


Kjære leser! 
Vi bringer denne gangen et "tema-Nicolay". Redaksjonen har inn
budt 4 friskt tenkende arkeologer til å ta bladet fra munnen og 
skrive om det vanskeligste av alle arkeologiske tema, nemlig om 
fortiden i fremtiden, eller som vi har formulert det: "Hvor går 
norsk arkeologi i 1980-årene ?" 

Artikkelforfatterne har stått helt fritt i hva de ville ta opp 
innenfor denne vide rammen - men det er tydelig at enkelte pro

blem står mer i fokus enn andre. 
Et av disse er fornminnevernet, Det er blitt arkeologiens 
"hvite elefant" som 8. Keller kaller det i sin artikkel. 
Vi skal ikke her gå nærmere inn på hva de forskjellige forfatt
erne tar opp. Men problemet med fornminnevernet får oss til 
å tenke på at samtidig som dette nr. av Nicolay sendes ut, er 
Universitetets Oldsaksamling midt oppe i forbredelsene til ut
nevnelse av en ny professor. For første gang i Norge skal det 
opprettes en forskerstilling som skal ha fornminnevernet som 
eneste arbeidsoppgave. Når det til og med blir et professorat 
er det all mulig grunn til å uttrykke stor spenning over hvor
dan den som blir valgt til dette svært viktige embetet kommer 
til å forsøke å løse problemet med den "hvite elefanten". 
Det kan ikke være en lett jobb å ta fatt på, siden det bare har 
meldt seg to søkere. 
Vi i Nicolay vil ønske den som blir funnet best kvalifisert til 

denne vxiaspost i 1980-årenes arkeologi lykke til i arbeidet.Vi 

tror det trengs 
Nicolay håper å kunne presentere den nybakte professor og sær
lig hans syn på fremtidens fornminnevern så snart som mulig for 
leserne. 
Nicolays spalter er på nyåret åpne for kommentarer til det som 
er tatt opp i dette nummeret. Både leg og lærd er velkomne med 
sine synspunkter. 
Apropos nyåret har redaksjonen e11 stor og viktig meddelelse til 
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Styre eller styres ? 

Redakte>jonem i. Nicolay har bedt meg legge frem noen synspunkter 

på spørsmålet "Hvor går norsk arkeologi i 80-år:a ?" og begrtm

net det med at man ønsker et innlegg fra en arkeolog i~ høyere 

administrativ stilling. !Dtter min oppfatning må det være feil 

å stille spø.rsmålet sllk, det gir inntrykk av viljeløshet bå-

de på det individuelle og institusjonelle plan. Hva v:Ll v.i, 

hva kan vi utrette, hva kan vi skape innenfor eller ved hjelp 

av faget i kommende 10-år ? Hva det blir kan vi vanskelig 

'"i noe sikkert om, men vi må gi uttrykk for hvordan vi mener 

utviklingen bør llli for at vi skal kunne dekke de oppgaver vi 

har tatt på oss, 

liiens norsk arkeologi i 30-å.rene hadde evne og vilje til å form

u.lere og gjennomføre landsomfattende samarbeidsprogram om 

forskningsprosjekt, har hele etterkrigstiden vært preget av det 

enkeltforskere har kunnet prestere. Det har gitt oss en del 

spre elt ny kunnskap, men i det store og hele er det i~kke store 

endringer i det bildet ark(wloger tegnet av norsk forhistorie 

:L 50-årene og det vi_ gjorde ·i slutten av '70-år:ene. Til vår 

unnskyldning kan fremheves at fot·nminnevernet tok så mye tid, 

kanskje også at v:L behøvde tid til å orientere oss i de mange 

nye tanker som dukket opp, særlig i amerikansk og engelsk arke

ologi. !'len med hånden på hjertet - de to siste 10-år:ene har 

vært preget av vfu· manglende evne eller v~ilje til å ville noe 

samlet, til selv å styre, kontrollere, målrette innsatsen. 

Dette gjelder ikke bare f'orskningssiden, den samme mangel på 

koordinering og langsiktig planlegging har også preget forvalt

ning og form~Ldling. 

Ved begynnelsen av et nytt 10-år: er elet betimeli~g å tenke gjen

nom hvilke metoder, hvilken organisasjonsform, hvilke2'1 strategi 

vi må ta i bruk for å nå de mål vi bestemmer oss f'or. Hvis vi 
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bestemmer oss for å gjøre noe samlet. Hvis utviklingen ikke 

allerede er gått så langt at andre tar beslutninger for oss, 

og vi fortsatt må følge med på ferden, 

J·eg har gått ut fra at man .ikke har vendt seg til meg for å få 

et vi tenskapsteoretisk j_nnlegg om norsk arkeologis forhold til 

tendenser i internasjonal arkeologi, selv om dette også kunne 

ha vært et interessant tema. Da ville det kanskje være ri-ktig-

ere å skrive noe til Norwegian Archaeological Revi.ew med bak

grunn i de artikler som ble lagt frem der i. VoL 13, nr. ·1. Noen 

av synspunktene derfra kan jeg likevel ikke unngå å komme inn 

på fordi det dreier seg om gJ:urmleggemle punkter i min oppfat-

ning om hvordan oppgavene bør løses. Innledn:Lngsvis vil jeg 

også understreke at denne min holdning er et resultat av en 

langvarig prosess, en disk:usjon som har foregått på AmS og i 

andre arkeologiske fora i mange år. ,Jeg er glad for denne an

ledningen til å fremlegge mine synspunkter. 

St;zring av forskn_ing, institusjonens rolle.!.. 

,Jeg velger altså å oppfatte forespørselen slik at elet Ikke bare 

skal dreie seg om illl.iversitetsfaget arkeologi, men mer om ar

beidsoppgavene ved de institusjoner som har arkeologisk forsk

ning på sitt program, Disse j_nsti tus;jonene har også cin ehl

istens og sj_n organisasjon bacert på forpl:Lktelse.r til å j_n-

forme.re, til å c pre kunnskap om fortidens mennesker og der eie: 

kår til det samfunn de er en del av. De er også bygget opp med 

sikte på forvaltning av kulturverdier :L henhold l: il kultu.r

minneloven og andre lover som har med arealdisponering å gjøre, 

Dermed kan elet kanskje antydes noe om arbejJismulighetene i fag

et i elet 10-året vi er begynt på, et tema com vel også interes-

serer. 

Arbeidsoppgavene -- forskni.ng, forvaltning, formidling - er nøye 

knyttet til hverandre, de er sider av samme sak:, Vj_ er alle 

enige om at det er forslrningen so!Il til enhver tid må avgjøre 

hva som skal forvaltes og hvordan, og at forskningenE: endelige 

mål er formidling av den ku:rmskap som frem.ska:ffes. Forslm.ings-

resultater som ikke formidles er verdiløse. 

På den annen si_ de gj ørNJ det dagli.g er far ing er gjennom det om-

fattende forvaltningsarbeid ved institusjonene og i st:Lgende 
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grad også i formidlingen. Det er lett å peke på at en rekke 

avgjøre l ser om frigiving i fredningssaker er bl:L tt tatt uten 

tilstrekkelig generell kunrwkap om fornm.irmebestanden og uten 

at en har hatt en klar oppfatning om hva en undersøkelse av et 

bestemt fornmilme skulle tjene tiL Det er 11åfallende hvor 

ofte en ved gravninger f,eks. av gravhauger har støtt på andre 

r;p:Jr av menneskeli.g aktivitet enn det gravbaugen selv represen-

terer. Har dette ført til forskning på dette fenomenet ? Skal 

v-i. fortsatt bare tråkke i gamle spor ? 

Det er også lett å peke på at det i områder der institusjonene 

rtar hatt mulighet til /'1, delta _i planleggi.ngsprosessen på et 

tidlig tidspunkt og har tatt EJeg tid til en omhyggelig land-

skapsvurdering med priori ter ing av fornrnim1er, er oppnådd at 

mange fornminner spares for fremtidig forskning, samtidig som 

institusjonen og enkeltmedarbeidere er spart for arbeid som 

kanskje har betinget verdi. 

På linje med dette begy~nner vi også så smått å merke betydning

en av målrettet formidling. I lokalmiljøer der det har vært 

konsentrert innsats med sikte på å bre kunnskap om hva forn

minner har å fortelle, hva de kan brukes til i lokal kulturfor--· 

midling, der verner fornminnene seg selv. Disse og mange andre 

erfaringer vil og bør kunne påvirke institusjonenes valg av 

forskningsmål. 

Her er vi ved et kjernepunkt-- institusjonsinitiert forskni~~ 

J.~tter min oppfatning er styring av forskningen et nødvendig 

hjelpemiddel for å komme ut av dagens uføre som g.ir en stadig 

voksende mengde ubearbeidet og upublisert materi.ale. J<~t materi-

ale som blir mer unyttig og verdiløst som forslmingsgrunnlag 

for hver dag som går. Skadevirlmi_ngene for faget l1lir år om 

arm.et mer følbare. 

uet er ikke grunn t:Ll å forvente at 80-åxene og for den saks 

skyld også neste 10--år, vil medføre et redusert press på 

for"lminnene. Oppdrag utenfra vil utvilsomt fortsatt j_ stor 

grad avgjøre hvor feltvirksornheten skal foregå og på hvilke ob·

j ekter, men de må i sterkere grad enn før utnyttes .i og til-

passes det aktuelle forskningsprogram. 

Tilsynelatende har vi mange faste fornmirmer igjen i landet, 

men det er en ikke fornybar ressurs som det må husholderes med. 

Vi må vtte hva vi gjør når vi forbruker dem. Dessuten, og det 

er kanskje det alvorligste, bare bevisst, målrettet forslming 
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kan gi oss ny kunnskap om fortidens mennesker gjennom arbeidet 
med til dels nye datatyper. Med denne realitet for øyet gir 

det for liten effekt å overlate til den tilfeldige gravnings

leder å avgjøre hvilke problemer som skal søkes løst ved under
søkelsene. 

Dette er ikke knebling av individuell forskning. Innenfor ram
men av institusjonens overordnete forskningsmål vil det være 
tilstrekkelig mange valgmuligheter hvor det kan tas hensyn til 
den enkeltes interesser og bakgrunn. :B'or de fleste vil dess

uten samarbeid om oppgaver i seg selv virke stimulerende, I 
alle fall kan den enkeltes innsats få større virkning og på 
denne måten påvirke eller endre forskningsmålene, 

I Norge er den arkeologiske virksomheten knyttet til museene i 

Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Den legale bak
grunnen for denne monopolstillingen finner vi i regelverket til 

fornminneloven av 1905 og de senere endringer. 

I diskusjonen før loven ble vedtatt hadde museene ønsket seg 

sterke sentralmuseer med store rettigheter, bl.a. med eiendoms
rett til funnene. Stortinget hadde uttrykt skepsis til dette. 

I sitt fremlegg foreslo derfor Kirke- og undervisningsdeparte

mentet at funnene bare kunne eies av staten og at de rettig
heter loven hjemlet samfunnet i forhold til private grunneiere, 

måtte ligge hos staten. 
Man innså imidlertid at loven måtte administreres, at det var 
spørsmål om å tillate fjerning av fornminner på visse vilkår, 
at det måtte gjøres undersøkelser, gravninger, restaureringer 

osv, Derfor fant departementet det riktig " at de i loven om

handlede rettigheter og funksjoner overdrages til andre myndig
heder som er saaledes utstyrt med sakkyndig personale at de kan 

antages at ville udøve dem med kyndighed og skjønnsomhed "• 
Nærmere detaljer foreslås regulert gjennom et regelverk som til 

enhver tid lett kunne tilpasses forholdene. Dette skjedde ved 

Kgl. res. i 1906 og er stadfestet ved senere endringer i loven. 
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Vernehensyn, forskningsmål, tverrfaglighet. 

Det var kanskje ikke så overraskende at man valgte å legge ak

kurat dette forvaltningsarbeidet til museer som lenge hadde 

drevet innsamling av slikt materiale, men det er interessant at 

man valgte et desentralisert system og at man så klart så be

hovet for et faglig kompetent personale, dvs. en kobling til 

forskning. Forskning og fornminnevern ble oppfattet som to si

der av samme sak. Tiden har ikke gjort behovet for dette nære 

forhold mindre nødvennig, men forskningskoblingen oppfattes 

ikke lenger av alle som en selvfølgelig og evigvarende rett. 

Hvorfor ikke ? Det kan være nok å minne om at sammenset

ningen av de vitenskapelige samlinger, det materiale som ligger 

i våre magasiner og arkiver mer er et resultat av de forplikt

elser museene er pålagt i henhold til lov enn av de egne, selv

stendig valgte forskningsprogram. Det er et resultat av opp

dragsgravninger som vanligvis blir gjort uten klare forsknings

mål. 

