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ARCAVE-prosjektet: Antropogene huleavsetninger for rekonstruksjon av
marine økosystemendringer
Oppsummering av første feltsesong, Kirkhellaren, Sanna, Træna k.,

Erlend Kirkeng Jørgensen

NIKU Nordområde, prosjektleder ARCAVE

Menneskets påvirkning på jordens økosystemer
har akselerert kraftig siden atomalderen, med en
urovekkende nedgang på 68% i artsmangfold
av kystnære og marine ressurser blir stadig
mer utfordrende i møte med bestandskollaps,
tap av biologisk mangfold og klimaendringer.
Forholdene er særlig kritiske i nordområdene,
der klimaendringene skjer raskest globalt
å måle presist hvilken påvirkning menneskelig
aktivitet har på marine og kystnære økosystemer,
ettersom det det krever at vi klarer å skille
naturlig variasjon fra menneskeskapte endringer.
tilstrekkelig tidsdybde og av høy nok oppløsning.
Fremtidsrettet og bærekraftig kystressursforvaltning forutsetter derfor en solid forståelse av
ARCAVE: constructing baselines of coastal
ecosystem change from ARchaeological CAVE
deposits ønsker å bidra til.
Prosjektet søker å forstå det komplekse
forholdet mellom mennesker og marine
økosystemer i et nordlig kystmiljø ved å bruke
et arkiv for både naturhistorisk og kulturhistorisk
endring gjennom lang tid. Iskjerner fra Grønland
fungerer som helt sentrale referansepunkter for
å forstå de relativt kortvarige endringene vi nå

kjenner. På samme måte er det nødvendig å
spore samspillet mellom natur og kultur i dyp
tid for å mer presist kunne måle og forstå dagens
menneskeskapte miljøendringer.
som ønsker å utvikle metoder og et analytisk
rammeverk for å aktivt anvende arkeologiske
som grunnlag for tverrvitenskapelig samarbeid.
Hensikten er å foreta minimale inngrep i ideelle
lokaliteter for å maksimere informasjonsutbyttet
ved hjelp av moderne analyser og en høyoppløst
ambisjonen er å bidra til bedre basislinjer for
økosystemendringer i Nord-Atlanteren siden
siste istid. I tillegg er et helt sentralt mål å
etablere arkeologi som noe mer enn en utro
låntaker av andre disipliner, og heller synliggjøre
arkeologi som en potensiell leverandør av høyst
etterspurt data på tvers av miljø- og historiske
livsvitenskaper.
For å utløse midler hos både nasjonale og
ering kreves det stadig større grad av integrert
tverrvitenskapelighet. Her har arkeologien et
særlig fortrinn ved å kunne tilby tidsseriedata om
samvariasjon i parallelle kulturelle og økologiske
endringer i fortiden, og etablere analogier til
den sosioøkologiske krisen vi nå står overfor
uforløst. Prosjektet har som en uttalt ambisjon
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Figur 1: Geografisk plassering av studieområdet. Flyfoto over hovedøyene i Træna kommune, med kommunesentrum på Husøy til høyre og Sanna til venstre. Stjerne marker Kirkhellaren. Punkt markerer dagens bebyggelse og
omtrentlig plassering av massegrav. Kartgrunnlag: GeoNorge.

å underbygge arkeologien som et tverrfaglig
lokomotiv i datatilfanget av paleoøkologisk
forskning og sosioøkologisk forvaltning.
Prosjektets studieområde er satt til den
nordnorske kystlinjen på grunn av den enestående
bevaring av arkeologiske lokaliteter med marin
fauna og økosystemrester som ellers eroderes av
havnivåstigning på tvers av globale strandlinjer.
nordnorske kysthuler har stort potensiale for å
utvide kunnskapen vår om økologiske endringer
av de mest informative vinduene til fortida norsk
arkeologi har å by på.
En gjennomgang av Askeladden har identi-

men uutnyttede potensialet for paleoøkologisk og
arkeologisk vinning ved å utvikle et systematisk,
vitenskapelig rammeverk for samvariasjon av
natur- og kultursystemer –oppsummert under

