribusjon  pr.   art,  kun  AIF-verdier.

AIF-metoden:   Denne  kvantifikasjonsmetoden  ble  anvendt  ved  de
to  bygravninger  i  Norge,   der  materialet  er  publisert   (Lie  1979,
i98i).   Når  det  gjeider  Sverige  kan  nevnes  Heigeandshoimenutgrav-
ningen   (i982).   Anvendeise  av  AiF-verdier  åpner  muiigheten  for
sammeniigninger  i.  større  grad  enn  bruk  av  V-verdier.   og  når
sistnevnte  har  blitt  utsatt  for  en  viss  grad  av  teknisk  manipu-
lering,   samt  at  V-verdier  ikke  kan  benyttes  i  skjelettdelsdistri-
busjonsstudier,   taler  da  ikke  alt  til  AIF-metodens  fordel?
Nei,   ikke  udelt.   Forekomsten  av  enkelte  ekstreme  prøver  tilsier
at  V-verdier  er  nyttige  i  den  tafonomiske  og  spatielle  analysen
av  materialet.   Mer  om  dette  seinere.

Av  tab.   4  fremgår  det,   at  de  prosentvise  forskjeiier  er  be-
tydeiige  når  V-  og  AiF-verdier  sammenlignes  for  de  tre  arter  som
forekommer  i  størst  antall.  Hvilke  verdier  er  de  "riktige"?
"Studies  that  have  not  provided  taphonomic  details  of  the  deposi-

tional  history  of  the  fauna  in  question  have  unfortunately  not
provided  a  means  for  judging  the  appropriateness  of  the  quanti-
fication  formulas  employed"   (Gilbert   &  Singer  1982:32).   Selv
ikke  en  tafonomisk  analyse  er  noen  garanti  for  at  man  noen  gang
skal  kunne  vite  hvilke  verdier  som  representerer  fortiden,   f .eks.
ervervsøkonomiske  forhold,   og  hvilke  som  ikke  har  noe  med  kultur-
eiie  prosesser  å  gjøre  i  det  hele  tatt.   Tafonomien  er  imidiertid,
i  denne  sammenheng,   den  eneste  mulige  innfallsport  til  fortiden.
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Tab.   5  viser  at  V-verdier  gir  et  mer  realistisk  bilde  av  de
uident.ifiserte  fragmenters  relative  mengdebetydning.   Dette  er
understreket  av  Noe-Nygaard  på  denne  måten:

" ...,   in  cases  of  careful  excavation  or  where  the  sieving

method  is  applied,   it  might  be  of  interest  to  know  the
weight  of  the  identified  bones  as  opposed  to  the  weight
of  unidentified  bones.   The  percentage  weight  of  unidenti-
f ied  bones  to  identified  bones  gives  a  better  impression
of  their  relative  importance  than  does  their  number"
(Noe-Nygaard   1977:233).

V-verdier  og  AIF-verdier  vil  i  det   følgende  anvendes,   dersom  mulig,
parallelt,   som  gjensidige  korrektiv.   Den  tafonomiske  og  spatielle
analysen  vil  forhåpentligvis  kunne  gi  et  hint  om  hviiken  av  de  to
metoder  som  gir  det   "riktigste"   fortidsbilde.   Samtidig  er  det  nød-
vendig  å  ha  i  mente  de  alvorlige  innvendinger  som  bie  reist  mot
anvendelsen  av  metodene,    jfr.   kap.   8.3.1.   og  8.3.2..

Tab.   4:  Den  totale  mengde  storfe,   småfe  og  svin  basert  på  både
AIF  og  Vekt  i  Stg.   og  Bgt.

Arter Baglergaten  2-4
Grm    7o         Frag.

Bos   t.         5469     83           358

0a/ch.           575        9           180

Sus   scr.      506        8           165
Su              6550                   703

Storgaten  24-26
Gram          %          Frag.

8992        84           556

1245           12             378

464            4             147

10701                           1081

Tab.  5:  Den  totale  mengde  bestemte  kontra  ubestemte  bein  basert
på  AIF  og  Vbkt  i  Stg.   og  Bgt.

Baglergaten  2-4
Grm    %.        Frag.

Bestemte        8817     83           791
Ubestemte        1828      17        8078

Sm                     10645                  8869

Storgaten  24-26
GraLm           Ø           Frag.

13002         88        1359

1778         12         3665

14780                      5024
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9.  Antall  zoologiske  prøver  over  tid  og  i  rom

I  dette  kapitlet  vil  det  redegjøres  for  de  zoologiske  prøvenes
vertikale  og  horisontale  distribusjon.   Her  dreier  det  seg  ikke
om  prøvenes innhold,   men  kun  en  oversikt  over  fra  hvilke  konteks-
ter  prøvene  er  tatt;   antall  prøver  pr.   fase  og  kode.   Fenomenet
"negative  prøver"   fra  Bgt.   gjør  imidiertid  at  spørsmåi  omkring

prøvenes  innhold  vil  berøres  på  ett  punkt,   nemlig  når  det  gjeider
spørsmåiet  om  vertikai  og  horisontai  distribusjon  for  positive
versus  negative  prøver.

En  interessant  forskjell  når  det  gjelder  innsamling  og  doku-
mentasjon  fremtrer  mellom  utgravningene  Bgt.   og  Stg. .   Zoologiske
prøver  som  etter  såiding  viste  seg  å  være  tomme,  her  kait  nega-
tive,   bie  i  Bgt.   rutinemessig  dokumentert  på  samme  måte  som  prøver
med  bein,   her  kalt  positive.   Dokumentasjonsdetaljene  for  negative
prøver  bie  ved  Bgt.   iisteført  på  vanlig  måte.   For  Stg.-gravningens
vedkommende  eksisterer  ikke,   ifølge  tilgjengelig  dokumentasjons-
materiale,   fenomenet  negative  prøver.   Avspeiler  dette  tafonomiske
eller  post-tafonomiske  forhold?

Teoretisk  sett  så  skulle  det  tas  en  zoologisk  prøve  fra  hvert
identifisert  lag.  Antall  zoologiske  prøver  sammenfaller  imidler-
tid  ikke  med  antall  lagbeskrivelser.   Grunnene  til  dette  er  flere:

1.   Dublering  av  lagbeskrivelser.   Noen  lag  ble  f .eks.   beskrevet
to  ganger  før  man  oppdaget  at  det  dreide  seg  om  samme  lag.
Man  satte  derved  likhetstegn  ved  beskrivelsene.   For  Stg.-
gravningens  del  gjelder  at  de  22  første  lag  som  ble  beskrevet
var  "moderne"  og  at  de  derfor  ikke  ble  tatt  prøver  av.

2.   Enkelte  identifiserte  iag  var  så  små  at  det  ikke  hadde  noen
hensikt  med  prøveLaking  siden  de  knapt  Lilfredstilte  kravet
til  5  liter  masse  pr.  prøve.

Hvis  man  forutsetter  at  disse  forhold  er  noenlunde  tilfeldig  for-
deit  meiiom  de  to  utgravningsfeltene,   så  vii  man  få  en  nokså
iikeartet  prosentvis  fordeling  når  det  gjeider  forhoidet  antaii
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lag  -antall  zoologiske  prøver.  Antallet  prøver  er  her  identisk
med  det  antall  som  ble  konstruksjonsrelatert;   for  Stg.   167  og
for   Bgt.   527.

For  Stg.   gjelder:   167  prøver   (alle  positive)   og  271   lagbe-
skrivelser.   167  prøver  utgjør  61,6%  av  det  totale  antall  lagbe-
skrivelser.

For  Bgt.   gjeider:   527  prøver   (både  positive  og  negative)   og
636  lagbeskrivelser.   527  prøver  utgjør  82,9%  av  det  totale  an-
tall  lagbeskrivelser.   Men  for  Bgt.   gjelder  at  bare  364  av  disse
prøvene  var  positive  og  163  var  negative:

364  prøver  utgjør  57,2%  av  det  totale  antall  lagbeskrivelser.
163  prøver  utgjør  25,6%  av  det  totale  antall  lagbeskrivelser.

Sarrmenholdes  de  prosentvise  forhold  mellom  antall  positive  prøver
fra  Bgt.    (57,2%)   og  det  totaie  antall   for  Stg.    (6i,6%),   så  er
forskjellen  gravningene  i  mellom  ubetydelig.   Det  er  derfor  grunn
tii  å  anta  at  det  også  ved  Stg.-gravningen  eksisterte  såkaite
negative  prøver,   dokumentasjonsdetaljene  for  disse  ble,   av  en
eller  annen  upåviselig  grunn,   slettet.

[Ivilken  rolle  kan  negative  prøver  spille  i  en  spatiell  øko-
faktanalyse?  Informasjon  om  i  hvilke  kontekster  det  ikke  fantes
bein  er  faktisk  i  denne  sammenheng  like  vesentlig,   som  kjennskap
tii  de  kontekster  der  det  fantes  mye  bein.   Kan  man  påvise  uiike
funnkonteksLueile  mønstre  når  det  gjelder  forholdet  positive  ver-
sus  negative  prøver?  Hvis   ja,   viser  disse  regelmessighetene  at
man  i  visse  funnkontekstuelle  situasjoner  kan  forvente  en  lavere
funnf rekvens  av  ¢kofaktgruppen  dyrebein?

i  det  føigende  vii  det  på  dette  punkt  ikke  være  muiig  å  gjøre
en  sammenligning  mellom  de  to  aktuelle  utgravninger,   men  feno-
menet  negative  prøver  vil  drøftes  intra-situelt  for  Bgt.-gravnin-
gens   vedkommende.

9.1.   AnLall  zoologiske  prøver  over  tid;   pr.   fase

Fig.   12-14  og  tab.   6  viser  fordelingen  av  antall  prøver  pr.   fase
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Fig.   12:   HistograLn  over  antall  2}oologiske  prøver  pr.   fase  i  Stg.
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Fig.   13:   Histogrm  over  mtall  positive  zoologiske  prøver  pr.
fase  i  88t.
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Fig.   14:   Histogrm  over  antall  negative  zoologiske  prøver  pr.
fase  i  88t.
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Tab.  6:  Antall  zoologiske  prøver  pr.  fase,  absolutte  og  relative
verdier,   for  Stg.   (totalt)  og  Bgt.   (  totalt,   positive  +  og
negative  =   ).

Fase       Stg.     ¢
1               9        5,4

2             21       12,6

3             31       18,6

Tab.   7:   Forholdet  mellom  positive  kontra  negative  zoologiske

prøver  pr.   fase  i  Bgt.

Positive  7o    Negative  7o    Fase
100,0            1

58,6           2

31,7            3

29'5           4

41,4

68,3

70,5
r'O,6

68,1
-65 ' 3

71'9

91,2

1 00 , 0
527

Fase        Pos.      %

1

2              24      6,6

3                4311,8

4                4311,8

536
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for  Stg.  og  Bgt.,   i  fig.13-14  for  henholdsvis  positive  og  nega-
tive,   i  tabeliform  også  totalt   (tab.   7).   i  kap.   io  vii  prøvehes
prosentvise  innhold  pr.   fase  korreleres  med  den  prosentvise
fordeling  av  antall  prøver  pr.   fase.

For  Stg.   gjelder  at  antåll  prøver  pr.   fase  stiger  jevnt  fra
fase  i  til  4,   for  så  å  synke  dramatisk  i  fase  5  og  6,   en  mindre
stigning  i  fase  7,   deretter  minsker  igjen  antaiiet  tii  et  iavmåi
i   fase  8.   Fase  4  skiller  seg  ut  med  29,3%  av  deL  totale  antall
prøver .

I  Bgt.   er  antallet  jevnere  fordelt  der  den  eldste  fase  1  og
den  yngste  fase  10  utskiller  seg  markant   (se  tab.   7).   Når  det
gjeider  positive  versus  negative  prøver   (se  både  fig.   i3-i4  og  i5,
samt  tab.   7)   fremtrer  en  entydig  tendens;  av  det  totale  antall
prøver  pr.   fase  så  er  antall  negative  prøver  høyere  jo  ienger
tilbake  i  tid  og  dypere  i  kulturlagene  en  kommer.   Dette  forholdet
er  imidlertid  ikke  rettlinjet,   mellom  fasene  3-8  stabiliseres
forholdet  negative  vs.   positive  prøver.   Den  eldste,   fase  1,   og
den  yngste,   fase  10,   representerer  ytterpunktene   (se  tab.   7).
Den  nestyngste,   fase,   9,   viser  et  høyt  antall  positive  prøver,
91,2%,   i   forhold  til  negative,   8,8%.   I  den  nesteldste,   fase  2,
er  forholdet  positive  vs.   negative  prøver  henholdsvis  41,4%  vs.
58, 6% .

AZP,   positive
AZP,  negative  .------

Fase

1         2        3         4        5         6        7        8        9         10

Fig.   15:  Forholdet  positive  kontra  negative  zoologiske  prøver
over  tid  (  pr.  fase  )  i  Bgt.
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Hvorfor  skiiier  fase  4  i  Stg.   seg  så  kraftig  ut  når  det  gjei-
der  antall  prøver?  Hvorfor  er  fordelingen  jevnere  i  Bgt.?  Hvor-
for  stiger  antall  negative  prøver  jo  lenger  tilbake  i  tid  og  jo
dypere  i  kulturlagene  en  kommer  for  Bgt.-gravningens  vedkommende?
Er  aspektet  "tid"  viktig,   eller  er  ulikhetene  forårsaket  av  funn-
kontekstuelle  variasjoner  som  f.eks.  høy  konstruksjonstetthet
(mange  og  kompliserte  lagfølger)  kontra  lav  konstruksjonstett-
het   (dvs.   få  og  reiativt  enkle  lagføiger)?

9.2.   Antall  zoologiske  pr¢ver  i  rommet;  pr.   kode

Fig.   16-19  viser  antall  prøver  pr.   gradert  kode,   for  Stg.   og  Bgt.
totait,   for  Bgt.   også  positive  og  negative  prøver.   Tab.   8  viser
antall  prøver  pr.   ugradert  kode  for  Stg.,Bgt.   totalt  og  positive
prøver.

Vi  ser  at  i  Stg.   er  51,5%  av  pr¢vene  relatert  til  bygningskon-
tekster  og  18,6%  til  passasjekontekster.   Disse  kontekster  domi-
nerer  bildet  fullstendig.   I  Bgt.   er  30,5%  av  det  totale  antall
prøver  relatert  til  bygningskontekster  og  10,1%  til  passasjekon-
tekster.   Konstruksjonsvariasjonene  er  større  og  fordelingen
jevnere  i   Bgt.   enn  i   Stg.

Varierer  koderelateringene  påfallende  faser  i  meiiom?  Nei,
både  i  Stg.   og  Bgt.   avspeiles  den  respektive  fases  konstruksjons-
variasjoner  i  koderelateringene.  For  Stg.   se  tab.   8  og  fase-
planer   (tillegg  5).

Tab.   9  og  10  viser  forholdet  positive  vs.   negative  prøver  i
Bgt.   for  henholdsvis  graderte  og  ugraderte  koderelateringer.   Vi
ser  av  tab.   io  at  de  åpne  områdene   (kode  300)   er  de  eneste  der
over  halvparten  av  prøvene  var  negative,   53,7%,   mens   95,2%  av

pr¢vene  fra  br¢nnkontekst  var  positive.  Er  det  mulig  ut  fra  disse
tabeiier  å  aviese  visse  funnkontekstuelle  mønstre  når  det  gjeider
forholdet  positive  vs.   negative  prøver?  Det  finnes  en  forsiktig
tendens  til  at  de  tomme  prøvene  øker  i   frekvens  med  synkende  kon-
struksjonstetthet  og  at  mindre  konstruksjoner  og  typiske  gårds-
plasskonstruksjoner  har  en  h¢yere  frekvens  av  negative  prøver.
Denne  tendensen  kan  oversettes  i  termer  av  menneskelig  aktivitet:
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Fig.   16:   Histogram  over  antall  zoologiske  prøver  pr.   kode  i  Stg.
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Fig.   17:   Histogram  over  antall  zoologiske  prøver  pr.  kode  i  Egt.
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Fig.   18:   Histogram  over  antall  positive  zoologiske  prøver  pr.
kode  i  88t.
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Fig.   19:   Histogram  over  antall  negative  zoologiske  prøver  pr.

kode  i  88t.
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Tab.   8:  Antall  zoologiske  prøver  pr.  ugradert  kode,   absolutte
og  relative  verdier,  for  Stg.   (totalt)  og  Bgt.   (totalt
og  positive).

7'8

6

5

8

5

28
19

37

6

30

3

2

1

1

41

527

5,25,6
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Tabell    9   :  Forholdet  nellom  positive  versus  negative  prøver
pr.    gradert  kode  i  Bgt.

1 00 , 0

67,1                              32,1

77.8                       22,2
66,7                         33,3

1 00 ' 0
1 00 , 0

71,4                             28,6
1 00 , 0

1 00 ' 0
1 00 , 0

75'0                         25.0
33,3                          66,7
63.2                           36.8

1 00 , 0

80'0                       20.0
1 00 . 0

1 00 ' 0

46,3                         53.7
71.2                          28,8

91.3                             8'4
1 00 ' 0
75'0    .                    25.0

100'0
50.0                       50'0

1_00'0

64.7                        .  35.3
100,0

60.0                       40'0
66.7          -               33.3
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Tab.   10:   Forholdet  positive  kontra  negative  zoologiske  prøver
pr.  ugradert  kode  i  Bgt.

Neg.   ø
29,8

15,1

16,0

4,8
40,0
36,4

16,7

20'0
50,0

42'9

47'4
35'1

50,0
20,0

33,3

100 ' 0

100 , 0

53,7
30,9
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Hvis  vi  antar  at  konstruksjonstetthet  avspeiler  intensiteten  i
fortidig  menneskelig  aktivitet,   dvs.  høy  konstruksjonstetthet  er
lik  intens  menneskelig  aktivitet,   og  at  mengden  økofakter  øker
proporsjonalt  med  økende  konstruksjonstetthet,   så  kan  man  faktisk
si  at  økende  øko£aktfrekvens  avspeiler  intensivert  menneskelig
aktivitet.   Hvis  flen  spatielle  distribusjonen  av  økofakter  i  Stg.
og  Bgt.   samvarierer  med  konstruksjonstetthet  på  ovennevnte  vis,
da  representerer  økofaktene  fortidige  forhold,   f .eks.  biostrati-
nomiske  prosesser  og  ±!s!s±  utelukkende  diagenetiske  destruktive
prosesser  i  tanatocenosen,   eller  de  nå  så  omtaite  post-tafonomiske
faktorer.   Kort  sagt;   jo  tettere  bebyggelse,   jo  større  aktivitet,
jo  mer  organisk  avfall  spres  i  nærmiljøet.     Dette  virker  banalt
og  heit  i  tråd  med  iovmessigheter  av  Mikke  Mus-typen   (Fiannery
1973:51).   Men  hvis  økofaktmaterialet  fra  Stg.     og  Bgt.   overhodet
ikke  viser  noen  samvariasjon  mellom  intensiteten  av  menneskelig
aktivitet  og  økofaktmengde,   da  kan  jeg  vanskelig  se  at  dets  repre-
sentativitet  har  noe  med  kulturelle  forhold  i  middeiaiderbyen  å
gjøre.   For;  hvis   ingen  igjenkjennelse  av  mønstre,   hvor  skal  man
begynne?

Hvordan  kan  jeg  hevde  de€te?  Materialet  er  svært  fragmentert,
sannsynligvis  pga.   innsamlingsstrategien;   det  kan  karakteriseres
som  primæravfall:

„Primar refuse  is  trash  discarded  at  the  location  of  use,
while  secondar refuse  is  trash deposited  at  other  than
the   location  of  use"   (Rathje  &  Schiffer   1982:116)

Jo  st¢rre  og  mer  stasjonær  bosetning,   dess  mer  sannsynlig  at
størstedelen  av  organisk  avfall  fraktes  bort  og  deponeres  sekun-
dært.   Fra  middelalderen  kjenner  man  til  lover  og  forordninger
for  at  så  skuiie  skje,   for  norske  middelalderbyers  vedkommende
nevner  imidlertid  Byloven  ingen  slike  avfallsforordninger  og
påbud.   Men  i  Stockholm  gjaldt  forordninger  i  Bjark6råtten  om
at  avfall  ikke  skulle  kastes  i  sjøen  "innanfor  bommerna"   (Helge-
andsholmen   1982:278).   "Vi  kan  dock  vara  såkra  på,   att   ...sLadens
•..     invånare  ståndigt  6vertrådde  lagen  på  denna  punkt.   otaiiga
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år  de  burspråk,   d.v.s.   påbud  från  stadens  råd,   som  under  i400-
talets  andra  hålft  s6kte  ståvja  olaga  sopt6mning"   (ibid.).   For
London  gjaldt:   "By  the  end  of  the  12th  century,   London  had  writ-
ten  byelaws  covering  saniLary  affairs,   but  even  before  the  Nor-
man  Conquest  such  matters  may  have  been  the  subject  of  customary
controls"   (Keene   1982:26).   Normen  som  ble  satt  var  sekundær
deponering,   virkeligheten,   det  daglige  liv  oppfylte  neppe  normen
tii  fuiie,  men  normen  for  avfaiishåndtering  eksisterte  på  et
heit  offisieit  og  formelL  nivå  i  de  to  ovennevnte  tiifeller.   Seiv
om  avfaii  fraktes  bort  regelmessig,   påbud  eiler  ikke  påbud;
"some  materials  will  remain  behind  as  primary  refuse"   (Rathje  &

Schiffer  i982:ii6).   Det  er  grunn  tii  å  anta  at  primæravfaii  i
komplekse  urbane  kontekster  vil  være  av  svært  fragmentert  karak-
ter  for  ikke  å   "oppdages",   og  derved  bii  sekundært  deponert.

Med  bakgrunn  i  dette  antas  det  som  svært  sannsynlig  at  meste-
parten  av  økofaktmaterialet  fra  Stg.   og  Bgt.   representerer
såkait  primæravfaii.   Hvis  mengdeforhoidene  ikke  på  noen  måte
samvarierer  med  konstruksjonstetthet,   dvs.  menneskelig  aktivitet,
så  representerer  dette  materialet  ikke  forhold  som  menneskers
håndtering  av  døde  dyr  i  middeialderens  Tønsberg.

Funnkontekstuelie  tendenser  når  det  gjeider  forhoidet  posi-
tive  vs.   negative  prøver  fra  Bgt.   antyder  at  det  finnes  en  sam-
variasjon  mellom  økofaktmengde  og  aktivitetsintensitet.   Problem-
stillingen  vil  selvfølgelig  utdypes  nærmere  i  neste  kapiLtel
som  vil  orrhandle  prøvenes innhold  over  tid og  i  rom.

Antaii  negative  prøver  relatert  tii  åpne  områder   (kode  300)
avviker  fra  gjennomsnittet;  er  det  ellers  påfallende  forskjeiier
meiiom  de  øvrige  graderingstyper   (direkte,   indirekte  og  område-
relatert)?  Tab.   12  viser  at  de  ulikheter  i  prosentvis  fordeling
som  eksisterer  er  ubetydelige;   fra  67,9%  positive   (201-221)   og
Lil   73,7%  positive   (301-321).

9.3.   Oppsummering;   antall  zoologiske  prøver  over  tid  og  i  rom

En  sammenholdning  av  antall  prøver  pr.   fase  og  faseplaner  viser
at  når  konstruksjonstettheten  minsker,   så  minsker  også  anLaii
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Tat>.11:  Antall  zoologiske  prøver  pr.   fase  i  Stg.   og  Bgt.   sett
i  sammenheng  med  absolutt  kronologi  basert  på  lær-
artefakter  (  se  også  tilleggene  4  og  7   ).

Fase            Stg.          7o
1       midt/siste  5,4

del   1100

Bgt`            7o

0,8

9         1200-125012,6                 1200-125011,0

3      midt/sist
del   1200     18,6

4                      1,                29,3

5      slutten
av  l200         8,4

6         1250-1350     7,8

„                12'6

8                  "                2,4

93'0
10

„                12,0

„                  11,6

„9,7

„                13,7

1200-t.        9,3
1250-1300   18,2

1250-135010,8

3,0

Tab.   12:   Forholdet  mellom  positive  versus  negative  zoologiske
prøver  pr.  graderingstype.

101-121

201-221

301-321

300'
Totålt

pos.¢       Neg.¢
71,7              28,3
67,9               32,1

75,7            26.5
46,3             53,7
69,1              30,9
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pr¢ver.   For  Bgt.  har  det  vært  muiig  å  påvise  en  økning  av  nega-
tive  prøver  i  de  eldste  faser  med  lavest  konstruksjonstetthet.

Fase  4.   i  Stg.   skiiier  seg  ut  når  det  gjeider  antaii  prøver.
29,3%  av  det  totale  antall  prøver  i  Stg.   stammer  fra  fase  4.
Denne  fasen  har  høyest  konstruksjonstetthet  av  samtlige  faser  i
stg.   (se  tillegg  5).

Fase  s  i  Bgt.   beskrives  i  termer  som  "maksimalt  utnyttet
arealmessig"   (Brendalsmo  1986:17),   fra  denne  fasen  er  det  totalt
(både  positive  og  negative)   tatt  fiest  prøver,18,2%,   av  disse
var  7i,9%  positive   (se  også  tiiiegg  8).

