
Haugalandmuseene inviterer til seminaret 

Monumenter, minner og myter i norsk nasjonsbygging 

30. og 31. oktober 2013 

 

 

Seminaret skal belyse Haraldstøttas rolle i det nasjonale prosjekt som ble skapt i 

kjølvannet av 1814, med diskusjoner rundt nasjonsbygging, monument, minne og 

symbolbruk. Samtidig vil vi sette søkelyset på minoritetenes rolle, vilkår og status i 

det norske samfunn, spesielt i et demokrati- og rettighetsperspektiv. 

Dag 1 – onsdag 30. oktober 

Nasjonsbygging og bruken av Haraldsstøtta og Harald Hårfagre 

 

10-11    Registrering 

11.00-11.15 Velkommen ved Mads Ramstad, direktør, og Grethe Paulsen Vie, 

konservator, Haugalandmuseene.  

11.15-11.45   «Haraldstøttas rolle i nasjonsbyggingen»  

Camilla Haug, arkeolog og prosjektleder, Haugalandmuseene.  

11.45-12.15  «Oppfattelse og anvendelse av Harald Hårfagre og 

rikssamlingen 1814-1945» 

Arshad M. Ali, masterstudent, Nordic Viking and Medieval 

Culture, Universitetet i Oslo. 

12.15-12.30   Spørsmål og diskusjon 

12.30-13.30   Lunsj 



13.30-14.00  «Bruken av en heroisk fjern fortid: Kulturarvskonflikter 

omkring Harald Hårfagres minnetradisjon» 

Torgrim Sneve Guttormsen, arkeolog og forsker, NIKU. 

14.00-14.30  «Er Haraldstøtta en udatert rekvisitt eller et potensielt 

møtested for kunnskap, dialog og refleksjon? Refleksjoner om 

monumenter og minnesteder» 

Tor Einar Fagerland, historiker, NTNU. 

14.30-15.00  Spørsmål og diskusjon 

15.00   Oppsummering  

17.00  Avreise til Haraldsstøtta. Orientering på området v/Camilla 

Haug 

18.30    Felles middag 

 

Dag 2 - torsdag 31. oktober 

Minnestedsproblematikk 

 

9.00-9.30  «Monument som historiefortelling. Kvenmonumentet i Vadsø» 

Lena Aarekol, historiker og daglig leder, Polarmuseet Tromsø 

Museum Universitetsmuseet.  

9.30-10.00   «Nasjonsbygging mellom hukommelse og glemsel» 

Alexandre Dessingué, leder for kultur- og minneforskning, 

Universitetet i Stavanger. 

10.00-10.30  "Nidarosdomen som nasjonal minneskultur - 

jubileumsmarkeringane i 1914 og 1930" 

Svein Ivar Angell, historiker og forsker, Rokkansenteret, 

Universitetet i Bergen.  

 

10.30-11.00   Spørsmål og diskusjon 

 11.00-12.00   Lunch 

 



Grunnloven og nasjonsbyggingen i kjølvannet av 1814. Ble dette en 

grunnlov som gav frihet, likhet og brorskap for alle? 

 

12.00-12.30   «Grunnlova som nasjonalt symbol» 

Olaf Aagedal, sosiolog og forsker, KIFO. 

12.30-13.00  «Innvandreres adgang til riket. Fra beskyttelse mot religiøs 

påvirkning til vern om velferdsstaten» 

Jill Loga, statsviter og forsker ved Rokkansenteret, Universitetet i 

Bergen. 

13.00-13.15  Kaffepause 

13.15-13.45  «Victor Linds monument» 

 Erling Moestue Bugge, kunsthistoriker. 

 

13.45-14.15 «Romanifolket – et motmonument i den nasjonale 

historiefortellingen» 

Grethe Paulsen Vie, konservator, Haugalandmuseene. 

 

14.15-14.45   Spørsmål og diskusjon 

14.45-15.00    Oppsummering og avslutning 

Seminaret holdes på Karmsund Folkemuseum, Skåregata 142, Haugesund.  

Deltakeravgift kr. 1000,-  inkl. lunsj begge dager og felles middag 30. oktober. Kr. 500,- for studenter.  

Reise og overnatting arrangeres og betales av den enkelte. Det er reservert hotellrom på Scandic 
Hotels Haugesund, tlf. 21614100, pris kr. 850,-. Den enkelte bestiller rom selv innen 20. oktober.   

Påmelding til postmottak@haugalandmuseene.no innen 21.10.2013. Ved påmelding oppgis navn, 
institusjon og fakturaadresse. Kontakt Camilla Haug tlf. 52709360 ved spørsmål. 
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