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1. SAMMENDRAG

1.1 Foredragene og debatten

Rådet for humanistisk forskning (RHP) arrangerte i dagene 5.-6. juni

1980 en konferanse om samarbeid mellom arkeologi og naturvitenskap.

Konferansen som ble holdt på Geilo, samlet ca.35 deltakere fra arkeo-

logiske og naturvitenskapelige forskningsmiljøer. Konferansen behand-

let i første rekke samarbeidsproblemer og samarbeidsformer, og de enkel-

te naturvitenskapelige arbeidsfelt og metoder som ble tatt opp ble

hovedsakelig behandlet ut fra dette perspektivet. Videre drøftet man

spesielt grundig arkeometriske metoder som termoluminisensmåling og

dendrokronologi fordi det på disse områdene er dagsaktuelle priori-

teringsspørsmål som må løses både på nasjonal'og internasjonal ba-

sis. Seminarprogrammet var delt inn i følgende sesjoner: a) Dags-
14

aktuelle problemer og prioriteringsspørsmål (TL, C og dendrokro-

nologi), b) Andre fagområder (geologi, zoologi, botanikk osv.), c)

Perspektiv framover: nye problemstillinger og metoder og d) Hold-

ninger til samarbeid og e) Oppsummering og forslag til oppfølging.

Ved åpningen redegjorde Kjell Falck for bakgrunn og målsetting for

konferansen. RHF har i den senere tid vært en del opptatt av proble-

mene omkring dette tverrfaglige samarbeidet, både på grunn av den

kontakt rådet har hatt på det internasjonale plan og fordi søknader

om støtte til samarbeidsprosjekter har hatt lett for å bli en kaste-

ball mellom fagrådene innenfor NAVF. NAVF ønsker synspunkter fra

fagmiljøene på hvordan de eksisterende samarbeidsproblemer best kan

løses.

Arkeometriske metoder ble behandlet i foredrag av Reidar Nydal og

Ulf Hafsten. Nydal ga en oversikt over utviklingen av C-laborato-

riet i Trondheim. Han orienterte om måleteknikk, feilkilder og den-

drokronologisk kalibrering av kurvene, og kom også inn på datering

av små prøvemengder ved hjelp av aksellerator. Han orienterte kort

om prinsippene for datering ved hjelp av termoluminisens (TL) og

drøftet eventuell videreutvikling av metoden på norsk og på nordisk

basis. I en kommentar til dette foredraget drøftet Heid Gjøstein Re-

se anvendbarheten av TL-metoden, sett fra arkeologisk side, på bak-

grunn av de undersøkelser som hittil er foretatt. Som et supplement

til Nydals foredrag ga Kristen Michelsen en orientering om datering

_ i c _
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av jordpr?Sver ved C-metoden.

Ulf Hafsten redegjorde for dendrokronologiens stilling i Norge idag.

Dette arbeidet har i flere år ligget nede, selv om metoden synes me-

get anvendbar på norsk arkeologisk materiale. I bl.a. Sveits og

Tyskland pågår det for tiden et omfattende dendrokronologisk arbeid.

Hafsten kom også inn på prinsippene for denne dateringen og de meto-

dologiske vansker som er knyttet til metoden. Han pekte på at meto-

den har relevans for en rekke fagområder,'også ut over rent bota-

' niske og arkeologiske problemstillinger.

Debatten omkring disse arkeometriske metodene dreiet seg om priori-

teringssp0rsmål på norsk og nordisk basis. Det ble hevdet at det ik-

ke var skjedd noe saerlig nytt med TL-metoden de siste årene, og man

stilte sp0rsmål ved behovet for TL-datering på norsk arkeologisk ma-

teriale (se neste avsnitt om uttalelse til MAVP). Med hensyn til den-

drokronologi var det stort sett enighet både om at metoden er vel

anvendelig i Norge og at det er et stort behov for en videre utvik-

ling her i landet (se neste avsnitt om uttalelse til NAVF).

Under sesjonen "Andre fagområder" var det foredrag og diskusjon om

samarbeidsfelter innenfor botanikk, zoologi, geologi, fysikk og

kjemi. Helge Askviks foredrag om petrografi inneholdt en redegj0rel-

se om faget og de forskjellige unders^kelsesmetoder av bergarter,

slik som lupe- og mikroskopunders^kelser, kjemiske analyser og radio-

metriske dateringer. Han kom også inn på geologens plass ved arkeo-

logiske unders0kelser. Debatten etter foredraget gikk for en stor

del på spörsmålet om hvem som kan gj0re hva ved geologisk/arkeolo-

giske unders0kelser.. Et hovedterna i denne diskus jonen var hvilke

krav som her skal stilles til arkeologen. Rolf W. Lie orienterte om

osceologiens stilling i Norge. Det finnes her i landet bare é*n vi-

tenskapelig stilling i osteologi, så det sier seg selv at kapasite-

ten på dette tradisjonelle samarbeidsfeltet er altfor lav. Inntil

nylig har det osteologiske arbeidet hatt karakter av ren service

överfor arkeologer, men Lie la vekt på behovet for en,nyorientering

her. Dels har osteologen behov for å forfszSlge egne faunahistoriske

problemstillinger, dels krever mer problemorienterte spörsmål fra

arkeologenes side andre samarbeidsformer. (Se avsnitt nedenfor vedr.

resolusjon fra konferansen).

- 16 -
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Krzywinskis og Kalands foredrag om paleobotaniske emner førte til

diskusjoner om arkeologenes problemstillinger, kildekategorier og

prioriteringer. I debatten kom det også fram hvor vanskelig arbeids-

situasjonen er for de botanikere som velger å arbeide med kulturhi-

storiske problemstillinger. Disse vanskene skyldes ikke minst nega-

tive holdninger i de øvrige naturvitenskapelige fagmiljøene, i til-

legg til fastlåste fakultets- og fagrådsgrenser. Por de paleobota-

niske fagene er dessuten den prekære stillingsmanglen en trusel for

det videre samarbeid (se avsnitt nedenfor).

I sitt foredrag om framtidsperspektiver på dette tverrfaglige samar-

beidet tok I. Rosenqvist opp nye problemstillinger og metoder. Han

tok utgangspunkt i tre forskjellige samarbeidsfelter, nemlig alders-

bestemmelsesmetoder, studier av miljø og teknologi og konserverings-

metoder, og ga eksempler på nyere forskningsresultater på disse om-

rådene .

I foredraget "Samarbeid og samarbeidsproblem sett fra arkeologisk

side" pekte Svein Indrelid på at dette samarbeidet har lange tradi-

sjoner, og at det har bidratt til å gi faget nordisk arkeologi et

særpreg. Men hverken i Norge, i Norden eller i Europa er samarbei-

det problemfritt, og følgende hovedproblemområder synes å være fel-

les: personlig versus formalisert eller institusjonsmessig samar-

beid, forholdet mellom utvikling av en metode og den praktiske an-

vendelse av den, og problemet omkring kommunikasjon og gjensidig

innsikt i hverandres fag. Anders Hagen kom i sin kommentar inn på

forskjellige samarbeidsformer og de eksisterende barrierer av økono-

misk og administrativ art. Øivind Lunde kommenterte samarbeidspro-

blemene sett fra de antikvariske vernemyndighetenes side og la spe-

siell vekt på juridiske og administrative aspekter.

Den samme problematikken ble også tatt opp i foredrag og kommentarer

fra naturvitenskapelig side. Rosenqvist understreket at det kun er

gjennom personlig kontakt mellom mennesker at man kan snakke om sam-

arbeid. Administrative avtaler mellom institusjonen fører sjelden

til noe særlig. Han kom også inn på de motiver som driver forskerne

til å arbeide med sin vitenskap. Helge Høeg redegjorde i sin kommen-

tar for en del praktiske spørsmål ved prosjektsamarbeid.

Et tema som stadig gikk igjen i debatten var de hindringer for et



fornuftig samarbeid som skyldes fastlåste fakultetsgrenser og fag-

rådsgrenser. Slike hindringer forsterker de ressursproblemer som na-

turligvis også eksisterer. Arbeidsmiljøloven og Tjenestemannsloven

skaper i tillegg vansker for oppretting av engasjementsstillinger.

Lov om kulturminner pålegger arkeologene og de antikvariske myndig-

heter en rekke oppgaver. De forvaltningsmessige oppgaver er store,

og med dagens ressurssituasjon synes det nærmest umulig å håndheve

loven etter intensjonene. Denne ressursmanglen er spesielt følbar

på de områder som forutsetter et samarbeid mellom arkeologer og na-

turvitenskapsfolk. Likevel kom det fram i debatten at det nettopp

var gjennom kulturminneloven at man på flere hold øynet en mulighet

til å gjøre noe med den prekære stillingsmanglen på samarbeidssek-

toren. Lovens krav kan ikke oppfylles uten økte ressurser.

Det ble av enkelte også sterkt understreket at endrete budsjettram-

mer og nye stillingshjemler ikke alene kan løse samarbeidsproblemene.

Det kreves på mange måter en holdningsendring innenfor vitenskaps-

samfunnet..

•

1.2 Forslag, uttalelser og resolusjoner

I forbindelse med debatten omkring arkeometriske metoder og priori-

teringsspørsmål vedtok konferansen å avgi følgende to uttalelser til

NAVF:

"Prioriterte bevilgninger til termoluminjsens (TL)

Fra arkeologisk hold konstaterte man at metoden foreløpig ikke

har brakt så interessante dateringsresultater at man vil anbe-

fale prioriterte bevilgninger til termoluminisens. Støtten

måtte foreløpig tildeles til fortrengsel for andre fagområder

som har mer åpenbar nytte for den arkeologiske forskning.

Man er klar over den mulighet som ligger i utviklingen av TL-

metoden med sikte på datering, og ønsker.at behovet for en slik

utvikling i våre egne TL-miljøer vurderes." (Se s. 88-89).

"Årringsanalyse - Dendrokronologi

På NAVF/RHFs konferanse på Geilo 5.-6. juni 1980 om samarbeid

mellem naturvitenskap og arkeologi, ble det i et innlednings-

foredrag ved professor Ulf Hafsten pjort rede for status pr.

idag på området årringsanalyse - dendrokronologi.
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På grunn av den omfattende arkeologiske aktivitet har det un-

der det vakuum på feltet dendrokronologi som har eksistert her

i landet de senere år, hopet seg opp et betydelig, ubearbeidet

dendrokronologisk materiale.

Når det gjelder datering ved hjelp av gran- og furu-materiale,

er metodene idag så langt utviklet at det er grunnlag for gjen-

opptagelse av denne virksomhet. Konferansen vil derfor anbefale

at NAVF prioriterer dette fagfelt." (Se s. 91).

Diskusjonen omkring ressursproblemer og stillingsmangel viste at

situasjonen var spesielt vanskelig for samarbeidsområdene osteologi

og vegetasjonshistorie. På denne bakgrunn ble følgende resolusjon

formulert og lest opp ved avslutningen på konferansen:

"På NAVFs konferanse 5.-5. juni 1980 om samarbeid mellom natur-

vitenskap og arkeologi ble det klart at de største problemene

ligger i stillingssituasjonen ved de osteologiske og vegeta-

sjonshistoriske fagmiljøer. Disse fagmiljøene er arkeologenes

viktigste samarbeidspartnere og lider under en prekær mangel på

faste stillinger.

Videre framkom bred støtte til overføringen av humanosteologisk

samling til Zoologisk Museum i Bergen." (Se s. 95).

Det eksisterende lovverk vanskeliggjør opprettelse av engasjements-

stillinger som kan styrke det tverrfaglige samarbeidet. En represen-

tant for Riksantikvaren anmodet derfor NAVF om å vurdere hvorvidt

rådet kan påta seg å administrere øremerkede prosjektmidler. Forsla-

get med begrunnelse er gjengitt på s. 100-101.



- 6 -

2. BAKGRUNN OG MALSETTING FOR KONFERANSEN

v/f0rstekonservator Kjell Falck

På vegne av NAVF, Rådet for humanistisk forskning (RHP), er det en

glede for meg å kunne 0nske alle velkommen til denne flerfaglige

konferanse om samarbeid mellom naturvitenskap og arkeologi. Et slikt

saraarbeid har eksistert lenge, men det er såvidt vites furste gang

representanter for fagmilj0ene m0tes for å dr0fte former og hold-

ninger til samarbeid nå og i fremtiden.

Et par ord f0rst om bakgrunnen for konferansen. Temaet har opptatt

RHF en del i den seneré tid, ikke minst på grunn av den kontakt

rådet- har hatt på det internasjoriale plan, f.eks. gjennom represen-

tasjon i ESF's arkeologiske komité og i den nordiske underkomité for

samarbeid mellom naturvitenskap og arkeologi.

Dertil har fagrådet i årenes 10p mottatt s0knader om st0tte til na-

turvitenskapelig utstyr og prosjekter som har vasrt direkte knyttet

til arkeologiske problemstillinger. I noen tilfeller blir rådet også

bedt om å st0tte disipliner som for tiden ligger nede, som f.eks.

dendrokronologi, eller som er lite kjent i vare humanistiske milj0er,

f.eks. termoluminisens. Slike s0knader har lett for å bli sendt mel-

lom Rådet for naturvitenskapelig forskning (RNF) og RHP uten at noen

vil påta seg ansvaret for dem eller prioritere dem h0yt.

Por å få avklart noen av de sp0rsmål som har meldt seg når det gjel-

der arkeologi og naturvitenskap vedtok RHP å holde en konferanse med

et begrenset antall deltakere fra de ber0rte fagmilj0er. Det oppnevnte

Svein Indrelid og meg til å forberede konferansen med Bjarne Rogan

som sekretasr. RNF ble kontaktet og det erklasrte seg stråks interes-

sert og oppnevnte Ivan Rosenqvist som sin representant i planleg-

gingsutvalget.

For fagrådet er det av sasrlig betydning å få opplysninger om fag-

milj0enes syn på samarbeidsformer og holdninger til samarbeid. En-

keltpersoners oppfatninger er kjent. Vanskeligere er det å vite

hvorledes institusjonene og fagmilj0ene stiller seg.

Dette gjelder f.eks. vurderingen av fremtidsmulighetene for TL og



dendrokronologi. Her er rådet interessert i meningsytringer fra

fagmiljøene, både om behovet for og ønskeligheten av å utvikle

disse områder her i landet. Og - hvem vil ta ansvaret for fagene

fremover?

Også når det gjelder samarbeid og kontakt mellom arkeologi og natur-

vitenskap er det ubesvarte spørsmål. Med få unntak har dette samar-

beidet vært etablert mellom personlig interesserte naturvitenskaps-

menn og arkeologer. De naturvitenskapelige institusjoner kommer

sjelden inn i bildet og dermed blir samarbeidet meget sårbart på

lengre sikt.

Samtidig er det klart at her er det mye latent konfliktstoff. Kan-

skje vil dette være særlig merkbart hos den naturvitenskapelige

part som kan komme til å føle at de spiller hjelpevitenskapens rol-

le, noe som både er lite tilfredsstillende og som virker inn på

selve holdningen til samarbeid. Uheldig er det også at en slik inn-

sats kan være lite meritterende for den naturvitenskapelige forsker.

I verste fall kan et mer rutinepreget analysearbeid for et annet

fag virke direkte diskvalifiserende for naturviteren.

Dette er et vesentlig punkt i samarbeidsproblematikken og positive

forslag kan bli avgjørende for den fremtidige holdning til samar-

beid over faggrensene. For NAVF vil det være av betydning ved vur-

deringen av samarbeidsprosjekter å vite om dette har støtte i fag-

miljøene og om samarbeidet kan tjene forskning og utvikling i begge

fag.

Konferansen bør komme med synspunkter på hvorledes fagmiljøene ten-

ker seg en utbygging av flerfaglig samarbeid. Det er f.eks. mulig at

forpliktende samarbeid best kan realiseres innenfor større prosjek-

ter hvor deltakerne er likeverdige og følger prosjektet fra initie-

ringsfasen til publisering. I alle fall bør det kreves at de samar-

beidende partnere setter seg inn i den annen parts tankegang og har

forståelse for det annet fags egenart. Samarbeidet bør videre være

av forskningsmessig interesse og verdi for alle deltakere slik at

tverrfaglig forskning i seg selv blir meritterende.

Saken har også et økonomisk aspekt. Naturvitenskapelig utstyr og
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unders0kelsesmetoder blir stadig dyrere, mens arkeologenes behov

bare vokser. Men de disponible midler 0ker ikke i samme takt, hver-

ken i NAVF eller ved universitetene. Dermed blir det n0dvendig å

komme fram til en prioritering av det utviklingsarbeid som tjener

begge parters interesser og som har fagmilj^enes stötte. Men det

kan tenkes at det også kan vsre nye veier å gå når det gjelder fi-

nansiering av forskning i fremtiden.

Problemene er store og vi må regne med mange ubesvarte spörsmål.

Men det gir forhåpninger om positive resuitater når så mange repre-

sentanter for de ber^rte fagmiljszier har tätt seg tid til å komme

her i Geilo. Mulighetene er så avgjort til stede for å kunne luke

ut misforståelser og dr0fte i felles forum vesentlige samarbeids-

sp0rsmål for de ulike fagområder.

3. FOREDRAG OG KOMMENTARER

3.1 Dagsaktuelle problemer og prioriteringsspszSrsmål:

14
C og termolummescens

v/lab.sjef Reidar Nydal

A. C datering.

C laboratoriet ved Fysikkseksjonen, NTH i Trondheim starta ikkje

som eit proklamert nasjonalt laboratorium med möderne utstyr og godt

servicetilbod for arkeologar og geologar over heile landet. Star-

ten i 1952 skjedde meir på hobbybasis av eit par forskårar (Per

Grande og Finn Bakke) i kjernefysikk, som var interessert i å for-

sake metoden. Deretter utvikla det heile seg til det ein kan kalla

eit nasjonalt laboratorium.

Bevilgninga frå NAVF var nok i underkant i den f0rste tida, men

auka på etter kvart i takt med dei resultata som vart oppnådd. For

utviklinga var det viktig at ein fekk tid til å arbeide seg inn i

problema og ikkje gjekk for sn0gt fram. Ei raskare utvikling i 50

åra kunne har f0rt til mange feilinvesteringar, idet ein etter 3

års arbeid fann å måtte leggja om måleteknikken frå fast kol til

gäss.
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Teknisk utvikling
1 4

Dei viktigaste problema å 10yse for C laboratoriet i f0rstninga

var av teknisk art. Det var tellerar som måtte utviklast frå den pri-

mitive geigertellaren med fast kol til proposjonaltellerar med pr0-

vene i gassform. Det var skjermingsproblem som måtte 10ysast, elek-

tronisk apparatur som måtte byggjast. Det heitte den gongen som no

at det ein kan få kj0pt ferdig, 10ner det seg ikkje å byggje. Dette

er sanneleg ei sanning med modifikasjonar. Mykje av det ein kunne

kj0pe av elektronisk apparatur var universalinstrument der prisen

var svaert h0g i h0ve til det vi trengde til å telle pulsane frå den
14langsame radioaktiviteten fra C. Når det til d0mes galdt tellarar,

så var desse ikkje til å få kj0pt i det heile. Den utviklinga som

har skjedd i laboratoriet, har sednare vore til stor nytte ved den

innsikt som personalet har fått i dei ymse deler av utstyi'et, slik

at alle feil kan rettast på utan hjelp utanfrå.

Ein enkel måleapparatur kunne i 1965 kj0past for kr. 230.000,-. Idag

har vi 8 slike apparaturar i drift, utan at vi eigenleg veit kva dei

er verd, men det dreier seg om summar på fleire millionär kroner der-

som alt kunne kj0past ferdig.

0konomi og datering

Laboratoriets eSkonomi finn vi frå den kurva som vert framvist. Det

som dominerar utgiftene er 10n til personalet, mens drift og utstyr

syner ein svart langsom stigning. Driftsutgiftene har sj01vsagt sti-

ge med auken i talet på dateringar, men prisen pr.datering har gått

ned. Frå NAVP har det vorte sett sp0rsmålstegn ved at talet på ut-

f0rde dateringar har auka til de 4 dobbelte, medan talet på tilsette

berre har auka med ein praktikant i same periode. Her har ei om-

prioritering av oppgåver hatt betydning, idet C laboratoriet gjer

også andre ting enn C-datering (14C i naturen, 5H datering, Th/U-

datering). Dessuten har velvilje og lojalitet frå personalet vore

svasrt viktig for å få gjennomf0rt rasjonalisering og eit h0gare ar-

be idspr ogram.

Talet på dateringsoppdrag har frå eit nokonlunde konstant tal (60 -

100) i det meste av 60-åra, vore justert drastisk opp i 70-åra. Si-

ste gongen talet var justert var i 1977, til 400 dateringer i året.

Talet har sidan ikkje vist nokon st0rre aukande tendens, og kapasi-

teten for laboratoriet vil difor vare tilstrekkeleg nokre år fram-
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over.

Størrelsen på prøvene

Ein tendens i utviklinga er at ein god del av prøvemengdene, særlig

innan geologi, vert stadig mindre. Generelt vert alle oppdragsgjeva-

rane oppfordra til å sende inn romslege prøver etter dei oppgavene

som er oppgjevne. Ein bør ikkje slappe så mykje av på dette kravet

sjølv om det no kan daterast mindre prøver enn tidlegare utan at ein

tapar så mykje i gransemd.

Særleg har di 2 minste tellarane vore flittig brukt i det siste. Des-

se nyttår mengder på 0.6g og 0.2g reint karbon. For den minste tel"

laren kan ein koma ca. 25.000 år attende i tida, og ein kan datera

ca. 10.000 år med ei gransemd på - 250 når ein nyttår ei registre-

ringstid på ca. 4 døgn. For tellaren på 0.6g får ein ei tilsvarande

god datering ved registreringstid på ca. 2 døgn. Det er ingen tvil

om at behovet for å datere dei små prøvemengdene skyldast eit reelt,

behov meir enn latskap av oppdragsgjevarane. Små mengder av organisk

• materiale i gytjeprøver gjer at dateringane vert meir verdfulle om

ein kan datere ei mindre søyle.

Borkjerner frå sokkelen inneheld ofte svært lite skjell og det vil

no gå svært bra å datere ca. 10.000-12.000 år med vektmengder på 2-

4 gram dersom materialet er påliteleg.

Innan arkeologi kan problemer med små prøvemengder også være aktuelt.

Det gjeld beinprøver der berre kollagenet vert trekt ut for datering.

Det kan gjelda trekol der ein helst ynskjer å få utført ein enkel da-

tering på eit stykke kol frå eit lauvtre i høgfjellet. Med dette kan

ein unngå feil som ein kan få inn ved å datere gamal furu, som kan

ha høg alder før det vart nytta til brensel. Det gjeld framfor alt

å auka prosenten av pålitelege dateringar, og dateringar av små prø-

vemengder kan gje eit verdifullt bidrag til dette. Når alt kjem til

alt er kanskje måleusikkerheten den minste feil som oppstår ved ein

datering, sjøl om svært mange oppdragsgjevarar tykkjer at denne er

brysom nok.

Ny teknikk for datering av små prøvemengder

Utviklinga dei seinare år har synt at datering ved hjelp av aksel-

lerator kan verta eit realistisk alternativ for aldersbestemmelse på
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svaert små mengder karbon heilt ned til ca. 1 mg, og med same n0yak-

tighet som ved konvensjonell datering. Por tida er 3 spesialbygde

tandemakselleratorar under innstallasjon i Canada, USA og England.

Akselleratoren i Tucson som skulle stå ferdig sumaren 1980, vil ikk-

je koma i gang f?Sr i 1981. Eliers vert det også arbeidd med denne

teknikken ved syklotronlaboratorier. Ved Fysisk institutt på Blindern

er det sdkt om pengar for slike forsizik for 1981. Dersom dette blir
14

vellukka vil det bety eit verdfullt bidrag til utviklinga av C da-

teringa for ei tid framöver. Men dersom akselleratorteknikken skulle

komme for älvor, må laboratoriet irmstille seg på den nye teknikken

ved å få ein spesiallaga aksellerator. Dette er gjort klart i labora-

toriets långtidsbudsjett ved at det er f0reslått midlar til ein slik

maskin i 1984.

Feilkjelder

Sj01 om C metoden er den mest n0yaktige radioaktive dateringsmeto-

den som ein hittil kjenners så opplever ein likevel at ein inn i

mellom får resultat som opplagt er feil. Mange av desse feila har

vorte oppklåra i samarbeid med oppdragsgjevarane, men det er enno

mykje ugjort. Ein kan her nemne dei forskjellege resultat ein har

fått frå trekol. Her kan kolet ha tilh^yrd ein gamal furustubbe som

har vorte nytta som brensel, og feilen kan verta opptil fleire tusen

år. Berre når ein nyttar bj0rk og andre kortliva tre, kan ein kjenna

seg trygg på at feilen vert liten. Trekol er også ein god absorbator

for organiske syrer (eks. humussyre) i jorda, og det kan av og til

vaera sp0rsmål om ein har fått ut alt ved den kjemiske prosessen. Det

kan vaere ynskjeleg at oppdragsgjevaren som får utf0rt datering, kan

interessera seg for dette problemet og vaera med og gjera reinsinga

betre.

Utanom trekol har vi materiale som torv og gytje som innimellom gjev

misvisande alder. For gytje har vi gått over til å datere 2 fraksjo-

nar, der den eine fraksjonen er den som 10yser seg opp i lut, medan

den andre er fäste planterestar. For skjel har vi i läng tid malt på

ytre og indre fraksjonar utan at vi ser stor skilnad i ålder.

Datering av bein var svaert tvilsamt så lenge heile den organiske

fraksjonen vart datert. Etter at vi berre utförde dateringa på kol-

lagenet i beinet, vart resultata betre.
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Massespektrometer for lette isotopar

For å kunne korrigere C alder for pr0ver med unormalt forhold
12 13mellom karbonisotopane C/ C, er det naudsynt at dette forholdet

vert malt i pr0vene. For ein del prover som skjel, tre og trekol er

forholdet meir stabilt enn for bein, torv og gytje. For dei sista må

ein ta med ein ekstra usikkerhet (l standardavvik) på ca. - 50 år

dersom ikkje fraksjonsanalysen vert utförd. Analysen på slike pr0ver

vert for tida utförd ved K.T.H., Stockholm. Dersom isotopforholdet

skulle målast på alle pr0vene, ville dette medf0re ei utgift på

kr. 50-000»- .i året. Det foreslåtte nasjonale massespektrometeret

for lette isotoper er mellom anna ideelt til måling av C/ C, og

laboratoriet for Radiologisk Datering er scikjar av eit slik instru-

ment for 1981.

14

C datering og dendrokronologi

Ei kalibreringskurve for C som gjev rett historisk ålder har ein

no fått for dei furste 7000 år ved å telle seg attende på årringane

i kjempetre (Bristlecone pine) frå California. Kalibreringskurva kan

enno gjerast betre og f0rast lenger attende i tida, og i mange land

er ein oppteken med dette. Dette er eit samarbeid over.landegrensene

som også laboratoriet b0r delta i, også med materiale frå Noreg.

Når det gjeld dendrokronologi som dateringsmetode her i landet, er

dette eit viktig felt som frå tidlegere arbeid har synt å ha fram-

tida for seg i Tr0ndelag og på Austlandet, men kan verta svaert tvil-

sam på store deler av Vestlandet. C metoden gjev relativ stor usik-

kerhet det f0rste eit tusen år attende i tida, og her vil dendrokro-

nologien vera den rette metoden, der ein kan finna brukbart materia-

le. Det er klart at ved restaurering av f.eks. gamle kyrkjer og an-

dre bygningar ynskjer ein i det minste å få greie på kva for eit år-

hundre ei viktig hending har funne stad, noko som berre gamle skrif-

ter eller dendrokronologien kan gje svar på. Opptaket for eit den-

drokronologisk laboratorium for datering spm no er gjort av profes-

sor Ulf Hafsten ved Norges Laerarh0gskole i Trondheim, er svasrt vel-

komen for alls som er opptekne med å 10ysa dateringsproblem. I h0ve

til dei oppgåver som ligg f0re, er dette eit minimumsprosjekt (1 per-

son + driftsmidlar) som i f0rste omgång b0r kartlegge metoden i Tr0n-

delag, og nytta han på utgravingar her.
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B. Termoluminescens (TL)

Sett frå ein fysikars synsvinkel er termoluminescens, på same mate

som C, ein fasinerande del av fysikken. Effekten som enno ikkje er

heilt klarlagt, har engasjert fysikarar dei siste ca. 30 år over hei-

le verda også i vårt land. Med termoluminescens forstår vi den evne

eit stoff har til å lägre ein del strålingsenergi når det vert utsatt

for radioaktiv stråling. Energien vert oppbevart i krystalstrukturen,

og ein kan taka han ut att som lysstråling ved oppvarming av stoffet.