Prosjektet er et såkalt «strategisk instituttsatsintern konkurranse, vurdert av et panel eksterne
og delvis internasjonale fagfeller. Årsaken til at
NIKU bruker penger på SIP, er et ønske om å
forskningsfelt som overlapper med NIKU sine

5 huler- og heller-lokaliteter med tidsdybde blitt
undersøkt i noen grad nord for polarsirkelen (Utne

til dette gjennom fokuset på tverrfaglig forskning

Jørgensen
på samspillet mellom klimaendringer og forvaltningen av kulturminner.
Studieobjektet for prosjektet er den virkelig
ikoniske lokaliteten Kirkhellaren på øya Sanna
songen ble avsluttet sent i september 2021.
så langt i år i form av foreløpige resultater og
erfaringer fra feltsesongen.

Rapport
utgravinger omkring på hele Sanna i perioden

Mest kjent og oppsiktsvekkende utover Kirkhellaren er nok de to ytterligere massegravene i
Nauståkeren, ved dagens bosetningsområde på
øya. Massegravene inneholdt til sammen ca. 50
individer i ulike aldre og kjønn. Mens individene
i Kirkhellaren var sedvanlig gravlagt, orientert

Sanna - et arkeologisk eldorado

individene i Nauståkeren lempet oppå hverandre
i uorden. Noen også med jernnåler i munnen
skulle bli en av norsk arkeologihistories virkelig
betydningsfulle hendelser – Guttorm Gjessings
laren spesielt ble gjenstand for arkeologiske
undersøkelser. Tatt i betraktning den enorme
arkeologiske rikdommen og variasjonen i kulturminnetyper på en øy av knappe 3 km2, må den
lille øya helt ytterst på Helgelandskysten (siste
stopp før Island) være en av plassene i Norge
med størst tetthet av viktige lokaliteter.
Ved en tilfeldighet (det som i ettertid ser ut
til å ha vært uthenting av masser til gjødning av
potetland og blomsterbed av lokalbefolkningen)
ble det oppdaget humane bein i hula. Konservator ved Tromsø Museum på 30-tallet, Guttorm
Gjessing, ble kontaktet og dro året etter ned til

disse gravskikkene antas å verge mot at begravd
innbyggere på Sanna. Som en grov parallell for
historisk befolkningstetthet, betyr bortfallet av
50 individer at Sanna ble fryktelig hardt rammet
av en katastrofe i høymiddelalder. Kun en enkelt
radiokarbondatering foreligger fra skjelettmaterialet. I likhet med den typologiske dateringen
på gravgods sammenfaller resultatet med
de gravlagte i massegravene har hatt pesten som
dødsårsak, kan det ikke ha vært mange gjenlevende, noe som vitner om voldsomme herjinger
av pesten på ytre Helgeland. En påfølgende
ødeperiode på Sanna virker som et sannsynlig
utfall.

beinfunnene, og avdekket det som skulle vise seg
å være en av ytterst få kjente massegraver som
antakelig stammer fra Svartedauden i Norge.

Kirkhellaren - studieobjektet

av de største utgravingene i en norsk hule/heller

og er den ideelle lokaliteten for prosjektet.

det 720 m2 store gulvarealet utgravd. Utover den
rike massegraven, avdekket de også en rekke
enkelt- og fellesgraver fra jernalder som inneholdt
til sammen 14 individer, mektige kulturlagsavsetninger, møddinglag og strukturer, som på

bevaring,

av ypperlig bevart osteologisk materiale og et
rikholdig gjenstandsinventar (Fig.2). Som del
av undersøkelsene i Kirkhellaren ble det også
foretatt omfattende kulturminneregistrering og

kombinert

med

en

usedvanlig

hovedsakelig representerer kortere bruksfaser
eller sporadisk bruk over lengre tid, og som
anvendes som små datapunkter i et omfattende
rammeverk for å konstruere sammenhengende
sekvenser, byr Kirkhellaren på noe så sjeldent
trolig spenner mesteparten av Holosen på én
plass og med mange tilknyttede kulturminner

