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Politisk Arkæologi & 

Arkæologisk Politik 
 

Arkæologien har i en traditionel forskningstradition være apolitisk og 

værdineutral. Denne situation udfordres af øgede politiske krav om, at 

såvel forskning som formidling skal være samfundsrelevant, synlig og 

rentabel. Med seminaret 'Politisk Arkæologi & Arkæologisk Politik', 

afholdt efteråret 2008, ønskede vi at starte en debat om, hvordan 

arkæologien som videnskab skal forholde sig til de nye politiske krav. 

Fra politisk side er der klare ønsker og krav, men den arkæologiske 

verden mangler at overveje, hvordan de skal håndteres, både teoretisk 

og i praksis. Ligeledes bør det debatteres, hvad arkæologien kan 

profitere af denne ændrede situation.  

 

En stor del af seminarets oplægsholdere og ordstyrere har bidraget 

med en artikel til dette særnummer, og vi vil gerne benytte lejligheden 

til at takke dem. Københavns Universitet skal have tak for den 

økonomiske støtte og FaF for at udgive dette særnummer. 

 

I dette nummer kan du dels finde Lotte Høeghs skarpe portræt af den 

politiske virkelighed mellem selvforståelse og praksis, som vi navigerer 

i. Ole Thirup Kastholm og Olga Sjøstrand Nakling præsenterer to 

historiske eksempler på, og perspektiver til, hvor vigtigt det er at være 

sig bevidst om, i hvilken retning man selv fører arkæologien, eller 

hvorvidt politikerne styrer den arkæologiske forskning.  

 

Bevidsthed er centralt i en virkelighed med en stærk politisk styring. 

Det er således afgørende at debattere, hvem den arkæologiske 

forskning er til for? Hvem har krav på at forvalte den og hvordan? Her 

bliver det også væsentligt at diskutere hvad kulturarv er for et begreb, 

hvordan det er opstået og værdisat? Endelig er det meget vigtigt at 

være bevidst om, hvilke kultursyn man arbejder efter – emner som 

behandles af Johan Hegardt, Mette Bjerrum Jensen og Sune Watkins.  

 

Endelig er de ændrede krav og ønsker fra politisk side til den 

arkæologiske verden ikke problemfri, og en række forvaltnings-, 

forsknings- og formidlingsmæssige problemstillinger debatteres i ind-

læggene af John Pind og Mads Dengsø Jessen, mens mere løsnings-

orienterede tiltag præsenteres i Mads Runge og Rikke Marie Rau´s 

samt i Jørgens Meljsø´s artikler.  

 

Seminaret er overstået, men problemstillingerne er stadig aktuelle, 

hvilket de nye pengesedler med kendte oldtidsfund antyder. Her 

bruges forhistorien som symbol på ‘national identitet’ – men hvordan 

skal og kan forhistorien bruges, og hvordan kan vi få det bedste ud af 

situationen? Med disse spørgsmål håber vi, debatten vil fortsætte! 

 

Tina Villumsen og Trine Borake 
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