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Introduksjon

Tradisjonelt sett har arkeologisk kunnskap vært
en del av et dannelsesprosjekt hvor nasjonens
legitimitet og identitet har vært et av de viktigste målene. Med utgangspunkt i det nasjonalromantiske synet på bondekulturen på 1800-tallet
hvor den angivelige «norske kulturen» ble sett
på som en homogen, opprinnelig garantist for
det «ekte» norske som i liten grad var påvirket
av eksterne faktorer, har migrasjon og kulturell
globalisering ofte blitt sett på som moderne og
nåtidige fenomener. Denne forestillingen om
«det norske» representerer en nasjonal ideologi
fremfor empiri fordi fortiden har vært like kulturelt sammensatt som nåtiden, om enn ikke mer,
men denne kompleksiteten har i liten grad blitt
kommunisert (f.eks. Østigård 2001). Den flerkulturelle utfordringen og kompleksiteten er derfor
først og fremst et ideologisk og ikke et empirisk
problem i nåtid som fortid. Ideologien inkluderer
både nasjon og region som idé.
I dag kan det synes som om et regionalt perspektiv har erstattet det nasjonale paradigmet,
men jeg vil argumentere for at selv om studier
av region og regionalisering kan tilføre ny kunnskap, så er det i stor grad en videreføring av de
samme premissene og målsetningene som det
nasjonale dannelsesprosjektet har hatt i arkeologien. Jeg skal derfor først diskutere ulike grunner
til hvorfor arkeologi og nasjon, og i dag region,
har vært og fremdeles er så sterkt sammenvevd
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og dermed problematisk å løsrive seg fra. Deretter skal jeg diskutere irrelevante kulturminner for
derigjennom å problematisere og utfordre regionsperspektivet, og til sist belyse hvordan det
unike kan belyse forskjeller og kulturell kompleksitet som overskrider både nasjon og region
som forståelsesrammer.
Forklaringsmodeller

Hvorfor har det nasjonale paradigmet stått så
sentralt i norsk arkeologi? Tre parallelle hovedforklaringer som gjensidig har støttet opp om
denne ideologien kan skisseres:
I) Nasjonalistisk ideologi. Forholdet mellom
arkeologi og nasjonalisme er sentralt av to grunner: (A) Fortiden blir brukt til å legitimere nasjonalstatens territoriale utstrekning og avgrensing
utad. Integreringen av nasjonalisme og arkeologi
har dermed betydning for organiseringen og hierarkiseringen av nasjonalstater dem imellom. (B)
Ulike etniske grupper i en gitt nasjonalstat blir
tilskrevet forskjellige rettigheter og ressurser.
Politisk arkeologi er en tilnærming som søker å
synliggjøre premissene og blottlegge ideologiene bak hierarkiseringer når fortiden blir et middel for å oppnå mål i forhold til andre grupper
eller stater (Østigård 2004, 2007). Nasjonalisme
er derfor en av de ideologiene som har hatt størst
betydning for utviklingen av arkeologien. Dette
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er en sameksistens som har får konsekvenser for
fire separate felt: 1) arkeologi blir først institusjonalisert som fag når det blir politisk viktig, 2) det
er først da arkeologi opptrer i den offentlige sfæren, 3) arkeologi får betydning i ulike politiske
avgjørelser, og 4) arkeologi blir popularisert og
får nytt innhold (Sørensen 1996). Forholdet mellom arkeologi og nasjonalisme har blitt sett på
som «naturlig», noe som er et av målene med
nasjonalisme som ideologi fordi nasjonen da
tilsynelatende blir «urgammel», tidløs og evig
(Østigård 2001). Dette må ses i lys av hvordan
arkeologer forholder seg til kulturbegrepet og
variasjon i materiell kultur.
II) Forståelse av variasjon og likhet i materiell kultur. Det kulturhistoriske paradigmet ble
etablert for snart hundre år siden. I denne forskningstradisjonen var målet å identifisere grupper av mennesker med samme «kultur» basert på
likheter i den materielle kulturen (f.eks. Kossinna
1911, Childe 1926, 1929). Gordon Childe (1929),
datidens ledende teoretiske arkeolog, definerte
begrepet kultur i The Danube in Prehistory:
Vi finner visse typer av etterlatenskaper – krukker,
redskaper, smykker, gravsteder, husformer – som
hele tiden forekommer sammen. Et slikt kompleks
av trekk som regelmessig opptrer sammen, vil vi
kalle en «kulturgruppe» eller bare en «kultur».
Vi antar at et slikt kompleks er det materielle
uttrykket for hva som i dag kalles et «folk». Kun
i de tilfeller hvor det undersøkte komplekset
er regelmessig og utelukkende assosiert med
skjelettmateriale av en spesifikk fysisk type, vil vi
våge å erstatte «folk» med begrepet «rase».