Mens kulturminner er det altomfattende begrepet, har fornminner 

tradisjonelt vært begrenset til å omfatte spor av menneskelig 

aktivitet fredet ved lov. Det vil være formasjoner slik de er 

beskrevet i kul turminneloven,s §4, og gjenstander og andre data 

(løse fornminner) som finnes tilfeldig eller i tilknytning til 

de faste fornminner. Det vil således også omfatte informasjon 

som kan dokumenteres ved pollenanalyse, fo,sfatkartering og an

dre naturvitenskapelige metoder. 

bn jordprøve under en gravhaug eller ved et gårdsanlegg er et 

fornminne, fordi den ved sitt innhold av pollen kan fortelle 

noe om menneskelig aktivitet og livbergningsmetoder i eldre 

tid, på samme måte som beinrester fra et gravkammer gjennom 

mikroskopiske undersøkelser kan fortelle om sykdom og livs

vilkår. 

Synec på hva som skal vernes, og det vil egentlig si forhist

orieforskningens grunnlagsmateriale, er ikke statisk. Både teo

retisk og praktisk forskning vil kunne sette oss i stand til å 

erkjenne nye typer og kombinasjoner, kanskje også føre til at 

forskningsinteressen skyves over på andre datatyper enn de vel

kjente og veldefinerte. 

Forskning,sstatus og forsk'"Ylingcm.tål er fagets eller fagenes basis 

for holdning til arbeidsoppgaver, men fordi institusjonenes og 
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dermed forskningens vilkår er avhengig av samfunnets behov og 

de spesielle krav dette setter til vår virksomhet, er vi nødt 

til å vise at vi er aktive ledd i dette samfunnet. Jeg tenker 

ikke her først og fremst på de forvaltningsmessige sider av vår 

virksomhet, men på vår oppgave som museum,som kunnskapsspreder. 

For tiden ser det ut til at samfunnet ønsker kulturhistorisk 

kunnskap i videste forstand og i alle fall ikke bare kunnskap 

om de gjenstander mennesker har etterlatt seg. Han ønsker å få 

vite noe om våre forfedres levevilkår,deres evne til å overleve 

og tilpasse seg naturgrunnlaget, og om hvordan de påvirket og 

endret naturen omkring seg. Arkeologer har lenge samarbeidet 

med naturvitere om slike problemer,men egentlig uten at det har 

gitt særlig store resultater. Helst var det forskjellige fag 

som produserte hver sin kunnskap, med utgangspunkt i samme ob

jekt eller lokalitet. Best ble det kanskje når to fag møttes i 

en og samme person, slik vi f.eks. opplevde det hos Anders Num

medal. 

60- og 70-årene har sett en rekke tverrfaglige prosjekter som 

har det til felles at det har vært vanskelig å holde dem sammen 

mot slutten. Jeg skal ikke her prøve meg på en omfattende ana

lyse av årsakene til dette. Det kan være at det heller ikke 

innenfor et prosjekt er lett å bryte ned faggrenser, kanskje 

særlig fordi den enkelte forsker, bevisst eller ubevisst, øns

ker å br1~e tiden til å meritere seg for sitt eget fag, Barri

erene mellom de ulike fag fører paradoksalt nok til at jo bedre 

en forsker ardeider for å nå prosjektets forskningsmål,jo dårl

igere meriterer dette for eget fag. Dette gjelder særlig natur

vitere,mens arkeologer og andre kulturhistorikere gjør meri

terende innsats når de arbeider innenfor et prosjekt med kul

turhistoriske siktemål. Det er neppe tvil om at de usikre per

sonalforhold har spilt stor rolle for den enkelte når spørsmål

et om fremtidig karriere skulle veies opp mot loyalitet overfor 

et tidsavgrenset prosjekt. Personalproblemet kan bare løses 

ved at tverrfaglig samarbeid institusjonaliseres, med andre 

ord ved at det blir institusjonens eller institusjoners ansvar 

at samarbeidet fungerer og at det blir resultater av det som 

samsvarer med målsettingen. 

Tverrfaglig samarbeid i en insti tusjons.styrt forskningssi tua

sjon kan løses ved at det ikke-arkeologiske personalet ansettes 
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ved sine egne faginstitusjoner, men øremerkes til samarbeid med 

arkeologene. Da oppnår man å holde på den viktige kontakt 

med eget fagmiljø, men de blir antakelig tilsvarende mindre 

nyttige for det arkeologiske fagmiljø. Den daglige kontakten om 

små og store detaljer 

arbeidet vil gå tapt, 

som dukker opp srurunen med forvaltnings

likeså andre fagfolks mulighet til å på-

virke de arkeologiske institusjonenes forskningsmål. Denne 

løsningen forutsetter så vidt jeg kan skjønne, en holdningsend

ring av ganske omfattende karakter ved våre universiteter og i 

de universitetsinstitusjoner hvor våre samarbeidspartnere må 

søkes. Den eksterne styring i bruk av institusjonens ressurser 

dette medfører, er imidlertid noe man er i ferd med å venne 

seg til gjennom oppdragsforskningen. Den andre muligheten er 

å ansette forskere med annen fagkompetanse ved de arkeologiske 

museene. 

Dette reiser naturlig nok en rekke spørsmål. Hvilke fag ? 

Hvilke arbeictsoppgaver skal utføres av disse forskerne ? Hva 

slags forskning skal de utføre ? Hvilken status har de i for

hold til arkeologene ? .Et par forhold er grunnleggende i denne 

vurderingen. Det er arkeologiens oppgave å følge menneskenes 

aktivitet gjennom tid slik dette kan gjøres ved studier av 

gjenstander og minnesmerker. Derfor er arkeologer sentralt 

personale ved våre institusjoner. Det meste av primærforsk

ningen i faget foregår ved disse institusjonene. r1en for å 

forstå menneskenes adferd gjennom tid må vi også kjenne det 

miljø de virket i og kunne følge endringene i de ressurser de 

nyttet seg av. 

Landskapshistorikere, dvs. kvartærgeologer og botanikere med 

kunnskapsbakgrunn og legning for studiet av prosesser i naturen 

som avspei.ler den innflytelse som klima og biologisk akt i vi tet 

har hatt, vil være sentrale i denne srurunenheng. 

Innenfor sitt spesialområde vil de selvsagt utføre primærforsk

ning, men de vil gjøre det ved institusjoner som ikke har som 

hovedoppgave å drive primærforskning i kvartærgeologi eller 

botanikk. De gjør det også innenfor de rruruner som er gitt i 

disse institusjonenes forskningsmål, de skal produsere kuxmskap 

som skal brukes i kulturhistorisk srurunenheng. 

Både for forskning, forvaltning og formidling er disse fagene 

så vesentlige at de bør knyttes fast til de institusjoner som 

har slike oppgaver. 
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Ellers finnes en lang rekke vjtenskapelige fagområder som gir 

verdifulle bidrag til studiet av rnen:mmkor og deres kår, og 

hvor et nært sarnarbeJd på tvers av faggrønser er nødvendig 

eller ønskelig. For noen av dem, r3om Leks. klimatolog]. og 

grener av zoologien som osteologi og etologi, er elet smnwynl.i.g 

at behovet er så stort at en bør tenke på stillinger ved våre 

museer, men kazlSkj e ikke på alle. l<' or aJldre fag, hvor ·behovet 

for fagkontakt har vært sporadisk og i forbindelse med spes:Le1-

1e f'orskningsoppgaver, er det mer nahLrlig å tenke seg kjøp av 

tjenester. I så fall må forholdene legges til rette for dette 

ved institusjonene. 

Arkeologiens mål er å fremskaffe klmnskap om mennesker og deres 

kår gjennom tid. De senere års forskning har vist at elet 

trenges kompetanse på flere fagområder for å ldare den oppgaven 

og at dette må bety samarbeid mellom forskere. Dette sama:cbe:Ld.·· 

et vil vanligvis foregå med sikte på løsning av begrensede pro-

blemer hvor fagene kan ha ulik an.clel av arbeidsbyrden, men alt 

vil skje innenfor rammen av :Lnsti. tusj anens forslmi.ngsrnåL J 

dette forskningsmøns:t~~.,~2;!;:.,_ de!,_il~}S~-~ark~_12..&en. so~5:E._~~-~l!!:!:::. 

tappen,de_! er elet institusjonens :forskni~J!lål .. ~~.I forhold 

til dette er alle forskere ved institusjonen likestilt. 

Etter mjyJ oppfatning er det ønskeli.g at de insti. tusjoner som 

har både forskxt:i.ng, forvaltning og f'ormidling på sitt arlJe.Lcls-

program, fåe en -~.1!...':'rrfag1ig .. ~!i11ingsstf:ukt1:-r::. Nå tror jeg 

ikke at den hellige grav er vel forvaret bare ved en f'lik 

st.ruktt.æendring. f·1an eliminerer f.eks. ikke elet fagltge di :l_, . ., 

emma for naturvi.terne bare ved dette. Det står fortsatt foran 

oss en lang periode mod kamp for at tverrfaglighet skal b]j_ 

oppfattet som en hederlig og fortjenstfull måte å. drive f'orsk

ning på. Hvor omfattende innslaget fra anclre fagonæåder skal 

væ.r·e, v.il avhenge av behovene og kanskje også av mulighetene 

til å fremskaffe slik allsidig krmnskap på a.nnen måte. Egent 

lig er det vel he11er ikke ønskelig at våre inc;titu:';joner Hkal 

formes ovex· ;3arnrne Jest. De spe13ia1.L te ter som er utv1klot 

og som kan ha rot .i ul.ilæ naturlige betingelser, ka:n 

danne et spennende grunnlag for det mer forpli.ktenclc saJD~· 

arb ei. el mellom in,sti tusj on ene som ette:c· alt å. dømme vil tvinge 

seg frem i de kommende år. 
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Momenter i fremtidens bruk/forbruk av kulturminner. 

Det forvaltningsarbeid museene i Tromsø, Trondheim, Bergen, 

Stavanger og Oslo har utført til nå, er en arbeidsoppgave de i 

utgangspunktet fikk fordi de hadde den faglige kompetanse man 

anså som nødvendig. De 75 år som er gått siden 1905 har na

turlig nok styrket denne forutsetningen. En behøver neppe å 

være særlig klarsynt for å skjønne at også folk utenfor vår 

egen krets finner det naturlig å bruke denne akkumulerte kunn

skap til forvaltningsformål også i fremtiden. 

Det erkjennes at institusjonene i de siste 10-årene har latt 

arbeidet i medfør av fornminneloven forbruke storparten av 

kapasiteten, i gjennomsnitt et sted mellom 75 og 1005~, mens 

forskning har fått lite og formidling nesten ingen ting. Dette 

har vi selv latt skje i det fåfengte håp at presset en dag 

skulle bli mindre og at det materiale vi fikk inn i magasiner 

og arkiver en gang skulle lrunne omsettes i ny kunnskap. Dette 

ureflekterte jaget fra den ene oppdragsgravning til den neste 

kan ikke lenger fortsette. 

Vi vet at mange 

hyggelig graver 

finnes fornminner 

oss ny kunnskap, 

dubletter eller 

synlige fornminner forsvinner, mens vi om

ut andre. Vi er også temmelig sikre på at det 

uten synlig merke på overflaten som kan gi 

men vi bruker heller tiden på å skaffe frem 

nyanser til den kunnskap vi allerede har. 

Dette er ingen ny observasjon. Det har vært snakket om det 

lenge, men ingen har vært villig til å ta konsekvensene. Vi 

har ikke og vil ikke få ressurser til å grave ut alle kjente 

fornminner som det er rimelig å frigi av hensyn til andre sam

funnsinteresser og drive forskning på dette materialet. Samtid

ig har vi behov fo.r å utvikle ny kunnskap ved hjel p av ennå u

kjente eller bare vagt kjente fornminnetyper. Her må priori

teres - enda et av tidens slagord. Vi kommer ikke forbi det. 

Hen det er institusjonene som må prioritere, det er institu

sjonene som må styre virksomheten. Prioriteringen må skje i 

forhold til forskningsmålene. 

Det er ingen lett oppgave vi står overfor. Vi er opplært til 

å behandle gjenstander 

frykt og omhu. Det er 

som er laget av våre forfedre med ære

både naturlig og riktig. Vi gjør det 

fordi de er skjøre etter så mange år i jorden, men særlig fordi 
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det dreier seg om det kildemateriale vi bygger vår forhistorie
kunnskap på. Nå står vi overfor kravet om at vi skal velge 
bort noe av dette kildematerialet, la være å ta frem og ta vare 
på gjenstander og andre data som kan ligge gjemt i synlige 
fornminner. Og gjøre dette bevisst og villet. Det er ikke 
lett, men i virkeligheten er alternativet å lukke øynene og la 
andre velge. Folk uten den kunnskapsbakgrunn vi selv har. 

