
Notat om plassering av arkeologi 

Arkeologene ved IAKH er bedt om å gi synspunkter omkring en evt. flytting til sentrum, og 

samlokalisering med konservering nær KHM. Utover fysisk plassering i et bygg, berører en slik flytting 

faglige, organisatoriske, administrative og undervisningsmessige spørsmål. For øyeblikket er 

rammene for en slik flytting uklare. Dette innebærer at vi nødvendigvis forholder oss til prinsipielle 

og generelle praktiske sider ved en slik flytting. 

Dagens situasjon 

Arkeologi på HF/IAKH er i dag plassert i Blindernvn 11. Lokalitetene er isolert sett hensiktsmessige og 

gode, men gir lite utviklingsmuligheter (f.eks. med tanke på laboratorier). Det er en fordel å være 

lokalisert på Blindern med tanke på undervisningsinfrastruktur, tilgang til administrasjonen og 

bredere faglig miljø.  

Det er problematisk at IAKHs tre fag er fordelt på tre ulike adresser, og administrasjonen er 

konsentrert til NT. Arkeologene og konservatorene er i tillegg avhengig av fasiliteter i sentrum, på 

Bygdøy og på Økern. For arkeologene i BV11 er det uheldig at KHMs arkiver, magasiner, bibliotek og 

fagansatte, samt alle konservatorer (KHM & IAKH) og konserveringsfasiliteter ikke er lokalisert 

nærmere. En fornuftig utvikliing og drift av laboratorier gjør denne mangelen på felles lokalisering 

mer akutt. 

Faglige synspunkter 

KHMs ansatte og UiOs konservatorer utgjør de mest aktuelle UiO-samarbeidspartnere for IAKHs 

arkeologer. KHMs magasiner, arkiver, bibliotek og utstillinger er viktige ressurser for arkeologiansatte 

og studenter. Den fysiske og organisatoriske avstanden mellom KHM og IAKH skaper uheldig 

underutnyttelse av disse ressurser og fremmer ikke samarbeid mellom fagfeller. Fra et arkeologi-

faglig ståsted ville en samlokalisering av all arkeologi og konservering i sentrum være en fordel. 

Laboratoriearkeologi inntar en økende plass i faget. Utvikling av laboratorier og drift av utstyr bør 

foregå i samarbeid med KHM og konserveringsenhetene, og bør være et samarbeidstiltak mellom 

enhetene slik at man ikke dupliserer fasiliteter og kan sikre god drift av fasiliteter. Dette taler for en 

samlokalisering i sentrum. 

Organisatoriske synspunkter 

Mangelen på samlokalisering ved IAKH er et betydelig problem. Selv om en reduksjon fra 3 til 2 

adresser er en fordel, vi den største delen av IAKHs ansatte (administrasjonen og historie) forventes å 

forbli i NT. Den økte avstanden ved en flytting av arkeologi til sentrum antakelig bidra til øke 

problemene fra et arkeologisk synsvinkel. Under forutsetning av at IAKH beholder dagens fagstruktur, 

taler dette for en samlokalisering av arkeologi og konservering på Blindern, evt at arkeologi forblir på 

Blindern uten konservering. 

Fasiliteter 

Arkeologene har tidligere hatt tilhold i Fredriksgate 3, og er av den klare oppfatning at bygget ikke 

egner seg til IAKH-arkeologenes virksomhet, særlig med tanke på undervisning.  



En relokalisering utenfor Blindern vil derfor forutsette at det skapes lokaler egnet for undervisning og 

studentaktiviteter. 

 

Undervisning 

Studentene vil kunne dra faglige fordeler av en lokalisering av IAKH/arkeologi som er nærmere KHM 

og konserveringsmiljøene. 

Studentene tar likevel kurs på flere fag på Blindern. Studenter og undervisere bruker ressurser 

konsentrert til Blindern, og hele studieadministrasjonen ligger på Blindern. Det er også bra at 

studentene er del av et større universitetsmiljø.  

Dersom arkeologi og konservering er alene som undervisningsfag i sentrum ville det skape problemer 

for studenter og ansatte knyttet til undervisning og administrasjon. Det ville også være uheldig om 

studentenes lesesaler og undervisningslokaler var lokalisert på Blindern, mens det øvrige fagmiljøet 

lå i sentrum. 

Dersom lokalisering i sentrum er del av en større satsing på en allsidig sentrums-campus som 

omfatter undervisning i flere fag og oppbygging av en studieadministrasjon, er det naturlig å tenke 

seg at arkeologi inngår her. 

 

Konklusjon 

Utover IAKHs rombehov, foreligger det i øyeblikket kun muntlige og skissemessige ideer omkring 

lokalisering og arealutvikling. 

Dagens plassering av IAKH på tre adresser skaper betydelige problemer, slik at det er fordel hvis 

adressene reduseres til to.  

Av faglige grunner er IAKHs arkeologiansatte positive til en samlokalisering med konservering. Det er 

også faglige fordeler i en større grad av samlokalisering av arkeologimiljøene ved UiO nær arkiver, 

samlinger og utstillinger. En samlokalisering nær KHM ville være en fordel. 

En relokalisering i sentrum fordrer oppbygging av administrative og praktiske ressurser i sentrum. 

Arkeologi- og konserveringsstudentene bør unngå å bli sittende i et faglig isolat i sentrum. Det vil 

også være uheldig om fagansatte arkeologer/konservatorer arbeider i sentrum, administrasjonen og 

ledelsen lå på NT, mens studentene hadde studieplasser og undervisningsrom ulike steder på 

Blindern. 

Arkeologene er av faglige og praktiske grunner positive til en samlokalisering av konservering og 

arkeologi nær KHM. En slik flytting er avhengig av en vesentlig utvikling av sentrumsområdet med 

tanke på lokaler og andre ressurser. 

Rammene er som nevnt uklare. Tenker vi oss to ulike tidshorisonter, er arkeologene positive til en 
løsning som ligger nærmest i tid med samlokalisering med konservering, dersom konservering må 
flytte ut av Frederiksgate og egnet fasiliteter for begge fag er ledige på Blindern. Dette utelukker 



imidlertid ikke at på lengre sikt, dersom UiO satser på utvikling av et «sentrumscampus» vil 
arkeologene gjerne være med og bidra til utviklingen i sentrum, og muligheten for en samlokalisering 
med konservering nær KHM. 
 
 