Selv om Childe (1933) i 1933 gikk hardt ut
mot identifiseringen av “raser» på grunn av de
politiske og ideologiske konsekvensene og misbruk en slik forskning kunne ha, og som det fikk
under nazi-Tyskland (Nordenborg Myhre 1994),
så har likevel grunntanken om at man skal forstå
likhet i det arkeologiske materialet som utrykk
for en gruppe av mennesker, klassifisert som
stamme, etnisk gruppe, folk eller kultur etc.,
bestått. Arkeologisk er således kultur definert
ut fra likheter i det arkeologiske materialet.
Det fremmede har derfor i liten grad
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har blitt forstått og inkorporert i tolkninger og
samfunnsmodeller: Forskjeller er forstyrrende.
III) Kulturevolusjonisme. Dette kultursynet
har teoretisk forankring i evolusjonistisk forståelse og forklaringsmodeller. Med utgangspunkt
i ex oriente lux, en diffusjonistisk tilnærming
hvor «lyset [kulturimpulser] kom fra øst», det
vil si Midtøsten, kombinert med en eksplisitt
forståelse av at nyvinninger og utvikling finner
sted i syd, så har det blitt etablert en forståelse
av at kulturutveksling skjer fra syd til nord og
ikke omvendt (Trigger 1994, Olsen 1997). Med
unntak av vikingtiden har områder i nord tradisjonelt sett blitt forstått som kulturelle bakevjer.
Kulturelle forskjeller har blitt debattert siden
1920-tallet som «kulturdualisme» – en «norsk»
kultur som var del av den sydskandinaviske og
felleseuropeiske kulturen i motsetning til en
hjemlig og introvert kultur (Shetelig 1925, Brøgger 1925, Bjørn 1926), og denne tradisjonen har
blitt videreført til i dag i forskningen på steinalderen, bronsealderen og jernalderen (for kritikk,
se Prescott 1994, Østigård 1999). Nordområdene
har blitt sett på som en periferi langt fra kulturens
kjerne og opphavsområder, og i den grad kontinentale prestisjeobjekter har blitt funnet i nord,
så har de i hovedsak blitt sett på som importerte
exotica (f.eks. Lund Hansen 1987). Gjenstandene er second hand eller opptrer først i nordlige
områder når de symbolsk og kulturelt har gått ut
av bruk lengre syd. Følgelig dateres de samme
gjenstandene forskjellig ut fra en evolusjonistisk
forståelse fremfor typologi – jo lengre nord, desto
yngre fordi de er kommet fra sydligere områder
og spredningen tar tid (Østigård 1999), selv om
de ellers inngår i et felles kulturkompleks (Prescott 1995). Ideologien har overstyrt empirien og
den ellers generelle metodologien.
Konsekvensen er at det landet i nord som senere
ble Norge har vært et annerledesland – noe for
seg selv og aldri helt del av det felleseuropeiske.
Den nasjonalistiske ideologien var utgangspunktet for arkeologien, kulturbegrepet fokuserte på
likhet fremfor det fremmede og forskjeller, og
med en evolusjonistisk og diffusjonistisk kulturforståelse ble funn i Norge datert senere enn
tilsvarende funn fra kontinentet. Til sammen har
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disse tre forståelsene medført at Norge har blitt
fremstilt som en naturlig, om enn annerledes,
enhet. Det fremmede har blitt marginalisert fordi
det er «restprodukter» fra andre kulturer som har
kommet til «Norge» etter at gjenstandene kulturelt sett har gått av moten i utlandet. Alternativt
har de blitt tolket som «eksotiske gjenstander»
importert til norske områder uten at de ble forstått i en videre og samtidig kulturhistorisk kontekst. Mangfoldet og det fremmede har forstyrret
bildet av likhet og tanken om det ensartede. Konsekvensen har derfor blitt at unike funn er irrelevante for forståelse av kulturell kompleksitet.
Det fins imidlertid også andre typer kulturminner
som er irrelevante.
Irrelevante kulturminner

Kulturarv kan defineres som 1) materiell og
immateriell kultur fra fortiden som fremdeles
fins i nåtiden, og 2) det nåtidige samfunnet tilrettelegger for denne materielle og immaterielle
kulturen og gir den mening som verdifull. Viktig
i denne prosessen er hvem som bestemmer hva
som skal defineres som et kollektivt minne verdt
å ta vare på: hva skal være kulturarv (Karlsson 2004:39)? Arkeologi kommer fra de greske
ordene archai’os (gammel) og lo’gos (lære)
(Karlsson 2004:25). I følge Lov om kulturminner
(1978) er kulturminner eldre enn 1537 samt stående byggverk eldre enn 1649 automatisk fredet.
Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete.
Kulturviteren Otto Christian Dahl (2001)
har problematisert begrepet kulturminne – hva
er et kulturminne? Er kulturminnene døde levninger eller levende minner? Det er ulike typer
av kulturminner – noen er av personlig karakter
mens andre er offentlige og kollektive minner. Et
kulturminne kan forbindes med fysiske etterlevninger eller gjenstander, men det behøver ikke
å gjøre det (Dahl 2001). Den kollektive dimensjonen ved kulturminner blir ofte vektlagt siden
en kulturarv er felles for en gitt befolkning. Et
sentralt spørsmål er derfor om det som folk flest
opplever som kulturminner blir tatt vare på eller
om det blir det sett på som irrelevant.
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Materiell kultur har stor betydning for vår personlige og kollektive hukommelse. Materielle
gjenstander og omgivelser er aktive, de påvirker oppfatningen vi har av dem og av verden
rundt oss. Materiell kultur opprettholder ikke
bare minner, men skaper også minner. Praktfunn
som sverd, hjelmer og skjold, eller enda bedre
– vikingskip – kan alle enes om å være viktige
kulturminner. For arkeologer vil ethvert flintavslag fra steinalderen, potteskår fra bronsealderen
eller kokegroper fra jernalderen være kulturminner, men det er vanskelig å legitimere utad hvorfor alt er like viktig.
Håkan Karlsson (2004) har tatt utgangspunkt
i en spesiell type kulturminner, nemlig fotball.
Fotballopplevelser representerer for mange noen
av de aller sterkeste og viktigste kulturminnene
– hvor både kultur og minner skal forstås konkret
og ordrett. Til tross for at fotball engasjerer mer
enn flesteparten av de kulturminnene kulturvernet
forvalter og formidler, blir disse kulturelle minnene sett på som mindreverdige og irrelevante,
eller kun folkelige, til tross for at de representerer sterke lokale, regionale og nasjonale identiteter. Noen pokaler, fotballsko og trøyer kan havne
på et idrettsmuseum, men ellers er de arenaene
hvor disse kulturelle arrangementene utspilte seg
ikke ansett som kulturminner (Karlsson 2004). I
Norge har vi et eksempel i blant annet Dag Solstad, Kjartan Fløgstad og Jan Erik Volds engasjement med boken Folkets stadion. Bislett (Solstad
et al. 2005), hvor en rekke kulturpersonligheter
i Norge ønsket å hindre rivingen av denne historiske sportsarenaen. Forlaget omtaler Bislett
på bokomslaget som «nasjonens knutepunkt».
Hvis det er tilfellet, hvorfor er ikke Bislett verdt
å ta vare på og et kulturminne i alle varianter av
ordets betydning? På et generelt plan gir Håkan
Karlsson tre svar (Karlsson 2004:49-50):
1) Hva som er interessant for et bredere publikum kan i mindre grad praktisk prioriteres
innenfor rammene av arkeologi eller kulturminnevernet,
2) arkeologi og kulturminnevern er profesjonalisert og utøvd av fagfolk med andre
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preferanserammer hvor store deler av det
befolkningen anser som relevante kulturminner, blir neglisjert, og
3) den folkelige og kollektive interessen blir i
mange tilfeller oppfattet som et problem, et
nødvendig onde og et forstyrrende innslag
i den faglige virksomheten, om enn ikke av
andre grunner enn at den ikke er faglig.
Verner og formidler vi kunnskap som er irrelevant eller klarer vi ikke å formidle hvorfor vi
verner det vi gjør? Eksempelet med Bislett som
«nasjonens knutepunkt» kan belyse flere punkter. En slik sportsarena har utvilsomt vært viktig
i den kollektive bevisstheten blant folk, og Vinter-OL i 1952 hvor skøyteløperen Hjalmar “Hjallis» Andersen tok gull på tre distanser er en av
de største idrettsbegivenhetene som har funnet
sted på Bislett. Til tross for det felles, kollektive
samholdet og de kulturelle opplevelsene slike
arrangementer skaper, så er de ikke ordentlige
kulturelle minner. De er irrelevante for kulturminnevernet. Arkeologien har derimot forvaltet
og formidlet de riktige kulturminnene og den
viktige historien i et nasjonalt identitets- og dannelsesparadigme hvor den nasjonale identiteten,
når alt har kommer til alt, har vært den viktigste
å formidle.
