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Grunnleggende om pensum:
Dette emnet er en del av en BA 40-gruppe ved IKOS, men kan også brukes av studenter innen for eksempel arkeologi. Men det er ikke krav om at man må ha arkeologi i fagkretsen for å ta emnet.
Dette innebærer at noen studenter vil ha en viss basiskunnskap om arkeologiske kulturminner, mens andre ikke vil ha denne kunnskapen. Derfor er det lagt inn noe generell litteratur om arkeologi, slik at studentene kan gjøre seg kjent med de grunnleggende formene for arkeologiske kulturminner (bl.a. Bergljot Solbergs bok om jernalder i Norge, og Pedersen, Stylegar og Norseng om Østfolds historie). 

’Normalen’ for et pensum til et 10-poengs emne er gjerne omkring 1000 sider. Litteraturen som er  ført opp på pensumlisten for MAS 2304 har bare halvparten av dette volumet. Trekker man fra den litteraturen som studenter med arkeologi i fagkretsen kjenner fra før blir volumet enda mindre.

Årsaken er at store deler av stoffet som skal leses i dette emnet ligger på nettet. Volumet i dette stoffet lar seg ikke uten videre tallfeste til sider (vi skal blant annet inn i noen databaser), og i mange tilfeller vil vi bare bruke en liten del av dokumenter som er ganske store i utgangspunktet.

Fronter-rommet er altså nøkkelen både til pensumlista (en justert liste legges ut i dag) og til stoffet på nettet. Stoffet er gruppert i mapper med ulike titler, og inneholder både URL’er og pdf filer. Mengden stoff som er tilgjengelig på nettet overskrider langt det som kreves til et 10-poengs emne, men her er det også et poeng å gi tilgang til stoff som kan brukes til løsning av oppgaver (Øvelser og Semesteroppgave).

For å gjøre ting litt lettere har jeg lastet ned og lagt ut en del av stoffet som pdf-filer, vi får se om vi etter hvert kan samle dem på CD’er til studentbruk (dette kommer ikke i konflikt med copy-right og regler om opphavsrett – alt sammen er offentlige dokumenter).

Litt om tilnærmingen til emnet:
Det har vært vanskelig å finne egnet litteratur til et BA-emne om vern av arkeologiske kulturminner. Dette til tross for at det er en usedvanlig stor mengde litteratur å velge blant.
   Årsaken til dette ligger i forskjellen mellom begrepene kulturminnevern og kulturminneforvaltning.  Vern handler om nær sagt alle typer tiltak som kan bidra til å beskytte kulturminner, direkte og indirekte. Forvaltningen kan ha lignende siktemål, men det ligger i sakens natur at kulturminneforvaltning er en politisk styrt virksomhet. Det ligger ikke noen venstreradikal vinkling til grunn for dette utsagnet – norsk offentlig forvaltning er i følge vår konstitusjon styrt av demokratisk valgte politiske organ på tre nivå – stat, fylkeskommune og kommune. ”Kulturminneforvaltningen” er med andre ord en fagetat som på den ene siden arbeider etter en faglig standard, og på den andre siden arbeider etter politisk vedtatte mål.
   Resultatet er at det produseres store mengder system-intern faglitteratur om kulturminnevern, mens det produseres langt mindre kritisk system-ekstern faglitteratur. Her ligger utfordringen med litteratur-tilfanget; som akademisk institusjon skal universitetet formidle både system-intern og system-kritisk tenkning. Ambisjonen er å gi innføring i begge deler, men mye av det systemkritiske må nok framføres under forelesningene.

Øvelser med vernesaker:
Kulturminneforvaltningens viktigste verktøy i tillegg til Lov om kulturminner er den offentlige arealplanleggingen. Planer for bruk av områder til industri, vei, bolig, landbruk eller rekreasjon vil ofte medføre at kulturminner blir ødelagt, eller at landskapet rundt blir forandret dramatisk.
   Under øvelsene vil studentene bli forelagt konkrete forslag til arealplaner for steder der det er påvist kulturminner. Oppgaven blir å vurdere de ulike samfunnsverdiene (inntjening, næring, rekreasjon) opp mot verneverdi, og å diskutere ulike løsningsmodeller.
   Målet er ikke å dyrke fram spesielle løsningsmodeller, men å få en forståelse av hvilke krefter som skal vurderes mot hverandre.

