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forskning i forvaltning?

Hva er forskning?
•
•

•

Grunnforskning – ikke tillatt i kulturminneforvaltning
Oppdragsforskning – finansiering / styring fra oppdragsgivere med forhåndsbestemte
problemstillinger, mål, og forventede resultater – forpliktelser som angår bruk og
rettigheter til resultatene
Forsking om kulturminner – forbeholdt NIKU?

Hvilken betydning har forvaltningsprosjekter av ulik størrelse for
kunnskapsutvikling?
•
•
•

Forskningsfokus i de store utgravningsprosjektene hos TMU er ʺtatt ut til fordel for ren
innsamling og rapportskrivingʺ (Sommerseth 2013 – NAM debatt i Primitive tider)
Forsøke å utrede situasjonen i Nord-Norge fra mitt ståsted som forsker med
forvaltningsansvar ved TMU
Personlig perspektiv – bruk av et stort pågående prosjekt (Tønsnes) og flere mindre
prosjekter som ʺcaseʺ for å belyse sammenheng mellom forskning og forvaltning

Tefrokronologi i Lofoten

•

Samarbeid med klimaforsker og geolog Nicholas
Balascio ble etablert i forbindelse med tefra
datering av kulturlag i jernaldernaust på Borg.

•

Tefra (vulkansk aske) fra en arkeologisk kontekst
identifisert for første gang i Norge med fire kjente
utbrudd fra Island dokumentert.

Molekylære biomarkører i Lofoten

•

Banebrytende forskning utført av klimaforsker
Nicholas Balascio og kolleger fra Univ. of
Massachusetts.

•

Bruk av biogeokjemiske markører
koprostanol, n-alkane kjeder og
hydrokarboner (PAHs) til å dokumentere
miljøendringer tilknyttet menneskelig aktivitet,
bl.a. tidlig jordbruk.

•

Analyse av sedimenter i kjerneprøver fra
innsjøen Lilandsvatn ved Borg.

Tønsnesprosjektet: naturvitenskapelige undersøkelser

•

Delprosjekt utført av klimaforsker Nicholas
Balascio (Columbia Univ.) og palynolog prof.
Scott Anderson (Northern Arizona Univ.) med
utgangspunkt i tidligere forskningssamarbeid.

•

Undersøkelse av myrbasseng i nærheten av
lokaliteter med bosetning fra ca. 11000-2000
BP.

Tønsnesprosjektet: naturvitenskapelige undersøkelser

2012 undersøkelsen:
•

3D-skanning av myrområde på ca 11,5 hektar med georadar i samarbeid med prof.
Jostein Bakke, Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB. Profilene ble satt sammen til
3D kart over myret integrert i en GIS-basert landskapsmodell.

•

3 pollensøyler ned til myrbunnen (4-6 m) fra representative lokaliteter med 14Ckronologi samt geokjemiske analyser av organisk innhold.

2013 undersøkelsen:

• Flere søyler langs kanten av myra ved steinalderlokaliteter.
• 1,5 m tykk søyle tatt i myra som ligger over den eldste lokaliteten utgravd i 2011 (ca.
11000 BP) med bunndatering på 5400 BP.

myrdybde og lokalisering av pollensøyler

georadarundersøkelse

oversiktskart med lokaliteter og myrdybde

Tønsnes resultater

•

Myrdybde opptil 6 m med gjennomsnitt
på ca. 4 m og bunndatering ca. 9500 BP.

•

Analyse av n-alkanes og pollen viser fem
våtmarksfaser med varierende fuktighet
(aldri åpent vann).

•

Mulig spor etter beiting som begynner
ca. 1100 BP basert på pollen og
sopptyper som vokser på ekskrement.

•

Tefraanalyse av tre utvalgte perioder i en
søyle. Geokjemisk fingeravtrykk fra 3
Hekla-utbrudd som er de nordligste
kjente tilfeller.

Fiskeværsutvikling i jernalder og middelalder:
Borgvær i Lofoten

•

Forskningsprosjekt med fokus på fiskerelatert
bruk og bosetning på et utvær tilhørende Borg
siden vikingtid.

•

Kartlegging av fiskeværsutvikling fra sesongbruk
av strandtufter i merovingertid til fast bosetning
og gårdshaugdannelse fra slutten av vikingtid
frem til 1700-tallet.

•

Viktig fiskevær og handelssted på 1800-tallet.

Fiskeværsutvikling i Andfjorden – Halvardsøya (2011)

•

Registrering av kulturminner i regi av Troms fylkeskommune på
flere av øyene i ytre Senja med bistand fra Kystvakta.

•

Deltakelse med fokus på maritime kulturminner og bistand fra
Kystvaktsdykkere til registrering i eldre havner.

•

Forskningsgraving i nyregistrert gårdshaug som dokumenterte
fiskebondebosetning med 1m tykke kulturlag og bunndatering til
slutten av 1300-tallet. Spor etter flere bygningsfaser og
konsentrert husholdningsavfall, særlig fiskebein.

Rorværshaugen på Grimsholmen i Nord-Troms (2014)

.

•
•
•
•

2,5 km lang øy 2-timers rotur fra Burøysund på Vannøya med naturhavn brukt til
sommerfiske i middelalderen og nyere tid (bl.a. pomorhandel).
Forvaltningsgraving i haugen dannet av intens sesongmessig bruk med 1 m tykke
kulturlag og bunndatering til 1200-tallet.
Lite bein i alle lag med fiskebein kun helt øverst. Akkumulasjon av bygningsrester fra
rorbugammer, i bare liten grad fra husholdningsavfall.
Unik innsikt fra et sted med fokus på sommerfiske uten fast bosetning og funn som
gjenspeiler mannsdominertaktiviteter (fiskeredskaper, avskjær av lær fra
klesproduksjon).

Fiskerelatert bosetning og «gårdshaug»-arkeologi

•

Bruk av resultatene fra forskning på Borgvær og ytre Senja
samt forvaltningsutgravninger på Grimsholmen og Finnes på
Ingøy i vest-Finnmark for å synliggjøre variasjon som er skjult i
det misvisende fellesbegrepet «gårdshaug»

•

Presentasjon av resultatene i følgende innlegg: The centrality of
small islands in Arctic Norway from the Iron Age to the recent
historic period., SAA 80th Annual Meeting, San Francisco, April
2015

Kan forskning og forvaltning forenes?

•

Eksemplene ovenfor viser at man må ha forskningsprosjekter med tydelig
problemstillinger som kan bli utvidet og forsterket ved å innlemme resultatene
fra forvaltningsprosjekter. Derfor er det viktig med forvaltningsstillinger tillagt
forskningsrett.

•

I min erfaring er det ikke like lett å bruke forvaltningsresultater til forskning hvis
man ikke har satt premisser for hvordan resultatene kan brukes i pågående
forskning. Ad hoc bruk av forvaltningsresultatene til forskning etter
ferdigstilling av prosjekter er ofte umulig.

•

Etablerte forskere ved TMU må involveres tyngre i forvaltningsprosjektene.

•

Samarbeidet med andre disipliner/tverrfaglighet er på et meget lavt nivå
innenfor «rene» forvaltningsprosjekter.

