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Hvad er arkæologer?  
 

I dette nummer af Arkæologisk Forum kigger vi i spåkuglen for at se, 

hvordan fremtidens arkæologer kan blive. Som flere af artiklerne 

beskriver, tegner uddannelserne sig til at blive langt mere tværfaglige, 

end de er i dag. På Københavns Universitet er grunduddannelserne på 

Klassisk og Forhistorisk arkæologi ved at blive lagt sammen med 

fælles fagdele, ligesom de arkæologiske uddannelser på Moesgård 

fremover også vil have fællesfag. Spørgsmålet er, om en øget tvær-

faglighed vil løfte arkæologi i en positiv retning – eller om tværfaglig-

heden mest er opfundet for at nyde stordriftsfordele fra de fusionerede 

fag? 

 

På Humaniora bliver mange af de små fag nedlagt og fusioneret, 

samtidigt med at tværfaglige centre som f.eks. Moderne kultur og 

kulturvidenskab og Center for Textile research opstår. I dag opstår 

centrene på basis af en rodfæstet kernefaglighed. Men hvis de 

humanistiske udannelser primært skal satse på tværfaglighed de næste 

tyve år, hvem skal så levere fagligheden? 

 

Enhver studieordning, inklusiv dem på de arkæologiske uddannelser, 

skal selvfølgelig løbende tilpasses samtiden med dens forskellige 

behov og forventninger. Vor tids uddannelsespolitiske mantraer er 

fleksibilitet, tværfaglighed og kompetencebevidsthed, så de studerende 

rustes til arbejdsmarkedet. 

 

Det er ikke egenskaber, der er ukendte for os. Hverken for dem der 

arbejder indenfor museums- og universitetsverdenen eller for dem der 

fandt arbejde andre steder. For realiteten er, at der bliver uddannet 

flere end der er traditionelle ”arkæolog-jobs” til.  

 

Erfaringen er, at vi bruger vores arkæologiske færdigheder når vi 

indgår i nye sammenhænge. Måske ikke vores specifikke viden om 

kerneøkser eller udviklingen i grubehustypologi, men mere vores 

basale viden om kulturel forandring som en menneskelig præmis. 

Arkæologer kan bruges i den store verden udenfor arkæologien, netop 

på baggrund af vores faglighed. Og det viser sig da også, at mange 

stadig er arkæologer i hjertet. 
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