Figur 2: Original dokumentasjon fra Gjessings undersøkelser 1937-38.
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Figur 3: Kirkhellaren. Sett utenfra med Hellarvikkja i front som inneholder 30 hustufter fra aller perioder. Stipling
i front markerer tuft IX. Sett innenfra med det karakteristiske «alteret» omgitt av det sedimentrike gulvarealet der
årets to sjakter er markert.

i umiddelbar nærhet (Fig.3). Andre huler og
hellere er kjent fra norskekysten som innehar
noen av disse egenskapene, men de er for det
meste alt totalgravd. Kirkhellaren derimot, har
et unikt stort gulvareal med uberørte partier som
muliggjør nye undersøkelser og sammenstilling
plasseringen er også høyst interessant, beliggende
ytterst i havgapet ved viktige marine ressurssentre og godt ute på kontinentalsokkelen, som
forskning innrettet mot maritim tilpasning.
Kulturhistorisk er området også interessant,
da det er sterkt overlapp mellom mange ulike
gjenstandstyper i inventaret fra Kirkhellaren som
vitner om kontakt med både Sør-Skandinavia, de
nordligste delene av Fennoskandia og østover
til Østersjøen med innlandsområdene mellom
(se; Holberg 2015; Storvik 2008). Sanna utgjør

også en av ytterst få lokaliteter i en ellers sterkt
underrepresentert landsdel, som paradoksalt
nok utgjør et sentralt bindeledd mellom de to
vesentlig bedre undersøkte områdene nord for
Tromsø og sør for Trondheim. Prosjektet ønsker
å bidra til å sette søkelys på sentrale og sørlige
deler av Nordland, og forhåpentligvis øke den
kollektive interessen for et meget spennende
studieområde.
Til tross for de mange fordelene med lokaliteten, lider arkivmaterialet fra Kirkhellaren
dessverre under mangelfull dokumentasjon.
dokumentasjonen ser ut til å ha gått tapt under
andre verdenskrig. Gjessing, som var en uttalt
motstander av okkupasjonsregimet, måtte forlate
sin stilling ved Tromsø Museum midt under
delta siste feltsesong. Gjessing fortsatte sitt virke
og ferdigstilte publikasjonen fra Oslo. Betydelig
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Figur 4: Arbeidsbilder. A) Georadar. B) Datalogger for miljøovervåkning. C) aDNA-prøvetaking i profil, sjakt 1. D)
Intensiv utgraving i sjakt 2. E) Store mengder skjell i og utenfor strukturer ble avdekket. F) Eksempel på bevaringsgrad. Hyppig funn av selkjever med tenner intakt.

dokumentasjon, men dessverre ser sentrale deler
ut til å være tapt.

egen spesialkompetanse innen laserteknologi,
georadar, humanosteologi, miljøovervåkning og
Hovedmålet for årets sesong har vært å

Undersøkelsene i Kirkhellaren 2021

Gjennom en 8-ukers periode fra juli til
Kirkhellaren. Prosjektleder har vært tilstede hele
perioden, mens ulike faggrupper har vært inne
i ulike faser av prosjektet for å løse konkrete
problemer knyttet til sine arbeidspakker. Til
representerer et vidt spenn av forskere fra
arkeologiske, økologiske, og geologiske fag,
samt eksperter på geoteknikk, ingeniørfag og
samt tungvektere innen hulearkeologi fra både

og frem til moderne tid. Basert på tidligere funn
vet vi at Kirkhellaren har en tidsdybde på minst
gjenstandsinventar tyder imidlertid på et
vesentlig eldre materiale, noe som vil publiseres
i en annen sammenheng. Selve feltarbeidet har
Fase 1: Forundersøkelser – Et viktig premiss
for prosjektet er å foreta små inngrep og med
grunnlag i metodisk innovasjon hente ut
maksimalt av tverrvitenskapelig informasjon.
Et viktig ledd i denne strategien var bruk av
georadar. Hele gulvarealet med løsmasser ble
systematisk scannet med georadar for å identiPå denne måten ønsket vi å redusere risikoen for
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Figur 5: Utklipp fra høyoppløst 3D-modell. Kirkhellaren sett fra a) ovenfra, b) forfra og c) siden.

