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Recent research in landscape, planning and archaeology focuses on both knowledge about the past, and on the various
interests in and uses of cultural heritage knowledge. In this paper we discuss integration of these perspectives in
approaches to archaeology embodied in several recent and approved Norwegian guides to cultural heritage analysis.
These guides have different purposes: landscape characterization, place analysis, or environmental impact assessment.
Their common starting point is to find and describe cultural heritage. We have investigated results emerging from three
different guidelines for cultural heritage in a city fringe area. Landscape characterization focuses on varied everyday
perceptions of landscape, thereby stressing the dominant visible landscape elements as a common denominator. This
approach, being based on visibility, will often ascribe cultural heritage a secondary role. Place analysis focuses on the
selection of important periods in the history of the place and emphasizes material traces from these periods. It becomes
visibly evident that some things are given priority while others are not. Place analysis may stress important historical
elements which have been obscured in the background by recent development. Environmental impact assessment
emphasises cultural heritage according to categories defined in the analysis guide, usually heritage on and below the
surface which is protected by law and documented in databases. Our results showed that when used to identify and
describe historical structures and sites in the same area, these three approaches will present different information about
the cultural heritage. Furthermore, academic discussion of the varied perceptions of and interests in cultural heritage
is not very evident in the analysis guides or analysis results. They all rely heavily on academic tradition to find and
present the one correct scientific set of cultural heritage knowledge. In the absence of analyses of variation, it is difficult to
capture the plurality of use, time periods and structures which often characterise city fringe areas. Our results demon-
strate the ever present need to be aware of how varying perspectives and power relations impact our interest in the past.
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Innledning
I norsk lovverk er kulturminner omtalt som
kilder til opplevelse, selvforståelse, trivsel og
virksomhet. Arkeologiske kulturminner, de
eldste sporene etter menneskers bruk og ak-
tivitet, er verdier med spesielt behov for opp-
merksomhet og beskyttelse. I dag har utbyg-
gingsplaner og formelle planprosesser stadig
større innvirkning på hva som skjer med de
arkeologiske kulturminnene. Prioriteringer
og valg gjøres gjerne tidlig i en planprosess,
mens kulturminnesektoren ofte kommer

sterkest inn ved høring av reguleringsplan,
når store deler av planene allerede er fast-
satt. Som grunnlag for overordnet planleg-
ging brukes gjerne analyser av sted og land-
skap for å identifisere viktige interesser i det
aktuelle arealet.

Utviklingen av kulturhistoriske analyser
er del av en økt interesse for stedsanalyser
og landskap i planlegging i Norge siden
1990-tallet. Stedsutviklingsprosesser med
fokus på blant annet estetikk og kulturmin-
ner er ment å gi en helhetlig og bevisst for-
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ming av stedet, utvikle «det gode sted» ba-
sert på forutsetningen at mange norske tett-
steder har «tapt sin karakter og identitet»,
de er stygge (Tennøy og Saglie 2000). Paral-
lelt har fokus på landskap økt og i 2004 rati-
fiserte Norge den Europeiske Landskaps-
konvensjonen (Council of Europe 2000).
Landskapskonvensjonen legger vekt på å ta
vare på alle typer landskap, både landskap
med spesielle kvaliteter og hverdagsland-
skapene. Konvensjonen fremhever også
landskapet som leveområde for mennesker
og tema for demokratisk debatt. Hvordan
dette skal håndteres i praksis har vært mye
diskutert (Peil 2006; Jones 2007; Jones et al.
2007; Svensson 2009; Vouligny et al. 2009;
Jones og Stenseke 2011). Landskapshensyn
skal styrkes i arealplanleggingen, det er
blant annet ivaretatt i den nye plan- og byg-
ningsloven (LOV-2008-06-27-71 [1985]).
Gjennom styrking av overordnet planlegging
er hensynet til landskap og andre interesser
ment å komme tidligere inn i planprosessen.

Kulturminner i plansystemet har blitt dis-
kutert i forhold til landskapshensyn (Anton-
son 2009), stedsanalyser (Tennøy og Saglie
2000; Schibbye 2001), konsekvensanalyse-
systemet (Tesli et al. 2006; Erikstad et al.
2008; Jones 2010), og som del av kulturmin-
neforvaltningen generelt (bl. a. Hygen 1996;
Nesheim 1999; Lillehammer 2004; Brattli
2006; Anker 2007). Det har vært begrenset
fokus på hvordan det arbeides med arkeolo-
giske kulturminner tidlig i planprosesser.
Kulturminneforvaltningen i dag kommer
ofte sterkest inn på detaljplannivå, når plan-
prosesser gjerne har pågått en stund (Sw-
ensen et al. 2004; Swensen og Jerpåsen
2008). 

Vi har undersøkt i hvilken grad nye nor-
ske verktøy for overordnede analyser har
innarbeidet nyere teori innen kulturhisto-
risk kunnskapsproduksjon og kunnskaps-
bruk. Det har sjelden blitt gjort vurderinger
av analyser som er direkte sammenliknbare
slik som i vårt arbeid, hvor både tid, rom og
de utførende fagfolkene er identisk ved alle
tre analyser. Vi har valgt å sammenlikne tre
veiledninger for kulturhistorisk analyse som
allerede er i bruk i overordnet planlegging el-
ler er utarbeidd og anbefalt av nasjonal kul-
turminneforvaltning. I praktisk bruk i dag,

på bakgrunn av lovverk og sektorisert for-
valtning, forstås arkeologi ofte som kultur-
minner under bakken samt automatisk fre-
dete kulturminner, fra før 1537. De tre ana-
lyseveiledningene vi har undersøkt omtaler
kulturminner eller kulturhistoriske verdier.
I vår tekst forstår vi kulturminner som ob-
jekter tillagt historisk verdi, kulturhistorie
som et videre begrep som også inkluderer
kunnskapen om og interessen for fortiden.
For å fange ulike perspektiv har vi i tillegg til
de mer tradisjonelle definisjonene av arkeo-
logi ut fra materiale, metode og lovverk
brukt Holtorf (2005; Holtorf 2007a) og Smith
(2004; Smith og Waterton 2009) sine utvide-
te arkeologibegrep som fokuserer på dagens
praksis og bruk. 

