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Nyhetsbrev 2

NAM 2013

Årets NAM går av stabelen på Rica Ishavshotell, i 

maritimt miljø midt i Tromsø sentrum. 

Tittel på årets arkeologiibegivenhet er

All makt til fortida? Arkeologiens makt, myndig

hetsutøvelse og samfunnsansvar

Vi ønsker i år å se på noen velkjente, men viktige, 

problemstillinger i nytt lys. Behandler vi spørsmål 

rundt ideologi, makt og politikk i den arkeologiske 

diskursen i dag, og i så tilfelle hvordan? Har arke-

ologi makt i dagens samfunn? Er en politisert arke-

ologi i det hele tatt ønskelig? I hvilken grad kan og 

skal arkeologien være samfunnsrelevant og ha en 

samfunns messig verdi? 

Konferansen er tradisjonen tro lagt opp i fire sesjoner. 

Tre av sesjonene behandler disse spørsmålene ut fra 

et forsknings-, forvaltnings- og formidlingsperspek-

tiv. Den fjerde sesjonen er også i år et samarbeid med 

tidsskriftet Primitive Tider om en dagsaktuell prob-

lemstilling.  Her spør vi:“ All makt til arkeologene?” 

Hvordan møter 

arkeolo gien enn stadig mer opplyst offentlighet, der 

alt vi sier kan etterprøves? Hvordan påvirker det den 

makten vi arkeologer har hatt til å omtale og defi-

nere arkeologien og fortiden?

Åpningen skjer torsdag 7. november klokka 11.00. 

Deltagere kan registrere seg fra klokken 09.00.

Nytt av året er at NAM vil innledes med en spesielt 

invitert gjest som vil belyse konferansens tema fra 

et overordnet synspunkt. Vi er stolte over at vi år får 

besøk av Ian Hodder, som vil holde et foredrag med 

tittelen Power, politics and entanglement. Foredra-

get blir etterfulgt av en kort diskusjon som ledes av 

Christopher Prescott.

All makt til fortida? 
Arkeologiens makt, myndighetsutøvelse og samfunnsansvar

Velkommen til Tromsø 7.-9. november!



PÅMELDING
Påmeldingsfristen er 10. oktober. Påmelding før 1. 

oktober gir redusert konferansepris for med lemmer! 

Deltakeravgift inkl. lunsj og dessert, kaffe/te og frukt/

kaker, torsdag og fredag koster da kr 1100, mens 

prisen etter 1. oktober stiger til kr 1350. 

Påmelding gjøres ved å fylle ut skjema på 

arkeologi inorge.no 

(http://arkeologiinorge.no/news/skjema%20

pamelding%20NAM%202013.doc), 

som sendes til familie.raanes@gmail.com. 

LOKALISERING
Beliggende på kaikanten midt i Tromsø sentrum 

strekker Rica Ishavshotell seg utover i Tromsø sundet 

med flott utsikt over havneområdet, Ishavskate-

dralen og Tromsdalen. I umiddelbar nærhet finner 

man de fleste av byens fasiliteter, slik som byens 

handlegate Storgata, kjøpesentre, barer og restau-

ranter. 

Hotellet er miljøsertifisert etter verdens strengeste 

krav innen hotellbransjen og bærer miljømerket 

Svanen. Rica Ishavshotel har i 2012 vunnet prisen 

som Norges femte beste hotell, stemt frem av Trip-

Advisors mange reisende. Rica Ishavshotel er fylkes-

vinner i Twinings Best Breakfast 2013 - Norges beste 

hotellfrokost.

Konferanselokalene ligger i hotellets første etasje. På 

samme plan ligger restaurantavdelingen hvor vi får 

servert lunsj og festmiddag fredag kveld. 

Fra Langnes Lufthavn Tromsø går det regelmessig 

flybuss til sentrum og Rica Ishavshotell. Avstanden 

fra flyplassen er ca. 15 minutter med taxi (pris kr 150-

200). 



OVERNATTING
Det er reservert rom til konferansepris på to hotell i 

byen: 

Rica ishavshotell: 

kr 1245,- (tlf. 77 66 64 00, 

oppgi bookingnummer 13804543).