På  sp¢rsmåiet  om  hvilket  aspekt  som  er  viktigst,   tid  eiier
rom,   i  tolkningen  av  økofaktmaterialets  sammensetning  fra  Stg.
og  Bgt.,   så  er  det  foreiøpige  svar;   rom.
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10.   Økofaktmengde  og  sammensetning  over  tid  og  i  rom

Hva  innhoider  prøvene?  Spørsmålet  kan  enkelt  besvares  med  hen-
visning  tii  hoved-og  oversiktstabeller.   Det  problematiske  er  å
tolke  dette  innhold.   Har  det  noen  "mening"  i  termer  av  fortidig
menneskelig  aktivitet?  Hva  representerer  materialet?

10.1.   Økofaktmengde  og  sammensetning  over  tid

Det  er  her  snakk  om  de  reiative  tidsenheter;   fasene.   Når  det
gjelder  absoiutt  kronoiogi  så  er  f .eks.   tidsperioden,   fase  4,   i
Stg.   ikke  nødvendigvis  identisk  med  tidsperioden,   fase  4,   i  Bgt.
(se  tiiiegg  3  og  7).   Reiative  mengdeforhold  basert  på  både  Vekt-
og  AIF-metoden  vil  presenteres.   For  relasjonen  variabelnuimer/
dyreart,   se  tillegg  11.

10.1.1.   Storgaten  24-26

Tab.   13  og  14  viser  antall  fragment  og  antall  gram  pr.   art  pr.
fase  og  totalt,   samt  ditto  antall  uidentifisert  beinmengde  og
motsetningen  bestemte  kontra  ubestemte  fiskebein  pr.   fase  og
totait   (se  også  tiilegg  2).   Tab.15  og  i6  viser  den  prosentvise
fordelingen  mellom  disse  variablene.   Tab.   17-20  viser  det  samme,
men  uten  ubestemt  materiale,   fisk  og  muslinger.

Et  raskt  overblikk  er  nok  til  å  fastslå  at  tre  arter  dominerer
bildet:   Bos  taurus   (storfe),   Ovis  aries/Capra  hircus   (sau/geit),
og  Sus  scrofa   (svin).   For  en  prosentvis  fordeiing,   basert  både  på
V-  og  AIF-metoden,   for  disse  arter  se  tab.   21  og  22  og  fig.   20  og
21.

Ueg  vii  i  det  føigende  ikke  gjennomgå  materiaiet  fase  for  fase,
men  utelukkende  ta  for  meg  de  variabler  som  i  ulike  faser  skiller
seg  påfallende  ut  i  forhold  til  fasens  øvrige  variabier,   samt  i
forhold  til  det  totale  bildeL  av  økofaktmengde  og  sammensetning.

I   fase  1  skilier  Equus  caballus  seg  ut  hva  mengde  angår.   Ba-
sert  på  V-metoden  består  63%  av  beinmengden  i   fasen  av  hest.   Men
med  AIF  som  grunnlagsmateriale  reduseres  dette  mengdeforholdet
til  2%  av  fasens  totale  beinmengde.   Det  viser  seg  at  kun  ett
fragment  eller  bein  representerer  hele  63%  av  beinmengden  basert
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Tab.   13:  Mengde  bein  pr.   art  pr.   fase  basert  på  AIF  i  Stg.

9  ,o`'t2"„'5%    "    „'92o2'2223   24   25

Tab.   i4:  Mengde  bein  pr.  art  pr.  fase  basert  på  Vekt  i  Stg.

2729
283026

25
24

'7       '9       2'      23
'8        20     22

9      1'     '3       '5
'0    '2    '4         '635.7

Tat>.15:. Relativ  foi.deling  i  pro.cjent  pr.   art  pr.   fase  basert
på  AIF  i  St8.

•at>.   16:  Relativ'.fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  fase  basert
på  vekt  i  St8.

2      3    4    5     6    7    8    9  m"   ,2  "q   '5  i6   '7,8  `92o2'  22  2324   25
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Tat).   17:  Mengde  bein  pr.   art  pr.   fase  basert  på  Vekt  i  Stg.
uten  ubestemte  fragmenter,   fisk  og  muslinger.

7         9m",2''„",6    "„`92o2'222'24   25   26   272829,o

Tab.   18:  Relativ  fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  fase  basert
på  Vekt  i  Stg.  uten  ubestemte  fragnenter,   fisk  og
muslinger.

13   ,415   ,6    '7  ,8   '9

Tab.   19:  Mengde  bein  pr.   art  pr.   fase  basert  på  AIF  i  Stg.   uten
ubestemte  fragmenter,   fisk  og  muslinger.

2        5     4      5     6     78        9»`{,2`3i4"i6        t7„t9202t2223    24      25        3i    32

Tat).  20:  Relativ  fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  fase  basert
på  AIF  i  Stg.  uten  ubestemte  fragmenter,   fisk  og
muslinger .

9  „  "   ,2  U „   t5  „   '7 ,8  " 2o  2t  22  23 24  252
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Tabo   21 :  Absolutt  antall  og  relativ  fordeling  mellom  storfe,
småfe  og  svin  basert  på  Vekt  i  Stg.

Fase          Bos   t.     7o
1

2

3

4
5

6

7

8
9

Tot

33      48,5
116       63,4

178      70,1

723      85,4
136      77,7

383      97,2

5869     86,3
1426      78,4

128     78,0

8992     84,0

oa/ch sus.scr.       7o
22       32,4                       13          19,1

58     31,7                       9           4,9
60      23,6                     16            6,3

96       11,3                     28            3,3

12         6,9                      27          15,4

6           1,5                            5               1,2

649        9,5                 280           4,1

342      18,8                   50           2,8
36         22,0

464           4,3

Tab.   22:  Absolutt  antall  og  relativ  forcieling  mellom  storfe,
småfe  og  svin  basert  på  AIF  i  Stg.

Fase         Bos   t.     ¢
1                             1        10,0

2                     10      28,6

3                    17      50,0

4                   45      45,9

5                       17       51,5

6                  40     67,8

T               216     57,5
8                 136      44,6

9                    14      56,0

Tot.                 556      51,4

oa/ch       7o
6     60,0

22      62,9

12      35,3

33      35,7
13      39,4

14      23,7

J
SUS    Scr.          7b

3        30'0
38,5

5           14'7

20        20'4

39,1

126      26,1                     80

152      49,8                     17
iE

378     35,0                 147
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Bos  iaurus
Ovis  a.  /  Capra h .---
Sus  scrofa

Fase

123456789

Fig.  20:  Relativ  fordeling  av  storfe,   småfe  og  svin  over  tid
i  Stg.  basert  på  AIF-verdier.

Bos  taurus

o

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Ovis  a.   /  Capra  h .------
Sus   scrofa

1      -2        3         4        5         6        7        8        9

Fig.  21:  Relativ  fordeling  av  storfe,   småfe  og  svin  over  tid
i  Stg.  basert  på V-verdier.
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på  Vekt.   Equus  caballus  overrepresenteres  her  kiart  ved  bruk  av
V-metoden.   I   fase   3   skjer  noe  lignende;   19%  av  fasens  totale
beinmengde  basert  på  Vekt  består  av  hest,   mens  den  samme  variabei
basert  på  AiF  representerer  bare  i%  av  fasens  totaie  beinmengde.
2  fragmenter  på  tiisammen  i02  gram  er  grunniagsmateriaie  for
disse  prosentberegningene.

I   fase  5  representerer  Rattus  norvegicus   (brunrotten)   32%  av
beinmengden  basert  på  AiF  og  6%  basert  på  Vekt,   i  absoiutt  antali
henhoidsvis  20i  fragmenter  og  i4  gram.   Vi  står  her  overfor  et
unikt  tilfelle  i  denne  økofaktansamlingen;   et  nesten  fullstendig
brunrotteskjelett.  Ytterligere  oppsiktsvekkende  er  at  brunrotten
ikke  fordrev  sin  artsfrende  svartrotten   (Rattus  rattus)   fra  Norge
før  på  i700-taiiet,   dvs.   det  var  da  den  "innvandret"  og  svartrot-
tens  dager  var  på  iengere  sikt  taite.   Står  vi  her  overfor  en
tafonomisk  agent  av  gnagertypen?  Med  det  forbehold  om  at  osteo-
logens  identifikasjon  steinmer,  j±.   Skjelettet  representerer  et
individ   som  gnagde   seg  ned  gjennom  Tønsbergs  middelalderske  kul-

0,turlag  og  tok  derpa  sln død  av  det.   Man  kan  her   ikke  sammenhol-
de  den  store  mengden  av  roLtefragment  med  f .eks.  historiske  fak-
ta  omkring  svartedauen  og  rotters  antatte  betydning  for  spred-
ningen  av  den  dødelige  byllepesten.   For  det  f¢rste  identifiseres
skjelettet  til  Rattus  norvegicus  og  ikke  til  den  antatte  pest-
spreder  Rattus  rattus,   for  det  andre  dreier  det  seg  om  ett  indi-
vid  og  ingen  horder,   slik  oversiktstabellene  isolert  kan  gi
inntrykk  av  når  rottebein  basert  på  AiF  sammenholdes  med  bein-
mengden  for  andre  arter  i  fase  5.   I  dette  tilfelle  var  det  nødven-
dig  å  gå  tiibake  til  hovedtabellene  og  det  individuelle  prøve-
nivå.   Der  fremgår  det  ganske  udramatisk  at  den  betydelige  mengde
rottebein  presentert  via  AIF-verdier,   representerer  6n  zoologisk
prøve;   nr.      1964   (se  tillegg  1).

Den  toLale  beinmengden  i   fase  7  og  i  noen  mindre  grad  fase  8,
er  i  forhold  til  de  øvrige  faser  bemerkelsesverdige.   [Ivilke  sær-
skiite  forhoid  i  fasene  7  og  s  gjør  at  disse  skiiier  seg  så
kraftig  ut?  De  relative  mengdeforhold  er  ikke  særlig  oppsikts-
vekkende,   bortsett  fra  kanskje  i8%  hest  basert  på  vekt  i  fase  7.
Samt  ii%  storfe  i  fase  7  basert  på  AIF-verdier   (en  dobiing  av
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AIF-baserte  normalverdier).   Det  er  de  absolutte  tallverdier  som
virker  påfaiiende  høye.   For  å  ta  rede  på  hva  som  kan  ha  skjedd
er  det  igjen  nødvendig  å  gå  tilbake  tii  de  individueiie  prøver
for  om  muiig  å  etterspore  årsakene  til  disse  høye  absoiutte
taiiverdier.     Umiddelbart  så  er  det  tre  prøver  som  skiller  seg
ut;   i   fase   7   nr.   1027  og  nr.   1624,   i   fase   s  nr.   1032.   Disse

prøver  vil  i  det  iølgende  kalles  ekstremer.   I  prøve  nr.   1027  er
det  totalt   (bestemt  og  ubestemt)   3015  gram  og   1033   fragmenter,
i  prøve   1624;   5671   gram  og   74   fragmenter   i  prøve   1032;   2718   gram
og  2565   fragmenter.   I   forhold  til  den  totale  beinmengde  fra
Storgaten  24-26  så  representerer  disse  tre  ekstremer
materiaiet  basert  på  V-verdier!

Basert  på  AiF-verdier  representerer  disse  pr¢ver

69,8%   av

41,7%   av   den

totaie  beinmengde  fra  Stg.   Det  dreier  seg  altså  om  relativt  store
beinfragmenter  i  de  ekstreme  prøvene.  Av  tab.   16  ser  vi  at  de
prosentvise  verdier  av  uidentifisert  materiale  basert  på  V-ver-
dier  i  fase  7  er  iavere  enn  i  både  den  f oregående  og  den  etter-
følgende  fasen.   Hva  har  skjedd  ved  innsamlingen  av  disse  ekstreme
prøvene?  Bie  normal  prosedyre  fulgt,   dvs.   såiding  av  5   iiter
masse?.   Er  de  funnkontekstuelle  forhold  som  prøvene  ble  hentet
fra  på  noen  måte  spesielle?  Spørsmålene  står  åpne  inntii  videre.

Ser  vi  på  den  reiative  mengdefordelingen  meiiom  de  tre
dominerende  artene,   tab.   21  og  22,   så  viser  det  seg  at  uregeimes-
sighetene  i  fase  7  og  s  ikke  slår  bemerkelsesverdig  ut  når  det
gjeider  relative  verdier,  hverken  for  de  basert  på  V-metoden
eller  AIF-metoden,   sammenlignet  med  de  øvrige   faser.   Med  hensyn
tii  kvantifikasjonsprobiemet  så  er  det  kiart  at  storfe  biir
svært  dominant  basert  på  V-verdier,   mens  dominansen  svekkes  i  et
reiativt  mengdeforhoid  basert  på  AiF-verdier.

10.1.2.   Baglergaten  2-4

Tab.   23  og  24  viser,   som  i  Stg.,   antall  fragment  og  antall  gram
pr.  art  pr.   fase  og  totalt,   samt  ditto  anLall  uidentifisert
beinmengde  og  motsetningen  bestemte  kontra  ubestemte  f iskebein
pr.   fase  og  totait   (se  også  tillegg  2).   Tab.   25  og  26  viser  den
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Tat>.   23:  Mengde  bein  pr.   art  pr.   fase  tiasert  på  Aif  i  Bgt.

9io"i2'3„"  ,6      "  t8'9202'222'

24    25    26    2728298         `0     t21.      -i6              18         20      22

Tab.   24:  Mengde  bein  pr.   art  pr.   fase  basert  på  Vekt  i  Bgt.

1                        3                     5                         .7            9        11      t5          15               17           t9          31         23

Tab.  25:  Relativ  fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  fase  basert
på  AIF  i  Bgt.

Tab.  26:  Relativ  ford-eling  i  prosent  pr.  art  pr.  fase  basert
på  Vekt  i  88t.

'    2      3    {     5    6    7     8     9   to   "   i2   `3   i4   t5-i6   "i8  '9   2o  2t   22  2'  24   25  26  27  28   29  30
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Tab.  27:  Absolutt  antall  og  relativ  fordeling  nellom  storfe,
småfe  og  svin  basert  på  Vekt  i  Bgt.

Fase          Bost.       7o          oa/ch       %          susscr.       7o
1

2                   112         80,6

3                 401         86,2

4                273        84,0

5                948        85,8
6                862        90,8

7                576        84,6
8              1385         82,7

9                885        74,7
10                    27         96,4

Tot.              5469        83,5

Tat>.   28:  Absolutt  antall  og  relativ  fordeling  mellom  storfe,
småfe  og  svin  basert  på  AIF  i  Bgt.

Fase          Bost.        %          oa/ch       7o          susscr.        7o
1

2                         5          19,2

3                    25        59,0

4                     14         45,2

5                   30        50'0
6                        34.          51,5

7                   52        72,2
8                 102        49,3

9                  94        47,7
10                     4        80,0

3       11,5                       18         69,2

8     20,5                      8        20,5

10      32,2                       7         22,6

17       28,3                       13          21,7

14      21,2                      18         27,3

15      20,8                      5           7,0

43     20,8                  62        29,9
69      35,0                   34         17,3

1      20,0
Tot.                 358        50,9            180     25,6                 16.5         23,5



-  ,56  -
•Bos tat-

1          2         3         4         5         6         7         8         9       10

Fig.   22:  Relativ  fordeling  av  storfe,   småfe  og  svin  over  tid
i  Bgt.  basert  på  AIF-verdier.

Bos   taurus
Ovis   a.   /   Capra.  h.
Sus   scrofa

Fase

1          2         3         4`-5         6         7         8         910

Fig.  23:  Relativ  fordeling  av  storfe.   snåfe  og  svin  over  tid
i  Bgt.  basert  på  V-irerdier.
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Tab.  29:  Mengde  bein  pr.   art  pr.  fase  basert  på  Vekt  i  Bgt.
uten  ubestemte  fragnenter,  fisk  og muslinger.

5     6        7  8    9m"u"„   ",6    "m"2o2'222)  2{   25   26   272829

]ab.  30:  Relativ  fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  fase  basert
på  Vekt  i  Bgt.  uten  ubestemte  fragnenter,   fisk  og
muslinger .

"  i8   '9   2o   2'   22  23   24   25  26  27   28   29  )o')5

Tab.   31:  Mengde  bein  pr.   art  pr.   fase  basert  på  AIF  i  Bgt.
uten  nbestemte  fragmenter,   fisk  og  nuslinger.

9,o",2'3„"i6       "   „`9202'2223)45

Tati.  32:  Relatlv  fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  fase  basert
på AIF  i  Bgt.  uten  ubestemte  fragpenter,  fisk  og
nuslinger.

9  to."   i-2  "  u   "  w   " i8  '9  2o  2'  22  23  24   25
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prosentvise  fordeiingen  meiiom  disse  variabler.   også  i  Bgt.   domi-
nerer  de  tre  vanligste  husdyrarter.     For  en  absolutt  og  prosent-
vis   fordeling  se  tab.   27  og  28  og   fig.   22  og  23.   Gjennomgangen
vii  være  av  samme  karakter  som  i  kap.      10.i.l.,   dvs.   å   fokusere
oppmerksomheten  oihkring  variabler  der  usedvanlige  mengdeforhold
Opptrer .

For  det  f ørste  kan  man   jo  bemerke  at  f ase  i  er  funntom  når
det  gjeider  ¢kofakter.   Av  i  ait  4  prøver  så  var  samtlige  negative.
i   fase  2  er  57%  av  det  totaie  beinmateriale,   basert  på    Vekt,   av
hundefamilien.   Legges  AIF-verdier  til  grunn  representerer  bein  av
Canidae  1%  av  det  totale  antall  beinfragmenter  i  fasen.   Fjernes
de  uidentifiserte  fragmenter,   sar.`t  verdiene   for  fiskebein  og
musiinger,   så  blir  selvsagt  AiF-  og  V-verdier  mer  sammenlignbare
på  dette  punkt,   se  tab.   29-32.

I   fase  5  representerer  Equus  caballus   57%  av  fasens  totale
beinmengde  basert  på  Vekt,   men  bare   1%  basert  på  AiF-verdien.   Ett
identifisert   "fragment"   veier  her  1797  gram.   "Pr¢ven"  materialet
stammer  fra  er  TS-nr.   4435.   Det  er  imidlertid  ikke  helt  riktig  av
meg  å  klassifisere  TS-nr.   4435  som  en  prøve,   den  har  for  det
første  ikke  fått  noe  fortløpende  pr¢venummer  og  er  opplagt
innsamlet  intensjonelt.  Man  lot  rett.  og  slett  ikke  et  hestekrani-
um  (calvaria)   forsvinne  i  utgravningens  avfallsmasser.   Det
samme  gjeider  for¢vrig  også   for  beina  av  Canidae  i   fase  2;   disse
mangler  både  katalog-og  zoologisk  pr¢venummer.   Betegnelsen  nr.
535  er  gitt  av  meg  på  anaiysestadiet.   For  Bgt.   gjeider  at  disse
to   "pr¢ver"   representerer  denne  utgravningens  ekstremer  i  og  med
at  de  tydeligvis  ikke  er  innsamlet  ifølge  vanlig  prosedyre.   I
fase  9  ser  vi  at  [Iomo  sapiens  er  representert  med  ett  fragment,
iføl.ge  Lahtiperå;   en  "slitt.  molartann",   og  det  hele  er  derfor
ganske  udramatisk.

Eliers  så  skiller  ikke  enkeltvariabler  eiier  faser  seg  ut  når
det  gjelder  mengdeforhold  hverken  i  absolutte  verdier  eller  i
prosentverdier.  Antallet  ubestemte  fragmenter  for  pattedyr
(Mammalia)   er  imidlertid  sammenlignet  med  Stg.   svært  høyt,    (sml.
tab.   25  og  15),   jfr.   også  med  uiikheter  i  gjennomsnittsvekt

gravningene  i  mellom  tab.   3.   Sammenlignes  det  prosentvise  for-
holdet  mellom  de  tre  dominerende  arter  gravningene  imellom,   er
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totalsummenes relative  mengdeforhold  bemerkelsesverdig  like,   se
tab.   21-22  og  27-28.   V-metoden  gir  spesielt  fordelaktige  utslag
for  storfe  i  forhold  til  AIF-metoden.

10.1.3.     Foreløpig  oppsummering  og  sammenligning  mellom  Stg.   og
Bgt.

Når  det  gjeider  hviike  arter  som  er  representert  i  materiaiet
fra  de  to  utgravninger,   så  er  forekomsten  av  Rattus  norvegicus
avgjort  mest  oppsiktsvekkende.   Man  kunne  på  forhånd  forvente  at
storfe,   småfe  og  svin  vilie  dominere  mengdemessig.   innslag  av
hest,  hund  og  katt  i  et  middelaldersk  bymiljø  er  heller  ikke
overraskende.  Arter  sporadisk  representert  som  hare,   ekorn,
oter  og  reinsdyr  kan  ikke  betraktes  som  kuriositeter.   Med  unntak
av  reinsdyr,   så  kan  disse  arter  ha  hatt  tilhold  i  byen  eiier
dens  nære  omland.   Gevirfragmentene  av  reinsdyr  har  sannsynligvis
sammenheng  med  håndverksvirksomhet  som  kammakeri.   Av  fugler  er
høns,   gjess,   ærfugl  og  skjære  sporadisk  representert.  At  det  ble
drevet  jakt  og  fangst  av  maritime  ressurser  som  f jordsel  og  fisk
gir  heller  ikke  noen  spesiell  ny  kunnskap  om  ervervsøkonomiske
forhold  i  middelalderen.

Skal  man  sa".`ei...ligne  mengdeforholdene  mellom  de  ulike  faser

gir  de  best  representerte  og  jevnest  forekommende  arter  det  beste
sammenligningsgrunnlag;   Bos  taurus,   Ovis  aries/Capra  hircus  og
Sus  scrofa.  Artsfordelingen  mellom  disse  avviker  noe  mellom
gravningenes  eldste  faser  og  de  øvrige,   se  fig.   20-23.

Fase  i  i  Bgt.   var,   når  det  gjelder  økofakter,   funntom  og  er
dessuten  C-14-datert  til  755  +  65.   Fase  2  er  den  første   ''sikre"
middeiaiderfasen   (ca  i200  +  50  år).   Fase  i  i  Stg.   er  datert  tii
middeiaider   (ca  ii50  +  50  år).

Av  fig.   20-23  og  tab.   21-22  og  27-28,   fremgår  det  at  bunnfasene
aviker  noe  når  det  gjelder  artssammensetning  i  forhoid  tii  de  på-
følgende  faser  og  gjennomsnittet  totalt.  Det  er  en  tendens  til
at  småfe  og  svin  er  bedre  representert  enn  i  de  andre  fasene.   Kan
dette  forklares  med  endringer  i  ervervsøkonomien?  Eller  er  de
funnkontekstuelie  forhoid  helt  spesielle?  La  oss  se  på  taliene,
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absoiutte  og  reiative,   for  både  AiF-  og  V-verdier:

1.   Det  absolutte  antall  er  svært  lite  i  Stg.,   men  de  relative
verdier  for  småfe  og  svin  basert  på  såvel  V-  som  AiF-verdier  er
anderledes  fordeit  i  fase  i  enn  i  de  påf¢lgende  faser  og  iigger
dessuten  betydelig  over  den  totale  gjennomsnittsfordelingen.   Fig.
20  og  2i  iiiustrerer  dette  godt.  Men  de  få  fragmentene  frister
ikke  til  tolkninger  om  ervervsøkonomiske  endringer.

2.   For  Bgt.   gjelder  at  det  eksisterer  en  avvikende  tendens  i  for-
deiingen  av  spesielt  svin  mellom  fase  2  og  de  påføigende  faser,
samt  gjennomsnittet  totait.   Tendensen  er  sterkere  basert  på  AiF-
verdier  enn  V-verdier.  Hvorfor  er  antallet  fragmenter  av  svin  re-
lativt  sett  høyere  i  fase  2  enn  i  de  påføigende  faser?  La  oss
førsL  gå  ned  på  individueit  prøvenivå  for  om  muiig  å  kunne  opp-
dage  f .eks.   spesielle  omstendigheter  når  det  gjeider  funnkontekst.

De  ls  fragmentene  av  svin  i  fase  2  stammer  fra  følgende  zoo-
logiske  prøver:   nr.   84,   247,   269  og  281.

Zool.   pr.   nr.     84:     1   fragment,   fibula,   kode  306
Zool.   pr.   nr.   247:      1   fragment,   patella,   kode  106
Zool.   pr.   nr.   269:   15   fragmenter,   14  dentes,   1  mandibula,   kode   317
Zool.   pr.   nr.   281:      1   fragment,   cranium,   kode  306

Vi  ser  at  zool.  pr.   269  er  spesielt  interessanL.   Prøven  er  tatt
vest  for  konstruksjon  nr.   361,   en  trerenne   (se  tillegg  8,   fase  2).
Nivået  prøven  er  tatt  i  indikerer  imidiertid  at  den  skuiie  tiihøre
fase  4  og  ikke  fase  2.   Den  funnkontekstuelle  dokumentasjonen  inne-
holder  flere  motstridende  opplysninger,   men  det  er  holdt  fast  ved
lagtilhørighet  og  derved  den  offisielle  stratigrafiske  inndeling
i  faser.   Konstruksjonsrelateringen  er  såkalt  områdereiatering
og  noe  usikker.

Aiie  økofaktene  er  deponert  i  klare  ute-områder.   Det  ana-
tomiske  utvalg  antyder  at  vi  her  står  overfor  avfaiisprodukter.
Mer  om  dette   fenomen  seinere  i  kar>.11.   83,3%  av  fragmentene
stammer  fra  £p  prøve,   som  det  dessuten  viser  seg  muligens  er  ut-
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satt  for  en  stratigrafisk  feiltolkning.  Jeg  kan  ikke  se  at  dette
materiaiet  kan  bære  en  tolkning  som  går  på  ervervsøkonomiske  end-
ringer.   Detaijstudien  når  det  gjelder  deponering  er  imidiertid
interessant  og  en  samvariasjon  avfallsprodukL  og  typiske  uteom-
råder  antydes.

