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Til slutt er det tid for museum. Poenget er flott illustrert av den amerikanske tegneserieskaperen 

Harold Foster, som lar sin 1930-talls helt, Prins Valiant, besøke Tidens grotte, hvor Tiden har kastet 

forgangen sivilisasjon på historiens skraphaug, tålmodig på utkikk etter nye trofeer å innlemme i 

samlingen, akkurat som en god museumsmann. Noen mener kanskje at Humaniora er moden for 

museum og den tanken er slett ikke så ille som Fosters visjon gir inntrykk av. For mens 

identitetskrise og formålsdiskusjoner har hjemsøkt de såkalte myke deler av Akademia, har museene 

de siste tiårene opplevd økt interesse, både vitenskapelig og fra folk flest.  

Museene er teknologi for å samle og utforske tid og rom. Dette viser Stanley Kubricks så elegant i 

sluttscenene av filmen 2001 - en romodyssé. Når astronauten David møter en overlegen, 

utenomjordisk sivilisasjon som radikalt overskrider vår oppfatning av virkeligheten, har han 

iscenesatt dette med et museumsaktig rom hvor David opplever alle livets faser, makro- og 

mikrokosmos i ett. Dagens museer kan åpne for den samme eksperimenteringen med våre kategorier, 

fordi samlingene åpner opp for både å undersøke og oppleve fjerne og nære ting, tider og steder på 

én gang og ett sted. Dette fascinerer åpenbart publikum. At det faktisk finnes et historiens troférom 

hvor minnene om menneskeheten er samlet, er i seg selv en attraksjon. Dette utgjør et fantastisk 

potensial for å formidle og engasjere folk i humanvitenskap. Brukt riktig kan museene være et viktig 

verktøy for å reflektere over vilkårene for dagens samfunn og historiens alternativer. Det trengs i en 

tid der stadig flere lever som om historien har møtt sitt endepunkt. 

Humaniora lever særlig godt på universitetsmuseene og jeg vil i resten av dette innlegget prøve å 

forklare hvorfor. Hovedpoenget mitt er at de kulturhistoriske museene ved universitetene har lykkes 

godt fordi de har vært tro mot sine røtter, tro mot definisjonen av samfunnsoppgaver og mandat. 

Universitetsmuseene er forskningsmuseer, der kunnskapsproduksjon er førende for utviklingen av 

samlingene og for formidlingen til publikum. Slik var det da museene ble konstituert for over 200 år 

siden og slik er det i dag. Denne historiske forankringen har paradoksalt nok også vært en viktig 

forutsetning til faglig fornyelse og kunnskapsteoretisk utvikling. 

Arkeologien utgjør en svært stor del av virksomheten til universitetsmuseene. I motsetning til mange 

andre humanistiske disipliner, opplevde ikke arkeologien noen stor identitetskrise på 90- og 2000-

tallet. En og annen gikk seg kanskje bort i poststrukturalismens labyrinter, men majoriteten fortsatte 

ufortrødent videre med det som er arkeologiens hovedoppgave, nemlig å forske på samfunn og 

mennesker i forhistorisk tid.  

Den forholdsvis særegne arkeologiske kildesituasjonen – at man må ta spaden fatt for å skaffe ny 

kilder og data, har i hele den vestlige verden skapt tett integrasjon mellom arkeologien som profesjon 

og arkeologien som forskningsvirksomhet. I Norge er det universitetsmuseene som foretar de aller 

fleste arkeologiske utgravninger med sikte på å sikre vitenskapelig kildemateriale for forskningen. 

Kildesituasjonen har også ført til en forholdsvis allment utbredt lovgivning som sikrer vern av 



arkeologiske minnesmerker og data. Den vitenskapelige betydningen av kildene og det tilhørende 

lovverket har lagt grunnlag for det arkeologiske kulturminnevernet der man systematisk graver ut og 

sikrer forhistoriske minnesmerker når de trues av samfunnsutbygging.  

Universitetsmuseenes rolle i dette systemet ble utfordret i 2001 da det kom forskriftsendringer i 

Kulturminneloven. Museenes respons på denne utfordringen var å rendyrke rollen som 

kunnskapsprodusent innen kulturminnevernet. Forskerne ved universitetsmuseene ivaretar sin rolle i 

kulturminnevernet ved å spisse og optimere den vitenskapelige gevinsten av arkeologiske 

utgravninger. Det er forskningsinteresser og vitenskapelig verdi som styrer prioriteringer og valg av 

undersøkelsesstrategi og -objekt.  

2000-tallet har dermed gitt arkeologien og universitetsmuseene anledning til å foreta et strategisk 

valg, der den vitenskapelige betydningen av faget har blitt styrket og der betydningen av 

undersøkelsesobjektet – de forhistoriske samfunnene eller forhistorien - har blitt revitalisert. Etter 

min oppfatning er en tydelig definering av vitenskapsobjektet av en helt avgjørende betydning for å 

skape forankring og retning på det arkeologiske arbeidet. Dette kan enkelt illustreres med et 

eksempel fra Sverige, hvor arkeologien ikke har lykkes på samme måten med å definere seg selv. 

Essensen her er at kunnskapsperspektivet må vike for samfunnsnytten, for mens norsk arkeologi kan 

si at formålet med faget er å undersøke sitt vitenskapsobjekt, har svenske arkeologer fått beskjed fra 

politisk ledelse om at (sitat): «Vitenskapelig dokumentasjon er ikke lenger et mål i seg selv, men et 

middel. Målet bør være å omforme og presentere resultatene av [den vitenskapelige] undersøkelsen 

for ulike målgrupper på en interessant og relevant måte».  

