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Marit Johansson

Når fortiden griper inn i våre liv
En personlig fortelling om hvordan engasjementet  

for arkeologiens sosiologi ble vekket

Jeg hadde knapt gjennomført mitt første semester på arkeologistudiet da 
jeg fikk den første kjennskapen til det uløselige samspillet mellom nåtid og 

fortid. Som ferske arkeologistudenter, reiste vi til Staraja Ladoga i Russland for 
å delta ved utgravningen av denne vikingtidsbyen som ligger ved elven Volkov 
ved innløpet til Ladoga-sjøen. I en liten og fredelig landsby, som Staraja Lado-
ga, ble byen tydelig dominert av alle arkeologene som i løpet av julimåned kom 
for å gjennomføre årets utgravning. Barn og ungdom løp rundt oss hele dagen 
på utgravningsfeltet, og mange satt forventningsfulle på sjaktkanten for å se 
restene av vikingtidsbyen som så dagens lys etter å ha ligget skjult av tykke kul-
turlag gjennom århundrer. Jeg satt imidlertid nede i den dype utgravningssjak-
ten og kikket opp på de skuelystne, og lurte på hva de tenkte og hvordan denne 
nære opplevelsen med fortidens levninger innvirket på dem. Ja, hvordan preget 
det hele lokalsamfunnet ? Jeg lekte med tanken om å studere dette nærmere i 
Staraja Ladoga da jeg senere skulle finne et prosjekt for masteroppgaven, men 
til slutt valgte jeg det mer hjemlige case-studiet Kaupang i Vestfold i Norge. 
Masteroppgaven fikk tittelen ”Kaupang – kulturminner og lokalbefolkning. Et 
møte mellom nåtid og fortid”, og formålet var å undersøke lokalbefolkningens 
opplevelse av de årevise arkeologiske utgravningene, og deres syn på den senere 
forvaltningen av stedet ( Johansson 2006 ). 

Oppholdet i Staraja Ladoga og studien på Kaupang var imidlertid kun en 
smakebit på det jeg senere skulle oppleve daglig i løpet av årene i forvaltningsar-
keologien. Som arkeolog i fylkeskommunen, så vi stadig eksempler på hvordan 
kulturminner kunne få betydelig innvirkninger på utviklingen av vårt moderne 
samfunn. Problemstillingen mellom fortid og nåtid blir sjelden så tydelig som 
når man avdekker grav på grav, mens grunneier og tiltakshaver står ved siden av 
med utbygningsplanene klare for området. 

Så kom muligheten til å dra ut i verden igjen da jeg fikk stillingen som 
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praktikant ved Direktoratet for Kultur i Verdensarvbyen Angra do Heroísmo 
på Azorene. Uten store forkunnskaper om portugisisk kulturminnevern, ankom 
vi den vakre hvitmalte byen som ligger på spissen av en øy midt i Atlanterhavet. 
Litt etter litt fikk vi imidlertid innsikt i de aktuelle forvaltningssakene i byen, og 
jeg ble klar over at de stod overfor mange av de samme utfordringene i forhold 
til vern og bruk som hjemme i Norge. Denne gangen dreide det seg også om 
verdensarv. Jeg så min overordnede arkeologkollega kjempe kulturminnenes sak 
blant utbygningslystne politikere og tiltakshavere i Angra do Heroísmo. Vi var 
blant annet på hyppige besøk for å overvåke restaureringen av et av de gamle 
klostrene i byen, og ble etter hvert fortrolige med de gjeldende vernebestemmel-
sene og restriksjonene som de private huseierne og butikkeierne i bykjernen må 
forholde seg til. Kollegaer innlemmet meg også i noen av de utfordringene byen 
hadde hatt de senere årene, og konstruksjonen av en ny marina i Angras havn 
på 1990-tallet ble stadig trukket frem som en av de mest konfliktfylte sakene. 
Utbygningsprosjektet nådde også UNESCO’s Verdensarvkomité som uttrykte 
seg kritisk til marinaen, da de mente dette kunne forstyrre det visuelle inntryk-
ket av Verdensarvbyen ( UNESCO 1999 ). 