Berre stoff som er isolatorar kan gj.e termoluminescens, og ein kan

soleis ikkje nytta metall.

Absorbering av stråling skjer på den maten at strålinga framkallar

jonisasjon av atoma i stoffet. Her vert elektrona revne ut av sine

opphavelege baner. Dei fleste elektron fell attende på plass, bort-

set frå ein liten del som vert innestengd i "hol" (defektar) i stof-

fet. Desse elektrona har ein h0gare energi enn dei andre, og ener-

gien vert f0rst frigjeven når elektrona vert. rista ut av plassane

sine ved oppvarming (ca. il00oC).

Termoluminescens spelar ein stor rolle i helsefysikk ved at ein i

eit stoff som gjev termoluminescens (dosemeter) kan måle den strå-

ling som personår.vert utsett for. Til slike dosemeter nyttar ein

t.d. litiumfluorid, kalsiumsulfat og kalsiumfluorid.

Målemetoden og apparatur for termoluminescens er velkjend, og ein

del slik apparatur er vanleg rundt omkring på större fysiske labora-

torier (t.d. Blindern, NTH, Statens Institutt for Strålehygiene,

Institutt for Atomenergi og Radiumhospitalet).

Termoluminescens for datering

Studium av termoluminescens for datering har pågått i dei siste 20

år. Metoden går ut på å måle den stråledose som har vorte lagra i'

slike material som potteskår, teglstein og kokestein som ein finn ved

utgraving av gamle buplassar. Den termoluminescens ein seinare kan

måle i materialet er eit resultat av den stråling materialet har vor-

te utsett for gjennom tida mens det låg i jorda. Denne strålinga

kjem i hovudsaka frå radioaktive isotopar (torium, uran og kalium) i

jorda og i sj01ve pr^vematerialet. Dessutan får ein også eit bidrag

frå kosmisk stråling. Den viktigaste og vanskelegaste del av date-



ringsprosessen er ved radioaktive og kjemiske analyser å fastsette

tilstrekkelig n0yaktig den stråling som materialet har vorte utsett

for. Når dette er gjort, kan ein bestemme alderen ut i frå formelen

Ålder = T L

(TL pr. doseeining)x(dose pr.år)

Sj01v om det alt har synt seg at TL-metoden i mange h0ve kan gje på-

litelege resultat, så er det mykje utforsking som står att f0r han
14kan oppnå tilsvarande tillit som C metoden. Det er ymse framgangs-

måtar som vert nytta ved TL-datering, men det er sasrleg metoden som

vert kalla kvartsinklusjonsmetoden som har synt seg mest lovande til

no.

Denne går ut på å utf0re målingar berre på kvartskorn som fins i pr0-

vematerialet. Bakgrunnsstrålinga i omgjevnaden der materialet vart

funne, må målast over ca. 1 år med spesielle dosemeter.

Ein anna metode er kvarts-feItspatsubtraksjonsmetoden. Med denne me-

toden tek ein sikte på å kunne utf0re målingar på materiale som er ,

samla inn tidlegare og der ein ikkje kan få måle bakgrunnsstrålinga

på funnstaden. Dateringa vert her berre basert på å måle den stråle-

dose som kalium-feltspatkorn har motteke frå kalium som er plassert

i korna sine krystalgitter. Det er her viktig at strålinga frå ka-

lium er dominerande i h0ve til stråling frå andre isotopar i omgjev-

naden .

TL-datering i Moreg

Det har hittil ikkje koma noko sterk oppmoding om å få i gang TL-

datering i Noreg. Dette kan ha si årsak i at metoden er lite kjend,

men også at ein har vore i stand til å 10yse dei mest aktuelle da-

teringsproblema ved hjelp av C metoden.

Det einaste fors0k med TL-datering vart gjort i 1971 av dosent Anders

Storruste ved Fysisk Institutt på Blindern. Oppdraget vart gjort for

Historisk Museum i Bergen ved Heid Gj0stein Resi. Dateringane som

berre var relative dateringar,vart av oppdragsgjevaren sett på som

vellukka. Dateringane vil verta kommentert av Heid Gj0stein Resi i

eit eige innleg.
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Dette dateringsforsjziket var svsert nyttig idet det syner at det ikkje

er så stort sprang for fysikarar å innstille seg på TL-datering. Di-

verre vart ikkje arbeidet med TL-datering på Blindern f0rt vidare.

Ein del pr0ver frå utgravingar på Hardangervidda har vorte sende til

Vagn Mejdahl ved eit TL-laboratorium i Ris0, Danmark.

Nordisk samarbeid om TL-datering

I Skandinavia er Vagn Mejdahl ved TL-laboratoriet i Ris0, Danmark,

den som har gjort mest for å utvikle TL-metoden. Det var difor natur-

leg at ein framst0yt for eit felles skandinavisk TL-laboratorium kom

frå Ris0.

Eit forslag til Sekretariatet for.nordisk kulturelt samarbeid kom

f0rste_gong i 1976. Det var då tvil om kor"påliteleg metoden var, og

saka vart dermed lagt til side. Eit nytt forslag til sekretariatet

kom 25.oktober 1979 med sikte på å få etablert det skandinaviske la-

boratoriet i 1981.

I henvendelsen til sekretariatet heiter det: "Netop TL-dateringsfor-

S0get opfylder en läng raekke förutssetninger, der burde g0re en koor-

dination og koncentration på nordisk plan til en given sag.". Vidare

heiter det: "Såfremt fors0gene med TL-datering f0rer til de forvente-

de resultater, kan det på laengere sigt blive formålstjenligt at have

et laboratorium i hvert af de nordiske lande. I udviklingsfasen bur-

de indsatsen imidlertid koncentreres på et sted i Norden ". Når

det gjeld nordisk kultursamarbeid så b0r ein i utgangspunktet vare

positiv til dette. Men ein b0r n0ye vurdere kva samarbeidet gjeld og

kva form det b0r få.

Utviklinga av TL-metoden vil ikkje berre avhenge av om det vert sat-

sa på eit stort felles skandinavisk laboratorium. Det har alt vorte

utf0rt eit verdfullt arbeid i Danmark, men ein veit også at dette er

tilfelle i mange andre land (serleg England). Etter 20 års utvikling

av metoden fins det enno mange problem som nå 10ysast, og det er li-

ten grunn til å tru at utviklinga kan verta avslutta om nokre få år.

Datering med -1 C har synt at utviklinga i dei einskilde land i til-

legg til god kontakt over landegrens ene, er svasrt effektivt. TL-da-

tering er ein metode som ikkje er meir ressurskrevande enn C, og

sidan metoden ligg nar opp til eksisterande fagmilj0 i dei nordiske
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land, ser ein ingen spesiell grunn til å satse på eit felles nordisk

laboratorium korkje i utviklingsfasen eller seinare.

På grunn av den nære kontakt eit TL-laboratorium bør ha med arkeolo-

gar og tilhøva på buplassane der ein finn dateringsmateriale, ville

det kanskje være meir naturleg med nasjonale laboratorier. Det er

grunn til å tru at det norske materialet som for ein stor del består

av kokestein frå buplassar, krev si eige gransking for TL-datering.

Ein del dateringsforsøk kunne her straks setjast i gang med årlege

midlar av omlag same storleik (ca. kr. 100.000,-) som tilskotet til

eit felles nordisk laboratorium.

Føresetnaden for tilskot til TL-datering av norsk materiale må være

at behovet for slik datering er stort nok, anten dette gjeld midlar

til eit felles skandinavisk - eller eit nasjonalt laboratorium. Det-

te behovet krev ei nærare utgreiing.

Termolumine scens-dateringer

Kommentar v/vit.ass. Heid Gjøstein Resi

Fra Norge foreligger det så vidt jeg kjenner til bare et lite antall

termoluminescens-dateringer .av arkeologisk funnmateriale. Jeg vil

først kort omtale disse dateringsresultatene, så forsøke å knytte

noen bemerkninger til dem om hvilken verdi slike dateringer har el-

ler kunne få for nordiske arkeologer og stille noen spørsmål om nor-

ske arkeologers brukersituasjon i framtida.

Metoder til å datere f.eks. brent leire eller brente stein ved ter-

moluminescens er i hovedsaken utviklet i løpet av de siste 15 år.

Hvis vi har lov å slutte utfra det store antall artikler som stadig

publiseres om metoden og metodeforbedringer i forhold til de meget

få publiserte dateringsresultatur, er det grunn til å tro at forsk-

ningen om temaet ennå befinner seg i en innledende fase.

I 1972-74 arbeidet førsteamanuensis, dr.philos. Anders Storruste og

hovedfagsstudenter ved Fysisk institutt i Oslo med måling av termo-

luminescens. Fra disse årene foreligger det flere hovedfagsoppgaver

om metoden (Nils Ottestad, Eivind Fagerheim). Ved samme anledning

ble 8 prøver av leirkar fra gravplassen Hunn i Østfold forsøkt da-

tert. Fordi det ikke var mulig å foreta nødvendige korreksjoner på
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grunnlag av feilkilder ved skårenes størrelse, radioaktiv stråling

fra omgivelsene, relativt forhold mellom alfa og gamma i de respek-

tive prøver og ettersom heller ikke jordartene på funnplassen var

undersøkt, våget en dengang bare å rangere prøvene etter relativ

alder (Tabell 1 a).

Målingene ble foretatt i to omganger (TL 1 og 2) med litt forskjel-

lige metoder. Dateringsresultatene virker ganske rimelige. Fire prø-

ver som en kjente alderen på fordi de kom fra arkeologisk godt da-

terte gravinventar fra romertid (fra ca. 40 til 350 e.Kr.) ble grup-

pert nær hverandre i tid (F.24, 18, 15 og 13).

Av fire prøver jeg ikke kjente alderen på fait tre foran og en etter

romertidsfunnene, men på en slik måte at to prøver som kom fra sekun-

dære keramikk-konsentrasjoner i en stor gravhaug fra bronsealder

periode IV (ca. 100-800 f.Kr.) ble rangert foran romertidsfunnene

(P. 1 og 2). En av de to resterende prøver, som kom fra uanselige

flatmarksgraver, fait foran og en etter romertidsgravfunnene (I1. 3

og 27). Utfra disse resultatene kunne en arkeolog spinne videre på

tråder om keramikkutvikling (vi kjenner lite til datert bronsealder-

keramikk fra området) eller forskjeller i sosialstruktur gjenspeilt

i uanselige flatmarksgraver og arbeidskrevende, store steinbygde

gravminner fra samme tid. Jeg skal ikke gjøre det. A. Storruste var

den første til å understreke usikkerheter og feilkilder ved date-

ringsmetoden.

Aret etter daterte han keramikk fra to groper på Oddernes ved

Kristiansand for mag.art. Anne Aure Bagøien. Utfra dekor og form på

keramikkprøvene antok hun at den stammet fra yngre romertid (ca.200-

400 e.Kr.). A.Storruste anga denne gang alder i år (Tabell 1 b). Da-

teringene falt i nevnte tidsrom, men med ca. 20% standardavvik dek-

ker den likevel et meget videre spenn av tid enn arkeologen selv var

i stand til å angi. Heller ikke ved denne anledning ble det foretatt

målinger på funnplassen.

Samme år fikk Hardangerviddaprosjektet fem prøver av kokstein fra

fem forskjellige boplasser på Vidda datert av Vagn Mejdahl ved Risø-

laboratoriet (Tabell l e ) . Det ble også foretatt målinger på funn-

plassene. For en av de fem prøvene (den fra Hein 169) bemerker Mej-

dahl at betastrålingen var meget mindre enn for de øvrige og at det
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må foreligge feil ved prøven som er grunn til den store uoverens-

stemmelse mellom arkeologisk og TL-datering. Også prøven fra Nord-

manöslågen 523 viser uoverensstemmelse, men her foreslår Mejdahl

at prøven må stamme fra seinere bosetning på stedet.

I dateringsrapporten (av 7/H.1974) loves ytterligere fem TL-daterin-

ger av funnmateriale fra Hardangervidda utført ved Risø-laboratoriet.

Dette arbeidet er imidlertid ikke blitt gjennomført.

Som nevnt innledningsvis skrives det mye (og vanskelig for ikke natur-

vitenskapsfolk) om TL-metoden og lite om avsluttede undersøkelser. De

få rapporter jeg kjenner om avsluttede undersøkelser overbeviser meg

likevel om at dateringsmetoden kan bli svært verdifull for arkeologer.

En undersøkelse av tykke boplasslag fra en hule i Japan (Archaeometry

20,2., 1978, 171-176) viser hvor gunstig det kan være å kombinere C-

14 og TL-dateringsresultater og det er foretatt en rekke lovende un-

dersøkelser av brent flint (Archaeometry 19»2, 1977, 111-130) som er

verd å studere. Det er nesten unødvendig å peke på hvor nyttige TL-

dateringer av leirkarskår og brente stein kunne være for datering av

boplasser og graver. Ifølge V.Mejdahl opererer en nå også med stan-

dardavvik for TL-dateringer som er meget mindre enn dem som er nevnt

i tabeli 1 (- 280 år for funn som er 4000 år gamle, - 140 år for

funn som er 2000 år gamle, - 70 år for funn som er 1000 år gamle).

For øyeblikket kan vi ikke få utført TL-dateringer i Norge. Hvis en

bestemmer seg til at norske forskningsmidler i framtida skal tilflyte

det danske Risø-laboratoriet er det nødvendig å få svar på spørs-

målene: Hvilke rettigheter kommer norske arkeologer til å få som

brukere av TL-dateringer fra laboratoriet? Hva skal vi betale for

dateringene?

L
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C-daterxnger

Kommentar v/f0rstekonservator Kristen Michelsen

Det organiske materiale det forhistoriske menneske etterlot seg på

jordoverflaten eller grov ned i jorden, kominer kjemisk sett i samme

kategorier som det materiale det naturlige str0dekke består av. Det

arkeologiske materiale vil på samme mate som str^dekket ut settes for

de forandringer som kalles humifiseringsprosesser. Benytter vi den

mest omfattende definisjon på humus (Nord.nom. 1956) så omfattes alt

organisk stoff av begrepet uansett nedbrytningsgrad. Etter denne de-

finisjonen er også artefakter av organisk materiale humus.

Når vi mikroskoperer gammelt, jor"dfunnet tre, ser vi of te at det er

vesentlig forandret i forhold til friskt virke. Selv om opprinnelige

strukturer i noen grad kan vaere bevarte er det tydelig å se at det

har föregått omfattende forandringer.

Noe vet vi om dette. F.eks. hedbrytes cellulosen forholdsvis raskt.

Dette er en normal del av humifiseringsprosessen helt analog med det

som skjer med scr^dekket.

Om sammensetningen av det som blir tilbake i artefaktene vet vi min-

dre. Blir det f.eks. dannet nye kjemiske förbindelser ved reaksjoner

mellom de opprinnelige eller endringsprodukter av disse og 10selige

organiske stoffer som dannes i jorden og transporteres med vann, slik

at det blir bygget inn yngre karbon med tiden? Vil i tilfelle varm

NaOH 10se ut fraksjonen med det yngre karbon og etterlate fraksjonen

med det opprinnelige?

Jeg har ikke kunnet finne i litteraturen at slike forhold har vart

unders0kt på en overbevisende måte.

Imidlertid er det også i arkeologisk sammenheng aktuelt å få datert

jordpr0ver med C-metoden, og på dette område er det utfart under-

S0kelser av jordbunnsforskere som er interesserte i å skaffe opplys-

ninger om jordsmonnets og jordprofilenes dannelse. Disse unders0kel-

sene tror jeg er av interesse også for arkeologiske problemstillin-

ger.

De viser bl.a. at det skjer en foryngelse av lagene ved at karbon-
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holdig perkolater og stoffskifteprodukter fra jordorganismer vaskes

ned. Det er laget modeller som gj0r det mulig å f0re kontroll med

omfånget av foryngelsesprosessene (Scharpeensel, Tamers und Pietig

1968).

På et symposium som International Atomic Energy Agency holdt for

joribunnsforskere i Wien i 1968, ble det lagt fram et arbeid over

komparativ datering av forskjellige humusfraksjoner (Scharpenseel,

Ronzani and Pietig 1968). De ukorrigerte dateringer for ufraksjonert

humus fremgår av tabellen

TABLE I. HUMUS MATTER OF DIFFERENT FRACTION PATTERNS FROM SOIL TYI'ES OF QUITE
SIMILAR CORRECTED AGES (AGES INDICATED IN THE TABLE ARE ORIGINAL AND UNCORRECTED)

After correction for vertical rejuvenation as well ag for discrepancy between C and dendrochronologicaidata
(Damon et al. [6], Scharpenseel et al. [7]) all are between 6000 and 8000 yr old.

Depth
(cm)

10-20

20-30

30-40

40-50

50-tiO

<;o-7o

70-?0

-> »0-90

'.'0-100

Chetnozemi
Brunswick

1340 i 80

1920 i ?0

1760 t 70

1780 ± SO

2470 i 90

2tiS0 i 70

3310 ± 70

5300 i 30

Pseudogley-chernozem
Jerxheim

1740 t 70

2040 ± 70

3010 i 70

3790 ± 30

472C1 é80

5290 i SO

5550 t SO

5470 ± 80

Tangelrcndsina, Kramer
(Alps)

530 i 60

820 t 60

2050 i 50

3740 ± 90

4170 t 70

Parabraunerde,
Inden

2120 i 70

2330 ± 50

4170 i 70

•

PodsoL, Scherpenseel,
Netherlands border

An 2960 i 70

Bh 2570 t 70

cn
O

f l

C/1

s
a
8>

Det blir ikke tid til å kömmentere tabellen her. La meg bare nevne
14

at en podsol gir en C-datering som ukorrigert er 400 år hjzSyere for

Ah"laget (20-30 cm) enn for Bolaget på 50-60 em's dyp. En chernozem

viser stort sett szikende ålder med dybden, men de ukorrigerte verdier

man finner er ca. 100$ for lave.

Ved dateringen av de enkelte humusfraksjoner fulgte man det klassi-
ske skjema:
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SCHARPENSEEL et a l .

*-thO,SN NaOH.Pr0c191taT.cn
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and dfied by (Otot.ig extracted v.trn ethonol
evaoofation — 5o>ntt)t e*tiactcr
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s" \
Elnaiol ic<ubte sart \

concenratea and dfied — \
fraction af Hvmotoine'on;c \

j£i \
Ethcnal in,aluble 00
loO.SN NoOHpre
graynatnic acid by c
Na-cancentratian v̂

*,\Vn 1IC1

v

in with hut D.'.N
_-—

P^cip.talT<ir, C-uima.n

Hum.ne fraction S<CO3~
humui-CO

ciottatton of
jajufunrj 2N
11K NaCI ~~

Precipitate re-diwotved in 0.5N NoOH >y
01a re-precipitated by 2N Na-concentration v

x

Filtrattan and drying

gray Kjmic-acid fraction
N

Piecipitating alkali entfoct
whatever femaint soluble in
Na-concenTration, by MCI,
Filtration and drying —
brawn humic-acid fraction

NaOH

1 InsoUiblf
oh .tombu^l

.jlfraction

, and

~l

P01ger vi rekken: Fulvosyre - hymatomelansyre - brun huminsyre -

grå huminsyre - humin - hurauskull, så 0ker karboninnholdet og mcla-

kylvekten i samme rekkef01ge, mens oksygeninnholdet avtar. Naervaeret

av funksjonelle, reaktive grupper avtar.

TABLE II. DATING OF CARBON FRACTIONS OF SOIL ORGANIC MATTER

Dated fractions

Fulvic acid

Hymatomelamc acid

Blown huimc acid

Gray humic acid

Hum mes

Humus coal

Total C

Humic-acid C

Chernozem,
Soli in gen,

40 cm deep
A-horizon

2100 é 30

2240 t 30

Prelsol.
Netherlands border,

60 cm
B^-horizon

2060 t 60

1720 ± IJO

Kalkarer mour near
Euskirchen,

HO cm
O-horizon

4270 ± 80

4S10 t SO

5377 i 80

5-370 i 40

34'JO ±70

4460 i 80

Podsol,
Scherpenseel,

30 cm
A.-horizon

2930 i 40

15E0 t 80

2S30 ± 6 0

2980 ± 70

23S0 t 70

only in traces
available

Pseudugley-chernozem Adlurn,
near Hildesheim,

30 cm
SwA-horizon

1800 i SO

1390 t 70

4390 i SO

2910 ± 80

2810 ± 60

-3

- 1

n

I
en
m
tn

Resultatene av dateringen av humusfraksjoner viser at det kan vsere

dårlig overensstemmelse mellom verdiene for den varm lut oppl0selige

fraksjonen og humuskullet, og at verdiene for de lettest l^seligé

fraksjoner dessuten kan vise store avvikelser.

Min konklusjon på disse forhoid er sp0rsmålet om ikke lignende date-

ringer av norske humusfraksjoner og nedbrudt arkeologisk materiale

er en oppgave det er verd å satse på.
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DENDROKRONOLOGI

v/professor Ulf Hafsten

Dendrokronologien har sin bakgrunn i det vedanatomiske forhold at

det utenom tropestr^kene hvert år innenfor barken blir dannet en år-

ring bestående av en lys vårved med vide, tynnveggete celler og en

m0rk h?Sstved med trange, tykkveggete celler. Dette medfpirer at det

blir en skarp grense mellom ett års h0stved og neste års vårved, slik

at bredden av den enkelte årring kan males meget n^yaktig i lupe el-

ler mikroskop.

Tykkelsesveksten hos et tre kan avhenge av mange slags faktorer, men

normalt vil det vare en sammenheng mellom årringbredde og klimatiske

vekstbetingelser, slik at variasjonene i klimaforholdene fra år til

år gjenspeiler seg i de ulikheter eller det variasjonsm^nster man

finner for årringbredden längs en radius i et stammetverrsnitt. Det-

te er et forhold som allerede Leonardo da Vinci (1452-1519) var klar

over, idet han for Middelhavsområdet fant at årringbredden var avhen-

gig av nedb0rsforholdene. Også mer artsspesifike egenskaper kan på-

virke årringbredden, slik at förskjellige treslag vil kunne reagere

ulikt på de endringer som finner sted i de ytre betingelser. Por bar-

traerne vare spiller det her en rolle at furu skifter ut barmassen al-

lerede etter 3 år, mens gran bruker 7-8 år på utskiftningen. Omfån-

get av blomstring og fr0setting virker også inn, likeså treets ålder.

Endringer i de ytre vekstbetingelser forårsaket f.eks. av grafting,

gj0dsling eller hugst, har også en inarkert innvirkning på årringbred-

den. Det samme gjelder selvf?51gelig også vindfall, foruten angrep av

skadeinsekter (jfr. barkbilien) eller parasittsopp (jfr. almed?Sden

ved Ceratostomella ulmi).



- 25 -

Anvendelsen av årringsanalyse for dateringsformål - dendrokronologi -

forutsetter at ovennenvte, mer tilfeldige påvirkninger kan elimine-

res eller kompenseres for, slik at avhengigheten mellom årringbred-

den og klimaet kommer klart fram. Grunnleggeren av dendrokronologien

var den amerikanske fysiker og astronom A.E. Douglas som fra 1901 av

begynte å arbeide msd årringer for å prøve å etterspore rytmen i sol-

flekkaktiviteten bakover i tiden. Det kom nærmest som en åpenbaring

da han i 1911 oppdaget at samme karakteristiske årringsmønster gikk

igjen ikke bare i andre områder enn der han først hadde arbeidet, men

også i anctre treslag. Dermed var dendrokronologien et faktum, og al-

lerede i 1915 forelå de første forsøk fra hans hånd på å datere gamle

indianerbyggverk ved hjelp av årringsanalyse.

Fsllungsiahr
d « Bautnes
otbefcannl

L

Prinsippet for dendrokronologien er i teorien meget enkelt, men i

praksis ikke alltid like lett å anvende. Som det fremgår av ovenstå-

ende skisse, arbeider man seg bakover så langt man kommer ved å måle

årringbredden i levende trær og dernest i bygningstømmer som overlap-

per treseriene på overbevisende måte. Seriene kan forlenges ytterli-

gere bakover ved hjelp av jordfunnet materiale, slik det f.eks. er

gjort i grenseområdet mellom Jylland og Nord-Tyskland, der den re-

gionale årringserien er blitt forlenget bakover flere hundre år ved
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hjelp av det omfattende bygningsmaterialet som er gravet ut i Hedeby

(Haithabu) i Schleswig, et av de viktigste handelssentra i Nord-Euro-

pa fra Vikingtid. I vårt land regner vi med at bygningsmaterialet fra

bygrunnen i Trondheim på samme måte skal kunne brukes til å forlenge

foreliggende, regionale årringserie bakover forbi 1424 og muligens

til ca. 1000 eller lenger.

Forholdet med slikt jordfunnet materiale er at man ofte får en så-

kalt flytende eller isolert årringserie som er eldre enn foreliggen-

de regionalserier og som ikke umiddelbart kan tilkobles noen eksi-

sterende serie. Dette gjelder bl.a. det enorme stokkematerialet fra

Raknehaugen i Akershus, hvorfra det er utarbeidet en 45 år lang, me-

get karakteristisk serie fra tiden omkring 500 e.Kr. (datert ved

hjelp av C). For Jutulstua i Rennebu har vi en tilsvarende isolert

årringserie på 351 år, anslagsvis for tidsrommet ca. 1000 til 1300

e.Kr.

Den hjemlige utvikling av dendrokronologien går tilbake til Sigurd

Aandstads årringstudier fra Solør i 1934. Men forut for dette var et

grunnleggende arbeid over sommervarmens* innflytelse på årringbredden

blitt utført av forstmannen Erling Eide i 1926. Disse arbeidene ble

fulgt opp av nye grunnleggende studier ved forstekspertene Asbjørn

Ording i 1941 og Tollef Ruden i 1945. Gjennom disse og påfølgende ar-

beider er såvel statistisk behandling som standardisering av målere-

sultatene blitt introdusert. For å unngå feil på grunn av uregelmes-

sigheter i veksten som doble årringer eller stykkevis manglende år-

ringer, bør for det første målingene skje langs to radier i samme

stamme. For ellers å eliminere eller redusere virkningen av mange av

de tilfeldige, ikke-klimatisk betingede vekstfaktorer, bør det vide-

re foretas en snittberegning på basis av målinger av 6-8 stokker fra

hvert bestand eller eventuelt fra hver bygning eller hvert funnlag.

Videre bør årringbredden ikke oppgis i absolutte mål, men i procent

av stokkens gjennomsnittlige årringbredde - det som kalles standise-

ring av måleresultatene eller betegnes som indekser. For sammenlign-

ing av årringkurver ble det innført en matematisk kontroll, med ut-

regning av korrelasjonskoeffisienter og vurdering av den størrelse

disse burde ha for at sammenligningen skulle kunne sies å være rime-

lig sikker. Allerede i 1944 var metodeutviklingen kommet så langt at

professor Ove Arbo Høeg, som hadde initiert meget av dette arbeidet

her i landet, fant grunnlag for følgende optimistiske utsagn:



"En kan vanskelig nevne et arbeidsfelt hvor fruktene i den
grad henger modne og innenfor rekkevidde og frister til å
bli plukket, nei krever å bli det".

I en oversikt over årringundersøkelser og dendrokronologi i Norge

utgitt i 1956, fant han videre grunn for følgende uttalelse:

"Senere er et så stort arbeid blitt utført på dette feltet
i Norge at det neppe er gjort mer i noe annet land i Europa".

