
 

 

Arkeologisk museum i Stavanger 
Boks 478 
 

Institutt for arkeologi, konservering og 
historiske studier 

4002 Stavanger Postboks 1008, Blindern  
 0315 Oslo  
      Telefon: 22 84 19 00 
      Telefaks: 22 84 19 01   
Dato: 25.10.2006 Nettadresse: www.iakh.uio.no 
Deres ref.:   
 

 
Vår ref.:  06/13771  
 
 
 
 
Invitasjon til samarbeid om planlagt utgravnings- og forskningsprosjekt om 
Avaldsnes, Karmøy kommune, Rogaland 
 
Som Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) er kjent med, har Karmøy kommune i brev av 
29.9 d.å. henvendt seg til Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier ved 
Universitetet i Oslo (IAKH) for å drøfte muligheten for at vi påtar oss ledelsen av et 
utgravnings- og forskningsprosjekt om Avaldsnes. Det understrekes i brevet at finansieringen 
foreløpig ikke er på plass, og at utgravninger selvsagt er avhengig av at Riksantikvaren 
innvilger dispensasjon fra Lov om kulturminner. 
 
Ledelse av dette prosjektet er en oppgave vi er meget interessert i å ta på oss. Ved vårt 
institutt har vi solid faglig og administrativ erfaring i å gjennomføre store utgravnings- og 
forskningsprosjekter helt frem til vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering. Vi har 
vitenskapelig ansatte med høy kompetanse og et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk 
innenfor de fagområdene som et prosjekt om Avaldsnes vil berøre. Tematisk vil dette 
prosjektet ligge i forlengelsen av prosjekter vi er i ferd med å avslutte, og det vil passe inn i 
satsingsområder vi har blinket ut for fremtiden. Det vil dessuten kunne gi flere av våre 
vitenskapelige ansatte anledning til å videreutvikle sentrale temaer i sin forskning, og våre 
master- og phd-studenter vil kunne finne utfordrende og viktige avhandlingsemner. Endelig 
vil prosjektet gi oss en stor mulighet for å realisere flere av våre målsettinger innen 
formidling. 
 
IAKH er nå inne i en innledende sonderingsfase for å avklare gjennomførbarhet, omfang, 
innretting og finansiering av et slikt prosjekt. Dette er en prosess med mange aspekter, ett av 
dem er å avklare samarbeidsrelasjoner til andre fagmiljøer og institusjoner. Den vesentligste 
faglige samarbeidsrelasjonen vil, slik vi ser det, være til AmS, i og med at ansatte ved museet 
har spesialkompetanse som er svært relevant i et slikt prosjekt, og at museet etter Lov om 
kulturminner har sentrale ansvarsområder innenfor kulturminneforvaltningen i Rogaland. Vi 
vil derfor få lov til å invitere AmS til å inngå i et samarbeid om planlegging og 
gjennomføring av et eventuelt utgravnings- og forskningsprosjekt om Avaldsnes. 
 
IAKH har gjennomført lignende prosjekter i inn- og utland, og vi har dermed en god del 
erfaring i å samarbeide med museer og andre institusjoner, og med fagmiljøer som besitter 
relevant kompetanse. På bakgrunn av disse erfaringene, og i lys av det omfattende og 
tillitsfulle samarbeidet som allerede er etablert på flere områder mellom AmS og IAKH, føler 
vi oss trygge på at et samarbeid med AmS om Avaldsnes vil bli fruktbart for begge parter. 
Det er god grunn til å tro at en utgravning på Avaldsnes vil få betydelig oppmerksomhet i 
fagmiljøer og offentlighet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Et samarbeid mellom de to 
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institusjoner vil derfor også gi en positiv profilering både av stedet og av regionen, samt av 
institusjonene, arkeologifaget og kulturminneforvaltningen både i Rogaland, i Norge, og i 
utlandet. 
 
Umiddelbart ser vi følgende områder for samarbeid: 
• Representasjon i prosjektråd 
• Inkludering i prosjektet av AmS-forskere med relevant kompetanse 
• Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og dispensasjonssøknad 
• Rutiner og standarder for rapportering 
• Naturvitenskapelige analyser 
• Rutiner og standarder for katalogisering av gjenstandsmateriale 
• Konservering av gjenstandsmateriale 
• Fotografering av gjenstandsmateriale etc. for publisering 
• Publisering 
 
Vi er selvsagt åpne for forslag fra AmS’ side om endringer i denne listen. 
 
På dette grunnlaget er vi innstilt på å gå inn i en prosess med AmS for å utmeisle et 
samarbeidsforhold mer konkret. Før vi foretar oss mer i saken, er det vesentlig for oss å få en 
tilkjennegivelse av AmS’ synspunkter på det skisserte grunnlaget for et samarbeid mellom 
våre to institusjoner i et eventuelt utgravnings- og forskningsprosjekt om Avaldsnes. 
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