Metode og teori
Materiale og metode for sammenlikning
Vi ønsket å undersøke ulike tilnærminger til
identifisering av kulturhistoriske verdier
slik de er konkretisert i veiledninger. Veiled-
ningene vi har sett på er alle relativt nye og
fokuserer spesielt på kulturhistorie og/eller
kulturminner. To av veiledningene er utvi-
klet av eller i samarbeid med Riksantikva-
ren, full tittel er: Landskapsanalyse, fram-
gangsmåte for vurdering av landskapskarak-
ter og landskapsverdi (Clemetsen 2010) og
Kulturhistorisk stedsanalyse, en veileder i
bruk av DIVE (Reinar og Westerlind 2009).
Analysene kalles heretter Landskapsanaly-
se og Stedsanalyse-DIVE. I mars 2011 ble
det gitt ut en oppdatert veileder for land-
skapsanalyse rettet spesielt mot kommune-
planer (Direktoratet for naturforvaltning og
Riksantikvaren 2011) som bygger på veiled-
ningen til Landskapsanalyse som vi har stu-
dert. I og med at våre landskapsanalyser ble
gjort med veilederen fra 2010, er det 2010-
utgaven som vil bli diskutert videre i denne
artikkelen. Landskapsanalyse og Stedsana-
lyse-DIVE sammenliknes med eneste gjel-
dende framgangsmåte for konsekvensanaly-
ser etter plan- og bygningsloven. Veilednin-
gen til konsekvensanalyse er utviklet av
Vegdirektoratet, full tittel er Konsekvens-
analyser, Veiledning, Håndbok 140, Statens
vegvesen (Hjermstad 2006) heretter kalt
Konsekvensanalyse.
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Alle de tre veiledningene innebærer bruk
av flere ulike metoder. Vi bruker derfor i ho-
vedsak begrepet veiledning om dokumente-
ne som presenterer arbeidsformen, og analy-
se om det undersøkende arbeidet og resulta-
tet av de tre tilnærmingene vi har undersøkt.
Landskapsanalysen har som mål «å styrke
eksisterende analysemetoder og presentere
en framgangsmåte basert på Den europeiske
landskapskonvensjonens landskapsforståel-
se». Veiledningen skal være et redskap for å
få fram det karakteristiske i ulike landskap.
Den bygger på prinsipper fra Storbritannia
der de har utviklet og utført en metode for
landskapskarakterisering med en egen vari-
ant for den historiske landskapskarakterise-
ringen (Fairclough 2002; Rippon 2004). Hen-
sikten med den norske veiledningen er å
kunne foreta en integrert landskapsanalyse
som rommer både visuelle/estetiske, natur-
messige og kulturhistoriske aspekter. Steds-
analyse-DIVE (Reinar og Westerlind 2009)
er utarbeidet av Riksantikvaren på bak-
grunn av flere forskningsprosjekt og studier
rettet mot kulturarv og byutvikling (Tennøy
og Saglie 2000; Lethimäki 2006; Reinar
2009). Stedsanalyse-DIVE er «ikke en meto-
de i tradisjonell forstand, men et hjelpemid-
del for å (…) belyse kulturarvens kvaliteter
og muligheter i samfunnsutvikling og fysisk
planlegging, eller fokusere på grunnleggen-
de historiske trekk i enkle eller komplekse
områder» (Reinar og Westerlind 2009). Vei-
ledningen til Konsekvensanalyse er rettet
mot et konkret trinn i overordnet planleg-
ging av vegprosjekter. Hvilke typer tiltak
som skal konsekvensutredes defineres av
forskrift til plan- og bygningsloven (FOR-
2009-06-26-885). Veiledningen er den eta-
blerte og gjeldende metodikken for konse-
kvensanalyser etter plan- og bygningsloven,
og brukes også ved vurdering av andre typer
tiltak enn veg. Kulturminner og kulturmiljø
er et av mange utredningstema i veilednin-
gen. Resultatene fra konsekvensanalyse av
kulturminner og kulturmiljø skal settes opp
slik at de kan vektes mot andre samfunnsø-
konomiske hensyn, både prissatte og ikke-
prissatte, i en oppsummerende, samlet kon-
sekvensvurdering av et tiltak.

Som grunnlag for sammenlikningen av de
tre veiledningene ble det samme geografiske

arealet analysert tre ganger i tråd med de tre
ulike tilnærmingene. Vi fulgte veiledningene
relativt strengt, men med praktiske tilpas-
ninger vi anser som normale for et analyse-
arbeid. Basert på kilder og befaringer utar-
beidet vi beskrivelser og kartpresentasjoner
av de kulturhistoriske elementene som ble
trukket fram med de ulike analysene. Vi
valgte å avgrense oss til de grunnleggende og
tilsynelatende nøytrale analysetrinnene som
er ganske like i de tre veiledningene: den for-
beredende og den beskrivende fasen, i og
med at det er disse analysetrinnene som av-
grenser fokus og setter rammene for hvilke
kulturminner som blir sett og beskrevet. Alle
de tre veiledningene har etterfølgende analy-
setrinn kalt tolkning og/eller verdivurdering,
deretter omtales planlegging, aktivering el-
ler konsekvensvurdering.

Det kan argumenteres for at de tre meto-
dene vi ser på er usammenliknbare. For det
første er Konsekvensanalyse ment å møte
formelle utredningskrav i plan- og bygnings-
loven ved visse typer tiltak. Det er en målset-
ting også for Landskapsanalyse at den skal
kunne brukes ved slike utredninger, men
Landskapsanalyse og Stedsanalyse-DIVE er
i større grad veiledninger man kan velge å
bruke i plan- og utviklingsprosesser, de går
ikke inn i lovpålagte prosesser. For det andre
er Landskapsanalyse ment å identifisere
både kulturhistoriske og andre verdier i et
landskap mens Stedsanalyse-DIVE og Kon-
sekvensanalyse av kulturminnetema kun er
rettet mot det kulturhistoriske. Stedsanaly-
se-DIVE er dessuten rettet mot et mer detal-
jert nivå enn Landskapsanalyse og Konse-
kvensanalyse. Samtidig har de tre analysene
til felles et mål om å identifisere og beskrive
kulturhistoriske element i et gitt geografisk
område. Vi mener derfor det er interessant å
se på hvordan kulturminner og kulturhisto-
rie i byrand kan behandles ved hjelp av til-
nærminger som faktisk tilbys i dag.