Fra nasjon til region

Det nasjonale identitetsparadigmet har blitt utsatt
for massiv kritikk og kan i liten grad forsvares
faglig (Eriksen 1993, 1996, Schanning 1993,
Johansen 1995, Solli 1997, Østigård 2001), og
det er få som i dag eksplisitt vil forsvare slike
tanker selv om ideologien ofte er implisitt og et
prinsipp for forskning og formidling. I arkeologien har fokuset derfor blitt flyttet fra det nasjonale, delvis til det lokale, men først og fremst til
det regionale, som jeg vil argumentere for at er
like dypt forankret i et identitetsparadigme som
det tidligere nasjonale.
Helt fra nasjonens spede barndom har Norges
historie vært kjerneområdet for historieskriving
og siden for den arkeologiske kunnskapsproduksjonen. I følge historikeren Ottar Dahl er «Norsk
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historieforskning […] i utpreget grad nasjonalt
begrenset i synspunkter og emneutvalg» (Dahl
1990:19), og generasjonen de første tiårene etter
1814 tok på seg oppgaven med å bygge opp en
egen nasjonal historieforskning (Dahl 1990:18).
Sentrale aktører var blant annet Rudolf Keyser
og Peter Andreas Munch, og for å gjøre en lang
historie kort har det siden P. A. Munchs Det norske Folks Historie (Munch 1852-1859) vært en
tradisjon i Norge å skrive bindrike Norgeshistorier. De siste har vært Norges historie i 15 bind
(Mykland 1986-1989) og Aschehougs norgeshistorie i 12 bind (Helle et al. 1994-1998). Forhistorien ble naturligvis inkorporert i disse nasjonale
historiekrønikene etter hvert som arkeologi som
disiplin ble utviklet, og den foreløpige siste arkeologiske Norgeshistorien er første bind i Aschehougs 15-binds verk; Fra jeger til bonde: inntil
800. e.Kr. (Lillehammer 1994).
Parallelt med at det fra et arkeologisk ståsted
ikke har vært skrevet tilsvarende norgeshistorier
siden 1994, så har det fra midten av 1990-tallet vært en oppblomstring av regionale studier
som har sine geografiske avgrensinger i dagens
fylker. Bjørnar Olsen (1994) skrev om Bosetning og samfunn i Finnmarks forhistorie, og på
Vestlandet ble Nord-og Midthordalands historie publisert fra 1996 i fem bind med den, i fra
et arkeologisk ståsted, noe misvisende tittelen
Strilesoga (Indrelid et al. 1996-2001). Siden da
kan det synes som enhver region med respekt
for seg selv, som for eksempel et fylke, bør ha
eller aspirere til å få skrevet store arkeologiske,
historiske og bindrike narrativer på et geografisk
mellomnivå mellom det lokale (bygd) og det
nasjonale. Østfolds historie i fire bind (Eliassen
og Grindland 2003-2005), Trøndelags historie i
tre bind (Bull et al. 2005) og historier om Agder
(Stylegard 2001, 2006, 2007) er blant de mest
prominente.
Dette regionale paradigmet sammenfaller
overraskende godt med tidens politiske strømninger og regionalisering. Mitt mål er ikke å betvile tolkninger i disse arbeidene, men å fokusere
på det ideologiske kunnskapsfeltet som forener
politikk, samfunnsinteresser og akademia. Et
spørsmål er derfor om det regionale perspektivet
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tilfører noe nytt som er bedre faglig fundamentert i empiri enn det nasjonale perspektivet, eller
er det keiserens nye klær som viderefører det
gamle nasjonsbyggende paradigmet, om enn på
tilsynelatende mer tidsriktige premisser?
Politiske regioner, uavhengig av skala, trenger ideologier som skaper identiteter. Regionale
identiteter trenger ikke å være innenfor nasjonalstatsgrensene, men kan også være transnasjonale.
Siden 1977 har EU-parlamentet støttet EU-kommisjonen som har hatt en offentlig politikk som
skulle fremme bevissthet om en «europeisk
kulturell identitet». Målet har vært at den felles
europeiske kulturarven skal ha forrang, og Jean
Monnet, en av EUs såkalte grunnleggere, har en
gang sagt at hvis man skulle gjøre alt på nytt, så
burde man ha startet med kulturen (Shore 1993).
Nasjonalstaten er et forestilt fellesskap (Anderson 1993), og utgangspunktet for regionalitet har
vært å skape tilsvarende forestilte fellesskap i en
mindre skala innenfor nasjonalstatens grenser
(Gansum 2001). Den regionale fellesskapsfølelsen skal ikke være en viktigere identitet enn den
nasjonale, men snarere et supplement som støtter
opp om den nasjonale identiteten.
