Sommerskole ved Roots of Europe d. 24. juli – 6. august 2017
Det er sommertid – og sommerskoletid. 24. juli slår INSS for tredje år i træk dørene op for en
tværfaglig sommerskole, Roots of Europe, der samler sprogforskere, arkæologer, antropologer og
genetikere om udforskningen af de forhistoriske migrationer, der ligger til grund for Europas
sproglige og kulturelle landskab i dag.
Kurset retter sig imod BA-, KA- og ph.d.-studerende, men det er også en enestående platform for
tværfaglig udveksling mellem de involverede forskere. For os sprogforskere, der arrangerer kurset,
har det betydet en enorm udvidelse af vores forståelse af de sociale, materielle og kulturelle rum, de
indoeuropæiske sprog har udviklet sig i. Det har været en stor tilfredsstillelse at opleve, at de
genetikere, der har deltaget som undervisere og studerende, har haft samme oplevelse af at få sat
kød og blod og “rigtige” forhistoriske mennesker og kulturer på deres forskning.
Arkæologerne har ikke været mindre begejstrede, idet spørgsmål om sprog, materielle levn og
folkeslag har været tabubelagte i en lang periode efter anden verdenskrig, hvor den nazistiske
ideologi så at sige havde fået monopol på det indoeuropæiske spørgsmål. Med opdagelsen af
forhistorisk DNA og genetiske metoder til at kortlægge folkevandringer er dette tabu ved at
forsvinde – med Eske Willerslev som en prominent frontfigur. Vi er stolte over at have rekrutteret
både undervisere og studerende fra hans Center for GeoGenetik. De genetiske vidnesbyrd bekræfter
mange af de hypoteser, som indoeuropæister og arkæologer uafhængigt af hinanden har opstillet om
de indoeuropæiske folkevandringer.
Nogen har måske undret sig over, at DR’s Historien om Danmark indtil videres har været tavs om
sproglige vidnesbyrd. Denne tavshed skyldes nok, at der simpelthen ikke er tradition for, at
arkæologer og sprogforskere taler sammen. Den tradition har vi været med til at bryde siden
oprettelsen af forsknigscentret Roots of Europe – language, culture and migrations, der også har
lagt navn til vores sommerskole. Det var en beslutning, der åbnede helt nye horisonter for os alle,
og vi glæder os hvert år til den næste sommerskole.
Man kan læse mere om sommerskolen her: http://rootsofeurope.ku.dk/roe_sommerskole/