Til da var det også kommet en rekke viktige arbeider av Per Eidem

som har bidratt vesentlig til utarbeidelsen av dendrokronologiske

standardkurver både fra Østlandet og Trøndelag, jfr. nedenstående

illustrasjon som over streken viser de sammenhengende regionalkrono-

logier som foreligger idag og, under streken, de to nevnte isolerte

eller flytende årringserier. .De skraverte partier av staplene angir

at serien her bygger på færre enn-6 stokker, noe som for øvrige er

nærmere angitt i årstall til høyre for hver stapel. Som man ser, fo-

religger det et ganske betydelig materiale både fra Østlandet, Trøn-

delag og Nordland. I et land som vårt, hvor det mange steder er sto-

re klimatiske variasjoner selv over korte avstander, er det imidler-

tid behov for et langt tettere nett av standardkurver enn hva til-

fellet er idag. Som antydet, skulle det også være relativt enkelt å

forlenge flere av seriene bakover i tid, særlig i de områdene hvor

det pågår eller har pågått omfattende middelalder-gravninger.

D S N D R O K R O N O L O G I S K E S T A N D A R D K U R V E R F R A N O R . ; ;

N O R D L A N D ,1300 1500 . 1700 1200
Steiger.-Sørfold1 ' I - \\\.M-.r±\\-^>zbrZT^S^!Zr±^lZZiZZZl FURU 1395-1453-1937

Korgen1' I ' ' ' ';11hnTar-:r -J?i TJV-irm GRAN 1660-1751-1937

T R Ø N D E L A G ^ 1 5 g 0 „ „ „ w c o

Div. områder ; I ' IHTTTrr;r?m.-^rr-":y • , ._TTr—~~".TTI FURU 1424-1516-1933

1 ' ,:.iVj,.^.J-iL'^:3^zrv:r^srirx^r; GRAS 146:
O S T L A N D E T 1 3 3 Q 1 5 ( ? 0 i 7 ? 0 i g p 0

Gudbrandsdalen3' ! ' iM:i^llll.ltl.llUIlI.j.TO'.'"SSE±rr^:rS=SZI FURU 1446-1729-1530

Kumedal-Fiesberg2' i~ ii •• S'.-.•• H11'l\h::::^Tr=^T~rrrrxr^rrrTITO FURU 1383-1527-1954

Sciør-Hurdal1 ' I "' ~ ' " '•->.i',,.i\-rrrr.-'~ ~——i FURU 1630-1675-1937

uni^^.vnra.arv ," i Km?:—:-*' :~"7 I GRAM 1690-1735-1937

ISOLERTE ÅHRINGKRONOLOGIER
. 9pp , 11,00 13,00

Rennebu (Jutulstua) ' iiniiiiinrniiMiimufTfflTnuft FURU - 351 årringer
3 - . ^ i )

£__—::'J 3 Raknehaugen, Akershus FURU, 45 årringer
1) A. Ording 1941, S. Aandstad 1938, 2) P. Eiden 1953, 3) T. Siåstad 1957 UK-80

Dendrokronologi er et felt som egner seg godt for elektronisk data-

behandling, og det siste som har skjedd på det metodiske området er
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at det er utarbeidet databehandlingsprogram som på det nærmeste har

eliminert problemene med gjennomføringen av de enormt omfattende reg-

neoperasjonene. Den siste utviklingen på området er at man mer og mer

har tatt i bruk såkalte densitometriske metoder (tetthetsmålinger)

for å registrere årringsekvensene i en stammeskive. Dette gjøres ved

hjelp av røntgenfotografering med påfølgende densitometrisk måling

av røntgenbildene. Dermed er man også i ferd med å rasjonalisere sel-

ve målearbeidet.

1350 B00 moo SWn-Cmg 500 »Of Chr

500 MOO 1500 2003 « 0 0 3000 35OQ '000 'MO 50.00 8500 6000 6800 7000 7300 8000 »500 9000
' ' Radiocarbonialut vor hcult

D«w5 K £ 5 E Haupthorizont

Donau t/Maini y ^ " ! fl.Haupthorizont

Glodurmi 0 0

Donau 1 1 9 E2S3BrfiUn9Qobach
K8Ä3/ioMain3 C l ^ g ^ d I Haupthorizont

Ncupolz G£3 ^mmmiCZJ BreilingSOboch

Blindheim C a

Donau 7 B 3
Rostnheim •—<

Oonau 12153

GtiOtingin I —<
Donau 9 B 8

Donau
OfiOlingcnJ—•

I Oberrhcin
Ncningc

1 Moin SraiUnguObach.

Donau II BM

Brciltngunbach R 2 G 3 ES Rutzmdorl

Main i C Z 3

Doncu 6ISB9
Vimll

Ftg. 3 Holosön- Eichenchronologie nach Jahiring- und I 4 C-Datierungen Ruiztndorl2i

Situasjonen ute i Europa når det gjelder dette felt ble meget klart

eksponert på det internasjonale, dendrokronologiske symposiet i Mainz

i 1971*. Her kom det for dagen at det i Europa pågår et omfattende den-

drokronologisk arbeid som har bragt for dagen et meget omfattende ma-

teriale basert særlig på måling av eik. Dette gjelder ikke minst Tysk-

land, hvor en rekke laboratorier og personer er engasjert i dette ar-

beidet og hvor man har sammenhengende årringkronologier tilbake til

ca. 750 f.Kr. og isolerte eller flytende serier tilbake til mellom

6500 og 7000 f.Kr. Sistnevnte isolerte kronologier er i det alt ve-

sentlige basert på ekestokker som opprinnelig har vokst langs elve-

breddene eller elveørene (jfr. "Auenwälder") av de store tyske elve-

systemer og som idag stikker ut av elvebankene, hvor de ifølge "^c-

datering har vært begravet i tusener av år uten å ha tatt synderlig



skade (jfr. plansjen neste side). Det arbeides for tiden intenst med

å forsøke å skjøte sammen disse isolerte kronologier til sammenheng-

ende årringkronologier, foruten at man også arbeider med klimatiske

aspekter ved dette enestående materiale. Man vil her med tiden få en
14

enestående mulighet for kalibrering av C-dateringene, og det len-

ger tilbake enn den kaliforniske furu (Pinus longaeva)-serien gjør

det mulig.

Selv i det lille Schweitz, med bare 6,5 mill. mennesker, er det ikke

mindre enn tre, meget avanserte dendrokronologiske laboratorier i

drift, to (Ziirich og Neuenburg) knyttet til arkeologisk virksomhet

og et (Birmensdorf) til skogforsøksvesenet. Det utføres såvel van-

lige optiske årringmålinger som radiodensitometriske, og det arbei-

des både med løvtrær og bartrær. Separate årringserier må her utar-

beides for de forskjellige høydeintervall, og for høyder på over

1200 m.o.h. har man for Tyrol og Berner Oberland en sammenhengende

bartre-kronologi som går tilbake i det 13- århundre og som for dette

høydeintervall synes å ha ganske vid gyldighet. Ellers har man inn-

delt landet i 6 forskjellige regioner som hver vil trenge sin egen

årringkronologi eller standardkurve. Schweitz har som Norge en me-

get rik trearkitektur og ellers også et meget betydningsfullt arkeo-

logisk tremateriale som egner seg for dendrokronologisk behandling,

f.eks. de berømte schweitziske pelebygninger.

Det pågår også dendrokronologisk virksomhet i våre naboland, i Sve-

rige både i Lund og Stockholm og i Danmark ved betydelig aktivitet

ved Nationalmuseet i København. Man kan her vise til en regional eke-

kronologi som går tilbake til 1310 og isolerte ekekronologier for

perioden 1260-614 og for 400 år i bronsealderen. For det tilstøtende

område i syd, Schleswig-Holstein, foreligger en regional ekekronolo-

gi tilbake til 436 e.Kr. For England har man en tilsvarende kronolo-

gi på ek tilbake til 5. århundre. I Syd-Sverige holder man for tiden

på med å utarbeide separate ekekronologier for henholdsvis det syd-

vestlige og nordøstlige Skåne med Blekinge. De arkeologiske utgrav-

ningene i bygrunnen i det gamle Lund har gitt en isolert ekekronolo-

gi på 518 år for tidsrommet 700-1200 e.Kr.

Situasjonen i Norge idag er at det nå i flere år har vært et full-

stendig vakuum på dette felt, og at mengden av materiale som venter

på dendrokronologisk behandling har økt enormt, særlig på grunn av
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de omfattende niiddelalder-byutgravninger som har funnet sted i

T0nsberg, Oslo, Bergen og Trondheim. Når det gjelder det videre stu-

dium av vår eldre bygningsarkitektur, saerlig stavkirkene, er det sta-

dig spörsmål etter dateringer med en presisjon som bare årringmålin-

ger kan gi. I et land som Norge, med 20?» myrareal, stater man dess-

uten stadig på vel bevarte stammer og stubber som turde representere

et verdifullt kildemateriale for dendrokronologiske eller eventuelt

dendroklimatiske studier.

I motsetning til orarådene lenger s0r i Europa, er vi i vårt land så

å si utelukkende henvist til å arbeide med bartraer, som uten tvil

er et långt mer krevende materiale å arbeide med enn 10vtrser. Imid-

lertid har vi gjennom läng tids innsats her i landet h0stet betyde-

lig erfaring i å arbeide nettopp med den slags materiale. Äpenbart

er det overvinnelsen av de mange metodiske problemene förbundet med

årringstudier på gran og furu som har skyiden for at vi ennå idag er

kommet så kort med bearbeideIsen av alt materiale som er blitt inn-

samlet. Men rent metodisk sett skulle tiden nå endelig vaere moden

til å plukke de modne fruktene professor H0eg skrev om allerede for

36 år siden. t

Anvendelsesområder for årringanalyse. Som det fremgår av nedenståen-

de oppstilling, har årringstudier idag fått et långt videre anven-

delsesområde enn tidligere. Det er ikke lenger bare relative eller

absolutte aldersbestemmelser i förbindelse med historiske eller ar-

keologiske problemstillinger det dreier seg. Klimahistoriske (den-

droklimatiske) problemstillinger er idag kommet inn med full tyngde

på dette felt, likeså problemer av rent geomorfologisk og fysikalsk

art (ved kalibrering av C-dateringer på grunn av svingninger i at-

mosfärens C-konsentrasjon). Ärringanalyse får stadig st0rre betyd-

ning også i produksjons0kologisk og forstpatologisk sarnmenheng, og

også innen milj0vern og endog kriminalogi finnes eksernpler på at år-

ringanalyse er blitt anvendt. De viktigste anvendelsesområder kan

oppsummeres som friger:

Historiske problemstillinger

- Absolutte såvel som relative aldersbestemmelser av timmer og
bygningsmateriale fra hus, kirker, broer, brinner, palisader
skip, kister o.l., hvor radiokarbon-datering ikke gir en til-
strekkelig n0yaktig ålder, jfr. saerlig Riksantikvarens mange
oppgaver.

- Absolutte eller eventuelt relative dateringer av malerier
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(trerammene)j treskulpturer, husgeråd av tre, o.l., bl.a. med
oppgave å bestemme objektets ekthet.

Arkeologiske problemstillinger

- Relative aldersbestemmelser, f.eks. innbyrdes korrelering av
bygningsmateriale fra samme funnlag, for å avgjøre om materi-
alet eventuelt skriver seg fra samme byggefase, jfr. oppgaver
i forbindelse med de store bygravningene her i landet.

- Bestemmelse av varigheten av prehistoriske bosetnings- eller
kulturfaser, jfr. de såkalte "Feuchtbodensiedlungen".

- Bestemmelse eller rekonstruksjon av tre- eller buskvegetasjo-
nen på eller rundt prehistoriske bosetninger.

Klimahistoriske problemstillinger (Dendroklimatologi)

- Rekonstruksjon av tidligere tiders klimaforhold ved sammenlig-
ning av årringenes gjennomsnittlige bredde fra periode til pe-
riode i gammelt, eventuelt prehistorisk materiale, jfr. påvis-
ningen av ekstra brede årringer i materiale fra bronsealderen
på Kontinentet.

Fysikalske problemstillinger (Dendrokronologisk kalibrering)

- Kalibrering særlig av C-dateringene, på grunn av langtids-
variasjoner i atmosfærens C-konsentrasjon, jfr. den ameri-
kanske årringserien for børstekongle-furu (Pinus longaeva) -
verdens eldste treslag - tilbake til 7350 år før nä. Jfr. be-
hovet for tilsvarende kalibrering i Europa.

Geomorfologiske problemstillinger

- Datering av brefremstøt over tidligere tresatte områder, av
oversvømmelser og eventuelt marine transgresjoner.

Produksj onsøkologiske problemstillinger

- Kontroll av en skogbestands produksjon ved å måle årring-
bredden for utvalgte enkelttrær bakover i tid.

Forstpatologiske problemstillinger

- Påvisning av eventuelt rytmisk tilbakevendende angrep .av ska-
deorganismer, jfr. insektangrep ved f.eks. barkbiller, bjørke-
måler o.a., eller ved angrep av parasittsopp, som f.eks.
Ceratoscomella ulmi som er årsak til almedøden i Amerika og
senere også i Europa.

Miljøvern

- Ettersporing av tidspunktet for inntreff av veksthemning el-
ler eventuelt død av treslag på grunn av virkning av miljø-
gifter, det være seg jord-, vann- eller luftforurensninger.

3.2 Andre fagområder

PETROGRAFI

v/univ.lektor Helge Askvik

Petrografi betyr bergartsbeskrivelse, og da meget av arkeologisk ma-

teriale består av stein er det naturlig at faget har betydning for

L



behandling av dette materialet (beskrivelse, vurdering av egenskaper,

proveniens (opprinnelse)).

En bergart er et aggregat av mineraikorn. Mineraler er krystallinske

stoffer med en lovmessig indre struktur og med en sammensetning som

er fast eller varierer lovmessig innen visse grenser. Bergartens sam-

mensetning uttrykkes ved prosentinnholdet av de opptredende minera-

ler.

Med bergartens tekstur mener vi trekk som kornstørrelse, kornform,

orientering av korn, grenseforhold og innbyrdes forhold mellom mine-

ralene o.s.v.. Teksturen avhenger direkte av bergartens genese.

Bergarten er dannet ved geologiske prosesser, og ved like forutset-

ninger får en dannet like bergarter på forskjellig sted og til for-

skjellig tid.

Etter dannelsesmåten deler vi bergartene inn i eruptive bergarter

(med undergruppe vulkanske bergarter, gangbergarter og plutonske

bergarter), sedimentære bergarter og metamorfe bergarter.

Foruten ved sitt mineralinnhold kan vi også angi en bergarts sammen-

setning ved dens kjemiske sammensetning.

UNDERSØKELSESMETODER

Petrografisk undersøkelse av et materiale kan gjøres på forskjellige

måter og på forskjellig nivå:

Lupeundersøkelse er en enkel, men viktig undersøkelse. Med en lupe

på ca. 10 ganger forstørrelse søker en å bestemme bergartens tekstur

og innhold av de viktigste mineraler. Det er en rask, men usikker og

upresis undersøkelse, og beskrivelsen blir fattig på detaljer.

Ved arkeologisk materiale har en også den vanskelighet at materialet

kan være forvitret eller polert, i tillegg til at bergarten ofte er

meget finkornet. En fordel med lupeundersøkelsen er at den ikke for-

bruker eller skader noe av materialet. En slik undersøkelse bør all-

tid inngå i en petrografisk undersøkelse av et materiale. Etter den-

ne kan en så velge ut det en vil studere nærmere med andre metoder.

(Direkte proveniensbestemmelse i noen få, gunstige tilfeller).
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Mikroskop-undersøkelse ved hjelp av polarisasjonsmikroskop gir en

meget bedre beskrivelse av bergarten. En kan bestemme nøyaktig berg-

artens modalsammensetning (mengden av de enkelte mineraler), viktige

mineralers sammensetning kan bestemmes nærmere, bergartens tekstur

kan beskrives nøyaktig, den krystallografiske orientering av enkelte

mineralkorn kan analyseres. Resultatet er en nøyaktig beskrivelse,

og bergarten kan klassifiseres nøyaktig. Spesielle kjennetegn kan

finnes. Man kan også fotografere i mikroskopet. (Eksempel: Lærdals-

kvartsitt, kastevåpen - Fimreite).

Mikroskop-undersøkelse koster dog noe: Den forbruker litt materiale;

en flis ca. 4 mm tykk og ca. 2 x 2 i firkant (max) går med for å la-

ge preparatet. Ved vårt laboratorium (Geologisk institutt, avd. A)

lager 2 preparanter ca. 20 tynnslip pr.dag. Mikroskoperingen tar og-

så noe tid.

Tynnslipene kan også anvendes på elektronmikrosonden hvor den kjemi-

ske sammensetning av små områder i bergarten kan bestemmes, f.eks.

randsonen eller kjernen av et mineralkorn. (Tilsammen "detaljsignale-

ment").

Feltundersøkelse for å undersøke eller lete etter brudd kan også væ-

re aktuelt. (Viktig å beskrive bruddskader detaljert og grundig).

Kjemiske analyser kan også være meget verdifulle ved analyse av ar-

keologisk materiale. De utføres nå gjerne på røntgenspektrograf og

ved atomabsorbsjon.

Ved hovedanalyse på XRF analyserer en de dominerende elementer i

bergarten. Til analysen går der med ca. 0.5 gram av materialet. Ved

sporelementanalyser, som trenger 2 gram av materialet, får en analy-

sert elementer som opptrer i små mengder. Hovedelementene kan også

analyseres ved atomabsorbsjon, og dette krever minst 0.2 gram.

Kjemisk analyse kan brukes direkte ved beskrivelsen av bergarten;

kanskje er der spesielle trekk ved sammensetningen som kan være ka-

rakteristisk. Analysene kan også brukes til en geokjemisk klassifi-

kasjon av bergarten. Særlig gjelder dette ved basiske eruptiver (ba-

salt, diabas, grønnstein). Bergartens sammensetning bestemmes av mag-

maets (bergartssmeltens) sammensetning, og den igjen avhenger av i
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hvilket geologisk milj0 smelten er dannet i. Det arbeides nå med å

dele Inn de basiske bergarter i Norge etter dens geokjemiske forhold,

slik at en får provinser karakterisert etter kjemiske faktorer. (Il-

lustrasjoner) .

Dette er viktig I arkeologisk samraenheng da gr0nnstein, basalt og

diabas er viktig råmateriale, og metoden bidrar til en inndeling av

den store mengde det er tale om. Provenienssp0rsmålet kan da bli litt

mindre vanskellg. (Eksempler: Gr0nnstein - Hespriholmen, Diabas -

Sunnfjord).

Radiometriske dateringer kan også vare en verdifull stötte ved pro-

veniensunders0kelser. De består kort fortalt i at en maler mengden

av en radioaktiv isotop og dens datterisotop, og så beregner en hvor

lenge spaltningen har pågått. Det er vel saerlig K-Ar-metoden som for

tiden er aktuell ved datering av bergarter i arkeologiske funn da den

ikke krever så meget materiale (ca. 10 gr.).

Norges berggrunn kan deles inn I geologiske provinser etter radiome-

triske dateringer, og alderen på en pr0ve kan således gi en pekepinn

om opprinnelsesstedet. (Eksempel: M0rk skifer ålder ca. 440 mill.år,

dvs. ikke fra Telemark).

Nytte.av petrografiske unders0kelser. Dette er kanskje arkeologene

de naermeste til å si noe om. Behovet for og nytten av petrografiske

unders0kelser varierer fra materiale til materiale og avhenger også

av den arkeologiske problemstilling. (Er i sin begynnelse. Lite bak-

grunnsdata både om funn, brudd og Norges berggrunn. Når disse 0ker

vil nytten 0ke).

En god petrografisk beskrivelse er imidlertid verdifull i et hvert

arbeide med steinmateriale og 0ker nytten av arbeidet ved senere

•bruk av det.

Ved vurdering av en bergarts egenskaper, hvorfor akkurat denne er

valgt til et formål, vil en petrografisk unders0kelse også vaere n0d-

vendig.

ProveniensundersgSkelser, dvs. S0ke å finne bergartens bruddsted, er

kanskje den mest aktuelle oppgaven. (Av og til mulig, ofte umulig.
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Konklusjonen av varierende sikkerhet og verdi).

Har en flere kjente, alternative bruddsteder kan petrografisk under-

søkelse og sammenligning av bergarter i bruddene og i funnmaterialet

kunne avgjøre hvilket brudd som er det rette.

Oftest er det usikkert om man kjenner bruddene, og oppgaven blir me-

get vanskeligere. En må beskrive materialet så grundig som mulig og

så ut fra det kjennskap man har til berggrunnen i landet eller lands-

delen prøve å sirkle inn bruddstedet. Vi mangler dog gjerne sammen-

ligning smat er iale for undersøkelsen da landets geologi for det aller

meste er for lite kjent.

Hvem kan og vil utføre de petrografiske undersøkelsene?

Det er vel i første rekke geologer ved universitetene og ved Norges

geologiske undersøkelse (Trondheim) som er aktuelle. Hovedproblem-

stillingen for prosjektet vil vel nesten alltid være arkeologisk

preget, selv om den kan være interessant for geologen. Geologen vil

da mer være en hjelper ved prosjektet.

•

Rent beskrivende arbeider og analyser bør kunne utføres av geologer

på forskjellig nivå, både studenter og ferdig utdannede.

Ved større og mer omfattende arbeider som f.eks. proveniensundersø-

kelser er det viktig at geologen har godt kjennskap til Norges berg-

grunn .

Mengden av henvendelser om petrografiske undersøkelser har økt og

det kan bli vanskelig, men ikke umulig, å finne noen som vil påta

seg slikt ved siden av det de driver med. Rent beskrivende arbeider

og analyser kan en kanskje betale studenter for å gjøre. I så til-

felle vil en også kunne unngå kapasitetsproblemer i laboratoriene

da arbeidet kan utføres utenfor ordinær arbeidstid. Er det tale om

et større prosjekt er det kanskje en løsning å engasjere en ferdig

kandidat for kortere eller lengre tid.

Felles hovedfagsoppgaver er det vanskelig å tenke seg, da de fleste

slike oppgaver neppe vil være tilfredsstillende for geologistuden-

tens senere arbeid. (Henvendelse ofte til en geolog som enten påtar

seg oppgaver, eller hvis han ikke kan, kan henvise til den som fag-
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lig ligger naarmest. Formell henvendelse til instituttet om bistånd,

instituttet s0ker å finne den som er best egnet og dessuten interes-

sert).

Strandlinjeanalyse, pollenanalyse og metrofossilanalyse

v/univ.lektor Knut Krzywinski og cand.real. Petter Emil Kaland

Innledning

I 10pet av 1970-årene er det i Norge skjedd en intensivering av det

samarbeid som i hele dette århundre har pågått mellom arkeologer og

botaniske fag. En parallell utvikling kan en se i mange andre euro-

peiske land, og er resultat av en ~0kende förståelse for den kultur-

historiske verdi av det organiske funnmateriale og milj0 som er en

integrert del av fornminnet. Samtidig har man sett betydningen av

botaniske data om landskapsendringer som kulturhistorisk kilde når

det gjelder problemstillinger omkring ressursutnyttelse og boset-

ningshistorie. Fra botanisk hold er det skjedd en tilsvarende er-

kjennelse av at tidlig landbruksvirksömhet har vaert primsrårsak til

betydelige vegetasjons- og landskapsendringer. Man har innsett at

arkeologiske data kan vare til nytte som en av kildene til å datere

og 0ke innsikten i dynamikken bak landskapsendringene.

I Norge har denne erkjennelsen gitt seg utslag i flere tverrviten-

skapelige prosjekter hvor nettopp forholdet mellom menneskelig ak-

tivitet og lands kap sutvikling har veert studert. Dette tverrviten-

skapelige samarbeidet mellom kulturhistorikere og botanikere har

vaert fruktbart for begge fagområder.

Vi har valgt noen eksempler innen det samarbeid vi har hatt ved

vårt laboratorium med arkeologene og som vi i noen tilfelle har

måtte argumentere for nytteverdien av. Som kjent er dette bare et

av flere vegetasjonshistoriske laboratorier som i stor utstrekning

samarbeider med arkeologer og videre er litteraturen spekket med

klassiske arbeider bygget på slikt samarbeide. De valgte eksempler

i et tilfeldig utvalg er tätt med for å vise de 0kende samarbeids-

muligheter mellom vegetasjonshistorikere og arkeologer for å 10se

vegetasjonshistoriske og arkeologiske problemstillinger.



Fig. 1 Boplasskomplekset ved Formes-strömmen ved dåtidens
strandlinje inntegnet (6100 år BP).

Strandforskyvning
Detaljeret översikt over strandlinjens förändring med tid er av be-

tydning for forhistorikeren under de aller fleste stadier i en un-

ders0kelse av bosetningen langs kysten. Saerlig betydning har det for

steinalder-forskning. Omfattende strandforskyvningsunders^kelser har

derfor vart i innkoporert i flere samarbeidsprosjekter. Lindas pros-

jektet, Sotra prosjekt, Eiger0ya, Kaupanger (Tj011ing).

Det er et velkjent postulat at steinalderboplassene lå naer stranden

og strandlinjeunders0kelser derfor kan brukes t i l å gjenskape det

milj0 boplassene har ligget i .
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På Fonnes i Nordhordland er det foretatt detaljerte arkeologiske og

strandlinjeundersøkeIser og detaljkartet (fig. 1) viser et boplass-

korapleks som er datert til ca. 6100 BP. På grunnlag av strandforskyv-

ningskurven er flomålet på denne tid vist på figuren. En ser at bo-

plassene lå på flater i terrenget mindre enn 10 m fra stranden, men

opptil 2 meter høyere. Den lokale topografi kan derfor spille inn.

Den horisontale avstand kan i andre tilfelle bli lang. Ved hjelp av

pollenanalyse gjennom kulturlagene har man kunnet rekonstruere den

vegetasjoristype boplassene har ligget i.

Strandforskyvningskurven kan også medvirke til å forklare hvorfor bo-

plassene synes å være fraværende i visse perioder og områder, og har

store konsentrasjoner i andre.

På figur 2 vises en typisk strandforskyvningsdiagram (K) fra Vest-

landet. Selv om vi forutsetter en jevn bosetning og strandbundenhet

i tiden (A-F) ,vil en kunne vente å finne en ujevn fordeling av bo-

plasser. Få boplasser i tiden (a) fordi den raske relative landhev-

ning førte til kort bosetning i hvert nivå.

I perioden (b) vil det samme gjøre seg gjeldende og i tillegg ville

boplassene både i periode (b) og (c) være transgredert under den et-

terfølgende trans gresjonen. Boplassen er da enten erodert eller over-

lagret av strandsediment.

I perioden (d) derimot ligger de strandbundne boplasser fra hele

tidsperioden i ett nivå,og området er ikke senere erodert av bølge-

aktivitet. Fra denne perioden vil det ventes en høy boplassfrikvens.

Da det vil danne seg tykke kulturlag og konsentrasjoner av artefak-

ter.

Regresjonen i fase (e) gjør at boplassene blir sjeldnere. En høy bo-

plassfrekvens i høyde (h) og med datering mellom (D) og (E) betyr

ikke nødvendigvis at området var mest bebodd i denne perioden, bare

at vi lettest finner den i denne perioden.

Ser vi på et større geografisk område,gjør også en annen effekt seg

gjeldende. Ytterligere to strandforskyvningskurver er lagt inn på

samme figuren. K^ er en kurve innen for (øst) og kurve K„ er fra
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Fig. 2 Relative strandforskyvningsdiagram fra Hordaland.
K er strandforskyvningskurven for området ved 30 meters
isobasen for yngre dryas. K± og K2 i områder henhol'dsvis
0stenfor og vestenfor denne isobasen. Nivå med forventet
stor boplasstetthet er merket med tykk linje.
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utenfor (vestenfor) det området.

Perioder med stabilt strandnivå (ved maksimum transgresjon) minker

både utenfor og innenfor denne isobasen slik at tilsvarende konsen-

trasjoner blir sjeldne, Transgrasjonsmaksimum forskyver seg tilbake

i tid jo lenger en går innover i landet. Transgresjonsfasens tids-

bredde vil vaere störst i vest, og flesteparten av raesolittiske bo-

plasser mangier eller er overdekket. Konsentrasjon i perioden med

maksimum transgresjon blir liten både vest og 0st om området. Plot-

tes denne uekte boplass tetthet inn på et'Vestlandskart, finner en

at dette forhold kan vaere en medvirkende årsak til det bosetnings-

ra0nster en kjenner fra kysten (fig. 3)-

Slik kan strandforskyvningsunders0kelser vaere med å forklare distri-

busjonsm0nsteret av boplasser på kysten i tillegg til andre faktorer.