Caseområde
Et byrandområde i Østfold fylke ble valgt
som case. Randsone til by ble valgt fordi slike
områder ofte utsettes for utbyggingspress,
de er dermed typiske areal for den typen
analyser vi har undersøkt. Begrepet «byens
randsone» er ment å beskrive områder i ut-
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kanten av byer, som verken er rene byområ-
der eller landlige jordbruksområder, men en
kombinasjon. Byrand innehar mange ulike
funksjoner og har en heterogen og fragmen-
tert karakter. Områdene framstår ofte som
rotete og uoversiktlige. Her finnes gjerne
kjøpesentre, parkeringsplasser, nærings-
bygg men også boligområder og jordbruksa-
realer (Meeus 2008). De er mer eller mindre
et resultat av tilfeldig planlegging og bit-for-
bit utbygging. Over tid endres landskapet
dramatisk, men nesten umerkelig (Øster-
berg 1998; Adell 1999; Hayden og Wark
2004; Taylor og Lang 2004; Tress og Tress
2004; Bruegmann 2005). Det innebærer ny
bosetting og nye strukturer som overlagrer
historiske elementer. Kulturminner mister
ofte sin opprinnelige kontekst, identitet og
lesbarhet (Antrop 2004; Swensen og Jer-
påsen 2008). Randsoner er gjerne typiske
hverdagslandskap men kan ofte inneholde
mangfoldige spor etter kontinuerlig bruk av
landskapet. Eksisterende tilnærminger er
gjerne fokusert mot én landskapstype, for
eksempel er Stedsanalyse-DIVE rettet pri-
mært mot bymiljø mens Landskapsanalyse
er rettet mot mer rurale landskap. Det er en
mangel på metoder tilpasset blandingsland-
skapet i byrand. 

Vi ønsket et caseområde med kjente arke-
ologiske spor. Det valgte arealet inkluderer
Tune kirkested og kommunesentrum i tidli-
gere Tune kommune. Navnet Tune har fått
en sentral posisjon i norsk arkeologi på
grunn av vikingskipet som i 1867 ble gravd
ut på Rolvsøy. Funnet ble kalt Tuneskipet si-
den det var funnet innenfor Tune prestegjeld
(Rygh 1867; Shetelig 1917; Marstrander
1999; Paasche 2010). Tunesteinen med rune-
innskrift fra ca 400 e.Kr. ble funnet i kirke-
gårdsmuren på Tune, opprinnelig plassering
er ikke kjent (Grønvik 1987). For øvrig har
blant andre Brøgger foreslått at Alvim er det
Alvheim som er omtalt i Ynglingesaga og
Halvdan Svartes saga som kongssete i Vins-
gulmork. Koblingen mellom stedet Alvim og
sagaens Alvheim er usikker (Marstrander
1999; Paasche 2010). Selv om disse mest
kjente funnene ikke skulle komme fra vårt
caseområde, er Tuneområdet på Raet et vik-
tig sted i arkeologien nasjonalt og regionalt.
Det er et av stedene med påvist tidlig jord-

bruk og bosetting, området har vært et makt-
sentrum tilbake i middelalder og jernalder
synliggjort blant annet av de store bevarte
gravfeltene, og Valaskjold, prestegård til
Tune kirke, var i middelalderen Østfolds
største (Pedersen et al. 2003). 

Caseområdet ligger i dag i utkanten av
Sarpsborg bysentrum og omfatter jordbruksa-
realer, store veisystem, boligområder og et felt
med varehus kjent som «Tunejordet». Det el-
dre jordbrukslandskapet har gradvis blitt
nedbygget siden industrialiseringen på slut-
ten av 1800-tallet og er i dag et typisk rand-
sonelandskap. Det innehar ulike landskapse-
lement og kulturspor og er utsatt for areal-
press (Per André Hansen landskapsarkitekter
as og Stenseth Grimsrud arkitekter as 2003).

Teoretiske perspektiv
For å vurdere styrker og svakheter ved bru-
ken av veiledningene på et arkeologisk mate-
riale, må det klargjøres hvilken arkeologi
som er målestokk. I de siste tiårene har det
vært omfattende faglige diskusjoner om hva
arkeologi er og bør være, f eks (Shanks og
Tilley 1987; Hygen 1996; Solli 1996; Olsen
1997; McManamon og Hatton 2000; Hodder
2001; Smith 2004; Holtorf 2005; Brattli
2006). I etterkant av dette fokuset på hvor-
dan kulturarv skapes og formes av språk og
sosiale grupper, diskuteres i dag samspillet
mellom det materielle og bruken av det, mel-
lom det sosialt konstruerte og ting i seg selv
(Olsen 2010; Solli et al. 2011). Vi går ikke inn
i disse aller nyeste diskusjonene, men har
ønsket å se på hvordan tankesett fra tiår
med postprosessuell arkeologi har blitt inn-
arbeidet i analyseveiledningene; hvordan ar-
keologi utøves og brukes i kulturminnefor-
valtning og av andre grupper. Laurajane
Smith bruker begrepet «heritage professio-
nals» som samlebetegnelse for alle som ar-
beider innenfor kulturarvfeltet. Hun viser
hvordan de som arbeider profesjonelt med
kulturarv er en av flere grupper eller sam-
funn med interesser i fortiden. De blir lønnet
for arbeidet og definerer seg selv og sine kar-
rierer i forhold til engasjementet i fortiden
(Smith og Waterton 2009). Vi bruker hennes
perspektiver på forholdet mellom kultur-
arvsarbeiderne og andre interessenter i dis-
kusjonen av våre analyser.
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Resultat som kartvisning i lys av caseområdet

Landskapsanalyse

Stedsanalyse-DIVE
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Resultat i lys av caseområdet
Landskapsanalyse 
I Landskapsanalyse-framgangsmåte for vur-
dering av landskapskarakter og landskaps-
verdi er det et mål å avgrense og beskrive
områder med enhetlig landskapskarakter,
som grunnlag for senere verdisetting. Land-
skapskarakteren defineres på bakgrunn av
mange ulike elementer som til sammen dan-
ner et landskap, både landformer, vegeta-
sjon, arealbruk, kulturhistorie og romlig-es-
tetiske forhold.