Jeg tviler på om Kirke- og undervisningsdepartementet hadde 
dagens problem for øye da de koblet forvaltning og forskning i 
1905. For vår egen del må vi imidlertid erkjenne at vi har 
vært mindre flinke til å praktisere denne symbiosen i årene 
etter siste krig. Hadde vi vært det og samtidig forstått at 
formidling måtte være med i forholdet som likeverdig partner, 
da tror jeg norsk arkeologi (dvs, våre institusjoner) hadde 
stått i en vesentlig sterkere posisjon. Vi hadde også stått 

sterkere om vi i denne perioden hadde nådd frem til en form for 
samordning på det administrative plan for hele virksomhetsspek
teret. Den måtte ha vært så pass utviklet at det nærmet seg 
styring. DAIK*) kunne ha blitt dette redskapet, men en full
makt som bare hjemler rett til anbefalinger ble for svak. 
Miljøverndepartementet har satt ned et utvalg med formål å ut
rede organisasjonsspørsmål innen kulturminnevernet. Det skal 
bl.a. peke på de viktigste oppgaver i årene fremover og foreslå 
ordninger som sikrer kulturvernets plass i den løpende sam
funnsplanlegging på ulike nivåer. Utvalget har langt igjen til 
en samlet oppfatning om hva som er viktigst og hvilke hjelpe
midler, hvilken organisasjonsform en bør ta sikte på. Egentlig 
tror jeg ikke at noen av utvalgets medlemmer ennå er kommet 
frem til en fullstendig oppfatning om hvordan det bør være. Vi 

må imidlertid være klar over at det er forvaltning man diskute
rer, ikke forskning eller formidling per se. 

I dette skal man ta hensyn til det faktum at det meste av den 

samfunnsplanlegging som får innvirkning på kulturminner, skjer 
på kommunenivå og delvis på fylkeskommunalt nivå. Samtidig er 
det åpenbart behov for en viss statlig inn.flytelse i denne pro-

*) DAIK = Den arkeologiske interimskommisjon, består av repre
sentanter for de fem arkeologiske museene. Red,s anm. 
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søssen, fo.edi elet kan dre.ie seg om kulturverdier av mer enn lo

kal betydning. :B'or å dekke den siste oppgaven vil det antakelig 

være nødvendig med en organisasjon med innebygget mulighet t.il 

sentral styring, koordj.nering av den antikvariske virksomhet i 

lands sammenheng, dvs. en samlet statlig ktllturvernetat med. et 

hensiktsme.ssig d.i.st.riktsap:parat. I dette mønsteret skal også 

våre institusjoner innpasses. 

Denne prosessen vil gripe inn j_ og skape problemer for den 

organisasjon vi har i dag, men den vil også gi muligheter til 

et bedre og mer målrettet formnlnnevern. 

Det må bli_ vilje på våre inst i tusj on er til styring av virksom

l! et en sl.ik at det bb.r rimelig balanse mellom forskning, for-

valtning og formidb.ng. Insti tus,jonene må også ta konse

kvensene av at det vi skal gjøre er forhisto.rieforskning, 

fo.rhistorieforvaltning og forhistorieformidling, .ikke bare 

arkeologi. Klarer vi ikke dette, er jeg redd for at vi får 

:problemer med å t.il:passe oss kravene fra fremtidens samfunn. 

Arkeologien kan i cmmspi.ll med naturv5 tenskapelige disipliner 

gJ det la.nge perspektivet og derigjennom kanskje :påvise funda

mentale krefter som styrer utvikl.i..ngen. Det må føles som en 

sterk forpliktelse for oss til ikke å monopolisere og isolere 

en kunnskap som kan være nyttig både for samtiden og i planleg

gingen av det fremtidige samfunn, Vår kunnskap ti.lhører sam

funnet og vi har plikt til både å fremskaffe den og formidle 

den sli.k at den kan rne(lvirke konstruktivt i samfunnsdebatten, 

I dette er det og;"Jå riktig å minne om at vår kcmnskap er ut

v.iklet ved hjelp av gjenstander og andre data som er hentet inn 

fra mange lokalmiljø er. Det er vår plikt å bringe denne ku.nn

skapen tilbake dit. Ved hjelp av vår forskning kan vi da kans-· 

kje klare å skape forståelse for kulturytringer som :på en gang 

både kaD være lokale, nasjonale og internasjonale og for at t.id 

og tidsavstand i seg selv betyr mindre enn menneskenes evne til 

å Ol>pleve og forstå forti.den gj ennorn forståelse av egen samtid. 

Vi. CJtår ved et skillepunkt. Jeg tror det ennå er tid for o.s.s 

t.i1 å ta vår si tua0jon opp til vurdering, til å 3e vår virk

somhet som en aktiv del på mange områder i samfunnet. I dette 

må vi være villig ti.l nytenkning, kanskje scerlig på det prak

tiske plan. Selv om det er i ellevte time må vi få i gang denne 

debatten sli.k at vi kan være mentalt forberedt når orga.nisa-· 

sjonsutvalget legger frem sin inn3tilling. 
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Vi må også vurdere om endringene bør få konsekvenser for under

visningen i vårt fag. Utenfra stilles spørsmål om undervis

ningen er godt nok tilpasset forvaltningen. Selv bør vi se den 

i forhold til hele det arbeidsområde personalet ved våre insti

tusjoner skal dekke. Hvis et stigende antall arkeologer også 

skal knyttes til miljøer utenfor de fem institusjonene som be

skjeftiger de fleste i dag, bør dette kanskje også få innvirk

ning på undervisningsopplegget. 
Odmund Høllerop 

bestyrer, 

Arkeologisk museum i Stavanger 

Innbinding av NICOLAY! 
Vårt tilbud i forrige nummer av 

numrene 16 - 30 er forlenget ut året. 

NICOLAY om innbinding av 

Det er således ikke bare 

sparing med skattefradrag De må ha ordnet før klokkene ringer 

det nye året inn: De må også sende inn Deres gamle hefter til 

innbinding. Adressen er: 

Nicolay, Tidsskrift for nordisk arkeologi, Universitetets 

Oldsaksamling, Frederiks gate 2, Oslo 1. 

De vil så få en bekreftelse på at ordren er mottatt. Prisen er 

kr. 50,-, som inkluderer tilbakesending. Om De skulle ha "hul

ler" i Deres JITicolay-samling, har vi fortsatt restopplag av 

samtlige numre i serien 16 - 30, som fås til vanlig løssalgs

pris. Betaling for dette vil eventuelt bli påført samme nota 

som innbindingen. 



Opp eller ned 
for norsk 

arkeologi? 

Oppgaven. 

Det er 80-årene i norsk arkeologi jeg skal si noe om. Den opp
gaven kan løses på flere måter. En kan f.eks. prøve å spå hva 

som faktisk vil hende, eller en kan sette opp ønsker for hvor

dan det vil gå. Jeg velger det siste. 
Bakgr~~en for det jeg vet om norsk arkeologi er studiene i 

Bergen i 66 og 67 og virksomheten ved Universitetet der og ved 
Arkeologisk museum i Stavanger etterpå. Jeg har stelt mest med 
organisering av forskning,men har også vært med i undervisning, 

eksamensarbeid, utredninger m.v. Denne anledningen til en slags 
sluttstrek kom passelig fordi jeg nå går ut av norsk arkeologi. 

Målet for arkeologi. 

Norske arkeologer i min tid har vært lite flinke til å disku-
tere innholdet og meningen i sitt arbeid. Stort sett begren-
ser diskusjonene seg til klare faglige temaer eller til admini
strative saker, uten at holdningene bakenfor trekkes fram. 
Det beste unntaket jeg har opplevd fra dette, er det såkalte 
studentopprøret i Bergen. Det må ha vært omtrent i 1969. For 

en stor del bestod det nettopp i et krav om at de etablerte i 
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de ulike fag skulle klargjøre meningen med sin virksomhet, 

spesielt dens plass i samfunnet. Dessverre tilhørte jeg alle

rede de etablerte, og jeg bidro mitt til at opprøret ble pas
sivisert bort. Hadde vi vært flinkere til å se det positive i 

det, ville kanskje ikke den ideologiske fattigdom i norsk ark
eologi vært så tydelig som den er i dag. Vi får bite skammen 

i oss og ta fatt fra bunnen av. Kanskje kan noen av kritiker
ne fra -69 vekkes til dåd igjen også. 

Et forsiktig forsøk på å antyde en målsetting: (Norsk) arkeo
logi skal være en kulturfaktor i samfunnet, på liknende måte 

som skjønnlitteratur, teater og musikkvirksomhet. Dens jobb 
skal være å skape opplevelsesverdier for alminnelig folk. Mid

let til dette er først og fremst kunnskap om fortiden. 
Jeg sier foreløbig ikke noe om hva slags opplevelsesverdier som 
skal være målet.Men de behøver ihvertfall ikke å bestå i sinns
ro og glede.Ensomhetsfølelse og savn er også opplevelsesverdier 
som er viktige deler av et liv. 

Er midlene våre gode nok til jobben ? 

Første betingelse for å klare oppgaven er at det produkt vi la

ger, er godt nok. Det er dette produktet som er verktøyet vi 
skal bruke i arbeidet for å nå målet. Hva er det som produ
seres gjennom den arkeologiske virksomhet ? Det meste av arbei

det resulterer i siste instans i en eller annen form for kunn

skap om fortiden. Også det tidkrevende vernearbeidet er i stor 
sammenheng et ledd i kunnskapsproduksjonen. Vi bevarer eller 
undersøker gravhauger eller hustufter fordi de f.eks. antas å 

kunne gi økt kunnskap om eldre jernalders gravskikk, sosiale 
organisasjon, byggeskikk eller gårdssamfunn. Alt dette er kunn
skapskategorier utledet fra det fortidsbilde arkeologer læres 

opp til å godta. 

Hva er det som er "god" fortidskunnskap ? - Mange eller de fle
ste vil svare at det er den kunnskap som er sann, dvs. den som 

blir bekreftet av de kjensgjerninger arkeologene graver opp av 
jorda. Skillet mellom eldre og yngre jernalder er et godt kunn

skapselement fordi det arkeologiske materialet viser seg å være 
ulikt i de to ~eriodene både når det gjelder bosetningsmåte, 
redskaper og våpen. Bakenfor dette skiftet igjen må det ligge 
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endringer i sarnfum1et, enten de nå er lokalt norske eller for 

større områder. 

,Jeg skal ikke ta opp en diskusjon av ·begrepet "sann kunnskap", 
for det fører langt av sted. !lien en skal ihvertfall merke seg 
at den kunnskap vi allerede har, trolig utgjør bare en liten 

del av det "sanne" bilde av fortiden. Vil en være enda litt 

mer radikal, kan en påstå at det også kan finnes helt andre 

typer fortidskunnskap av like stor sannhetsgehalt som den kunn

skap vi alt har. I begge tilfelle er det unødvendig å påstå at 

den eksisterende :fortidskunnskap er ugyldig. Den nye kunnskap 

behøver ikke stå i motsetning t.il den gamle, men kan være et 

supplement eller være av annet slag. Sannhetskravet hindrer 

derfor ikke en :forbedring av den kunnskap vi produserer. Den 
kunnskap vi mener å hR om jordbrukssamfunnet i eldre jernalder 

blir ikke motbevist fordi om vi tar fatt på utforskningen av 

rene fangstgrupper i samme tidsrom. Den oppdeling av forhisto

rien i perioder som er så alminnelig blant arkeologer, blir 

ikke feilaktig om vi også ser på de kulturelementer som varer 

ved tvers gjennom flere perioder. 

Skal det arkeologiske produkt forbedres, er det nok viktig at 

en påpeker dette kunnskapsteoretj_ske moment ved det nye. Vi er 

stort sett opplært til å se på nytt og anderledes stoff som et 

angrep på det vi allerede mener å vite. Dermed går vi i :for-

svarsposisjon og drar fram de våpen vi har for å uskadeliggjøre 

truselen. Den som vil forbedre det arkeologiske produkt, har 

ikke råd t.il å føre sHk krig i utrengsmåL 

Det arkeologiske produkt skal hevde seg på oppmerksomhetens 

marked. Skal stoffet bli i stand til å skape opplevelsesverdier 

hos mottakerne, må det nødvendigvis nå fram t.il dem. Og det 

lykkes bare når det har evne til å fange oppmerksomheten. 

Er det arkeologiske stoff i seg selv godt nok '? Etter min men

ing er svaret ubetinget ja. Å stille spørsmål om fortiden og 

særlig om sin egen nære fortid, synes å være av våre mest 

umiddelbare impulser. 

Problemet er derfor først og fremst om vi arkeologer er flinke 

nok til å ta fram de sider av stoffet som "biter best". -Et av 

de mest effektive midler til å fange oppmerksomhet er nettopp å 

skyve i forgrunnen det nærliggende, konkrete og velkjente. Og

så når en bruker det ukjente og merkelige som blikkfang, må det 

være ukjent eller merkelig i forhold til det nærliggende og 



kjente. Vandrende Dovre-moskus i Sør-norske høyfjell vekker 

ikke oppsikt i sommeravisene fordi dyrene i og for seg er mer

kelige, men fordi de er helt anderledes enn rein, sau og ku som 

leserne kjenner så godt fra før. 

Det nærliggende og kjente i det arkeologiske stoffet er først 

og fremst det som har å gjøre med individet. Dette stoffet er 

den beste bru over til mottageren. Det enkelte fortidsmenn

eskets fingermerker i det arkeologiske materialet er nesten u

tallige når en først begynner å se etter dem. -Denne flintøks

en er oppskjerpet på en helt spesiell måte. Akkurat dette 

kvart si ttavslaget finnes det ikke maken til. Ikke to begrav

elser er like. 