Det er av betydning at slike detaljerte strandlinje-unders0kelser

fortsettes i samarbeid med arkeologer. Arbeidet er svaert ressurs-

krevende, men gir ofte meget fruktbare resultater.

Pollenanalyse

Den klassiske pollenanalyse omfatter innvandrings- og klimahistorie

og fikk tidlig arkeologien som samarbeidspartner. Mange klassiske ar-

beider belyser dette. I dag har pollenanalysen utviklet seg til et

långt mer rasjonelt redskap som kan belyse menneskets historie i de-

talj .

I. Innvandring

I noen tilfeller kan også innvandringen av enkelte planter settes i

kulturell sammenligning. Dette gjelder selvsagt vare kulturplänter

og de ugressplanter som fulgte landbruket. Men det er også foreslått

f.eks. for hassel, som på Vestlandet i de ytre kyststr^k gir uventet

tidlige C 14 dateringer.

Hassel er en meget sen innvandrer i tidligere mellomistid, men i vår

mellomistid viser pollendiagrammene en rask spredning nordover i Eu-

ropa som ikke kan forklares ut fra naturlig spredning. Hassel opp-

trer med nesten like tidlige dateringer på Vestlandet som i Danmark.

Det ligger nar å sette det i samband med tidlig bosetning og bruk av
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de näringsrike hasseln^ttene i og med at hasseln0ttene er vanlig i

raesolittiske kulturlag.

II. Landskapsbruk

I stor målestokk gir detaljstudier av vegetasjonshistorien boset-

ningshistoriske perspektiver. Ved regionale og lokale studier av

pollendiagraromer av avskogningen i Nordhordland viser det seg at

avskogningen er asynkron. Det kan påvises at avskogningen skyldes

spesielle landbruks-driftsformer.

I dette diagrammet (fig. 4) er lyngheiens ålder avsatt for gårder i

et område av Nordhordland som strekker seg fra 0yene i vest til furu-

skogområdet i 0st. Avskogningen skjer til ulik tid over en tidspe-

riode på over 3000 år. I samme diagram er avsatt arkeologiske funn

og ålder på gårdsnavn. Det er sterkt sammenfall mellom rydding av

gården (dannelsen av lynghei i utmarken), tidlige arkeologiske funn

og navnsetting. Det er en tendens mot stadig nye dateringer 0stover,

men svaert varierende data innen små avstander, da de mest lettdrevne

gårdene ble ryddet f 0rst.

Por stedsnavnene er det sterkt sammenfall, og i noen tilfeller som

på F0rland gir pollenanalysen tilleggsinformasjon. "Land"navnene er

henf0rt til eldre jernalder. "F0r" betyr furu, dvs. furupollendia-

grammet viste tett furuskog på stedet inntil den forsvant for ca.

1500 år siden. I slike tilfeller kan pollenanalysen også vasre med å

datere navnsettingen. Unders0kelsen gir kulturhistorisk informasjon

om driftsform og bosetningshistorie som arkeologisk kildemateriale

ikke kan gi alene.

III. Datering

Utarbeidelse av lokale pollendiagram på og i förbindelse med boset-

ningen gir muligheter til å belyse det lokal milj0, ressursutnyttel-

sen og landskapsbruken. Slike lokale diagram kan også gi verdifulle

opplysninger og uavhengige dateringer som kan belyse bosetningsfor-

hold, 0defaser og ?Skonomi. Et eksempel på den typen lokal informa-

sjon på gård Ponnes. Her ble det ved graving i potetåkeren funnet to

kulturlag (fig. 5) og pollendiagrammet (fig. 6) viser to jordbruks-

faser avbrudt av en "0defase"- Jordbruksfasen karakteriseres av lo-

kal åpning av skogen ved oppgang av gress og urter, korn, pollen og
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Fig. 4 Diagram over saramenhengen raellom avskogning, bosetnings-
historie og navnsetting i et området i Nordhordland.



Pig. 5 Strategrafisk snitt gjennom gamleåkeren Ponnes
(Hordaland).
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1
trekull. I "0defasen" kom skogen tilbake og f0rst ca. 500 år e.Kr.

avskoges området og jordbruket lar seg manifistere igjen. Datering

av furste jordbruksperiodes lengde er umulig på lokaliteten. Topp

oe bunn ea beeee C ålder 3600 BP.og bunn ga begge C alder 36OO BP

30 meter derfra ute i myren på Ponnes ble dette diagrammet laget

(fig. 7). Dette viser jordbruksfasen daterbar til senneoditisk tid/

bronsealder (3700-3100) karakteristisk ved Plantago lanceolata,

kornpollen og trekullst0v. Lövskogen lukker seg omkring gården der

aktivitetene opph0rer 3000 BP. Etter hvert övertar furuskogen og

deretter 0ker trekullet i et enkelt spekter. Dette må vsre en enkel

brann som etterfulgtes av 10vtraer og deretter furu. F0rst i folke-

vandringstid 500 e.Kr. får vi avskogingen og korndyrkning, gress og

urter kommer igjan.

Ved en eventuell n0dutgraving vil kulturlagene i Garnleåkeren vaere

underlagt lov over kulturminner, mens det ikke er gitt ut myren uten-

for er det fordi man på förhand ikke med sikkerhet kan si hvilke in-

formasjon en unders0kelse her vil gi.

Den 0kende kjennskap til polleuspr-edning og deposiojon har 0kt an-

vendelsesområde for pollsnanalysen i h^y gr-ad. Plantematerialet som

sankes til mat ,vil bringe med seg pollen, karakteristisk fQr planten,

omgivende vegetasjon og tid for innsamling.

I de tilfeller f.eks. matvarene blir helt ford0yet eller destruert

på annen mate,vil pollen oppbevares bedre. I slike tilfeller danner

pollenanalyse idag en övergång til makrofossile analyser, utfyller,

og b0r kombineres med denne.

Ma,krofossile analyser

Denne type analyse er en klassisk samarbeidsform mellom arkeologi

og botanikk. Denne gruppe fossiler gir svart pålitelig og detalj ert

opplysninger om bruk av planteressurser i kulturhistorisk sammen-

heng, og samarbeidet her har länge tradisjoner i vårt land.

Porkullet bygg i lag etter flere påf01gende bränner på Bryggen, ble

funnet 1978. Pollenanalyser gir en indikasjon på 01brygging og detal-

L



Pig. 7 Pollendiagram fra myren ved gamleakeren Fonnes
(Hordaland).
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jerte analyser av bygget viser at kornet er spiret i 5-6 dager og

at rotspiren var fjernet. Det dreier seg derfor om malt og det er

mulig at dette maltet er innført. Vi håper at ugress-sammensetningen

vil gi informasjon om opphavsted.

Makrofossile analyser av latrinemateriale i Middelalderbyer har gitt

opplysninger om hygiene og kosthold. Makrofossilene, frø av bær og

frukter, har gitt detaljerte opplysninger om vitamintilskudd i kost-

holdet, om krydder og om dennes variasjon gjennom året. Analysene vi-

ser årstidsvariasjoner (fig. 8) som indikerer hvilke bærslag man klar-

te å oppbevare gjennom vinteren. Dietten viser såvel lokale som inn-

førte fødevarer (fra arktiske til mediterrane planter). Hyppige funn

av f.eks. fiken og valnøtt indikerer et overskudd hos befolkningen.

Makrofossiler av moser viser en ubrutt tradisjon fra 11-1600 tallet

hvor hovedsakelig tre arter mose har vært brukt til tørk på latri-

nen. Lokaliseringen av disse latriner- i handelshus ned mot kaikan-

ten setter også de tidligere tolkninger av tekstiler i latrinene som

tørkepapir i et annet lys. Vi har foreslått at blanding av moser og

tekstiler tyder på en kjønnsmessig blandet brukergruppe hvor teksti-

lene kan være menstruasjonsbind. De tekstilfrie dassene med bare

moser skulle derved være rene manns-samfunn.

Samarbeidsformer

Den økende interessen blant arkeologene for å klarlegge økonomiske

og sosiale sammenhenger ut fra utgravningsmaterialet krever en hel-

hetsvurdering av et bredest mulig kildemateriale o"g tilgjengelig

biologisk fagkunnskap for å kunne tolke det på best mulig måte. Et •

gjensidig samarbeid mellom arkeologen og botanikeren som gir begge

vitenskapelig meritt, er den sikreste måten til å oppnå et godt fag-

lig resultat.

Samarbeidet krever at biologen har tilstrekkelig kulturhistorisk inn-

sikt til å forstå arkeologens problemstilling og arbeidsmetoder, og

til å kunne vurdere bærekraften av det øvrige arkeologiske kildemate-

rialet. Kravet til arkeologen er at utgravningen blir lagt opp på en

måte som sikrer en representativ innsamling av de organiske funnkate-

goriene. Her er det ofte betydelig svikt hos arkeologene på grunn av
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for lav kompetanse innen dette området. Ettersom utgravningen er en

destruksjonsprosess som ikke gjentas, er det derfor vesentlig at

biologen er arkeologens samarbeidspartner gjennom hele forsknings-

prosessen. \

Arbeidet kan inndeles i 4 stadier:

1. Planleggingen av den arkeologiske utgravningen.

2. Feltarbeidet med innsamling av de organiske funnkategorier.

3. Sortering og konservering av det organiske materialet og i
tillegg undersøkelser av miljøforhold.

4. Tolking og publisering av undersøkelsen.

Denne 4. fasen, som er den vesentlige både for å utvide og å formidle

kulturhistorisk innsikt om våre forfedres livsvilkår og landets bo-

setningshistorie, er avhengig av at det omkring arkeologene finnes et

botanisk forskningsmiljø hvor det er forskningsmeritterende å arbei-

de med arkeologisk materiale. De forskere som engasjerer seg i slikt

arbeide, må dessuten tilbys rimelige arbeidsforhold.

Slik vi ser det, kan de ulike former for samarbeid samles i tre ho-

vedgrupper .

1. Samarbeid på likeverdig basis i forsknings-øyemed.

Arkeologene trekker inn naturviteren på forhånd eller omvendt. Sam-

men legges plan og budsjett for løsningen av prosjektet. Prosjektet

gjennomføres på en måte som er meritterende for begge parter.

2. Samarbeid i henhold til kulturminneloven.

Botanikeren engasjeres for å ta vare på botanisk materiale. Engasje-

mentet er bundet til gravningsfasen. Botaniker deltar av og til i

planlegging og budsjetter.'Anvendt vegetasjonshistorisk fagkunnskap

for å løse kulturhistoriske problemer. Samarbeidet er ikke likeverdig.

3- Konsulent-virksomhet er der vanligste samarbeidsform med jevnlig

kontakt for bestemmelse, råd, utrykninger til gravingsfelt etc. Ar-

beidet er ikke meritterende for vegetasjonshistorikeren. Det er

stort behov for denne form for virksomhet.

Samarbeidsproblemer

Selv om samarbeidsmulighetene er potensielt store, er den faktiske si-
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tuasjon at ressurstilgangen hår begrenset mulighetene svært, og det

ér idag overproduksjon av vegetasjonshistorikere. Arbeidssituasjonen

for denne del av botanikken er svært dårlig. Utenom ved AMS er det

ikke en eneste stilling med arbeidsfelt knyttet til arkeologi og kul-

turhistorie. Årsaken til de fleste konflikter ligger i knappheten på

ressurser og arkeologenes prioritering.

Mange arkeologer undervurderer den kulturhistoriske informasjonsver-

di av det botaniske kildematerialet, og vil heller bruke ressursene

til det tilvirkete gjenstadsmaterialet som arkeologene selv beher-

sker i kraft av sin utdannelse. Vi botanikere savner hos arkeologene

en noe mer bevisst helhetsvurdering av det totale kulturhistoriske

kildematerialet som omfatter både-det tilvirkete gjenstandsmateria-

let og de organiske funnkategoriene.

Det hevdes dessuten at det er botanikernes eget problem å ivareta

slik forskning. Botanikerne kan ikke innse noen spesiell forpliktel-

ser til å finansiere slike undersøkelser i henhold til kulturminne-

loven .

*

Konflikter har for en stor del sin rot i manglende innsikt i hver-

andres fagområder, som er resultatet av et mangelfullt tverrfaglig

undervisningstilbud ved Universitetene. Her er en viktig oppgave som

fagområdene nå er begynt å arbeide med.

Det er derfor av betydning at en fremtidig utbygning av det natur-

videnskapelig-arkeologiske samarbeidet blir lagt til de ekssisteren-

de universitetsmiljøer hvor forskning og undervisning er integrert.

Dette sikrer dessuten tilgangen på nye kandidater. Disse kandidater

må gis skikkelige arbeidsforhold etter endt eksamen. Ved de eksi-

sterende miljø ligger det idag et potensiale som bør utnyttes bedre.

De arkeologiske myndigheter må nå ta problemene med veget as jonsh-i-

storie opp med en helt annen grad av seriøsitet enn tidligere, og

være oppmerksomme på at utviklingen de nærmeste årene fremover vil

bli avgjørende for den holdning den nye generasjonen botanikere vil

få til samarbeid med arkeologene. Hvis arkeologmøtets og den arkeolo-

giske interimkommisjons vedtak fra 197^ og 1980 bare var et slag i

luften uten en reell vilje fra arkeologene til å investere noe, mis-
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bruker det arkeologiske fagmilj^et den sjarisen det nå har til å byg-

ge opp et slagkraftig "environmental archaeology"-fagmilj0 her i lan-

det, og det er fare for at mye av den goodwill arkeologene hittil

har hatt, vil tapes.

Fagkunnskapen som er bygget opp gjennom det engasjerte tilsatte per-

sonalet og studenter, vil for en stor del forsvinne fordi de fagfol-

kene som forvalter den, vil tvinges over i andre yrker. Det vil i

framtiden bli vanskelig å motivere nye studenter til å ta hovedopp-

gaver med kulturbotanisk problemstilling fremfor enklere rent bota-

niske unders0kelser når fremtidsutsiktene har vist seg å vsere så dår-

lige.

De arkeoiogiske institusjonene må förstå at det er svaert vanskelig

for de biologiske instituttene å arguraentere alene for stillinger

som primsrt skal 10se kulturhistoriske problemer. Dette er sarlig

vanskelig ettersom lov om kulturminner pålegger de arkeologiske mu-

séene og Riksantikvaren det juridiske og faglige ansvaret for inn-

samling og sikring av dokumentasjonsmateriale om norsk forhistorie.

Selvsagt vil det meste av botanikernes virksomhet ved arkeologiske

gravninger hovedsäkelig fortsatt måtte föregå på prosjektbasis. Det

er nemlig på denne mate at man lettest kan tilpasse behovet for ve-

getasjonshistorisk ekspertise til den arkeologiske utgravningsakti-

vitet. Men erfaringen tilsier n?5dvendigheten av å ha fäste stillin-

ger til å lede denne virksomheten. Det kreves planlegging og admini-

strasjon. Befaringer skal företas og mange arkeologiske utgravninger

er så små at det er unäturlig å läge egne prosjekter for dem. Like-

vel kan det organiske materialet også fra slike utgravninger ha så

stor verdi at det b0r innsamles. Til dette arbeidet kreves fagkunn-

skap og erfaring, noe som lettest kan ivaretas av personer som kan

arbeide på lengre sikt.
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Osteologi og humanosteologi

v/konservator Rolf W. Lie

Osteologi er beinforskning (av osteon = bein). Innenfor denne ramme

kan betegnelsen ha ulikt innhold. Her skal vi konsentrere oss om to

forskningsfelt som betegnes osteologi. 1. Undersøkelse av resent ma-

teriale ofte med problemer innenfor komparativ morfologi, systema-

tikk eller fylogeni. Kraniet er i denne forbindelse spesielt interes-

sant (Chraniologi). 2. Undersøkelser av beinmateriale fra jordfunn,

eksempelvis arkeologiske utgravinger. I denne betydning brukes i en

rekke land betegnelsen arkeozoologi eller zooarkeologi (zooarchaeo-

logy) alt etter hvilke oppgaver som skal løses eller spørsmål som

skal besvares.

Resent beinmateriale er gjenstand for studier ved alle zoologiske in-

stitusjoner i vårt land.

Analyser av subfossilt (jordfunnet) skjelettmateriale foretas her i

landet bare ved osteologisk avdeling, Zoologisk Museum, Universitetet

i Bergen. I følge avtale fra 1919 mellom nevnte institusjon og de ar-

keologiske museer skal alt utgravet beinmateriale sendes til Bergen

for å bli analysert og magasinert ved Zoologisk Museum der. Ved det-

te museum ble det også etablert en komparativ resent skjelettsamling

som fikk betegnelsen Osteologisk samling. Denne inneholder nå alle

norske hvirveldyrarter.

I Øyeblikket er nesten all aktivitet ved osteologisk avdeling kon-

sentrert om bearbeidelse av subfossilt materiale fra arkeologiske ut-

gravinger. Personale omfatter konservator og to preparanter. Konser-

vator er pålagt veiledning av to hovedfagstudenter som bearbeider

subfossilt materiale.

Samarbeid med arkeologien er en forutsetning for osteologisk forsk-

ning i Norge.. Lov om Kulturminner gir arkeologene enerett til ut-

graving av osteologisk materiale fra boplasser og lignende. 3are få,

små og tilfeldige funn er ikke omfattet av nevnte lov, og de fleste

av disse kommer fra geologiske utgravinger.

Avtalen med arkeologene gir altså osteologen disposisjonsrett til et

stort zoologisk materiale som kan gi grunnlag for en mangeartet zoo-
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logisk forskning. Imidlertid har mengden av materiale 0ket etter

hvert slik at man i större grad har måttet n0ye seg med å besvare de

viktigste av arkeologenes spörsmål, og problemer av mer zoologisk ka-

rakter har måttet ligge. Dette har avgjort skadet begge fag. De si-

ste årene har det innsendte osteologiske materialet 0ket enormt. An-

tall funn 0ker jevnt, og funnene er stort sett st0rre enn f0r. De

siste 6 årene er det innkommet til Zoologisk museum mer beinmateriale

enn de foregående 60 år. Ett av funnene teller mer enn \ mill, bein,

og bare artsbestemmelsen representerer flere årsverk.

Til ganske nylig har arbeidet ved osteologisk avdeling hatt karakter

av service överfor arkeologer. De har sendt inn sine beinfunn til

analyse som regel uten noen forhåndsavtale., og uten å ha rådspurt

osteolog om innsamlingen. Resultatene av analysene, svar på arkeo-

logenes spörsmål og artsliste med kommentar er stort sett blitt med-

delt pr.brev. I noen tilfelle er resultatene blitt publisert, helt

eller delvis, sammen med arkeologens data, men for det meste må oste-

ologisk informasjon S0kes i arkiv eller i ikke publiserte magister-

grad sarbeider.

Denne tid er nå förbi. Man er kommet til et punkt hvor det er behov

for nyorientering. Osteologen sitter inne med viten han er alene om.

Denne b0r han gj0re kjent både innen sitt eget fagmilj0 og utad. Ek-

sempelvis burde tiden vaere moden for en samlet faunahistorisk över-

sikt for Norge. Ikke bare zoologer ville ha nytte av en slik. Men de

mange skjelettfunn som arkeologene har gravet ut (650) representerer

et informasjonspotensiale av stor verdi ikke minst for naturviten-

skapen. Denne erkjennelse skulle i seg selv vasre en tilstrekkelig

forutsetning for et .fruktbringende samarbeid mellom zoolog og arkeo-

log. Et annet forhold som n0dvendiggj0r et naerrnere samarbeid er den

problemorientering som synes å ha skjedd innenfor arkeologien. Spörs-

mål om driftsekonomi og sosial struktur f.eks. er mer aktuelle enn

f0r og virker opplagt utfordrende på osteologen, men krever samtidig

maksimal utnyttelse av beinmaterialets informasjonspotensial. En

stor del av dette går nemlig utvilsomt tapt under utgravingen, og

det er dette problemet som i störst grad aktualiserer et naermere

samarbeid. Med en bedre innsamling kan man klare seg med mindre ma-

teriale og oppnår dermed: 1. Sikrere resultat?, 2. Mindre arbeid for

osteologen og 3- Mindre magasinproblem. Et annet problem som også

kan 10ses er at osteologen raskere kan få de stratigrafiske data som



er en forutsetning for bearbeidelsen av materialet. Jeg er redd for

at mange årsverk er gått tapt ved at det er ofret arbeid på materi-

ale (utgraving og artsbestemmelse) som fremdeles mangler slike data.

I forsøket på å skape et bilde av boplassforholdene ut fra beinmate-

rialet støter man på mange feilkilder. Uten tvil har materialet

blitt sterkt redusert og forandret under oppholdet i jorden. Noen

bein oppløses raskere enn andre, og arter som opprinnelig var med

er ikke lengere representert. Av fugl er det alltid flere vingebein

enn andre bein og nesten aldtfi hvirvler, unntatt for høns. Et bedre

samarbeid ved utgravingen kan gi bedre innsikt i disse forholdene og

bedre forståelse av de prosessene som påvirker et beinmateriale, noe

som tvingende nødvendig om en skal kunne si noe om boplassfolkenes

næringspreferanser, husdyrhold, økonomi og annet. Da har vi også et

bedre grunnlag for sammenligning av boplasser og forståelsen av uli-

ke sider ved den historiske utvikling slik den avtegnes i materialet

gjennom boplassenes stratigrafiske lag, f.eks. morfologiske foran-

dringer gjennom tiden hos husdyrene, endringer av småfeholdet fra

geit til sau osv.

At de problemene som her er skissert aktualiserer bruk av statistikk

og sannsynlighetsregning understreker etter mitt skjønn behovet for

nytenkning og samarbeid når det gjelder innsamling av materiale. Sam-

arbeidsproblemene kan synes lette å løse. Viljen og evnen til kon-

takt er stor på begge sider. Imidlertid mangler en viktig forutset-

ning for et meningsfylt samarbeid. En eneste osteolog med en mengde

andre oppgaver får liten tid til å pleie forholdet til et stort an-

tall arkeologer og studenter som han kommer i kontakt med. Hele per-

sonalet ved osteologisk avdeling vil i overskuelig fremtid være en-

gasjert i igangværende prosjekt og vil få liten tid til annet. Noe

håp om nye stillinger er det foreløpig ikke. Dette misforhold i be-

manning innen de to fagene kan fort bli en belastning for samarbei-

det og dermed også en trusel for osteologiens fremtid i Norge.

Human osteologi og fysisk antropologi.

Skjelett av menneske har normalt ikke vært sendt til osteologisk av-

deling. Men knokler av menneske forekommer ikke sjelden i materiale

som avdelingen mottar til analyse. Avdelingen har en viss erfaring i

analyse av brent materiale og i å skille ut bein av menneske fra an-

net. Aldersbestemmelse på grunnlag av forbening og tannfrembrudd gjø-
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res rutinemessig.. Det er også oppnådd interessante resultat i for-

søket på aldersbestemme ved hjelp av tannsnitt. Den humanosteologi-

ske ekspertise skulle langt på vei være tilstrekkelig for et samar-

beid også på dette området, og osteologisk avd. har dessuten god

kontakt med representanter for medisin og odontologi i Bergen. Det

er interesse på Zoologisk Museum for å ta imot og magasinere humant

beinmateriale og en ser her muligheter for nye og spennende oppgaver

for instituttet. Dette har Zoologisk Museum alt gitt klart uttrykk

for overfor representanter for de arkeologiske museer. Men en forut-

setning for utvidelse av samarbeidet på denne måten er en vesentlig

bedring av personalsituasjonen ved osteologisk avdeling.

3.3 Perspektiv framover:

Nye problemstillinger og metoder

v/professor Ivan Rosenqvist

Vi har hørt mange verdifulle enkeltinnlegg. Jeg har ikke oppfattet

dette seminar dit hen at det dreier seg om hvorledes naturvitenskaps-

menn skal hjelpe arkeologer, men i høy grad om hvorledes et samar-

beid mellom arkeologer og matematisk naturvitenskapelige fakulteter

kan hjelpe begge. Jeg vil komme inn på denne saken i mitt foredrag.

Jeg akter ikke gå inn for at naturvitenskapsmenn skal være forsk-

ningsevnukker for arkeologene.

Arkeologisk materiale må vel først defineres som et vidt begrep, me-

re enn funn. Med et hvert spor av menneskelig virksomhet og miljø,

anlegg, artefakter og alt som kan belyse menneskets virksomhet - og

deriblant beitebrenning, jorderrosjon og ugraspollen og alle disse

ting. Ved begravelser - eller overhode et kulturtiltak - endrer man

noe termodynamisk. Det vil si at man endrer et system med høy entro-

pi - det naturlige system - over i et system som har lavere.

Det kan jeg komme tilbake til senere.

Det er mange forskjellige deler av utforskning av menneskets aktivi-

•tet, og jeg er fullstendig enig i at for eksempel utforskning av

primatenes utvikling henimot homo sapiens ikke er egentlig samarbeid

med arkeologer, det er paleontologi, det er zoologi. Det er helt

andre saker vi skal se på. Det er menneskelig virksomhet. Og her

tror jeg, som naturvitenskapsmann som har kommet borti samarbeid
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med arkeologi de siste 30 år av forskjellige grunner, at det stort

sett har dreiet seg om tre grupper hvor man trenger naturvitenskape-

lig ekspertise.

Det ene dreier seg stort sett om aldersbestemmelsesmetoder. Det an-

net dreier seg om miljöforskning og kulturteknikk, teknologien - og

det siste om konservering så minst mulig av materialet skal denatu-

reres under den behandling som er n0dvendig for at det skal kunne

oppbevares.

Innen disse tre grupper har det alltid vsert behov for naturviten-

skapsmenn. Nå har Nydal vaert inne endel på dateringsmetoder, og jeg

vil også komme inn på dette. Det er jo et felt hvor man nå har en

rivende utvikling. C-dateringen slik som den har vart utf0rt hit-

til, har stort sett vasrt at man bestemmer det antall kjernereaksjo-

ner som skjer innen et tidsrom i en pr0ve med kull. Deretter regner

man dette om i forhold til den totale kullmengde, og regner så ut
-1 il T il

hvor mye C som er igjen i materialet. Dermed får en C-datering,
14idet man sier at en bråkdel av en promille av alle C-atomene

sprekker i 10pet av et år. Så teller man dette i en time eller et

d0gn, avhengig av hvor n0yaktig man skal gj0re det, og så bestemmer

mån da den mengde som er. Pordi det er en naturvitenskapelig lov

(en funksjon av tiden) hvor mye C som er igjen, så må man ha alle
14de korrektiver for hvor mye C ble det i sin tid dannet osv. Hele

den problematikken beh0ver jeg ikke å gå inn på, jeg har jo fått i

oppdrag å snakke om nye metoder. Det er en ting som har gitt seg av
14denne klassiske C-metoden, nemlig at man må ha forholdsvis stor

pr0ve.-Man må ha tilstrekkelig antall karbonatomer til at det har no-

en hensikt å telle på dette når man vet at det er en br0kdel av en

promille som sprekker i 10pet av et år. Stort sett må man ha st0rrel-

sesorden 1 gram karbon til pr0ven.

Nå har man jo, som sikkert endel av dere er klar over, i de senere

år arbeidet med en annen metode for C-bestemmelse, nemlig direk-
14

te bestemmelse av hvor mye C som foreligger. Telle antallet, ik-

ke vente t i l de d0r og registrere d0dsfallene, men å tel le ved ak-

sellerator, bestemme C, 13C, 12C-forholdet. Det gir bedre opp-

lysninger, for det forteller også endel om temperaturvirksomheten og

milj0et for 0vrig, hvorledes de stabile isotoper 1-5C og 12C forhold-
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er seg i forhold til det man har i det levende granne blad, hvor-

fra stort sett alt annet organisk raateriale stammer.

Ved akselleratorer - saerlig da Cyklotron, men også van der Graafer -

kan man direkte bestemme hvor mye C det er i materialet. Og man

kan gå ned i meget mindre prover. Man kan for eksempel ta prover av

et romertids-sverd eller en liknende jerngjenstand som holder en
14promille karbon. Skulle det bestemmes ved tradisjonell C-datering,

måtte man l?Sse hele sverdet opp og så konsentrere og veie det lille

karbonet som er i et slikt sverd.