Thon hotell: 

kr 795,- (tlf. 77 69 80 50, 

oppgi bookingnummer 39085000). 

Det gjort et begrenset antall reservasjoner, og rom-

mene går fort unna! Så her lønner det seg å være ras-

kt ute med bestillingene. 

Andre rimelige hotell i Tromsø er: 

City Living hotel, Sydspissen hotell, Smarthotel, Thon 

Hotel Polar, Skansen hotel, og ABC hotel. Prisene 

varierer fra kr 890 til kr 665. Se for eksempel

booking.com, kayak.no, expedia.no. 

POSTERSESJON
Vi ønsker velkommen til årets postersesjon. Spesielt 

oppfordrer vi masterstudenter og Phd-kandidater til 

å presentere sine prosjekter og resultater.

Vi ønsker at så mange som mulig deltar, og ut vider 

påmeldingsfristen til 18. oktober. 

Som tidligere år vil posterne bli vurdert av en uavhen-

gig og høyt kompetent komité, og beste poster pre-

mieres med Gullbilletten, som gir vinneren gratis 

deltagelse på neste års NAM.

Postersesjonen vil åpnes på Polaria torsdag kveld, og 

vi ber alle deltagere om å forberede en ett minutts 

kort presentasjon av hovedbudskapet i posteren. 

Presentasjonsdetaljer:

Anbefalt størrelse er A-1 (594 x 840 mm), posteren 

må ikke være større enn A-0 (841 x 1126 mm). Tittel, 

forfatter(e) og institusjon skal framgå tydelig.

Det understrekes at posterjuryen vil vektlegge poste-

rens hovedfunksjon, som er å formidle fagkunnskap.

Plassen er begrenset, det stilles derfor krav til klar-

het og sammenheng. For best mulig lesbarhet bør 

tekst mengden holdes på et minimum, samt at grafer, 

bilder og illustrasjoner bør kommunisere med øvrig 

innhold.

Påmelding sendes til anja.r.niemi[@]uit.no innen 18. 

oktober.



RESULTATBØRS
Påmeldingsfristen til resultatbørsen er utvidet til 10. 

oktober!

Institusjoner og prosjekter inviteres til å presentere 

siste nytt, kort og konsist. Foredragsholderne opp-

fordres til å spisse innleggene, gjerne mot prioriterte 

problemstillinger. Mer empirisk orienterte tema bør 

presenteres ved postersesjonen. Resultatbørsen skal 

gi et raskt innblikk i nye ting som skjer i faget. 

Styret ber om et par stikkordspregede linjer om 

hvorfor innlegget bør få plass, slik at vi kan organ-

isere sesjonen på best mulig måte.

Påmelding må samordnes av den enkelte institusjon 

før den sendes NAM-styret. 

Felles påmelding med tittel på enkeltpresenta-

sjonene samt navn på den som skal holde presenta-

sjonen sendes NAM-styret ved anja.r.niemi[@] uit.no 

innen 10. oktober. 



SOSIALT PROGRAM

Torsdag kveld 7. november

Postersesjon på Polaria, kun fem minutters gange 

sør for Tromsø sentrum. Polaria er knyttet til Fram-

senteret, og er et opplevelsessenter og akvarium 

med fokus på klima og Arktis. 

Her vil det bli servert en variert tapasmeny, mens 

drikke kan fås kjøpt i baren.

Etter postersesjonen møtes vi på trivelige barer og 

puber i Tromsønatta. Eksklusiv oversikt over utvalgte 

puber og barer vil ligge i konferansemappen.

Fredag kveld 8. november

Festmiddagen holdes på Rica Ishavshotell kl 1930, 

samme sted som NAM-møtet.

Det serveres en tre-retters meny:

Forrett: Bakt brosme med parmesancrunch, spinat-

puré, tomatconcasse og gressløkdressing. 

Hovedrett: Langtidsstekt lammefilet servert med 

sellerirot-confit, fylt filorull med hvitløkduchesse, 

glaserte rotgrønnsaker og portvinsaus. 

Dessert: Hvit sjokolademousse med kirsbærkom-

pott og pistasjcoulis.

Drikke kjøpes selv. Gi beskjed til ingrid.sommerseth@

uit.no ved ønske om vegetaralternativ eller andre 

mat-preferanser. 