Tilnærmingen skal føre til en heldekkende
beskrivelse, alle deler av arealet skal karak-
teriseres. I veiledningen ledes man gjennom
sjekklister fra geologi og ressursgrunnlag til
arealbruk og kulturhistoriske spor. I vårt ca-
seområde definerte morenen, dvs geologien,
avgrensningen og karakteren til delområdet
«Raet», mens grensene og karakteren til del-
området «Alvim- og Tunedalen» ble definert
av dagens landbruksdrift, skilt fra Alvimå-
sens karakter av boligfelt. Grunnleggende
landskapsform, de naturgitte forutsetninge-
ne og arealbruk ble førende for karakter, fo-

kus og avgrensning av alle delområder
innenfor vårt caseområde.

Kulturhistorie og kulturelle referanser tas
opp som tema fire og fem av de totalt seks te-
maene som skal undersøkes. Det medfører at
kulturminner som setter tydelig preg på da-
gens landskap blir trukket fram. I delområ-
det «Raet» var kulturminner med på å defi-
nere landskapskarakteren, gjennom vegsys-
temer som fortsatt følger eldre løp, jord-
bruksdriften der de siste par århundres
driftsform er delvis lesbar i bygninger og
landskap mens den tidligere landbruksdrif-
ten er mindre synlig i dag, samt i både kirke-
bygget og gravfeltet som er spor etter jernal-
derens trossystemer. Gårdstunene med eldre
bygninger i randen av jordbruksarealet var
med på å definere karakteren i delområde
«Alvim- og Tunedalen», mens eldre bygnin-
ger og kulturspor innimellom nyere boligom-
råder på «Alvimåsen» ikke var karakterise-
rende for dette delområdet. Kongevegen
framstod ikke som viktig for landskapska-
rakteren, og ble ikke omtalt i beskrivelsene
av delområder.

Konsekvensanalyse
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Stedsanalyse-DIVE
I Kulturhistorisk stedsanalyse- en veileder i
bruk av DIVE er det et mål å identifisere og
presentere bevarte strukturer fra perioder
som har vært viktige for stedets utvikling, i
en prosess for å skape bevissthet om og akti-
vere disse strukturene. 

Tilnærmingen fokuserer på objektene som
tydeliggjør viktige perioder i stedets historie.
Kulturminnene identifiseres og tydeliggjø-
res, gjerne ved hjelp av markeringer i et
kartsystem. I veiledningen ledes man til å
først identifisere perioder og prosesser som
har vært med på å forme stedet, deretter til å
søke etter synlige spor etter disse. Matrise-
presentasjoner av viktige tidsperioder krys-
set mot viktige hendelser/endringer anbefa-
les. I vårt studieområde ble jernalder, pre-in-
dustriell landbruk og industrialiseringen de-
finert som formende perioder, noe som ble
styrende for fokus og beskrivelse av struktu-
rer i området. Vegløpet langs raet og ned til
Glomma ble vektlagt i alle tre perioder. Veg-
løpet og gravfeltene ble definert som viktige
spor fra jernalder, fra det førindustrielle
landbruket ble alle gårdsbrukene på Alvim
og Tune framhevet slik de er dokumentert
blant annet på et kart fra 1774. Fra industri-
aliseringen er både industribygg og områder
med arbeiderboliger synlige spor.

Kulturminner som spor etter eldre struk-
turer og sammenhenger er hovedfokus i den-
ne analysen. Sammenhenger mellom gamle
vegløp og jernalderens gravfelt, eller de før-
industrielle gårdstunene på Alvim, ble tyde-
liggjort i vår analyse selv om forbindelsen er
lite synlig i dag. Kongevegen, som i dag er
brutt opp i delstrekninger med ulike navn,
ble framhevet som et strukturerende ele-
ment med lang kontinuitet, og definert som
formende for stedets utvikling.

Konsekvensanalyse
I Konsekvensanalyser, Veiledning, Håndbok
140, Statens vegvesen er kulturminnetema et
eget kapittel i en samlet veiledning for hvor-
dan en rekke prissatte og ikke-prissatte kon-
sekvenser av tiltak skal vurderes. For kul-
turminnetema er det et mål å avgrense og
presentere viktige kulturminner og kultur-
miljøer som kan komme i konflikt med et
planlagt tiltak. 

Tilnærmingen fokuserer på objekter, sam-
let og avgrenset i kulturmiljø. I veiledningen
ledes man via forhåndsdefinerte kategorier
som fornminner/samiske minner eller tek-
niske og industrielle minner til å identifisere
viktige kulturminner og sammenhengen de
står i, for deretter å avgrense kulturmiljø og
beskrive de sentrale elementene som danner
miljøet. Det medførte at i vårt caseområde
ble kulturminner som er beskyttet av lov og
lett tilgjengelig i registre vektlagt, det vil si
både synlige og ikke-synlige automatisk fre-
dete kulturminner i databasen Askeladden,
og bygninger som inngår i SEFRAK-regis-
tret.

Kulturminnene som kom i fokus var de
kjente, registrerte funnene, i tillegg var da-
gens arealbruk og kulturminnenes lesbarhet
førende for fokus, beskrivelse og inkludering
av enkeltminner i kulturmiljø. Bevarte jern-
aldergravfelt langs raet ble definert som et
miljø. Et annet miljø ble definert av gårdstu-
net på Alvim vestre med omland inkludert
de fredete helleristninger fra bronsealder og
bosettingsspor fra flere forhistoriske perio-
der som er funnet ved arkeologiske undersø-
kelser. Sporene etter de øvrige Alvimgårdene
framstod i Konsekvensanalyse som mer løs-
revne enkeltbygninger. Kongevegen ble ikke
identifisert som eget kulturminne og dermed
heller ikke som grunnlag for kulturmiljø.

