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Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og
formidling er det museernes opgave at sikre den danske kultur- og
naturarv samt adgang til og viden om denne – ikke blot i forhold
til fremtidig videnskabelig forskning, men også i forhold til
offentligheden. Sådan kan man læse i den danske museumslov af
2001 - selv samme lov, der introducerer fænomenet bygherrebetalte udgravninger. Men hvordan kan den udgravende institution
leve op til disse krav i forbindelse med privatfinansierede udgravninger? Det er ét af de temaer, der de senere år har præget det
Arkæologiske Råds møder. Af mødereferaterne kan man læse, at
det i rådet er den fremherskende opfattelse, at bygherre ikke kan
forventes at ville betale for rundvisninger og formidling til
offentligheden. I stedet foreslås det, at man kan operere med en
’museumstid’ til den slags aktiviteter – tid, der naturligvis fratrækkes bygherres faktura i sidste ende.
Men er det rimeligt? Opnår bygherre i kraft af sin betaling retten
til at bestemme, hvad der er arkæologiens arbejdsopgaver? Eller
bør bygherres finansiering snarere betragtes som økonomisk
kompensation for de opgaver, han påfører et museum, i og med
hans byggeri destruerer en forhistorisk lokalitet?
Selvom Det Arkæologiske Råd overvejer nødvendigheden af i
fremtidige bygherrekontrakter at pointere, at dokumentationsmateriale og oldsager naturligvis er den udgravende institutions
ejendom, er førstnævnte scenario det dominerende i dag. I dag kan
bygherre nemlig i kraft af sin finansiering nægte offentligheden
adgang til udgravningen og dermed viden om kulturarven. Én ting
er, at sådanne forbud er i direkte modstrid med museets
formidlingspligt i henhold til Museumsloven. En anden ting er, at
formidling nu engang er en integreret del af den arkæologiske
praksis – og tilmed ikke blot noget vi gør for offentlighedens
skyld. I stedet for at være envejskommunikation indebærer
udgravningsrundvisninger nemlig ofte en frugtbar dialog, som
bidrager til at udfordre arkæologiens forudfattede tolkninger. Ikke
sjældent har offentlighedens spørgsmål og kommentarer vendt det
arkæologiske verdensbillede på hovedet, og som del af en
postmoderne, refleksiv arkæologi må denne dialog siges at være
uundværlig.
Skal bygherre således fratages sin pligt til at betale ikke blot for
offentlige rundvisninger til gavn for almenvældet, men tilmed for
den arkæologiske fortolkningsproces, som må siges at være en
integreret del af vores forskning? I så fald kan vi lige så godt
tilkende bygherre både dokumentationsmateriale og oldsager –
uden tolkning er disse nemlig ganske uden mening.
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