Historisk er regionsbegrepet ofte knyttet til
sosiale organisasjoner som høvdingedømmer
eller økonomiske områder hvor fokuset bl.a. er
på steds- og områdenavn. Antropologisk er regionsbegrepet knyttet til folks sosiale tilhørighet
mens geografisk er det stort sett knyttet til naturfenomener, ressurser og bosetning (Gansum
2001:15). Ulike tilnærminger til regionsbegrepet
har konsekvenser for den arkeologiske kunnskapsproduksjonen siden det i hovedsak er den
historiske forståelsen i kombinasjon med arkeologiske funn, dvs. fokus på felles kultur, som
blir brukt. Problemet er at et slikt fellesskap med
utgangspunkt i fortiden blir like ekskluderende
som et nasjonalistisk. Skillet mellom regioner
har igjen utgangspunkt i forskjellige områder
hvor det innad i de enkelte regionene er likheter i gjenstandstyper, keramikk, redskaper, gravskikker, hustyper, etc. – altså at ulike regioner
representerer angivelige kulturelle forskjeller,
eventuelt tidligere historiske og organisatoriske
enheter.
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Med et endret fokus fra nasjon til region,
forskyves i Norge tidsperspektivet fra vikingtiden (ca. 800-1000 e.Kr.) og rikssamlingsstriden
bakover i tid til eldre jernalder. Merovingertiden
(ca. 550-800 e.Kr.) er en funnfattig periode. Folkevandringstiden (ca. 400-550 e.Kr.) er derimot
arkeologisk sett en meget rik periode med mektige høvdingedømmer (Myhre 1987), og følgelig
egnet til historiske identitetskonstruksjoner. Den
romerske historikeren Jordanes skrev på 500-tallet i sin bok Om goternes opprinnelse og gjerninger om grupper som ble kalt grener, egder,
ryger og horder (Svennung 1964). De regionene
disse gruppene bodde i og kontrollerte har, med
utgangspunkt i deres fiktive eller reelle gruppeidentitet, senere gitt navn til fylker (figur 1).
Det kan i dag synes som det er et regionalpolitisk mål å styrke fellesidentiteten innenfor
disse fylkene – hordalendinger er forskjellige fra
rogalendinger etc. – eventuelt å fokusere på mer
overregionale forskjeller hvor vestlendingene
er forskjellige fra østlendingene og nordlendingene. Hvorvidt fokuset er fylker eller andre overregionale områder, så står ikke et regionalt fokus
i motsetning til eller dekonstruerer nasjonen. Det
er snarere tvert om: det var disse forhistoriske
gruppene og regionene som siden kom til å spille
sentrale roller i rikssamlingsprosessen. Fylkesinndeling relaterer seg delvis til gruppebenevnelser
i folkevandringstiden, men det er også mulig å
fokusere på lovgivningen som var inndelt i Gulating, Frostating, Eidsivating, Borgarting osv.,
dvs. overregionale områder som i kombinasjon
med fylkesinndelingen sammenfaller godt med
en fremtidig regionalisering. Et fokus på region
fremfor nasjon kan derfor styrke den nasjonale
rammen fremfor å svekke den når det nasjonale
identitetsparadigmet står for fall.
Regioner har selvfølgelig forekommet i forhistorien; dannelsen av Norge er et historisk
faktum. Problemet må ses i sammenheng med
hvordan man forholder seg til opphav og utvikling, for det er tross alt 500 år mellom Jordanes
nedtegnelser i folkevandringstiden og rikssamlingen. For å forstå opphavet til sosiale og religiøse fenomener vi vet eksisterer i nåtiden eller i
en gitt historisk periode, så ser vi til fortiden eller
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Figur 1. Fylkesgrenser, sentre og bygdeborger. Distribusjon av prestisjevarer
og høvdingedømmer i folkevandringstiden. Etter Myhre 1987:181.

forutgående perioder. Derfor er
arkeologiske narrativer fokusert
på sluttproduktet og ikke begynnelsen – vi vet svaret og søker
prosessene som ledet frem til det
historiske fenomenet vi analyserer (Moore 1995:51). Vi tenker
og skriver diakront eller historisk
i stedet for synkront eller samtidig. Dette blir ofte sett på som en
selvfølge siden arkeologi er en
historisk disiplin, men det medfører at store deler av det kulturelle
mangfoldet som har eksistert blir
underkommunisert til fordel for
nasjonale eller regionale forståelser, dvs. identiteter i praksis.