Diskusjon
Kartets betydning
Alle de tre veiledningene legger opp til kart-
framstilling av resultatene i tillegg til be-
skrivende tekst. Kart er en takknemlig form
for sammenstilling og presentasjon av infor-
masjon slik at den kan oppfattes med et
raskt blikk. Bruk av kart er et sterkt virke-
middel. Landskap og sted forstås gjerne som
kollektivt definert og skapt, men en karto-
graf har fortsatt ofte en uimotsagt autoritet
og kart kan oppfattes som presentasjoner av
empiriske sannheter (Cosgrove og Daniels
1988; Peil 2006). Kart fungerer systematise-
rende for å kontrollere et område og oppfat-
telsen av det (Peil 2006). Landskapsanalyse
har som mål å beskrive alle deler av landska-
pet, og kartet tydeliggjør i hovedsak grense-
ne mellom landskapsakarakterer slik de ble
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definert primært ut fra geologiske former og
dagens arealbruk. Stedsanalyse-DIVE har
som mål å identifisere viktige strukturer og
tidslag med betydning for stedets utvikling,
dermed ble gamle veier, gårdsbruk og rituel-
le samlingspunkt framhevet i kartet. Målet
med Konsekvensanalyse er å identifisere og
avgrense viktige kulturminner og -miljø slik
at de blir håndterbare i forhold til et planlagt
tiltak, kartet fokuserer derfor på avgrensin-
gen av lovbeskyttede kulturminner. Arkeolo-
giske lokaliteter blir klarest tydeliggjort på
kartet som følger Stedsanalyse-DIVE, hvor
egen fargekode viser gravfeltene som er syn-
lige spor etter områdets dominerende rituel-
le posisjon i jernalder. I de to andre analyse-
ne kan arkeologien ha virket inn på grense-
settingen, men framgår ikke som egen kate-
gori i kartet.

Kunnskapen om fortiden 
Alle de tre analyseformene vi har undersøkt
hviler i hovedsak på en vitenskapelig tilnær-
ming, det kan gjerne oppfattes som en garanti
for pålitelig, nøytral informasjon. Men også
en vitenskapelig tilnærming kan diskuteres,
både resultatene og måten kunnskapen bru-
kes på. I den vitenskapelige metoden ligger
det innebygd en selvkritikk i form av at resul-
tater skal begrunnes og presenteres for for-
skersamfunnet for kritikk, vurdering og al-
ternative tolkninger. Vitenskapelig kunnskap
blir stadig utfordret både innenfra fagene og
av alternative forklaringsmodeller (Smith
2004). Selv om det noen ganger oppfattes slik,
definerer ikke vitenskapen sannheter men
regner som valid kunnskap det som inntil vi-
dere er godt nok begrunnet, basert på viten-
skapelige grunnprinsipp og metode (Rorty
1985; Bergsvik 2001; Merriman 2004; Feder
2006). Den vitenskapelige metoden har ikke
uten grunn blitt anerkjent for sin kunnskaps-
produksjon, og den rasjonelle, uttestende til-
nærmingen er å foretrekke framfor mange
andre. Innenfor det kulturhistoriske fagfeltet
kan fokus og produksjon av vitenskapelig re-
sultater begrunnes med formuleringer som at
fortiden har eksistert, og det er mulig å finne
gyldig kunnskap om den (Fagan og Feder
2006; Kristiansen 2008). 

Samtidig foregår søken etter fortidskunn-
skap alltid i en samtid, og velges ut fra et visst

perspektiv. Det kan oppleves forvirrende når
det også i faglige diskusjoner brukes ulike for-
tidsforståelser. Terje Brattli påpeker at i norsk
kulturminneforvaltning er det et uavklart for-
hold mellom fortiden som samtidskonstruk-
sjon og politisk, ideologisk eller økonomisk in-
strument, og fortiden som en konstant enhet
uavhengig av samtiden (Brattli 2006). 

I Landskapsanalyse står naturvitenska-
pelig kunnskap sentralt, i vårt studieområde
medfører det eksempelvis at raet som geolo-
gisk form blir førende for identifisering og
avgrensning av landskapskarakter, med de
forutsetninger for natur og kulturbruk som
morenen gir. I andre delområder blir vegeta-
sjon og grunnlaget for landbruksdrift vekt-
lagt i landskapsanalysen. 

Den profesjonelle kulturhistoriske kunn-
skapen er dominerende i både Stedsanalyse-
DIVE og Konsekvensanalyse, men på ulik
måte. Stedsanalyse-DIVE er den analysen
som sterkest posisjonerer seg innenfor et vi-
tenskapelig ståsted, det understrekes at vei-
ledningen har vokst fram av forskningspro-
sjekter (Reinar og Westerlind 2009). Stedsa-
nalyse-DIVE presiserer at det gjøres valg på
alle nivå av analysen, men har gjennom sin
fokus på viktige perioder og sentrale struk-
turer likevel sterke føringer for hva som
trekkes fram. I vårt tilfelle førte det til at fle-
re lite synlige kulturminnetyper som ikke
ble nevnt i de andre analysene fikk en fram-
tredende plass i Stedsanalyse-DIVE. Basert
på vitenskapelige metoder søker Stedsanaly-
se-DIVE etter de historisk formende struk-
turene, i vår case veiløp og knutepunkt for
næring og rituell aktivitet, som deretter skal
tydeliggjøres for befolkningen og øke deres
kompetanse som opplyste samfunnsborgere.

