Jegersteinalder på Kittilbu
Kittilbu Utmarksmuseum tilbyr et
undervisningsopplegg med levendegjøring av
historie og kulturarv ved hjelp av fortellinger,
opplevelser og aktivitet.
I området ved Kittilbu Utmarksmuseum ble det i
årene1986—1989 foretatt større arkeologiske
utgravinger av området som skulle legges under vann
da Dokkfløyvannet ble demmet opp til kraftproduksjon.
Utgravingene avdekket bl.a boplasser og fangst helt
tilbake til steinalder og omfattende, tilnærmet
industriell jernproduksjon fra myrmalm i området.
Det ble registrert ca. 69 steinalder lokaliteter og 90
jernutvinningsplasser

Sesong og varighet
Tidsbilde: Eldre steinalder
Vår: 1.juni til skoleferie start
Høst: August – september
Varighet: 3 timer fra kl. 10.00
Passer for: 3.—5. klasse
Andre tidsrom kan avtales
Det er utarbeidet egne info.ark om jegersteinalder
som kan brukes til forberedelse for elevene. Disse
info.arkene blir tilsendt etter bestilling.

Priser
For aktiviteter:
Kr 60,- pr elev og minimum kr 700,- pr.
klasse / gruppe. I tillegg kommer materialkostnader
på kr. 150,- totalt
For omvisning i utstilling: gratis

Program for dagen

Dokkfløy
Arkeologiske funn fra Dokkfløy tyder på at
menneskene brukte området for kortere opphold for
jakt og fangst. Brente beinrester fra disse
oppholdsstedene ved Dokkfløy er artsbestemt til
elg, bever og hund/ulv.
Elgen er fortsatt mulig å treffe, mens beveren ikke
finnes etter at den ble utryddet på 1700-1800tallet.
Flint forbindes ofte med steinalderen. Ved Dokkfløy
brukte menneskene også litt flint. Men arkeologer
har utfra funn klarlagt at menneskene i stor grad
brukte lokale bergarter og især Ringsaker-kvartsitt.
De laget skinnskrapere av kvartsitt og fikk rengjort
skinnene. Den lokale kvartsitten fant de overalt og
det var enkelt å lage skrapere – kanskje
bare til engangsbruk.
Ved Dokkfløy ble det gjort store funn av oker. Det
ble funnet oker nesten overalt der det ble gravet.
Oker har trolig hatt et stort anvendelsesområde; alt
fra seremonier omkring gravlegging av de døde
og maling på berg, til middel for hudbeskyttelse,
impregnering av skinn og konservering av ferskt
kjøtt.

Oppmøte ved museet der dere blir møtt av veileder
fra museet.
.Aktiviteter:
* Bearbeiding av flint
* Bruke flintavslag til å arbeide med skinn.
* Flå et dyr
* Bruke av oker
* Lage ”helleristning”
* Bruk av ildborr
* Lage urtedrikk i lærkar ved hjelp av koksteiner
* Skyte med pil og bue
* Steke kjøtt eller fisk på spidd over bålet eller
koke det i kokegrop
(Med forbehold om endringer)

