Beinmaterialet fra Sømmevågen
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Av Seon Denhom

Ved utgravningene

l.Denco.2

m longe steinsot-

i

te groven slik den
fromstod etter ot
store mengder
torv og flygesond
som dekket boplossområdet

Sømmevågen

ble det funnet store mengder bein.

Det aller mesre er dyrebein, men
det ble også påvist to deponeringer
med menneskebein. Den ene av disse

i Sømmevågen

utgjør flere deler av en arm som lå

vor fiernet. Foto:
Arkeologrck museum, UiS.
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samlet, mens den andre deponeringen stammer fra en grav som lå ca.

30 m fra der armen ble funner. Vi
kan ikke med sikkerhet si at disse to
deponeringene hører sammen, men
begge kan dateres til om lag samme
tidsperiode. Funnene er unike, og de
er svært vikdge for å studere et bredt
spekter av steinaldersamfunnet i Sørvest-Norge.

En

t,t
bein (ht. lturucrus)

fir

et menneske

ble ltrrnnct. I(ort tid ctrcr ble det på

venstrearm

et Fragment av
en vcnstrc unclcrarm (løt. radius),
sammc stcd firrrnct

Like nord for lokalitet 9, og i nedre
kant av et lavt svaberg, ble det påvist
en avfallsmødding med srore meng-

der ubrente dyrebein. I overgangen
mellom eldre og yngre steinalder (ca.
4000 f.Kr.) da boplassene i Sømmevågen var i bruk, 1å denne møddingen i strandsonen. Hele møddingen

var dekket av et tjukt torvlag, og
det var da denne torva ble fernet
med maskin at et venstre oyerarms[nå hau<, ok h€tOnr 2120

l,

l&,

l6

og da hclc området ble nærmere undersøkt, blc clct funnet ytterligere er

fragment irv unclerarme n (lat.

ulrua)

og to birer av håndleddet (lat. hamate
og capitate).

{*

stor sannsynlighet for at de er restene
av en og samme venstrearm. En bit
av overarmsbeinet er laC-datert til
ca. 4400 f.Kr., altså slutten av eldre
steinalder. Foreløpig kan vi ikke si så
mye ut fra beina alene, men muskelfestene ryder på ar armen har hørt til

Seon

Denhom

en kraftig person. Målinger av isotopinnholdet i overarmsbeinet viser

er osteo-

ikke med hundre prosenr sikkerhet si

hatt en blandet
diett med om lag like deler marine

tilson ved

at beinfragmentene hører til samme
arm, men siden alle beina ble funnet innenfor et lite område, er det

og landbaserte (terrestriske) ressurser.
Det ble ikke påvist konstruksjonsspor efier nedgravinger der armen ble

På nåværende ridspunkt kan vi

også at personen har

arkeolog og

Arkeologisk
museum
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funnet. Det fantes hcllcr irrll rr 1i1, rr

Fig.2. Biter ov

den ene tonnen
som ble funnet
i den vestlige

stander i området s()nr ty(l( r ;rri ,rt rl,

t

har vært noen begravclst' p;i :t,,l,
Dersom armen var rcstcn( ( u( r r'n
grav, kunne en forventc :rl tlt l l,urtr''.
t

delen ov groven.
Foto;Arkeologrsk
museum, UiS.

flere deler av skjelettet, lrl.rt. li;r1irrr, r,
ter av hodeskallen, hoFtcrr cllcr rv11,,
søylen. En nærliggendc tolkirrli , r .,r

armen representerer en ollt lrr,,ll, li
tt .lo,l,
ritual eller forfedrekult. Vi slirrl Ir, ll,

gelse, kanskje som en clel rrv

Fig.3. Røntgen-

foto ov sterkt
oppløst bein fro
groven. Fotogrofet viser ot det
dreier seg om
deler av hoften

til et 20-30 år
gommelt menneske, trolig en
kvinne. Foto:
Arkeologisk museum, UiS.

