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Ja til professionalisering,
nej til ensretning
Det ser ud til at prøvegravningerne skal standardiseres i højere grad
end hidtil. De skal udføres ensartet over hele landet, til en ensartet
pris. Også universiteterne bliver gjort mere ensartede, med mindre
plads til fag, der ønsker særbevillinger til seminargrravninger og
mindre tid til gravearbejde undervejs. De studerende skal ligesom
udgravningerne blive færdige til tiden. Der er ikke tid til forsinkelser.
Det er naturligvis i alles interesse at undgå at spilde tid. Det er i alles
interesse, hvis gravninger kan blive efterbehandlet og publiceret
hurtigere. En målrettet professionalisering er et gode. Imidlertid er
arkæologi ikke en rent teknisk entreprise. Vi kan ikke acceptere
tankeløs ensretning hvor alle altid laver det samme, fordi det er den
statsanerkendte, kanonisk ”rigtige” løsning. Vi kan ikke acceptere, at
den billigst mulige løsning altid er den bedste. Hvis vi skal arbejde
professionelt, skal vi også have midler til det. I bygherrens øjne bør
der ikke være nogen principiel forskel på fx professionelle
jordbundgeologiske og arkæologiske undersøgelser. Hvis der er penge
til det ene skal der også være penge til det andet.
Tilsvarende for universitetet: hvis der er ressourcer til praktik for kemi
og idræt, skal der også være ressourcer til arkæologi. De pludselige,
topstyrede nedskæringer på seminargravningerne ved Københavns
universitet er dybt uprofessionelle. Halvdelen af budgettet til
seminargravningerne er blevt skåret væk med få måneders varsel. Det
er uacceptabelt. De kortsigtede besparelser går ud over den faglige
profil: de resulterer i mindre erfarne, mindre professionelle
arkæologer.
Professionaliseringen af arkæologien vil være en positiv ting for faget:
den kan medføre større bevillinger, hurtigere og bedre resultater. Den
må imidlertid ikke være en skjult ensretning af den arkæologiske
metode. Professionalisme kræver en bevidst tilgang til arbejdet.
Metoden skal være fleksibel og afstemt i forhold den enkelte
udgravning. Derfor er standardisering af fx prøvegravninger ikke et
professionelt tiltag. Reflekteret registrering er grundlaget for forskning
og formidling. Metoden bør være baseret på en bevidst forskningsstrategi. Når forskningsstrategien ligger som en grundtone i arbejdet,
opstår forudsætningen for den gode historie.
Vores professionelle ansvar angår ikke kun forretningen, men i lige så
høj grad forskningen og formidlingen. Forretning uden forskning er
uprofessionelt, forskning uden formidling er uetisk.
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