å støte på store blokker, grunnfjell og grovere
masser som kunne forhindre det overordnede

Fase 2: Utgraving – Utgravingsstrategien har

med sammenhengende kulturlag fra opprin-

and Wallis 2020), så erfaringer fra Kirkhellaren
sammenstilles med geokjemiske analyser for å
bidra til metodeutvikling. I tillegg har Kirkhellaren blitt scannet med høypresisjonslaser for

gjort for å fange opp hellingen og orienteringen
av bein i ulike lag, noe som muliggjør analyse av
deponeringsaktiviteter og formasjonsprosesser.
Alle masser har blitt såldet med både 4 og 2 mm
maskestørrelse. Alle utgravde masser ble veid og
fordeling av kornstørrelse ble estimert for å få en
oversikt over sedimentologiske og tafonomiske
endringer, som blir sammenstilt med dedikerte
sedimentologiske analyser i etterkant. Ved
naturlige lag tjukkere enn 5 cm ble lagene delt

formidling av resultater, men også til utstilling
og generell formidling. Ambisjonen er å lage

etterarbeidet til faktiske lag. Utgravningsområdet
ble i første omgang lagt til midten av nordvestre
sektor av hula hvor det ble åpnet en 1x1,5 m sjakt.

med VR-briller hjemmefra.

av Gjessing og co, mens de østlige sektorene
ikke har vært av interesse i denne omgang da

var penetrasjonsevnen til radiosignalet svært
dårlig inne i hula og kunne ikke bistå i valg av
utgravingsområde. Georadar er kun brukt ved
et par anledninger i huler på globalt plan, med
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område. På grunn av en mulig forhøyning i
grunnfjellet og en omfattende steinsetting midt i
hula, ser lagene ut til å være brutt mellom vestlige
å undersøke ved framtidige undersøkelser. På
grunn av manglende kulturlagsdybde og store
mengder nedfallsblokker ble sjakt 1 etter hvert
oppgitt og en ny sjakt ble åpnet i bakkant av
hula. Sjakt 2 ble også lagt delvis overlappende
med der Gjessings utgravingsområde skulle
ende ifølge de originale tegningene. Til vår store
avslutningen på Gjessings utgraving nøyaktig
stor suksess for prosjektet, da våre analyser og
dokumentasjon dermed kan relateres direkte til
det massematerialet som alt foreligger, men som
er betydelig underdokumentert. Sjakt 2 utgjorde
et areal på 2x1 m, der kun 1 m2 av disse omfattet
tidligere urørt areal. Resten overlappet med
ved å kontrollsålde massene fra Gjessings
område, som helt øyensynlig var rikholdig på
osteologisk materiale. Kontrollsåldingen av disse
massene tillater justering av det forholdsvis store,
men antakelig høyst usystematisk innsamlede
faunamaterialet fra Gjessings graving som derfor
ikke kan regnes som representativt.
Fase 3: Prøvetaking – Underveis, men særlig
etter endt graving, ble det foretatt systematisk
prøvetaking til en rekke analyser. Utgravingsstrategien var lagt opp for å frambringe gode
kontekster for prøvetaking av biologisk materiale.
I motsetning til Gjessings arealinngripende
utgraving, var hensikten denne gang å få kontroll
og dokumentasjon og i form av prøvetaking og
analysemuligheter som har endret seg drastisk
siden Gjessing arbeidet i Kirkhellaren på
-