En levende historisk by er på mange måter den ultimate møteplassen for 
problemstillingene knyttet til modernisering kontra vern av kulturminner, hvor 
fortid og samtid lever side om side og kjemper om det samme begrensede rom-
met. Det er spesielt behovene for transport og mobilitet, forutsetninger for 
lønnsom forretningsdrift og god boligstandard innenfor de historiske bykjer-
nene som tvinger frem endringer slik at byen kan forbli et levende sentrum 
( Schicker 2009 ). Det var også da jeg så flere eksempler på denne problematik-
ken i Angra do Heroísmo, at spørsmålene begynte å dukke opp. Hvordan er det 
å leve og bo i en Verdensarvby ? Hvordan er det å være butikkeier i Angra do 
Heroísmo ? Like viktig ; hvordan er det å stå på den andre siden og ha forvalt-
ningsansvaret for Verdensarvbyen ? Hva er viktigst ? Nåtid eller fortid ? Hvilke 
hensyn tas i forhold til fortsatt utvikling i en Verdensarvby ? Hvordan vernes 
byen på best mulig måte ? Ja, hva skjer i det hele tatt med en by som blir utpekt 
til en Verdensarvby ? Jeg hadde så mange spørsmål, og en idé til et forsknings-
prosjekt begynte å ta form. Det tok likevel to år før jeg endelig forfattet en 
prosjektbeskrivelse og søkte på doktorgradsstipendiatet i internasjonal kultur-
politikk som var utlyst ved Høgskolen i Telemark i Norge. Dette viste seg også 
å være skrittet ut fra et kjent arkeologimiljø til en akademisk verden som i større 
grad er preget av kultursosiologer og kulturpolitikk. Så søkte jeg meg videre 
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til doktorgradsutdanningen ved Tema Q, hvor jeg fant et viktig supplement til 
fagmiljøet i Norge. I denne fasen var det også godt å komme til et institutt med 
andre arkeologer som var eller hadde vært i den samme omstillingsprosessen.

Ideen som ble til mens jeg vandret i Angra do Heroísmos brolagte gater med 
friske øyne har nå blitt et doktorgradsprosjekt, og byen som jeg knapt kunne ut-
tale navnet på, har sakte men sikkert blitt et sentralt sted i mitt liv. I løpet av fel-
tarbeidet og intervjuundersøkelsene i Angra do Heroísmo har jeg kommet nær 
menneskene som bor i byen, og tiden i byen har gitt meg forståelse for hvordan 
de forholder seg til sine omgivelser – på godt og vondt. Byen fremstår utvilsomt 
som et ganske annet sted etter jeg har vært innenfor dørstokken til beboerne, og 
sett hvordan de lever og bevarer husene som utgjør Verdensarvbyen Angra do 
Heroísmo. Samtidig ser jeg kulturminnevernernes utfordringer, og de vanske-
lige og kanskje upopulære valgene de ofte må ta for å gi byen et tilstrekkelig 
vern. Så vanskelig kan det i enkelte tilfeller være, at bevaring ofte må vike til 
fordel for dagens krav til et moderne bysentrum.

Verdensarv er i prinsippet en enestående idé – Angra do Heroísmo er altså 
så viktig at den skal forbli en del av vår felles kulturarv, uansett nasjonal og et-
nisk tilhørighet. I den senere tiden har en raskere informasjonsflyt kanskje gjort 
det mulig å få en større forståelse for en global kulturarv som vi alle kan ha en 
relasjon til og et ansvar for. Et av målene med UNESCOs Verdensarvliste har 
også vært å løfte kulturminnevernet opp fra et lokalt og nasjonalt anliggende 
til en internasjonal forpliktelse. Likevel har mine erfaringer fra Angra do He-
roísmo vist at den daglige forvaltningen og formidlingen av verdensarvstedene 
i stor grad avhenger av lokale politiske forhold, økonomiske forutsetninger og 
det rådende nasjonale forvaltningsapparatet. På det nåværende tidspunkt vil jeg 
ikke trekke noen konklusjoner, men jeg håper at studien i Angra do Heroísmo 
kan sette fokus på problemstillingene knyttet til vern og bruk av Verdensarvbyer 
spesielt, og kulturminnevern innen historiske byer generelt. Samtidig håper jeg 
studien kan være et verdifullt bidrag for lokalsamfunnet Angra do Heroísmo og 
deres forvaltning av Verdensarvbyen. 

Det har allerede gått over ti år siden jeg satt i utgravningssjakten og så opp 
på barna som kikket over sjaktkanten i Staraja Ladoga, og fra å være en fersk 
arkeologistudent ved Vitenskapsmuseet i Trondheim står jeg nå midt i et dok-
torgradsprosjekt. Videre har et nasjonalt kulturminne som Kaupang byttet plass 
med en Verdensarvby på Azorene. Med tilknytning til Norge, Sverige og Por-
tugal, har dette blitt et sant internasjonalt prosjekt, og om det til tider både kan 
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føre til språklig og kulturell forvirring, så gir dette meg en bred plattform hvor 
jeg kan hente kunnskap og ny innsikt fra flere fagmiljøer. Uansett, da som nå, 
er det nysgjerrigheten på samspillet mellom fortid og nåtid som motiverer meg 
videre, og med inspirasjon fra mine ulike akademiske kretser har jeg endelig 
definert mitt eget interesseområde ; arkeologiens sosiologi. 
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