Generell litteratur
Seksjon 1	Faste kulturminner og kulturmiljø

Andersson, Gunnar 2005: Gravspråk som religiös strategi. Valsta och Skälby i Attundaland under vikingatid och tidig medeltid. Riksantikvarieämbetet. Pp 99 – 139  = 	40 sider

Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen 2004 Samenes historie fram til 1750. Cappelens Akademisk Forlag. Pp 93 – 131							= 38 sider

Pedersen, Ellen Anne, Frans-Arne Stylegar, Per G. Norseng 2003: Øst for Folden. Østfolds Historie Bind 1. Østfold fylkeskommune Pp 40 – 113=				73 sider

Solberg, Bergljot 2000: Jernalderen i Norge 500 før Kristus til 1030 etter Kristus. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo. Pp 28-49, 66-78, 127-136, 212-245 =			 66 sider

Wangen, Vivian 1998: Gravfeltet på Gunnarstorp. Et monument over dødsriter og kultutøvelse i 1200 år. Pp 153-171 i: Fra Østfolds oldtid. Foredrag ved 25-årsjubileet for Universitetets arkeologiske stasjon Isegran. Red. Einar Østmo. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. Ny rekke Nr. 21=
18 sider

SUM 235 sider

Seksjon 2	Landskapsanalyse

Gansum, Terje, Gro B. Jerpåsen, Christian Keller 1997: Arkeologisk landskapsanalyse med visuelle metoder. AmS Varia, Arkeologisk museum i Stavanger. Pp 10 – 32 	22 sider

Tilley, Christopher 1994: A phenomenology of landscape. Oxford/Providence, USA. Berg 
Pp 7 – 34 								27 sider

SUM 	49 sider

Seksjon 3	Verdisetting

Burström, Mats 2007: Samtidsarkeologi. Introduksjon til et forskningsfält. Studentlitteratur. Pp 65-104 									39 sider

Connerton, Paul 1989: How Societies Remember. Pp 1- 40 Cambridge University Press 
40 sider

Hunt, Alistair and Tim Taylor 2009: Values and cost-benefit analysis: economic efficiency criteria in adaptation. Pp 197-211 i: Adger, Neil, Irene Lorenzoni and Karen O’Brien (red.): Adapting to Climate Change. Thresholds, Values, Governance. Cambridge University Press (Handler mye om global oppvarming, men prinsippene er appliserbare på kulturminner)		14 sider

SUM 93 sider

Seksjon 4	Lovverk og utredninger
Stoff til denne og andre seksjoner ligger på nettet. Fronter-rommet er satt opp som en ’Inngang’ til disse nettsidene, som tilhører offentlige etater slik som Staten, Miljøverndepartementet, Riksantikvaren, osv.
   Fronter-rommet inneholder aktuelle URL-adresser, organisert i mapper med ulike tema. Der jeg har kunnet, har jeg også lastet ned en del av de aktuelle dokumentene i pdf-format slik ad de kan leses direkte.
Vi vil også bruke noen databaser som vi må jobbe med direkte på nettet.

Handlingsplan for kulturminneforvaltning 1992. Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Miljøverndepartementet 7. September 1990, avgitt 5. Februar 1992 (Finnes kun i trykt versjon).


Her er et utvalg av lenkene (noen av sidene krever passord):

Lov om kulturminner av 9. Juni 1978    http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-050.html
Endringer, kulturminner på Svalbard    http://www.lovdata.no/all/nl-20050610-052.html" http://www.lovdata.no/all/nl-20050610-052.html
Endringer, løsøre    http://www.lovdata.no/all/nl-20010406-012.html" http://www.lovdata.no/all/nl-20010406-012.html
Lov om offentlig forvaltning av 02. 10. 1967    http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html" http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

NOU 2002:1 Fortid former framtid, utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Utredning fra Kulturminneutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. April 1999. Norges offentlige utredninger. Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, Oslo
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2002/nou-2002-1.html?id=380082" http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2002/nou-2002-1.html?id=380082

Plan- og bygningsloven   http://www.regjeringen.no/nb/sok.html?id=86008&quicksearch=Plan+og+bygningsloven" http://www.regjeringen.no/nb/sok.html?id=86008&quicksearch=Plan+og+bygningsloven
og kulturminnevern etter plan- og bygningsloven
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/1992/t-492-kulturminnevern.html?id=107839

Fylkesplan for Sogn og Fjordane
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/kgl_res/2009/fylkesplan-for-sogn-og-fjordane-2005--20.html?id=548353

NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet.

UNESCO World Heritage Centre http://whc.unesco.org/" http://whc.unesco.org/

Kulturminner og kulturmiljø   http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/kulturminner.html?id=1198" http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/kulturminner.html?id=1198

Kulturlandskap   http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500012472
og
https://blyant.uio.no/links/files.phtml/255089668$328829050$/Undervisning/Kulturlandskap/DN+-++Hva+er+kulturlandskap.mht" https://blyant.uio.no/links/files.phtml/255089668$328829050$/Undervisning/Kulturlandskap/DN+-++Hva+er+kulturlandskap.mht

Handlingsplan for kulturminner i Trøndelag
http://www.kreativetrondelag.no/kulturminna/Refsnes/Handlingsplan-for-kulturminner/" http://www.kreativetrondelag.no/kulturminna/Refsnes/Handlingsplan-for-kulturminner/