å kartlegge tidsdybde og bruksfaser, akkumulasjonsrate, organisk/minerogen sammensetning,

og så videre. I tillegg ble det tatt inn store
mengder trekull og skjell fra alle graveenheter i
hele utgravingsområdet. Gitt den store mengden
av slikt materiale er det gode muligheter for
antrakologisk og sklerokronologisk analyse.
Fase 4: Miljøovervåking – Siste ledd i feltundersøkelsene i 2021 bestod i å installere utstyr for
eksponert. Spesialist på feltet, Vibeke Martens fra
NIKU, leder en egen arbeidspakke i prosjektet og
installere utstyret. Måleinstrumenter for en rekke
ulike parametere (redox, oksygen, vannmetning,
pH, konduktivitet etc) ble plassert inn i ulike
organiske bevaringsforholdene utvikler seg over
den fantastiske bevaringen av organisk materiale
i Kirkhellaren er en gullgruve av vitenskapelig
vet vi fra andre lokaliteter at økende nedbør og
temperatur gjennom vinteren har ført til galopperende forråtnelse på rot (Boethius et al. 2020).
Hvis vi skal forvalte sjeldne arkeologiske kulturminner for fremtiden med den truede ressursen
organisk bevaring faktisk er, trenger vi derfor å
vite hvordan bevaringsforholdene er per i dag og
på lenger sikt på steder som Kirkhellaren.
prosjektets arbeidspakker nå med analyse og
syntetisering av det utgravde materialet.
Resultater

har resultert i åpningen av to sjakter, begge
ned til antatt sterile masser hvor rasblokkpakninger forhindret oss fra å nå sikker berggrunn.
forhold og sprikende bevaringssituasjoner som
er i seg selv \ekstremt lite, men gjenspeiler
tempoet ved bruk av tidkrevende og høyoppløst
dokumentasjon under komplekse og velbevarte
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Figur 6: Utsnitt av profil i sjakt 2 med avtegning av Gjessings originale kutt til venstre og bevart stratigrafi til høyre.

rike på osteologisk materiale og bevaringsgraden
ble bedømt til å være god, tidvis meget god.
Bevaringen av genetisk informasjon i sedimenter
og bein er ikke kartlagt på nåværende tidspunkt,
men forventes å være gode.
Utgravingen avdekket et minimalt gjenstandsinventar. Noen mindre fragmenter av keramikk,
skrapere og avslag oppsummerer i grunn
gjenstandsinventaret. Siden Gjessings funnmateriale er nokså stort og variert hadde vi forventet
mer fra våre to sjakter. Om man deler inventaret
på antall m3 som ble gravd den gang er ikke
tettheten så stor likevel. En utfordring med det
lille og stort sett udiagnostiske gjenstandsinventaret fra årets undersøkelser er at det byr på få
muligheter for typologiske datering av lagene.
Basert på foreliggende funn fra Kirkhellaren og
tuftene like utenfor i Hellervikkja er det rimelig
å forvente et tidsspenn på minst 10.000 år, fra
dagsfersk aktivitet og tilbake til mellommeso-

littisk tid. Vi er ikke i stand til å uttale oss om
tidsdybden på lagene før dateringsresultatene
foreligger, men antar at hele lagrekken har blitt
avdekket i området vi har gravd.

Gjessings område og anses som en svært heldig
situasjon for prosjektet.
forskergrupper med sterk interesse for geologi,
naturhistorie og paleogenetikk på den lille øya.
mellom det som i utgangspunktet er separate
prosjekter.
Prosjektet har videre et tett samarbeid med
Helgeland Museum og Træna Kommune om
lokal forankring, hvor de har fungert som
tilretteleggere for formidling og samarbeid med
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skolebesøk, guidede turer, kveldsforedrag og
så videre, i samarbeid med et svært interessert
lokalsamfunn. Kombinert med at Kirkhellaren er
et yndet turistmål i seg selv, har det vært omtrent
5000 besøkende i felt i løpet av årets sesong.
prosjektets lokale forankring og har virkelig
bidratt til å styrke formidlingskapasiteten og
nedslagsfeltet til prosjektet. I tillegg har den
sterke involveringen av og med lokalsamfunnet
bidratt med viktig lokalhistorisk kunnskap om
Træna og Kirkhellaren som viser seg å være
kritisk for forståelsen av bevaringsforhold,
erosjon og formasjonsprosesser i hula.
En oppfordring

alltids på utkikk etter samarbeidspartnere
med spisskompetanse til kommende felt- og
partnere og studenter som ønsker å utforske det
rike materialet fra Kirkhellaren i forlengelse av
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