At materialet kan individualiseres på denne måten, vet enhver 

arkeolog. Vi må bare få det til å bli en aktverdig geskjeft å 

eksponere denne individualiteten også. Vi skal selvsagt ikke 

slutte å generalisere. Blant annet er det generaliseringene 

som overhodet gjør det mulig å se det individuelle. Jllen vi må 

venne oss til at det er like nødvendig å feste oppmerksomheten 

på det særpregete som på det typiske. Individualisering må bli 

en ny hovedtendens i arkeologisk forskning. 

En spesiell side ved å gjøre stoffet nærliggende er dets geo

grafiske nærhet. Det stoff :Jom stammer fra min egen hjem bygd 

eller grend fanger meg sterkere enn det som er fra et fjernt 

sted. 

Følelsesmessig nærhet er også en viktig mulighet. Slik nærhet 

oppstår først og fremst når en i fortiden møter de problemer og 

temaer som alltid følger menneskene. Det gjelder f.eks. død, 

sorg, glede eller håp. -Det er ikke uten grunn at så mange 

mennesker har kirkegårdsvandringer som "hobby".Det arkeologiske 

gravmatrialet må inneholde mengder av muligheter til å vise 

fortidsmem1eskets reaksjon på døden. 

Arkeologien skal ikke bare spille på det nære i oppbyggingen av 

sitt stoff. Når interessen er vekket, kan det utvi.kles videre 

f.eks. mot økende generalisering. Heller ikke finnes det noen 

fast oppskrift på hva det er som gir nærhet og kontakt. Det 

endrer seg bl.a. etter de endringer som finner sted i samfunnet 

omkring oss. 

J"eg har med vilje ikke sagt noe om de rent vitenskapelige kval

itetskrav vi bør stille til vårt stoff. Jllen det er klart at 

dette i det lange løp også blir viktig dersom vi skal hevde oss 
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på markedet. r1en også her må vi legge mindre vekt enn tidligere 

på den slags kvalitet som bare våre arkeoloGkolleger vet å set

te pris på.En elegant statistisk analyse av vikingtidens sverd 

får først og fremst sin verdi ved at dens resultater kan myntes 

ut til opplevelsesverdier for den allmene bruker. Denne mulig

heten må ihvertfall ikke betraktes som noe mindreverdighets

stempel, slik det av og til synes å være nå. 

E~ skal være oppmerksom på at f.eks. mye av den metodediskusjon 

som har foregått mellom norske arkeologer i de senere år gir 

små løfter om et slikt utbytte. Vi har da åpenbart heller ikke 

øket vår markedsandel på oppmerksomhetsmarkedet i denne tiden. 

At arkeologiske/kulturhistoriske argumenter nesten ikke har 

vært framme i miljøverndebatten. det siste tiåret er bare ett 

av mange symptomer på dette. 

Noe av forklaringen på dette er at vår metodediskusjon har vært 

så steril og løsrevet fra det humanistiske grunnlaget faget 

vårt må ha. .8n avb.andling om populasjonsdynamikk, signifikans

analyse eller matriseregning tjener bare sysselsettingsformål 

når den ikke lenger er siktet inn på å løse klart formulerte 

arkeologiske problemer. Vi har hatt for mye metodeprat som har 

hatt sitt mål i seg selv. Noe av det bør erstattes av en debatt 

om de ulike resultatenes sosiale brukbarhet. 

Produserer vi midlene effektivt nok ? 

De arkeologiske institusjonenes viktigste ressurs er personal

et. Utnytter vi denne ressursen godt nok ? 

Den vanligste klagen er at nesten all tid går med til forvalt

ningsarbeid slik at det ikke blir noe igjen til forskning. Det-

te er uten tvil riktig. Noe av det skyldes rett og slett at 

institusjonene er blitt større slik at intern samordning og in

formasjon tar en større del av tiden til den enkelte ansatte 

enn tidligere. Dette er et argument mot store institusjoner. 

Men noe av forklaringen er også at vi har vist for liten evne 

til å samle oss om større oppgaver. Den enkelte arkeologs arbe

idsdag blir et lappeteppe av småbefaringer, brevskriving, møter 

og telefoner. En oppgave som ville tatt 150 timer sammenheng-
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ende arbeidstid kommer til å ta det mangedobbelte fordi de 

mange pausene gjør arbeidet urasjonelt. Ofte blir det derfor 

slik at effektiviteten minker med økende arbeidspress. Vi 

burde ikke finne oss j_ dette misbruket. Men så lenge vi ikke 

kan heve oss over den daglige strøm av innkomne forvaltnings

saker, blir det ikke bedre. Løsningen er å utvikle overordnete 

kulturhistoriske problemstillinger og så legge stor eller liten 

vekt på den enkelte sak alt etter dens evne til å belyse disse 

problemstillingene. 

Et annet problem i en 

finne rett person til 

bundet av at enhver 

god bruk av personalet er om vi klarer å 

den enkelte oppgave. Er vi ikke for mye 

arkeolog skal kunne utføre alt det fore-

fallende arbeid ved institusjonene ? Men vi er ikke alle like. 

Eksempelvis er selve formidlingskunsten vanskelig. De få som 

har muligheter i seg til å bli dyktige formidlere må oppdages 

tidligst mulig, og de må få mulighet til å utvikle sitt talent 

ved å gjennomføre ulike formidlingsoppgaver. 

Slik det er nå, plages alt personalet av det evige krav om så

kalt forskningsmeritering. Den som ikke har målt flintøkser 

eller tellet gravhauger og satt dem opp i tabeller, blir ikke 

respektert som arkeolog. Er det ikke på tide at vi ser nød

vendigheten av å formidle vårt stoff og så tar konsekvensen av 

dette også i personalpolitikken ? 
Samlet har norsk arkeologi større ressurser,både i personale og 

penger, i dag enn den noen gang tidligere har hatt. Når hele 

dette apparatet ikke klarer å øke arkeologiens betydning som 

kulturfaktor, er det noe i veien. Noen mener kanskje at en slik 

økning har skjedd. Arkeologiens betydning er da også vanskelig 

å måle. At arkeologiske oppslag får plass i dags- og ukepresse 

om sommeren er ihvertfall ikke noe mål på reell betydning. Ser 

en f.eks. på det pensum elevene i grunnskolen tilbys, skal en 

lete godt for å finne arkeologien. 

fortsatt 50 år etter sin tid. 

Bruker vi midlene våre effektivt ? 

Og finner vi den, er den 

Det hjelper ikke at påvirkningsmidlene er gode og at de er ra

sjonelt produsert dersom vi ikke markedsfører dem godt. Vi har 
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vel i lang tid vært .for bundet til gamle .framgangsmåter. Ut

stilling i museumslokaler har vært og er .fortsatt hovedtilbudet 

til brukerne. De som ønsker opplevelse av .fortiden, .får komme 

dit. 
Selvsagt er dette en grov og urettferdig .forenkling. De .fleste 

arkeologer har både titt og ofte steget ut av sine museer og 

har oppnådd gode resultater der. :E.'nkelte har til og med gjort 

en overmåte .fin jobb utenfor murene. Men det er liksom ikke 
blitt en aktet del av arbeidet vårt ennå. Skal vi skri ve en 

bygdebokartikkel eller opptre i radio eller .fjernsyn, er det 

ikke en del av arbeidet vårt i samme grad som når vi er med og 

lager ny middelalderutstilling på Oldsaksamlingen. Helst bør 

det visst både .forberedes og utføres på kveldstid. 

Vi må heve anseelsen på alle de oppgaver som er nødvendige for 

å .få .faget vårt til å .fungere i samfunnet. Er ukepressen en 

kanal vi vil benytte, må det også bli like aktverdig å bruke 

sin arbeidsdag på å skrive en artikkel der som om vi brukte den 

til en befaring i Vestfold. 

Konkurranseevnen kunne også økes dersom institusjoner og pers

oner samarbeidet mer.Det er påfallende at de 5 norske arkeolog

iske museene .fremdeles ikke har .fått til noe organ som kan sam

ordne deres virksomhet .f.eks. i .formidlingen av kulturhistorisk 

stoff. Den mulighet som har ligget i Den arkeologiske inter

imskommisjon (DAIK) er ikke blitt utnyttet. 
Skulle vi .f.eks . .få til et "arkeologisk år" i Norge, måtte in

itiativ og samordning komme utenfra. Den hovedbegrunnelse som 

vanligvis gis .for at noe .fellesorgan ikke er bygget opp, er at 

det ville bli en trusel mot institusjonenes .frihet. - For det 

.første behøvde slett ikke et slikt organ innskrenke institu

sjonenes handlingsfrihet. Dessuten kan en spørre om institu

sjonene virkelig har brukt den frihet de hele tiden har hatt. 

Har de f.eks. utviklet sine egne .forskningspro.filer? Hva er det 
særpregede ved den forskning som drives ved Universitetets 

Oldsaksamling eller ved Arkeologisk museum i Stavanger ? 
Et annet aspekt ved vår "salgsvirksomhet" er om vi har stor nok 

treffsikkerhet. Hvem treffer vi med det tilbud vi gir ? Tref
fer vi de ressurssterke - de som har mye av opplevelsesverdier 

.fra før ? Når vi overhodet .fram til stort andre enn lærere, 

historielagsmedlemmer og utkommanderte skoleklasser ? Målet må 

vel være at vi nettopp skal hjelpe dem som har den mest opplev-
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elsesfatti_ge tilværelse. Er vi villige hl å utvikle de kon

taktmidler dette krever ? De som er ressurssvake, gjerne også 

økonomisk, kommer normalt aldri innom utstillingen ved Oldsak

samlingen, og de går ikke i Nasjonalgalleriet eller Konserthus

et. Utrolig mange er helt ukjent med at det finnes noe så 

merkelig som utstillinger om forhistoriske mennesker i Norge, 

og om de visste det, ville de bli holdt borte av sin respekt 

eller av sine små forventninger om utbytte. 

Det er så nærliggende å se bort fra slike problemer fordi vi 

automatisk føler at vi fungerer så snart det er noenlunde mye 

folk i auditoriet. Selvsagt verken kan eller skal vi tvinge 

oss på folk med vårt stoff og insi_stere på å få gi dem opplev

elsesverdier. Men vi må heller ikke sove på den pute som be

står i å tro at enkeltmennesket av naturen har en usvikelig 

evne til å ville det verdifulle. Et menneske er 99% et produkt 

av det miljø det har levd i. Har dette miljøet vært opplev

elsesfattig og har gitt små utfordringer, har heller ikke ved

kommende særlig evne til å ville noe annet enn det nærmeste og 

letteste. Å drive kulturarbeid er i stor grad å hjelpe menne

sker til å ville noe annet enn de ville før. Ikke for at Rolf 

Wesenlunds nye kone eller nye opp.skrifter på heklede brik

ker behøver å være uvesentlig. Hen det må ikke avlede oppmerk

somheten sl.ik at vi helt unngår å se den enorme rikdom som hver 

eneste av oss har inn.e i seg selv. Vi har ikke så mange leve

dager at vi_ har råd til å utsette bruken av denne rikdommen. 

Hva må forbedres i praksis ? 

Ettersom personalet er den viktigste ressurs arkeologien har,er 

det naturlig å sette lyset på denne sektoren. -På hvilken måte 

skaffer vi oss personale ? Er denne rekrutteringsmåten :3lik at 

personalet blir egnet for BO-årenes arkeologi ? 

I utdannelsen av arkeologer må vi legge mye større vekt enn 

hittil på å dyktiggjøre dem innenfor alle de jobber som vi vet 

må gjøres i arkeologi. Hittil har vi lagt vekten nesten bare 

på det rent vitenskapelige aspekt. Det vil si at vi dyktiggjør 

studentene i å arbeide ved den kulturhistoriske forsknings-



front. Dette må se1v:3agt fortsette, og ax·beidet må få stadig 

])edre kvalitet, 

Men, for å snakke i fabrikk--terminologi fortsatt: Da har vi 

bare bekymret oss om utviklingen av prodttktet. Vi må bekymre 

oss like mye om produks;jon og salg. Problemet har mange deler: 

Det har vært altfor vanlig i det siste ti.-året at studentene 

valgte si.ne avhanclJ.ingc>temaer j_ et mate;:iale som allerede fore-· 

lå. Selv om alle studentene gjerne har vært mye med på 

feltarbei.d, som gravn1ngsledere m.v., har oftest deres temavalg 

vært en .isolert sak, Noe av gr1;.nnen ti.l dette er at undervis-

ningen og undervisningsperr-wnalet etterhvert er blitt egne av

delinger med li ten pr·aktisk kontakt med don t'tndre arkeologiske 

virksomhet. 

På denne måten vennes vi gjennom vår utdannelse til at forsk

ningen er isolert fra annen virksomhet. Og det blir altfor 

lett å se den adskilt både fra vernearbeid og formidling, 

Får vi derimot grunnlagt et samlet syn på arkeologi hos stud

entene, kan misnøyen og innsikten bli så stor at vi kan håpe på 

å få hevet anseelsen ti1 f.eks. formidlingen. Målet må være at 

både vernearbeid og formidling gjøres til forslmingsområder på 

lik linje med den etablerte form for arkeologi. Vio må komme så 

langt at avhandJinger om form.i.dl.i.ngsproblemer og løsninger på 

dem vurderes l.ike høyt som avhandlinger om bronsealderkrono

logi. 