I Sverige har man redusert det originale kunnskapsobjektet til et middel for å appellere til og oppdra 

ulike samfunnsgrupper. I denne logikken kjenner man igjen den norske humanioradiskusjonen om 

feltets samfunnsbetydning og relevans: Vitenskap er ikke lenger et mål i seg selv men et middel til 

annet samfunnsliv. Jeg mener at denne tilnærmingen har virket ødeleggende på faget arkeologi i 

Sverige. Forrige ukes oppslag i Klassekampen om de krenkefrie, svenske museer, viser samme 

utvikling i museumssektoren generelt. Museene skal nå være lydige, ideologiske verktøy for statlig 

livssyn, hevder svenske kritikere.  

Man kan meget vel forstå kritikken av grepet med å gjøre vitenskaper og museer til redskaper for 

politiske ambisjoner, men det er likevel ikke slik at det ikke er viktig å formidle resultatene av 

forskningen til publikum eller til samfunnet. Feilen ligger i å redusere en humanistisk disiplin til et 

middel i stedet for et mål i seg selv. Med dette grepet mister man både identitet og indre, faglig 

motivasjon. Uten faglig motivasjon stagnerer alle akademiske disipliner, ikke bare humaniorafagene.  

Eksempelet kan også belyse den metodedebatten som har preget norsk humaniora – at de 

humanistiske fagene skulle ha særegne metoder som definerte disiplinene i stedet for 

kunnskapsobjekter som disiplinsavgrensninger. Arkeologien har aldri latt metodologien begrense 

utfoldelsen eller kunnskapstørsten og derfor har faget i dag en svært bred kontaktflate til andre 

vitenskaper, der hele spennet fra utpreget naturvitenskap til humanistiske og samfunnsvitenskapelige 



disipliner er inkludert. De siste 10 årene har faktisk representert en formidabel revolusjon i 

samarbeidet med naturvitenskapene, der nye metoder og analyser både åpner for å undersøke 

gammelt datamateriale på nytt og for å studere nye datasett. Etter min oppfatning har samarbeidet 

vært så vellykket fordi arkeologien har vært trygg på sitt vitensobjekt og sitt samfunnsmandat. Dette 

har skapt samarbeid og inkludering. Den samme faglige tryggheten har også åpnet for en teoretisk 

fornyelse av faget, der norsk arkeologi har vært tett integrert i den internasjonale fagutviklingen. En 

konservativ holdning til kunnskapsobjektet har derfor ikke vært konserverende for tenkningen og det 

vitenskapelige arbeidet. På samme måte har det ikke vært en reell konflikt mellom nasjonale 

oppgaver og internasjonal forskning. Utfordringen ligger snarere i å institusjonalisere 

kunnskapssystemer som er nasjonalt relevante på bakgrunn av den internasjonale fagutviklingen.  

Kombinasjonen av profesjon i en vid betydning av ordet, og et tydelig definert kunnskapsobjekt har 

åpnet for at universitetsmuseene har kunnet utvikle kunnskapsregimer der oppgavene i 

kulturminneforvaltningen forankres i overordnede strategier og programmer, og danner utgangspunkt 

for forskningsprosjekter og kunnskapsutvikling som på sikt motiverer til justering og oppgradering 

av strategiene. Denne virksomheten gir også retning for en poengtert utvikling av de vitenskapelige 

samlingene til museene. Til sist, men ikke minst legger virksomheten grunnlag for en omfattende 

formidlingsvirksomhet. Formidlingen får en integrert rolle i et slikt kunnskapssystem i stedet for å 

være et påbud utenfra.  

Universitetsmuseenes virksomhet blir dermed et helhetlig kunnskapssystem som har mening i seg 

selv – og det er den meningen som har en videre samfunnsappell. For arkeologi er mer populært enn 

noensinne. Jeg tviler på at denne populariteten hadde vært like stor dersom faget hadde vært styrt av 

offentlig forventing.  

Den typen kunnskapsregimer som arkeologien ved universitetsmuseene representerer, kan være like 

aktuelle for andre humaniorafag og humanistiske samfunnsinstitusjoner, men løsningene må tenkes 

både prinsipielt og pragmatisk. Kunsten ligger i å institusjonalisere humaniorafagene på en slik måte 

at de har en indre logikk og motivasjon som forener vitenskap og profesjon.   

Prestene lever av synden, sier Nietzsche beskt og snakker ned profesjonenes betydning. Men 

Nietzsche forteller bare halve sannheten – for presteyrket er langt mer enn å sikre egen kost på bordet. 

Mitt poeng er at kombinasjonen av profesjon og godt definerte kunnskapsobjekter, som gjør at man 

våger å satse på kunnskap og fornying –  skaper interesse langt utover de humanistiske 

fakultetsgrensene. I dynamikken mellom profesjon, kunnskapsutvikling og fagdefinisjon ligger en 

mulighet til å styrke humaniorafagene, som burde forfølges mer systematisk. Det er her det primære 

potensialet ligger, ikke i forfinede eller fleksible tellekant- eller belønningssystemer 

I 2008 kom Stortingsmeldingen Tingenes tale om universitetsmuseene. Dette var en reflektert og 

tydelig melding som framhevet museenes arbeid med å etablere godt definerte kunnskapsregimer, 

der kjerneoppgavene forskning, formidling og forvaltning utgjorde et hele.  



Jeg håper Kunnskapsdepartementet vil ta et like konkret grep for humaniorafagene i den nye 

stortingsmeldingen. I det ligger også en forhåpning om tydelig politisk oppfølging. En god 

stortingsmelding er dessverre ikke mye verdt uten en oppfølgende handlingsplan. Den blir fort glemt 

og havner – ja nettopp - på historiens skraphaug. – Og dette er et trofé Tidens grotte definitivt kan 

klare seg uten.  