For  Stg.   gjelder  at  mengden  bein  er  avgjort  størst  i  de  yngste
fasene.   I  Bgt.   forhoider  det  seg  på  samme  måte,   men  det  er  en
jevnere  spredning  mellom  fasene  3-7.   Avspeiler  endringer  i  mengde-
forholdene  endringer  i  ervervsøkonomiske  forhold,   f.eks.   i  til-
gangen  på  fødevarer?  Eiier  refiekterer  disse  forskjeiier  fasene  i
mellom  post-tafonomiske  faktorer  som  f.eks.   antall  prøver  pr.
fase?  En  sammenligning  mellom  det  prosentvise  forhold  mellom  an-
tall  zoologiske  prøver   (AZP)   fra  hver  fase  og  den  totale  mengde
bein  pr.   fase  basert  på  vekt   (se  tab.   33),   viser  at  de  prosent-
vise  verdier  varierer.   Den  største  variasjonen  finner  man  i  Stg.,
fase   7,   der   12,6%   av  AZP   inneholder   60,1%   av  mengden  bein   (se
fig.   24).   I  Bgt.,   fase  5,   inneholder  9,9%  AZP   (her  antallet  posi-
tive  prøver)   26,8%  av  den  totale  beinmengden.   Enn  videre  ser  vi
at   i   Stg.,   fase  6,   inneholder   2,4%   av  AZP   16,9%  av  mengden  bein.
Det  var  i  disse  fasene  de  såkalte  ekstreme  prøvene  bie  tatt.
Fjernes  ekstremene  blir  det  prosentvise  forhold  mellom  AZP  og
beinmengde  straks   jevnere,   se  tab.   34  og  fig.   25-26.

De  største  forskjeller  i  Bgt.   finner  vi  i  fasene  s  og  9,   der
henholdsvis   19,1%   av  AZP  inneholder   25,9%   av  beinmengden  og
14,4%   av  AZP   inneholder   21,2%   av  beinmengden.   I   Stg.   er  det   frem-
deles  fase  7  som  inneholder  mest  bein  i  forhold  til  antall  prøver
som  er  tatt,   11,6%  av  AZP  inneholder   23,0%  av  den  totale  mengde
bein.

Man  kan  imidlertid  konkludere  med  at  antallet  zoologiske  prø-
ver  pr.   fase  sammenfaller  for  det  meste  med  mengde  bein  pr.
fase  basert  på  Vekt..  AZP  pr.   fase  er  derved  av  vesentiig  betyd-
ning  for  hvor  mye  bein  som  er  representert  pr.   fase.   Spørsmåiet
biir  da  om  AZP  pr.   fase  kan  sies  å  være  en  refleksjon  av  ervervs-
økonomiske  forhold  i  middelalderen.  AZP  avhenger   jo  av  antall
iag,   dette  antaiiet  varierer  selvsagt  pr.   fase  noe  som  får  konse-
kvenser  for  antallet  zooologiske  prøver  som  blir  samlet  inn.   Det
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Tab.   33:  Forholdet  antall  zoologiske  prøver  pr.  fase  og  nengde
bein  basert  på  Vekt  i  absolutte  og  relative  verdier  for
Stg.  og  Bgt.   (positive).

88t.pOs.     88t.pOs.
Fase        AZP       7o       Vekt          7o

1

2

5

4
5

6

7
8
9

10

24        6,6        585

43       11,8         641

43      11,8        548

36         9,9      3169

49      13,5       1244

32        8,8       905
69      19,0      2510

52       14-,3      2057

16          4,4          154

Tot.          364                     11813

St8.
7o       vekt
5,4         421

12,6         397

18,6         525

29,3      1346

8'4        252

7,8        553
12,6      9824

2,4     2760

3,0        266

16344

Tab.   34:  Forholdet  antall  zoologiske  prøver  pr.   fase  og  mengde
bein  basert  på  Vekt  i  absolutte  og  relative  verdier ]±±
ekstremer  for  Stg.  og  Bgt.   (positive).

Bgt.pos.     Bgt.pos.            St
Fase        AZP       7o       Vekt          ø          AZ

1

2

5

4
5

6

7
8
9

10

Tot.

St8.
ø      vekt
5'5         421

12,8        397

18.,9         525

29,9      1346

8,5        252

7'9        553
11,6       1138

1,8           42

3,0        266

4940
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Fig.  24:  Det  relative  forholdet  mellom  antall  zoologiske  prøver
og  mengde  basert  på  Vekt,  j±££  ekstremer  i  Stg.

Vekt------

Fase

123456789

Fig.   25:  I)et  relative  forholdet  mellon  antall  zoologiske  prøver
og  mengde  basert  på  Vekt,  ]±±±p  ekstremer  i  Stg.

Vekt-----

Pase

1          2         5         4         5       .6         7         8         9      10

Fig.  26:  Det  relative  forholdet  mellon  antall  positive  zoolo-
giske  prøver  og  total  mengde-basert  på  Vekt,   ±±±£Ln
ekstremer  i  Bgt.
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er  grunn  til  å  regne  med  at  AZP  avspeiler  funnkontekstuelle  for-
hold  i  de  ulike  fasene.   Det  neste  kapittel  skal  omhandle  nettopp
forholdet  funnkontekst  -  Økofaktmengde  og  sammensetning.

10.2.   økofaktmengde  og  sammensetning   i   rormet

Eksisterer  det  en  samvariasjon  mellom  den  totale  mengde  bein
eller  bein  fra  visse  arter  og  forskjellige  struktur-  og  konstruk-
s jonskontekster?

I  denne  sammenhengen  var  det   jeg  antok  at  det  ville  virke
klargjørende  om  alle  de  ulike  fiskearter  som  var  representert  i
materialet  fra  de  to  utgravningene  ble  betraktet  som  en  enhet;
den  maritime  ressurs   (innslaget  av  sjøpattedyr  var  så  iite  at  det
ikke  ville  ha  noen  betydning  å  innlemme  også  disse  i  denne  en-
heten).   Den  spatielle  distribusjonen  av  den  maritime  enhet   (be-
stemte  og  ubestemte  fiskebein)   ville  kanskje  være  forskjellig  fra
den  spatielle  utbredelsen  av  bein  fra  f.eks.   de  tre  dominerende
tamdyrartene.   Viiie  det  eksempeivis  være  mulig  å  avdekke  avvikende
tendenser  når  det  gjelder  former  for  avfallshåndtering  av  fisk  kon-
tra  iandpattedyr?  Vilie  det  på  dette  punkt  eksistere  ulikheter
meiiom  bryggeområdet  og   "oppe   i  byen"?

Tafonomisk  ville  det  være  interessant  å  se  om  det  i  visse
funnkontekster  fantes  et  sterkere  innslag  av  materiale  med  høy
fragmenteringsgrad   (dvs.   fiskebein  samt  uif:entifisert  materiale
generelL)   enn  i  andre  kontekster.   Er  det  slik  at  det  onkring  en-
kelte  konstruksjonstyper  dannes  særskilt  nedbrytende  miljøer,
slik  at  de  diagenetiske  prosesser  blir  spesielt  virksomme?  Kort
sagt;   finnes  det  spatielle  m¢nstre  §om  kan  oversettes  i  termer
av  menneskelig  aktivitet,   diagenetiske  prosesser  eller  post-
tafonomiske   faktorer?

lu.2.l.   Storcjaten  24-26

Tab.   35  og  36  viser  henholdsvis  til  antall  gram  pr.   art  pr.

gradert  kode  og  det  reiative  mengdeforholdet  i  prosent  basert  på
V-verdier.   Tab.   37  og  38  viser  på   samme  måte  antall   fragment  pr.
art.  pr.   gradert  kode  og  det  relative  mengdeforholdet  i  prosent
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Tab.   35:  Mengde  bein  pr.  art  pr.  gradert  kode  base.r.t  på  Vekt  i  Stg.
'2729

28,0
2'

2022
'9

'8
17

6             8       '0    '2     ',         '6
5                .7          9      ''     ',        '5

Tabo   36:  Relativ  fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  gradei`t  kode
basert  på  Vekt  i  Stg.

1)   „   t5  ,6   "  i8   "   2o   2t   22  2'  2¢   25  26  27  28   29  )0     3t
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Tab.  37:  Mengde  bein  pr.  art  pr.  gradert  kode  basert  på  AIF  i  Stg.

"   '8'92o2'222)9„",2'3`4'5  t6

Tab.   38:  Relativ  fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  gradert  kode
basert  på  AIF  i  Stg.

7     8    9  ,o  "   i2   "  u    '5  ,6   "  „   '9  2o  2]   22   23  2¢   25



-   167  -

0   -   -   C\J    1   r-n  lf\        N

0\       '         1         '         1         '         1N
ODN1
biL      LE

Ib-
Cn

n   N   a)   Lf\Cu--n   T   Cu     1ntQ®0
Llll



-   168  -

Tabell  40   :  Prosentvis  fordeling  basert  på  V-verdier  pr.
ugradert  kode  for  de  7  mest  innholdsrike  variablene  i  Stg.

VaLriabler            2
Kode 1         58,4

2        25,8

3        41,0

4717

2,7      13.5       10.5

7         46,4         1,0      12,3
8           7,8        5,2        3,1

10        28,4      13,4

12        23,4        9,5        0,6

15           57,1                             16,1

17         21,1       36,4

300        84,3        0,7

19,0

6,0
-       87'0
-        25'9

62,7        3'3

14,2

-       49'4

15,0

5'0

øvrl8e
1,6

9,6
22,1
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Iab.  41:  Mengde  bein  pr.  art  pr.  gradert  kode  basert  på  Vekt
]i±£n  ekstremer  i  Stg.

2729
20

31
2022

'9
'0s                 7          9       ''     ',        '5    .       17

0       ,0     '2     '{          '6

Tab.  42:  Relativ  fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  gradert  kode
basert  på  Vekt  uL±£n  ekstremer  i  Stg.

`)   u   '5  i6   "  i8   "   2o   2`   x  2)  24   25   z6  27   25   29  ,o     )1
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basert  på  AiF-verdier.   Som  tidiigere  nevnt  så  gir  prosentvis  for-
deiing  basert  på  V-verdier  det  beste  bildet  av  den  relative  be-
tydningen  mellom  identifisert  kontra  uidentifisert  mat.eriale.   En
sammenligning  mellom  tab.   36  og  38  illustrerer  dette.   Det  er
derfor  så  ienge  forekomsten  av  svært  fragmentert  og  uidentifisert
materiale  utgj¢L-  sammenligningsvariabler  med  identifisert  materi-
aie,   mest  hensiktsmessig  å  basere  de  relative  mendeforhoidsbe-
regninger  på  V-verdier.   Tab.   39  viser  antaii  gram  pr.   art  pr.
ugradert  kode.     Tab.   40  viser  det  relative  mengdeforholdet  uttrykt
i  prosent   (basert  på  V-verdier)   mellom  de  7  mest  innhoidsrike
artsvariablene  pr.   ugradert  kode.

De  tre  ekstremene  i  Stg.   er  alle  relatert  til  bygningskontekst;
nr.   i032  direkte,   iol,   og  nr.   1027,   1624  til  bygningsområde,   30i.
Dette  medfører  naturligvis  en  ganske  ekstrem  absolutt  mengdedomi-
nans   i  kode   1.   Det  relative  mengdeforholdet,   f.eks.   mellom  vari-
abiene  2,   3  og  4,   endres  imidiertid  ikke  vesentlig  når  ekstremene
er  f jernet,   se  tab.   4i  og  42.   De  funnkontekstueiie  forhoid  er  på
ingen  måte  usedvanlige  og  gir  ingen  indikasjoner  i  retning  av  et
svar  på  hvorfor  nettopp  disse  prøvene  er  så  innholdsrike.

Den  mest  sannsynlige  forkiaring  er  derfor  at  vi  her  står
overfor  en  glipp  av  innsamlingsteknisk  karakter.   Det  interessante
ved  denne   ''glippen"  er  at  den  viser  at  det  fantes  ansamlinger,
klynger  av  ¢kofakter,   som  den  valgte  innsamlingsstrategien,   ikke
ville  kunne  farit,e  opp.   Disse  økofaktklynger  kan  man  tenke  seg
representerer  sekundært  deponert  materiale.   Den  valgte  innsam-
iingsstrategien  har  altså  små  eiler  ingen  muiigheter  til  å  fange
opp  intensjonelt  deponert  sekundæravfall,   dvs.   den  type  avfalls-
håndtering  som  man  skuiie  kunne  forvente  var   "normen"  også  i
norske  middelalderbyer.

SaiTmenstillingstabell  40  over  de  7  mest  innholdsrike  arts-
variabier  pr.   ugradert  kode  viser  ingen  påfailende  tendenser  tii
samvariasjon  mellom  artsvariabler  og  konstruksjonskoder.   Den  re-
lative  mengdefordelingen  er  som  man  kunne  forvente,   kanskje  bort-
sett   fra   for  kode  s  og  300.   I   strandsonen,   308,   er  62,7%  av  den
totale  beinmengde  av  hest,   men  disse  representeres  av  kun  ett
fragment,   se  tab.   37.   I  de  åpne  områder,   300,   ser  vi  at  84,3%  av
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beina  består  av  storfe,   men  siden  bare  6  prøver  er  300-reiatert
kan  man  ikke  legge  for  stor  vekt  på  dette  forholdet.   Både  antaii
prøver  og  absolutt  mengde  relatert  til  bygnings-og  passasjekon-
tekst  utgjør  hovedtyngden  av  materialet.   Den  eneste  påfaiiende
forskjell   i  memjdefordeling  mellom  kode  1  og  3  er  at  22,1%  av
det  totale  beinTnat.erialet  i  kode  3  faller  inn  under  variablen
"øvrige".     Artsvariasjonen  var  større  og  av  tab.   39  fremgår  det

at  innslaget  av  muslinger  var  relativt  betydeiig  i  kode  3.   Når
det  gjeider  muiigheten  tii  å  spore  forskjeiier  i  deponering  av
maritime  ressurser  kontra  iandpattedyr,   så  kan  man  kanskje  se
en  forsiktig  tendens  mellom  kode  1  og  3,   der  innslaget  av  fiske-
bein   samt  muslinger   (21,3%  av  variabelen  øvriges   22,1%)   utgjør
et  relativt  betydelig  innslag   (se  tab.   40),   tilsammen  39,8%  av
kodens   totale  mengde.   I  kode   1  er  6,6%  av  beinmengden  av  maritim
karakter,   men  de  ekstreme  prøvene  medfører  sannsynligvis  en
betydelig  underrepresentasjon  av  maritime  ressurser.

10.2.2.   Baglergaten  2-4

Tab.   43  og  44  viser  til  henholdsvis  antall  gram  pr.   art  pr.   gra-
dert  kode  og  det  relative  mengdeforholdet  i  prosent  basert  på
V-verdier.     Tab.   45  og  46  viser  det  samme   for  AIF-verdier.   Tab.
47  viser  antall  gram  pr.   art  pr.   ugradert  kode.   Tab.   48  viser
det  relative  menctdeforholdet  uttrykt  i  prosent  mellom  de  s  mest
innholdsrike  artsvariablene  pr.   ugradert  kode.   De  to  ekstremene
i  Bgt.   er  relatert  til  passasje-og  gjerdekontekst;  hestekraniet,
nr.   4435,   til  kode   103  og  hundebeina,   nr.   535,   til  kode   215.
Hestekraniet  ble  funnet   "inntil  bygning"   i  passasjen.   Hundebeina
ble.funnet  inntil  gjerdet  helt  sør  i  fase  2a,   se  tillegg  8.

Kodene   3  og  i5   får  derved  en  slagside   som  man  må  være  oppmerk-
som  på  ved  lesing  av  tabeliene.   Det  er  dessuten  kiart  at  det  her
ikke  dreier  seg  om  noen  innsamlingsteknisk  glipp,   siden  hverken
hestekraniet  eller  hundebeina  fikk  noe  fortløpende  zoologisk  num-
mer,   men  ble  holdt  utenfor  den  rutinemessige  prøvetakingen.   Fore-
komsten  av  disse  beina  forteller  imidlertid  at  det  som  i  Stg. ,
forekom  økofaktklynger  som  innsamlingsstrategien  ikke  ville  fange
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Tat).   43:  Mengde  bein  pr.  a.rt  pr.  gradert  kode  basert  på  Vekt  i  Bgt.

m        2o     22          2<    25    26    272029„
'7          '9          ?1        2)7        9      „    ,,

o         to     '2     '<
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Tab.  4-4:  Relativ fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  gradert  kode
basert  på  Vekt  i  Bgt.

2t    22   2)   24    25   26   27   ?8   29   ,0      31
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Tab.   45:  Mengde  bein  pr.  art  pr.  gradert  kode  basert  på  AIF  i .Bgt.

Z5
24

'7        '9      2'         2)
'8     20     229"",21)"'5  „567
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Tab.  46: .Relativ fordeling  i  prosent  pr.  art  pr.  gradert  kode
basert  på  AIF  i  Bgt.

'      2       )     q     S     6     7     8    9,o"   (2   ')u    '5,6   "m`92o2'2?2'24   25     ,,
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Tabell 48   :  Prosentvis  fordeling  basert  på  V-verdier  pr.
ugradert  kode  for  de  s mest  innholdsrike  variablene  i  Bgt.

Variabel           2            3           4           5           7
Kode         1         47.3         5,4         4,1         0,3         1,6

2

3        26,5

4        60,7
5         59,7
6        74,7

7        60,2
9        65'5

10         39,7

11           15'4

12         52,2

13         43,7

14        68,5

15         39,5

16

17         75,9         1,4

18        68,2
19

300        31,5         2,8

24         25     øvrige
8,4        4,2         1,7

25'0

5'6
4,3

7,9
3,4

50,0
3,0
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opp  og  som  utgraverne  ikke  hadde  hjerte  til  å  se  forsvinne  i
"dumpemas sene " .

Kan  samvariasjoner,   spatielle  mønstre,   gis  mening  i  termer  av
fortidig  menneskelig  aktivitet?  Sammenstillingstabell  48  som
viser  de  s  mest  innholdsrike  artsvariabler  pr.   ugradert  kode,   gir
gir  heller  ikke  for  Baglergatens  vedkommende  spesielt  oppløftende
antydninger  i  den  retning.   Den  prosentvise  fordelingen  i  de  koder
med  flest  bein,   kode  1,   3  og  5   (se  tab.   48)   viser  visse  varia-
sjoner   (obs.   51,0%  hest  er  identisk  med  ekstremen  nr.   4435).   Bare
9,6%  av  pattedyrmaterialet  fra  brønnkontekst  er  uidentifisert,
mot  27,0%  fra  bygningskontekst.   Bevaringsforholdene  var  sannsyn-
ligvis  bedre  i  brønnkonteksten,   samt  at  økofaktene  ble  raskere
endelig  deponert  og  unngikk  derved  de  biostratinomiske  prosesser
som  tramping,   hunder,   smågnagere  etc.   som  må  være  spesielt  virk-
somme  i  et  bygningsmiljø  med  intens  menneskelig  aktivitet.   Høy
fragmenteringsgrad  er  selvfølgelig  en  ulempe  ved  identifiseringen
av  beinmateriale.   Det  er  foruten  dette  verdt  å  merke  seg  at  meng-
den  beinfragment  av  storfe   (75,9%)   dominerer  i  rennekontekst,
samt  at  mengden  svin   (45,3%)   er  relativt  høy  i  åpne  områder,   kode
300.   Den  relative  mengden  av  fiskebein  varierer  bare  ubetydelig
mellom  kodene   1,   3   og   5.

10.2.3.   Foreløpig  oppsummering  og   sammenligning  mellom  Stg.   og
Bgt.

Eksisterer  det  former  for  samvariasjon  eller  mønstre  mellom  de
zoologiske  prøvers  artsinnhold  og  funnkontekstuelle  forhold?  Nei,
i  det  foregående  er  det  ikke  avdekket  tendenser  Lii  m¢nstre  som
tilsier  en  slik  samvariasjon.   Til  tross  for  at  tabellene  er  kom-
plekse  og  vanskelige  å  favne  i  ett  blikk  og  en  tanke,   mener  jeg
at  dette  må  bii  den  eneste  og  entydige  konklusjon.   En  ytteriigere
reduksjon  av  koder  og  variabler  til  klasser  og  grupper  med  hen-
blikk  på  mer  avanserte  statistiske  analyser,   f .eks.  korrespon-
danseanaiyse,   vilie  bli  så  virkelighets-  og  kompieksitetsredu-
serende  at  materialet  ikke  bare  ville  miste  mening;   mening  og
mønstre  ville  høyst  sannsynlig  fremtre  som  ingen  forbindelse  har
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med  den  fortidige  virkelighet.   Enkelte  eksperimenter  med  multi-
variat  statistikk  ble  utført  og  med  ovennevnte  resultat.

Det  er  enn  videre  klart  at  innsamlingsstrategien  ikke  er  egnet
tii  å  fange  opp  kiynger  og  økofaktansamlinger.   Vi  vet  imidiertid
at  slike  fantes.   ingen  av  de  ekstreme  prøvene  kan  sies  å  starrme
fra  kontekster  som  avviker  fra  det   "normale".   Funnkonteksten  gir
ingen  forkiaring  på  deres  nærvær  hverker.  i  Stg.   eiier  i  Bgt.

Hvordan  er  det  relative  forholdet  mellom  antall  zoologiske
prøver   (AZP)   og  beinmengde  pr.   kode?  Tab.   49  viser  det  relative
forhold  mellom  AZP  pr.   ugradert  kode  og  den  totale  mengde  bein  pr.
ugradert  kode  basert  på  V-verdier.   Tab.   50  viser  det  samme,   men
uten  ekstremer.   I  Stg.   siår  de  tre  ekstremene,   som  aile  var  reia-
tert  til  kode  1,   spesielt  uheldig  ut;   51,5%  av  AZP  inneholder
86,3%  av  beinmengden  basert  på  Vekt   (se  tab.   49).   Fjernes   eks-
tremene  blir   forholdet  at  50,6%  av  AZP  inneholder  54,8%  av  men-
gden  bein   (se  tab.   50).   De  ekstreme  prøvene  må  derfor  fjernes
om  en  slik  AZP-Vekt  sammenligning  pr.   ugradert  kode  overhodet
skai  ha  noen  mening.   Ut  fra  tab.   50  går  det.  såiedes  kiart  frem
at  AZP  pr.   kode  spiller  i   likhet  med  AZP  pr.   fase  en  betydelig
rolle  for  den  respektive  mengde  bein.   Forholdet  er  spesielt
jevnt  i  Stg.   I  Bgt.     er  variasjonen  størst  i  kode  1  og  kode  5,
der  henholdsvis   31,2%  av  AZP  inneholder   22%  av  beinmengden  og
5,5%  av  AZP   inneholder   14,6%  av  mengden  bein.   Sistnevnte   som

gjelder  brønnkontekst,   kode  5,   indikerer  igjen  at  denne  type
funnkontekst  innebærer  et  spesielt  beskyttet  miljø  som  sannsyn-
ligvis  kan  f¢res  tilbake  til  det  forhold  at  ¢kofaktene  ble  for-
holdsvis  raskt  endelig  deponert,   mens  det  oinvendte  har  vært
tilfelle  i  bygningskontekst,   kode  1.

Ge.nerelt  kan  man  imidlertid  konkludere  med  at  AZP  har  en  av-

gjørende  betydning  for  innsamlet  beinmengde   i   forhold  som  gjelder
både  tid  og  rom.

AZP  er  igjen  avhengig  av  antall   lag  pr.   fase  og  kode.   Sp¢rs-
måiet  blir  derfor;   i  hvilke  kontekster  finnes  mange  lag  og  i
hviike  få  iag?  Det  er  grunn  til  å  regne  med  at  områder  med  sterk
konstruksjonstetthet  innebærer  mange  lag  og  komplekse  lagfølger.
AZP  Øker  derved  proporsjonalt  med  økende  konstruksjonstetthet.
Dominansen  av  AZP  og  beinmengde  fra  bygningskontekster  både   i
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Tab.  49:  Forholdet  antall  zoologiske  prøver    pr.  ugradert  kode
og  mengde  bein  basert  på  Vekt  i  absolutte  og  relative
verdier  i  Stg.  og  Bgt.   (positive).

Bgt.pos.     Bgt.pos.
Kode        AZP        7o        Vekt          ø

1          113      31,0      2129       18,0

21

345

421

520
618
rl28

0'3            4       0,03
12,4      3521      29,8

5,8       422        3,6
5,5       1410       11,9

4,9       566        4,8
7,7        658        5,4

8

9              5         1,4         368         3,1

10               4         1,1            63         0,5

11                 4          1,1             65          0,5

12                5          1,4.         203          1,7

13             16         4,4         261          2,2

14            10         2,7           89        0,7

15            24        6,6         859         7,3

16               3         0,8              6         0,1

17           24        6,6        790        6,7

18              2         0,5            22        0,2

19              2         0,5            35         0,3

300            19        5,2         362         3,1

Tot.         364                    11815

St8.              stg..
AZP       ¢       vekt

86       51,514110

4         2,4           21

51       18,6         747

3         1,8           23

42,4

95,4

95,4

3          1,8         158

3         1,8           56         0,3

9        5,4         247         1,5

6         3,6         134        0,8

167                     16344
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Tab.   50:  Forholdet  antall  zoologiske  prøver  pr.  ugradert  kode  og
mengde  bein  basert  på  Vekt  i  absolutte  og  relative
verdier  i  Stg.   og  Bgt.   (positive)  ±±±±p  ekstremer.