Hvis man isteden kan gå inn med en liten jernpr0ve og bestemme den

lille mengde karbon som kommer fra det trekull som de i sin tid redu-

serte jernmalmen med, så har man en mulighet til å etterlate et sverd

med et lite hull istedenfor å 10se det opp. Tilsvarende med potter.

Svare mengder av vårt keramiske materiale inneholder organisk stoff

som stammer fra det som har vart oppbevart eller kokt i potta. Vi

kan kanskje komme opp i en prosent med organisk karbon i visse til-

feller. Og man kan også i sanne tilfeller gå 10s på dette, hvis man

vet eller kan finne ut hvor mye karbon som stammet fra den opprinne-

lige leire etter brenningen. (Det er jo ikke alltid at man får brent

opp alt karbon, og de fleste av vare leirer inneholder også st^rrel-

sesorden 1 prosent eller flere promille organisk karbon i leirene).

Man får her et problem - hva er karbonet som stammer fra det materi-

alet som blev brukt til å läge pottene og hvilket karbon kom inn i

potten på grunn av dens bruk i den menneskelige kultur? Her har vi

flere felter hvor det vil vise seg at det ligger store og interes-

sante muligheter for servicearbeid, mens den forskningsmessige inter-

esse for naturvitenskapsfolk er heller begrenset.

Et annet område hvor den naturvitenskapelige interesse er betydelig

större er rasemisering av asymetriske aminosyrer. Man har store mu-

ligheter for å gå förbi femti tusen år, dvs. å bestemme äldre utöver

det som kan bestemmes ved C. Por norsk arkeologi spiller ikke det

så forferdelig rolle, men det er ikke bare norsk arkeologi vi skal

se på. Vi skal også se på menneskenes utvikling. Rasemiseringsdate-

ring bygger på at de normale venstredreiende aminosyrer som oppbyg-

ger vare proteiner, spontant litt etter litt brytes og rekombineres

igjen. Da er det for hvert slik brudd og rekombinasjon 50% sjanse for

at det skal bli h0yre eller venstre, L eller D - hvilket vil si at
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asymptotisk vil enhver aminosyre nserme seg til rasematet (til det

man fremstiller kunstig), hvis man lager stoffet i laboratorium. Da

får man like mye h0yre og venstre. I alle vare levende organismer,

enten det er bakterier eller mennesker, så er det bare L-syren som

er dannet. (Det kommer vel av at vi alle sammen stammer fra den ene

vellykkede protoliv-celle, som har gitt opphav til oss alle sammen -

både planter og dyr). Der har vi altså muligheter til dateringer,

men de er beheftet med meget store vanskeligheter - nemlig at et slikt

brudd og rekombinasjon som er en normal termodynamisk prosess og vil

vaere sterkt temperaturavhengig. Det kommer av at hastigheten for disse

brudd og rekombinasjoner er avhengige av såkalt aktiveringsenergi.

Likningen for det behöver jeg ikke ta opp her. Realistene kan den og

humaniora her vil ikke ha noe sasrlig glede av det. Det man bare kan

si er at hastigheten er temperaturavhengig, stort sett 0kes hastig-

heten til det dobbelte ved en 7-8 graders temperaturstigning. Det vil

si, er en ting begravet så dypt nede at den ligger under der hvor

årstidsvariasjonene kommer inn, så kan man noenlunde arbeide med det

hvis man kjenner klimahistorien. For et objekt som ligger i overflä-

ten vil rasemiseringen en sommerdag vaere 2-4-8 ganger så hurtig som

på en vinterdag, hvis vi regner at sommertemperaturen stort sett er

20 grader h0yere enn årsmiddelet eller vintertemperaturen.

Verre er det at disse rasemiseringsprosessene kan katalyseres av for-

skjellige katalysatorer. Det er en meget större faktor. Vi kan si at

vi kan gj0re en feil på en fordobling eller kanskje en firedobling

av alderen hvis vi har et rent stykke laer eller knokkel med som vi

ekstraherer proteinet av. Hvis vi derimot går inn på ting som har

vaert i oppl0sning og derved har trengt inn i forskjellige katalysa-

torer, så kan den hastigheten meget vel bli 100 ganger större. Så vi

har mange problemer der. Vi har også problemene med fluor- og nitro-

geninnhold i knokler. Det husker man fra Piltow-mannen, som var en

förfalskning, noe som viste seg stråks man begynte å bestemme nitro-

geninnholdet og forsåvidt også fluorinnholdet. Fluorinnholdet 0ker i

det antropologiske materialet med tiden, slik det gj0r i alle mulige

knokler.

Men det er også andre aldersbestemmelsesmetoder, slik som fisjons-

track og termoluminescens, s-om allerede er behandlet her. Fisjons-

track-studier er basert på metoder som sikkert vil vise seg å vaere
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nyttige hjelpemidler. Her kominer samarbeidet med arkeologene i et

litt annet lys fra naturvitenskapelig side. Arkeologene kan ofte da-

tere ting etter egne metoder. De kan datere det kulturhistorisk, stil-

historisk; de hevder jo at de kan bestemme stilhistorisk vesentlig

bedre enn noen fysikalsk metode. Finner de f.eks. et lik i Nordmarka

som har en beltespenne der det står "Gott mit uns", så sier de "1942

- 2 år"....' Dette er stilhistorie. På enkelte felter kan de datere

ting meget godt, og realistene får dermed en god datering hist og her

som kan brukes til å utforske prosessenes hastighet, som igjen kan

brukes på et annet materiale, hvor man ikke har noen annen datering.

Dette blir også ting som jeg tar ifra det jeg skal si i morgen.

Vi har også andre dateringsraetoder. Vi har h0rt om landheving her,

og vi har dateringer ved hjelp av geologisk sedimentasjonshastighet.

Vi har pollenanalysen og dendrokronologien. Når vi ser på landhevin-

gen, så skaffer den også andre opplysninger. Jeg vil minne om en dis-

kus jon jeg i sin tid hadde med Gerhard Fischer når det gjaldt Maria-

kirken i Oslo, som visstnok er bygget av Harald Hårdråde eller hans

naermeste etterf01ger og samarbeidsmenn. Ruinene der ligger ganske

lite over havet. I sin tid brukte Gerhard Fischer disse ruinene, som

bare ligger en halvmeter over havet, som argument mot et arbeid som

professor Torolf Vogt i Trondheim hadde laget om landheving på 0st-

landet: Det hadde overhode ikke förekommet landheving i Oslo-regionen

fra år 1050 til nå, fordi Harald Hårdråde bygget ikke en kirke for

sild og torsk, men for folk!

Dette skaf fet opplysninger til realister, nemlig at her har det vaert

en konsolidering av fundamentet. Like fort som berggrunnen har hevet

seg, så har leira komprimert seg og vi kan bruke det til å förstå

bygningsbevegelse. Det er akkurat som hvis du tar en svamp i badekar-

et - en alminnelig svamp - og så holder den i begge hender, slik at

toppen såvidt kommer over vannet. Når du så lifter hendene faller

svampen sammen og vannet renner ut. Man kan 10fte "undergrunnen" gan-

ske kraftig f0r toppen av svampen kommer vesentlig over vannet. Her

har vi en virksomhet som kan forklare konsolideringshastigheten, og

det betyr noe når vi skal bygge undergrunnsbane i Oslo. Det er mange

slike steder hvor arkeologene kan befrukte naturvitenskapen. Nye da-

teringsmetoder kommer inn her.

L
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Et annet felt er målingene av remanente magnetismer i brent materiale

Svaert mange av jernvinnas leirklinte hellegryter er nokså like av ut-
14seende over et långt tidsrom. Muligens kan man C-datere trekull

som finnes der, men det som skjer når en ting er in situ og denne

leira har vaert oppvarmet over Curie-punktet og så avkj01t under dette

punktet, det er at den har fått et print av det jordmagnetiske feltet

den dagen denne ble avkj01et for siste gang. Isogonene flytter på seg.

I Bergen, f.eks. forskyver misvisningen seg nå tre minutter pr.år.

Vi kan prinsipielt kartlegge rundt på jorden hvor den magnetiske

nordpol lå til enhver tid. Dels kan vi gå tilbake til arkeologisk

materiale som er datert, dels kan dette brukes fram og tilbake. Man

må da måle vinklene n^yaktig inn på det sted det ligger. Det er ikke

nöen vits å bringe inn endel av den brente ovnsklii. Ingen. Her kommer

igjen spörsmålet om hvorledes skal man ha et samarbeid.

Så kommer problemene omkring milj0, kultur og teknikk. Jeg snakket

noe om jernvinna. Vi har ytterligere en mate å arbeide på, det er å

finne ut den teknologiske status på det sted og den tid man arbeider.

Hvis man har samtidige analyser av metall, slagg og malm som har vaert

awvendt, så vet vi at de minst edle metaller hovedsakelig vil gå i

slaggen og de mest edle metaller vil gå i metallfasen. Vi kan altså

ut fra analyser av disse tre materialer meget n0yaktig bestemme hvor

stort metallutbyttet har vsert. Fra L'Anse aux Meadows ble det bräkt

hjem en jernnagle, slagg og noe malm. Analysen viser at disse tingene

ikke h0rer sammen, jernutbyttet ville ha blitt null. Enten kommer spi-

keren fra det vraket de drev i land med, eller så har folkene provet

å läge jern og ikke lykkes - eller så er det noe annet. Altså: de nye

fysiske og kjemiske analysemetoder som etterhvert er kommet gj0r det

mulig å komme långt fram i förståelsen av vår kultur. Det krever man-

ge analyser for å belyse disse forhold. Et annet eksempel er fosfat-

analysene (jfr. det arbeidet som Sverre Bakkevig hadde om dette).

Selv analyser som ikke alltid er av h0y n0yaktighetsgrad kan bidra

med informasjoner om menneskelige boplasser. Det store antall analy-

ser er verdifullt.

I det hele tätt - man forveksler ofte n^yaktighetsgradens betydning,

når det gjelder sporjlementer, med verdien av mangfoidet. Por å bely-

se proveniensen av et materiale vil det svaert ofte vsare vesent-

lig viktigere å ha gode semikvantitative analyser i stort antall med

mange elementer, slik som det for eksempel kan gj0res med gnistmas-
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sespektrograf. Her kan man få så å si hele det periodiske system på

en gang, og man kan arbeide teoretisk sett i et 92-dimensjonalt rom

med eigenwektor-analyse. Der vil man da kunne skaffe opplysninger om

hvor ting stammer fra (hvis man ikke gj0r direkte feilslutninger,

hvilket alltid er mulig). Men det er teoretiske rimlighet er for at

man skal kunne komme ganske annerledes fram enn ved de petrografiske

analysene som ble gjort, som Askvik refererte til tidligere.

Vi har metanografien, som ikke har kommet sterkt inn, og alle disse

ting behandles i det som heter arkeometri. Milj$, kultur, teknikk,

aldersbesteirraielser går inn i arkeometri, som etterhvert er blitt mer

og mer av et arbeidsfelt. I Tyskland har man Arbeitsgruppe fur Arche-

ometrie, hvor jeg selv har vsert medlem i endel år, og i Frankrike

Legation des Groupes de Méthodes physiques et chéraiques d'Archeologie

som .utgir en Revue de 1'Archeometrie. Denne samarbeidsgruppe er en

assosiasjon etter en lov av 1901. Jeg vet ikke hvorledes det funge-

rer, men jeg tror ikke på samarbeidet på basis av jus. Det er også

noe som jeg vil behandle i mitt senere foredrag.

Jeg vil deretter gå over tii konservering. Vi ser at konserveringsme-

todene slik de var tidligere denaturerte for eksempel jerngjenstander

ganske ettertrykkelig. Jern ble glidet og så hevet i smeltet soda for

å hindre det i å korrodere senere, og deretter innsmurt med skjellakk

og alt mulig annet rart. Fra det 0yeblikket er det ingen muligheter

for å unders0ke om de har vsert herdet, i hvilken grad de har vaert be-

handlet, hvilken smi-teknikk som har vaertf brukt etc. Denne konserve-

ringsmetoden har man nå sluttet med. Man bruker elektrolyse, som er

en bedre metode. Men fremdeles 0delegger man også der naturvitenska-

pelige informasjoner. Så kommer mulighetene med plasmarensing med

laser. Man kan fjerne overflateting og dels bearbeide oksyder på over-

fläten, slik at de spaltes og man etterlater metallet. Dette er dyre

metoder, og kan vel neppe gj0res på arkeologisk materiale generelt.

Er det noen kvadratmillimeter man kan rense pr.time, så kan jo også

ha sin verdi. Men i alle fall er det tilsynelatende en non-destruktiv

metode, som ikke 0delegger sporene av tidligere behandling. Så jeg

vil si at samarbeidet mellom arkeologi og naturvitenskap kan hjelpe

arkeologene også når det gjelder konserveringsmetoder - vi har sett

hva fryset0rring og liknende teknikk har betydd (min kone har arbei-

det mye med det) og hvorledes man sasrlig for tregjenstander nå har

L



metoder som er helt annerledes, og etterlater et materiale som man

ikke kunne* ha utskilt i 1950. Dette er 30 år gammelt, det er ikke

nye metoder det er utviklet over hele verden.

Hvis jeg skal snakke om nye metoder, tanker som er oppe akkurat idag,

og enda verre: Ting som muligens kommer i fremtiden, så er det en

oppgave som jeg har liten lyst på. Jeg vil bare peke på at det er i

arkeometri en hel rekke naturvitenskapelige metoder er kommet inn,

som hjelper til datering, til förståelse av teknologi og til å be-

vare gjenstandene. Jeg tror det er viktig for arkeologene å vite det-

te. Det er videre viktig at de har fagfolk som arbeider enten for seg

eller sammen med seg, og dette er to helt forskjellige ting. Man kan

ansette folk til å utf0re ting for seg, men ... ja., jeg er så gammel

at jeg tror at vitenskap drives av lysten til å finne sammenheng mel-

lom saker og ting. Ikke det at det ikke er en hederlig profesjon å

vaere fagarb e ider.

Tilslutt: Den vitenskapelige arkeologi og den vitenskapelige natur-

vitenskap kan gjensidig befrukte hverandre. I morgen vil jeg snakke

om dette fra naturvitenskapelig side.

3.4 Holdninger til samarbeid:

Samarbeid og samarbeidsproblem sett fra arkeologisk side

v/univ.stip. Svein Indrelid

Gårsdagens inniegg og diskusjoner ga et godt innblikk i den betydning

samarbeidet med enkelte naturvitenskapelige disipliner har og har

hatt for.den arkeologiske forskning her i landet. Der ligger länge

tradisjoner bak vårt samarbeide med fag som vegetasjonshistorie, oste-

ologi, kvartärgeologi og berggrunnsgeologi. Det samme er tilfellet i

de 0vrige nordiske land, og det synes åpenbart at kontakten med na-

turvitenskapene i stor grad har bidratt til å forme og gi sitt saer-

preg til faget nordisk arkeologi.

Men diskusjonen viste også klart at der er problemer i samarbeidet,

og at situasjonen på enkelte områder kan synes bekymringsfull.

Problemene angår de etablerte samarbeidsområder såvel som vårt for-

L
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hold til nye naturvitenskapelige metoder og teknikker. I førstnevnte

tilfelle synes kapasitetsproblemer være et nøkkelbegrep. Por de nye

tilknytningsområder er det vel så meget spørsmål vedrørende metodens

anvendelse i arkeologisk sammenheng, spørsmål om etablering av ru-

tinemessig service, og spørsmål om finansiering som skaper usikker-

het.

Disse problemene er ikke på noen måte spesielle for Norge eller de

nordiske' land, men synes være de samme overalt hvor det drives seriøs

arkeologisk forskning. Det synes også være en generell tendens at

problemene er økende. I denne forbindelse er det symptomatisk at for-

holdet mellom arkeologi og naturvitenskap stadig oftere og i stadig

større grad legges under lupen på-seminarer og konferanser.

I vest-europeisk sammenheng er det to komiteer som i de siste fem

årene har hatt samarbeidsspørsmål mellom arkeologi og naturviten-

skap som en av sine viktigste arbeidsoppgaver.

Den ene er Europarådet, som gjennom sin Committee on Science and

Technology har opprettet studiegruppen PACT (= Physical and Chemical

Techniques in Archaeology). PACT-gruppen består vesentlig av natur-

vitere og har' særlig beskjeftiget seg med å finne praktisk anvendel-

se for bl.a. fysiske og kjemiske metoder innenfor den arkeometriske

del av arkeologien.

Den andre komitéen er utgått fra European Science Foundation (ESF)

og ble opprinnelig etablert som en ad hoc komité med arbeidsoppgave

å koordinere arbeidet med bruk av naturvitenskapelige metoder i ar-

keologi og å skaffe oversikt over de samarbeidende institusjoner.

Komitéen er nå erstattet av en mer permanent underkomité for arkeo-

logi.

På det nordiske plan nedsatte Nordisk Samarbeidsnemnd for Humani-

stisk forskning (NOS-H) en komité som bl.a. skulle skaffe oversikt

over de naturvitenskapelige aktiviteter i tilknytning til arkeologi

i de nordiske land. Komitéen var i funksjon fra 1977 til 1979.

Norge har såvidt jeg vet ikke hatt fast representasjon i PACT-grup-

pen. NAVF har imidlertid vært representert i ESF-komitéene ved pro-

fessor Povl Simonsen fram til 1977 og senere ved meg. Jeg har også
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vært NAVFs representant i den nordiske komiteen.

Med utgangspunkt i inntrykk fra dette internasjonale samarbeide og

også i erfaringer fra samarbeide med naturvitenskapelige disipliner

i prosjektsammenheng og på annen måte, vil jeg trekke fram noen ge-

nerelle problemer som jeg fra arkeologisk synsvinkel oppfatter som

alvorlige, og som vi bør diskutere her.

Sentralt i arbeidet.til de nevnte komiteene har det vært å skaffe

oversikt over aktiviteter, arbeidsområder og kapasitet innenfor de

naturvitenskapelige institusjoner som på forskjellig vis sporadisk

eller permanent yter faglig assistanse til arkeologer. Den nordiske

rapporten inneholder opplysninger- om 118 institusjoner i de fem nor-

diske land. Denne rapporten og dens konklusjoner er også innarbei-

det i ESF-komitéens 3 binds oversikt over ca. 700 institusjoner i de

17 medlemslandene. Etter mønster fra den nordiske rapport- har ESF-

komitéen også utarbeidet en konkluderende rapport som fagområde for

fagområde tar for seg generelle og spesielle trekk ved samarbeids-

situasjonen i Vest-Europa.

Disse oversiktene og de konkluderende rapporter har gitt oss et godt

utganerspunkt for å vurdere de generelle problemer som finnes og til

å se den norske situasjonen i internasjonalt perspektiv.

Der er tre hovedproblemer som er felles for den norske, den nordiske

og den vest-europeiske situasjon.

Det første har med samarbeidets art å gjøre. Det viser seg at av de

700 institusjonene er det ytterst få som kan sies å ha et formali-

sert samarbeide med arkeologene. Som regel er det en enkelt person

ved en naturvitenskapelig institusjon som av egen interesse eller

av andre grunner har kontakt med arkeologer. Det er med andre ord

først og fremst en kontakt mellom enkeltpersoner, sjeldnere en kon-

takt mellom institusjoner.

Ofte kan denne samarbeidsformen være formålstjenlig og god, og egent-

lig er det vel ved denne type kontakter de største resultater er opp-

nådd. Men sett i en større sammenheng faller likevel de negative si-

dene lett i øynene. Det sier seg selv at et samarbeide som gjøres av-

hengig av enkeltpersoner alene kan være ytterst ustabilt. Det står
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og faller med den ene personen og hans interesse. Der er tallrike

ekserapler på at viktig samarbeide opphcirer og igångsatte prosjekter

faller sammen fordi den naturvitenskapelige samarbeidspartner flyt-

ter eller av andre årsaker mister muligheten til å f01ge opp samar-

beidet.

Samarbeidets art fdrer også til vanskeligheter ved etablering av för-

bindelser med naturviterne. Arkeologen er som oftest totalt avhengig

av sin egen evne til å finne fram til, etablere kontakt med og få i-

stand samarbeide med naturviteren. Det har lett for å bli til at man

S0ker kontakt med den eller de personer som tidligere har hatt et

vellykket samarbeide med arkeologer. Etter hvert som antallet arkeo-

loger 0ker, jo större blir presset på noen få enkeltpersöner innen-

for den naturvitenskapelige institusjon. En slik utvikling er selv-

f01gelig ingen av partene tjent med.

Det andre hovedproblem angår forholdet mellom utvikling av en metode

og den praktiske anvendelse av den.

I de senere årene har det föregått utviklingsarbeide innenfor en

läng rekke naturvitenskapelige metoder og teknikker som synes ha mu-

ligheter for å bli nyttige hjelpemidler også for arkeologi. Utvik-

lingsarbeidet, selve grunnforskningen, er en naturvitenskapelig sak

og föregår ved naturvitenskapelige institusjoner som en del av de-

res forskningsaktivitet. At metodene kan få praktisk anvendelse for

fag som bl.a. arkeologi er gjerne noe som erkjennes på et sent tids-

punkt, og det tar ofte läng tid f0r metodene "oppdages" av arkeolo-

ger og andre potensielle brukere. Ofte vil det også vare n0dvendig

med ytterligere utviklingsarbeide for å tilpasse metodene til f.eks.

de arkeologiske brukerinteresser.

Man stater da gjerne på vanskeligheter nettopp i dette tilpasnings-

arbeidet. Og disse vanskelighetene synes i hovedsak ha med to fak-

torer å gj0re: Meritering og 0konomi.

Utvikling av nye metoder er meriterende. Derfor konsentreres ofte

stor innsats og energi på dette området. Når metodene er ferdig ut-

viklet og det skulle vare mulig å komme i gang med den praktiske an-

vendelse, faller ofte de naturvitenskapelige interesser bort, da det-

te arbeidet er mindre utfordrende faglig sett. Forenklet kan man si
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at utviklingsarbeide er meriterende, mens praktisk anvendelse av det

som er utviklet er mindre meriterende og dermed mindre attraktivt.

Det Ekonomiske spörsmål i denne förbindelse vil ofte dreie seg om

hvorvidt arkeologene skal bidra Ekonomisk ved utviklingsarbeidet. I

mange tilfeller kan dette vaere litt av et dilemma, da det er vanske-

lig å vite på förhand hva en metode kan gi. Den igangvserende disku-

sjon om termoluminescens ligger forsåvidt innenfor dette problemom-

rådet .

Det tredje hovedproblem angår kommunikasjon og kommunikasjonsproble-

raer. Arkeologer og naturvitere snakker långtfra samme språk, og er-

faringsmessig skal det svaert mye samarbeid skönt akt til f0r- de på en

rasjonell mate kan kommunisere med hverandre. Det tar tid å få så-

pass innsikt i andre fagområder at man forstår deres muligheter og

begrensninger. Det kreves god kontakt over faggrensene for å kunne

tilpasse egne problemstillinger og tilrettelegge sine data på en ma-

te som tilfredsstiller den annen parts krav. Beklagelig vis settes

det ofte i gang stort anlagte arkeologiske datainnsamlinger med tan-

ke på naturvitenskapelig bearbeidelse, uten at den impliserte natur-

viter er kontaktet på förhand og har fått anledning til å uttale seg

om hvorledes materialet må innsamles for å få den verdi det b0r ha.

Kommunikasjonsproblemene gjelder imidlertid ikke utelukkende arkeo-

logens manglende förståelse for andre fag. I minst like stor grad

gj elder det naturviternes manglende kunnskaper om arkeologiske pro-

blemstillinger og arbeidsmetoder.

Foruten disse tre hovedproblemområdene er der et fjerde, som har sser-

lig aktualitet i vårt land, nemlig problemer forårsaket av fakultets-

grenser og fagrådsgrenser. Det finnes eksempler på at prosjekter som

ligger i slike grenseområder, og som angår både arkeologer og natur-

vitere, unngår å bli realisert fordi de vurderingsmessig blir kaste-

baller mellom naturvitenskap- og humaniora. Dette er desto mer bekla-

gelig, ettersom det ofte er nettopp i disse grenseområdene store fag-

lige nyvinninger finner sted.

Selvf01gelig finnes det ingen patentl0sninger for noen av de proble-

mene jeg har trukket fram her. Men det er noen punkter jeg likevel

kunne ha lyst til å få diskutert i denne forsamlingen.
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Vi arkeologer blir ofte beskyldt for å se på de naturvitenskapelige

disipliner som "hjelpevitenskaper". Uttrykket "hjelpevitenskap" er

for mange blitt en trussel mot både selvrespekt og faglig stolthet.

Det hevdes ofte at et samarbeide mellom arkeologi og naturvitenskap

må skje på likefot, som et samarbeide mellom to likeverdige partnere.

Mange naturvitere vil ikke i det lange løp finne seg i å ensidig yte

service til arkeologene uten å få noe igjen.

Selv om man prinsipiellt må være enig i slike synsmåter, tror jeg

det er viktig å være klar over at samarbeidsbehovet kan skifte fra

fag til fag og fra sak til sak. I enkelte tilfeller vil forpliktende

tverrvitenskapelig samarbeide i prosjektsammenheng være en riktig

arbeidsmåte. I andre tilfeller kan man ha behov for svar på konkrete

spørsmål som krever lite arbeide. Og mellom slike ytterpunkter har

man mange grader av tilknytnings- og samarbeidsformer.

I de fleste tilfeller er det arkeologen som er den aktive part og

som henvender seg til naturviteren med spørsmål og assistanse. I

vårt land har det etter hvert blitt etablert et faglig kontaktnett

hvor fagområder som osteologi og vegetasjonshistorie ofte trekkes

inn i samarbeidet, mens de geologiske disipliner ligger noe fjernere,

og andre fag kontaktes mer sporadisk. I denne forbindelse tar jeg ik-

ke opp dateringsmetoder, konserveringsteknikker o.l.

Denne gradvise avstand fra arkeologien gjenspeiler antakelig også

naturvitenskapenes forskjeller i behov for tilknytning. Det er fra

osteologisk og vegetasjonshistorisk hold man oftest møter de sterke-

ste ønsker om likeverdig samarbeide, og tilsvarende de sterkeste re-

aksjoner på uttrykket "hjelpevitenskap". Innenfor de geologiske fag

er man, i hvert fall etter mine erfaringer, mer innstillt på konsul-

tativ tilknytning og mindre på fast kontakt.

Disse forskjeller har nok med tradisjon å gjøre, men kanskje vel så

meget med de forskjellige fagenes datakategorier.

Det aller meste av osteologenes subfossile beinmateriale er fremkom-

met ved arkeologiske undersøkelser. Osteologisk materiale fra boplas-

ser, avfallsdynger eller begravelsesplasser fra middelalderen eller

tidligere tider kommer inn under Lov om kulturminner, og osteologen

har ikke formell adgang til å samle inn slikt materiale uten i sam-
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arbeid med de antikvariske myndigheter. Det er derfor en selvfølge

at ønsket og kravet om et nært samarbeide er sterkt fra osteologisk

hold.

Vegetasjonshistorisk materiale kommer i en noe annen situasjon, men

overlappingsområdene er tallrike, og der finnes mange tilfeller hvor

datamaterialet også her kommer inn under Kulturminnelovens bestem-

melser.

Når det gjelder kvartærgeologenes og berggrunnsgeologenes datamate-

riale er det ytterst sjelden Kulturminnelovens restriksjoner kommer

inn i bildet. Bare unntakelsesvis er deres datamateriale til egen

forskning fremkommet i arkeologisk forbindelse.

Både når det gjelder osteologisk og vegetasjonshistorisk materiale

er det ikke uten videre gitt at arkeologene har den nødvendige eks-

pertise til å foreta en forsvarlig datainnsamling.

Arkeologene har her et særlig ansvar, da inngrep i fornminner som

kjent medfører destruksjon av materiale og funnkontekster. Det som

ikke samles inn ved utgravningen går tapt for alltid, og mangelfullt

innsamlede data kan vanskelig kvalitetsforbedres etterpå. Det er der-

for en selvfølgelighet at materialet må innsamles og bearbeides av

den som har den fornødne ekspertise, og da blir det et uinteressant

spørsmål om vedkommende kaller seg arkeolog, osteolog eller vegeta-

sjonshistoriker. Men det er de antikvariske myndigheter som har an-

svaret for å bestemme hvem som skal gjøre hva.