På litt lengre sikt må også kvaliteten heves på den type arke

ologi som er akseptert i dag, b':n av sidene ved dette er at vi 

må lære oss til å forske mer på de problemer som kan ha verdi. 

for nåtiodens mennesker. Å ta opp de problemer som føles nære 

for nåtidens mennesker, er et slikt skri.tt. 

M.en det er like vi.ktig å heve den rent vi. tenskapelige kvali

tet. I det lange løp krever også formidliongen at stoffet er 

lødiog, Vi må trenge dyperR ionn j_ menneskets vi.lkår ved hjelp 

av arkeologien. Skal vi klare dette, må utdannelsen bl.a. 

legge større vekt på de prinsipielle sider av faget. Eks-o 

empelvi..s er det utrolig hvor lite trenet en bRhøver å være i 

argumentasjonslære for å passere mag5_stergraden. Vi.. kan være 

glade for at våre tankebygninger ikke skal utprøves i praksis 

på samme måte som når ingeniører er nødt til å prakti.sere sione 

kunnskaper i statikk ved å bygge bybrua i Stavanger. !J[ange 
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oppfatninger om fortiden ville gå i sjøen med et brak om vi 
skulle utprøve produktene på tilsvarende måte. 
Også sansen for forskningshistorie må bli sterkere. Dette 
skal først og fremst hjelpe oss til ekte framskritt i forsk
ningen. Slik det er nå, kjenner ofte både lærer og student 
den tidligere forskning så dårlig at en enten stiller for små 
kvalitetskrav til det vi gjør i dag eller at en arbeider med 
temaer ug metoder som allerede er godt utforsket. Idestrøm
men fra eldre forskning til vår egen forskning er nesten brutt 

i mange tilfeller, Den forskning som f.eks. ble drevet av Ing
vald Undset, Sophus MUller og Haakon Shetelig, var virkelig 
intellektuell virksomhet på høyt plan. Nåtidens arkeologer 
burde ta fatt på dette planet og ikke langt under det. 
Mye av vår manglende kvalitet dekkes over ved et nytt ytre ap
parat. Vi kaster oss med oppdagerglede over demografiske stu
dier, men overser eller vet ikke om at T.R. Malthus allerede i 
1798 publiserte "An essay on the principle of population- -". 
Selv om en leser denne boken bare med moderat velvilje, opp
dager en at forfatteren har tenkt gjennom de aller fleste 
av de problemene vi har begynt å diskutere i 70-årene. Vi som 

har fortid som yrke burde være flinkere til å lære av forsk
ningens egen fortid. Et av de temaer i befolkningsstudiet som 
Malthus analyserer fremragende er "befolkningspress". Etter 
mitt skjønn har ikke 70-årenes diskusjon av dette blant kultur
historikere brakt inn et eneste nytt moment. 
Vi må passe oss så vi ikke gjør våre studenter til instru
mentalister. Vi må lære dem å grave seg inn til sakens kjerne 
og ikke slå seg til ro så snart en har fått plassert en merke
lapp på skuffen. Avansert terminologi er det beste dekke over 

uklare tanker. Hva mener vi egentlig med "agrare prosesser", 
"populasjonsdynamikk" og "kvantitativ analyse" ? Kan vi ikke 
lære våre elever til å plukke begrepene fra hverandre i stedet, 

slik at innholdet avdekkes ? 
En særlig aktuell form for instrumentalisme i ordets bokstave
lige forstand er bruk av EDB i arkeologi. Som ellers i metode
spørsmål er det også her fare for at midlet blir målet. Det er 

liten tvil om at det forlengst er etablert et arkeologisk EDB
miljø der diskusjonene av og til mister fotfestet i de kultur
historiske problemstillinger. Det hender også at adgangen til 

EDB frister til den helkarikerte forskningsprosess der en skaf-
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fer fram data og utvikler problemstillinger som passer til hje

lpemidlet i stedet for å finne et hjelpemiddel som passer til 

problemstillingen og de data den bringer fram i lyset, 

Dette berører en av de mest grunnleggende farer som metode

engasjement og instrumentalisme fører med ceg : Kunnskapsut

viklingen stagnerer fordi den mer eller mindre åpenlyst sty

res av de krav som de tekniske hjelpemidler stiller. Statist

isk analyse forutsetter at dataene kan observeres og registre

res entydig. Dette gjør at data som vanskelig eller umulig kan 

måles, ofte får for liten oppmerksomhet. 

Igjen ligger forbedringshåpet hovedsakelig i utdannelsen av 

studentene. Vi må til en hver tid insistere på at det er våre 

forestillinger om det å være menneske vi forsker på. Ingen me

tode eller teknikk som ikke har denne begrunnelse må få plass i 

arkeologien. 

Klarer vi å forbedre oss ? 

Det som fremfor alt må utryddes hos 

fortiden er et ferdig bilde som vj_ 

arkeologer er troen på at 

er i ferd med å avdekke. 

Fortiden er speilbildet av oss selv. Det oppstår ved at vi 

går ut og leter etter noe som svarer til de forestillinger vi 

har om fortidsmenneskene. Og disse forestillingene utleder vi 

av våre personlige erfaringer. Forhåndsforestillingene er altså 

nødvendige forutsetninger for de bildene vi lager. 

Det er denne forbindelsen mellom forestilling og bilde som gjør 

at det er arkeologene selv som bestemmer hvilke for-tidsbilder 

som skal oppstå, Det blir arkeologenes personlige ansvar å ut

vikle den arkeologiske kunnskap i god retning. Dette ansvaret 

ser vi først etter en grundig gjennomtenkning av vår virksom

het. Slik gjennomtenkning må bli en selvsagt del av det arkeo

logiske studium. I dag har vi svak tradisjon for dette, og det 

blir i alle fall en tung vei å_gå, 

De retninger arkeologien skal utvikles i, må først og fremst 

velges slik at de er med og øker livskvaliteten hos enkeltmen

nesket. Skal vi klare dette, må vi først og fremst være klar 

over hva livskvalitet består L Jeg vet egentlig ingen bedre 

mulighet til å få slik informasjon enn å ha åpen og god kontakt 

med samfunnet omkring oss. }'ørst og fremst må vi prøve å lokke 
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fram alminnelige menneskers reaksjon på det vi tilbyr. Dette 

er en vanskelig prosess der vi nesten starter fra grunnen av. 

Også her er veien lang før vi kan gi våre studenter en brukbar 

kvalifikasjon med på veien. 

Forskning, forvaltning og formidling skal drives i nøye sam

spill. Dette gjøres muligens best når de tre områdene rommes i 

samme institusjon, slik tilfellet er for alle våre 5 institusj

oner. Men vi har ihvertfall ikke vært flinke til å utnytte 

fordelen av å ha alt under samme tak. Forskere som ikke bryr 

seg om hva formidlere gjør, og forvaltere som er seg selv nok, 

er bedrøvelig vanli.g. Når vi hittil har klart dette så dårlig, 

på tross av gode ytre vilkår, tyder det på liten vilje. Jeg 

spår derfor at også dette blir en vanskelig sak å hanskes med i 

80-årenes utdanning av arkeologer. Det hjelper lite å påstå 

for studentene at den integrerte arkeologi_ er best dersom vi 

ikke viser i dagli.g praksis at dette er en farbar vei. 

Om jeg er optimist ved im'lgangen til 80-årene ? Ja, visst -

ellers fortsatte jeg ikke som arkeolog. Jeg er optimist fordi 

fortiden er menneskets beste læremester og fordi arkeologien er 

hovedveien til denne fortid, At vi. arkeologer ikke er flinke 

nok til å trafikkere veien, får vi bare ta som en utfordring. 

Arne B. Johansen, professor, 

Universitetet i Gøteborg. 



Norsk arkeologi 
80-årene • 

l 

e Uer : Det var lett nok i 1905 

Når redaksjonen har bedt meg å kollll!le med betraktninger om norsk 

arkeologi i 80-årene, må det bero på en feilvurdering. Arkeo

loger er jo fortidsgranskere. La meg derfor, i god faglig 

tradisjon, gå inn i 80-årene med ryggen først. Vi begynner med 

1905. 

1980 er som kjent et jubileumsår. Det er 75 år siden Norge ble 

en selvstendig nasjon og den danske prins Carl ble norsk 

konge under navnet Haakon den ?.de. Jubileumsåret er da også 

blitt behørlig markert, med bok av Kjell Arnljot Wig og det 

hele. 

Men 1905 var også året da en annen historisk begivenhet fant 

sted. Stortinget vedtok en lov om fredning av fortidsminner, 

og grunnla dermed de juridiske prinsipper for kulturvernet fram 

til i dag. De så neppe rekkevidden av hva de gjorde. Arkeo

logene av 1980 har da heller ikke funnet grunn til noen feir

ing. Ettersom loven er det viktigste som har skjedd i norsk 

arkeologi i sa=e periode, kan en undre seg over denne mang

lende jubileumsvilje. 

Til å begynne med var det selvsagt bare stas. Nasjonen var ung, 

og den arkeologiske vitenskap likeså. Oldsaksamlingens nybygg 

i Oslo var ferdig, og en hadde et Osebergfunn å ta seg av. Vår 

nasjonale historiske tradisjon var blitt grunnlagt av Keyser 

og Munch seksti år før, og nå var nasjonalisme blitt "in" på 

ny. Jo, det var lett nok i 1905. Tiden var "svanger med mu

ligheter" og arkeologene visste hva de var til. 

Med denne trygge viten i ryggen kastet de seg over oppgaven- å 

bygge opp en vitenskapelig arkeologisk tradisjon i Norge, "De" 



var altså i første rekke Gustafson, Shetelig og etterhvert A.W. 

Brøgger. 
På sistnevntes initiativ ble det første norske arkeologmøte av
holdt i Oslo i 1927, og åtte programposter for forskning ble 
utarbeidet: 1 )steinalderboplassene, 2) Hardangervidda, 3) helle
ristningene, 4) hustufter og gårdsanlegg, 5) bygdeborgene, 6) 
jernvinna, 7) riausttuftene, 8) undersøkelser i Norges gamle bi

land (Vesterhavsøyene). En rekke av disse oppgavene ble senere 
utført, sterkt støttet av Instituttet for Sammenlignende Kul

turforskning, som nå er vandret heden. 
Det kan også være grunn til å framheve Brøgger for hans brede 

kultursyn, 
oppfatning. 

egen tid. 

som brøt med datidens strenge periodiske fortids

Ofte forfulgte han kulturhistorien helt opp i sin 

Begreper som økologi og ressursutnytting hadde ennå 

ikke slått igjennom, men karakteriserer hans arbeider. Bjørn 

Hougen førte mange av hans ideer videre, men generelt sett var 
han forut for sin tid, og den eneste "grønne bølge" han fikk 
oppleve kom over Nordsjøen 9.de april 1940. 
Alt i alt må en likevel si at arkeologene arbeidet etter plan

lagte forskningsstrategiske linjer helt til ut i 50-årene, Men 
dette begynner altså å bli lenge siden. Og uansett hva en el
lers mener om etterkrigstidens arkeologi er det en karakteri
stikk alle kan være enige om - mangelen på en overordnet 
forskningsstrategi. 

l løpet av de siste 25 år har Norge gjennomgått en f8J1tastisk 

utvikling, både teknisk, økonomisk, sosialt og mentalt, Men 

gjennomgår en den arkeologiske litteratur fra samme periode må 
en forbauses over arkeologenes evne til å bli ved det gamle. 
Lysende enkeltprestasjoner finner en nok, men de står ikke i_ 

noe forhold til de økede ressurser faget har fått å rutte med. 
Hverken det brede kultursyn eller den langsiktige forsknings-
strategien synes å ha overlevd 

Tar vi en rundspørring blandt 

ti henvise til loven av 1905 

Brøgger. Hvorfor ? 

norske arkeologer vil nok ni av 
eller en av dens etterkommere -

arbeidet med fornminnevernet hevdes å ta så mye tid at en ikke 

får gjort annet. Loven som Stortinget vedtok i jubelbruset som 

en storslått gave til norsk fortidsforskning har utviklet seg 
til en hvit elefant. ( Uttrykket henspeiler som kjent til en 

gave som er for kostbar å beholde, men umulig å bli 
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kvitt. ) Her har vi altså løsningen på Mysteriet med Jubileet 
Som Forsvant. En jubilerer ikke for hvite elefanter. 

Fornminnevernet drev de arkeologiske institusjonene faglig og 
økonomisk til fallitt, samtidig som de ønsket å utvide det. 