Resultatene fra Konsekvensanalyse byg-
ger også på en vitenskapelig tilnærming fra
arkeologi og andre kulturhistoriske fag. Kon-
sekvensanalyse legger vekt på det lovbeskyt-
tede, og loven og forvaltningspraksis er i stor
grad en formalisering og allmenngjøring av
vitenskapelige prinsipper. Gjennom lovverk
og retningslinjer er de viktige prioriteringe-
ne og verdiene konkretisert, i veiledningen
til Konsekvensanalyse framgår de av kon-
krete lister over hvilke kulturminnetyper
som skal vurderes og hvilke kriterier de skal
verdsettes ut fra. 
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Bruken av fortiden
Kunnskap, utdanning og forvaltning har
blitt definert som en vare som kan selges til
mennesker for at de skal investere støtte, tid
eller penger i arkeologisk kunnskap, produk-
ter og tjenester (Holtorf 2007b). I de tre un-
dersøkte analysenes er det et mål å få fram
og tydeliggjøre visse deler av et område eller
landskap. 

Landskapsanalyse har med seg kryssende
intensjoner fra Den europeiske landskaps-
konvensjonen. På den ene siden er det et mål
å øke kunnskap og bevissthet om landskap,
altså et opplærende perspektiv der den fagli-
ge ekspertisen skal overbevise andre om vik-
tigheten av å ta vare på landskap. Bak dette
ligger et syn på hva som regnes som gode og
dårlige landskap. Befolkningen skal læres
opp til et godt landskapsblikk. Samtidig de-
fineres landskap som «as perceived by peo-
ple», folks oppfatning av landskap skal ligge
til grunn for hvordan de skal ivaretas (Coun-
cil of Europe 2000). Det skal gis rom for ulike
forståelser av hverdagslandskapet slik det
oppleves av menneskene som lever i det. I
veiledningen til Landskapsanalyse er mot-
setningen mellom et opplærende landskaps-
blikk og et mangfold av landskapsforståelser
forsøkt løst gjennom en form for minste felles
multiplum. Det fokuseres på det mest be-
standige og målbare, eksempelvis romlig-vi-
suelle, geologiske og andre naturgitte for-
hold som det er liten uenighet om. Inklude-
ringen av kulturminner avhenger i stor grad
av hvor synlige og viktige de er i dagens øye-
blikksbilde. Utvalget av kulturhistoriske
element skjer på undersøkelses- og beskri-
velsesnivå. Det er lagt opp til at avgrensnin-
gen av områder skal diskuteres med de som
bor i og bruker området for å sikre at den er
i tråd med den lokale landskapsforståelsen.

Kongevegen tydeliggjør i hvor stor grad
Stedsanalyse-DIVE evner å hente fram og
dermed også tydeliggjøre kulturhistoriske
verdier. Kongevegen er lite lesbar i dag men
framstår med Stedsanalyse-DIVE som et
sentralt strukturerende element. Selv om
det gjennom veiledningen understrekes at
det kan gjøres ulike valg, gir Stedsanalyse-
DIVE en autorativ tolkning og definisjon av
kulturhistorien. Valgmulighetene gis innen-
for rammene av de kulturhistoriske viten-

skapene. Stedsanalyse-DIVEs framheving
av element som var lite viktige i de andre
analysene handler også om å markedsføre
kulturhistorien, forbedre offentlighetens
oppfatninger, og styrke fagets sosiale og poli-
tiske støtte. Laurajane Smith påpeker hvor-
dan arkeologi kan være «a technology of go-
vernment» – forvaltningen defineres som
den tekniske prosessen regulert av lover, re-
gelverk og etikk, den oppfattes som apolitisk,
noe som gjør arbeidet og materialet mer
håndterbart. Hun hevder at siden arkeologi
kan knyttes til fysiske steder er fagtilnær-
mingen nyttig for styresett og byråkrati for å
definere forutsetninger og vurdere motstri-
dende interesser og ønsker om bruk av forti-
da. Så lenge kunnskapen kan og blir brukt til
å tolke og påvirke bruken av fortida i dag, ek-
sempelvis til identitetsbygging, kan og må
også kunnskapen være politisk. Som fagfolk
kan vi ikke gjemme oss bak en teknisk, apo-
litisk fasade. For faggruppen er det en fordel
å beholde den privilegerte posisjonen vi har.
Om faget aksepterer alternative interesser
endrer det vår egen posisjon. Det truer både
vår tilgang til og råderett over materialet og
tolkningen av fagets vitenskapelige identi-
tet, noen ganger også vår individuelle selv-
forståelse og våre karrierer. Det er dermed
viktig for faggruppen og faglige selvforståel-
se å presentere den kulturhistorisk riktige
kunnskapen om fortida, eksempelvis slik
den framkommer ved hjelp av Stedsanalyse-
DIVE. Smiths standpunkt er at som profe-
sjonelle kulturminneaktører må vi være be-
visste på og åpne om vårt maktovertak i
møte med andre interesser. En vitenskapelig
tilnærming er fortsatt sentral for klargjøring
av metoder og prosedyrer, men et arkeolo-
gisk arbeid bør ikke ha «den ene rette forhis-
torien» som mål. Både teoretisk og praktisk
kulturminnearbeid må inkludere analyser
av makt og kunnskap. For at faget skal kom-
me videre må den postprosessuelle kritiske
arkeologiske teorien oversettes til praksis
(Smith 2004). De tre undersøkte analysene
informerer om sin målsetting i veilednings-
titler og i innledningstekster. Landskapsa-
nalysens diskusjon om medvirkning og
Stedsanalyse-DIVEs understreking av valg i
prosessen viser at det er en bevissthet om te-
ma. Men ulike fortidsforståelser og maktpo-



Kulturminner – hvor, hva og for hvem?

KART OG PLAN   2–2012 155

sisjoner blir likevel ikke diskutert i analy-
sereveiledningene eller resultatene.