Bgt.pos.     Bgt.pos.            St
Kode        AZI'        7o        Vekt           7o           AZ

1

2

3

4
5

6

7
8
9

10

im

12

13

14

15

16

17

18

19

300
Tot.

113      31,2       2129      22,0         8

1         0,3             4        0,04

44      12,2      1724      17,8         3

21         5,8         422

20         5,5       1410

18        5,0        566

28        7,7        638

St8.
7o        vek±.

50,6      2706
2,4            21

18,9         747

1,8            23

95,5

293

421

134

1,1

2,7
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Stg.   og  Bgt.   avspeiier  såiedes  disse  forhoid  og  ikke  at  det  nød-
vendigvis  fantes  mer  bein  i  bygningskontekster  enn  i  andre  kon-
tekster.   Forholdet  positive  versus  negative  prøver  i  Bgt.   gir
imidlertid  antydninger  om  at   jo  mer  komplekse  og  tette  konstruk-
sjonsforhold  jo  høyere  andel  positive  prøver   (se  kap.   9).   Hvis
sistnevnte  obeservasjon  stemmer,   reflekterer  faktisk  mengden
materiale  fortidig  aktivitetsintensitet.  Men  det  er  helt  klart
at  mengden  bein  fra  de  to  utgravninger  avspeiler,   både  i  tid  og
rom,   først  og  fremst  antall  lag  pr.   fase  og  kode,   ikke  eventuelle
ervervsøkonomiske  endringer  elier  avfaiishåndtering  i  middeiai-
derbyen.

Den  post-tafonomiske  faktor  innsamling  har  hatt  stor  innvirk-
ning  på  økofaktmengde.   Når  det  gjelder sammensetnin så  er  ikke
bildet  like  entydig.   De  funnkontekstuelle  forhold  ser  ikke  ut
tii  å  ha  noen  betydning  når  det  gjelder  relativt  artstall,   stor-
fe,   småfe  og  svin  dominerer  i  alle  typer  kontekster  der  det  er
hentet  ut  pr¢ver  av  noe  antall  som  gjør  sammenligning  mulig.   Be-
tyr  dette  at  materialet  faktisk,   når  det  gjeider  sammensetning,
kan  sies  å  representere  et  siags  gjennomsnitt  av  primæravfaiiets
sammensetning?  Sp¢rsmåiet  står  åpent  inntii  videre.

i  det  foregående  har  relativ  mengde  og  artsinnhoid  og  even-
tueii  samvariasjon  over  tid  eiier  i  rom  stått  sentralt,   men  hva
med  det  anatomiske  utvalg?  Hvilke  skjelettdeler  er  representert
i  materialet?  Varierer  skjelettdelsdistribusjonene  over  tid  og  i
rom?  Hvordan  er  forholdet  kjøttrike  kontra  kjøttfattige  deler  av
de  tre  mest  betydningsfulle  artene?  Domineres  materialet  av  de
tetteste  og  mest  resistente  knokler?  Disse  og  beslektede  spørsmåi
vil  drøftes  i  neste  kapittel.
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11.   Anatomisk  utvalg  over  tid  og  i  rom

Analyse  av  et  økofaktmateriales  anatomiske  utvalg,   dvs.   avdekning
av  eventueiie  mønstre  i  distribusjonen  av  skjeiettdeler,   står
sentralt  i  enhver  zooarkeologisk  undersøkelse.   Viktige  momenter
ved  en  slik  analyse  ble  kort  redegjort  for  i  kap.   4.2..   En  stikk-
ordsrepetisjon  blir  som  følger:   Produsert   (slaktet  og  partert)
versus  konsumert   (tilberedt  og  spist),   fraktet  fra  slakteplassen
versus  ikke  fraktet  bort.  Termen  "schlepp  effekt"  har  sin  bak-
grunn  i  nettopp  disse  problemstillingene.   Ved  tolkningen  av
materialet  fra  Ruskenes  utgjorde  ovennevnte  motsetninger  et
hovedpoeng  i  analysen.   En  ¢kofaktansamlings  anatomiske  uLvalg
antas  å  avspeile  fortidige  menneskers  håndtering  av  døde  dyr.

I  eksempelvis  en  nordeuropeisk  middelalderby  mener  man  at
skjelettdelsdistribusjon  er  et  viktig  element  i  en  studie  som  tar
for  seg  graden  av  profesjonalitet  og  yrkesspesialisering  i  bysam-
funnet  og  derved  også  graden  av  kommersialitet  og  markedshandei.
indikasjoner  på  at  dagiiglivets  f¢devarer  kjøpes  og  seiges  sier
oss  noe  om  ervervs¢konomisk  kompleksitet,   utbredelse  og  omfang
av  markedshandelen  i  substantivistisk  forstand,   jfr.   Polanyi
(1957).   Tolkningen  av  et  økofaktmateriales  anatomiske  utvalg
er  imidlertid  ikke  tafonomisk  uproblematisk.   Diagenetiske  forhold
som  knokiers  ulike  resistens  og  tetthet,   er  forhoid  som  må  tas  i
betraktning.   Tenner  og  lemmeknokler  er  f.eks.   tette  og  relativt
resistente  mot  nedbrytende  diagenetiske  prosesser.   De  store  rør-
knokler,   humerus  og  tibia,   stykkes  gjerne  lettere  opp  og  er
mindre  resistente,   likeledes  er  ribbein  og  virvler  utsatt  ved
dåriige  bevaringsforhold.   I  det  følgende  skal  jeg  gi  en  kort
oversikt  over  hvordan  mønstre  i  skjelettdelsdistribusjon  vanlig-
vis  tolkes  i  termer  av  menneskelig  aktiviteL.

Dominans  av  kjøttfattige  deler,   hode  og  lemmeknokler  tolkes
som  et  uttrykk  for  at  man  står  overfor  en  typisk  form  for  siakte-
avfall  der  de  mest  kjøttrike  deler  av  dyret  er  fraktet  bort  for
konsum  et  annet  sted.   I  et  middelaldersk  bysamfunn  vil  en  slik
samnensetning  av  skjelettdelene  sannsynligvis  f¢re  til  at  zoo-
arkeologen  ville  hevde  at  funnstedet  kunne  ha  vært  tilhold  for
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byens  slaktere  og  kjøtthandlere.
Perkins  &  Daly  (1968)  tolket  imidlertid  en  slik  skjelettdels-

distribusjon  ved  å  innføre  begrepet  "schiepp  effekt"  etter  etno-
grafiske  observasjoner  av  nordamerikanske  indianeres  håndtering
av  store  dyreskrotter;   lemmeknoklene  ble  anvendt  som  et  slags
håndtak  og  det  utbeinede  kjøttet  fraktet  i  dyrets  hud.   Siik
sleptes  byttet  fra  slakteplassen  til  landsbyen  hvor  kjøttet  ble
fortært.   Lesingen  av  et  materiaies  anatomiske  utvaig  følger  så-
ledes  ikke  entydige   "lover",   men  kan  sies  å  være  avhengig  av  his-
torisk  kontekst  og  samfunnsformens  kompleksitet.

En  dominans  av  de  kjøttrike  deler  av  dyret,   bolen  og  de  store
rørknokier,   tolkes  vanligvis  dithen  at  man  står  overfor  konsumav-
faii,   dvs.   avfaii  etter  mattiiberedning  og  måitider.   i  en  middel-
alderby  som  Tønsberg  ville  en  slik  sammensetning  av  beindeler
indikere  utstrakt  handel  med  en  viktig  primærressurs;  kjøttvarer
var  tiif¢rt  og  ikke  siaktet  på  stedet.  Hvis  man  eksempeivis  i
enkelte  deler  av  byen  fant  en  klar  dominans  av  kjøttrike  deler,
mens  man  i  andre  deler  tvert  i  mot  kunne  observere  en  overrepre-
sentasjon  av  kjøttfattige  deler,   så  ville  man  sannsyniigvis  anta
at  disse  forhold  ref iekterte  en  stor  grad  av  spesiaiisering  når
det  gjeider  reiasjonen  produsent  kontra  konsument.   Avfailshånd-
tering  i  et  vestlig  indusLrisamfunn  av  i  dag  vil  reflektere  ved
førstegangsdeponering,   dvs.   før  sØppelet  kjøres  til  den  offent-
lige  avfallsdynga,   en  slik  ekstrem  spesialisering.

Om  derimot  det  anatomiske  utvalg  viser  en  relativt  lik  forven-
tet  fordeiing  av  de  ulike  skjelettdeier,   så  kan  man  anta  at
siakting,   partering  og  fortæring  foregikk  på  samme  sted.   Siik
mener  man  at  det  har  forhoidt  seg  på  Heigeandshoimen  i  det  middei-
alderske  Stockholm   (Helgeandsholmen  1982:284).   Lepiksaars  analyse
av  økofaktmaterialet  fra  det  middelalderske  Ny  Varberg  viser  at
det  finnes  betydelige  forskjeller  i  skjelettdelsdistribusjonen
meiiom  materiale  fra  byområdet  og  materialet  fra  et  klosterområde.
Materiaiet  fra  klosterområdet  består  for  en  stor  del  av  kjøttrike
deier  av  f .eks.   storfe,   mens  Økofaktene  fra  byområdet  for  det
meste  er  kjøttfattige.   ". .den  ringa  andelen  av  den  k6ttrika
båien  och  extrimiteternas  6vre  muskul6sa  deier   (tyder)  på  att
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k6ttet    från  de  siaktade  djuren  till  stor  dei  torde  ha  fraktats
bort  och  distribuerats  till  andra  platser   ....  M6jligen  kan  allt
detta  vara  ett  indicium  på  att  man  hår  haft  med  stadens  slakL-
plats  eller  slaktareboståder  att  g6ra"   (Lepiksaar  1969b:42)
(se   fig.    27).

Fig.   27:  Storfe,  Skjema  over  ulike  skjelettelementers  fumfrek-
vens  i  Ny  Varberg  (  etter  liepiksaar  1969   ).

I  sine  Nunamiut-studier  understreker  Binford   (1978)   at  det
ikke  er  seive  slaktingen  og  parteringen  som  er  det  vesentiige  når
det  gjelder   "presence  or  absence  of  anatomical  parts."   (ibid.:90).

"What  really  conditions  such  variability  are decisions
as  to  whether  to  use  an  animal  at  the  location  of  kill,
to  carry -it  away  to  another  location,   and  so  on"   (ibid. ).
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Selv  om  Binford  her  betrakter  forholdet;   frakte  versus  ikke  frak-
te  som  sentralt,   advarer  han  mot  for  langtrekkende  tolkninger  ut
fra  skjelettdelsdistribusjon:

"The  closer  one  is  to  the  initial  activities  relative  to  a
living  animal   (such  as  at  kill  sites),   the  greater  the  de-
gree  of  anatomical  organization  observed.   Conversely,   the
longer  the  iime  that  parts  of  animals  are  subjected  to
extended  decision-making  sequences,   the  less  anatomical
organization  observed"   (ibid. :64).

Sistnevnte  er  en  alvorlig  innvending  mot  overdreven  tillit  til
fenomenet  anatomisk  utvalgs  utsagnsevne  og  representative  bære-
kraft  når  det  gjeider  økofaktmateriaie  som  stammer  fra  en  såvidt
kompleks   samfunnsform  som  en  middelalderby.   Og  som  nevnt;   i  til-
iegg  tii  biostratinomiske  utvalgsmekanismer  så  er  de  diagene-
tiske  også  konstant  nærværende.

Til  tross  for  disse  manende  advarsler  skal   jeg  i  det  følgende
presentere  hvordan  det  anatomiske  utvalg  fordeler  seg  i  materi-
alet  fra  Stg.   og  Bgt.,   samt  sammenligne  denne  fordelingen  med
skjelettdelsdistribusjon  fra  andre  undersøkelser.

Grunnlaget  for  alle  tabeller  som  gjelder  anatomisk  utvalg  vil
være  AIF-verdier.   Årsaken  til  dette  er  at  hvert  beinfragment  ikke
ble  veid,   kun  antallet  fragmenter  pr.   art  pr.   zoologisk  prøve.
Vekt-  og  AiF-verdier  kan  derfor  ikke  sammeniignes  når  det  gjeider
skjeiettdelsdistribusjon.  Jeg  finner  det  ikke  nødvendig  å  presen-
tere  relativ  skjelettdelsdistribusjon  over  tid  og  i  rom  for  andre
enn  de  tre  dominerende  husdyrarter;   Bos  taurus,   Ovis  aries/Capra
hircus  og  Sus  scrofa.   De  øvrige  arter  er  såvidt  sporadisk  repre-
sentert  at  forhold  som  gjelder  tid  og  rom  ikke  gir  noen  mening.
Tab.   51  og  52  presenterer  økofaktansamlingenes  anatomiske  utvalg
totalt  pr.  art  for  pattedyr  og  fugler  fra  begge  utgravninger.
Tab.   53  viser  skjele€tdelsdistribusjonen  totalt  for  pattedyr  og
fugler  i  både  absolutte  og  relative  verdier  for  de  to  undersøkei-
sene.  Av  sistnevnte  fremgår  det  at  virvier  og  ribbein  dominerer
de  relative  mengdeforhold.   Ellers  er  det  verdt  å  merke  seg
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Iab.   51:  Anatomisk  utvalg  pr.  aLrt  i  Stg.

variabel

8evir
cranlu
maLndit)ula
dentes
os   hyoldem
vertebrae
costae
sternu
scapula
huerus
radius
ulnaL

znetacarpus
ossa  carpalia
pelvis
femur
tlbia
fibula/malleolare
metatarsus
netapodien
o.ssa  tarsalia
astragaLius
calcmeus
phal-x  I
phalamx  11
phaL1-  111
os   sesamoideurn
coracold
QuadraLtu
totaLlt

4         5            6            7         8-9         11
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Tab.  52:  Anatomisk  utvalg  pr.  art  i  Bgt.

variabel

8evir
crmim
mmdibula
dentes
os   hyoideum
vertebrae
costae
stern-
scapula
huerus
radius
ulna
metacarpus
ossa  carpalia
pelvis
femul.
tibia
fibula/nalleolare
metatarsus
metapodien
ossa  tarsalia
astragalus
calcaneus
patella
phal- I
phal- 11
phalanx  111
os   sesamoide`m
furcula
totalt

3            4         5         6      78-101215161819202122

31
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Tab.  53:  Anatomisk  utvalg  uansett  art  i  relative  og  absolutte
verdier  i  Stg.  og  Bgt.

Bgt.          ø                 Stg.          %

8evir
cranim
mamdibula
dentes
os  hyoidem
vertebrae
costae
sternum
scapula
hmerus
radius
uha
metacarpus
ossa  carpalia
pelvis
fenur
tibia
fibula/malleolare
metatarsus
metapodien
ossa  tarsalia
astragalus
calcmeus
patella
phal- I
phalamx  11
phalanx  111
os   sesaLmoideim

coracoid
quadratm
furcula

1

7
2

6

1,7                          5         0,4

8,7                   291      20,9

2,6                     70        5,0
8,5                    128        9,2

0,1                          6        0'4

18,2                     236      17,0

26,4                    254      18,2

0,2

40,3
25          1'8

40        2,9
32         2'3

21              1,5

16             1'1

90'6
29          2,1

36         2'6

42         3'0

70,5
23          1'7

26          1'9

14           1'0

30'2
60'4
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innslaget  av  cranium  for  Storgatens  vedkommende;   20,9%  mot  8,7%
i  Bagiergaten.     i  den  føigende  mer  inngående  anaiyse,   som  gjeider
forhoid  både  over  tid  og  i  rom,   vii  som  nevnt  kun  de  tre  vanligste
husdyrartene  inngå.

11.1.   Anatomisk  utvalg  over  tid

Det  sentrale  i  denne  sammenhengen  vil  være  relasjonen  kjøttrike
kontra  kjøttfattige  deier  av  dyret.   For  bedre  å  få  frem  dette
forhoidet,   er  de  representerte  skjeiettdeier  siått  sammen  og  vii
presenteres  i  tre  hovedgrupper;  hode,   bol   (som  også  inkluderer  de
store  rørknokler)   og  lemmeknokler.   Inndelingen  følger  Lepiksaar
(1969b:40),    se   fig.    28.

Kan  en  være  sikker  på  at  ovennevnte   "rasjonelle"   inndeiing  av
slakt  i  kjøttriJce  -kjøttfattige  deler  samsvarer  med  middelalder-
menneskets  vurdering  av  verdien  av  ulike  deler  av  dyret?  I
Magnus  Lagabøters   landslov  av  1274,   landevernsbolken  kap.   12-13,
sies  følgende  om  handlemåte  ved  eventuelle  tilfeller  av  kostmangel
i  ledingshæren:

"Nu  farer  de  hjemover  og  blir  matlæns,   da  kan  de  sakløs

slagte  2  naut  hos  en  bonde;  betale  2  ører  for  en  ku  og
likemeget   for  en  tredungsokse   (treaarsgammel  okse),   men
2,5   øre  for  en  fuldvoksen  okse   (olldung)   og  la  ligge
igjen  hode  og  føtter  og  hud;   da  er  de  sakløs.   Men  om
nogen  slagter  hos  den  samme  bonde,   som  andre   før  har
slagtet  hos,   og  hode,   føtter  og  hud  ikke  blir  fremlagt,
da  slagter  de  sakløst,   om  de  betaler  saa  meget,   som  før
•er  skilt  og  lar  hode  og  føtter  og  hud  ligge  igjen  "

(Magnus  Lagabøters   landslov,   Tarangers  oversettelse
1979 : 38 ) .

Bøtene  for  å  siakte   "annerledes  end  nu  er  mælt"   var  betydeiige.
Bonden  skulle,   i  tillegg  til  betalingen,   tilkjennes  de  minst
verdifulle  deler  av  dyret  for  uleiligheten  ved  hærbesøket.   Ut
fra  dette  tør  jeg  hevde  at  min  inndeling  i  verdifullt  -  mindre



-   191   -

Hode

8evir
crmium
mmdit)ula
os  hyoidem
dentes

Bol

vertebrae
costae
sternm
scapula
hmerus
radius
ulna
pelvis
femur
tibia
fibula/malleolæe

Iiemehokler
netacarpus
ossa  carpalia
netatarsus
metapodien
ossa  tæsalia
astragalus
calcmeus
patella
phal- I
phal- 11
phal- 111
os  sesæoidem

Fig.   28:  Anatomisk  inndeling  i  Hode,   Bol  og  Lemmehokler  illu-
strert  ved  Storfe  (  et-ter  plansje,   Popesko   ).
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verdifuiit  sannsynligvis  samsvarer  godt  med  det  som  også  var  opp-
fatningen  av  forholdet  i  middelalderen.

11.1.1.   Storgaten  24-26

Tab.   54-56  viser  fordelingen  mellom  Hode,   Bol  og  Lemmeknokler  for
de  tre  artene  både  i  absolutte  og  relative  verdier.  Når  det  gjei-
der  endring  over  tid  ser  det  ikke  ut  tii  å  eksistere  avvikende
mønstre  eller  iøynefallende  tendenser.   Knokler  fra  Hode  er  rela-
tivt  godt  representert;   totalt  pr.   art  mellom  ca.   34%  -ca.   37%.
Kan  dette  tilbakeføres  til  de  ekstreme  zoologiske  prøvene  1027,
1032   og   1624?   I   fase   7,   som  inneholder  prøvene   1027  og   1032,
stammer  tilsammen  29,3%  av  knoklene  uansett  art  fra  Hode   (se
tab.   57),   mens  tallet  totalt  uansett  art  og  fase  er  36,5%   (se
tab.   57).   EksLremene  har  såiedes  ingen  særskilt  betydning  for
representasjonen  av  Hode-fragmenter  i  Stg.

11.1.2.   Baglergaten  2-4

Tab.   58-60  viser  fordelingen  mellom  Hode,   Bol  og  Lemmeknokler  for
de  tre  artene  både  i  absolutte  og  relative  verdier.  Heiier  ikke
her  er  det  mulig  å  oppdage  påfallende  mønstre  eiier  signifikante
tendenser  når  det  gjeider  endring  over  tid.

i  forhold  til  Stg.   er  det  verdt  å  merke  seg  representasjonen
av  beinfragmenter  fra  Hode.   Tab.   61  viser  forholdet  mellom  de  tre
kroppsdeler  pr.   fase  uansett  art.   Ekstremene  4435  og  535  har
ingen  innvirkning  på  fordelingen,   da  ingen  av  disse  inneholder
de  aktuelle  arLer.  Artene  i  meliom  totalt,   dvs.  uansett  fase,   så
varierer  de  relative  forhoid  meiiom  kroppsdelene  på  en  måte  som
ikke  kan  sies  å  gi  indikasjoner  om  tendenser  i  den  ene  elier
annen  retning.

11.2.   Anatomisk  utvalg  i   rommet

Som  f remkommet  i  det  foregående  så  ser  det  ikke  ut  tii  at  kon-
struksjonsrelasjoner,   dvs.   funnkontekst,   har  hatt  noen  avgjørende



-   193  -

Tab.  54:  Anatomisk  utvalg  for  storfe  pr.  fase  i  at>solutte  og
relative  verdier  i  Stg.

Fase          Hode          %          Bol          %       L.knkl.
1

2                3     30'0
3                    2-     11,8
4                14     31,1

5                 9     53,0
6                8    20,0
7               87     31,5
8                 81      59®5

9                 7     50,0

1

6     60,0                 1
10     58,8                 5
25     55,6                 6
4    23,5                4

26     65,0                6
157     56,9               52

53     24,3               22
6     42,9                 1

100,0
10,0
2'9 , 4
13'5

25,5
15,0
11,6

16,2

7,1

Iab.  55:  Anatomisk  utvalg  for  måfe  pr.  fase  i  absolutte  og
relative  verdier  i  Stg.

Fasie           Hode`          ¢
1                  2     53,3

2                 6     27,3
3                 2     16,7
4               15     45,5

5                 8     64,5
6                  8     57,1

7               22     17,5
8              66    43,4
9

Bol          76       Ii. knkl.
ur      CJÆ)'R

14     63,6
9     75,0

14    42,4
5     38,5
4.     28,6

89     70,6
r77     F/f J`n

Tat).  56:  Anatomisk  utvalg  for  svin  pr.  fase  i  absolutte  og
relative  verdier  i  Stg.

Fase         Hod`e`         %         Bol          %       L. knkl.
1                  1     53,3             2     66,7

3   100,Q

:7     35,0
2    66.7
4    8o,0

38    47,5
6     35,3
'8     72.7
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Tab.  57:  Anatomisk  utvalg  pr.  fase  uansett  art  i  Stg.

Fase
1

2

3

4

5

6

7
8
9

Tot.

7o      Bol        ¢      Ii.hkl.
6        60,0                 1

23        65,7                3

19        55,9                 8

46        46,9              16
11          33,3                  4

34        57,6                9
284        58,9             57
116         38,0              34

14         56,0                  1

5       553         51,2             133

¢
10,0

8'6
23'5

16,3

12,1

15,3

11,8

11,2

4,0
12,3
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Tab.  58:  Anatomisk  utvalg  for  storfe  pr.  fase  i  absolutte  og
rela,tive  verdier  i  Bgt.

Fase
1

2
5
4
5
6
7

Hode         ø         Bol         ,ø      li.knkl.

2    40,0
3     13,0
2     14,3
6     20,0
8     23,5

15     28,8
8               18     17,7

9                31      53,0
10                  1      25,0

3    60,0
18     78,3
11     78'6
23     76.7
2:3     Cfn,R

Tf J    F;n`J
50    49,0
46    48,9
2     50,0

13'5

35.3
18,1

25,0

Tab.  59:  Anatomisk  utvalg  for  småfe  pi`.   fase  i  absolutte  og
rela.tive  verdier  i  Bgt.

Fase
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Hode         ¢         Bol         ¢       Ii.knkl.

2     66,7
8100,0
9     90,0
9     52,9

10      71,4-

11      73,4.

29     67,4`
4.0     58,0

1   100,0

1         55'5

2         11,8

4       28,6
2         13,3

11        25,6

9        13,0

Tab..  60:  Anatomisk  utvalg  for  svin  pr.   fase  i  absolutte  og
relative  verdier  i  Bgt.

Fase
1

2.

3
4
5
6
7
8
9

10

Ilode         %         Bol         ¢       Ij.knkl.

16     88,8            1        5,6
2    25,0            6    75,0
1     14,3            6     85,7

1             5,6-

5     38,5-          6     46,1                   2        15,4-
1        5,5          14     77,8                  3        16,7

5   100,0
52     83,9                  4.
25     73,5                   4-
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Tab.  61:  Anatomisk  utvalg  pr.  fase  uansett  art  i  Bgt.

Fase        Hode          7o        Bol          9/o        lj.knkl.           %

1

2               20      76,9           4         15,4                 2            7,7

5                  5       12'8

4                  4      12,9

5                17      28,3

6                  9      13'6

7               17      23,6

8               27      15,0

9               56      28,4.

32         82,1                   2            5,1

26         83,9                  1            3,2

38        63,3

47         71'2

46        63,9
131           63,3

111           56,4

10                  1      20,0            3         60,0

Tot.            156      22,2      438        62,3

58,3
10          15,2

9          12'5

49         23,7

30          15,2

1         20,0

109          15,5

Tot.
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betydning  for  de  relative  mengdeforhold  artene  i  mellom.   Den
viktigste  faktor  ser  ut  til  å  være  post-tafonomisk;   innsamiings-
strategien.   Til  tross  for  denne  foreløpige  kjennsgjerning  finner
jeg  det  nødvendig  å  undersøke  om  ikke  de  tre  dominerende  arters
anatomiske  utvalg  på  en  eller  annen  måte  samvarierer  med  visse
konstruksjonskontekster.   I  det  følgende  vil  de  ugraderte  rela-
sjonskodene  anvendes.   Graderte  koder  ser  ikke  ut  tii  å  gi  ytter-
iigere   informasjon.   Tab.   62  viser  et  eksempei  på  dette   for  Bos
taurus  i  graderte  koder  for  bygningskontekst.

