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Fælles videnskab
Der er ingen tvivl om at vi arkæologer opfatter forhistorien som vores
domæne, men kunne andre videnskabsfolk indenfor andre felter ikke
have lige så meget interesse og ret til den? Som det vil fremgå af bl.a.
gæsteskribenten i dette nummer er der flere end arkæologer, der
interesserer sig for at forske i og bidrage til kulturhistorierne.
Med den nuværende museumsstruktur er det alene museernes
arkæologer, der har ret til at udgrave fortiden i det enkelte museums
ansvarsområde. Derfor kan udefrakommende forskere have svært ved
at få lov til at undersøge attraktive lokaliteter, hvis de ikke har tæt
kontakt til det lokale museum.
Godt nok kan 10% af udgravningsbudgettet nu bruges på naturvidenskabelig undersøgelser, men ordningen er ikke beregnet på at
disse videnskaber inddrages i selve udgravningen. Ordningen fastholder derfor billedet af naturvidenskaberne som hjælpediscipliner:
mod betaling udfører naturvidenskabsfolkene et arbejde for os – vi
stiller spørgsmålene og de leverer svarene som vi så indføjer i vores
kulturhistorier. På trods af gode intensioner bliver der altså aldrig tale
om egentlig tværvidenskab.
Tværvidenskab bør nemlig være fælles videnskab. Det vil sige at
spørgsmål og dataindsamling bør ske i samarbejde mellem naturvidenskabsfolk og arkæologer, men det kræver at andre videnskaber
bliver inddraget langt tidligere i processen end de gør i dag – også
allerede inden dataindsamlingen begynder.
Dette kan være svært at gøre inden for den gældende struktur for
udgravningsarbejdet i Danmark. Der er nogle vigtige skridt som må
tages før der kan ske forandringer. Første skridt er, at vi erkender at
udgravninger er en forskningssituation – dvs. en situation hvor videnskabelige spørgsmål undersøges, besvares og fortolkes. Andet skridt
er, at vi lemper på vores monopolagtige opfattelse af fortiden – med
andre ord indser at også andre fag kan have interesse i at undersøge og
forstå fortiden. På den måde kan mange vinkler inddrages i
tolkningerne af kulturhistorien. Tredje skidt er, at vi gør den gældende
struktur bedre til at rumme tværvidenskaben – f.eks. ved at arbejde
for, at der på udgravningen bliver tid til at samarbejde med andre fagfolk, for sammen at finde frem til de ”rigtige” forskningsmæssige
spørgsmål og den bedste fremgangsmetode.
Dermed vil grunden være lagt til at vi i fællesskab kan skabe videnskabelige resultater.
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