rl,l., ',, 1,,,r t lr.r ;tl :il'trrcn cr {]ernet fra
l,r.t\ .,orrr t r lt tltl i gr:rvritualet.
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En grav
( )nr l.rj,,
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Irrrrr.r,

i l,tt,rli.rrrttrr

lirr tlcr armen ble
lrv lokalitet 8,
l,l,' r l, t P.ivrst t rr stt'irrsett grav (Fig.
l) (,r.rvr'rr v:rr t:r. 2 nt l:r.ng og i un,l, rl..rnt ;rv I rrr brecl. [)en var ori( ilt('rt (1sl vt'st. [)cssvcrre var graven
.,\',r'rr l()rsryrr-ct av røttet og bevar rrrl,:l,,rlr,,lrlt'trc var forholdsvis dår1r11 . I ,lt rr , rrc cnden ble det imidler-

ri,l lrrrurr'r

rrr rrotrl

n()crr tcnner som indikerer

,rt ,l, rr r,,r;rvl:rgtc har ligget med hodet

ff
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(lrig. 2). Tennene var nedsli.jørc, men slitasjen ryder
1'.i .rt rlt rr tløtlc har vært i 20- eller

nrrr

\,(

l,rrrrr
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lO .irt rrt, lltsii noe yngre enn den
j, r r r r or r rs rr i t tl igc levealder i perioden

1,,

\()nf l).u v:urt pii 3040 ir.
t Jrrtlt'r rrtgravirrgen b[e det, om
l.r1i rrri.lt i gr:rvcn, også Funnet større
ttllili, r' ,rv stcrl<t ncdbrutt bein (Fig.
.l). l)trrt' lrlc tatt ut som en helhet
(11il,sprt p:rrlt) og undersøkt nærmere
i li.orrst rvt'ringslaboratoriet ved musct't . I)tt h:rr v:crt vanskelig i gøre

#
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cn lilrrrrrlig r.rrrdersøkelse av disse
n,'tllrrrrl lt' lrcinl, men røntgenfoto
Ir:rr' :rvslørt :rt clc

w§,

v('ns( r('

idk
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utgjør restene av en

lrcl'rc (lat. peluis). Det er store

l<jørrrrsrrrcssigc

forskjeller på bekke-

nct til l<virrncr og menn. Derfor er
rlcttc lirrrrrcr viktig når det gjelder å

til den døde. Ut
fl'a fi>rr.ncn og størrelsen på bekkenet
scr clct ut til at den gravlagte i Sømmevågcn har vært en kvinne. Vi må
lrestcrnrrc l<jønnet

ill
l4

ill

rlt
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imidlertid ta noen forbehold siden
hoften er svært nedbrutt og kan være
deformert som følge av dette.

[nå hauq ok h€r6nr 21201 6

'ri

rr

l

r

:r

l( i graven, og i samme om-

Fig.4. En meisel
og to økser ov
bergort som lå
teu ved hoft.en
pd venstre side
ov den grovlogte.

r.i,l, ,lcr lroften 1å, ble det funnet tre
rrl,',r'r ,g, en meisel. Alle er laget av
l,, r1i.rlt.'lo av øksene og meiselen lå
.,,rrnlct på venstre side av den cløde
(liig. 4), mens den tredje øksen lå
p:i høyre side (Fig. 5). Ut fra formen

Foto:TerjeTveig
Arkeologisk museum, UiS.

l<en øksene dateres til overgangen
rncllom eldre og yngre steinalder, ca.
4000 f.Kr., og den ene har likleter
med økser fra Sverige.
Spredt i området rundt graven lå
det flere fragmenter av dyrebein. Det
meste av dette ser ur ril å være eldre

slakteavfall som ikke er relatert til
graven. Like utenfor selve graven ble
det imidlertid gjort ro helt spesielle
funn som kan ha sammenheng med
gravleggingen og ritualer rundt denne. Det ene er en bjørnekjeve som 1å

ffi
Fig.5. Bergortsøksen som ld pd
høyre side ov den
grovlogte. Foto:

like ved det nordøstre hjørnet av gra-

ven, mens det andre er hoftepartiet
av en sel som lå tett ved det nordvestrc hjørnet. I motsetning til de andre
beinfragmentene i området har selen
ingen tegn til slaktemerker, noe som
kan indikere at denne er lagt ned hel,
kanskje som et matoffer i forbindelse med begravelsen. Bjørnekjeven er
den eneste av sitt slag i Sømmevågen,
og både sjeldenheten og plasseringen
cett ved graven tyder på at den har
inngått i gravritualet. Vi vet også fra
andre funnsteder, bl.a. i Sverige, at
bjørnen har vært et viktig offerdyr i
steinalderen.

Menneskelevningene

fra

Søm-

mevågen er uvanlige i norsk sammenheng. Det er ytterst sjelden at en
6nner slike på boplasser fra steinalderen, og graver fra denne perioden
cr nesten fraværende i Norge. FunnefnÅ hauc, ok her6nr 2120 I 6

TerjeTYeit"A*eologisk museum,

uis.

ne åpner clcrf,or for mange spørsmål

gjelder analyser og tolkinger av ma-

og tolkinger, men de gir også unike
mulighcrcr ril å få en bredere forståelse av livet i steinalderen. Ikke minst
gjelder dette spørsmål omkring rituelle praksiscr og hvor komplekse dis-

terialet, og

se har vært

i

forbindelse med begravelser og behandlingen av de døde.
Det gjenstår mye arbeid både når det

vi venter i spenning på
resultatene fra DNA-prøvene som er
taft fra både armen og graven.

Dyrebei na fra Sømmevågen
De mange dyrebeina fra Sømmevågen er både brente og ubrente.
Flertallet ble funnet sammen med
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Mori
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omuelsen og
unor Grønlie
rover forsiktig
'am en somling

tært porøse
ein

r inr( r(.\s.ull lriltlc. Sclv om vi vet at

l'.irl, r.i,lyr, lrjorr og clg har hatt stor
rrtl,r,,l, ls,. p.i tlt.nrrt. tirlcn, ser det
ur r rl .rr .rllt, tt.rrnr.nt. li.r grt.ssetere i
Sorrurrtvlil3t.rr lilur itlt.rrtifiscrcs som

på lokolitet

Foto:Arkeogisk museum,
,
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jolr . N:ir tlcr gjcltlcr lltctende arter

sl

:r

nr

nl('r rrrrrjorilctcn fia villsvin.

,s.

Fra villsvin til hjort
Sii l;rrrgr l<en det spores to vesentiige
r( n(l('ns(.t' i materialet. Det er svært
lirt fiskt'l.tcin i materialer, og de beirrrr vi lirrrrcr cr fra små arter og/eller
srrrli irrrlivirlcr. Hjort dominerer blant

ffi

forkastede redskaper og avåll cttcr
redskapsproduksjon, og de er tolker
som rester etter slakting og depone-

ring av husholdningsavfall.'lirtalt
50 000 fragmenter, eller ca. 16,(r kg
bein ble samlet inn. Fordi beina v:rr
fragmentert, og avfallet srammer Fra
flere aktivitetsperioder, er det vanskclig å skille ur hvor mange dyr som

er slaktet, hvilke arrer som er

spisr

og hvorvidt ulike arter er blitt jaktet

på

I

i

ulike perioder av steinalderen.
tillegg var det flere utfordringer i

bevaringsforholdene av beina. Mens

brente bein oftesr bevares godt, siden det organiske innholdet er nesten fraværende, er ubrente bein ofte
bløre og svampaktige i konsistensen
(Fig. 6). Dette var tilfelle flere steder
i Sømmevågen, og enkelte ganger var
dct nestcn umr.rlig å samle inn bein
fra dc unclcrsøl<tc lrgcnc.
.Sii l:rrrgt hrrr rlr.r vrrrr rrrrrlig,i ,lt.l..
rlt,tr'1r,
irrrr i :itrt. ulili,. l(iu(.lr)ri(.r:

',,,,

brente og ubrente bein fra pattedyr,
brente og ubrente emaljerester og
hele tenner fra pattedyr, samt brente og ubrente bein fra fisk og fugl.
Totalt kunne det skilles ur mer enn
2000 Funnkonreksrer. Bein og tannemalje Fra pattedyr utgjør den største
andelen med ca. 4 kg brente og ca.
8 kg ubrente bein og tenner. Fugleog fiskebein utg)N en liten andel av
det totale materialet, og de fleste av
disse er brent. Blant fuglebeina er det
30 gram ubrente og 80 gram brente
bein, mens det kun er 5 gram ubrente og40 gram brente fiskebein.

Thnnemalje er noe av det som
overlever best, og tenner er en god
indikator både når det gjelder art og
alder på dyrer. Tennene som ble Funnet i Sømmevågen stammer gcnerelt
fia grcsscterc, l<jøttcrcre og :rlrcrcrc.
Av rovrlyr t'r' st l. lrrurtl/rrlv og ort.r' s.i
lrrrrlit irk'rrtilist'r't. lll;rlrr .1,. 1,1,..r..,,.,,
rlc o1, .111, 1, ,,,1t .rt tr.rrr.rl.rrrrrr.r tlr.t sr'1,

l):ril((lyr:rrtcnc og utgjør en berydelig str,rrrt' :rnclel enn f.eks. villsvin.
l)t'rrc sliir i stcrk kontrast til lokalitctcr- li:r nricltrc del av eldre steinalrlcr (13 | OO (t400 f.Kr.), eksempelvis
Visttlrolrr, lrvor villsvin var den dorrrirrcrcrrclc irrten, og hvor fiskebein

vllr rcl)rcscntcrt med en større andel
av st()r torsl<cfisk (resultat av dypvlrrrrs{isl<c). [)et kan se ut til ar man
hrrl flyttcr fbl<us Fra å jakte på villsvin
og clrivc rncd et intensivt dyphavsfisl<c i rlidrre del av eldre sreinalder, til
ir spesialisere seg på hjorteångst med

err uberydelig urnyrrelse av marine
ressurser

i slutten av eldre steinalder

og begynnelsen av yngre steinalder,
rundt 4000 f.Kr. Selv om analysenc
av dyrebeina ennå ikke er ferdig, cr
det tydelig ar hioft var den domincrende arten i Sømmevågen.

Bortsett Fra disse gcncrcllc o[rst'r'virsjonenc var clct ogsii rroclr rrrrilir.
ftutn i Sørrrrncviigerr. Ill:rnt :rrrrrt't lrlt.

tk't lirrrrrt't t'rr ryggvirvt.l og tlt,lt'r'

.rv

t't rilrlrt'irr lr:r krrrrllrv;rl (|iri. ,/), r.u,rr
, tt lt,rt1,rrr sorrr r.r l.r1,,r.t .rv lrr..rll,,.rrr I
, rr .rr, ,tvl.rll:rrrrrrlrlrl;r rr. l.r rlr r ,1,.,.i

Here gevir. På to av disse var deler av
skallebeinet fremdeles bevart, mens
et tredje gevir ser ut til å være felt naturlig fra dyret. Det sistnevnte kan
være firnner på en jaktekspedisjon,
mens de to andre trolig er fernet fra
dyret etter at det ble drept.
Foreløpig er ingen av dyrebeina
lra Sømmevågen darert gjennom
laC-metoden. Etter hvert
vil dette bli
gjort, og resulratene vil bl.a. hjelpe
oss til å studere forbindelsen mellom
deponeringene av bein og de ulike åsene av bosetningene på et detaljert
nivå.
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Fig.7. Seon D. Denhom og Hege Hollund
grover from ribbeinet fro en knølhval. Beinet
vor sriposs porøst ot det måtte tos inn i
gipsprepo rot. Foto: Arkeologisk museu m, UiS.
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