Tab.   62:  AnaLtomisk  utvalg  pr.   gradert  bygningskontekstkode
i  St8.   08  88t.

152

801 L . knkl .

28             16,0%

4                 8,3%

30              11,6%

14,  3%

8,5%

15,4%

11.2.1.   Storgaten   24-26

Tab.   63-65   viser   fordelingen  mellom  Hode,   Bol   og  Lemrneknokler  pr.
art  pr.   ugradert  kode  i  både  absolutte  og  reiative  verdier.   For-
holdet  mellom  de  ulike  dyrearters  kroppsdeler  avviker  ikke  vesent-
lig  fra  gjennomsnittet  pr.   art  uanset.t  fase   (se  tab.   66).   Spesielt
ikke  der  det  absolutte  antall  fragmenter  er ;av  noen  kvantitativ
betydning,   f.eks.   i  kodehe   1  og  3.   Konstruksjonskontekst  ser
ikke  ut  til,   f .eks.   mellom  sistnevnte  bygnings-og  passasjekon-
tekst,   å  ha  hgtt  nevneverdig  betydning  for  det  anatomiske  utvaig.
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Tab.  63:  Anatomisk  utvalg  pr.  ugradert  kode  for  storfe  i  Stg.

Kode           Hode          7o

1               183      38,0

2                   2100,0

3                     6      26,1

7     50,0

1       33,5

3      37,5

Bol¢
236      49,1

Tab.   64:  Anatomisk  utvalg  pr.  ugradert  kode  for  småfe  i  Stg.

Kode          Hode          %          Bol          ¢          Ij.knkl.          ¢
1                  92      30,8         183      61,2                    24           8,0

2                     1100,0

3                   9      36,0 13      52,0

1    100,0

4     66,7
4     28'6
4     25,0
4     30'8
3   100,0
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Tab.   65:  Anatomisk  utvalg  pr.  ugradert  kode  for  svin  i  Stg.

Kode           Hode Bol
1                 42     36,8          55      48,2

3                   7     46,7             5      33,3

3     27,3            8    72,T
1      33,3              2      66,7

1    100,0

1      33'3

L . knkl .
17

3

2        66,7

Tab.   66:  Anatomisk  utvalg  for  storfe,   småfe  og  svin,   pr.  art  og
totalt  i  St8.

Hode        ¢        Bol        ¢      Ii.hkl.
Bos  taurus
Ovis  a./capra  h.
Sus  scrofa
Tot.

211      57,9        267      48,0

129      34,1          216      57,1

55      37,4           70     47,6
395      36,5         553      51,2

Tot.

556

378
147

1081
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Tab.  67:  Anatomisk  utvalg  pr.  ugradert  kode  for  storfe  i  Bgt.

Kode

1

Bol          7o
24,5           60     63,8
26,6           37     57,8
21,4              9      64,3

27,5           23     57,5

30,3             4     40,0
7,7             19      73,1

9,5              5      23,8
58,3              3     25,0

2   100,0

5      33,3              8     53,3
2     50,0             2     50,0

2   100,0

7     36,8              9      4.7,4

4      13,8            18      62,1

4     80,0

I,.knkl.         Ø
11              11,7

10          15,6

2          14'3

6          15,0

3        50,0
5           19,2

14         66'7

2           16,7

2          13'4

Tab.   68:  Anatomisk  utvalg  pr.  ugradert  kode  for  snåfe  i  Bgt.

Kode           Hode          7o           Bol
110

37
41

512

62

7
9.

10;1

12'

13=1

14

15

17

300

19,2            34     65,4

21,2             19      57,6

11,1                7      77,8

35,3            18     52,9

16,6               5      41,7

6      85,7

3     75,0
100 ' 0

4    80,0
16,7              5      83,3

1    100,0

7     87,5
4   100,Q

4   100,0

I,.hkl.        %
8         15'4

7         21.2

1                 11,1

4          11,8

5          41,7

1           14'3

1          25,0

1         20,0

1           12'5
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Tab.  69:  Anatomisk  utvaLlg  pr.  ugradert  kode  for  svin  i  Bgt.

Kode          Hode         ¢          Bol
1                     5      15,2            27      81,8

3                    5       15,6            23      71,9

1    100,0

4     40,0            4     40,0
1      25,0              2     50,0

1      20,0              1      20,0

1    100,0

4     66,7
1    100,0

2   100,0
10      71,4

2       11,8

4     80,0
34   100,0

1, . hkl .
1

4.

7o

3'0
12,5

Tab.  70:  Anatomisk  utvalg  for  storfe,   småfe  og  svin,   pr.  art  og
totalt  i  Bgt.

Hode         ¢

Bos  taurus                        86    24,0
0vis  a./capra  h.           3418,9
Sus  scrofa                       3
rot.                                       15

21'8
22,2

Bol.        ¢       Ii.knkl.          %

206     57,5

117      65,0

115-     69,7

438     62,3

66         18'4

29          16,1

14            8,5

109         -15'5
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Tab.  71 :  Anatomisk  utvalg  pr.  ugradert  kode  uanset+: art  i  Bgt.

Kode Hode

8         21,2

9        22,5

4         16,7

7         32'1

6          23,1

37'9
3           11,5

8         61,5

Bol 7o            L. knkl.             %

20            11'2

21              16,3

3             12,5

12              14,3

9           34,6
9          23,7

15            57,7

2            15,4

19,2

Tab.   72:  Anatomisk  utvalg  pr.  ugradert  kode  uansett  art  i  Stg.

Kode              Hode              Ø

1                    317          35,5

2                      3      100,0

3                   22        34,9

7                    10        38,5

8                   3       30,0
10                     10        -58,8

12                     14        56,0

15                                  1             -11,1

17                      8       42,1

300                   1       46,,

Bol            %            Ii. Imkl.             7o

474        53,0                     103            11,5

33        52,4
14        53,8

6       60,0
6        35,3

5        20,0
3        33,3
5        26,3
7        46,7

12,7

7'7
10'0

5,9
24,0

55,6

31,6

6,6
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11.2.2.   Baglergaten  2-4

Tab.   67-69  viser   fordelingen  mellom  Hode,   Bol  og  Ler[uneknokler  pr.
art  pr.   ugradert  kode  i  både  absolutte  og  relative  verdier.   På
samme  måte  som  i  Stg.   avviker  forholdet  mellom  de  ulike  arters
kroppsdeler  ikke  vesentlig  fra  gjennomsnittet  pr.   art  uansett
fase   (se  tab.   70).   Igjen  er  de  beste  holdepunkter  for  en  som  i
Stg.   likelydende  konklusjon, det  antatomiske  utvalget  i  de  i
absolutte  verdier  mest  betydningsfulle  kodene  1  og  3.   Nok  en
gang  blir  konsklusjonen  den  at  konstruksjonskontekst  ikke  ser  ut
til  å  ha  noen  betydning  for  økofaktsammenseningen.

11.3.   Oppsummering  og   sammenligninger

innen  hvert  av  de  to  funnsteder  finnes  en  gjennomgående  tendens
som  ikke  ser  ut  til  å  påvirkes  av  forhold  som  gjelder  tid  eiier
rom.   Variabiene  tid   (fase)   og  rom   (kode)   synes   ikke  å  være  vesent-
lige  for  sammensetningen  av  økofaktmaterialets  anatomiske  utvalg.
Det  finnes  derimot  en  markant  forskjell  mellom  de  to  funnsteder
når  det  gjeider  den  relative  fordelingen  mellom  fragmenter  fra
katgoriene  Hode  og  Bol.   Variabelen  rom  er  derved  vesentlig  inter-
situelt,   men  ikke  intra-situelt.   Hva  betyr  dette?

Når  ingen  mønstre  som  gjelder  tid  og  rom  kan  påvises  intra-
situeit,   så  er  ciet  fristende  å  hevde  at  materialet  fra  begge  fei-
ter  representerer  et  slags  gjennomsnitt  av  primærdeponert  avfall
på  funnstedet.   Dermed  kan  man  forsvare  å  tolke  økofaktsaimenset-
ningen  i  termer  av  menneskelig  aktivitet.   Den  tafonomiske  agent
som  har  hovedansvaret  for  økofaktsammensetningen  er  mennesket.
Det  .er  grunn  til  å  anta  at  de  diagenetiske  forhold  varierer  både
over  tid  og  i  rom,   når  så  ikke  disse  variabler  ser  ut  tii  å  ha
noen  avgjørende  rolle  for  økofaktsammensetningen,   så  kan  heiier
ikke  diagenetiske  prosesser  ha  noen  vesentlig  betydning  for  mate-
rialets  sammensetning.   Den  post-tafonomiske  faktor  innsamlings-
strategi  er  pga.   sin  statistisk  ukontrollerbare  karakter  frem-
deles  en  "ukjent"   som  taler  imot  en  kulturell  tolkning  av  materi-
aiet.  Tii  tross  for  dette  vii  jeg  forsøke  å  toike  skjeiettdeis-
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distribusjonen  i  materialet  i  termer  av  menneskelig  aktivitet  i
middeiaiderbyen.   Hva  vet  man  så  ut  fra  skriftiige  kilder  om
siakting,  partering  og  distribusjon  av  kjøtt  fra  storfe,   småfe
og  svin  i  norsk  middelalder?

11.3.1.   Om  slakt  og   slaktere

Eksisterte  det  profesjonelle  slaktere  i  de  norske  middelalder-
byene?  De  skriftlige  kildene  er  på  dette  punkt  uklare.   I  Byloven
av  i276  omtaies   "siåtrmangarar"  biant  de  næringsdrivende  som
skulle  betale  byavgift   (Byloven  111,8).   I  Byskipingen   (VI,8)
nevnes  ikke   "siåtmangarar"  direkte,   muligens  er  de  innordnet
under  betegnelsen   "mathandlere"   eller   "alskens  andre  kræmmere".
S.Grieg  mener  at   "slåtmangari"  må  oversettes  med  kjøtthandler
og  ikke  siakter   (Grieg   1936:262,i97i:52).   Det   fantes  på  gammei-
norsk  ikke  noe  ord  for  slakter.   Dette  mener  Grieg  kom  av  at
hjemmeslakting  var  det  vanligste  og  at  spesialister  på  seive
slaktingen  ikke  fantes   (ibid.).  Av  de  tre  stadier  i  arbeidspro-
sessen;   slakting,   partering  og  distribusjon  av  kjøtt,   er  i  denne
sammenhengen  sistnevnte  viktigst,   jfr.   Binford   (1978:90).   Over-
settelse  av  "siåtmangari"  til  kjøtthandler  passer  forsåvidt
utmerket .

I   Tønsbergs  privilegier  av  1362   (NGL  111:183)   heter  det:

"Så  har  de  nevnte  utiendinger  gjort  seg  til  vane  å  kjøpe

ievende  naut,   svin  og  sauer  både  i  by  og  bygder,   som  før
var  næringsvei  for  siåtrmangarar  i  Tønsberg" (oversetteise
i    KLNM).

Kjøtthandlerne  var  uten  tvil  en  gruppe  næringsdrivende  i  Tønsberg
på  i300-tailet  og  sikkert  også  i  byens  storhetstid  på  midten  av
1200-tallet.   Hvor  i  byen  er  det  sannsynlig  at  kjøtthandlerne  kan
ha  hatt  tilhold?  Derom  sier  de  skriftlige  kilder  intet,     men  om
andre  nordeuropeiske  byer  vet  man  en  hel  del  om  slakteres  og
kjøtthandleres  virke  og  foretrukne  tilholdssteder.
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i  Stockholm  bie  byens   "k6ttmånglare"   regnet  som  håndverkere
og  ikke  handlere   (Hansson   1960:50).

"K6ttmånglarna  hade  sitt  sårskilda  tillhåll  nere  vid  stran-

den,   dår  deras  bodar  stod.   Varje  k6ttmånglare  tycks  ha
haft  en  slaktarbod  och  en  salubod.   Hå.r  låg  också  deras
'slaktarbroar'   -slaktarbryggor  skulle  vi  såga"   (ibid.).

Disse  bryggene  er  påvist  arkeologisk.   I  det  samme  området.  er  det
også  funnet  såkaite  "siaktbågar"  som  ble  brukt  tii  å  henge  opp
dyreskrotter .

I  det  middelalderske  London  ble  slakternes  virksomhet  betrak-
tet  som  et  betydelig  miljøproblem   (Keene   1982:27).   Spesielt
under  pestbøigene  på  i300-tallet  ble  slakterne  gjentatte  ganger
av  byens  myndigheter  utsatt  for  påbud  og  forbud  pga.   probiemer
med  håndteringen  av  siaktavfallet   (Sabine   i933:342).   Man  viiie
helst  flytte  all  slaktevirksomhet  helt  ut  av  byen.   Den  endelige
iøsningen  ble  at  siakterne  fikk  tillatelse  tii  å  bygge  en  pir
over  Themsen  med  hus  på;   "..   whence  they  might  cast  their  offai
and  other  filth  into  the  Thames  at  ebbtide..."   (ibid.:350).   På
siutten  av  i300-taiiet  hadde  man  altså  etter  mye  frem  og  tiibake
kommet  frem  til  en  ordning  for  håndtering  av  siaktavfall  som
skulle  komme  til  å   fungere   i  3-400  år   (ibid.).

Byloven  av  1276  inneholder  detaljerte  t`eskrivelser  av
næringsdrivendes  plassering  i  middelalderens  Bergen,   men  hverken
"mathandlere"  eller   "allskens  andre  kræmmere"  er  tilvist  plass

ved  eiier  nær  Vågen   (VI,8).   Det  finnes  således   ikke  kodifisert  at
siakting  heist  burde  foregå  nær  vann  slik  tiifeiiet  var  i  London.
Miij¢problemene  når  det  gjaldt  slaktavfall  måtte  da  også  være
betydeiig  mindre  i  de  areaimessig  små  norske  middelalderbyene.

Etter  at  Håkon  Håkonson  omkring  1250  hadde  latt  Skeljasteins-
sund,   som  da  bare  var  farbar  for  småbåter,   grave  ut,   er  det
sannsynlig  at  Lidevannsstr¢mmen  mellom  Træla  og  Byf jorden  økte
merkbart.   i.`orholdene  skulle  ligge  godt  til  rette  for  slakting,
partering  og  distribusjon  av  kjøtt  fra  et  eller  flere  steder  ved
strandkanten.   Tønsbergs   "siåtmangarar"  kan  utmerket  vei  ha
hatt  tilhold  ved  byens  brygger.
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11.3.2.   Anatomisk  utvalg;  kulturhistorisk  tolkning

Etter  at  dyret  var  slaktet  ble  det  partert;  gammelnorsk,   "lima
upp".   F.   Grøn  fremhoider  at  språket  forteller  om  de  viktigste
deler  av  skrotten=   86gr,   øverste  del  av  dyrets  forbein,   siåa
(nautsiåa);   sidestykket  med  ribbein  også  kait;   "skammrifstykki"
(i  KLNM  er  sistnevnte  feilaktig  oppfatt.et  som  synonym  til   "lær")
"iær";   iårstykket   (Grøn  i984:86).   Betegneiser  for  hode  og  føtter

(phalanx)   nevnes  ikke,   jfr.   tiltak  for  en  matlens  ledingshær
(Landsloven  111,13).   Vi  kan  ikke  utelukke  at   f.eks.   sauehoder  ble
betraktet  som  en  delikatesse,   jfr.  mattradisjon  i  distriktet  om-
kring  Voss,   eiier  at  sylLelabber  også  dengang  ble  ansett  for  å
være  god  spise,   men  det  er  mye  som  tyder  på  at  de  mest  attrak-
tive  deier  av  dyret  bie  hoidt  for  å  være   "b6gr",   "siåa"  og   ''iær'..
Disse  deler  er  av  meg  innordnet  under  termen;   Bol.

iivordan  kan  så  materiaiet  toikes  i  termer  av  fortidig  mennes-
kelig  aktivitet?  A.t  det  anatomiske  utvalg  mellom  de  to  funnsteder
ikke  er  identisk,   er  udiskutabelt,  men  forskjellen  er  ikke  drama-
tisk.   Materialet  innbyr  ikke  til  entydige  og  "tunge"  konklu-
sjoner.   Det  er  igjen  kun  tale  om  tendenser  og  antydninger  i  den
ene  eller  annen  retning,   dvs.   tolkningsmuligheter.   Siden  materi-
alet  oppviser  en  gennomgående  tendens  både  over  tid  og  i  rom,   så
vii  drøftingen  av  muiige  tolkninger  baseres  på  totaisummer;   dvs.
den  relative  skjelettdelsdistribusjon  pr.   art  og  uansett  art   (se
tab.   66  og  70).     Vi  står  imidlertid  her  overfor  et   "sarmeniig-
ningsproblem".     Økofaktmaterialet  fra  utgravningene  i   "Oslogate
3  og  7"   (Gamlebyen)   og   "Revierstredet  5-7"   (etterreformatori§k)
er  publisert   (Lie   1979,1981).   Men  i  det.te  materialet  er  hverken
virvler  eller  ribbein  identifisert  til  art.   Sammenligning  med
materiaie  fra  T¢nsberg  blir  derved  umulig  når  det  gjeider  ana-
tomisk  utvalg.   Helgeandsholmenmaterialet  er  pubiisert  i  en  så-
vidt  populær  og  sammenstilt  form,   slik  at  dets  anvendelighet  når
det  gjelder  komparativ  analyse  er  vesentlig  redusert   (Helgeands-
holmen   1982:276-295).   Fra  J.   Lepiksaars  omfattende  produksjon
har  jeg  funnet  frem  til  ett  illustrerende  eksempel,   men  heller
ikke  her  er  virvler  og  ribbein  "sikkert"  identifisert.   I  tillegg
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til  sistnevnte  vil  materiale  fra  nabotomten  til  Bgt.  presenteres;
Baglergaten  3.   Jeg  skyider  å  gjøre  oppmerksom  på  at  dette  materi-
alet  ikke  er  vurdert  tafonomisk  i  et  tid-  og  rom-perspektiv.   Den
relative  skjelettdelsdistribusjonen  mellom  feltene  Stg.   og  Bgt.
er  altså  ulik,   men  hvordan  arter  fordelingen  seg  sammenlignet  med
et  komplett  skjelett  som  representerer  en  slags  anatomisk   "normal-
distribus jon " ?

Tab.   73  preser,terer  en  siik   "normaldistribusjon"  basert  på  ]Z£]s±
for  et  moderne  individ  av  Bos  taurus   (eksemplaret  som  er  veid  er
identisk  med  "Nr  Ko  6",   Osteologiska  Forskningslaboratoriet,   Stock-
holms  Universitet).   Taiiene  basert  på  AiF-verdier  i  Stg.   og  Bgt.
og  de  her  anvendte  V-verdier,   er  selvfølgelig  ikke  direkte  sammen-
lignbare.   "Normaldistribusjons"-eksemplet  gir  oss  imidlertid  et
inntrykk  av  et  kompiett  skjeletts  proporsjoner  inndelt  i  de  nå  så
kjente  kategorier;   Hode,   Bol  og  Lemmeknokler.   Vi  ser  at  i   forhold
tii   "normaidistribusjonen"  så  er  kategorien  Boi  underrepresentert
i   såvei   Bgt.   som  Stg.   Men  proporsjonene  ellers   "stemmer";   mest
Boi,   så  Hode  og  tii  sist  Lemmeknokler.   Det  anatomiske  utvaig  i
Bgt.   ligger  nærmere  opp  til   "normaldistribusjonen"   enn  i   Stg.   De
relative  mengdeforholdene  Stg.-Bgt.   versus   "normaldistribusjonen"
må  ikke  leses  og  sammenlignes  som  om  de  representerer  tail  på  to
ulike,   men  absolutt  kompatible  termometre.   Verdiene  tegner  kun  en
proporsjonell  skisse  av  forholdene,   de  antyder   ...

Materiaiet  fra  byområdet  i  Ny  Varberg  avviker  dramatisk  fra  en
forventet   "normaldistribusjon"   (se  tab.   74  etter  Lepiksaar  1969b:
40).   Lepiksaar  har  som  nevnt  i  det  foregående   (kap.   ii.)   Loiket
dette  som  en  indikasjon  på  at  funnstedet  kan  ha  vært  tiihoidssted
for  byens  slaktere   (ibid. :42) .  Men  den  proporsjonale  overrepre-
sentasjon  av  Lemmeknokler  kan  være  forårsaket  av  spesieit  ned-
brytende  diagenetiske  prosesser  på  funnstedet.   Lepiksaar  drøf-
ter  imidlertid  ikke  mulige  tafonomiske  utvalgsmekanismer  i  for-
bindelse  med  tolkningen.

Det  anatomiske  utvalg  for  Bos  taurus   i  Baglergaten  3   (nabotom-
ten  til  Baglergaten  2-4)   er  tilnærmet  identisk  med  den  sk.   "nor-
maldistribusjonen"   (se  tab.   75).   Materiaiet  er  her  ikke  såidet
eller  samlet  inn  ved  en  utvalgsmetode,   men  plukket  ved  hjelp  av
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Tab.  73:  Anatomisk nomaldistribusjon  for  storfe  basert  på  Vekt.

8evir
crmim
mmdibula
dentes
os  hyoidem
vertebrae  m.atlas
og  sacrm
costae
sternm
scapula
huerus
radius/ulna
metacarpus
ossa  carpalia
pelvis/os  coxae
femur
tibia
fibula/malleolare
metatarsus
ossa  tarsalia
patella
phal-  1-111
os   sesamoideum

3825,3  grm

2174,0  græ
1495,6  grm

30,0 8r-
683,6  grm
764,6  græ
72,0 8r-

740,0 8r-
68,0 gr-

Normaldistribusjon,modeme  Bos  taurus,basert  på  vekt:

Hode            %             Bol            ø

3825,3      14,519524,2     73,9

=,. hkl.           9'o

3080,6      11,6
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Iab.  74:  Anatomisk  utvalg  for  storfe  fra  byonrådet  Ny  Varberg
(etter  liepiksaar  1969).

Bos  tatmus
8evir
crmitm
mandibula
dentes
os  hyoidem
vertebrae
costae
sternm
scapula
huerus
radius
ulna
netacarpus
ossa  carpalia
pelvis/os  coxae
femur
tibia
fibula/malleolare
metatarsus
metapodien
ossa  tarsalia
astragalus
calcmeus
patella
phal- I
phal- 11
phal- 111
os   Sesamoideim

Bos  taurus:
Bol          ¢         -I'.hkl.          ø

66         18,4                    182           50,7
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Tab.  75:  Anatomisk  utvalg  for  storfe,   småfe  og  svin  fra  utgrav-
ningen  Baglergaten  3  i  Tønsberg.

Bos  t.           Oa/Ch           Sus  scr

8evir
crmim
mamdibula
dentes
os  hyoidem
vertebrae
costae
stemm
scapula
hmerus
raLdius
ulna
metacarpus
ossa  carpalia
pelvis
femur
tibia
fibula/malleolare
metatarsus
metapodien
ossa  tarsalia
astragalus
calcmeus
patella
phal- I
phala-  11
phal- 111
os  sesmoidem

Anatomisk  utvalg  basert  på AIF-verdier:
Hode           ¢           Bol

Bos   taurus:            512        18,5        1958
ovis  a./capr.h:   15117,6         667
sus   sc-rofa:             112        25,8          296

Totalt                         775        19,1        2921

ø-        I,.hkl.
7,,0                 289
77.6                      41
68,4                     25

72,1                     355 8,8
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"øye-tii-hånd''-metoden.   Det  dreier  seg  derfor,   i  forhoid  tii  Stg.-

Bgt.-materialet,   om  relativt  store  bein.   Underrepresentasjonen
når  det  gjeider  Lemmeknokler  for  sau/geit  og  gris  kan  ha  sin  år-
sak  i  at  disse  mindre  beindelene  ikke  ble  oppdaget  og  derved  sam-
let  inn.   Tendensen  i  materialet  er  allikevel  ganske  lik  for  de
tre  vanligste  husdyrartene.

Når  Stg.   og  Bgt.   sammeniignes   så  er  det  en  større  dominans  av
beinfragmenter  fra  de  mindre  verdifulle  deler  av  slaktet  i  mate-
rialet   fra  bryggeområdet   (Stg.)   enn   '`oppe  på  voilene"   (Bgt.).
Dette  kan  tolkes  dithen  at  noe  av  de  mest  verdifulle  deler  av
siaktet  er  fraktet  bort  fra  bryggeområdet   (jfr.  kap.   ii.).

Materialet  fra  Ny  Varberg   (tab.   74)   oppviser  som  nevnt  et
anatomisk  utvaig  når  det  gjelder  storfe  som  avviker  sterkt  fra
"normaidistribusjonen"  og  Lepiksaar  er  på  Lradisjoneit  trygg
zooarkeoiogisk  grunn  når  han  med  støtte  i  materiaiet  antyder  at
funnstedet  kan  ha  vært  tilholdssted  for  byens  slaktere.   Det  ana-
tomiske  utvalg  i  økofaktene  fra  Stg.   avviker  ikke  dramatisk  nok
til  at  man  med  støtte  i  dette  alene  kan  hevde  at  funnstedet  har
vært  tiihoidssted  for  byens   "siåtrmangarar".   Komparativt  histo-
risk  kildematerlale  sannsynliggjør  imidlertid  tanken  om  brygge-
området  som  kjøt.thandiernes  muiige  tilhoidssted  i  Tønsberg   (jfr.
kap.11.3.1.).