For å skjele litt til det tredje av de problemområdene jeg tok opp

for litt siden - kommunikasjonsproblemene - så vil det være vesent-

lig at den ansvarlige arkeologiske leder tar kontakt med mulige sam-

arbeidsinstitusjoner eller samarbeidspartnere før et større prosjekt

settes igang, og at nødvendig kontakt holdes vedlike under arbeidets

gang. Det vil utvilsomt være en nødvendighet for faget arkeologi i

fremtiden at undervisningsopplegget, i alle fall på de høyere nivå-

er, i langt større grad enn hva tilfellet er idag, tar konsekvensen

av sitt hyppige samarbeide med enkelte naturvitenskapelige disipli-

ner.

Kommunikasjonsforbedring og felles planlegging høres greit nok ut i
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teorien. Hvordan vil det vare i praksis? Vi vet med full sikkerhet

at om den arkeologiske feltaktivitet fortsetter slik som den gj0r i-

dag, så vil behovet for osteologisk og vegetasjonshistorisk samar-

beide 0ke i årene som kommer. Det synes hevet over enhver tvil at

presset på disse to fagområdene vil bli större, og som vi h0rte tid-

ligere er dette presset mer enn stort nok allerede. Ut fra dagens

Ekonomiske situasjon ved vare universiteter og ut fra de tendenser

man ser for de naärmeste årene, er det urealistisk å regne med at

disse fagområdene ved.egen hjelp kan styrkes i den grad arkeologene

har behov for.

F01gelig stilles vi överfor to alternativer: Enten må vi redusere

vårt samarbeide med osteologi og vegetasjonshistorie. Det ville be-

ty et brudd med tradisjoner, det ville vaere et alvorlig faglig til-

bakeskritt, og det ville bety at vi ikke på forsvarlig vis oppfylte

vare förpliktelser överfor den lov vi er satt til å forvalte. Eller

så må vi se oss om etter muligheter for å stötte en utbygging av dis-

se fagene. Og her har vi etter min mening muligheter nettopp ved

hjelp av Lov om Kulturminner.

En stor del av arkeologenes virksomhet er oppdragsforskning. Under-

s0kelser i förbindelse med större industrxprosjekter blir stadig van-

ligere, og tar en stadig större del av arkeologenes arbeidskraft.

Byggherren bekoster i henhold til loven de n0dvendige arkeologiske

unders^kelser i slike tilfeller, og det er neppe noe juridisk pro-

blem å la dette omfatte også vegetasjonshistorisk og osteologisk ma-

teriale som ligger innenfor utbyggingsområdet. Det eksisterer alle-

rede presedens for det.

Det man burde diskutere er hvilke muligheter vi har til å finansie-

re eller delfinansiere naturvitenskapelige stillinger 0remerket ar-

keologiske unders0kelser over vare oppdragskonti. Skal vi i de kom-

mende år opprettholde dagens faglige kvalitet på vare unders0kelser,

må vi vare villige til å diskutere slike 10sninger. Og om man tolker

riktig de tendenser man synes ane idag, så er det neppe universitets-

buds jettene som i de kommende år vil fjzire vårt fag fremover. Opp-

dragsforskning synes derimot vaere et felt som åpner for muligheter

vi b0r begynne å vurdere nasrmere.

Jeg vil imidlertid presisere at jeg ikke går inn for at arkeologene
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i alle tilfeller skal överta vegetasjonshistorikere og osteologer og

etablere store tverrvitenskapelige institutter. De erfaringer man

har fra slike institutter i andre land er ikke udelt positive. Den

störste fare synes vaere stagnasjonsproblemer som oppstår etter noen

år når saraarbeidspartnernes kontakter med sine opprinnelige raoder-

institusjoner svekkes.

Heller ikke vil det vaere realistisk å la arkeologene finansiere ve-

sentlige sider av andre institutters forskningsvirksomhet. Vi kan an-

takelig idag med loven i hand via vår oppdragsvirksomhet forlange at

byggherren finansierer osteologisk og vegetasjonshistorisk datainn-

samling, forel0pig registrering og bearbeidelse, preparering etc,

men det er ikke så klart at den vitenskåpelige analyse skal bekostes

på samme mate. De muligheter som vi synes ha fra arkeologisk side

til å st0tte de nevnte fagområder krever f^lgelig aktiv og positiv

respons fra naturvitenskapelig side for å kunne realiseres på en för-

nuftig mate.

Når det gj elder andre fagområder som i mindre utstrekning kommer i

samarbeidsposisjon eller i konsultasjonsposisjon synes det vare van-

skeligere å peke på konkrete 10sninger. Jeg vil imidlertid nevne den

avlastningsmulighet for de naturvitenskapelige institusjoner som lig-

ger i at endel forarbeide enten utf0res av arkeologene selv, eller

utf^res som betalte oppdrag. Det er vel neppe heller tvil om at med

0ket kommunikasjon, ikke minst på det undervisningsmessige plan, kan

tid og krefter spares.

Jeg har til slutt lyst til å dvele litt ved noen sp0rsmål som angår

både problemet med faggrenser og problemet om etablering av nye me-

toder. Utgangspunktet er diskusjonen om dendrokronologi og termolu-

minescens, men jeg vil ikke diskutere sakene konkret, da det ble

gjort tidligere, og vel vil bli tätt opp igjen senere. Jeg vil i

stedet h0re forsamlingens oppfatning om det generelle problem vi

står överfor.

Hvorledes skal vi få bygget ut laboratorier som i sitt vesen er så

tverrvitenskapelige at mange fagområder vil ha nytte av dem men in-

gen vil ta hovedansvaret for finansieringen? Og hvorledes skal man

unngå at tverrvitenskapelige prosjekter i vurderingssammenheng hav-

ner mellom to stoler på grunn av universitetenes og forskningsrådets
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struktur?

Med hensyn til furste spörsmål så trenges det inforraasjoner om hvil-

ke andre fag enn arkeologi som også har interesse av en utbygging.

For tiden er det sserlig aktuelt å få rede på interessen for termo-

luminescens og dendrokronologi. Vi har neppe denne interesseoversikt

idag. Og det kan vel tenkes at også andre fagområder enn de som er

representert her vil ha interesse av en utbygging av disse områdene,

jeg tenker her f.eks. på historie, etnologi, meteorologi, klimato-

logi osv.

En furste utbygging av slike områder kan tenkes realisert ved stötte

fra NAVF, men det har liten hensikt å sette igång noe som ikke kan

f01ges opp etterpå. Altså må man også få rede på hvilke fagmiljjzier

som på mer permanent basis kan tenkes å ville ta det faglige og fi-

nansielle ansvar for slike institusjoner i fremtiden. Vil det vaere

hensiktsmessig å knytte dendrokronologi eventuellt også termolumi-

nescens til Cl4-laboratoriet i Trondheim og der få etablert en sterk

og allsidig dateringssentral? Og vil det vaere mulig å få en vesent-

lig del av driftsutgiftene dekket ved betalte oppdrag?

Heller ikke har jeg konkrete forslag med hensyn til behandling av

tverrvitenskapelige saknader i NAVF og ved universitetene. Tidligere

sorterte slike saknader direkte under NAVFs styre. Vil det vaere en

mer hensiktsmessig ordning enn den vi har idag?

I dette inniegget har jeg lagt vekt på å trekke fram endel av de

problemer vi som arkeologer f01ger. Naturviterne vil nok vite å trek-

ke fram andre forhold og andre problemer. Og alt i alt kan da dette

komme til å virke svaert så negativt og gi inntrykk av at det er et

riktig skr0pelig forhold mellom arkeologi og de naturvitenskapelige

disipliner.

Jeg finner det derfor riktig avslutningsvis å peke på det utmerkede

samarbeide vi har sett i endel tilfeller, ikke minst i enkelte av de

NAVF-finansierte tverrvitenskapelige prosjekter. For min egen del

vil jeg her nevne Hardangerviddaprosjektet for Tverrvitenskapelig

Kulturforskning. Det positive i erfaringene herfra har gitt oss en

liten antydning om hvilke store fordeler det er å hente for begge

parter i et samarbeide. Og nettopp derfor må begge parter legge god-
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viljen til og fors0ke å finne 10sninger hvor vi idag har problemer.

Samarbeid og samarbeidsproblem sett fra arkeologisk synsvinkel

Kommentar v/f0rstekonservator 0ivind Lunde

Det blir stadig fremholdt at arkeologer forvalter en lov og dermed

kommer i en saerstilling i forhold til andre som arbeider med materi-

ale fra fortiden. Slik oppfatter mange arkeologer seg selv - i alle

fall oppfattes arkeologen slik av omgivelsene.

Personlig er jeg ikke så glad for dette synet på arkeologer og liker

absolutt ikke at faget så i de grader skal komme i en saerstilling. Da

mener jeg det her er mer fruktbart å snakke om de antikvariske myn-

digheter som lovforvaltende organ. Arkeologen b0r da vsere en av flere

innen dette milj0. Slik er det ikke ved alle arkeologiske institusjo-

ner, men f.eks. Stavanger gir et godt eksempel på et slikt tverrfag-

lig milj0 hvor arkeologen er en av flere som tilsammen utgj0r "den

antikvariske myndighet" i sitt distrikt.

Selv kommer jeg fra Riksantikvaren som også har et tverrfaglig milj0

ogsom arbeider med de fleste sider av kulturminnevernet. Mitt inn-

iegg vil derfor baere preg av at jeg kommer fra en slik institus jon

hvor f.eks. arkeologer, arkitekter, kunsthistorikere, etnologer, hi-

storikere osv. arbeider side om side med de mange oppgaver som kul-

turminnevernet kan by på. Vi mangier riktignok naturvitenskapeiig

ekspertise, og det er dette behov denne konferanse vel vil kaste lys

over.

Folk f0r oss delte ikke inn sitt liv og virke i ulike fagdisipliner.

Det er noe vi har funnet på. Nå splitter vi opp fortiden i stadig

mindre enheter for de enkelte spesialdisipliner. Idag er det mange

spesialister som på hver sin mate arbeider med vår fortid.

Det skulle vaere enighet om at ett kulturminne inneholder et mangfold

av informasjoner - og et kompleks med kulturminner enda flere. Men

spörsmålet blir da:

- Hvem er på talefot med fortiden slik den gir seg til uttrykk
i kulturminnene?
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- Hvera stiller sp0rsmålene eller hvera skal gis anledning til å
stille spörsmål?

- Hvem skal vare kvalifisert til å stille spörsmål?

Som et personlig syn vil jeg si at vernemyndighetene etterhvert må

få en tverrfaglig ekspertise som kan delta i denne beslutningspro-

sessen. Dette må selvsagt ikke medf0re en tungrodd organisasjon som

mister effektivitet og handlekraft. De enkelte disipliner må i et

slikt milj0 heller ikke miste sin fagprofil, men snarere videreut-

vikle nettopp den. Etterhvert som vår kunnskap om fortiden 0ker, rei-

ses stadig nye spörsmål - kompleksiteten 0ker - omfånget 0ker. Plere

personer og flere fag kommer inn i biidet, noe de senere års rivende

utvikling har vist. Men her må jeg få understreke at utgangspunktet

for det tverrvitenskapelige studie av fortiden er mennesket og dets

forhold til sine omgivelser.

Det utvidete kulturbegrep har lenge vaert diskutert. Vi kan nå snart

også snakke om det utvidete kulturminnevern.

Skal det hårdras at den nye Kulturminneloven beskytter - eventuelt

utlyser unders0kelser av alle spor etter menneskers liv og levned,

må det aksepteres at hele kongeriket Norge utgj0r ett fysisk kultur-

minne. En slik vid tolkning var selvsagt ikke lovmakernes intension

og det er klart at tolkningen til enhver tid påhviler de antikvari-

ske myndigheter. Det må derfor vare en forutsetning at den antikva-

riske myndighet ikke bare har en tverrfaglig sammensetning, men og-

så kan få utvikle et solid vitenskapelig milj0 med gode kontakter

til andre fagmilj0er utenfor.

Etter nå å ha snakket om arkeologer, antikvariske myndigheter og lov

vil jeg få si litt om den arkeologiske virksomhet hos Riksantikvaren

og dens forhold til naturvitenskapene.

Det er bygningsarkeologi - og i de senere år byarkeologi - Riksanti-

kvaren f0rst og fremst har arbeidet med. Byarkeologien har her vaert

den mest konfliktladete og som stadig har krevet nye og st0rre res-

surser. Det er denne sektor som her er mitt utgångspunkt.

I byene har det til nå vart satset mest på å 10se utgravningsoppga-

vene i felt. Dette har tätt tid, ettersom det på nasr sagt alle felt
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og da med st0rre n?Syaktighet i dokumentasjonen, arbeidsmilj01ovens

krav om arbeidsforhold, arbeidsgiveransvar överfor arbeidstaker,osv.

Bearbeiding og publisering har ligget etter, men her må det nå sat-

ses. De mange som har deltatt til nå har et krav på å få ta aktivt

del i denne fase - likesåvel som faget selv har krav på resultatene.

0konomien har vaert og er selvsagt det store problemet. Idag er det

slik at nesten hele Riksantikvarens bevilgning til byarkeologiske

unders^kelser går med til driften av utgravningskontorene. Likevel

- en omprioritering innen visse rammer er mulig slik at ikke bare

bearbeiding av eldre materiale, men også en sterkere deltakelse fra

de naturvitenskapelige disipliner kan realiseres. Dette skjer alle-

rede i en viss utstrekning idag. Men da melder det problemet seg at

visse vitenskapelige institusjoner stiller slike krav om refusjon av

administrasjonskostnader at disse krav snart truer med å ta brorpar-

ten av de midler som er stilt til disposisjon for spesialunders^kel-

ser.

De enkelte store utgrävningsoppdrag organiseres nå som egne prosjek-

ter med eget budsjett hvor de enkelte oppgaver er satt inn i en pri-

oritert fremdriftsplan. På dette området er det nå gjort mer organi-

serte samarbeidsfors^k. P.eks. på Kontraskjasret i Oslo gikk i 1979

ca. 10,3$ av budsjettet til zoologiske unders^kelser. I Draggsalmen-

ningen i Bergen samme år, gikk ca. 13% til botaniske oppgaver.

Riksantikvaren har lenge benyttet seg av dendrokronologi og human

osteologi, i de seneste år også vegetasjonshistorie. På dette felt

har man som kjent kommet långt i England og Riksantikvaren har også

lenge hatt kontakt med dette milj0et. Her hjemme ble det for älvor

fart i diskusjonen da botanikere i Bergen kastet seg inn i arbeidet.

Det er nå ingen faglig uenighet om vegetasjonshistoriens berettigel-

se. Men hvor fort skal denne disiplin med, hvor omfattende skal dens

deltakelse vaere og hvordan skal dette administreres.

Med de mange ul0ste oppgaver som har meldt seg innen byarkeologien

skulle en helst nå ha en tenkepause - gravestopp i 10 år. Men5 dette

er en umulighet. Oppgavene må bare 10ses. Problemorienterte gravnin-

ger kan vaere en utvei, men dette forutsetter at alle impliserte er
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med alt fra planstadiet. Prioritering og avgjszSrelse må tas i god tid

f0r gravestart, men dette er vanskelig når utgravninger nasrmest kan

komme over natten. Det ville nok derfor vare 0nskelig å få en plan

over faginteresseomradene og en klarere forskningsstrategi. Hva ha-

ster det med å få svar på og hvor og hvordan b0r dette gj0res? Når

dette er sagt må det understrekes at dette gjelder ikke bare natur-

vitenskapelige disipliner, men også for arkeologene selv og andre

som arbeider innen feltet som f.eks. historikere.

Til slutt vil o eg komme med et personlig syn på tre spörsmål om en-

gas jement av naturvitenskapelige disipliner:

a) Hvor fort?
De må inn nå! En andel av prösjektmidlene må settes av, og
det må arbeides for å få bevilgninger over fäste budsjett-
poster.

b) Hvor omfattende?
Her må de enkelte disipliner selv läge seg en prioritert över-
sikt over de oppgaver de 0nsker å 10se eller de problemer de
vil ha belyst innenfor rammén av Kulturminnelovens intensjoner.
Her b0r nok en tverrfaglig instans inn for å koordinere og
prioritere de forskjellige disipliners interesser.

c) Hvordan administreres?
Her er ennå mye ugjort. Men de antikvariske myndigheter har,
her en förpliktelse til å ta et. initiativ. Denne instans må
koordinere og få gjennomf0rt de oppgaver som har sitt utgångs-
punkt i Kulturminneloven.

Lokaliseringen av de enkelte fagsentra er viktig. I en innledende

fase vil det trolig vsre riktig å legge de enkelte aktiviteter, en-

ten til et universitet eller til et selvstendig forskningslaborato-

rium for derved å rasjonalisere kostbart utstyr og spesiell eksper-

tise innenfor det enkelte fagområde. En slik lokalisering innebarer

en sentralisering innenfor den enkelte fagdisiplin, men derimot en

geografisk spredning av de enkelte disipliner. Dette vil gj0re det

naturlig å tenke seg et overordnet tverrfaglig råd på nasjonalplanet.

Sp0rsmålene er mange, men må snarest besvares. Jeg mener at her b0r

de antikvariske myndigheter kjenne sin del av ansvaret.

L
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Samarbeid og samarbeidsproblem sett fra naturvitenskapelig side

v /pro .Tess or Ivan Rosenqvist

Jeg vil i dette foredrag se på de erfaringer jeg har hatt om samar-

beid med arkeologer og endel på selve samarbeidsfilosofien generelt.

Når jeg snakker om samarbeid, mener jeg ikke den "småhjelp" man yter

hverandre. Det er en selvsagt sak. Det gjør alle med glede, når f.

eks. en kunsthistoriker eller en arkeolog kommer med en stein og ber

om uttalelse om hvorvidt dette er en numulittkalk fra Egypt eller

noe annet, så tar man et slip og mikroskoperer det og sier: ja, sann-

synligvis er det det. Det er ikke denne form for samarbeid vi vil be-

handle, men de mer omfattende problemer som krever tid og vitenskape-

lig skolering og fagkunnskap på ttegge sider. Dette er et vanskelig

problem som støter på mange personlige følelser som lett kan komme

til å skade i lengden.

Vi har alle en tendens til å betrakte et stykke arbeid som vi selv

ikke har fagkunnskap til å utføre, men som vi får andre til å utføre

for oss, gjerne mot betaling, som om det dreiet seg om en vare som

vi har kjøpt og betalt. Vi tenker ofte på et utstyr som vi ikke har

nok fagkunnskap til å betjene selv, men som krever en fagmann som om

det dreiet seg om at vi leiet tid og et instrument med betjent eller

en bil med sjåfør. Det å bli betraktet som en kjøpt og betalt vare

har ingen lyst til å oppleve. Slike følelser inntreffer ikke bare

når folk fra humaniora søker hjelp i naturvitenskapen, men også når

naturvitenskapsfolk søker hjelp hos afidre teknisk-naturvitenskapeli-

ge fagfolk enten det er innen fakultetet eller ved de såkalte opp-

dragsinstitutter. Disse institutter og NAVFs inst^umentavdeling står

til disposisjon for industri og vitenskap, samtidig som de selv er

vitenskapelige institusjoner.

Jeg har også i endel år vært ansatt ved et oppdragsinstitutt og har

hatt en følelse av at oppdragsgiveren betrakter rapporten jeg har ut-

arbeidet som en kjøpt vare. Dette er i og for seg all right når det

dreier seg om direkte konsulenttjeneste. Faren er hvis det dreier

seg om en vitenskapelig undersøkelse som oppdragsgiveren kommer til

å publisere i et vitenskapelig tidsskrift.

- i
Det er heldigvis nå en og en halv generasjon siden den tid da en

professor kunne skrive en avhandling om en eller annen forekomst og
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si "Da jeg selv ikke hadde anledning til å reise, sendte jeg min

amanuensis, herr så og så, som rapporterer. at det dreiet seg om en

". For en vitenskapsmann var det frustrerende å bli stilt

i gruppe med andre nyttige hjelpefunksjoner ved et institutt som

fyrb^ter, laborant, vaskehjelpen og "amanuensen". Vi liker alle å

bli satt pris på, men det er ofte vanskelig å vurdere den vitenska-

pelige innsats en person har ytet på et felt som er fjernt fra ens

eget. Det er kun gjennom personlig kontakt mellom mennesker at man

kan snakke om samarbeid. "Administrative avtaler" mellora institusjo-

ner om gjensidig hjelpeplikt f0rer sjelden til noe godt. Samarbeid

mellom personer og om problem er fruktbart.

I dag har de fleste vitenskapelige institusjoner mange funksjoner,

og samarbeid over faggrensene mellom arkeologer, kunsthistorikere,

kjemikere og fysikere går oftest bra, men det må bygge på gjensidig

respekt. Det b0r ikke forekomme at noen skriver i en avhandling:

"jeg sendte saken til laboratoriet som gir f01gende analyse". Det

har vsert klaget over at det har vaert vanskelig å gi naturvitenskape-

lig hjelp når det dreier seg om arkeologiske problemer. Det har og-

så vaert nevnt fra naturvitenskapsfolks side at arbeid for arkeologe-

ne som ikke har skaffet nye opplysninger i ens eget naturvitenskape-

lige fag ikke har vart verdsatt av naturvitenskapsmannens egne fag-

feller eller den institusjon vedkommende er ansatt i. Det kan gå

slik at vedkommende forsker, som har brukt endel av sin tid på å

hjelpe arkeologer, blir sett på som en person som har misbrukt sin

tid og av hensynsfullhet överfor vedkommende b0r dette ikke nevnes,

slik at det ikke fra annet hold vil bli reist kritikk mot vedkommen-

de forsker eller den institusjon han er ansatt ved.

Vi må vare klar over at det også innen naturvitenskapen eksisterer

et syn som sier at de som får 10nn av samfunnet for å sitte i en vi-

tenskapelig stilling har til plikt å fremme sitt fags erkjennelse,

ikke for å gj0re alt mulig annet som å ta konsulentoppdrag for in-

dustri etc. Det å jobbe med å hjelpe arkeologer, f.eks. til å finne

ut hvor råmateriale til en bestemt stein0ks stammer fra, blir til

en viss grad sett på som noe lignende. I vitenskapelige stillinger

har man i alminnelighet så mye å gj0re at den tid som ikke går med

til administrativt- og undervisningsmessig "pliktarbeid" må priori-

teres. Dette kan uttrykkes slik: Vi har så mye å gj0re at vi bare

har tid til å gj0re det vi har mest lyst til.
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Når det gj elder esler, er det en gammel kjent sak at det er to raåter

til å få eslet til å arbeide på. Det ene er å henge en gulrot föran

nesen på det, det annet er å gi pisk på baken. Når det gjelder vi-

tenskap, så er gulroten i hvert fall tredelt, og jeg finner at det

er fire ting som får folk til å arbeide:

1. det er lysten til å gj0re det for å finne ut sammenhengen
i saker og ting, dette kalles of te nysgjerrig/iet eller vi-
tenskapelig driv,

2. det er den kollegiale og samfunnsmessige prestige det raed-
f0rer å ha gjort et godt arbeid og oppnådd de vitenskape-
lige avansement som er mulig,

3. det kan vaere det 0konomiske utbytte man kan opnå av ar-
beidet,

4. pisken, d=t er det ubehag man har av at folk kritiserer
en for det en ikke gj0r.

Dersom arkeologene 0nsker utfört et arbeid på naturvitenskapelige

felt hvor de selv ikke er istand til å finne ut av sakene, b0r de

ikke bruke metode 3 og 4. Det siste er uverdig, og punkt 3 s0ker

man å dekke, idet dette blir betraktet som prostitusjon og det frem-

deles henger igjen både på universitetene og i samfunnet for0vrig,

et syn fra vare besteforeldres dager som kan uttrykkes ved: Den

prostituerte har rett til sin betaling, men ikke til almen aktelse.

Er det da mulig at arkeologer og naturvitenskapsfolk kan delta i en

problembehandling og begge yte noe for sitt fag?. Jeg kan tenke meg

mange slike, og en del har jeg selv erfaring fra.

Et geofysisk problem er knyttet til paleomagnetisme. Hvorledes har

de magnetiske poler flyttet seg i kvartasr tid? Å skaffe samtidige

kart over isogonenes beliggenhet over hele jorden bakover i tiden

kan lettest 10ses ved bestemmelse av n0yaktig orientering av den re-

manente magnetisme i uorganisk materiale som har vaert oppvarmet over

Curie-punktet og siden avkj01ingen ikke vart utsatt for mekanisk de-

formasjon eller flytting. Dersom arkeologene kan tidfeste en opphet-

ningsperiode, f.eks. av leirklining i en ovn, kan geofysikeren få

viktige holdepunkt for bestemmelse av magnetfeltets orientering på

det tidspunkt ovnen siste gang ble brukt. Når slike malinger er

gjennomf0rt med tilstrekkelig stor n0yaktighet over et tilstrekkelig

stort område, gjennom tilstrekkelig läng tid, vil man ha igjen et

datamateriale som på den annen side tillåter en å aldersbestemme en

ovn som ellers ikke er daterbar på grunnlag av annet arkeologisk ma-

teriale.

~l
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Ved interpolasjon vil man kunne finne når leirklinte groper fra jern-

vinna var i bruk, selv om disse er meget like over et relativt langt

tidsinterval.

Pollenanalyse og plantehistorie har gjensidig hjulpet vegetasjons-

historikerne og arkeologene. Jeg kan her se fremtidige muligheter.

Arkeologisk materiale kan fortelle mye om bosetningen og jordbruks-

driften i et område ned gjennom tidene.

I mitt arbeid med innsjøforsuring og sur nedbør har vi i samarbeid

med stipendiat Helge Høeg ved Institutt for geologi undersøkt pol-

len og jordprofiler i noen myrer i Treungen i det sydlige Telemark.

Her viser pollen og meget hyppige- lag av trekullstøv ca. 4000 år bak-

over i tiden at det har foregått en utstrakt beiting av tamdyr sam-

men med lyngbrenning i området. Samtidig viser også profilene enkel-

te perioder hvor området ikke har vært beitet og heller ikke av-
14

svidd. I et tilfelle ser det på basis av C-dateringer helt rime-

lig å datere en slik periode til Svartedauen.

Nå har vi andre steder i landet rapporter om undersøkelser som har

vært foretatt over diatoméfloraene i innsjøsedimenter. Overalt vi-

ser de aller øverste lag en stadig tiltagning av de acidofile diato-

métyper, dvs. kiselalgene i vannet forteller om en tydelig forsuring

i helt ny tid. Imidlertid viser også her prøve fra et relativt dypt

lag om mulig ennu høyere innhold av acidofile typer. Vannet har alt-

så på et tidligere tidspunkt vært vel så surt som nå. Arkeologene

vil kanskje her kunne fortelle . om dette området var ubebodd under

Svartedauen eller tidligere og at man står overfor det samme fenomen

som nu, nemlig at beitene har vært forlatt i en lengre periode og

villvegetasjonen har tatt seg opp. Dette vil kunne danne illustra-

sjon til den teori at en hovedårsak til moderne vassdragsforsuring

er endringer i toppjordlagenes kjemiske egenskaper som følge av en-

dret bruk av landet.

Vi må huske på at i vitenskap er det bare teori som gjelder. Obser-

vasjoner og eksperimenter kan bare illustrere eller motbevise en

teori. Det er uten enhver verdi om en ting stemmer i praksis hvis

den ikke stemmer i teori. Det er kun ved sin evne til prediksjon at

vitenskapen er verdifull.
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Et annet ekserapel jeg har vaert borti dreier seg om landhevningen

rundt Oslo. Ulf Hafsten hadde på basis av övergången fra marin til

limnisk betingelse i det gamle Fornebotjern beregnet en hevningsrate

på ca. 35 cm pr.århundre. Jeg hadde på basis av noen trestykker i

Loelvdalen beregnet den til å vaere 40 cm. Middelalderarkeologen Ger-

hard Fischer viste imidlertid at Mariakirken i Gamlebyen som var

bygget under Harald Hårdrådets tid eller noe etter har sine funda-

menter knapt over nuvserende vannspeil. Han kunne hane slike tall med

å si: "Tror dere Harald Hårdråde bygget kirker for sild og torsk".