Årsaken var at det arkeologiske kildematerialet - fornminnene -
måtte sikres under den veldige utbyggingen av landet. Noen be
gynte etterhvert å snakke om at fornminne-vernet slett ikke var 
noen elefant, men en gjøkunge som tiltvang seg all plass i det 
arkeologiske redet. Formidling, konservering og forskning ble 
sparket ut over redekanten i tur og orden. 
Det er påfallende i hvor liten grad arkeologene har greid å be
nytte fornminne-vernet som et verktøy for fortidsforskningen. 

~'ilhengerne av gjøkteorien hevder at dette er fornminnevernets 

skyld. Men her skal en legge seg et ordspråk av Odd Børretzen 

på minne : Det er ikke nødvendigvis pluggens feil når en plugg 

~t hull ikke r:asser sammen. Det kan være hullet som er 
galt ! Som det framgår av dette vil tilhengerne av elefant-teo

rien motsatt hevde at skylden ligger hos fortidsforskningen. 
Her må en imidlertid huske på at det er de samme menneskene 
som har arbei.det mecL begge deler. 

Skjønt alt tyder jo på at de har drevet mest med fornminne-vern. 

Men, som Odmm1d Møllerop beskriver annetsteds her i bladet, nå 
er det altså slutt. Det er nedsatt en kom:i te. Nå vil mange 
hevde at arkeologene trodde det var slutt for noen år siden og
så, da det ble vedtatt en ny lov (om kulturminner). Loven vis-
te seg å være et barnebarns barn av 
gifte av lov om bygningsfredning. 

ikke. Men nevnte komite skal altså 

den fra 1905, med noe inn
Slutt ble det i hvert fall 

drøfte en omorganisering av 
norsk kul turvern,Allerede sammensetningen av komiteen-·en arkeo
log av 14 medlemmer -viser at myndighetene betrakter kulturvern 
som noe adskillig mer 
Kanskje tar jeg feil, 
blant mine kolleger. 

enn det arkeologene har drevet med. 
men jeg synes å ane en taus forventning 

Etter om lag 15 år med utredninger om em-
net kan det ikke forbause om de nå setter seg ned og venter på 
hva komiteen skal bestemme seg for.La oss bare huske på at uan
sett hva komiteen måtte vedta,så finnes det i det politiske liv 

alltid et alternativ - nemlig ikke å gjøre noe.Det kan en gjøre 

ganske lenge. 
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Men nå kan vi jo forestille oss at fornminnevernet blir over

ført til et eget direktorat eller liknende. Hva vil skje? Blir 
det tiden da frustrerte arkeologer kaster seg over sine sovende 

forskn.ingsprosj ekter og bringer dem fram i lyset, til trykking 
og verdighet ? Her er det bare å slippe fantasien løs, Som 
inspirasjon bringer jeg en gripende skildring av en lite på

aktet historisk begivenhet som inntraff da Columbus kom hjem 
fra Amerika og gjorde sin Anden Store Oppdagelse : 

" Columbus oppdaget altså Baksiden av Medaljen og der stod 

det : " Finn på noe nytt, Columbus. " Men hva kunne han fi.nne 
på ? Det eneste Columbus var god i, det eneste han virkelig 
kurme, det var å oppdage Amerika. Hva gjorde han så ? Han opp
daget Amerika En Gang TiL (Columbi Anden Reise til Amerika.) 
Det holdt, som vi vet, ikke: Han døde som en fattig og skuffet 

mann. 
(Børretzen) 

Det første vi må gjøre når elefanten ( eller gjøken ) er ute og 
jubelen har lagt seg, er å få orden i eget hus. Da kan vi opp

leve at frihetsrusen blj_r etterfulgt av den største arkeolog

iske blåmandag i historien. 
Arkeologi er et allsidig fag, det er utrolig hva en arkeolog 
skal vite. Men la oss se i øynene at det eneste vi er gode i, 
det eneste vi. virkelig kc.m,det er å fjerne fortidsminner.De som 
blir ansatt i fantasidirektoratet kan jo fortsette med det. Men 

de andre ? 
Jeg tror de vil oppdage at trangboddheten har invalidisert 

arkeologien mer enn vi i dag er klar over. En "arv" vi må sli
te med, er fornminnelovens administrative skiller mellom old
tid, middelalder og nyere tid. På samme måte som treperiode
systemet i sin tid var en mental barriere som hindret Brøggers 
tanker fra å slå igjennom, lcan de administrative skiller fra en 
avdanket lov bli til faglige barrierer som hindrer forskning på 

tvers av institusjons- og periodegrenser i. lang tid framover. 

Et annet forhold som nok vil framkalle tømmermenn er norsk 
arkeologis ekstremt teorifientlige holdning. Mens andre fag i 

løpet av 70-årene forsøkte å arbeide seg gjennom en generell 
akademisk identitetskrise, ble arkeologiske teoretikere stort 
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sett mobbet Ul taushet. Hv.is arkeologien skal forsøke å slå 

seg igjennom som akademisk disiplin uten å ha fornminnevernet å 

støtte seg til (og unnskylde seg med ),må vi finne fram til den 

plattform som har manglet gjem10m hele etterkrigstiden. 

Lett blir det ikke. I tillegg kommer en relcke ubehagelige opp-· 

gaver på det praktiske plan ·· fedrenes synder skal som kjent 

gjenkalles over børnene, De topografiske arkivene stå:!:' foran 

en større omlegging,men akkUr:'at cHit problemet blir kanskje nis

se på fornm.i.nnevernets flyttelass, 

Derimot sitter vi igjen med magasinene. Konservering er jo ikke 

noe engangstiltak, men et løpende vedlikehold. Presset fra inn

kommende materiale har forlengst sprengt all konserverlngskapa-· 

sitet, hvilket har ført til krisetilstand for allerede innkomne 

funn. Som med alt forsømt vedlikehold kreves det nå et dugelig 
skippertak bare for å redde brorparten, 

Noen optimister venter vel også at museene skal foreta en an-

siktsløftning av sitt åsyn utad, dvs. utstillinger og informa-

sjonsarbeid. 

en - møllkule 

At publikwn skal strømme til museene som møll til 

'? Jeg har en følelcJe av at det lukter vel mye 

naftalin både av vår utstillinguteknikk og av våre musemnspeda

gogiske primlipper. Nå ikke et vondt ord om våre museumslek·

torer - de er bare så sørgeltg alene. Spørsmålet er heller om 

arkeologien har noe å e;i det norske samfunnet i BO-· årene. Man

gelen på fagltg struktur og relevans merkes vel sterkest av de 

som skal formidle faget videre til imdre. 
Arkeologisk utgravning oppfattes l dag som en destruktiv pro

sess, dvs. at vi ødeleggtor det vi graver. Pri.nsippet var gang-

bart i 1905, da fornminnebestanden ennå var stor. Det er også 

det eneste mulige når fornminnet skal fjernes for utbyggings-· 

formål. Men vi kan neppe fortsette med det bare for å tilfreds-

stille vår arkeologiske nysgjerrighet. På samme måte som en 

bygningshistoriker eller en malerikonservator må m:tdersøke uten 

å ødelegge, må vi lære å få mest mulig informasjon ved minst 
mulig inngrep. Bare på den måten kan vi la fornminnene bli 

hva de er - monumenter .i et landskap,ikke tall .i en avhandling. 

Ideen om å overføre kul tm:vernet til et eget direktorat er for-

resten ikke tatt ut av luften, den figurerer blandt annet i den 

om tal te organisasjonskomiteens mandat. 'l' anken faller sammen 

med en generell poLL t:Lsk utv.i_kling, nemlig at departementene 
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bygges ned til en slags utøvende sekretariater for statsrådene, 

mens de forskjellige fagavdelingene flyttes ut i direktorater. 

Problemet kommer ikke i første rekke ved opprettelsen av et 

slikt direktorat, men ved valg av et hensiktsmessig distrikts

apparat. Allerede nå synes det å bli etter modellen 11 lite 

hode på stor kropp", altså et lite sentralorgan og et stort di
striktsapparat. 
Fornminnevernet er i dag fordelt på fem arkeologiske museer, 

uten noen egentlig sentral ledelse. I sin tid opprettet en Den 

Arkeologiske Interimskommisjon, der de fem museumsbestyrerne 
satt sammen. Den fungerte etter prinsippet " fem bukker om en 

havresekk 11 , og fylte ikke oehovet for en sentral ledelse. De 
fem museenes autonomi var like urokket. 

Men om fornminnevernet kan karakteriseres etter modellen "kropp 

uten hode ",må bygningsvernet omvent betegnes som" hode uten 

kropp ", i det Riksantikvaren er en sentralinstitusjon praktisk 

talt uten distriktsapparat.(De administrative bånd.som måtte ha 
vært mellom Riksantikvaren og fylkeskonservatorene er som kjent 
definitivt brutt. ) Enkelte geniale sjeler har selvsagt koblet 
dette sammen og foreslått bygningsvernets hode på fornminne
vernets kropp. La oss slå fast at denne ideen, sammen med grif
fer og kentaurer, hører hjemme i kunsthistoriens verden OG BARE 
DER ! 

Tar vi så med kulturvernet under vann,består "hodet" av en sam
arbeidsgruppe som fordeler en årl).g sum, og "kroppen" av to dis
triktsmuseer og tre sjøfartsmuseer uten dykkende vitenskapelig 
personell.Sett som medisinsk kasus er levedyktigheten liten. 
Tanken med et direktorat er altså å samle kulturvernets ymse 

legemsdeler til et enkelt og mer velskapt individ. Dette vil 

utvilsomt være en forbedring fra den nåværende innfløkte ord

ningen, som er resultat av administrative tiltak etter pytt-i 
panne metoden gjennom lengre tid. Likevel ligger det en fare i 

det å isolere kulturvernet i en egen institusjon. Kultursynet 

kan lett bli fiksert, en kan miste kontakten med forsknings
fronten, og framfor alt med DET UTØVENDE KULTURARBEID. 
Som jeg senere vil komme inn på, vil en samlet kulturvernetat 
ha enestående muligheter når det gjelder systematisk innsamling 
av data, men den forutsetter kontakt med forskningen. 
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En kulturvernetat vil også trenge høyt spesialisert ekspertise 
med kostbart utstyr, for å få utført C-14 dateringer, pollen

analyser, eller spesielle arkeologiske eller bygningstekniske 
arbeider. Dersom ekspertisen ikke knyttes direkte til direkto
ratet, må slike tjenester kunne kjøpes,enten ved universitetene 
eller på det frie marked. 
Kulturvern er også noe mer enn fredning. Framfor alt er det 
vedlikehold, opprusting og informasjon. Slikt arbeid drives i 
dag av en lang rekke museer både sentralt og lokalt, ofte med 
en betydelig innsats av frivillige. 
Jeg mener derfor at en kulturvernetat ikke kan fungere isolert. 
Den må ha nær kontakt med alle deler av kulturlivet, og her 
nytter det ikke med vakre paragrafer om samarbeidsplikt, kon
takten må innebygges i administrasjonssystemet. Jeg kan van

skelig se hvordan dette skal oppnås uten å legge både kultur
vern og museumsvirksomhet under en hatt. 
Her kan det vel passe å forlate byråkratiet og gå over til en 
mer vitenskapelig diskusjon. Nå vil jeg ikke påstå å være helt 
ajour på forskningsfronten ( jeg har drevet for lenge med forn
minnevern ), men litt registrerer jeg da. I 1979 utkom for eks
empel et kulturhistorisk verk som ingen arkeolog bør være for
uten. Verket er hollandsk, men oversatt til norsk under tit

telen Den Store Nisseboken. Ved siden av å være til uvurderlig 
hjelp for nisseforskere, er boka en fantastisk parodi på fram
stillingsmåten i kulturhistoriske oversiktsverk: 

Den starter med et forskningshistorisk overblikk, fortsetter 
med utbredelseskart over nisser i Norge og Europa, og dernest 
følger typebeskrivelse, kvinnen, nisselua (en detaljstudie), 
anatomi, sanser, folkelig medisin, familiestruktur, håndverk 
osv. Det hele virker foruroligende kjent. 

Nå vil sikkert mange hevde at norsk arkeologi ikke er noe å 
spøke med, og det har de selvfølgelig rett i. Men den kultur
historiske sjablon som boka harselerer over er internasjonalt 
kjent, og Norge har i hvert fall ikke markert seg som noe unn
tak. En må snarere vedgå at norsk etterkrigs arkeologi har 
gjennomgått en forgubbing. 

Det har vært adskillige forsøk på å bryte ut av de vante, og 
etterhvert temmelig dype hjulsporene, men med blandet resultat. 
Jeg sikter for eksempel til de mange høvdingdømmer som er blitt 

strødd utover forhistorien på mer og mindre sannsynlige steder. 
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Nå ser det imidlertid ut som om forskerne har begynt å samle 
seg om noen relativt få emner, og det er påfallende hvor sen
tralt naturvitenskapene står i dette. 
Innen steinalderforskningen har en arbeidet en stund med det 
første opptaket av jordbruk, og her er samkjøring med naturvit-
erne akseptert som uunnværlig. Jeg har også en følelse av at 
de problemstillinger det arbeides med er vel så mye av økolog
isk som av arkeologisk karakter. Menneskenes teknologiske ni
vå, og ressursene rundt dem kan studeres med en høyere grad av 
presisjon enn før, og det nyttes mer avanserte modeller under 
analysene. 