Ut fra tradisjonell forståelse
ble Norge samlet til ett rike av
Harald Hårfagre. De småkongedømmene eller høvdingedømmene som ble underlagt Harald
Hårfagre må ha sitt opphav i
fortiden og følgelig søkes i forutgående perioder hvis man skal
analysere historiske prosesser og
hva som ledet frem til rikssamlingen. Problemet med en diakron fremfor synkron
tilnærming er derfor at man ikke studerer samfunnene på deres egne premisser, men hva de har
ledet frem til. Et fokus på regioner forut for Norge
som stat og nasjon blir i praksis en videreføring
av det nasjonale identitetsparadigmet, eventuelt
en videreutvikling hvor regioner ses på som mer
opphavelige enheter siden Norge som stat kun
er 1000 år gammel. Hvorvidt fokuset er region
eller nasjon som et område ligger det implisitt
en forestilling om stabilitet, enhet og eventuell
jevn utvikling mot et felles mål eller identitet.
Dette forhindrer forståelse av kulturell variasjon,
som blir irrelevant, fordi det flytter fokuset bort
fra målet med historieskrivingen, for eksempel
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forståelsen av rikssamlingsprosessen og kulturell, territoriell enhet. Videre er det fokuset på
region og regionalisering som ofte vektlegges i
dag introvert i stedet for utadvendt, og i den grad
fokuset er utenfor regionen stanser det som regel
ved nasjonens grenser, som igjen underbygger
en implisitt nasjonalisme siden disse politiske
regionene til sammen utgjør dagens Norge. Hvis
et utadvendt og interregionalt perspektiv anlegges, er det gjerne gjennom EU-prosjekter hvor
samhandling på tvers av grenser utløser midler
og økonomiske grunner synes å styre valg av
regioner.
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Å forstå det unike

Et fokus på regioner er ikke kun problematisk, men også en nødvendighet hvis man skal
få kunnskap om fortiden. Problemet er om det
kun er dagens fylker eller politiske og juridiske
grenser som skal avgrense hva som er relevante
regioner for arkeologiske analyser. Selv om en
gitt region kan ha vært en kulturhistorisk realitet
i en viss tidshorisont, så endrer regionens grenser
seg med tiden og dermed kan avgrensingen bli
arbitrær eller irrelevant i andre perioder. En statisk definert region er følgelig i liten grad egnet
til diakrone studier fordi det alltid har vært ulike
og dynamiske regioner med en kompleksitet som
overskrider eller krysser dagens politiske grenser.
En synkron tilnærming til overlappende regioner
som fungerer på ulike nivåer åpner derimot for
andre muligheter. Hvis man analyserer samfunn
synkront fremfor diakront og fokuserer på forskjeller fremfor likheter, og dermed bryter med
den arkeologiske fagtradisjonen
som har vektlagt utvikling og
felles kultur, trer forskjellene
og den flerkulturelle kompleksiteten frem. Det gjør
det mulig å forstå det unike
på sine egne premisser og ikke kun som
en del av en historisk prosess som ledet
frem til regionale eller nasjonale begivenheter eller enheter.
Et funn som kan belyse dette er Snartemosverdet (figur 2) som ble funnet i
1935 i indre Vest-Agder (Hougen 1935).
Praktverdet er et av de mest spesielle funnene som er gjort i Norge og representerer en krigerfyrstes viktigste insignium.
Denne høvdingens likesinnete og sosiale referansegruppe var andre
krigerfyrster i Skandinavia og på kontinentet,
som for eksempel kongene
i Högom i Jämtland og Vendel i Uppland i Sverige og frankerkongen Childeric. Deler av
Snartemosverdet er i forgylt sølv,
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og det er et av de eldste ringsverdene. I merovingertiden symboliserer ringsverd trosskap og
lojalitetspakt mellom elitekrigere eller adelen og
deres herre i den germanske hirdordningen, noe
som kan indikere at Snartemohøvdingen ikke
har vært den overordnete kongen, men sverget
troskap til en enda mektigere person (Stylegar
2003). Hvem eller hvor en slik konge kan ha
vært, er usikkert, men det belyser begrensingene
til et regionalt fokus.
Terje Gansum (2001:17) har poengtert nettopp problemet med region som en analytisk størrelse. En region må ses i relasjon til både lokale
og interregionale enheter. «Inter» betyr noe vi
deler og har felles og dermed må interregionalitet knyttes nært opp til interaksjon. I den grad en
region har vært en historisk realitet er det relasjonene mellom ulike analytiske og organisatoriske
størrelser som bør studeres dersom en skal forstå
interaksjon og kulturell kompleksitet samt hva
som er felles og forskjellig på ulike nivåer og
premisser.
Til tross for at folkevandringstiden som navnet tilsier er en periode
med
folkevandringer,
har dette aspektet inntil
nylig i liten grad blitt fokusert på i
Skandinaviske områder. Lotte Hedeager
(2007) argumenterer for at det kulturelle
og ideologiske bruddet som skjer ved
overgangen romertid-folkevandringstid
representerer direkte kontakt og påvirkning fra Hunerne, som var datidens mest
effektive krigere. I folkevandringstiden
skjer en ideologisk endring hvor sjamanistiske praksiser med opphav i asiatiske tradisjoner bryter med
tidligere romerske forestillinger. I stedet for å
tilpasse seg til kontinentalsk kristendom utformes
det en egen religion med et distinktivt formspråk (Hedeager 2007:47).