Ifall det hadde vart landhevninger på 35-40 cm måtte kirken ha vsert

bygget 3-4 m under vann. Denne tilsynelatende motsettning kan imid-

lertid brukes til å beregne sammentrykkbarheten av den underliggende

Osloleire. Det er her nesten 100 -m leire over fjellet og under land-

hevning sank leira sammen, dels på grunn av at grunnvannspeilet sank

relativt til den opprinnelige overflate, dels på grunn av at flere

meter med byfyll og gammel urenslighet (kulturlag) belastet leira

under.

For beregning av deformasjonene i förbindelse med bygningen av un-

dergrunnsbanen i Oslo, har vi her meget verdifulle informasjoner

over et långt tidsrom, 50 ganger så länge som de man kunne utf^re

ved laboratorieeksperimenter.

I teknisk-naturvitenskapelig forskning er dette samhold av arkeolo-
gisk daterbare observasjoner med naturvitenskapelige informasjoner av

uvurderlig betydning. Realister glemmer ofte at arkeologer på stil-

historisk datering og andre måter kan ha en vesentlig h0yere grad

av n0yaktighet enn ved naturvitenskapelige dateringsmetoder. Som il-

lustrert eksempel kan man se hvis man sammen med et lik, det arkeo-

logene kaller "humanosteologisk materiale" finner en beltspenne som

det står "Gott mit uns" på så sier arkeologene at den er fra 1942 og

standardavviket er vesentlig under 2 år. Slik kan ikke vi arbeide.

Men man man kan laere mye om prosessers hastighet ved å studere mate-

rialet som er gammelt. I laboratoriet kan man sjelden gjennomf^re

eksperimenter utöver noen få år.

Bakover i kvartsrtiden har man stadig hatt inngrep i naturlige pro-

filer frembragt av mennesker. Disse inngrep er av og til arkeologi-

ske daterbare og de prosesser som har funnet sted ved at man f.eks.

har bragt inn en frisk-slått bergartsflate fra et 0ks eller avslag,
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kan nå studeres og man kan finne ut forskjellige ting når det

gjelder forvitringshastigheten for forskjellige bergarter i for-

skjellige miljöer. Vi står överfor et helt forskningsfelt som prak-

tisk tält ikke har vaert angrepet i Norge på tross av at A.W. Br0gger

allerede i 1909 pekte på forvitringshudens sammenheng med alderen

for steinredskaper.

Nå har allerede kvartaergeologene fra Bergen og Oslo på annen mate

tätt livet av den gamle tabula rasa-teori om at siste istid fjernet

enhver innflytelse av tidligere forvitring og av alt man ser av for-

vitring i vare bergarter stammer fra de 10000 år som er gått etter

at siste is trakk seg tilbake. Likevel vet vi meget lite om hvor gam-

le vare forvitringsprofiler egentlig er. Ved et samarbeide med arkeo-

loger og med utnyttelse av arkeologisk daterbart materiale i for-

skjellige miljöer og med forskjellige bergarter får vi informasjoner

som kan fortelle om prosesshastigheter som kan brukes til ekstrapo-

lasjon överfor de naturlige profiler.

I et naturlig jordprofil har det innstillet seg en kvasi likevekt

med forh0yet entropi. Når mennesket utnytter naturen bringer det inn

et forstyrrende moment. Nytt materiale som ikke h^rer hjemme på det-

te sted lagres sammen med de gamle kvasi likevekter. Vi får en ulike-

vekt som naturen s0ker å utjevne. Jern går tilbake til jernoksyder,

friske steinoverflater forvitres, trekonstruksjoner som er drevet

ned i bakken som peler osv. nedbrytes. Alle disse kjemiske og fysi-

ske prosesser vet vi föregår og teoretisk kan vi si at de må föregå,

men det er kun studiet av materialet selv som kan fortelie oss hvor

fort de föregår.

Vi kan videre si at arkeologene ved sine tallrike potteskår bakover

i tiden skaffet materiale for illustrasjon av termoluminiscensfeno-

mene og det kunne oppstå et fruktbart samarbeide mellom de som stu-

derte termoluminiscens og arkeologer. Men etterat termoluminiscens-

folkenes "nysgjerrighet" var tilfredsstillet så kan man ikke vente

at termoluminiscensforskerne for all fremtid skal vaere arkeologenes

"tjenstepike". Riktignok er det noe som heter takknemlighet, men den

strekker seg bare mellom person og person.

Et annet forhold som jeg har hatt glede av og som er brukt som illu-

strasjon i min bok "Subsoil corrosion of steel" dreier seg om den
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tilleggsenergi man får ved deformasjon av bl0tt-jern. Studiet av et

folkevandringstidssverd som har ligget i lite korrosiv jord, ca.

l600 år, viser tydelig forskjell på korrosjonshastigheten i b0yen

på det deformerte sverd og ellers på klingen. De små elektriske

spenningsforskjeller som oppstår ved deformasjonsenergien har f0rt

til at den deformerte del av sverdet har h0yere energi enn den ikke

deformerte. Det kan dreie seg om noen få millivolt forskjell i grad

av "uedelt".

Et 1600-hundrede år långvarig eksperiment kan tjene til en illustra-

sjon som er mer overbevisende enn korttidsskj0r med aksellererte be-

tingelser.

Det kunne trekkes fram tallrike andre eksempler på hvor arkeologene

har vaert nyttig for naturvitenskapene. Dette gir oss realister en

generell förpliktelse til å yte gjengjeld. Selvom det idag er mitt

inntrykk at det er vesentlig realister som hjelper arkeologer så må

ikke realfag betrakter som "hjelpevitenskaper", iallfall ikke i den

betydning av ordet at de bare er en ren teknisk ytelse på et lavere

intellektuelt plan, noe man dessverre i sin "hårsårhet" kan ha fått

f01elsen av.

Kommentar

v/vit.ass. Helge H0eg

Det er mange måter å arbeide på, og det er mange måter å samarbeide

på. Skal man ha et godt samarbeide, er det helt klart at samarbeidet

helst må begynne på prosjektstadiet. Alle prosjektdeltakerne må kun-

ne ha en viss inflytelse på prosjektet, iallfall når det gjelder den

enkeltes del av det. Videre burde det vaere en selvffzilge at hver en-

kelt deltaker må ha rett til å publisere sine egne data, enten alene

eller sammen med de andre prosjektdeltakerne. Med andre ord, man

skal ikke drive konsulentvirksomhet i sserlig grad.

Et samarbeid medf^rer imidlertid også förpliktelser. Det må vasre

like selvfszSlgelig at resultatene fra de enkelte delunders^kelsene

må vaere tilgjengelige for alle prosjektdeltakerne. Hvis det trekker

ut med publiseringen av materialet og resultatene fra en delunder-

SfzSkelse må det iallfall skrives en rapport som er iilgjengelig for
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de andre prosjektdeltakerne. Her er det helt klart at naturviten-

skapsfolk gjennom tidene ofte har sviktet ganske kraftig, og når

det av og til klages over dårlig samarbeid mellom arkeologer og na-

turvitenskapsfolk, er det ikke bare arkeologene som er skyld i det.

Et annet sp0rsmål er: Hvem skal ha kontakt med hvem når man samar-

beider? Min personlige mening er at det er de som arbeider med pro-

sj ektet i praksis som må ha den regelmessige kontakten. Det er ikke

alltid det er det samme som prosjektlederne. Jo faerre ledd en sak må

gå igjennom desto bedre er det. Dette gjelder ikke bare samarbeids-

prosjekter mellom arkeologer og naturvitenskapsfolk.

For så å si litt om min personlig-e erfaring angående samarbeid med

arkeologer. Dette er et samarbeide som har pågått i 8 år, og jeg har

hatt et meget godt, interessant og givende samarbeide, med mange ar-

keologer og på mänge slags unders0kelser. Gjennom dette tidsrornmet

har behovet for pollenanalytiske unders0kelser 0ket. Dette må arkeo-

logene nå ta konsekvensene av, og selvom arkeologene i Oslo er gan-

ske flinke til å komme med foresp^rsler om samarbeid og til å finan-

siere slike unders^kelser, b0r de i naer fremtid ordne en noe faste-

re ansettelsesform slik at de er sikret samarbeide med naturviten-

skapsfolk når det trengs også i fremtiden. Det er få av oss, og vi

har ikke alltid muligheten til å si ja, dessverre. Av og til sier

man ja til å samle inn pr^vemateriale for å hindre at det skal gå

tapt, selvom man vet at man ikke har anledning til å bearbeide det.

På dette området er det imidlertid også et sp0rsmål om lagringssted

og lagerkapasitet, og vi har meget begrensede muligheter på Insti-

tutt for geologi i Oslo.
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4. SAMMENFATNING AV DISKUSJONENE

v/førstekonsulent Bjarne Rogan

Prinsipper for sammenfatningen.

Sammenfatningen tar sikte på å gjengi alle prinsipielle synspunkter

som kom fram på konferansen. Det meste av diskusjonene ble tatt på

lydbånd. Sammenfatningen er utformet på grunnlag av lydbåndutskrif-

ter og notater.

Sammenfatningen gjør ikke noe forsøk på å gjengi det kronologiske

forløp av diskusjonene. Den forsøker istedet å samle og systematise-

re de enkelte synspunkter etter hvilke temaer de berører. Dette for-

di diskusjonen ofte var springende, men også t'il dels overlappende.

De enkelte konferansedeltakere er ikke identifisert i sammenfatningen.

4.1 ARKEOMETRISKE METODER

4.1.1 Termoluminisens (TL)

NAVF har fått en henvendelse fra Danmark vedrørende den videre drift

av laboratoriet i Risø. Ved dette laboratoriet pågår det utviklings-

arbeid med sikte på å gjøre TL-metoden praktisk anvendbar for arkeo-

logisk datering. Laboratoriet er siden opprettelsen i 1977 finansi-

ert av de danske forskningsrådene gjennom "Forskningsrådenes arkeo-

metriprosjekt". Danmark har nå anmodet rådene for humanistisk og na-

turvitenskapelig forskning i alle de nordiske land om å bli med på

en samfinansiering av Risø-laboratoriet fra' 1. januar 1981, i første

omgang for en periode på et år. På denne bakgrunn har Rådet for hu-

manistisk forskning (RHF) bedt det arkeologiske fagmiljø om råd. RHF

har bedt konferansen om en vurdering av framtidsmulighetene for den-

ne dateringsmetodenj og om eventuelle synspunkter på behovet for og

ønskeligheten av å utvikle metoden her i landet.

L
Spørsmålet om nordisk samarbeid for utvikling av TL-metoden ble tatt

opp på et møte i Uppsala i 1976. På dette møtet konkluderte de arke-

ologiske representanter med at utviklingen av denne dateringsmetoden

den gang ikke var kommet særlig langt, men man hadde likevel nokså

store forhåpninger.
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Det kom ikke til noe nordisk samarbeid om TL etter dette møtet. Det

ble stilt spørsmål om man nå i 1980 var kommet noe særlig lenger i

dette utviklingsarbeidet. Av flere ble det understreket at det ikke

har skjedd noe prinsipielt nytt med metoden siden 1976. Fra natur-

vitenskapelig hold ble det bl.a. vist til den arkeometri-konferansen

som ble avholdt i Paris i mars 1980. Inntrykket av debatten på Pa-

riskonferahsen hadde vært at de store forventningene ikke helt var

innfridd; det framkom der relativt små forventinger til TL som iso-

lert dateringsraetode. Inntrykket hadde vært at metoden egnet seg bed-

re som en kontrollerende metode sammen med andre metoder.

Også på arkeologisk hold hadde man inntrykk av at dette utviklings-

arbeidet var en lang prossess, og-usikkerhetsfaktorene meget store.-

Situasjonen synes stort sett å være den samme som tidlig i 1970-

årene.

Det forekommer i Norge boplasser hvor man har funnet kokestein, men

ellers ikke antydning til organisk materiale. Man har følgelig ingen

dateringsmuligheter med dagens metoder. I disse tilfellene ville TL

være en aktuell metode. Keramikk kan bestemmes direkte med TL-meto-

den, enten det dreier seg om datering eller å fastslå ektheten. Ke-

ramikk vil imidlertid svært ofte kunne dateres stil-historisk, og

det kan også brytes ned for en radiologisk datering av karboninnhol-

det. I framtiden vil man ved anvendelse av cyclotron kunne utføre
14

C-tellingen på små prøvemengder. Det finnes altså noen få områder

der TL-datering idag synes å være eneste mulige dateringsmetode, men

i de fleste tilfelle vil den kunne erstattes av andre teknikker. Som

oftest vil man datere langt sikrere ved hjelp av dendrokronologi el-
14

ler C-tellinger. Alt i alt ga debatten uttrykk for at det bare er
et marginalt behov for termoluminisens-datering i norsk arkeologi,

slik situasjonen vurderes i dag. Et forslag fra en av deltakerne om

en nærmere utredning av behovet for TL i Norge ble ikke tatt opp til

drøfting.

Fra arkeologisk hold ble det stort sett uttrykt skepsis til anvend-

barheten av metoden på norsk arkeologisk materiale. Det ble i denne

sammenheng gitt uttrykk for at Norge burde bli sittende på gjerdet



- 88 -

og la større og mer ressurssterke miljøer utvikle metoden. Til det-

te ble det fra naturvitenskapelig hold replisert at det kan man gjø-

re hvis man klart vet at metoden er helt uaktuell. Men dersom man

tror at det er visse muligheter for at metoden kan gi noe, vil det

være uklokt å forholde seg passiv. Det å engasjere seg i utviklin-

gen vil alltid gi en videre innsikt og en mulighet til å finne nye

veier, og kanskje nye veier som kan tilpasses norske forhold. Grunn-

forskningens rolle må ikke glemmes.

Selv om de konkrete resultater av arbeidet hittil ble etterlyst, ble

det fra naturvitenskapelig side presisert at man mente det var en

interessant metode. Norge har en viss ekspertise på feltet termolu-

minisens, og man så gjerne at dette ble videre utbygd her i landet.

Som et konkret forslag ble nevnt muligheten av å opprette et arkeo-
14metrisk institutt i Norge, som kunne dekke både C, TL, eventuelt

dendrokronologi m.m. Et slikt institutt ville kunne gi et godt miljø

både for grunnforskning og metodeutvikling.

1

Ved siden av de argumenter som er nevnt ovenfor kom man gjennom hele

debatten stadig tilbake til prioriteringsspørsmålet. I grenseland

mellom arkeologi og naturvitenskap finnes flere fagområder hvor det

idag er en skrikende mangel på ressurser. Her kan i første rekke

nevnes vegetasjonshistorie/paleobotanikk, osteologi og dendrokrono-

logi. Det er rimelig å anta at disse fagområdene, som både fra et

arkeologisk synspunkt og fra et samarbeidssynspunkt er langt vikti-

gere enn TL, vil bli skadelidende dersom arkeologi-midler kanalise-

res til TL-utvikling.

På denne bakgrunn avga de arkeologiske representanter på konferansen

følgende uttalelse til NAVF-:

"Prioriterte bevilgninger til termoluminescens (TL)

Fra arkeologisk hold konstaterte man at metoden foreløpig

ikke har brakt så interessante dateringsresultater at man vil

anbefale prioriterte bevilgninger til termoluminescens. Støt-

ten måtte foreløpig tildeles til fortrengsel for andre fagom-

rådet som har mer åpenbar* hytte for den arkeologiske forsk-

ning.
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Man er klar over den mulighet som ligger i utviklingen av TL-

metoden med sikte på datering, og ønsker at behovet for en slik

utvikling i våre egne TL-miljøer vurderes."

4.1.2 Dendrokronologi

Også når det gjelder dendrokronologi foreligger det konkrete utspill

angående det videre utviklingsarbeid, men her på nasjonal basis. Rå-

det f.or humanistisk forskning har derfor bedt fagmiljøene gi uttrykk

for hva de mener om behov og framtidsperspektiver også for denne

samarbeids-disiplinen.

For en nærmere redegjørels-e for prinsippene i dendrokronologi vises

til Ulf Hafstens foredrag, side 21.

Arbeidet med dendrokronologi har de siste årene ligget helt nede her

i landet, og vi ligger et godt stykke etter i internasjonal sammen-

heng. Under det vakuum på området som har eksistert siden NAVF-sti-

pendiat Nils Brandt i 1975 gikk over i annen stilling, har det sta-

dig hopet seg opp nytt materiale, slik at det idag foreligger et be-

tydelig ubearbeidet dendrokronologisk materiale.

Ikke minst sett fra middelalderarkeologiens synspunkt er det et

stort behov for en gjenopptakelse av arbeidet med dendrokronologi.

F.eks. i Trondheim har man nå sammenhengende kurver tilbake til 1421,

og man har flytende eller isolerte kurver fra 1300-tallet tilbake til

ca. år 1000. Man kan trolig finne materiale som gjør det mulig å

skjøte disse kurvene sammen. Øgså fra stavkirkene ligger et stort ma-

teriale lagret. Det store antallet bevarte trebygninger i landet byr

på en rekke muligheter, både hva angår prøvemateriale og arbeidsopp-

gaver .

En representant fra Riksantikvaren pekte på at dendrokronologien

nærmest kunne sies å være en forutsetning for et forsvarlig framti-

dig kulturminnevern. Kulturminneloven setter flere aldersgrenser som

det forvaltningsmessig vil være vanskelig å følge opp uten den date-

rings sikkerhet som dendrokronologi trolig vil kunne gi.
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Por eldre perioder av norsk historie er det mer usikkerhet hvorvidt

det finnes relevant materiale for dendrokronologisk arbeid. Por mid-

delalderarkeologien synes det imidlertid å være et klart dokumentert
l4behov for dateringer med denne teknikken, bl.a. også fordi C-date-

ringer på yngre materiale hittil har vist seg å være mer usikre.

Presisjonen blir lavere på yngre materiale fordi det prosentvise av-

viket i forhold til absolutt alder blir større. Dendrokronologi er

også i seg selv av stor interesse for fagområder som vegetasjonshi-

storie og klimatologi. Det er likevel mindre sannsynlig at disse fa-

gene har ressurser til alene å prioritere dette arbeidet.

Det knytter seg en rekke metodeproblemer til utviklingen av sikre

dendrokronologiske kurver i Norge. Mye av det arbeidet som har vært

utført i Europa dreier seg om kurver for eik. Utarbeidelse av kurver

for eik byr på færre problemer enn kronologier for vanlige norske

treslag som furu og gran. Sterkt varierende jordbunnsforhold, topo-

grafi og klima i forskjellige deler av landet kompliserer utarbei-

delsen og gjør det nødvendig å lia relativt mange regionale kurver.

Det må tas hensyn til en rekke parametre ved utarbeidelsen av stan-

dardkurver, og det ble fra botanisk hold stilt spørsmål om man ikke

i første omgang burde konsentrere seg om homogent materiale fra myr-

funn. Dette må være et bedre utgangspunkt enn materiale fra middel-

alderbyene. Det ble pekt på at materialet fra Bryggen bød på spesi-

elt store problemer.

Den norske furua byr på endel problemer, og debatten berørte flere

spørsmål av praktisk og metodisk art. Likevel synes dendrokronologi-

en å by på store muligheter. Trøndelag, liksom Østlandet, er store,

enhetlige klimatiske provinser som skulle egne seg for både videre-

utvikling og anvendelse av metoden.

I nær tilknytning til diskusjonen om regionale og lokale kronologier

tok man også opp spørsmålet om eventuelle egne laboratorier i Norge

og den mulige plasseringen av disse. Det har vært tatt initiativ til

å få plassert en stipendiat i Trondheim, i nær tilknytning til både
14
C-laboratoriet og det botaniske miljøet. Av de enkelte forslag var

det trolig dette som ble ansett som den mest realistiske mulighet i
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dagens situasjon. EDB-behandling for utarbeidelse av standardkurvene

og røntgenapparatur o.a. for arbeidsbesparende densitometrisk behand-

ling av prøvematerialet gjør det naturlig å legge det dendrokronolo-

giske arbeidet til et større teknisk miljø. Fra Riksantikvarens side

har det vært ytret ønske om nye stillinger tre steder i landet, p.g.a.

de store regionale forskjeller. Det ble fra flere hold stilt spørsmål

om det var behov for og ekspertise til et så omfattende tiltak. Det

ble hevdet at selv om landet er inndelt i mange forskjellige topogra-

fiske og klimatiske soner, så kunne det kanskje være vel så ønskelig

at ett sentralt laboratorium tok opp alle disse problemene. Det kom

også fram en del andre forslag, bl.a. ble det nevnt at utviklingsar-

beidet trolig også kunne legges forskningsmiljøet ved Landbrukshøy-

skolen/Norsk Institutta f or Skogforskning. Forslaget om et arkeometrisk

ihstitutt7 séventuelt: i--tilknytning til miljøet i Trondheim, vakte en~_:""

viss interesse. En av de klare fordelene-ved et slikt institutt vil

være muligheten for å utvikle et større grunnforskningsmiljø.

Debatten om dendrokronologi viste at det er en rekke metodiske pro-

blemer som knytter seg til anvendelsen av metoden her i landet. Sam-

tidig kom det også klart fram at det fra arkeologisk side er behov

for denne dateringsmetoden, og at vi også har både ekspertise, miljø

og muligheter til å arbeide videre med problemene.

Konferansen avga følgende uttalelse til NAVF:

"Årringsanalyse - Dendrokronologi

På NAVF/RHFs konferanse på Geilo 5.-6. juni 1980 om samarbeid

mellom naturvitenskap og arkeologi, ble det i et innlednings-

foredrag ved professor Ulf Hafsten gjort rede for status pr. i-

dag på området årringsanalyse - dendrokronologi.

På grunn av den omfattende arkeologiske aktivitet har det under

det vakuum på feltet dendrokronologi som har eksistert her i

landet de senere år, hopet seg opp et betydelig, ubearbeidet

dendrokronologisk materiale.

Når det gjelder datering ved hjelp av gran- og furu-materiale,

er metodene idag så langt utviklet at det er grunnlag for gjen-

opptagelse av denne virksomhet. Konferansen vil derfor anbefale

at NAVF prioriterer dette fagfelt."



"1
4.1.3. C datering.

Av debatten omkring Odateringen framgikk det at norske arkeologer

anså situasjonen som tilfredsstillende. Dette er vel ögså det eneste

kontaktpunktet mellom naturvitenskapsmenn og arkeologer der det ik-

ke synes å eksistere noen form for samarbeidsproblemer. Det ble fra

arkeologisk hold uttrykt stor tilfredshet med det arbeid som utføres

av Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim.

For en nærmere orientering om C-laboratoriet vises til lab.sjef

Reidar Nydals foredrag, side 5. Trondheimslaboratoriet er finansi-

ert av NAVF og er et laboratorium for hele landet. Dateringskapasi-

teten er ca. 400 pr.år, hvorav drøye 1/3 er arkeologiske prøver.

Debatten omkring C-metoden var meget kort og dreiet seg i hoved-

sak om nyere og mer presise målemetoder, både på yngre og eldre ma-

teriale. C-dateringene har vært relativt usikre på materiale fra

de siste 500-1000 år. Dette skyldes de sterke svingninger i den at-

mosfæriske konsentrasjon av C. Målingene gir ofte flere histori-

ske aldre p.g.a. disse atmosfæriske svingningene. Mer raffinerte må-
14ter å utnytte " C-metoden på gjør den imidlertid mer aktuell også

for sent middelalder-materiale, f.eks. fra byutgravingene. En repre-

sentant fra laboratoriet ga i denne sammenheng en nærmere utredning

om dendrokronologisk kalibrering av dateringer. Man berørte også

kort de framtidsmuligheter som ligger i telling av C-atomer i en

aksellerator.

4.2 ENKELTE FAGOMRÅDER

4.2.1. Paleobotaniske fag.

Botaniske eller kvartærgeologisk/botaniske områder som strandlinje-

undersøkelser, pollenanalyse og makrofossilanalyse ble tatt opp i

foredraget til Knut Krzywinski og Peter Emil Kaland, se side 34. I

et lengre innlegg av Kjerstin Griffin ble det dessuten redegjort for

innsamling, behandling og analyse av planterester ved arkeologiske

utgravinger.

Pollenanalysen kan karakteriseres som en av arkeologiens gamle og
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trofaste samarbeidspartnere, og de senere års vegetasjonshistoriske

forskning har i vesentlig grad bidradd med ny kunnskap om Livsfor-

mer og levevilkår her i landet i eldre tid. Behovet for fortsatt

forskning på dette området og for et fortsatt samarbeid med arkeolo-

gifaget ble erkjent av alle og var ikke gjenstand for debatt. Av dis-

kusjonen omkring vegetasjonshistorie dreiet mye seg om mer generelle

samarbeidsforhold og dette vil bli tatt opp under avsnittet "Samar-

beid: Problemer og holdninger".

Et gledelig tegn på interessen for vegetasjonshistorisk forskning er

den rekruttering man har hatt til faget i de siste årene. Flere bota-

nikere er sterkt opptatt av kulturhistoriske problemstillinger, og

relativt mange hovedfagsstudenter har tatt opp slike emner.

Det er imidlertid et stort problem at en slik tverrfaglig oriente-

ring bare i liten-grad aksepteres av det botaniske fagmiljøet. Dette

er forsåvidt en vanlig erfaring innenfor flere naturvitenskapelig-

arkeologiske samarbeidsområder, men forholdet synes å slå spesielt

uheldig ut for de botanikere som har engasjert seg "i periferien av

sitt fag". Situasjonen i Bergen synes spesielt vanskelig, idet flere

engasjementsstillinger ved Botanisk institutt nå utløper uten at in-

nehaverne kan gjøre seg store forhåpninger om å fortsette med kultur-

historisk orientert vegetasjonshistorie. Dette framtidsperspektivet

gjelder naturligvis også de hovedfagsstudenter som har engasjert seg

i slike oppgaver.

Årsakene til denne beklagelige situasjonen er flere. Opprettelse av

de nødvendige stillinger er et spørsmål om ressurser, men det er og-

så et spørsmål om fastlåste fakultetsgrenser. Sist men ikke minst

dreier det' seg også om en likegyldig eller direkte negativ holdning

til tverrfaglig forskning fra de større naturvitenskapelige fagmil-

jøenes side.

Stillingsproblemene innenfor vegetasjonshistorie ble også tatt opp i

en resolusjon fra møtet, se under Osteologi, side 9̂ «

L



4.2.2. Osteologi.

Også osteologien må regnes som en av arkeologiens gamle og trofaste

samarbeidspartnere. Rolf ¥. Lies foredrag om faget og samarbeidsfor-

holdene er gjengitt på side 54. Diskusjonen dreiet seg innlednings-

vis om avtalen fra 1919 mellom Zoologisk museum i Bergen og de ar-

keologiske museer om avlevering av alt utgravet benmateriale. En

tilsvarende avtale om avlevering av humanosteologisk materiale ble

også i sin tid inngått mellom museene og Anatomisk institutt i Oslo.

Når det gjelder fysisk antropologi eller humanosteologiske undersø-

kelser av arkeologisk materiale er det imidlertid såvidt vites ingen

aktivitet i Norge idag.

Ka2asitefcsgroblemer_og_gersonalsituasioneni

Det finnes i Norge idag bare én vitenskapelig stilling i osteologi,

mens det foregår arkeologiske utgravinger en rekke steder. Ideelt

sett burde osteologen være med både på planleggingen og på selve gra-

vingen for å forhindre at verdifullt naturvitenskapelig materiale går

tapt. Det sier seg selv at en enkelt person ikke kan overkomme alt

dette.

Enkelte av funnene kan inneholde meget store benmengder. Arkeologene

må læres opp til ikke å samle og sende inn hvert eneste ben, men be-

grense materialet ved å følge visse innsamlingsprinsipper. Dette er

ikke alltid arbeidsbesparende for arkeologen, men det vil medføre

mindre arbeid for den som skal bestemme materialet. •

L

Osteologien er et av de samarbeidsområder hvor den naturvitenskape-

lige part virkelig har noe å vinne på samarbeidet. Nesten alt ben-

materiale som kommer inn til osteologene kommer fra arkeologene.