Det  anatomiske  utvalg  i  Bgt.  kan  tolkes  på  minst  to  uiike
måter:   1.   Gode  kjøttstykker  distribuert  fra  kj¢tthandlernes  boder
ved  bryggene  er  havnet   "oppe  på  vollene".   2.   Fordelingen  av  bein-
deler  ligger  ganske  nær  den  sk.   "normaldistribusjonen".   Dette
indikerer  at  slakting,   partering  og  fortæring  har  foregått  innen
funnstedets  grenser.   Materialet  fra  nabotomten,   Baglergaten  3,
støtter  en  siik  antagelse.   Vi  står  overfor  et  tiifeiie  av  hjemme-
slakting  og  husholds¢konomi.

Muligheten  for  at  kj¢tthandlernes  salgsboder  har  ligget  annen-
steds  enn  i  bryggeområdet  er  avgjort  til  stede.   Hvis  så  er  tiifei-
le  kan  skjelettdistribusjonen  tolkes  dithen  at  folk  som  inntok
sine  måitider  i  bryggeområdet  foretrakk  de  mindre  attraktive
deier  av  dyret   (spesielt  hode),   muligens   fordi  de  ikke  hadde  råd
tii  å  kjøpe  de  mest  deiikate  kj¢ttstykker.



-   212   -

Sistnevnte  tolkning  snur  id6en  om  et  østkant-vestkant  forhold,
i  sosio¢konomisk  forstand,   innen  byen  på  hodet;  de  veistående
bodde  oppe  på  voliene  og  de  mindre  velstående  i  bryggeområdet,
jfr.   Brendaismo  i982,   Lindh  og  Brendaismo  i982   (se  også  kap.
6.2. ) .   ingen  av  ovennevnte  tolkninger  må  oppfattes  om  kulturhis-
torisk  uforanderiige  sannheter.  Det  ailer  mest  påfallende,   uven-
tede  og  interessante  ved  det  anatomiske  utvalg  i  materiale  fra
de  to  utgravningene,   er  den  gjennomgående  tendensen  som  fremtrer.

Denne  tendensen,   dette  mønsteret  som  går  på  tvers  av  forhold
som  gjeider  tid  og  rom,   frister  en  tii  å  hente  frem  termer  fra
arkeologiens  begrepsloft;  kontinuiteL,   stabiliteL,  konserva-
tisme.  Det  anatomiske  utvalg  antyder  kontinuitet  når  det  gjeider
håndtering  av  slakt,   stabile  deponeringsmønstre  og  en  funksjoneli
konservatisme  i  anvendelse  av  visse  områder  innen  byen  til  visse
aktiviteter .



-   213   -

12.   Resultater,   problemer  og  muligheter

Mange  sp¢rsmåi  er  kastet  frem  i  kapitiene  9  -ii.   Spørsmåi  som
for  en  stor  del  fremdeles  er  ubesvarte.   I  det  f¢lgende,   med
grunnlag  i  analysens  deler,   skal   jeg  forsøke  å  foreta  en  helhets-
vurdering  av  økofaktmaterialet  fra  Storgaten  24-26  og  Baglergaten
2-4;   dets  representativitet,   mening  og  anvendelighet.   Utvetydige
konklusjoner  forespeiles  ikke.

12.1.   Resultater

Mennesker  handler  og  opptrer  ikke  vilkårlig  på  den  urbane  scenen.
De  aktiviteter  som  innebærer  materielle  og  spatielle  konsekvenser
danner  arkeologisk  tolkbare  mønstre.   Dette  er  analysens  rasjonelle
fundament,   jfr.   kap.   4.   og  4.4..   Med  bakgrunn  i   dette  skulle  man
forvente  samvariasjoner  mellom  økofakter  og  konstruksjoner.   I]vis
det  eksisterer  tendenser  til  samvariasjon  mellom  ¢kofakter  og  kon-
struksjoner/stru+turer,   så  skal  dette  kunne  forkiares  tafonomisk;
som  en  følge  av  biostratinomiske  og/eller  diagenetiske  prosesser.
Hvis  ingen  samvariasjon  finnes,   intet  tolkbart  mønster  avdekkes,
er  det  da  den  allment  aksepterte  arkeologiske  rasjonalitet   (arkeo-
logisk  materiale  danner  tolkbare  mønstre)   som  er  grunnleggende
forfeilet  eller  kan  dette  skyldes  andre  faktorer  som  ikke  har  noe
ined  det  arkeologiske  materiaies  organisasjon  å  gjøre,   f .eks.   de
såkaite  post-tafonomiske  faktorer?  Når  det  gjelder  økofaktmateri-
ale  fra  Stg.   og  Bgt.;  hvilke  arkeologiske  interessante  og  tolk-
bare  mønstre  er  avdekket?

Når  det  gjeider  forhoidet  positive  versus  negative  prøver  i
Bgt.   så  eksisterer  det  en  klar  tendens;  av  det  totaie  antaii
pr¢ver  pr.   fase  så  er  antall  negative  pr¢ver  høyere  jo  ienger
tilbake  i  tid  og  dermed  dypere  i  kulturlagene  en  kommer.   Av  prøver
t.att  i  åpne  områder,   kode  300,   så  er  over  haivparten  av  disse
negative   (53,7%),   mens   95,7%  av  prøvene   fra  brønnkontekst,   kode
5,   er  positive.   Det  ser  ut  til  at  antall  negative  prøver  øker
proporsjonalt.  med  synkende  konstruksjonstettheL.   I  tilknytning
tii  i  utstrekninq  små  konstruksjoner  i  gårdsplassområder,   er  det
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en  høyere  frekvens  av  negative  prøver.   I  forbindelse  med  opposi-
sjonen  identifisert  versus  uidentifisert  materiale  kan  det  i
denne  sammeheng  være  verdt  å  nevne  at  i  Bgt.   er  9,6%  av  materiaie
fra  brønnkontekst  uidentifisert  mot  27,0%  fra  bygningskontekst.
Det  eksisterer  således  en  positiv  samvariasjon  mellom  brønnkon-
tekst  og  prøver  som  er  positive,   samt  en  høy  frekvens  av  identi-
fisert  materiale.   Dette  svarer  til  det  man  kunne  forvente  ut  fra
antagelsen  om  at  brønner  representerer  miljø  som  for  en  stor  del
er  beskyttet  mot  biostratinomiske  prosesser.   Spredningen  av  øko-
fakter  oppviser  således  ikke  en  fullstendig  vilkårlighet.  Dess-
uten  viser  forholdet  positive  versus  negative  prøver  at  det  ek-
sisterer  en  positiv  samvariasjon  mellom  områder  med  høy  aktivi-
tetsintensitet  og  nærvær  av  økofakter.   Nok  en  indikasjon  på  at
materialet  ikke  er  slumpvist  spredt  i  tantaLocenosen,   men  av-
speiler  tafonomiske  prosesser.

Det  anat.omiske  utvalg  oppviser  en  gjennomgående  tendens  både
i  Stg.   og  Bgt.   Tendensen  er  imidlertid  ikke  identisk  i  de  to
utgravninger.   Forskjellen  mellom  felLene  er  forsøkt  tolket  kul-
Lurelt,   jfr.   kap.11.3.2.   I  forbindelse  med  representativitets-
probiemet  så  er  det  den  bemerkeisesverdige  stabiiiteten  som
ansees  for  å  være  mest  interessant.   igjen  et  eksempel  på  et
gripbart  ikke-tilfeldig  mønster.

innsamiingsstrategien  viser  §eg  å  være  den  avgj¢rende  faktor
for  innsamiet  økofaktmengde  både  pr.   fase   (tid)   og  pr.   kode   (rom).
Antaii  zooiogiske  prøver   (AZP)   avspeiler  også  kulturlagskompiek-
sitet  ut  fra  premisset  om;   jo  flere  lag  dess  flere  prøver.   Om
innsamlingsstrategien  også  er  den  avgjørende  faktor  når  det  gjei-
der  økofaktsammensetning  ansees  fremdeles  som  usikkert  og  utgj¢r
et  årkeologisk  tolkningsspørsmål  av  vanskeligste  sort.   Det  biir
igjen  kun  tale  om  inntrykk  og  grader  av  sannsynlighet.

Måten  å  gripe  det  hele  an  på  er  kanskje  å  ta  utgangspunkt  i
de  regelmessigheter  og  den  stabilitet  som  kan  spores;   at  materi-
alet  tydeligvis  ikke  er  "rørt  rundt"  i  kulturgyttja  av  de  tafo-
nomiske  prosesser  på  en  slik  måte  at  ingen  mønstre,   som  på  for-
hånd  kunne  forventes,   opptrer.   En  viss  igjenkjenneise  av  mønstre
kan  fastsiås.
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Begrepet  primæravfall  er  blitt  knyttet  til  dyrebeina  fra  Stg.
og  Bgt.   pga.   materialets   fragmenterte  karakter.   I  kap.10.2.3.
stiiies  spørsmåiet  om  ikke  det  registrerte  fravær  av  samvariasjon
funnkontekst  -  økofaktsarrmensetning  kan  bety  at  materialet  repre-
senterer  et  slags  gjennomsniLt  av  primæravfallets  sammensetning.
Spørsmåiet  biir  da  om  man  kan  sannsynliggjøre  noen  genereiie
prinsipper  når  deL  gjelder  hvilken  type  animal-osteoiogisk  materi-
ale   (arter,   skjelettelementer)   som  i  utgangspunktet  med  størst
sannsyniighet  vii  havne  som  såkait  primæravfaii.   Nøkkeiordet  i
denne  sammenheng  er;   fragmenteringsgrad.   Umiddeibart  siår  det
en  at  fiskebein  skulle  ha  store  sjanser  til  å  deponeres  som  pri-
mæravfaii.   Det  bii`  imidiertid  ikke  påvist  noe  avvikende  depo-
neringsmønster  for  sk.  maritime  ressurser.   Uidentifiserte  bein
av  pattedyr,   som  naturlig  nok  representerer  uhyre  fragmentert
materiale,   oppviser  heiler  ingen  påfallende  deponeringsmønstre.
Alt  materiale  ser  ut  til  å  befinne  seg  på  et  så  høyt  fragmen-
teringsnivå  at  ytteriigere  nyanser  innen  økofaktgruppen  ikke  f ikk
noen  konsekvenser  for  deponeringsmønsteret   (ekstremene  er  selvsagt
ikke  inkludert   i  denne  sammenhengen).

innsamlingsstrategien  ble  tydeligvis  ikke  lagt  opp  med  tanke  på
å  fange  opp  klynger  av  Økofakter.   Dette  er  ensbetydende  med  at
såkait  sekundæravfall,   dvs.   intensjonelt  deponert  avfaii,   ikke
fanges  opp  i  den  grad  det  kunne  ha  vært  ¢nskelig.   Ekstremene,
sannsynligvis   fanget  opp  pga.   glipp  i  innsamlingsstrategien,
viser  imidlertid  at  økofaktansamlinger  fantes.   Videre  indikerer
dagboksnotater  og  lagbeskrivelser  generelt  at  ¢kofaktklynger
eks isterte .

Hvor   "ekstreme"   er  de  ekstreme  prøvene  i  eksempelvis  Stg.?
Tab.   76  viser  den  relative  fordelingen  mellom  de  tre  dominerende
artene  i  både  AiF-og  V-verdier.   Zoologisk  prøve  nr.   i624  skiiier
seg  markant  ut.   Feltdagboksnotater,   27.7.,1979,   forteller  om
funn  av  "deler  af  ko  i  lag  77,   N  for  hjælpeprofilen  -  ingen  spor
af  partering,   kun  få  knogle   (rygghvirvler  på  piads  i  sammenheng
-resten  løst)".   Denne  beskrivelse  tilsvarer  høyst  sannsynlig
ku-eller  hestebeina  i  nr.   1624  som  ble  funnet  i   lag  77.   Det  er
grunn  tii  å  regne  med  at  feltansvarlig  nødig  viiie  se  en  slik
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Tab.   76:  Forholdet  mellom  storfe,   småfe  og  svin  i  absolutte  og
relative  verdier  basert  både  på  Vekt  og  AIF  for  de  eks-
treme  prøvene  i  Stg.

Bos,t.             7o
172            59,5

133            44,6

53           86,9

BOs   t.

1793

1414

3687

Oa/ch            7o            Sus. scr.            7o
87          30,0

149           50,0

8              13'1

31                 10,7

16                  5,4

Sus   scr.            7o

206                9,0

49                2,7

Tab.   77:   Forholdet  mellom  storfe,   småfe  og  svin  i  absolutte  og
relative  verdier  basert  både  på  Vekt  og  AIF,  totalt
med  og  uten  ekstremer  i  Stg.

AIF                Bos   t.             %

m.eks.              556           51,4

u.eks.              198           4.5,8

Vekt            Bos   t.            7o

m.eks.          8992          84,0
u.eks.          2098          76,8.

Oa/ch            7o           Sus   scr.            ø

378           35,0                    147               13,6

134            31,0                    100               23,2

Oa.| ch          %          S"s  sor:.          %

1245             11,6                     464                  4,3

426            15.6                   209                 7,6
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ansamling  av  økofakter  forsvinne  i   "dumpemassene"  og  sørget  for
at  de  ble   "samplet"  inn.   Det  eksisterer  nemlig  ytterligere  en
prøve  fra  iag  77,   nr.   i055,   som  ikke  på  noen  måte  er  bemerkeises-
verdig.

Når  det  gjelder  den  relative  artsfordeiingen  i  prøvene  i027  og
i032  så  avviker  spesieit  sistnevnte  fra  gjennomsnittet  i  Stg.   (se
tab.   76).   Sammenlignes  den  relative  totalfordelingen  mellom  de
tre  dominerende  artene,   med  og  uten  ekstremer   (tab.   77),   ser  vi
at  ekstremene  bidrar  til  en  viss  overrepresentasjon  av  storfe,
og  derved  sannsynligvis  relativt  store  knokler.   Forskjellen  er
imidlertid  ikke  dramatisk.

Konkiusjonen  må  bii  at  ekstremene  spiller  en  betydeiig  roiie
når  det  gjeider  den  totale  mengde  bein  i  Stg.,   mens  de  når  det
gjelder  økofaktsammensetning  spiller  statistenes  rolle.

Et  viktig  resultat  av  analysen  er  erkjennelsen  om  at  sammen-
stillingstabeller  kan  ''lyve",   f.eks.  Rattus  norvegicus-tilfellet
i  Stg..   Når  materiaiet  er  innsamlet  via  prøvetaking  så  er  det
tvingende  nødvendig  også  å  ha  tilgang  til  tabeiier  som  viser
økofaktsammensetningen  pr.   prøve.   Likeledes  kan  både  AiF-og
V-verdier   "iyve"  når  kun  den  ene  eller  andre  anvendes.   Hvis
muiig  så  bør  aiitid  ulike  kvantifikasjonsmetoder  vurderes  opp
mot  hverandre.

Mønstre  gjenkjennes,   gjennomgående  tendenser  avdekkes,   den  re-
iative  artsfordeiingen   (storfe,   småfe,   svin)   avviker  ikke  drama-
tisk  mellom  primær-og  sekundæravfall;   økofaktmaterialet  fra
Stg.   og  Bgt.   representerer  sannsynligvis  også  fortidige  kuitureiie
forhold.

Mennesket  som  tafonomisk  agent  overdøves   ikke  fullstendig  av
diagenetisk  og  post-tafonomisk   "støy".   En  overfladisk  sammenlig-
ning  av  den  relative  fordelingen  mellom  de  tre  dominerende  arter
i  Stg.   og  Bgt.  med  materiaie  fra  andre  utgravninger,   tegner  også
et  bilde  av  troverdig  representativitet   (se  tab.   78).

innsamiingsstraLegien  gjorde  det  vanskeiig  å  avdekke  tafo-
nomiske  og  spatielle  mønstre  som  kunne  føres  tilbake  til  avfalls-
håndtering  i  det  middelaiderske  Tønsberg.   Den  spatieiie  anaiysen
kom  derfor  til  å  fungere  rent  tafonomisk  som  en  metode  for  å
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undersøke  materialets  representativitet.   Selv  om  det  naturligvis
står  som  en  stygg  strek  i  regningen  at  studiet  av  avfaiishånd-
tering  ikke  ble  en  slagkraftig  suksess,   så  kunne  selve  metoden,
fremgangsmåten  ikke  ha  vært  annerledes;   ...   en  analyse  av  et
økofaktmateriales  representativitet  kan  aldri  unnslippe  en  spa-
tiell  undersøkelse.   SpaLiell  zooarkeologi  og  lafonomiske  studier
er  uadskillelige  deler  av  enhver  seriøs  zooarkeologisk  analyse.
Forfatteren  har  nå  tviit  seg  vaklende  frem  Lil  et  forsiktig
positivt  standpunkt  i  spørsmåiet  om  maLerialets  representativi-
tet;  på  hviiken  måte  kan  så  dette  antatt  representative  materi-
alet  anvendes  i  en  videre  kulturhistorisk  analyse?

Tab.   78:   Oversikt  over  fordelingen  mellom  storfe,   småfe  og  svin
i  absolutte  og  relative  verdier  i  materiale  fra  andre
utgravninger,   basert  på  AIF  (  m.a.  =  middelalder,   j.a.
jernalder,   e.r.  =  etterrefomatorisk).

Bos.   t.        ¢          Oa/ch         %       Sus.scr       7:

Lmd               (m.a. )
Bleik            (j.a.)
Oslogto         (m.a. )

Rev.str.     (e.r.)
Bgt.   3           (m.a.)
Bgto   2-4      (m.a.)
Stg.                (m.a.)

1780        48,4

393         30,1

253        53,6

742         41,3

759        68,1

358       50,9
556         51,4

880        23,9
858        65,7

704        30,1
1759         41,7

859         21,2

180         25,6

378        35'0

1021          27,7

54             4,1

80         16,3

17          17,0

33         10,7

65         23,5

47         13,6
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12.2.   Muligheter  og   ...... problemer

•  Muligheten  for  en  videre  analyse  av  økofaktmaterialet  fra  Stg.

og  Bgt.,   under  en  spatiell  innfallsvinkel   (integrasjonstype  3,
se  kap.   4.3.)   ansees  pga.   innsamlingsstrategien  ikke  lenger  som
særiig  fruktbar.   Muiighetene  må  ligge  i  integrasjonstype  2   (se
kap.   4.3.).

Fiertaiiet  arter  i  materialet  fra  både  Stg.  og  Bgt.   er  repre-
sentert  med  kun  noen  få  fragmenter.   I  Bgt.:   Gnagere,   hare,   sei,
reinsdyr,   menneske.  Av  hest  finnes  to  fragmenter,   det  ene  er
identisk  med   "prøve"  4435.   i   Stg.:   Hundefamiiien,   ekorn,   mår-
familien,  oter.   I  tillegg  til  Rattus  norvegicus-tilfellet  finnes
noen  få  bein  av  gnagerfamilien.   Innslag  av  fragmenter  av  fugi
finnes  i  begge  gravninger.   Beinfragmenter  av  katter,   hunder  og
hester  finnes   i  et  noe  større  omfang,   men  ikke  regelmessig  nok,
etter  min  oppfatning,   til  at  materialet  kan  danne  basis  for  en
kvantitativ  beregning  av  deres  relative  betydning  i  middelalder-
byen.   ovennevnte  arter  har  derved  bare  verdi  som  såkait  nærvær
kontra  fravær-data.   " ...,   such  simple  presence/absence  data  is
of  only  limited  use  in  zooarchaeology"   (Klein  &  Cruz-Uribe   1984
sitert   i   MCGovern   1985:81-82).

Det  er  forholdsvis  stor  enighet  blant  zooarkeologer  at  ut-
valgsstørrelse   (sample  size)   er  avgjørende  for  antallet  arter
som  blir  representert   (Grayson  1984:132).   "..,   large  collections
inevitably  provide  more  complete  samples  of  all  species  than  do
small  ones,   thus  raising  the  chances  that  very  rare  species  will
be  represented  by  at  least  one  identifiable  bone  fragment"
(MCGovern   1985:81).   "Sample"-størrelsen   i   Stg.   og  Bgt.   var   eks-
treint  iiten   (se  mengde  basert  på  V-verdier).   Et  forsiktig  posi-
tivt  standpunkt  til  materialets  representativitet  betyr  ikke  at
man  oppfatter  materialet  som  representativt  for  faunaen  i  og
omkring  Tønsberg,   ei  heller  representativt  for  ervervsøkonomiske
strategier  når  det  gjelder  animalsk  føde,   enn  si  kosthoid.   Det
er  innslaget  av  de  hyppigst  forekommende  arter  og  den  relative
betydning  meiiom  disse  som  antas  å  ref lektere  forhoid  som  gjeider
husdyrproduksjon  i  middelalderbyen.   Hvilke  av  de  tre  vanligste
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husdyrartene  som  bidro  mest  til  det  daglige  kosthold  er  derimot
usikkerL.   Da  må  man  klarlegge   forholdet  meiiom  primær-og  sekun-
dærprodukter;  avdrott,   kjøtt,   melkeprodukLer,   pels,   huder,   ull.
Disse  produkter  må  vurderes  i  henhoid  tii  den  roiien  fødevarer
spilte  i  det  økonomiske  system;   dvs.   i  hvor  stor  grad  fødevarer
kunne  kjøpes  og  selges.   "In  most  cases  it  is   far  more  difficult
to  reasonably  reconstruct  a  past  diet  than  to  reconstruct  general
patterns   of   a  past   economy"   (MCGovern   1985:    78).   MCGovern  mener
at  relative  mengdeforhold  mellom  arter  er  signifikante  økonomiske
data,   men  som  bare  svært  indirekte  sier  noe  om  kosthold   (ibid.).
Problemets  kjerne  er  forhold  som  gjelder  primær-  og  sekundærpro-
dukter,   og  i  såpass  komplekse  forhoid  som  et  middeiaidersk  bysam-
funn  er  det  vel  også  rimelig  i  denne  sammenheng  å  ta  i  betrakt-
ning  det  herskp.ndc   økonomiske  system.   MCGovern  hevder  at  det  er
enerelle  økonomiske  m¢nstre  zooarkeologisk  materiale  best  kan

bidra  til  å  avdekke.  Men  hvor  generelt  kan  det  bli  når  det  dreier
seg  om  såvidt  resente  kontekster  som  norsk  middelalder,   der  også
samtidige  skriftlige  og  seinere  etnologiske  kilder  er  tilgjenge-
lige,   før  det  blir  for  banalt,   og  generell  kunnskap  om  ervervs-
økonomiske  forhold  kanskje  er  lettere  tilgjengelig  via  andre
kilder  enn  de  zooarkeologiske?

Sp¢rsmåiet  virker  muligens  noe  taktiøst  ettersom,   noe   jeg  også
har  påpekt  tidligere   (se  kap.   4.2.),   en  fullstendig  osteologisk
analyse  vil  gi  kunnskap  som  ikke  ville  kunne  hentes   fra  andre
kilder  enn  zooarkeologisk  materiale.   Det  fragmenterte  materialet
fra  Stg.   og  Bgt.   innbyr  imidlertid  overhodet  ikke  til  en  tradi-
sjonell  osteologisk  analyse   (se  kap.   8.1.),   og   "generelle  økono-
miske  mønstre"   er  det  mest  nærliggende,   og  sannsynligvis  det
eneste  mulige,   mål.

i  det   f¢igende  skal   jeg  presentere  to  eksempier  på  muiige  inn-
fallsvinkler  iinder  integrasjonstype  2.

MCGovern   (1985)   søker   i   sine  studier  av  de  norrøne  bosetnin-
ger  på  Grøniand  å  avdekke  genereiie  Økonomiske  mønstre.   Hans
metode  går  i  korthet  ut.  på  å  anvende  såkalte  uavhengige  katego-
rier  av  data  for  så  å  se  om  disse  samvarierer  med  regelmessig-
heter  i  de  zooarkeologiske  materialet.   " ...,   we  must  bring  in
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additional,   independent  categories  of  evidence  to  compare  with
the  patterns  evident  in  the  zooarchaeological  data"   (ibid. :91).
Han  finner  bl.a.   en  positiv  korrelasjon  mellom  antall  bein  av
storfe  og  størreisen  på  fjøs.   På  de  store  og  mer  velstående
gårdene  ser  det  ut  tii  at  det  eksisterte  en  kuitureil  preferanse
for  storfe  fremfor  småfe   (ibid.:97),   "The  patterning  within  our
different  data  sources  does  seem  to  be  mutually  reinforcing"
( ibid .  = 98 ) .

I   sin  ¢konomisk/økologiske  studie  av  grunnlaget  for   jernalder-
gården  på  And¢ya  forsøker  Jørgensen   (1984)   å  korreiere  de  reia-
tive  mengdefor`|oiii  meiiom  husdyrarter,   basert  på  AiF-verdier,
med  skriftlige  kilder  fra  1700-tallet   (matrikkelforarbeid  av
i723).   "...det  osteoiogiske  materialet  var  så  fragmentarisk  at
en  kunne  gå  ut  fra  at  hvert  enkelt  beinf ragment  representerer  et
individ"   (ibid.:129).   Det  fremholdes  at  det  ikke  er  fragmenttal-
lene  som  isolert  sett  er  interessante,   men  den  næringsverdi
dyrene  representerte  og  derved  relasjonene  meliom  disse.   På  dette
grunnlag  beregnes  slaktevekt  pr.   individ  og  energimengde  pr.
individ  i  kilokalorier   (ibid. :133).   Enn  videre  forsøkes  avdrott
beregnet  og  kvantifisert  i  kilokalorier.

