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  D. 21.-23. april 2022 blev den 16. konference i Nordic TAG (Nordic Theoreti-
cal Archaeological Group) afholdt på initiativ fra Universitetet og Kulturhi-
storisk Museum i Oslo. Nordic TAG er en tilbagevendende konference, hvis 
historie strækker sig tilbage til 1985, og hvis formål er at skabe et nordisk fo-
rum for at diskutere teoretiske perspektiver i arkæologien. Før konferencen 
i Oslo var der gået syv år siden sidste Nordic TAG, og forummet har været 
savnet og efterspurgt (Beck et al. 2019). Så ud over almindelig post-corona 
eufori over at kunne mødes fysisk med fagfæller igen, så var euforien dob-
belt: En savnet institution var vendt tilbage – og måske var det også på tide 
at mødes og tale om den teoretiske arkæologis tilstand?!

Hovedtemaet for Nordic TAG 2022 var spørgsmålet: What’s the use of theory? 
Det var ment som et åbent, undersøgende spørgsmål, der skulle invitere alle 
til at deltage i diskussionen om teoriens tilstand i arkæologien i dag. Samtidig 
var det også, som det blev præsenteret i Þóra Péttursdóttir’s åbningstale, et 
meget direkte og relevant spørgsmål i en tid, hvor arkæologien beskrives som 
mere og mere specialiseret ud i specifkke faglige felter (Axelsen et al. 2021), 
hvor skellet mellem de naturvidenskabelige og de humanistiske retninger i 
arkæologien virker større end nogensinde før (fx Kristiansen 2014; Sørensen 
2017), og hvor den arkæologiske teori bevæger sig væk fra de velkendte store 
paradigmer (så som kulturhistorisk, processuel og post-processuel arkæolo-
gi) og hen imod noget andet (men hvad?) (fx Thomas 2015; Lucas & Witmore 
2021). Med andre ord en tid, hvor den arkæologiske teori er blevet beskyldt 
for at være fragmenteret, overflødig – og sågar for at være ”død” (fx Bintliff 
& Pearce 2011). Men også en tid hvor arkæologien forandrer sig mere end 
nogen sinde før, og der derfor er behov for en fornyet diskussion af hvad ar-
kæologisk teori er, og hvordan det bruges. 

Konferencens program
Konferencen blev skudt i gang torsdag aften med to fælles forelæsninger. 
Þóra Péttursdóttir (Universitetet i Oslo og medorganisator af konferencen) 
udfoldede konferencens tema i forelæsningen What’s the use of theory, 
anyway? Her gav hun sit bud på, hvordan teori er blevet opfattet tidligere. I 
følge hende er teori i arkæologien blevet anskuet som noget adskilt fra både 
materiale og praksis, og det har givet udfordringer for ”brugbarheden” af 
teori. Samtidig problematiserede hun dog det moderne samfunds overfokus 
på ”brugbarhed” som præmis for, at teori skulle være nødvendig, fordi det 
forudsætter, at det fører til et konkret resultat. Teori er i følge hende, i højere 
grad et spørgsmål om proces end om resultat og netop det som er med til 
at gøre arkæologien kreativ, undersøgende og legende.

Dette tema blev på fin vis samlet op i den efterfølgende keynoteforelæsning 
af Alfredo González-Ruibal (Det spanske forskningsråd (CSIC)), der talte om 
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In April 2022 I attendend the 16th Nordic 
TAG in Oslo. The conference theme 
was: What’s the use of theory? Following 
from the two opening talks and the 19 
sessions at the conference it was also 
about time to discuss the conditions, 
challenges and possibilities of theory in 
archaeology today. Common themes in 
archaeological theory today seems to 
be the relationship between theory and 
practice, the importance of relationality 
and new temporal perspectives. A general 
conclusion from the conference is that the 
real usefulness of theory shows it self in 
the creative and playful exploration of what 
the archaeological material is.
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