Ekskursjon lørdag 7. november

I år legger vi opp til byhistorie kombinert med ekte 

nordnorsk fortellerglede. I tillegg skal vi få se hvordan 

arkeologiene svarer på “det evige spørsmål” i nord: 

hvem kom først?  

Ekskursjonen starter lørdag kl 10 ved Ølhallen sør i 

Tromsø sentrum. Avhengig av utkommet av fest-

middagen kvelden før kan man her få dekket eventu-

elle behov for dagens tidligste forfriskning. Herfra tar 

vi fatt på en byvandring nordover mot Skansen, som 

er Tromsøs gamle forsvarsverk med røtter tilbake til 

middelalderen. På veien får vi servert lune historier 

om nygamle Tromsø. 

På Skansen tas vi imot av professor i arkeologi Reidar 

Bertelsen, som gir oss et dypdykk i Skansens histor-

iske rolle i nordområdene. Det vil her bli servert en-

kel lunsj med mat og drikke. 

Kl. 12.15 blir det avgang med buss til Tromsø Muse-

um hvor Ingrid Sommerseth vil vise frem den arkeo-

logiske utstillingen:“Hvem kom først? publikum spør 

– arkeologene svarer”. Vi avslutter besøket på Tromsø 

Museum senest kl 14.00.

De siste flyene fra Tromsø til Oslo går kl 12.50 og kl 

16.10 så det er gode muligheter å være med på deler 

eller hele ekskursjonen for de som skal fly sørover på 

lørdag.

For de som aldri vil forlate Tromsø og ønsker mer av 

byen vil det bli et eget program for resten av lørd-

agen. Vi kan friste med nordlystur på fjellheisen og 

andre festligheter i byen, alt etter ønske. 



Disse to utsagnene sier litt om utviklingen som har 

skjedd innenfor arkeologifaget de siste 20 årene. 

Den postmoderne debatten på 90-tallet medførte 

en bevisstgjøring av arkeologiens politiske kontekst. 

Man understrekte at den teoretiske, metodiske og 

praktiske siden av faget i stor grad utformes av og 

utøves innenfor dens politiske virkelighet. Samtidig 

insisterte man på at arkeologien måtte og skulle 

være politisk relevant. Gjennom å promotere mul-

tivokale fortider, presentere alternative virkeligheter, 

og støtte minoriteter og de stemmeløse skulle arke-

ologi bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Dette 

var arkeologiens eksistensberettigelse.

I 2013 kan man spørre seg om det i det hele tatt ek-

sisterer et samfunnsengasjement innenfor faget. 

Vi har sett en stadig sterkere dreining “tilbake til 

tingene”, til harde fakta og krav om empirisk etter-

prøvbarhet. Hvor har det blitt av idealismen og de 

politiske målene? Er man så opptatt av tellekanter, 

forskningsmidler og finansieringsmuligheter at sam-

funnsengasjementet blir underordnet? Eller er det 

virkelig slik at vi gjør arkeologi just for fun? Kanskje 

er engasjementet der, men er bare vanskelig å få øye 

på – i en arkeologisk virkelighet som er langt mer 

fragmentert nå enn den var for 20 år siden. 

Torsdag 7. november

0900-1100 Registrering 

1100-1105 Velkommen 

1105-1115  Åpning

1115-1200 Ian Hodder: Power, politics and   

  entangle ment

1200-1215 Diskusjon, ledes av Christopher 

  Prescott, UiO

1215-1230 Kaffe

“Ved å innse at teori er kritisk praksis, tillater det oss å gjeninn-
skrive og transformere det tomme fortid/nåtid til produktiv 
nåtid/fortid, å skape en arkeologi som har sosial og politisk 
 relevans i det samfunnet hvor den opererer”. 
 - Shanks & Tilley 1992 “I believe an industrialized planet with 7 billion people has 

 pretty much nothing useful to learn from ancient societies. Way 
too different situations. Archaeology’s raison d’être is fun, not 
usefulness.” 
- Martin Rundkvist 2013

