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– arkæologien og fremtiden
Museumsudredningen betyder, at dansk arkæologi vil blive omorganiseret. Nogle museer har allerede fusioneret nogenlunde frivilligt
for at få det bedste ud af omstændighederne, andre forhandler med
hinanden om løsninger netop nu. Imidlertid bør omorganisationen
ikke være rent administrativ. Arkæologi er ikke en papkassefabrik.
Det er ikke kun et spørgsmål om at producere enheder (gravede
kvadratmeter) på den mest effektive måde. Det bør også handle om at
producere god arkæologi – gode resultater, der kan bruges i forskningen,
men også gode arbejdsliv for arkæologer. Omorganisationen bør ikke
være en undskyldning for at spare, eller for at få de ansatte til at løbe
stærkere.
Et indlysende emne vi som fag bør tage op i den forbindelse er vores
ansættelsesforhold: der er uforholdsvis mange løstansatte arkæologer
og studerende i Danmark og alt for få faste stillinger. Det hænger
sammen med en ledelseskultur, hvor man foretrækker at projektansætte igen og igen, frem for at fastansætte. Fordelen er, at man ikke
behøver at fyre folk. Ulempen for den løstansatte er dog manglende
tilknytning, dårligere ferieordning, manglende efteruddannelse m.m.
Endnu en uheldig følge af dette er, at den svingende beskæftigelse
bliver mindre synlig i statistikken – vi ved alle, at den arkæologiske
virksomhed er konjunkturbestemt, med perioder hvor der sker meget,
og andre hvor der næsten ikke sker noget. Men de gentagne løse
kontrakter forplumrer vores eget, fagforeningens og politikernes
billede af arkæologernes arbejdsbetingelser.
Et andet indlysende emne er, at vi skal bevare de styrker, faget
allerede har. På grund af de små enheder og vores meget fleksible
arbejdsmarked har arkæologer meget stærkere netværk end de fleste
andre akademikere. Nu når enhederne bliver større, og der bliver
længere til nærmeste nabo, kommer det til at kræve en større indsats at
vedligeholde kontakten til hele faget. Vi må opmuntre til flere fælles
projekter imellem de større enheder, og til mere kommunikation,
formelt og uformelt.
I dette nummer af Arkæologisk Forum har vi bedt en række forfattere
om deres syn på museumsudredningen og de kommende sammenlægninger. Ikke overraskende har forskellige forfattere forskellige
erfaringer, problemer og løsninger. Debatten skal imidlertid ikke stoppe
her: vi er alle, som fag, involveret i de forandringer, der vil præge de
næste år, og vi bør alle overveje, hvordan vi får det bedste ud af dem –
den bedste forskning, det bedste arbejdsliv, og det bedste samarbejde
med bygherrer og offentlighed.
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