På den annen side er jernalderforskningen kanskje der det har 
skjedd minst, det er stadig gravfunnene som dominerer. Det er 
tre ting som vil føre til en utvikling her : For det første, 

utgravningene av jernalderens landsbyer i Danmark, som indike
rer både jordbruksteknologi og sosial organisasjon. For det 
andre, funn av bosetninga- og dyrkingsspor fra jernalderen i 
Sverige. For det tredje, den stadig mer utbredte metode å be
regne dyrkingsareal og folketall etter matriklene i historisk 
tid, og proJlsere dette bakover. Dette fører til nye syn på 
samfunnsstrukturen, sannsynligvis til nye funn i Norge, og til 

et annet syn på gravfunnenes representativitet. 

Samlet kan dette bety en kursendring fra problemer som 
kronologi, luksushandel og evt. sosial lagdeling, til problem

er som jordbruksutvikling, økonomi,sosialstruktur og etterhvert 
politisk struktur. Hjelpemidler i dette blir kulturgeografi, 
pollen- og fosfatanalyser, flyfotografering av crop- og soil
marks, og økonomiske modeller. Skal jeg våge å tippe at vi har 
fått hull på en gammel arkeologisk nøtt som jernalders-gården 
på Østlandet innen 1990 ? 
Middelalder-arkeologene arbeider nå mest med å lage kulturhis
torie ut av bygravningenes tonnevis av funn. Materialanalysene 
dominerer, selvfølgelig, men etter en noe kjølig start har også 
naturviterne kommet sterkt med i bildet. Undersøkelser av pol
len, frø og insektrester har gitt forbausende detaljerte inn
blikk i byboernes liv og miljø. På sikt må vi tro at dette vil 
dreie byarkeologien inn i nye spor, der handel og håndverk blir 

sett i sammenheng med ressurser i nærmiljøet. Da vil byene 
kunne framstå som levende organismer i et oppland, og ikke bare 
som markedselementer og produksjonssentra. 
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Når det gjelder middelalder på landsbygda gjelder vel endel av 

det samme jeg nevnte for jernalderen, med nyvinninger innen 

kulturgeografien som det viktigste. Forhåpentlig vil bygrav

ningene også gi referansemateriale, som kan brukes til datering 

av hustufter og møddinger, men stadig blir naturvitenskapene en 

uunnværlig hjelp. 

Generelt betyr dette en økende interesse innen norsk arkeologi 

for samhørigheten mellom menneske og natur,altså human-økologi. 

Denne utvikling er ikke bare suget av eget bryst, men må også 

forklares med diffusjon, både fra andre fag og fra utlandet. 

Men det er ett forhold som vil bestemme om denne utvikling skal 

fortsette eller ikke : De naturviterne som har vært krumtappen 

i dette arbeidet er få, og de fleste har svært utrygge ansetc

elsesforhold, hvis noe, Dersom norsk arkeologi ikke bidrar til 

å skaffe dem trygge arbeidsforhold, vil den utvikling jeg har 

antydet her stanse av seg selv. 

Tidlig i denne artikkelen hevdet jeg at norsk arkeologi man

glet en overordnet forskningsstrategi. Og første forutsetning 

for å velge en strategi er at en har oversikt over status. 

For å planlegge hva en skal gjøre, må en altså vite hva som er 

gjort. Det er banalt. 

Derfor er det nesten symptomatisk når en ser hvor få oversikts

verker det finnes i norsk arkeologi - om en da ser bort fra den 

obligatoriske boka om vikingene som kommer hver jul. Arkeolog

iske leksika og oppslagsverk mangler også. Slike verk er en ut

merket måte å gjennomgå forskningsstatus på de enkelte felt, og 

sånn sett et fint utgangspunkt for en forskningsstrategi. 

I mangel av slike oversiktsverk får vi heller sette opp løse 

oversikter over avgrensede emner. Forskningsstatus for geograf

iske områder bør settes opp ved museene. Odrnund Møllerop gjør 

seg i sin artikkel til talsmann for institusjonsinitiert forsk

ning, og det bør museene ta til seg. Her har de altså en ar

beidsoppgave å starte med, 

Men det er også emner der en må se på forskningsstatus på 

landsplan. Hva vet vi nå om dyregraver, gårdsanlegg, oldtids

akre ? Her finner jeg Det Norske Arkeologmøte som et ideelt 
forum, eller enda bedre de nystartede "NAM's forskningssemi

nar." Disse seminarene skal ta opp spesielle tema til debatt. 

Kunne de få som målsetting å utarbeide forskningsstatus for de 

aktuelle tema og utgi dette i en fast trykksak ? Slike tiltak 
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vil kunne virke strukturerende på faget i seg selv. 

I denne forbindelse er det naturlig å nevne ganske kort hvilke 

muligheter et moderne fornminnevern har til å styre arbeidsinn

satsen dit den trengs mest. Ved hjelp av fornminnearkiver på 

EDB kan det foretas sammenlikninger av store mengder funn eller 

fornminner. En kan lett se hvor registreringene er mangelfulle 

osv.~n fornminneetat som arbeider på denne måten har muligheten 

til å drive strukturert innsamling av data i et omfang vi aldri 

har drømt om. Men forutsetningen er stadig at etaten er aktiv 

del av en forskningsfront. Hvis ikke blir det bare nisseforsk

ning satt i system, og det er verre enn noe. 

Jeg startet denne artikkelen med å se tilbake til frihetsåret 

1905. Jeg påpekte også den planmessige forskningsinnsats i 

norsk arkeologi etter arkeologmøtet i 1927. Jeg har nå sett 

framover på hva slags administrasjon kulturvernet bør få, og 

hvilke vitenskapelige nyvinninger vi skal skape. Dette er opp

lagte og nære ting å diskutere. Men har jeg med det berørt 

arkeologiens viktigste oppgave ? Kunne jeg ha skrevet noe an

net ? 

Jeg syns alltid det er vanskelig å diskutere fagets framtid ut

en samtidig å gå inn på den dypere målsetting. Historieskriv

ningen, og herunder arkeologien, er sprunget ut av samfunnets 

behov for kunnskap om fortiden. Dette behovet er ikke konstant, 

det veksler stadig både i omfang og innhold. Det kan også dek

kes på andre måter enn ved forskning. 

Menneskene ser ut til å ha behov for å vite hvor de kommer fra, 

hvor de har sine " røtter "· Et nøkkelord i denne sammenheng 

er IDENTITET. Og det gjelder ikke bare enkelt-personer, men i 

vel så høy grad grupper. Slik gruppeidentitet kan baseres på 

hjemstavn, slekt, dialekt, yrke, klubb, politikk, språk, hud

farge, nasjonalitet, religion og så videre. Den felles ident

itet virker da til å avgrense en sosial gruppe i forhold til om

verdenen. Dette kan brukes konsoliderende - f.eks. "Vi i Noregs 

Mållag". • • eller stigma ti ser ende - f.eks. " Jævla bønder 11 ••••• 

Innen svært mange slike identitetsgrupper vil det være behov 

for en eller annen opphav.sforklaring. Denne kan være ytterst 

banal og slagord-preget, eller den kan være uhyre intrikat, ba

sert på f.eks. teologisk eller historisk forskning. Dreier det 

seg om en nasjons identitet, skal det helst være historie-fors-
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kning på akademisk nivå. Men dreier det seg om en mindre pol

itisk gruppering, kan det kanskje klare seg med historiske do

kumentar-romaner,eller i verste fall tvilsomme og usanne myter. 

I svært mange samfmm er gruppeidentiteten imtebygd i selve 

samfmmsstrukturen,og enkeltindividet har sin tilskrevne status 

som det ikke kan rive seg løs fra. Det moderne industrisamfunn 

er den rake motsetning.Her hvirvles menneskene rundt hverandre, 

og det er ofte opp til enkeltmennesket å "velge" seg en ident

itet. Som et re sul tat av lette kan en oppleve folk som i dent-· 

ifiserer seg mer med et engelsk fotballag enn med sin egen 

bydel. 

Nå er det et velkjent fenomen at gruppeidentiteten forsterkes i 

vanskelige tider, med lavkonjunktur og arbeidsløshet. Hen dette 

gjelder desverre også stigmatiseringen av andre grupper i sam

funnet, behovet for hakkekyllinger og syndebukker øker. Trass i 

oljepengene fra Nordsjøen begynner den økonomiske nedgangen i 

Europa også å sette spor i norsk økonomi. Det er ikke ti.lfeldig 

at vi nettopp i disse tider opplever at den organiserte ras

isme dukker fram igjen, etter 30 års fravær. 

Enten vi vil eller ikke,så er arkeologien en del av denne poli

tiske virkelighet. Både forskning og fornminnevern påvirker -

og påvirkes av - de aktuelle strømninger i tiden.Emner som hum

an-økologi og kvinnen i forhistorisk tid er jo resultat av sli

ke strømninger. Og motsatt opplever vi at myniighetene gjennom 

styring av kulturmidlene kan oppnå en politisk effekt. Kul tur-· 

rneliingens prinsipper om økt egenaktivitet og styrking av kul

turlivet på lokalplanet er vel ment for å motvirke sentraliser

ing og elitetenkning. 

En diskusjon omkring norsk arkeologi i BO-årene bør defor og

så bli et spørsmål om hva faget har å gi BO-årenes r;amf'LL"ln. 

Jeg mener det er selvsagt at dersom vi skal ha noe å g.i, så må 

vi være lydhøre og fange opp aktuelle problemer der forhistori

en kan gi perspektiver og kanskje svar. Men jeg mener ikke at 

vi dermed skal bli kolportører av alskens politiske iieer og 

proJlsere dem ned i forhistorien. 

Vi kan litt forenklet si at arkeologien (som andre fag) beveg-

er seg langs to akser. 

politisk og apol-i tisk 

vi oss mellom kvalitet 

På den ene aksen beveger vi oss mellom 

virksomhet. På den andre aksen beveger 

og dilettanteri. Som akademisk disiplin 
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skal vi opprettholde meget strenge kvalitetskrav til vårt ar

beid. Dette er nødvendig for å oppnå den nødvendige troverdig
het. Greier vi det, kan vi også fungere som et vektig korrektiv 

til agitatoriske påstander- for eksempel om nordmenns fortid 

og opprinnelse. Det kan bli bruk for det - før 1990. 
Jeg startet med å se tilbake til 1905,og å etterlyse et jubile
um. Jeg avslutter med å se framover. I 1984 er det 100 år sid

en A.\V.Brøgger ble født.Det er også tittelen på George Orwell's 

framtids roman. Behøver jeg si mer ? 

Christian Keller 
amanuensis, 

Universitetets Oldsaksamling 
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Arkeologi i 1980 -årene 
Jeg ser det som lite he:csiktsmessig å trekke opp hovedlinjene 

slik de kan forventes å bli på bakgrunn av 1970-årenes arkeo

logi. Dette fordi utviklingen neppe vil svinge nevneverdig bort 

fra den vi opplevde i det forgangne tiår. 

I stedet vil jeg ta frem noen aspekter som ikke har vært så 

sterkt påaktet, mer. som jeg tror vil få større oppmerksomhet 

innenfor 1980-årenes arkeologi. 

EN FORSKNING MED KLARE OG AKTUELLE MÅL 

Til forskjell fra tidligere tiders mennesker, vet vi i dag at 

vi lever på en klode som er katastrofetruet område: For :hver 

dag omgjøres 500 millioner kvadratmeter fruktbar mark til 

sterile områder øi:'kner og lignende, jordens skoger minsker 

med 1000 kvadratmeter pr. døgn luft, vann og jord tilføres 

stoffer som de neppe har godt av. Konsekvensene har vi bare 

anelser om, og det er noen ganger vanskelig å avgjøre om disse 

endringene skyldes naturlig utvikling eller om ce er følger <W 

menneskenes egen virksomhet. Vi vet at en vesentlig c.el av 

endringene er av det sistnevnte slaget. Og for første gang i 

vår to millioner år lange historie vet vi at vi besitter våpen 

som kan utslette livet. 

I en verden der endringene skjer hurtigere og hurtigere er 

dette spørsmålet mer aktuelt enn noensinne: 

Hva var det som førte frem til den si.tuasj onen vi har i dag? 

Hittil er det bare få arkeologer som r_ar satt seg fore å 

arbeide mot et slikt helhetsbilde av fortiden. Rimelig nok har 

forskningen i alminnelighet dreiet seg cm mer begrensede deler 

av fortiden. Hensikten med disse studier har vært svært 

forskjellig, og pare c=taksvis har det vært et uttalt mål å 

bidra til å forklare dagens verdenssituasjon. 
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Med det tidsspenn som deres forskning omfatter, har arkeologer..e 

gode forutsetninger for å trekke opp de lange linjer som fører 

frem til vår verden av i dag. For å forklare den økologiske 

krisen har noen forskere således gått økologisk til verks: Med 
mer.nesket som krumtapp i et økosystem har de søkt å be e.kr i ve 
den lange rekken av endringer som det har påført sine omgivel

ser. 