Riksantikvaren   https://blyant.uio.no/links/files.phtml/255089668$328829050$/Undervisning/Riksantikvarens+dokument/RA+organisasjons+kart.mht" https://blyant.uio.no/links/files.phtml/255089668$328829050$/Undervisning/Riksantikvarens+dokument/RA+organisasjons+kart.mht

’Askeladden’ arkeologisk database   http://askeladden.ra.no/sok/" http://askeladden.ra.no/sok/
’Arkeoland’ arkeologisk database   http://www.arkeoland.uib.no/" http://www.arkeoland.uib.no/

Klima  http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/klima/lenker-til-informasjon-om-klima.html?id=443508" http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/klima/lenker-til-informasjon-om-klima.html?id=443508


Seksjon 5	Forvaltningsinstitusjoner
Se lenkene i forrige avsnitt

Holm, Ingunn 2008 Kulturhistorisk forskning, kulturminnevernforskning og forvaltning av automatisk freda kulturminner i Norge. Pp 53-65 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift Vol 10 2007/2008
(Dette er ment som en debattartikkel, men den gir grei oversikt over de ulike institusjonene i kulturminneforvaltningen, om tjenesteveier osv.)					12 sider

Seksjon 6	Virkemidler
Tema 1: Tap av fornminner
Bøe Sollund, May-Liss 2008: Fornminner i fare – til alle tider. Pp 179-192 i:Viking. Norsk Arkeologisk Selskap 2008 										13 sider

Gjerpe, Lars Erik 2007 Haugbrottets konsekvenser for vikingtidsforskningen. Pp 105 – 124 
19 sider

Larsen, Jan Henning 1990: Om desimeringen av våre fornminner. Noen resultater fra arbeidet med registrering av fornminner i Det økonomiske kartverket i 1980-årene. Pp 47 – 60 i:Universitetets Oldsaksamlings årbok 1989/1990. Oslo 1990 						13 sider

Tema 2: Effekter av lovverk og praksis
Østveit, Karin 2006 Trusler fra fortiden. Pp 6-14 i: A Magasinet Nr 36 1. September 2006. Aftenposten										8 sider

SUM 53 sider

Seksjon 7	Debatt
Debatten ’Forskning og forvaltning’ i Primitive tider 1998-1999:
Boaz, Joel 1998 Forskning og forvaltning: En diskusjon om forhistoriens fremtid. Pp 61-76 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift 1998: Vol. 1  Oslo				15 sider

Hilde Rigmor Amundsen 1999  Kommentar til Forskning og forvaltning: En diskusjon om forhistoriens framtid. Pp 1006-110 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift 1999. Oslo			5 sider

Brattli, Terje 1999 Kommentar til Joel Boaz’ artikkel Forskning og forvaltning: En diskusjon om forhistoriens fremtid. Pp 111-113 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift 1999. Oslo	3 sider

Grøn, Ole 1999: A og B arkeologer? Pp 116 – 117 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift 1999. Oslo
											2 sider
 
Christian Keller 1999: Forskning og forvaltning. Pp 100-105 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift 1999. Oslo										6 sider

Mikkelsen, Egil og Perry Rolfsen 1999: Forskning og forvaltning: En diskusjon om forhistoriens fremtid – En kommentar til Joel Boaz. Pp 118 – 123 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift 1999. Oslo
											6 sider

Skar, Birgitte 1999: Om ikke å sage over grenen. Pp 114-115 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift 1999. Oslo										2 sider

Joel Boaz 1999: Metode, teori og politikk: Svar til kommentarene. Pp 124-129 : Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift 1999. Oslo							6 sider
Til sammen 45 sider
Debatten ”Kulturminnevernforskning – hvor nyttig?” Fra Primitive tider Vol. 7 2004
 Lillehammer, Grete 2004: Kulturminnevernforskning – hvor nyttig? Pp 81-94 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift vol. 7 2004							13 sider

Krøger, Jens Fleming 2004: Kommentar til Grete Lillehammer: ”Kulturminnevernforskning – hvor nyttig”? Pp 95-98 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift vol. 7 2004			4 sider

Omland, Atle 2004: Kommentar til Grete Lillehammer: ”Kulturminnevernforskning – hvor nyttig”? Pp 99-102 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift vol. 7 2004				3 sider

Rolfsen, Perry 2004: Kommentar til Grete Lillehammer: ”Kulturminnevernforskning – hvor nyttig”? Pp 103-106 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift vol. 7 2004				4 sider

Skar, Birgitte 2004: Kommentar til Grete Lillehammer: ”Kulturminnevernforskning – hvor nyttig”? Pp 107-109 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift vol. 7 2004				3 sider

Lillehammer, Grete 2004:  ”Kulturminnevernforskning – hvor nyttig”? Kommentar til kommentarene 110-114 i: Primitive tider. Arkeologisk tidsskrift vol. 7 2004				5 sider

Til sammen  32 sider