Jørgensen  legger  etter  min  oppfatning  for  store  byrder  på  et
ikke-testbart  premiss   (jfr.   problemet  om  "inter-dependence"   i
kap.   8.3.2. )   og  zooarkeologisk  materiales  bærekraft  generelt.   En
lignende  bearbeidelse  av  materialet  fra  Stg.   og  Bgt.   vil  være
ensbetydende  med  en  kraftig  overvurdering  av  materialets  repre-
sentativitet .

MCGoverns   innfallsvinkel  representerer  en  mer  realistisk  hold-
ning  til  zooarkeologisk  materiales  bærekraft  og  muligheter  som
kuiturhistoris`<  kildemateriale.   Men  som  han  selv  fremholder  så
er  gårdene  i  de  norrøne  bosetninger  på  Grønland  spesieit  godt
egnede   funnsteder  for  samvariasjonsstudier;  klart  avgrensede
funnsteder,   identisk  funksjon   (jordbruk/jakt),   materialets   "depo-
sitional  histories"  er  sannsynligvis  svært  likeartede.   MCGoverns
alvorligste  problem  er  av  kronologisk  art   (ibid. :76-77).

Funnsteder  med  kulturlag  2   -   3  meter  dype,   kanskje  med  moderne
forstyrrelser,   innbyr  ikke  til  utvetydige  tolkninger.   Premisset
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om  klart  avgrensede  enheter  kan  bety  vanskeligheter  både  horison-
talt  og  vertikalt.  Materialets  deponeringshistorier  er  uavklarte
og  et  nøkkelstudium  i  seg  selv.   En  samvariasjonsanalyse  ikke  bare,
som  i  det  foregående,   av  forholdet  Økofakt  og  konstruksjonstype,
men  meiiom  den  enkelte  avgrensede  bygård  og  økofaktsammensetning
skuiie  kunne  være  mulig  å  gjennomføre  forutsatt  at  man  anvender
en  innsamlingsstrategi  som  fanger  opp  ulike  former  for  deponering,
dvs.   ulike  deponeringshistorier.

I.Ivis  forholdet  mellom  de  tre  vanligste  husdyrartene  avspeiler
"genereiie  økonomiske  mønstre"   i  middelalderen,   hva  sier  så  disse

oss  som  vi  ikke  kunne  ha  sluttet  oss  til  fra  andre  kilder   (sam-
tidige  lover,   forordninger,   retterbøter,   seinere  etnologiske
analogier  etc. )?  Hvis  problemstillinger  og  innsamlingsstrategi
ved  en  undersøkeise  kun  legger  opp  til  å  avdekke  den  reiative
betydning  mellom  uiike  arter,   så  bør  man  vurdere  nøye  om  ikke  den
ønskede  informasjon  kanskje  er  lettere  tilgjengelig  på  annet  hoid.
Vi  vet  at  både  bønder  og  byfolk  holdt  såvel  kuer  som  sauer  og
griser  i  middelalderen.

Det  arkeologiske  kildemateriale  dyrebeins  største  informasjons-
potensiaie  iigger,   bortsett  fra  når  det  gjelder  reine  osteomet-
riske  analyser   (se  kap.   4.2.),   i  en  spatiell  analyse  av  materialet
som  Økofakter; avfallshåndtering,   forholdet  norm  -  reaiitet,  kui-
turlagenes  sammensetning  og  genese.   Innsamlingsstrategi  og  doku-
mentasjon  må  legges  opp  med  disse  problemstillingene  for  øye,
grunnlaget  er  i  og  med  en  spatiell,   og  derved  tafonomisk  analyse,
også  lagt
linger.

for  alle  andre former  for  zooarkeologiske  problemstil-
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13.   Sluttord  til  ettertanke

"Both  archaeology  and  social  anthropology  will  have  to

abandon  their  positivistic  philosophical  premisses,
whose   'holism'   is   just  a  mechanistic  watchwork  model"
(Gjessing   1975:331-332).

Gjessing  foregriper  allerede  i  1975  Hodders  kritiske  80-talls
reaksjon.  Få  år  seinere,   foran  et  nytt  ti-år,   skuile  professor
Anders  Hagen  stiiie  det  retoriske  spørsmål  om  skandinaviske
arkeoioger  er  i  stand    til  å  kontrollere,  underforstått  anvende,
kilder  som  Binford,   Service  og  Boserup   (Hagen  1980:4).   Hvis
Hagen  her  polemiserer  mot  bedre  vitende  så  er  det  ganske  utroiig
med  tanke  på  internasjonait  velorienterte  skandinaver  som  f .eks.
G.   Gjessing,   K.   Odner,   C-A.   Moberg,   K.   Kristiansen,   K.   Randsborg
og  ikke  minst  alle  bidragsytere  til  den  nordiske  "Kontaktsten-
siien"  på  70-taiiet.   Vet  ikke  Hagen  bedre  så  er  det  enda  mer
utroiig.     Han  begår  en  respektløshet  overfor  andre  forskeres
integritet  som  lukter  av  holdninger  som  finnes  i  land  vi  helst
ikke  ønsker  å  sammenligne  oss  med  når  det  gjelder  tankens  og
forskningens  frihet.  Men  trenden  går  heidigvis  i  retning  av
mang-fold  og  ikke  en-fold.

Hvor  ble  den  av,  konf likten  Binford  versus  Hodder  i  all  denne
tafonomiske  og  post-tafonomiske  begrepsjungel?  Ved  gjennomlesning
ser  jeg  at  fremstiliingen  av  såvel  muligheter,  problemer  og  resui-
tater  omkring  Tønsberg-gravningene  tenderer  henimot  det  proses-
sueiie.   Denne  utilsiktende  tendens  mener  jeg  kan  forkiares  på  føi-
gende  måte:   i)   Den  spatielle  analysen  av  økofaktenes  deponering
viste  seg,   pga.   den  post-tafonomiske  faktor  innsamiing,   å  bii
noe  amputert,   jfr.  problemet  primær-kontra  sekundæravfall.   2)
Den  prosessuelle  zooarkeologien  med  sitt  uttalte  erversøkonomiske
mål  forutsetter  ikke  en  spatiell  analyse  utover  en  tafonomisk.
De  mønstre  som  kunne  avdekkes  og  igjenkjennes  i  økofaktmaterialet
per  se  ble  tolket  som  uttrykk  for  en  refleksjon  av  ervervsøko-
nomiske  strategier,   jfr.  kap.   10.   Grunnen  til  at  materialets
kontekstualitet  ikke  kunne  studeres  er  ikke  aL  id6en  om  en
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kontekstuell  zooarkeologi  er  praktisk  umulig,  men  at  post-
tafonomisk  informasjonstap  gjorde  en  slik  studie  vanskelig  og
derved  forringet  også  de  resultater  man  kunne  komme  frem  tii.

Den  kontekstuelle  arkeologien  fremholder  et  funnsteds  unike
og  komplekse  genese.   En  kontekstuell  innfallsvinkel  fordrer  en
gjennomtenkt  og  problemrettet  innsamlingsstrategi  som  vil  fange
opp  både  primært  og  sekundært  deponert  avfaii.   Utføriig  spatieii
dokumentasjon  og  studier  av  kulturlagenes  akkumulasjon  og  genese
er  grunnleggende  metodiske  elementer  i  en  kontekstuell  analyse  av
økofakter.  Hvilke  konkrete  problemstillinger  vil  en  kontekstuell
innfaiisvinkei  kunne  innebære  når  det  gjeider  utgravninger  i
våre  middeialderbyer?

Kirken  og  kristendommens  ideologiske  innflytelse  vil  stå  sen-
tralt  i  en  kontekstuell  middelalderarkeologi.   Kan  man  eksempelvis
spore  endringer  i  avfallshåndteringen  utover  i  middelalderen  som
kan  forstås  i  sammenheng  med  kirkens  og  religionens  sterkere  grep
om  menneskenes  sinn  og  daglige  virke?

Er  det  muiig  at  avfallshåndteringen  var  uiik  i  forskjeiiige
"ideologiske"  deler  av  middelalderbyen,   dvs.   mellom  militære

deler   (f .eks.   Slottsfjellet  i  Tønsberg),   sakral  bebyggelse   (f.eks.
0lavskirken  og  klosteret)   og  profan  bebyggelse   (f .eks.   bryggeom-
rådet)?  Kan  eventuelle  forskjeller  forstås  ut  fra  ulike  holdnin-
ger  til  rent  kontra  urent?  Forskjeller  i  økofaktsammensetning
søkes  her  forklart  i  ideologiske  og  religiøse  termer,   og  ikke  i
ervervsøkonomiske,   kosthold  etc.

Hvor  står  norsk  arkeologi  i  forhold  tii  80-tallets  kryssatian-
tiske  skisma?  Norske  arkeoioger  hadde  både  på  60-  og  70-taiiet
en  reservert  og  noe  ironisk  holdning  til  de  mest  scientistiske
utvekstene  i  den  prosessuelle  arkeologien.   En  holdning  basert
mer  på  intuisjon  og  generelle  humanistiske  verdier  enn  egentiig
teoretisk  innsikt  og  derved  avstandstagen.   Interessen  for  Hodders
kontekstuelle  arkeologi  f innes  først  og  fremst  innenfor  institu-
sjonenes  undervisningsavdelinger  og  kunnskapen  omkring  det  kryss-
atlantiske  sO-talls  skisma  er  liten  i  forvaltnings-  og  museums-
sektoren.   Det  synes  som  miljøet  i  Tromsø  er  mest  mottagelig  for
impulser  utenfra   (f.eks.   0lsen  1986,1987).   Denne  distanse  til  den,
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etter  min  mening,   viktigste  id6konf likten  på  80-tallet  betyr
ikke  at  norsk  arkeologi  har  forfalt  til  museal  knappologi.
Snarere  tvert  imot.

Norske  arkeologer  holder  utvilsomt  en  h¢y  standard  på  sitt
felt.   Hadde  brit.isk  "environmental"  arkeologi  vært  olympisk  øvel-
se  ville  nor§ke  arkeologer  vært  i  den  desiderte  favorittgruppe.
Med  Grahame  Clark  som  skulemeister  og  Star-Carr-publikasjonene
(1954,1972)   som  mønsterplaner  har  de   fleste  norske  arkeologer
en  urokkelig  ballast.   Denne  utgaven  av  øko-arkeologien  er  kon-
solidert,   den  er  i  ferd  med  å  institusjonaliseres  og  norske  arkeo-
loger  er  slike  kl¢ppere  i  denne  tradisjonen  at  det  økoarkeologiske
fiogvit  ser  med  økende  skepsis  på  binfordisme,   hodderisme  og
ismisering  generelt  av  arkeologien.   Tendenser  til  en  peer  gyntsk
"oss-selv-nok"-holdning  er  dessverre  ikke  uvanlig.   En  slik  over-

vurdering  av  egen  faglig  kapasitet  kan  lede  til  isolasjon  og
uvegerlig  til  stagnasjon.   Det  er  så  mye  man  skuiie  ha  gjort,   så
mye  man  skulle  ha  lest  og  satt  seg  inn  i,   best  å  gå  utenom  denne
anglo-amerikanske,   esoteriske  akademisme   ......

Professor  Hagens  trend-artikkel  for  80-årene  er  et  ekiatant
eksempei  på  det  gyntske  i  norsk  arkeologi.

Arkeologiske  rutiner  og  selvfølgeligheter,   veldefinerte  sann-
heter,   isolasjon,   en  skepsis  som  grenser  til  frykt  mot  alt  "nytt";
alle  slike  og  lignende  provinsielle  tendenser  er  norsk  arkeologis
alvorligste  fiender.  Alt  "nytt"  som  siprer  inn  via  internasjonale
strømninger  er  selvfølgelig  ikke  like  bra,   enn  si  virkelig  "nytt".
Arkeoioger  må  absolutt  ikke  henfalle  til  eksegese  av  verkene  tii
tidstypiske  guruer  og  representanter  for  siste  ukes  paradigme.
Men  uten  omfattende  kunnskaper  om  hva  som  rører  seg  på  den  inter-
nasjonale  arena,   ikke  bare  innen  arkeologien,   men  innen  humaniora
og  sammfunnsforskning  generelt,   så  blir  ikke  norske  arkeoioger  i
stand  tii  kritisk  å  vurdere  det  "nye".   Vårt  eneste  argument  biir
å  vende  ryggen  til,   toe  våre  hender  og  mumie  besvergende  noe  om
iånte  fjær  og  gamle  tanker   (ies:   Brøgger)   i  ny  innpakning.

Rutinene  omkring  innsamling  av  dyrebein  ved  utgravninger  i
Norge  er  forbiiiedlige  eksempler  på  hva  slike  holdninger  fører
til  av  vitenskapelig  tristesse;  overarbeidede  osteologer,   appen-
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dikser  og  magasinert  beinskrot  på  Zoologisk  Museums  ioft  og
gjemmer   i   Bergen.

Jeg  ser  ingen  annen  utveg  enn  å  avslutte  med  å  gjøre  til  mine
Gabriei  Garcia  Mårquez  ord  om  at  stammer  dømt  til  hundre  års
ensomhet  ikke  vil   få  noen  sjanse  nummer  to  på   jorden;   ". ..porque
las  estirpes  condenadas  a  cien  afios  de  soledad  no  tenian  una
segunda  oportunidad  sobre   ia  tierra"   (Mårquez   i975:383).



-   227   -

(Smådyr  og  måner  forflytter  seg  uten  at  det  merkes.   Er
noen  spor  viktigere  enn  alle  andre?  Er  våre  spor  de  mest
kunstferdige?  Er  våre  spor  våre?)

Tor  Ulven
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1797

F                      i,                  il

22

33

1                 tot.
5469

575
506
401

13

1830

4

28   1232   1681   696   953   2920   332   467   508        -                   8817

96      446 574   153 191       157      75      84      52         -                    1828

AVES : .

sdm.   ri.

Anser  a.
Gallus  g.
Gallif or .
Pica  P.
tot.best.

ubest.

•1

612

8'2

1

914

62
PISCES :

tot.best.
ub e s t .

MoliliuscAE:

Ostrea  e.
to t . ut,es t . 11

-     52     10       -       -                      62

2         1         4        2         -                          15

TOTAliT   :    11813   gr.
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Fragmenter, Baglergaten  2-4

bos . t
oa/ch
SuS    SC.

canid .
feljs  c
equus   C

rod/ r .--.
1epus   t

phocid.
ran8i f . t

8
102

43

62

2

1

homo   s.                      1

tot.b.         5      222      213         78        69        65

tot.ub   564    1804   2030     847    1297      589

Aves    :       10           9           8           7            6            5

S 0m . m .

mser  a
8allus  8             1
8allif .
pica  p.                   1

tot.b.                 2
tot.ub.     6          4

98

318       216
',760      336

Totalt  maumalia   :     8869
aves   :           55

isces   :      2763
1  1 6 87_



Utgravningsfeltets   plassering   innenfor
fornminneområdets   grenser. Fra  "  Innberetningen  ",   Iiindh  1
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Storgaten  24-26   :
Tabell  over  de  forskjellige  dateringer   :

FASE SKO KERAVIKK K«4ffl TOFm1

1
Midt/sist.ede'llm-t 1100-t Awikerti  retning  ibet>ygæ1sen

23 12m-1250 1175-1225 12CX)-t Gl issen  bebygælse

Midt/siste 11-120)-t 1l-130)-t

_

Tett,,   "kraftig"  bebyg-

del12æ-t gelse

4!
Midl/sisteck?1120J-t 1250-1350 1l-1m-t Flere  bygninger  er  brent

5
Slutten avlm-t 1250-1350 ll-130)-t

1

'6 1250-1350 1250-1350 13-140J-t Fasen  åvsluttes  av  bram

7
1250-13m, etter  1325 13-140D-t Flere  by3nirqer  er  brent11
uligens

'.un  lm-t

8
' Z`)0-1350 13-140Lt 1  ForanJrirqer  i  bet)yggelse-rrmste'tt

9 -

Fra  "   Imb.®retningen  ",   Lindh  1984.
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rT`[ LLEGG    5

Kc>R-rFATTE.T   FASEBESI<RlvELSE
OC=   FASEPL,ANER    I
STORC=iziTEN   24-26
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Kortfattet  beskrivelse  av  hver  enkelt  fase  i  Storgaten  24-26:
(basert  på  Lindh   i984):

Fase  1:   Tolket  som  strandsonelag.   9  zoologiske  prøver  relatert
til  kode  308.   En  konstruksjon   (nr.   217)   er  tolket  som  spor  etter
et  gjerde.   Strandsonelaget  var,   bortsett  fra  økofakter,   funntomt,
i  likhet  med  den  sterile  naturbakken.   Botanisk  analyse  støtter
opp  under  tolkningen  til  strandsonelag  og  at  det  har  dreid  seg  om
et  fuktig  miljø.

Fase  2:   Tidlig  i  denne  fase  ble  de  eldste  trekonstruksjoner  fri-
lagL.   De  fleste  var  fundamenter  for  konstruksjoner  seinere  i
fasen.   Fasen  fremviser  i  sitt  øvre  s5ikt   (2c)   de  første  antydnin-
ger  til  en  regulert  bebyggelse  langs  gatene/passasjene.   Fase  2
fremviser  ikke  den  konstruksjonstetthet  som  påvises  seinere  i
fase  3  og  4.   Koderelasjonene  og  disses  totale  antall  ref lekterer
denne  iave  konstruksjonstettheten.   38%  av  prøvene  er  område-
relatert   (301-317).

Fase  3:   DeL  ser  ut  til  at  en  form  for  regulering  har  funnet  sted
mellom  de  to  fasene  2c  og  3a.   Bebyggelsen  beholder  det  mønster
som  antydes   i  den  foregående  fasen;   dvs.   dobbeigårdsystemet.
Kodereiasjonene  er  nokså  likeiig  fordeit  fra  25%   (30i   )   tii  35%
(201   ).   Det  er  klart  ¢kende  funnkontekstuell  variasjon  i  kon-
struks jonsrelateringen .

Fase  4:   Bebyggelsesstrukturen  beholder  stort  sett  sitt  mønster
fra  fase  3a.   Dobbeitgårdsystemet  er  lett  gjenkjenneiig,   men  i
feltets  nordre  del  avviker  m¢nstret.   På  stedet  der  en  bygning  iå
tidiigere  iigger  nå  en  plankelagt  gate  uten  nærmere  tiiknytning
tii  noen  påtruffet  bygning.   Noen  av  konstruksjonene  i  fasens
høyere  skikt   (4b)  har  vært  brent.   Det  er  imidlertid  usikkert  om
brannen  har  vært  totait  ødeieggende  for  området.   Graderingen  av
koderelateringer  er  likelig  fordelt  rundt  +  30%.   Kun  1  av  49
prøver  fikk  k-relasjonen  300.   Fasens  konstruksjonsvariasjon  av-
speiles   i  kodene.   Bygningsrelasjonene  er  over  50%  av  det  totale,
mens  passasjerreiasjonene  står  for  27%  av  det  totaie.
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Fase  5:   I  den  nordre  del  av  feltet  var  det  i  denne  fasen  forholds-
vis  få  konstruksjoner.   Det  bie  tatt  bare  i4  prøver  i  denne  fasen.
50%  av  prøvene   var  direkte  relaterte,   derav  21%  kode   101  og  21%
kode  117.   Rennen  hadde  en  lukket  form  og  kunne  bare  ha  vært
egnet  til  å  lede  spillveæske  fra  et  sted  tii  et  annet,   uten  å
drenere  områdene  den  gjennomløp.   Den  hadde  f .eks.   ingen  sammen-
heng  med  gateløpet.

Fase  6:   Etter  å  ha  vært uten  konkrete  bevis  på  bebyggeise  siden
fase  2c,   fant  man  igjen  levninger  etter  hus  i  den  nordre  del  av
feltet.   De  nordre  delene  av  feltet  ble  lagt  i  ruiner  av  en  brann
(iag  io8).   også  i  søndre  felt  påtraff  man  brannherjede  bygninger
(konstruksjonene  5i  og  32).   Mye  tyder  på  at  dette  er  en  av  de  få
faser  som  avsluttes  med  en  brann  over  store  deler  av  det  under-
søkte  arealet.   Over  50%  av  prøvene  relatert  til  kodene  301-317.
Kodevariasjonen  avspeiler  det  faktum  at  konstruksjonsbestanden  er
temmelig  ensartet;   bygningskontekster  dominerer.

Fase   73 Samme  type  bygninger  som  sto  i  den  nordre  del  av  feltet  i
fase  6,  har  etter  brannen  igjen  blitt  oppført.  Under  bygningen
(49/72,97,98)   har  det  løpt  en  renne   (65).   Denne  er  tyde.ligvis  an-
lagt  før  huset  ble  bygget,   men  pga.   rennens  form,   kan  den  ikke
ha  hatt  noen  drenerende  funksjon  for  selve  den  bygningen  den  lå
under.   Konstruksjonsrelateringene  er  ensartede,   over  90%  re-
lateres  tii  bygningskontekster.   Relateringen  til  område   (300,
30i+ )   består  av  over  50%  av  prøvene,   bare  15%  er  direkte  rela-
terte.   1  prøve  ser  man  er  tatt  fra  rennen.

Fase   8: Bebyggelsesmønstret  endrer  karakter.   Først  og  fremst
fremkommer  et  avvik  når  det  gjeider  dobbeltgårdsystemet  i  nordre
del  av  feltet.   Steinpakningen   (12)   er  primært  tolket  som  en
steinsatt  gårdsplass.   Kun  4  prøver  er  tatt  fra  denne  fasen.   3  av
disse  er  bygningsrelaterte.
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Fase   gs Dette  var  den  yngste  fase  som  ble  avdekket  arkeologisk
dvs.  manueit.   Det  bie  avdekket  få  identifiserbare  konstruksjoner.
5  prøver  ble  tatt,   av  disse  ble  ingen  relatert  til  bygningskon-
tekst ®
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VESTFOLD  f YLKE,

TOHSBERG,

Storgaten  2a/26.  .979.

0

iallene  på  den  skjematiske  plmen  til  høyre  er  Konstruksjons-
nmre.
Zoologiske  prøvenummer  plassert  utenfor  planen  ble  ikke  koor-
dinatfestet  og  var  derfor  vanskelig  å  stedfeste  nøyaktig.
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Fra  "  Innberetningen  '
Brendalsmo   1986.

Tl l_LEGC=    6

-UTGRAVINGSFEITET
i   BAGLERGATEN     2-4

0    -                                   60m
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Baglergaten  2-4   :

TABELL   OVER   DE   FORSKJELLIGE   DATERINGER

'I` I LLEG{=    7

daterings
8runnla8

f ase                       Keramikk                        Lær Kammer                            i4C

L                                                                                                                                                 :38?5±  :785BC

2   A                          1175-122S/50              1200-1250                  Siste   halvdel        AD   785   +  95
av   lloo-tallet     AD  955  I  los

28                          "                                          "                                         "

3Å Sis[e  halvdel
av  lloo-tallet

38                          "                                          "                                         "

4Å 1225/50-ca   1300      " ca.    1200
(tidl.    1200)

4   8                          "                                         "                                        "

5                            "                                      "                                    1200-tallet

6.\                          "                                           "                                         1200-1300

6   8                           "                                            "                                          "

"                                      1200-talle[             1200-[allet

8  A                         1300-ca   l325/501250-1300                  1200-tallet

88                         "                                          "                                       "

9   A                          1325/50-ca   l4001250-1350                  ca.1300

98                         "                                          "                                       "

10                            opptii   ca.1450     -                                      .ca.1300                    AD   1350   +  40

Fra  "   Innberetningen  ",   Brendalsmo   1986.
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Kortfattet  beskrivelse  av  hver  enkelt  fase  i  Baglergaten  2-4:
(basert  på   Brendaismo   i986):

Fase   1: Fasen  viser  spor  av  menneskelig  aktivitet  i  forhistorisk
tid.   Det  dominerende  trekk  er  spor  etter  ardpløying.   Prøver  er
tatt   fra  en  nedskjæring   (kode   14)   og  en  kokegrop   (kode   21).   Alle
de  4  prøvene  var  negative.   Kokegropen  er  datert  til   1280+170
f .Kr®  ,

Fase   2:   Dette  er  den  første  middelalderfasen.   Det   fremkommer  en
inndeiing  av  det  unders¢kte  området  i  klart  avgrensede  eiendommer,
samt  at  de   første  bygninger  blir  reist.   Det  dominerende  ved  fasen
er  de  mange  gjerder.   De  to  bygningene  som  avdekkes   er  ganske   for-
skjellige.   Alle  de  større  og  rnindre  gropene  er  uklare  i   sine   funk-
sjoner.   Det  vikigste  ved  denne  fasen  er  gjerdene,   som  ikke  kan
toikes   som  annet  enn  eiendomsgrenser.   også  passasjeområder  mar-
keres  på  dette  tidspunkt.   I   fasens  høyere  sjikt   (2b)   graves  en
brønn  i  sleppveggsteknikk   (19).   58  prøver  ble  tatt,   24  positive
og  34  negative.   Avdekning  av  br¢nnen  reflekteres   i  konstruksjons-
relateringen.   17%  av  pr¢vene  er  tatt   i  nedgravningen  for  brønnen
og  er  direkte  relatert,   106.   5%  er  indirekte  relatert  til  ned-
gravningen,   og   i2%  områderelatert  tii  denne.   i   alt   34%  reiateres
tii  dette  funnkontekstuelle  området.   Bygningsrelasjonene  er  få,
ca.   2%  indirekte  og  ca.   7%  til  bygningsområde.   Antali  prøver
tatt  i  åpent  område  utgjør  ca.   2i%  av  det  totale  antaii.