Konsekvensanalyse er sterkt fundamen-
tert på et vitenskapelig basert kulturminne-
vern, og vedlikeholder dets posisjon og tolk-
ninger. Konsekvensanalyse er del av en de-
mokratisk planprosess med klare krav om
offentlig høring, men alternative interesser
tas i liten grad inn i selve defineringen og
vurderingen av kulturminnene. Den ivare-
tas av fagmiljøet. En forskjell mellom Konse-
kvensanalyse og Stedsanalyse-DIVE er at i
Konsekvensanalyse velges kulturminnene
først og fremst ut etter predefinerte generel-
le kriterier som alder, representativitet, kon-
tekst, sjeldenhet og kvalitet. I Stedsanalyse-
DIVE er det krav om at de viktige perioder
og strukturer aktivt velges for den aktuelle
analysen. Ved å velge fokus tydeliggjøres det
at noe også må velges bort, dette er en av me-
todens styrker. Konsekvensanalyse er den
tilnærmingen som mest selvsagt bekrefter
kulturminnevernet som det Smith (2004)
kaller «a technology of government».

Arkeologien i analysene
Hvordan står det så til med arkeologien i de
ulike analysene? Både i landskapsforskning,
arkeologi og planforskning er det for tiden fo-
kus på å gi rom for ulike perspektiv i de fag-
lige diskusjonene. Det kan tegnes opp et skil-
le mellom arkeologi som et profesjonelt, vi-
tenskapelig og autorativt fag og en allmenn-
het av mange ulike interesser som kan inklu-
deres i arkeologi på en demokratisk måte. En
demokratisk arkeologi lar flere stemmer
slippe til på alle nivå i den arkeologiske me-
todiske prosessen (Holtorf 2007b; Smith og
Waterton 2009). 

I Landskapsanalyse er det de mest domi-
nerende trekkene i landskapet som styrer
landskapskarakteren. Delområde Tune do-
mineres av moreneryggen, bygninger og fel-
tet med høye trær, innimellom trærne kan
kanskje gravhaugene skimtes. Arkeologifag-
lige definisjoner utfordres og vektes i forhold
til andre interesser, de mest dominerende og
karakteriserende trekkene får mest betyd-
ning. Landskapsanalyse tar hensyn til arke-
ologien der den er synlig og dominerende for
landskapskarakteren i dag, det er den bare i
ganske få landskap. Det kreves gjerne en god

del kunnskap eller merking for å identifisere
arkeologiske spor som kultur, ikke natur.
Selv relativt store gravhauger kan lett opp-
fattes som en naturform. Selv om Raet er det
området innenfor vår case som inneholder de
absolutt fleste og største kulturminnene fra
forhistorisk tid er de fortsatt en underordnet
del av landskapskarakteren slik den beskri-
ves ved hjelp av Landskapsanalyse. Vår
sammenlikning viser hvordan funn og steder
som er svært sentrale fra et arkeologisk vi-
tenskapelig syn, gjerne vil få en mindre
framtredende plass når det blir samordnet
og forhandlet mellom flere interesser og fag-
grupper. Med Landskapsanalyse er dagens
landskap og karakter utgangspunktet, men
landskapselement kan følges bakover i tid
hvis de framstår som karakteriserende i dag.

Med Stedsanalyse-DIVE er fortiden i form
av kulturminnene og historiske kilder start-
punkt. I vår case ble gravfelt og jernalderens
veiløp trukket fram på Tune. Såfremt eldre
spor er mulige å gjenfinne i dag blir de gjerne
framhevet i analysen. Tilnærmingen får
fram bevarte kulturspor av betydning for
stedet, både de iøynefallende og de mindre
tydelige. Også sammenhenger mellom ulike
kulturminner i det undersøkte området blir
tydeliggjort. Det er mer sannsynlig at arkeo-
logiske kulturminner vil bli framhevet med
Stedsanalyse-DIVE enn med Landskapsana-
lyse. Begge disse analysene legger vekt på
kulturminnenes synlighet i dag.

Konsekvensanalysen er del av lovpålagte
planprosesser, og er den tilnærmingen som i
størst grad framhever kulturminner beskyt-
tet av lov, blant annet igjennom forhåndsde-
finerte registreringskategorier der fornmin-
ner/samiske kulturminner (automatisk fre-
det) er en egen type kulturmiljø. Analysens
fokus på lovbeskyttede kulturminner gjør at
her kan også ikke-synlige og lite synlige kul-
turminner bli framhevet. Gravfeltene på
Yvenåsen, helleristninger fra bronsealder og
bosetningsspor fra jernalder ved tunet på Al-
vim vestre var blant kulturminnene som ble
synliggjort bare med Konsekvensanalyse. De
er fra før 1537, og aldersverdien som ble satt
høyt allerede i den første norske kulturmin-
neloven fra 1905 (Anker 2007), er fortsatt
grunnleggende for kulturminneforvaltnin-
gen. 
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Konklusjoner
Alle de tre veiledningene står støtt innenfor
sine fagtradisjoner. I de siste tiårenes faglige
diskusjoner har det blitt påpekt at hvis man
erkjenner ulike fortidsforståelser, må man
også forholde seg til maktforskjellen mellom
fagmiljø og andre med legitime interesser i
fortiden (Smith 2004). I veiledningene til de
undersøkte analysene er det først og fremst
kunnskapen om fortiden det søkes etter, men
fagfeltets diskusjoner om bruk av fortiden som
verktøy for interesser i samtiden problemati-
seres lite. En mulig årsak kan være at fortiden
kan brukes, og har blitt brukt, til politiske for-
mål som er uønsket i dagens samfunn.