Gjennom kulturminneloven forvalter arkeologene det materialet som

osteologen trenger til faunahistoriske undersøkelser. En konsekvens

av dette er at osteologiske forskningsresultater gjerne publiseres i

arkeologiske tidsskrifter. Faget osteologi vil gjerne samarbeide for

å løse arkeologiske problemstillinger. Men samarbeidet må samtidig

også kunne foregå på osteologiens premisser, slik at faget kan ta

opp egne faunahistoriske problemer.
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Osteologien har vært og vil fortsatt være en meget viktig samarbeids-

partner for arkeologien. Fagene har gjensidig stor nytte av hveran-

dre, men samarbeidet lider sterkt p.g.a. manglende stillinger og

manglende kapasitet innenfor osteologien.

På denne bakgrunn ble følgende resolusjon formulert og lest opp ved

avslutningen av konferansen:

"På NAVFs konferanse 5.-6. juni 1980 ora samarbeid mellom natur-

vitenskap og arkeologi ble det klart at de største problemene

ligger i stillingssituasjonen ved de osteologiske og vegeta-

sjonshistoriske fagmiljøer. Disse fagmiljøene er arkeologenes,

viktigste samarbeidspartnere'og lider under en prekær mangel

på faste stillinger.

Videre framkom bred støtte til overføringen av humanosteologisk

samling til Zoologisk Museum i Bergen".

4.2.3. Øvrige fag.
*

Geologi^

Etter Helge Askviks foredrag om petrografi (side 29) gikk debatten

mellom geologer og arkeologer i hovedsak på generelle samarbeids-

spørsmålj tverrfaglighet og arkeologifagets innhold. De forskjellige

argumenter er innarbeidet i avsnitt 4.3 om Samarbeid: Problemer og

holdninger.

En meget stor andel av de naturvitenskapelige analyser som gjøres på

arkeologisk materiale foretas ved kjemiske laboratorier, og ofte ved

museenes egne laboratorier. Dette aspektet av samarbeidet mellom na-

turvitenskap og arkeologi var ikke gjenstand for d.ebatt.

I sammenheng med Kristen Michelsens foredrag om jordbunnskjemi i til-
14knytning til C-analyser av humus berørte man kort endel problemer

omkring analytiske undersøkelser av arkeologenes naturmateriale. For

prøver som kommer inn til laboratoriet mangler man ofte bakgrunnsma-

teriale. Uten bakgrunnsmateriale vil det være umulig å si noe om av-

vik o.l. Arkeologer bør også være oppmerksomme på hvilket voldsomt
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arbeid en fullstendig analyse av en jordprøve er. Man må vite hva

man ønsker å få vite.

I et lengre debattinnlegg ga Sverre Bakkevig en redegjørelse for

fosfat-analyse med henblikk på mer avanserte arkeologiske problem-

stillinger. Det er nødvendig å løse spørsmål om datering, men for å

kaste seg ut i større funksjonsanalyser som omfatter ressursutnyt-

telse, driftsformer, pest og sykdommer osv. må man gripe til metoder

som jordbunnskjemi, fosfat-analyse num. Fosfat-analyse har vært tatt

opp tidligere, men p.g.a. en rekke tekniske problemer og mange

feilkilder har metoden vært lite nyttet i arkeologisk sammenheng.

Bakkevig mente at metoden nå var inne i en "rehabiliteringsfase"

at den burde kunne gi vesentlige bidrag til arkeologisk forskning.

Zoologi^

Under debatten om osteologi kom man inn på mer generelle problemer

omkring innsamling og bestemmelse. For arkeologen er f.eks. også in-

sekter, parasitter o.l. av interesse, og bestemmelsesproblemene kan

bli store. Det nytter ikke å komme med usortert-materiale til en

spesialist, det bør grovsorteres og sendes til forskjellige spesia-

lister.

Det ble kort orientert om det samarbeidet som for tiden foregår i

Bergen mellom arkeologistudenter og paleomagnetikere. I det pågåen-

de arbeid er paleomagnetikerne selv interessert i resultatene og kan

gi betydelig hjelp. Denne situasjonen vil vel endre seg, men fysiker

ne har gitt uttrykk for at de gjerne vil lære arkeologene å ta ut

orienterte prøver i felten og undervise dem i instrumentbruk.

4.3 SAMARBEID: PROBLEMER OG HOLDNINGER

4.3-1. Arkeologifagets innhold, problemstillinger og prioriteringer.

I forbindelse med debatten omkring de enkelte samarbeidsfag kom man

stadig tilbake til arkeologenes kunnskapsnivå innenfor de enkelte

naturvitenskapelige felt. Ikke minst under debatten om geologifagene
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ble det understreket at arkeologen bør ha visse grunnkunnskaper. En

mulighet vil være å sette enkelte hovedfagsstudenter til å arbeide

spesielt med geologiske metoder til å løse arkeologiske problemstil-

linger. Vel så aktuelt ville det kanskje være å forbedre grunnutdan-

ningen i arkeologi i litt mer geologisk retning. Arkeologiske insti-

tutter og museer kan ha en referansesamling av stein. Ved en innfø-

ring i elementær geologi/petrografi kan studentene lære å klassifi-

sere de vanligst forekommende "arkeologiske" bergarter. Målsettingen

med dette må være å avlaste geologen for en del spørsmål og elemen-

tære undersøkelser, samtidig som arkeologen kan få en viss innsikt

i hvilke spørsmål som kan løses og hvilke som ikke kan løses, eller

om løsningen av problemet er spesielt kostbar eller arbeidskrevende.

Kort sagt, en bedre gjennomtenkning før man henvender seg til spesi-

alisten. Man bør neppe gå så langt at man krever noen annen form for

geologisk analyse fra arkeologens side.

Mot dette ble det hevdet at det var en hel rekke fag som arkeologen

hadde behov for å sette seg inn i, og at arkeologistudiet lett kan

bli et løst lappverk hvis man skal følge opp alle disse behovene. I

tillegg til en god del naturvitenskapelige fag bør arkeologen også

kjenne litt til problemstillinger, metoder og resultater fra tilgren-

sende humanistiske fag, ved siden av områder som jus og offentlig for-

valtning. Arkeologien må ha et tyngdepunkt, og det bør være noe mer

enn en summering av elementære kunnskaper innenfor alle disse fel-

tene.

Til dette ble det igjen innvendt at det stort sett bare er 4-5 natur-

vitenskapelige områder arkeologene har stadig kontakt med, og at det

for kommunikasjonens del vil være en fordel med litt mer kunnskaper

på disse feltene.

Også i forbindelse med diskusjonen om graving og innsamling kom man

inn på behovet for større tverrfaglighet i undervisningen. Arkeolo-

gen bør f.eks. kunne samle inn et representativt utvalg av osteolo-

gisk materiale istedenfor å ta med seg alt som dukker opp. Når arke-

ologen graver bør det gjøres på en forsvarlig måte også for de andre

fagene som er implisert i arbeidet. Det ble foreslått at det i magi-

stergradsstudiet i arkeologi bør være et kurs i hvordan man samler

inn ulike typer materiale, på samme måte som det i cand.real.-studi-

L
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et innenfor osteologi eller vegetasjonshistorie bør komme inn en ut-

dyping av de arkeologiske aspekter.

Et gjennomgående trekk ved debatten var at det var fra geologisk

hold det ble stilt de største krav til arkeologenes kjennskap til

det annet fag. Dette kan ha sammenheng med at det foregår et mer

jevnbyrdig samarbeid med de mer tradisjonelle samarbeidspartnerne,

mens geologene oftere blir konsultert for mindre og service-pregete

oppgaver.

L

Fra botanisk hold ble det stilt et spørsmålstegn ved de prioriterin-

ger som gjøres ved utgravingene, ög det ble rettet kritikk mot da-

gens arkeologer fordi de etter manges mening tar for lite hensyn til

organisk funnmateriale. Det ble hevdet at tilvirket gjenstandsmate-

riale dominerer faget og at tradisjonell arkeologi er et begrenset

kompetansefelt i forhold til et fag som behandler hele det kultur-

historiske materialet. Dette synspunktet ble til en viss grad imøte-

gått av arkeologene, og det ble fra arkeologisk hold vist til at man

ville anse mye av den arkeologiske forskning som meningsløs uten bi-

stand fra fag som vegetasjonshistorie og osteologi, med det kildema-

terialet disse representerer.

Det kom også til diskusjon om Lov om kulturminner og de typer forn-

minner som faller inn under denne. Det var allmenn enighet om at det

organiske funnmaterialet er en integrert del av fornminnene. Både

tønna og kornet, bygningsrestene og latrineinnholdet hører med. Det

ble imidlertid hevdet at arkeologene som forvaltere av kulturminne-

loven foretok visse prioriteringer, og at disse gjerne falt ut til

fordel for gjenstandsmaterialet. Pra arkeologisk side ble det sterkt

understreket at kulturminneloven neddynget arkeologene med forvalt-

ningsmessige arbeidsoppgaver, og at det derfor knapt nok var snakk

om noen prioritering. Det ble pekt på at når arkeologene ved de nor-

male undersøkelser i forbindelse med kulturminneloven i mange til-

feller neglisjerer naturvitenskapelige problemstillinger og materi-

ale, så skyldes dette mangelende kapasitet. Skal en slik sak gjøres

til en bredt anlagt undersøkelse, så vil det kreve tid og ressurser

som arkeologene ikke har. I dagens arbeidssituasjon må ting foregå

på enkleste måte. Det var likevel fortsatt en viss uenighet om arke-
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ologene bør prioritere som de gjør. Denne uenigheten gikk i hovedsak

mellom naturvitere og arkeologer, men også en arkeolog stilte seg

meget skeptisk til dagens praksis; i stedet for å bruke alle kref-

ter og midler på mange mindre nødgravinger burde man kanskje priori-

tere midler til noen bedre gjennomarbeidete prosjekter.

Prioriteringsdebatten dreiet seg også om spørsmålet om valg av eks-

pertise - naturvitenskapelig eller tradisjonell arkeologisk - ved

tilsetting i stillinger ved arkeologiske institusjoner. Fra arkeo-

logisk side ble det pekt på at man med dagens arbeidsbelastning og

forvaltningsoppgaver vanskelig kan omprioritere eksisterende stil-

linger. Spørsmålet vil for alvor melde seg ved eventuelle nye stil-

lingshjemler.

4.3-2. Ressursproblemer og stillingsmangel.

Både fra arkeologers og naturviteres synspunkt er de personellmessi-

ge problemene store. Stillingsstoppen er en realitet de fleste ste-

der. For et arbeidsområde som ligger på grensen mellom institusjoner

og mellom forskjellige fakulteter vil disse problemene forsterkes.

For å kunne styrke samarbeidet i dette grenselandet må alle parter

kjempe innenfor sine miljøer, sine fakulteter og sine fagråd. Under

de rådende økonomiske forhold er det disse "perifere" fagområdene

som lider mest. Det er deres krav som må vike først. Denne belastnin-

gen føles sterkest hos de naturvitenskapsfolk som har forlatt de mer

anerkjente felter innenfor sine fag og i stedet har tatt opp kultur-

historiske problemstillinger. Med den generelle stillingsmangelen vi

har ved institusjonene i dag har dette ført til en meget alvorlig

situasjon for en del naturvitenskapsfolk som ikke har vært i fast

stilling. Dersom hovedfagsstudenter og forskere i engasjementsstil-

linger må orientere seg tilbake til de tradisjonelle disipliner in-

nenfor sine fag vil dette ha store konsekvenser for samarbeidet.

De arkeologiske miljøene har på grunn av underbemanning sjelden fun-

net mulighet for å gå til ansettelse av medarbeidere fra naturfag-

siden. Med dagens bemanningssituasjon og forvaltningsoppgaver kunne

man heller ikke se noen særlig mulighet for å prioritere naturfags-

folk ved ledighet i eksisterende stillinger. Det var likevel nettopp

gjennom Lov om kulturminner at man på flere hold øynet en mulighet
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for å gjøre noe med den prekære stillingsmanglen på samarbeidssekto-

ren. Kulturminneloven kan ikke håndheves etter intensjonene uten en

styrking av både kapasitet og ekspertise i grenseområdet naturviten-

skap-arkeologi. En slik styrking kan bare finne sted gjennom oppret-

telse av faste stillinger, spesielt innenfor fagene osteologi og ve-

getasjonshistorie. Lovens krav kan ikke oppfylles uten økte ressur-

ser på disse feltene.

Som nevnt framkom det en viss kritikk mot arkeologene fordi de ikke

prioriterer naturfagsfolk ved tilsettinger. Under forutsetning av

økte ressurser ser arkeologene gjerne at slike ordninger kommer i-

stand. Det ble fra arkeologisk side også vist til at man tidligere,

dvs. den gang stillingsmulighetene var bedre, hadde forsøkt å få til

slike ordninger. Den gang var det de naturvitenskapelige institusjo-

ner som hadde stilt seg negative til dette. I dag ønsker alle parter

å få til slike ordninger, men problemene ligger både i manglende res-

surser og i vanskene med å føre stillingshjemler over fakultetsgren-

sene.

Fra institusjonene ble det også pekt på de hindringer som Arbeids-

miljøloven og Tjenestemannsloven skaper for å kunne opprette enga-

sjementsstillinger. En deltaker etterlyste resultatene av tilrådin-

gen fra Regjeringens forskningsutvalg om midlertidige tilsettings-

forhold i forskningssektoren, inntatt i FADs rundskriv av 12. juni

1979- Forskningsutvalget tilrår her organisering av ikke-statlige

stiftelser ved de statlige forskningsinstitusjoner som ønsker å dri-

ve oppdragsforskning.

Fra Riksantikvarens side rettet Øivind Lunde følgende forespørsel

til NAVF:

Osteologi og vegetasjonshistorie

Det er nå konstatert på møtet at det er et akutt problem for osteo-

logien og vegetasjonshistoriens fremtid i tilknytning til arkeolo-

giske oppgaver. Noe må snarest gjøres.

Det er konstatert at stillingshjemler og regler i arbeidsmiljøloven

og tjenestemannsloven gjør det umulig å tilby trygge arbeidsplasser.

Det er derfor nødvendig å finne fram til eventuelt uortodokse løsnin-
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ger for at disse to fagdisipliner skal kunne fortsette å utvikle et

forpliktende samarbeid med de antikvariske myndigheter/arkeologer.

Det finnes prosjektsmidler hvert år for arkeologiske oppgaver. Det

vil også være mulig å arbeide for ekstrabevilgninger forutsatt at

man har en skikkelig plan å arbeide etter. Med andre ord, det kan

være mulig å bruke noe prosjektsmidler og ekstramidler i et prosjekt

hvor osteologi og vegetasjonshistorie inngår i en større sammenheng.

Forslag for diskusjon:

Et prosjekt hvor osteologi og vegetasjonshistorie inngår, kan organi-

seres og arbeidsområdet for de nevnte fag kan være:
a) Synspunkter på behandlingen av eldre materiale (osteologi

og vegetasjonshistorie).

b> Nøyaktighetskrav ved feltdokumentasjonene.

c) Problemer ved inntagning av materiale fra feltet
(konservering).

d) Etterarbeid og her da grenser mot en videre vitenskape-
lig bearbeidelse.

Et slikt prosjekt kan administreres av NAVF, men med midler stillet

til rådighet fra vernemyndighetene.

4.3.3. Fakultetsgrenser, fagrådsgrenser og samarbeidsmodeller.

Samarbeidsmodeller^

Organiseringen av det tverrfaglige samarbeidet var også en gjengan-

ger i debatten. Samarbeidet skjer på flere plan, både mellom perso-

ner og mellom institusjoner, og innenfor institusjoner. Arkeologisk

museum i Stavanger (AMS) ble flere ganger trukket fram. Ved å plas-

sere forskjellige fagfolk sammen innenfor en og samme institusjon

kan man fysisk sett legge forholdene godt til rette for samarbeid.

Et fruktbart samarbeid er betinget av en viss innsikt i det annet

fag og en gjensidig respekt for det annet fags behov og problemstil-

linger. Disse betingelsene oppfylles best gjennom institusjonsfelles-

skap. I Stavanger er dette en naturlig løsning fordi det ikke finnes

andre aktuelle naturvitenskapelige miljøer der. Men denne ordningen

har også klare ulemper, sett fra naturfagssiden. Naturvitenskapsfolk

i slike miljøer blir lett faglig isolert. Naturviterne vil ofte ha
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behov for faglig kontakt med og faglig forankring i et større miljø.

Et stikkord i denne forbindelse er også adgangen til laboratorier og

større utstyr. Et større problem er likevel den negative holdning de

større naturfagmiljøene synes å vise overfor kolleger som er utplas-

serte i arkeologiske miljøer. Den holdning som fagmiljøene, også in-

nenfor forskningsrådet, i en del tilfeller viser føles som meget de-

primerende blant de naturvitenskapsfolk dette angår.

Det kom tydelig fram at et fast samarbeid kan organiseres etter fle-

re modeller. AMS-modellen er en mulighet. Den har klare fordeler og

klare ulemper. I universitetsbyer kan en "utplassert" naturviter

kanskje lettere holde kontakt med et større fagmiljø, men andre or-

ganisatoriske lesninger må også vurderes.

Et av de overordnete problemer for samarbeidet mellom arkeologi og

naturvitenskapelige fag er vår konservative universitetsstruktur.

Tradisjonelle instituttgrenser og fakultetsgrenser legger økonomi-

ske og praktiske hindringer for en fruktbar kontakt mellom fagene.

Også selve faggrensene er i mange tilfelle mentale hindringer for et

samarbeid. En pollenanalytiker eller en vegetasjonshistoriker kan

arbeide med den samme problemstillingen som en arkeolog, egentlig er

det bare metodikken som skiller. Man kan i universitetssammenheng

tenke seg organiserte samarbeidssituasjoner, formaliserte og med

eget budsjett, hvor visse fag går sammen om en rekke ting. Det har

imidlertid vist seg at slik tverrfaglig virksomhet er uhyre vanske-

lig å gjennomføre med vår universitetsstruktur. Det var også en all-

menn erfaring at NAVF med sin fagrådsstruktur representerte noen av

de samme problemene. Tverrfaglige søknader har hatt en tendens til

å bli kasteballer. De holdninger som gjør seg gjeldende innenfor et

fagmiljø med hensyn til virksomhet i fagets grenseland gjenspeiles

også gjerne i fagrådenes avgjørelser.

Det ble på konferansen pekt på den knoppskyting som 1 den senere tid

har funnet sted i grenseområdene mellom de konvensjonelle realfag og

de interessante resultater dette har gitt. På tilsvarende måte har

man nå dokumentert samarbeidsfelter og samarbeidsbehov i grenseområ-

det mellom realfagene og et humanistisk fag som arkeologi. Det er

åpenbart at den tradisjonelle inndeling mellom faggruppene som vi
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fortsatt har her i landet slår uheldig ut. Det ble i denne sammen-

heng vist til andre land, som f.eks. USA, der man har langt mindre

rigide grenser mellom fagene.

Fra en deltaker ble det hevdet at samarbeidsproblemene egentlig var

av forskningssosiologisk art. Det er bare på overflaten at proble-

mene kan løses ved hjelp av endrete budsjettrammer og nye stillings-

hjemler. Det som ligger bak disse behovene er egentlig et endret

verdensbilde med nye interessefokuseringer og problemstillinger. Vi

har nå behov for en ny type informasjon, og dette nye behovet går på

tvers av vår gamle forskningsstruktur med institutter og fakulteter.

Men den gamle strukturen er seiglivet. Ingen vil ta på seg ansvaret

for nye fagområder. For at nye fagområder skal overleve trenges ik-

ke bare bevilgninger, det må skapes nye sosiale territorier for dem

i vitenskapssamfunnet. En utfordring til forskningsrådet?

Hvilke muligheter har man idag til å få et tverrfaglig organ som

kan arbeide med samarbeidsspørsmålene? Mange deltakere pekte i sine

innlegg på at det var et stort behov for en komité eller koordine-

rende organ enten på nasjonal basis eller i NAVFs regi. Det ble re-

degjort for det danske tverrfaglige organet Den Danske Bopladskom-

mission. Her i landet har Norsk Arkeologmøte (Bjerkvik, mars 1980)

bedt Den arkeologiske interimskommisjon om å vurdere spørsmålet. I

NAVF har det tidligere eksistert et eget utvalg under styret som tok

for seg prosjekter og problemer som gikk på tvers av flere fag og i

tillegg hadde også den første arkeologiske interimskommisjon visse

rådgivende oppgaver for forskningsrådet. Det ble også gitt en orien-

tering om det utvalget RHF nedsatte i 1979 for å utarbeide et LTP-

notat om samarbeidet mellom naturvitenskap og arkeologi. Denne kon-

feransen er et resultat av LTP-utvalgets arbeid, men noe permanent

tverrfaglig utvalg er foreløpig ikke nedsatt. Mange av konferansedel

takerne ga klart uttrykk for at det er behov for et slikt tverrfag-

lig utvalg innenfor NAVF.

4.3.4. Holdninger til samarbeid.

De holdninger til samarbeidet som kom til uttrykk på konferansen kan

vanskelig isoleres fra de problemkomplekser som er referert ovenfor.

Det samlete referat fra debatten vil forhåpentligvis gi et visst inn-
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trykk av dette.

Et par punkter kan likevel trekkes fram spesielt. Samarbeidet kan

skjematisk sett deles i to typer. På den ene siden forekommer det en

type samarbeid, gjerne i prosjektform, hvor begge parter har noe å

gi og noe å hente. Dette er et samarbeid som på det personlige pla-

net er basert på likeverdighet mellom de deltakende parter. Det er

en samarbeidsform som begge parter utelukkende har en positiv hold-

ning til. Denne samarbeidsformen er bare problematisk i den grad

manglende ressurser, gamle fakultetsgrenser og negative holdninger

fra de tradisjonelle fagmiljøene kommer inn som forstyrrende ele-

menter.

Den andre samarbeidsformen er den som kan kalles konsulentvirksom-

het, der arkeologen i sitt arbeid har behov for mer servicepreget

bistand fra naturvitenskapelig side. Heller ikke denne samarbeidsfor-

men oppfattes av noen av partene som uønsket, når bare arkeologen ser

på det annet fag som en selvstendig vitenskap, og ikke en hjelpevi-

tenskap. Det kreves her at arkeologen selv skaffer seg en viss ele-

mentær innsikt i det annet fags egenart. Under slike omstendigheter

yter naturvitenskapsmannen gjerne arkeologen en tjeneste, når han

ser at dette setter arkeologen istand til å løse sine forskningsopp-

gaver .

Tradisjonelt sett har man kanskje sett på arkeologen som den som har

noe å hente ved dette samarbeidet. Når man så vet hvilke problemer

som en del av naturvitenskapsfolkene har på grunn av denne tverrfag-

lige forskningen, kan man spørre seg selv om det finnes noen fram-

tid for dette samarbeidet. Sitatet nedenfor kan kanskje gi en antyd-

ning av et 3var. Det denne botanikeren sier om sin kontakt med ar-

keologene er trolig nokså representativt for både holdninger og syn

på framtiden hos mange av deltakerne:

"Det jeg har lyst til å si her, det er at dette er i hvert
fall en enestående inspirasjon. Hvor kjedelig ville det ikke
ha vært hvis vi bare skulle sitte på et botanisk institutt og
telle støvdragere. Det er jo nettopp dette å arbeide med vår
forhistorie, vår egen identitet - det er jo det som er så
fascinerende, og som gjør at vi får en gjeng med studenter
her først. Og så blir de så opptatt av dette at de kan ikke
forlate instituttet, og de blir sittende ... og de blir gåen-
de på tilfeldige engasjementer. Men når vi vet at dette er
en håpløs situasjon ".
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kl. 16.30

ca.kl. 18.00

Oppsummering og forslag til oppfølging

Oppsummering

v/professor Anders Hagen og professor Ulf Hafsten

Debatt

Måltid

Avreise hotellet
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Askerøi, Jan-E.

Askvik, Helge

Bakkevig, Sverre

konsulent

•univ. lektor

Konservator

NAVF

Geologisk institutt,
Universitetet i Eergen,
Allégt. M-1 , 5000 BERGEN

Arkeologisk Museum i
Stavanger, Postboks ^78
4001 Stavanger

Falck, Kjell

Griffin, Kjersti

Gulliksen, Steinar

Hafsten, Ulf

Hagen, Anders

Herteig, Asbjørn E.

Eøeg, Helge

Indrelid, Svein

Johansen, Arne B.

førstekonservator

univ.stip.

siv.ing.

professor

professor

førstekonservator

vit.ass.

univ.stip.

professor

Historisk museum,
Universitetet i Bergen,
Postboks 25, 501 >+ BERGEN-U.

Institutt for geologi,
Universitetet i Oslo,
Postboks 10V7, Blindern

Laboratoriet for radio-
logisk datering, Universite-
tet i Trondheim,
7055 Dragvoll

Botanisk institutt,
Universitetet i Trondheim,
NLHT, 7055 DRAGVOLL

Historisk museum,
Universitetet i Bergen,
Postboks 25, 501h BERGEN-U.

Historisk museum,
Universitetet i Bergen,
Postboks 25, 501 h BERGEN-U.

Institutt for geologi,
Universitetet i Oslo,
Postboks 10^7, Blindern

Historisk museum,
Universitetet i Bergen,
Postboks 25, 501h BERGEN-U.

Arkeologisk museum i
Stavanger, Postboks ̂ 78,
U-001 STAVANGER
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Johansen, Erling

- 2 -

statsstipendiat Bauveien 1,
1600 FREDRIKSTAD

Johansen, Olav Sverre amanuensis

Kaland, Peter Emil cand.real.

Institutt for samfunnvit,
Postboks 1040
9001 TROMSØ

Botanisk institutt,
Universitetet i Bergen,
Allégt. 1+1 , 5000 BERGEN

Krzywinski, Knut

Lie, Rolf

Lunde, Øivind

Løken, Trond

Mangerud, Jan

Martens, Irmelin

Michelsen, Kristen

Mikkelsen, Egil

Moe, Dagfinn

Nydal, Reidar

Næss, Jenny Rita

univ.lektor

konservato-r

førsteantikvar

konservator

dosent

førstekonservator

førstekonservator

prosjektleder

førstekonservator

lab.sjef

univ.lektor

Botanisk institutt,
Universitetet i Bergen,
Allégt. !+1 , 5000 BERGEN

Zoologisk museum,
Universitetet i Bergen,
Muséplass 3, 5000 BERGEN

Riksantikvaren, Akershus
festning, Bygn. 18, OSLO 1

Arkeologisk museum i
Stavanger. Postboks V78,
1+001 STAVANGER

Geologisk institutt,
Universitetet i Bergen,
Allege. »f 1 , 5000 BERGEN

Universitetets Oldsaksam-
ling, Fredriks gt.2,OSLO 1

Historisk museum,
Universitetet i Bergen,
Postboks 25, 501*+ BERGEN-U.

Universitetets Oldsaksam-
ling,Fredriks gt.2, OSLO 1

Botanisk institutt,
Universitetet i Bergen,
Allégt. >+1 , 5000 BERGEN

Laboratoriet for radiolo-
gisk datering, Universite-
tet i Trondheim,
7055 DRAGVOLL

Institutt for samfunnsvi-
tenskap, Universitetet i
Tromsø, Postboks 10̂ +0,
9001 TROMSØ

L
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Olsen, Inger Marie Holm prosjektleder

Resi, Heid Gjøstein

Rogan, Bjarne

Rosenqvist, Ivan

Schia, Erik

Simonsen,". Asbjørn
t

Simonsen, Povl

Skj'Asvold, Arne

Stenwig, Elisabeth

Sæther. Ole A.

vit.ass.

førstekonsulent

professor

" utgravningsleder

-. konservator

rprof essor

førstekonservator

konsulent

professor

Tromsø museum, Universite-
tet i Tromsø, 9000 TROMSØ

Historisk museum,
Universitetet i Bergen,
Postboks 25, ,501> BERGEN-U.

NAVF

Institutt" for .geologi,
Universitetet "-i-Oslo,," •
Postboks" 10^7, Blindern

Riksantikvaren, Akershus
festning,Bygnvi8, OSLO 1

Arkeologisk-museum i
Stavanger, Postboks ̂ 78,
4-Ö0-1 STAVANGER" "

institutt for museumsvirk-
somhet, Universitetet i
Tromsø, Folkeparken,
9000 TROMSØ

Universitetetets Oldsak-
samling, Fredriksgt. 2,
Oslo 1

Miljøverndepartementet,
Postboks 8013, DEP.,
Oslo 1

Zoologisk museum,
Universitetet i Eergen
Muséplass .3_, 5000 .BERGEN.
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