Fase   3: Den  såkalt   "Nordre  passasje"   er  nå  anlagt,   markeringen  av
eiendomsgrensene,   i   form  av  gjerder,   er  tydelige.   I   feltets   sønd-
re  del  kommer  intet  nytt  til.   I   fasens  øvre  sjikt   (3b)   er  hoved-
trekkene  at  midtre  del  av  området.  dreneres  og  at  den  inngjer-
dede  eiendommen  nå  er  bebygd,   det   store  gjerdet  er  nå  borte.
Gjerde-hegn  komplekset   sør   for  konstruksjon  224  tolkes   ikke  som
eiendomsgrenser,   men  heller  som  innhegning   for  kålgårder,   hager
o.l..   Det  er  de  sistnevnte  funnkontekstuelle  forhold  som  reflek-
teres   i  den  relativt  usedvanlige  høye  andel  av  indirekte  215-koder
(ca.   6%)   og   315-koder   (ca.10%),    samt   innslag   av   116-koden.   Koden
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nr.   i3  er  også  relativt  godt  representert  med  ca.   i0%  direkte  re-
iasjoner   (ii3),   32%   indirekte   (213)   og  ca.   5%  områdereiatert

(313).   Av  bygningsrelasjoner  finnes  ingen  direkterelaterte  ca.
i6%   indirekte   (201)   og  ca.   ii%  områderelaterte   (301).   En  høy   fre-
kvens  av  mindre  konstruksjons-og  strukturtyper;   f lettverk,  heg-
ner,   nedskjæringer,   grøfter  og  mindre  trekonstruksjoner,   forekom-
mer.   i   fase  tre  var  ca.   32%  av  prøvene  negative.   Dette  nivået
holder  seg  stabilt  frem  til  fase  8.

Fase  4:   Her  er samtiige  bygninger  nye.   "Nordre  passasje"  har  fått
nytt  dekke  og  noen  viktige  nye  gjerder  er  satt  opp.   Drenerings-
systemet  er  det  samme,   men  nå  er  tilsiget  av  vann  fra  NV  heit
tydeiig.   området  var  fuktig.   Helt  i  øst  fremkommer  ei  grunn  grop,
der  mengder  av  tynne  kvister  som  lå  bøyd  i  sirkler  og  buer,   bie
avdekket.   Når  det  gjeider  konstruksjonsrelatering  så  dominerer
bygningskontekst  med  ca.   31%.   Kode   107   er  representert  med   ca.
i2%   av  prøvene   (fundamentområde).   I   fase   4  er  ca.   70%   av  prøvene

positive  og  bare  ca.   5%  er  relatert  til  helt  åpent  område   (300).

Fase   5: Nå  er  mesteparten  av  bebyggelsen  fornyet  i  nordre  og
søndre  del  av  feltet,   samtidig  som  de  forskjellige  eiendommene
trer  kiart  frem.   ikke  på  noe  tidspunkt  har  branner  rasert  aiie
bygninger  i   en  fase.   Dreneringen  er  noe  redusert.   Eiendommen  om-
kring  "Nordre  passasje"  er  kraftig  fornyet.   Konstruksjonsrelater-
ingene  er  varierte,   fremdeles  innslag  av  mindre  konstruksjoner
og  strukturer.   Ingen  ble  relatert  til  åpent  område   (300).   Antaii
prøver  var  51,   av  disse  var  ca.   71%  positive.

Fase   6: Bebyggelsesmønstret  tar  her  en  ny  retning,   eiendommen
midt  på  feltet  får  en  tett  bebyggelse  og  en  klar  avgrensning  mot
naboeiendommene.   Disse  sistnevnte  er  på  dette  tidspunkt  åpne  og
spredt  bebygde.   Eiendommen  nord  i  feltet  har  fått  redusert  sin
bygningsmasse  .i  forhoid  til  foregående  fase;   de  fleste  bygninger
er  revet.   En  brønn  er  kommet  til.   Av  72  prøver  var  68%  positve.
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Fase   7: På  eiendommen  midt  i  feltet  foregår  en  st¢rre  utskiftning
av  bygningsmassen  og  passasjedekkene,   i   sør  freiTkommer   igjen  de
to  tidligere  omtalte  eiendommer.   Et  betydelig  innslag  av  pr¢ver
som  er  reiatert  til  helt  åpne  områder   (300);   ca.18%.   Av  49  prøver
var  ca.   65%  positive.   Ellers   intet  usedvanlig.

Fase   8: Den  miciLre  eiendommen  er  her  maksimalt  utnyttet  arealmes-
sig,   avgrensninger  er  markante.   Alle  eiendommene  i   feltet  er  be-
bygde.     Nesten  alt  areaie  utenfor  bygningene  er  nå  bordlagt.   i
den  nordre  dei  av  feitet  har  det  skjedd  iite.   Genereit  dåriige
bevaringsforhold.   Ca.   40%  av  prøvene  er  bygningsrelaterte,   men
ellers   stor  variasjon.   Av  96  prøver  var  ca.   72%  positive.

Fase  9:   I  denne   fasen ser  vi  at  bebyggelses  og  passasjestrukturen
i  den  midtre  del  av  feltet  endres  noe.   Bebyggelsen  i   søndre  del
er  helt  borte.   Moderne  forstyrrelser  i  øvre  sjikt   (9b).   Sist-
nevnte  representerer  den  siste  middelalderske  bebyggelsesfasen.
Antall  bygninger  er  sterkt  redusert,   det  saiime  gjelder  markerin-
gen  av  de  mange  eiendommene.   Sør  i   feltet  er  det  ingen  konstruk-
sjoner  som  relateres  til  denne  fasen.   Midt  i  feltet  er  alle  de
tre  tidligere  bygninger  fjernet.   Her  er  samtidig  bevaringsforhol-
dene  for  treverk  så  dårlige  og  de  moderne  forstyrreiser  så  omfat-
tende  at  det  er  svært  vanskelig  å  tolke/beskrive  de  få  konstruk-
sjonsrestene  som  finnes.  Antall  prøver  relatert  til  heit  åpent
område   (300)   er  høyt,   ca.   19%,   bygningsreiasjonene  utgjør  ca.
46%.   Konstruksjonsvariasjonen  er  mindre  enn   f .eks.   i   fase  8.   Av
57  prøver  var  ca.   91%  positive.

Fase   los Dette  er  en  fase  som  stratigrafisk  og  dateringsmessig
tilhører  middelalderen,   men  innenfor  et  veldig  bredt  tidsrom.   I
feltets  søndre  del  ble  det  ikke  registrert  konstruksjoner  som
relateres   til  denne   fasen.   Av  16  prøver  var  100%  positive.   25%
direkte  relatert  til  stolpehull   (104),   ca.   31%  indirekte
bygningsrelaterL   (201).
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TØNSBERG

STORGATEN    24/26,     1979.

PROSJEKT    E-84/9.8       (TR)
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OSTEOLOGISK    PRØVEMATERIALE

Analyse   vedpirjo   Lahtipera.,1982
Zoologisk   museum,    Bergen.

I NNBERETN I NG

Analysen    presenteres    i     3    tabeller:

1)     Liste    over    bestemte    arter/ubestemte    bein,    med    mengde    uttrykt
i     antall     fragmenter(f),.samt     vekt     i     gram(g).

2)    Viser    fordelingen    av    forskjellige    beinslag    på    de    forsk].ell-
ige    artene.    Beina    er    i     tabellen    gruppert    i    hode,    kropp,
f rambein,     bakbein.

3)    Materialet    er    i     tab.    3    oppdelt    på    de    forskjellige    fasene
(med    underfaser).

Det     totale     funnmaterialet    var    19.553    gram;     10.454    f ragmenter-
Mengden    som    skulle    artsbestemmes     var    17.077    gram;    3.992     fragm-
enter.
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Tabell    1.    Liste   over   bestemte   arter    fra    tomten   Storgaten   24/26,
Tønsberg,    Vestfold.    J.S.   637.

PATTEDYR

Husdyr:

Storfe
Sau/ge i  t
Svin
Katt
Hest
Hunde f am i  1  i  en

Ville    dyr:

Hare
Ekorn
Rot t e
Gnagere
Oter
Må  rf ami  l  i en
Steinkobbe
Se  1  f ami  1  i  en

Ubestemte    pattedyr

AVES

Grågås
Tamhøne
Art    ubestemt

Ubestemte     fugl

FISK

Skater
Sild
Ka rpe f am i  l  i en
ÅI

Ho rng j e  l
Lysing
Torsk
Hyse
Hvitting
Sei
Sypike
Brosme
Lange
Abbor
Berggylte
Mak re l l
Vanlig    ulke
G ape f l yn d re

Ubestemte    f isk

TOTAL:

Bestemte
Ubestemte

SUM

1

35
4

22

54
611

26
710

12

4
245

59
8
6
2
3

293

9

11588
1409,5
744,5

20
2164

0,5

2198,5
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Tabell    3.    Fordeling   av    forskjellige   arter   til    forskjellige    faser
på    tomten   Storgaten    24/26,    Tønsberg,    Vestfold.    J.    S.    637.

f^SE

1                2a             2b             2c             3a             3b             4.             4b             4c             5                6                7ai             7b             8                9          Hod.

PATTEDYR

ST6RFE                             1                         4                     1

S^U/G[IT                   5                      6                   1
SVIN                                       3                          1

K^TT

HEST                                          I

H UN  DE  f AH .

lJ ^ R E

EKORN

ROTTE

GNAGE  RE

OTER                                        I

MÅRfAH.

STEINK0BBE
SEIF^H.

UBESTEMTE

P^TTEDYR                  14

fuGIER

11  ® N E

GRÅGÅS

ART     UBEST.

UBESTEHTE

fuGL£R

F  I  SKE  R

SKATER                                   1

1                11                    4                33                  9
7             20              12                 5                9

1316

1'

2'
204

11

5                 8              10              29           35           155           1.9                 9

763
Slio                                    8                            1                      15                     1                  37
KARPEfAH.

ÅI
HORNGJEI

LYSING

TORSK                                   6                               5

HYSE                                          2

ti V  I  T T  I N G

SEI

SYPIKE

SROSHE

l^NGE
A880R
BERGGYITE

MAKREll

VANLIG     ULke

GAPEfLYNDRE

11 8 E  S T  E 11 T

FISK                                   12

8loTDYR

®STERS                            I
STÅ^NDSNEGL         X

BllsKJELL              X
AlsuESKJELL

UBESTEnTE
BIOTDYR                          X

11

1

11

11                   10                   17                  6

11

224

32
1

11                       22                  22

12              52              186              28
5            3'              94            '2
1                 7                38              36

Z7

1

1112

1

169          17S          67
166           106           12

22              61               5
1025

'4

XX
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Tønsberg
Storgaten    24/26,1979.

ORDLISTE

MAMMALIA

Bos    taur'us
C CZ y! t CZ7 ft 6J

Equus   cabaLLus
FeLi,s   catus
Lepus   ttm£dus
l,utr.c``   tut-ra
M u s t e ]L, £ d a e
Ovi,s   ar.i,es/Capr.a   hiti.cus
Phoca   T,`i,tuttna
Pho':.-,;,d.cle
Rat,+i,`.i:`,    norveg±cus
Rodentia
Sp,.:,ii.i"us    t)uLgar±s
Stis    Scr'ofa   dom.

A V £- LC

Ar?ser'    czr}sez.
GaLZ.Tw    gatLus    f .dom.

PISC=S

Angu^:LLa   anguLLta
Betori,e   beLone
Br.osrTiie    brosme
CLupea   har.engus
Cyprin+dae
GadL.s   morhua-Hip?ogLosso£des   ptatesso£des

H u D o -, `.` e m a t a
ri.-`Drus   ber.ggyLta
:.!e 'L.~.n.ogr.ammus    aegLef i,nus
:.`jer`-Lc:ngLus    merLangi,us
l`1c.>i.-:..J.cc±us    mer'tucci,us
l.`iotvciL    moLva
Myo=ccephaLus    scor'p£us
Pei..cci   f LWLatiLis
Pc)-L-LachLus   vi,rens
Scorriiber    scombrus
Tr.isopterus   mtnL+vus

+1 Ci L L U S C A E

Ltttor.tna  L£ttorea
Myt£-Lus       eduLis
Ostrea   edutLs
Patetta  vutg.ar.±s

PATTEDYR

storfe
Hundef ami  1  i en
Hest
Katt
Hare
Oter
Må rf am i  l i en
Sau/geit
Steinkobbe
Se 1  f ami  1 i en
Rotte    -',`
Gnagere
Ekorn
Svin

FUGL

Grågås
Tamhøne

FISKER

ÅI

Horngjel
Brosme
Sild
Ka rpe f ami  1 i en
Torsk
Gape f lynd re
Skater
Berggylte
Hyse
Hvitting
Lysing
Lange
Vanlig    ulke
Abbor
Sei
Mak re 11
Sypi ke

BLØTDYR

Vanlig    strandsnegl
Blåskjell
Østers
A lbues k j e l l
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LISTE   0VER   BESTEMTE/UBESTEMTE   BEIN   FRA   BAGLERGATEN   2-4,    TØNSBERG,
VESTFOLD                         J.S.      664

MAMMALIA)

Bos   taurus,   Storfe

Ovis/aries/Capra   hircus
Sau/Geit

Sus   scrofa   dom.,   Svin

Canis   familiaris,   Hund

Felis  catus,   Katt

Equus   caballus,   Hest

Rattus   species,   Rotte

Lepus   timidus,   Hare

Phocidae,   Sel

Rangifer   tarandus,   Rein

Homo   sapiens,   Menneske

BESTE}lT

UBESTE,YT

SU\1

( AVES )

Somateria   \1ollissima
•Erfug1

.lnser   anser,   Grågås

Gallus   gallus   f .dom,   Høns

Galli[-ormes,    llønsefugl

?ica   pica,   Skjære

.\rt   ubestembar

BEST=.\IT

'i..BESTE.`IT

S'l,T!

(PISCES)

Pleurotremata,   Hai

Clupea   harengus,   Sild

Salmo   trutta,   ørret   (Aure)

Ånguilla  anguilla,   .il

Belone   belone.   Hornskjell

Esox   lucius,   Gjedde

Gadus   morhua,   Torsk

( for=s . )

366                5   336,5

185                     545,5

166                     486,5

32                     397,5

40                         9,0

2                 1829,5

40,5

43,0

32,5

2                         10,5

10,5

805               8   620,5

8150                 1716,0

8   955             10   336,5

20,5

3                           17,5

5

2

1

18

9,5

0,5

0,5

3,0

31                          30,5

24                            2,0

32,5

0.5

6,0

0.5

2.0

0,5

0,5

222                       156,5

\]elanogrammus   aeglef-inus,   Hyse         67                        10,5
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LISTE   OVER   BESTEMTE/UBESTEMTE   BEIN   FRA   BAGLERGATEN   2-4      (forts. )

FORTS .(PISCES

Pollachius  virens,   Sei

Molva   molva,    Lange

Brosme   brosme,    Brosme

Merlangius  merlangus,   Hvitting

Trisopterus  minutus,   Sypike

Perca   fluviatilis,   Abbor

Labi-us   berggylta,   Berggylt

Heterosomata,   Flyndrefisk

BESTEMT

l;'BESTEMT

SU}1

.\{OLLUSCAE

0STREA    EDULIS

TOTÅL :

11                        6,5

263                  420,5

40,5

91,0

20,5

90,5

82,0

51,0

882                  606,0

1900                  236,0

2   782                  842,0

28                        7,0

4                  169,5

11824           11387
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J.S.     664
TÅBELL   1: Fordeling  av  ulike  beinslag  hos  ulike  arter  i  Baglergaten  2-4.

Tønsberg,   Vestfold

(MA"ALIÅ)

Gevir
Cranium
Mandibula
Dentes
Os   Hvoideum

Vertebare
Costae
Sternum

Scaoula
Hum;rus
Radius
Ulna
i\letacarpus
Ossa  carpalia

P e 1 \. i s
Femur
Tibia
F i b u l a / }la l l eo l a r e
}1 e t a t a r s u s
}letapodien
Ossa   tarsalia
Astragalus
Calcaneus
Patella
Phalanx   I
"11
"111

0s   sesamoideum

SU\!
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TABELL   1:      forts.

8

Cranium
Furcula
Coracoid
Vertebrae
Sternum

Humerus
Radius
Phalanx   manus

Pelvis
Femur
Tibiotarsus
Tarsometatarsus
Fibula
Phalanx   pes

SU)l

( AVES )

5 2 118



TABELL   1:      forts.

C

Skjell
Basioccipitale
Parasphenoid
Vomer
Cranium
Vertebrae  Praecaudales
"                     caudales

Urostyale
Dermal  denticle
Os     postabdominalis
Dentale
Articulare
Praemaxillare
Maxillare
Palatinum
Ectopterygoid
Quadratum
Covomandibulare
Operculum
Praeoperculum
lnteroperculum
Ceratohvale
H.vpohyale
Epihyale
Scapula
Posttemporale
Supracleithrale
Cleithrum
Postcleithrale
Os   pharyngeum
Radii   branchiostegi

SUM
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(PISCES)

181

21312133U    3222    6711263    4      9      2    9      8      5
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C`l  C+l   L/l  C`l   r+   CO  r+   U
r+   Ctl   CN

0

\0  t/\  \0  C\l  C)  C\l
®  æ ®  C® dCl  r+  H

r-  CJ  iA  CN  r+
0\  r-  Crl  cN

C»  CI  CN  C\  rl
C,  <  C1

CO   CO  ®          C\I
lr\   r+  Crl

r+  \1  CO  +
C1  +  r+

C`J  0`  Crl  C`          Hiz=-

r-C) r-      I
-  r+              Cr)

+ + CO - <
ru

\/1  C,l  '`  <  1I

CO

®
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+
CN
CX)

r+rl

COd
CN

CN
CDr-
CN

r-

Cr`

cO  1®  CN  0
COC)
COC»

r+

®r+

1 crl 0
mC»

C`|  r|  C`l  Cr)  r+  C'l  C`l  1`  r+  (r}  `r  ®  CJ`
C`'l         C'l  rl         C`l  \01  \C)
r+         H               (\1               C\I

r+  C`l                             r`  Cr`         `0

r+  CN  r-  ®r+  r+  c` æ i  a) r`  ir` co
c\'        r+              c\I  r+        0H

0
CN   C»  Cn   CN
CNr+

c`  Cr|  Crl  r+  C)+rl

1®  CO  r+   rl
Cr)

1®  Cr,        +.1

lrl  cu  r+  C)
11  r+        r+

®  ul        1  CN  CN.1

I Crl H
r+

®

Crl           C»  CN1rl

'\                      lr\  r+       I (\1
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rriLLEGC=    11

NC>RSKE   C)G   LATINSKE   NAVN   PÅ   ARTER
C}G    SKJELETrTl_DE=.LER -     ARTE=N|=S    VAR| -
ABI=LNUJqRE .     KC}NSTRUKSJONSKC)IJER .
FC)RKORTELSER .
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Variabel Art

Homo   sapiens
Bos  taimus
Ovis  aries/Capra,  hircus
Sus  scrofa
Canidae/Canis  familiaris
Felis  catus
Equus  caballus
Rodentia
RaLttus  norvegicus
Rattus  species
Sciurus  vulgaris
liepus  timidus
Mustelidae
liutra  lutra
Rmgif er  tarmdus
Phocidae
Ubestemte  mammalia
Gallus  gallus  f .dom.
Gallifomes
Anser  mser
Somateria  mollissima
Pica  pica
Ubestemte  aves
Bestemte  pisces
Ubestemte  pisces
Ostrea  edulis
Mytilus  edulis
Littorina littorea
Patella vugata
Ubestemte  molluscae

memeske
storfe
småfe   (sau/geit)
svin
hundefmilien/hmd
katt
hest
gnagerfmilien
brmrotte
rotte  (uspesifisert)
ekom
hare
mårf"ilien
Oter
reinsdyr
s elfami li en
ubestemte  pattedyr
tmhøns
hønsefugl
grågås
ærfugl
skjære
ubestemte  fugl
bestemte  fisk
ubestemte  fisk
ekte  østers
blåskj ell
stor  strmdsnegl
vanlig  albueskjell
ubestemte  muslinger
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8evir
crmim
mmdibula
dentes
os  hyoidem
vertebrae
costaLe

sterr\..m
sca.pula
hmerus
radius
ulna
metacarpus
ossa  carpalia
pelvis
femur
tibia
fibula/malleolare
metatarsus
metapodien
ossa  tarsalia
astragalus
calcmeus
patella
phalanx  I
phal- 11
phalarH  111
os   sesamoideum
coracoid
quadratm
furcula

8evlr
hodeskalle
mderkjeve
temer
tungebein
hvirvler
ribbein
brystbein
skulderblad
overamsbein
spolebein
albuebein
mellomhåndsbein
håndrotsbein
bekken
lårbein
skimebein
le88bein
mellomfotsbein
mellomhånds-  eller  mellomfotsbein
fotrotsbein
rullebein
helbein
kneskj ell
tåledd  1
tåledd  11
tåledd  111
senebein
ravnenebbsbein
håndrotsbein  hos  fugl
Ønskebein
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Konstruksjonskoder   :

Kode         Konstruks j on

1          By8nin8
2         Bygning  m.ildsted   (sikkert)
3         Passasje
4        S tolpehull
5          Br ønn
6        Nedgravning  for  brønn
7         Fimdamentområde
s        S trand s onelag
9         Gulv

10         Ildsted
110m
12        St einsamling/pa]ming
13         Grøft   (  f.eks.  drenering)
14        Nedgra,vning/ned skjæring
15        Gjerde  (flettverk  eller  peler)
16        Flettverkskonstruks j oner/hegner
17        Renner  (flettverk  eller  plank)
18        Mindre  trekonstruksjoner
19        Kullgrop/kullbrennings spor
20        Greiner/kvistdekke
21          Kokegrop

300         Åpent  område





Varlabel

Konstruk§jonskoder   :

Xode           Konstruksjon

1           Bygni ng

2          Bygning  m.ildsted   (sikkert)
3         Passasj e
4         S tolpehull
5           Brønn
6         Nedgravning  for   brønn
7           F`mdaÆen t omi.åd e
s         S trandsonelag
9          Gulv

10          Ildsted
11            0vn

12          Steinsamling/pa}cning
13          Grøft   (   f.eks.   drenering)
14         Nedgravning/nedskjæring
15         Gjerde   (flettverk  eller  peler)
16         Flettverkskonstruks joner/hegner
17         Remer   (flettverk  eller  plank)
18         Mindre   trekonstruksjoner
19         Kullgrop/kullbr enningss por
20         Greiner/kvistdekke
21           Kokegrop

300          Åpent   onråde

8evir
cramim
manditiula
dentes
os   hyoideum
vertebrae
costae
sternm
scapula
huerus
radius
ulna
metacarpus
ossa  carpalia
pelvis
femur
tibia
fibula/nalleolare
metatarsus
metapodien
ossa  tarsalia
astragalus
calcmeus
paLteiia     T

phal- I
phalalx  II
phalanx  1l1
os   sesan)oide`m
coracoid
quadratu
fucula

8evlr
hodeskal] e
mderl{jeve

termer
t-8ebein
livirvler
ribbein
t,rystbein
slmlderb1ad
o v e r arm s b e i n
spolebein
albuebein
nellomhåndsbein
håndrotsbein
bekken
lårbein
skimet)ein
leggt,ein
nellonfotsbeln
mellomhånds-  eller  mellomfotst)ein
fotrotsbein
rullet)ein
helbein
heskjell
tåledd  1
tåledd  11
tåledd   111
senebein
ravnenebttst)ein
håndrotsbein  hos  fdgl
ønskebein

Årt

!Iomo   capicns

Bos  tauus
Ovis  aries/Capra  hircus
Sus  scrofa
Canidae/Canis  familiaris
Felis  catus
Equus  caballu3
Rodentiai
Rattus  norvegicus
Rattus  species
Sciurus  vulgaris
l,epus   tiii]idus
Mustelldae
Lutra  lutra
RaLngif er  tarandus
Phocidae
Ubestente  mammalia
Gallus  gallus  f .dom.
Gallifomes
Anser  mser
Somateria  nollissina
Pica  pica
Ubestemte  aves
Bestemte  pisces
Utiestente  pisces
Ostrea  edulis
Mytilus  edulis
I.ittorina  littorea
Patella vugata
Ubestemte  nolluscaie

nennecke
storfe
småfe   (sau/gelt)
svin
hudefamilien/hund
katt
hest
gnagerfmilien
brunrotte
rotte  (uspesifiser
ekom
hare
nårfuilien
Oter
relnsdyr
selfmilien
ubestemte  pattedyr
tamhøn§
hønsefugl
grågå§
ærfu8l
skjære
ubesteiiite  fugl
t>estemte  fisk
ubestente  fisk
ekte  østers
t,lå§kj ell
stor  strmdsnegl
vanlig  albueskj ell
ubestemte  muslingei

Forkortelser :

Stg.                    =   Storgaten   24-26
Bgt.                    =   Baglergaten   2-4
AIF`                      =   Antall   identifiserte   fragmente;
Vekt                    =  Mengde   t}asert   på  aLntall   grain
AZP                      =  Antall   zoologiske   prøver
Pos.                   =   Positive  zoologiske   prøver
Neg.                    =  Negative   zoologiske   prøver
Tot.                  =  Totalt  antall  z.   prøver
Ek.r5.                       =   Ekstremer

L. knkl.             =   Iiernmelmokler
Bos   t.               =   Bos   taurus
Oa/ch.              =  Ovis  Aries/Capra  hircus
Sus   scr.          =  Sus   scrofa
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