Det har imidlertid vist seg at mennesket ikke lever av brød 
alene. Med det mener jeg å si at det ikke er tilstrekkelig å 
studere en kulturell utvikling utelukkende etter økologiske 

prinsipper. Menneskenes tilpasning til omgivelsene, og deres 

virksomhet med å tilpasse omgivelsene til seg, er resultat av 
flere faktorer enn den økologiske. Faktorer som samfunn, 

religion, økonomi og teknologi virker med. De må følgelig ikke 

utelates når målet er å forklare utviklingen som førte frem til 
dagens situasjon. 

I motsetning til økologi er arkeologi et humanistisk fag, og må 
fortsette, å være det ikke minst når det skal drives i den 

bredde som jeg her har skissert. Dette forhindrer ikke a.t 

arkeologene må søke naturvitenskapelig hjelp, -tvert i mot vil 
betydr..ingen av et slikt samarbeid bare vokse, samtidig med at 

kildetilfanget utvides. Ved analysene av artefakter (oldsaker) 

vil det stilles nye spørsmål ved siden av de mer tradisjonelle, 
og nye teknikker vil tas i bruk. Økofakter (bein, frø, skjell 
m. v.) vil bli en kilde av voksende betydning. Vesentlig ny 

viten vil måtte hentes ut av de ikke-oldsakgivende fornminner, 

som jernvinneplasser, fossile jordbruksspor, fangstanlegg, 
kort sagt hele kulturlandskapet. Men i dette tverrvitenskape

lige samarbeidet forblir det arkeologens oppgave å formulere 
hypoteser og teorier. 

SPØRSMÅL OG SVAR I MIDDELALDERARKEOLOGIEN 

Fra å være en hjelpevitenskap for historikerne, er middelalder
arkeologien på god vei til å stå på egne ben. Etter min mening 
har denne delen av faget vært for sterkt styrt av historikernes 
kilder, resultater og problemstillinger. Historisk kjente 

monumenter, bygninger og i særdeleshet byer er blitt arkeo

logisk undersøkt, mens andre sider ved middelalderen er blitt 
liggende uutforsket. Denne regelen bekreftes ved unntaket som 
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Nord-Norge representerer: I mangel av historiske lokaliteter 

måtte arkeologene her finne egne veier å gå, og gårdshaugene 

ble deres forskningsfelt, 

Middelalderens bosetning, teknologi., ferd sel og næringsliv 

omfattes med voksende interesse blant arkeologene. Fordi de 

skrevne kilder i stor utstrekning tier om disse ting, ser 

arkeologene selv en utfordring i å formulere spørsmålene og la 

d.e arkeologiske kilder gi svarene. 

At det stilles spørsmål om kystens og innlandets middelalder, 

har ikke minst begrunnelse i byundersøkelsene. Noe så lite 

selvstendig som en by kan selvsagt ikke studeres som en 

j_solert enhet, og nødvendigheten av å se den i forhold til sitt 

oppland og utland tvinger seg frem. Og her, mener noen, kan 

det forsømte forskningsfelt få sin store sjanse. Men, at 

arkeologene i første omgang går ut av byene for å søke deres 

forutsetninger, blir i neste omgang en forutsetning for ut

forskningen av middelalderen på landet. Om det tas utgangs

punkt i en by når spørsmålene om middelalderen på landet 

stilles, vil d.e dreie seg om avhengighetsforholdet mellom by og 

land. Med denne ensidige innfallsvinkelen er det fare for at 

byene får overdrevet betydning i synet på middelalderens ut

vikling i landet for øvrig. 

Etablering og utvidelse av bosetning, vekslinger i ressursut

nyttelse og organisasjon, - med andre ord utviklingen av gårder 

og bygder, er en tradisjonsrik forskningsretning i forhistorisk 

arkeologi. Ført frem til middela.lderen tar det brått slutt, 

til tross for at det er denne perj_odens kul tur landskap som i 

høyest grad finnes bevart. Det er ikke til å komme forbi, at 

om middelalderen skal utforskes på sine egne premisser, må 

det skje med bakgrunn i og som fortsettelse av den forhistor

iske arkeologi. 

FORMIDLING OG FORNMINNER, - LØSE OG FASTE 

Fra å være kuriosa i tidligere århundrers 

har oldsakene for lengst endret status 

raritetskabinetter, 

til å bli kilder for 
forskningen. Som sådanne presenteres de for publikum i de 

arkeologiske museer, der de også tjener som illustrasjonsmater

iale ved siden av tekster, fotografier, tegninger, modeller 

m. v. Således settes oldsakene inn i en større sammenheng. 
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Armer ledes er det med de faste formninner. Av det landskapet 

som er deres større sammenheng er det bare en fem meter bred 

brem omkri.ng fornminnene ( elle.r fornm:Lnnefel tene) som er auto

mati.sk fredet etter loven. Ved den modernisering som kultur

landskapet mange steder gjennomgår i dag, mister det preget av 

den mangesidige påvirkning som mennesket har øvet på det i lang 

tid. Således blir fornminnene liggende som øyer :L et miljø som 

de ikke har noen hllrnytning til. For å minne om parallellen 

til raritetskabinettene, kan jeg som eksempler nevne en enslig 

gravrøys bevart på Stortorvet j_ Oslo og en dyregrav foran 

jernbanestasjon en j_ Åndalsnes e inngjerdet så ingen skal 

faTLe i og med netting over for å unngå at den blir i fylt tom

flasker og avfall). 

Eksemplene er tenkte og illustrerer i dag sjeldne urmtak. I et 

fremt.idsperspektiv kan det derimot være realistisk å henregne 

dem til regelen. Med kul turmi.nneloven har ikke politikerne 

og de arkeolog-ment å frede alle fornmhmer for all fremtid, 

iske myndigheter opphever følgelig fredningen for 

fornmi.nner hvert år. For å spare de gjen værende fornminner fra 

den skjebnen som jeg har antydet ovenfor, tar arkeologene også 

landskapet utenfor fornminn.enes fem meters sikringssone med i 

vurderingen. At et fornminne i seg selv er i full stand bør 

ikke motsi frigivning etter faglig utgravning dersom planene 

for området omkring for eksempel lar det bli liggende i en 

trafikkmaelkin. Omvendt er det et godt argument for å opprett

holde fredningen dersom fornminnene får tilhøre et kulturland

skap som setter dem i en meni.ngsfyl t sammenheng. 

Et eksempel kan være gravhaugene, skålgropsteine:rt og ':lellerist

ningene på en fraflyttet gård med i=mark og utmark, stein

gjerder, åkerreiner, brønn og tufter etter smie og bekkekvern, 

innlms og uthus som ble solgt og flyttet da 1'amilien ,gom levde 

her emigrerte tU. Amerika. Men fordi dette kul turlarLdskapet 

ikke har den beskyttelsen som gjelder for fornminnene, er det 

bare et tidsspørsmål før det endres til et fremmed og menings

løst miljø. 
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For 1980-årenes arkeologer blir det derfor en stor oppgave å 

velge ut og bevare hele miljøer, eller avsnitt av kulturland

skapet. Selv om loven gir arkeologene ansvar og adgang til 
slik utvidet fredning, blir det nødvendig at samarbeidet med 

2.ndre vernemyndigheter og fag gis en helt ny form. 

HVEM FORSKER ARKEOLOGENE FOR ? 

I fag som for eksempel medisin og kjemi tas forskningsresultat

ene i anvendelse av spesialister. Et særmerke for arkeologi er 
at det er det brede publikum som skal være den endelige mottag

er av kunnskapene som forskningen frembringer. 

I all vitenskap 

redskaper. Men 

er faglitteratur og 

for arkeologene bør 

-terminologi 

dette siste 

nødvendige 

leddet i 

forskningsprosessen som formidlingen til publikum representerer 
være umistelig, da det jo i sin tur medfører korrektiv og im

puls til nye problemstillinger. 

Få grener av vitenskapen har arkeologiens evne til å tiltrekke 

seg i.nteressen hos folk flest, noe som i høy grad skyldes at 

her settes mennesket selv i sentrum. Dette forholdet bekreftes 
imidlertid ikke ved besøksstatistikken for våre arkeologiske 
museer - ei heller gir utvalget i en alminnelig bokhandel eller 

programoversikten for NRK støtte til denne påstanden. Likevel 
opplever vi stadig at et lite funn eller en tilfeldig 
utgravning får en pressedekning som folk i PR-bransjen vil 
måtte slite for. Dette paradokset bør få arkeologene til å 
vurdere sin stilling: Skal de ta opp utfordringen fra samfunn
et, eller skal de stille seg utenfor det? 

For at arbeidet med formidling skal bli attraktivt blant arkeo
logene, tror jeg det er en første forutsetning at synet på hva 
som skal virke meriterende for fagfolkene endres. At arkeolog
ene fører sine resultater frem til publikum er arkeologisk inn

sats som må vurderes på linje med annen arkeologisk forskning: 
Er dette godt eller dårlig? 

Først da vil arkeologene være i stand til å tjene samfunnet på 

en måte som gjør at det får lyst til å gi dem de økede bevilg

ningene som ifølge arkeologene selv alltid vil løse problemene! 

Tom Bloch Nakkerud, stud. mag. art., 
Universitetets Oldsaksamling. 



Co1it1 Renfrew : 
BEFORE CIVILIZATION 

The radiocarbon revolution and 

prehistoric Europe. 

London: Jonathan Cape, 1973. 

"Befare Civilization" er den mest letforståelige af en række 

værker fra 1960erne og 1970erne, hvoraf Colin Renfrew selv står 

som udgiver af flere, som gør op med den traditionelle euro

pæiske arkæologis diffusionistiske kultursyn,og prøver at skabe 

en mere konstruktiv ramme for den arkæologiske forskning ved 

brug af socialantropologiske teorier,i processtudiernes og "Den 

ny arkæologis" navn. 

Udgangspunktet i "Befare Civilization" er det faktum, at C-14 

dateringsmetodens resultater har kuldkastet det mønster af 

kulturelle sammenhænge,som tidligere lå nydeligt og forholdsvis 

helt præsentert for os af arkæologer som Gordon Childe i "The 

Dawn of European Civilization". Et billede af :,<;uropa i neo

litikum og bronzealder, som objekt for en række kulturstrømme, 

der medbragte det tidlige læ1dbrug og siden metallurgien fra 

"Det Nære Østen". 

Renfrew skitserer et helt andet Europa udfra de samme imponer

ende anlæg og fund som tidligere optog diffu.sioni stene :megali t

gravene, templerne, Wessex - kulturens rige grave, causewayed 

camps, Stonehenge, sjældne fund af"tidlig skrift" fra Østeuropa 

m.m.-Der skabes en samfundsmodel, eller ihvertfald begyndelsen 

til en sådan, indeholdende bosætningsmønster, social stratifi

kation,udvekslingssystemer m.m. i socialantropologiens tegn ved 

brug af kulturgeografiens lokaliseringsmetoder. 

Ser man metodisk på Renfrews slutninger, vil man finde huller, 

-slutninger på spinkelt grunnlag: en befolkningsøgning i ægæer

området på overgangen mellem neolitikum og bronzealder baseres 

på overfladerekognocering af bopladser fra de to perioder 

(p.207-208): der argumenteres utilstrækkeligt for en opdeling 

af Malta ved hjælp af "nærmeste - nabo - analyse" i "chiefdom-
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territorier", opdelingen medfører en yderst skæv fordeling af 
o.gerlandet (p.154). Blot for at nævne et pc.r eksempler. 

Renfrew foregiver 

end en model, et 
arkæologi. Dette 

da heller ikke at have fremlagt noget andet 

bidrag til et nyt paradigme i forhistorisk 
har han gjort i en letfattelig og forholdsvis 

populær form, og hans bidrag har stadig aktualitet. 

"Before Civilization" er stadig en læsværdig bog, som en let 

indføring i 11 det ny paradigme 11 eller 11 New Arcaeology's 11 bag

grund og karakter. Mest gennemarbeidet er baggrundsstoffet: be

handlingen af diffusionismen og især indføringen i forsknings
historien omkring C-14 dateringsmetoden og metodens anvendelse. 

Birgitte Skar. 
stud.mag.art. 

Universitetets Oldsaksamling 

Universitetets Oldsaksamling 
Vikingskipshuset 

De tre vikingskipene fra Tune, 

Gokstad og Oseberg. Åpningstider: 

2/5-31/8 kl.10-18 alle dager 

1-30/9 : kl.11-17 11 

1/10-30/4: kl. 11-15 11 

Den forhistoriske avdeling 

Rike samlinger fra førhistorisk 

tid og middelalder. Av særlig 

interesse: Vikingtiden. 

1/6-30/8 

1/9-31/5 

kl. 11-15 

kl. 12-15 

Mandager sten gt. 
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tidsskriftet VIKING tilsendt gratis hvert år. 
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Opp eller ned for norsk 
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Christian Keller: 
Norsk arkeologi i 80-årene 
eller: Det var lett nok i 
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Arkeologi i 1980-årene. 

Birgitte Skar: 
Anmeldelse av Colin Renfrew: 
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