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Arkæologiske talegaver 
Med den kommende kandidatstudieordning ved forhistorisk 

arkæologi i København bortfalder den afsluttende speciale-

forelæsning. Samme udvikling ses ved faget i Aarhus, her skal den 

studerende ikke længere stå til mundtligt forsvar for sin afhandling 

– overfor fagfolk, medstuderende, venner, familie og offentlighed. 

Det er sjældne bastioner, der nu falder, for denne eksamensform 

har længe været under pres, og er væk fra de fleste studier i dag. 

 

Problemet er åbenbart, at det koster for meget med de mange, 

varierende eksamensformer. Og vi ved alle sammen godt, at det 

ikke må koste noget – det skidt – nedskæring er tidens løsen. Inden 

længe vil man få sin akademiske grad tildelt pr. sms, måske en mms, 

hvis man er blevet ph.d.? 

 

Og er det så bare dét, det drejer sig om – at fejringen, højtidelig-

holdelsen, af en mærkedag i et menneskeliv bliver sparet bort? Det 

er jo et slemt nok tab i sig selv, lige meget om det så er en viden-

skabelig afhandling eller et håndfast svendestykke man står med. 

 

Men for arkæologerne er det et særligt stort tab. En afgørende del 

af vores eksistensberettigelse ligger i det talte ord, for det er med 

dette værktøj, at vi skal berette om komplekse, videnskabelige 

problemstillinger til offentligheden, til hr. og fru. Danmark, som 

man siger. Det er vores fornemmeste redskab til at berige andre 

menneskers liv med den arkæologiske viden, vi tilvejebringer. 

Fagets afsluttende, offentlige optræden er derfor – ganske enkelt – 

en del af vores arkæologiske dannelse. 

 

Er det så bare et spørgsmål om ”dannelse”, en klar unyttighed, der 

ikke lader sig måle og veje? Næh, det er også et simpelt spørgsmål 

for den vordende arkæolog om at tilnærme sig et arbejdsmarked. 

For censor er så godt som altid en kollega fra museernes verden, 

som sammen med andre fremmødte arkæologer her får mulighed 

for at se og diskutere resultatet af den studerendes arbejde. Det er 

ikke noget dårligt sted at danne netværk – både i helt konkret 

jobhenseende og med blik for fremtidige forskningsprojekter.  

 

Det er muligt, at excel-arket viser en økonomisk besparelse ved 

bortfaldet af specialeforelæsning og -forsvar. Men i et større 

perspektiv bliver det u-dannede samfund blot yderligere forstærket 

ved sådanne tiltag. 
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