PROGRAM NAM 2013
All makt til fortida? Arkeologiens makt, myndighetsutøvelse 

og samfunnsansvar



1230-1400 Sesjon 1. Bevisets makt. Arkeologi 

mellom humaniora og naturvitenskap

De siste årene har arkeologien fått tilgang til en rekke 

nye naturvitenskapelige analysemetoder. Mange av 

forklaringsmodellene vi benytter har et presisjons-

nivå som var utenkelig for bare et par tiår siden. Dette 

er en utvikling vi bare har sett begynnelsen av. Etter 

hvert som datatilfanget øker og vi får bedre kjenn-

skap til analysemetoder og kildekritiske utfordringer 

innenfor naturvitenskapene, vil vi kunne utnytte 

potensialet i datagrunnlaget enda bedre. I denne 

sesjonen spør vi om det nye naturvitenskapelige 

mulighetsrommet er i ferd med å endre betingelsene 

for den arkeologiske kunnskapsproduksjonen. Hva 

skjer med det arkeologiske kunnskapsidealet når 

flere og flere tolkninger støtter seg på naturviten-

skapelige data? Er vi i ferd med å endre kravene vi 

stiller til tolkninger og teorier? Står vi ovenfor en ut-

vikling hvor forventninger om presisjon og trover-

dighet i analysen av data påvirker spørsmålene vi 

stiller til den arkeologiske empirien?

1230-1240 Innledning ved sesjonsleder Mats  

  Kähler Holst, Aarhus Universitet

1240-1255 Felix Riede, Aarhus Universitet: Two  

  cultures or many languages? Archae 

  ology and the natural sciences

1255-1310 Anna Källen, Stockholms   

  Universitet: The responsibilities of  

  translation

1310-1325 Christopher Prescott, UiO: tittel kom 

  mer

1325-1340  Johan Arntzen, TMU: tittel kommer

1340-1400 Diskusjon

1400-1500 Lunsj

1500-1630 Sesjon 2: Hvor skal makten ligge? 

Myndighetsutøvelse i kulturminneforvaltningen

Mye tyder på at organiseringen av kulturminne-

forvaltningen står ovenfor en rekke endringer i tiden 

fremover. I St.meld nr. 35 (2012-2013) Framtid med 

fotfeste foreslår Miljøverndepartementet å vurdere 

endringer i ansvarsforskriften til Kulturminneloven 

for å få en mer helhetlig forvaltning av arkeologiske 

kulturminner.  Dette vil i første rekke berøre NIKU 

og forvaltningsmuseene, men departementet har 

også satt i gang et forsøk på å samle statlige innsi-

gelser og å flytte den regionale myndighetsutøvels-

en fra fylkeskommunen til Fylkesmannen. Endelig 

har også Kulturutredningen (Enger-utvalget) kom-

met med forslag om å vurdere hvorvidt ansvaret for 

kulturminneforvaltningen i sin helhet bør flyttes fra 

Miljøverndepartementet til Kulturdepartementet. I 

denne sesjonen spør vi hvilke forvaltningsmodeller 

man ser komme, hvilke konsekvenser de kan ha for 

lokal, regional og nasjonal myndighetsutøvelse, og 

hvilke innvirkninger de kan få for forståelsen av selve 

fenomenet kulturminne?  Hva er mest formålstjenlig 

for arkeologien, kulturminnefeltet og for samfunnet 

som helhet? Hvor skal makten ligge?