Figur 2. Snartemosverdet.
Etter Hougen 1935. Pl. I.
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Spesielt den germanske dyrestilen, som pryder
Snartemosverdet, avbilder transformasjonsprosesser og sammenvevinger av hele eller deler av
dyr og mennesker og er karakteristisk for sjamanisme og Odinkulten (Hedeager 1999, Kristoffersen 1995, 2000a, 2000b, Solli 2002, Stylegar
2003). I folkevandringstiden skjer det en dramatisk økning i gulldepoter i forhold til romertidsfunnene. Dette representerer en aggressiv og
politisk økonomi som har sin parallell i Atillas
bruk av gull som det overordnete institusjonelle
medium (Hedeager 2007:47). Avbildninger av
menn til hest på gullbrakteater er en indikasjon
på den steppenomadiske krigerkulturen. Brakteatene har sitt utgangspunkt i romerske gullmedaljonger som avbildet den romerske keiseren.
Dette romerske symbolet ble transformert til en
barbarideologi som presenterte nye myter i det
femte århundret (Hedeager 2007:52-54). Åpenendte gull-øreringer og små bronsespeil regnes
som uomtvistelige å tilhøre Hunerne. Ni slike
øreringer er funnet i Danmark og en i Rogaland.
I den eldste av «kongshaugene» i Uppsala, kalt
Odins haug, ble det funnet et slikt speil. Det er
denne eliten som er Snartemohøvdingens nærmeste referansegruppe. Funn av speil sammen
med rester av avkuttet hår i graven kan representere en reminisens av Hunernes gravskikk,
og den germanske tradisjonen med langt hår
blant aristokratene brøt med tidligere romerske
praksiser (Gansum 2003, Hedeager 2007:4950). Videre har det også blitt argumentert for at
sadlene som ble funnet i høvdingegravene i Vendel og Högom ble brakt til Europa av Hunerne
(Engström 1997). Hvis man ikke tolker funnene
som tilfeldig import eller eksotika, men ser de
synkront og med kontinentale paralleller, så er
det altså sterke indikasjoner på at Hunerne har
vært i Skandinavia. De germanske stammene
utviklet sitt eget formspråk og nye myter i møtet
med Hunerne. Denne nye ideologien gjennomsyret aristokratiets sosiale, militære og religiøse liv
(Hedeager 2007:51).
Hvilken relevans har Agder som region i et
slikt verdensperspektiv? Snartemo er i dag et
perifert sted i Hægebostad. I et diakront perspektiv er Agder-regionen et av områdene som blir
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innlemmet i Harald Hårfagres kongerike 500 år
senere og som siden forble en region i Norge.
I et synkront perspektiv åpner det seg derimot
uendelige kilder til forståelser av kulturell kompleksitet, hva det norske ikke har vært samt at
det viser at regionale og introverte perspektiver
som stanser ved dagens nasjonale grenser ikke
er tilstrekkelige. Snartemosverdet var del av en
kosmopolitisk verden som ikke kan avgrenses
til dagens Agder som region, fordi det gjør det
unike ved funnet irrelevant.
Politikk og verdenshistorie

Det var ikke kun i folkevandringstiden at Snartemosverdet inngikk i verdenspolitiske prosesser.
Etter at det ble gravd ut i 1935 nærmet 2. verdenskrig seg. Professor A. W. Brøgger ved Oldsaksamlingen i Oslo fikk i sin vidsynthet fraktet
museets mest verdifulle gjenstander, inkludert
Snartemosverdet, ut av museet til et hemmelig
sted i Valdres allerede i september 1939. Sverdet
hadde en viktig plass i nazi-Tysklands ideologi.
Ikke bare ble det sett på som et ikon på germanernes storhet, men i graven sammen med sverdet ble det også funnet rester av et brikkevevet
bånd med hakekors (fig. 3). I januar 1941 ønsket
Nasjonal Samling å få utlevert sverdet i all hast,
men Oldsaksamlingen med Brøgger i spissen
nektet. I ettertid har det blitt spekulert i om sverdet skulle bli overrakt til den meget arkeologiinteresserte Heinrich Himmler som var i Oslo på
den tiden (Rolfsen 2003), men nyere forskning
viser at sverdet var tiltenkt Reichsarbeitsführer
og senere Reichsminister Konstantin Hierl.
