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Kort meddelande 

Nordiskt forskarnätverk med arkeologi och Island i fokus 

Från och med 2005 och tre eller fem år framåt 
verkar ett tvärvetenskapligt nordiskt nätverk 
med speciellt fokus mot arkeologi inom den 
del av Nordiska ministerrådet som sköter forsk
ning, NordForsk. Nätverket, med namnet Kul
tur- och miljöhistoria i nordisk vikingatid och me
dellid, samlar forskare från många olika disci
pliner, nordiska länder samt universitet, muse
er och institut. Ett NordForsk-nätverk skall stär
ka kontakter och kommunikation mellan fors
kargrupper i Norden i syfte att öka rörligheten 
och höja kvaliteten på forskarutbildningen och 
kan bildas på alla vetenskapsjitnräden. Prio
ritet ges dock till nya och tvärvetenskapliga äm
nen. 

Som en gemensam mötesplats utgår nät
verket från projekt Hölarannsoknin vid det 
gamla biskopssätet Hölar i Hjaltadalur vid Ska-
gafjördur på norra Island. Projektet leds av 
Ragnheidur Traustodottir och är det största ar
keologiska forskningsprojekt som hittills har 
genomförts på ön. Sedan två år tillbaka bygger 
man även upp arkeologiämnet vid Islands uni
versitet. Projekt Hölarannsoknin är involverat i 
denna utveckling, bl.a. genom att erbjuda en 
fältskola på Hölar och Hölar universitet, vilken 
dessutom är öppen även för andra nordiska 
länder. Det byggs även upp samarbete med uni
versitetet i Oslo. Studenter från Norge har möj
lighet att delta i exkursioner och fältarbete på 
Hölar. 

Man kunde förledas att tro att arkeologi re
dan vore ett stort ämne på Island så som man 
ser på arkeologi i övriga Njirden. Men det är 
faktiskt först under de senaste åren som ämnet 
vuxit sig starkt och antalet utgrävningar har 
ökat dramatiskt Länge har man främst förlitat 
sig på den stora litteraturskatt som finns på 
Island, men nu börjar även mer data komma 
fram genom utgrävningar. 

På Hölar ligger Hölar universitet och där
för blir det en naturlig mtitesplats vid de sym
posier som skall arrangeras genom nätverket. 

Nätverkets forskare kominer från lärosäten 
som Uppsala och Stockholms universitet. Hög
skolan Dalarna, universitetet på Island, univer
sitetet i Köpenhamn samt universitet i Oslo. 
Men där återfinns även forskare bl.a. från 
Arkeologiska institutet på Island, Vikingeskibs-
inuseet i Roskilde, Islands Nationalmuseum, 
Zoologiska museet och Nationalmuseet i Kö-
penhamn, Senter for studier i vikingtid og nor-
r0n middelalder i Oslo m.Il. Nätverket har en 
hemsida på http://holar.is/~fornleifar/nor-
fa/. Här finns information om nätverket, dess 
deltagare och forskningsgrupper, samt aktivi
teter i nätverkets regi. 

Allt för ofta bedrivs den kulturhistoriska de
len och den miljöhistoriska delen av forsk
ningen inom arkeologin på olika plattformar, 
där man för olika diskussioner på olika språk 
och med olika syften. Men egentligen finns det 
alltid ett gemensamt syfte med människan i 
centrum. Här har nätverket ambitionen att ska
pa ett forum där olika discipliner kan mötas 
och där man kan diskutera vilka frågeställning
ar som är intressanta. Därför kommer work
shops arrangeras mellan de större symposierna, 
där olika frågeställningar diskuteras speciellt 

Varför Island ocb varför vikingatid tich me
deltid? Ur ett nordiskt perspektiv är Island ett 
utmärkt land för möten mellan olika forskar
grupper och discipliner. Dels har de nordiska 
länderna här en gemensam historia och en 
unik skriftlig tradition. Det linns en tydlig och 
dokumenterad stort på kolonisationen och 
den historiska utvecklingen. Miljöhistoriskt är 
det alltid intressant med isolerade platser som 
ligger perifert miljö- och kliniatniässigt, vare 
sig de ligger på land d ie r ute i havet. Detta be
gränsar utbytet med andra länder och konti
nenter, jich Islands nordliga läge ger sämre kli-
inatfömtsättningar för många växter och djur 
vilket gör alla avvikelser tydligare. Det ger även 
ett gott referensmaterial för diskussioner om 
utvecklingen i de övriga nordiska länderna. 
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Varför Hölar? Detta är det norra av två bis
kopssäten på Island, där Skalholt på södra de
len av ön är det andra. Hölar utövade en stark 
religiös och ekonomisk makt på norra Island 
med mycket kontakter både inom ön och utan
för den, främst med övriga Norden. Kring bis
kopssätet fanns en stor bosättning, det starta
des tidigt en skola och här fanns Islands första 
boktiyckeri. År 2006 är det dessutom 900-års-
jubileum för bildandet av biskopssätet på Hö
lar vilket kommer att uppmärksammas stort. 

Alltinget och Kristnihatidarsjod ser Hjilar 
som mycket prioriterat för forskning i samma 
grad som Tingvalla och Skalholt. Projektet föl
je r utvecklingen i den dalgång där Hölar ligger 
under mer än 1000 år. Det är inte bara Hölar 
som är aktuellt utan många platser i området 
runt Skagafjördur, bl.a. den ursprungliga hamn
platsen, Kolkuos, som ligger i dalgångens an
slutning till viken i Skagafjördur. 

Syftet med nätverket är att skapa tvärveten
skapliga kontakter och samarbete inom Nor
den inom arkeologi, historia och miljöhistoris
ka ämnesområden. Den gemensamma nämna
ren är framför allt den kulturhistoria stim kny
ter ihop de nordiska länderna med utgångs
punkt från Hölar, men även en i många styck
en gemensam miljöhistoria. Målet är att dels 
bereda och hjälpa fram växande forskning på 
fsland genom ett nordiskt stödforum. Dels att 

skapa god miljö för forskarstudier i Norden 
med utbyte och diskussion. Dels att forskare 
skall fä möjlighet att lära och utvecklas i den go
da miljö som det isländska kulturarvet innebär 
för forskningen. Dels att skapa bärkraftiga sam
arbeten mellan forskare i Norden och utanför 
Norden, samt att driva en framgångsrik publi
cering. 

Alla aktiviteter som sker inom nätverket, 
t.ex. symposier, annonseras på hemsidan. Sym
posierna är öppna även för deltagare som idag 
inte ingår i nätverket. Den som vill veto mer 
och kanske är intresserad av att få nätverkets 
nyhetsbrev per e-post kan kontakta koordina-
torn på adressen nedan. 
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