1500-1510 Innledning ved sesjonsleder Terje  

  Brattli, NTNU

1510-1525 Terje Hovland, MD: Ny    

  Stortingsmelding om kulturminne  

  politikken

1525-1540 Kommer

1540-1555 Knut Paasche, NIKU: Kunnskap og 

for   valtning

1555-1610 Frans Arne Stylegar, Vest-Agder  

  Fylkeskommune: Arkeologi, for  

  valtning og forankring

1610-1630 Diskusjon



1630-1645 Kaffe

1645-1730 Resultatbørs del 1

1900-2230 Mat&drikke på Polaria – åpning  

  av postersesjon

2230-  Nordlysløypa

Fredag 8. november

0900-1030 Sesjon 3: Makt til å påvirke? Sam-

funnsansvar og samfunnsinnflytelse

Museet er en av de viktigste arenaene for for-

midling av vår forhistorie. De store museene har 

tradisjonelt hatt som sin oppgave å formidle fagets 

kunnskapsstatus. I løpet av de siste tiår har fler og 

fler små museer, som belyser spesifikke historier eller 

problemstillinger, kommet på banen. Og i en stadig 

økende mengde underholdningstilbud, stilles det i 

større grad krav til at museene må henge med i ti-

den og være samfunnsaktuelle. Men ønsker vi også 

å ha samfunnsinnflytelse, og er vi villige til å påta oss 

samfunnsansvar? Bør vi i så fall utvikle mer helhet-

lige strategier for å kunne påvirke? Hvilke typer in-

nflytelse kan i det hele tatt arkeologien ha på nasjo-

nalt, regionalt og lokalt nivå?

0900-0910 Innledning ved sesjonsleder   

  Guro Jørgensen, NTNU

0910-0925 Petter Bjerregaard, KHM:   

  Viden  skabens grænseland – en  

  model for museets samfundsrolle

0925-0940 Marit Anne Hauan, TMU: Fortida i  

  våre hender! Universitetsmuseers  

  posisjon mellom kunnskaps pro  

  duksjon og samfunnsutvikling

0940-0955 Rita Johansen, Vegaøyan Verdens  

  arv: Verdensarv – både samfunnsans 

  var og samfunnsinnflytelse

0955-1010 Morten Steffensen, Nordlands   

  museet: Nærvær og Fravær. Arkeolo 

  gi og museer mellom fortid og fram 

  tid

1010-1030 Diskusjon

1030-1045 Kaffe

1045-1300 Resultatbørs del 2

1300-1400 Lunsj

1400-1600 Sesjon 4: All makt til arkeologene?

Samfunnet opplever en økende demokratisering 

av kunnskap, og eksperter og spesialister sees på 

med kritiske øyne. Selvdiagnostisering via internett 

er et stjerneeksempel på utviklingen. Samtidig blir 

både leger og lærere vurdert og rangert med poen-

ggivning av pasienter og foresatte. Opplever også 

arkeologien en slik demokratisering av kunnskap 

og nedvurdering av spesialistkompetanse? Datatil-

gangen øker kontinuerlig med tilgjengeliggjøring av 

informasjon via digitale databaser som Askeladden 

og Kulturminnesøk. Offentligheten kan etterprøve 

våre argumenter for at denne «unike boplassen» 

må undersøkes, og kulturminnevernet gjennomgår 

slik sett en kontinuerlig revisjon. Samtidig berører 

debatter på internettforum som Facebook viktige 

aspekter ved vårt fag. Hva krever denne utviklingen 

av arkeologifaget og arkeologen? Hvordan møter 

arkeologien enn stadig mer opplyst offentlighet, der 

alt vi sier kan etterprøves? Hvordan påvirker det den 

makten vi arkeologer har hatt til å omtale og defi-

nere arkeologien og fortiden?



1400-1410 Innledning ved Jostein Bergstøl,  

  KHM: tittel kommer

1410-1425 Anne Karine Hufthammer, BM, UiB:  

  tittel kommer

1425-1440 Alma Thuestad og Einar Eythorsson,  

  NIKU: tittel kommer

1440-1455 Tove Eivindsen, Norark: tittel kom 

  mer

1455-1510 Kommer

1510-1530 Diskusjon

1530-1545 Kaffe

1545-1700 Årsmøte og avslutning

1730-1930 Fredagspils på Ølhallen

1930-2330 Festmiddag på Rica Ishavshotell

2230-0330 Nordlysløpya

FRISTER
• 1. oktober: Søknad om støtte til reise og 

deltagelser
• 10. oktober: Konferansepåmelding og 

påmelding resultatbørs
• 15. oktober: Påmelding poster

NETTSIDE NAM
• www.arkeologiinorge
• Facebook: http://goo.gl/xmSTP, “NAM 

2013”.

FLYTTET / NY EPOSTADRESSE?
• Husk å melde flytting og endring av 

epost!
• Send epost til Eli Raanes: familie.

raanes@gmail.com med ny adresse.

MEDLEMSKAP I NAM
• Nye medlemmer ønskes velkommen!
• Årskontigent er kr 200 (studenter kr 

100).
• Innmelding via http://arkeologiinorge.no/

no/medlemskap.php