Okkupasjonsmakten hadde rasert deler av Artillerimuseet i april/mai 1940. Hierl hadde engasjert seg aktivt for å ordne opp i denne saken, og
derfor skulle han få Snartemosverdet i gave av
Arbeidstjenesten (Rolfsen pers. med. 23.01.08).
11. august 1941 henvendte Kultur- og folkeopplysningsdepartementet seg igjen til Oldsaksamlingen og ønsket sverdet utlevert til
utstillingen om «Nordmannafolket». Siden det
var krig og sverdet var i dårlig befatning, nektet
Brøgger å utlevere det med begrunnelse i sikkerheten til sverdet. Motviljen mot utlån av arkeo-
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Figur 3. Brikkevevd bånd med hakekors fra Snartemograven. Etter Rolfsen
2003:90.

Avslutning

logiske gjenstander generelt og Snartemosverdet
spesielt, ble oppfattet som ulydighet, og 11.
september ble Brøgger arrestert av Gestapo og
internert på Grini. Universitetet i Oslos prorektor
initierte inngående forhandlinger om løslatelse
av Brøgger, og etter at Brøgger avga en personlig
lojalitetserklæring, samt at flere andre professorer stilte som personlige garantister for han, ble
han løslatt 22. oktober 1942 (Rolfsen 2003).
Nasjonal Samling hadde ikke gitt opp å få tak
i Snartemosverdet. I 1942 ville de låne det for å
få laget en nøyaktig kopi. Igjen ble bevaringstilstanden brukt som argument mot utlevering,
men de fikk lagd en kopi basert på tegninger
og fotografier av ornamentikken. Denne kopien
ble overrakt Vidkun Quisling 1. februar 1943 på
Akershus slott av Arbeidstjenesten. Ved krigens
slutt ville Oldsakssamlingen ha denne kopien av
Snartemosverdet, men ingen fant det hos Quisling, og 20. juli 1945 ble han i politiavhør spurt
om hvor sverdet var. Quisling sa at det var på
Gimle, men at hans kone skulle ha det. I 1946 ble
det endelig overlevert museet, samme året som
det originale sverdet ble fraktet tilbake til Oslo
(Rolfsen 2003).

27

Det nasjonale paradigmet som fortolknings- og referanseramme for
forståelse av forhistorien står svakere i dag enn tidligere. Parallelt
med denne endringen synes det som
et regionalt perspektiv viderefører
mange av de samme premissene og
målene for forskningen. Fokuset på
region er i like stor grad basert på et
identitetsparadigme som det nasjonale har vært. Arkeologisk forskning på region og regionalisering
sammenfaller også med politiske strømninger og
føringer i tiden. Problemet med dette regionale
fokuset er at fortidens kompleksitet og unike
funn kan bli tolket inn i rammer som er begrensende for forståelse av fortiden. Historien om
Norges mest unike sverd omhandler verdenshistoriske begivenheter både i folkevandringstiden
og i moderne tid. Denne kulturelle kompleksiteten kan best forstås i et synkront perspektiv som
overskrider regionale og nasjonale rammer fordi
de ikke er relevante for en forståelse av det unike
ved Snartemosverdet. Tilsvarende kulturell kompleksitet har alltid eksistert i forhistorien, og ved
å formidle den blir kulturminnene unike fremfor
irrelevante til forståelser av fortidige og nåtidige
samfunn. Et regionalt perspektiv i stedet for et
nasjonalt fokus tilfører i liten grad noe nytt til
arkeologien, og kan i verste fall begrense den
arkeologiske kunnskapsproduksjonen, og et viktig spørsmål er derfor: hvorfor blir arkeologien i
Norge regionalisert?
Takk til

Terje Gansum for gjennomlesing, Perry Rolfsen som behjelpelig ga informasjon om Snartemosverdet, sin pågående forskning og tillatelse
til bruk av bilde, og ikke minst redaksjonen for
gode kommentarer til forbedringer.
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Summary
National and regional identity or cultural complexity:
Interpretations of the past. The national paradigm for
interpretations of the past has gradually been replaced by a
regional perspective, which is in accordance with and follows
political processes in society in general. It is argued that this
focus on regions, which to a high degree coincides with today’s
counties, limits our knowledge about the past. The regional
as well as the national approach emphasise identities rather
than cultural complexity, bricolage of beliefs and impulses.
Hence, the regional approach can be seen as a continuity of
the national paradigm based on the same premises and aims.
Although regions in prehistory have existed at various levels,
they have been dynamic, transcended and overlapped with
today’s regions. By writing regional histories and creating a
stronger regional identity, the uniqueness of the past may be
reduced and the most spectacular finds may become irrelevant
for knowledge production. Thus, if the aim of archaeology
is to construct regional identities in a political context, this
perspective is then a hindrance to an understanding of the
cultural complexity in prehistory.
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