De tre tilnærmingene oppfyller mange av
sine respektive mål. Landskapsanalyse sam-
menstiller mange ulike delelement til ett
landskap, Stedsanalyse-DIVE framhever be-
varte spor og historiske sammenhenger i et
område, og Konsekvensanalyse får fram vik-
tige kulturminner og kulturmiljø i forhold til
et konkret tiltak. De har alle fokus på kul-
turhistorie og kulturminner, men vi ser like-
vel at samme kulturminne kan få ganske
ulik plass i de tre tilnærmingene. Noe av for-
skjellen hviler på at kulturminnene velges
på ulike nivå. I Landskapsanalyse velges
kulturminner i første omgang ut fra katego-
rier som er angitt i veiledningen, deretter
gjøres det en vekting basert på synlighet i
forhold til andre landskapselement. Land-
skapsanalyse inkluderer andre hensyn enn
de kulturminnefaglige på utvelgende og be-
skrivende nivå i analysen, og tar på den må-
ten i seg kritiske strømninger i plan-, land-
skaps- og arkeologisk forskning. Det fører til
at arkeologiske kulturminner generelt får
mindre fokus enn i de andre to analysene –
noe som kanskje samsvarer med allmennhe-
tens interesse i faget? I Stedsanalyse-DIVE
velges fokus underveis i analysen, men
innenfor rammene av kulturhistoriske fag og
arkitekturfag. Stedsanalyse-DIVE er utar-
beidet kun for kulturhistorisk analyse, og
var i vårt arbeid den analysen som klarest
tydeliggjorde og framhevet de enkelte gjen-
finnbare arkeologiske objektene – forutsatt
at de var fra en periode som har vært viktig
for stedets utvikling. Stedsanalysens mål om
å tydeliggjøre områdets viktige kulturmin-
ner slik de defineres ut fra dagens vitenska-

pelige prinsipp kan framheve arkeologiske
spor. Fokus på valg av viktige perioder i om-
rådets historie er med på å skape bevissthet
om at det er vi som med samtidens blikk hen-
ter fram og velger bort deler av fortidskunn-
skapen. I Konsekvensanalyse er mange valg
gjort allerede gjennom vektlegging av det
som er fredet jf. kulturminneloven, og gjen-
nom forhåndsdefinerte kategorier i veiled-
ningen. Konsekvensanalyse for kulturmin-
netema fokuserer også kun på kulturminner,
og er tilnærmingen som tar best hånd om
ikke-synlige arkeologiske kulturminner for-
utsatt at de er fredet etter lovverket og lagt
inn i offentlige lett søkbare registre. Den vi-
tenskapelige tilnærmingen er dominerende i
denne analysen, i og med at kulturminnelov-
verk er en av flere måter for konkretisering
og allmenngjøring av en profesjonelle viten-
skapelig tilnærming (Smith 2004). Alle ana-
lysene er tenkt inn i demokratiske planpro-
sess. Men utvalg og vurdering i det norske
kulturminnevernet er fortsatt en forholdsvis
lukket prosess med tanke på gjennomsiktig-
het og etterprøvbarhet (Anker 2007). Som
fagpersoner liker vi å tenke at vi arbeider på
vegne av fellesskapet. Når vi fokuserer på
bruken av kunnskapen bør vi likevel være
oppmerksom på at arbeidsformer og fokus vi
velger ofte er med på å styrke vår egen fag-
gruppes posisjon (Smith 2004), samt våre
egne karrierer og fagets funksjon som sosial
markør (Holtorf 2007b). Ved bruken av ana-
lyseredskap må vi være bevisste på hva vi
kommuniserer allerede ved valg av analyse-
form og veiledning, i og med at de gir ulike
resultat allerede i tilsynelatende nøytrale
beskrivelser. I spenningsrommet mellom te-
orier om mangfoldig fortidsbruk og en prak-
tisk virkelighet med begrensede ressurser,
veier det vitenskapelige perspektivet fort-
satt tungt mens andre interesser blir mindre
tydelige. 

Alle de tre tilnærmingene søker etter sam-
menhenger eller helheter. Med Stedsanaly-
se-DIVE som springer ut av et byfokus fikk
de gamle gårdsstrukturene overraskende
stor plass, mens moderne arealbruk og by-
veksten ble framhevet med Landskapsanaly-
se selv om tilnærmingen i utgangspunktet
legger en del vekt på eldre kulturlandskap. I
Konsekvensanalyse framstod de avgrensede
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miljøene som relativt uavhengige av hveran-
dre. Mangelen på metoder som viser varia-
sjon gjør det utfordrende å fange og vise
mangfoldet av tidsperioder og strukturer
som gjerne er et av de fremste kjennetegnene
for byrandområder. Det er fortsatt behov for
utvikling av metoder som i større grad tar i
seg spenningen og mangfoldet i kunnskapen
om og bruken av fortiden.
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Bokomtaler

Planlegging og prosessleiing. 
Korleis lykkast i utviklingsarbeid

Eva Falleth 

Roar Amdam er en produktiv forfatter og en
premissleverandør i norsk samfunnsplanleg-
ging. Denne læreboka, utgitt i 2011, er tredje
versjon av en bok som første gang ble utgitt i
1990. Det er ingen ny utgave av en tidligere bok,
som forfatteren presenterer oss. Det er en vide-
reutviklet og foredlet bok rammet inn i Amdams
planteoretiske verden. Dermed er det mye gjen-
kjennelig fra tidligere bøker. Boka spenner fra
1970-tallet aksjonsforskning og dugnadsmetode
til dagens fokus på folkehelse i plan. 

Boka består av 12 kapitler fordelt på tre
deler. Den første delen omhandler planteori
og planbegrepet. Forholdene mellom plan,
politikk og utvikling er sentralt. Del to om-
fatter prosessledelse, kapasitetsbygging og
ulike planformer. Den siste delen presente-
rer dugnadsmetoden. Det er en metode Am-
dam har utviklet til bruk for utviklings-
arbeid i kommuner og fylker. 

Bøkene til Amdam er et norsk speilbilde av
den internasjonale debatten om kommunika-
tiv versus instrumentell planlegging. Kommu-
nikativ planlegging er den teoretiske rammen
i boka, og fokus er samfunnsplanlegging og ut-
viklingsarbeid innenfor dette. Det er også ram-

men i tidligere bøker. Selv om grunntrekkene
er de samme som i tidligere utgaver, er innhol-
det fornyet i den siste versjonen. Tankene til
Amdam i disse bøkene, har formet en hel gene-
rasjon samfunnsplanleggere. 

Roar Amdam faller inn i en plantradisjon
knyttet til prosessorientert og progressiv
planlegging. Fokus er prosess framfor plan-
legging, samfunnsutvikling framfor fysisk
planlegging. Metoden er deltakende proses-
ser, kapasitetsbygging og læring basert på




