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FOR S KN I N G S S T R AT EGI
Moesgård Museum er et internationalt, kulturhistorisk forsknings- og formidlingscenter,
der med arkæologiske, naturvidenskabelige og etnografiske studier samt gennem formidlingen heraf søger at øge forståelsen for menneskelivets mangfoldighed. Museet
indgår i sin forskningsindsats i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.
Det er museets målsætning at have en stærk og bredspektret arkæologisk forskning,
der kronologisk dækker alle perioder, og med en international relevans og gennemslagskraft og samtidig tager hånd om det lokale ansvarsområde. Museets forskning
danner grundlag for museets formidling og understøttes af museets indsamlingsstrategi
og samlingsvaretagelse.

Organisation
Den arkæologiske forskning er organiseret inden for museets afdelingsstruktur og berører Antikvarisk Afdeling, Afdeling for Konservering og Naturvidenskab og Orientalsk
Afdeling.
Den arkæologiske forskning inden for Antikvarisk Afdelings opgavevaretagelse er baseret på fire teams, hvoraf Arkæologisk IT har fokus på dokumentation og IT, mens de tre
andre dækker kronologiske hovedperioder: Stenalder, bronze- og jernalder samt middelalder og nyere tid. Hvert team ledes af en inspektør.
Marinarkæologien varetages i et formaliseret samarbejde med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune og Nordjyllands Kystmuseum. Inden for dette samarbejde
er der fastlagt en kompetencefordeling, hvor Moesgaard Museum primært varetager de
submarine landskaber og fundpladser knyttet hertil, hvilket primært berører stenalderen. De marinarkæologiske medarbejdere indgår derfor i stenalder-teamet. Dette sker
også for at sikre en sammenhæng mellem land- og marinarkæologi.
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab har en række metodiske specialer fordelt
på de to hovedområder konservering og naturvidenskabelige analyser med hovedvægt
på miljøarkæologi og osteologiske analyser.
Forskningen organiseres så vidt muligt som projekter med klart definerede problemstillinger, hvortil det forsøges at skaffe ekstern finansiering. Museets basismidler på forskningen anvendes primært til projektforberedelse, fastholdelse af langsigtede satsninger
(se nedenfor), understøtning af netværk, medfinansieringsbidrag, sammenbinding af de
enkelte projekter og støtte til projektafslutning samt frikøb til udarbejdelse af væsentlige
publikationer.
Forskningens indhold er i videst muligt omfang drevet af de enkelte medarbejdere. Inspektørerne på de enkelte teams understøtter udviklingen af de enkelte medarbejderes
forskning samt forbindelsen mellem de forskellige projekter inden for og mellem teams.
Afdelingsledelserne sikrer forskningens kvalitet og indholdsmæssig bredde – herunder
kravene til periodemæssig dækning – ved prioritering af midler, understøtning af projektudvikling og gennem ansættelsespolitik.
Museet arbejder for en specialisering af medarbejdernes faglige kompetencer i henhold
til Kulturstyrelsens anbefalinger. Det sker for at sikre et højt fagligt kompetenceniveau
og en faglig gennemslagskraft for både den enkelte medarbejder og museets forskning
som helhed. Specialisering aftales i forbindelse med MUS.
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Samarbejdet med Aarhus Universitet
Moesgaard Museum er fysisk samplaceret med fagmiljøerne Arkæologi og Antropologi
ved Aarhus Universitet (inklusive Sustainable Heritage Management og Visuel Antropologi), og museets forskning er tæt forbundet med universitetets. Ud over Arkæologi og
Antropologi har museet tætte forbindelser med en række andre fagmiljøer på Aarhus
Universitet, først og fremmest Geoscience, AMS-laboratoriet og Institut for Kultur og
Samfund - Historie.
På det arkæologiske område omfatter samarbejdet tværgående projektdeltagelse, fælles udvikling af metodiske områder i forbindelse med Arkæologisk IT og Konservering
og Naturvidenskab samt deltagelse i samfinansierede ph.d.-projekter. Forbindelsen understøttes af en koordinering af udviklingstiltag og kompetencer på de to institutioner,
fælles kontormiljø for arkæologerne på de to institutioner, opbygning af fælles faciliteter på arkæologisk naturvidenskab og it/dokumentationsområdet
Relationen mellem museum og universitet bidrager til begge institutioners kompetenceprofil, idet museumsforbindelsen styrker universitetets metode- og praksisaspekter,
og universitetet understøtter museets internationalisering og teoretiske udvikling. Samlet er samarbejdet med til at give Moesgaard-miljøet en særlig profil nationalt såvel som
internationalt, hvor kun få institutioner har været i stand til at fastholde den tætte forbindelse mellem universitet og museum. Det er målet at fastholde og udbygge relationerne med universitetet.

Øvrige samarbejder
Moesgaard Museum indgår i forbindelse med forskning i samarbejde med en række
museer, universiteter og øvrige forskningsinstitutioner i og uden for Danmark. Hovedparten af disse samarbejdsrelationer er knyttet til konkrete projekter.
Museet indgår i et formaliseret samarbejde med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
Kommune og Nordjyllands Kystmuseum omkring marinarkæologien i Jylland, og har
her foretaget en kompetencefordeling, hvor De Kulturhistoriske Museer i Holstebro varetager nyere tids vrag, Nordjyllands Kystmuseum varetager ældre vrag og Moesgaard
Museum varetager submarine landskaber og fundpladser. Museet satser på at fastholde
og udbygge dette samarbejde.
Museet indgår i et samarbejde med Museum Midtjylland omkring udvikling af geofysisk
prospektering i arkæologien og satser på at udvikle dette område i de kommende år.
Museet indgår i et netværk omkring arkæologien i Region Midtjylland og ønsker at bidrage til, at dette netværk styrker forskningssamarbejdet mellem institutionerne inden
for regionen, herunder omkring udnyttelsen af resultater fra nødudgravninger.
Det er en målsætning at udbygge samarbejdsrelationerne både nationalt og internationalt med henblik på at få resultaterne af museets forskning i spil i nye sammenhænge
og samtidig øge kvaliteten af forskningen ved inddragelse af eksterne kompetencer.
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Forskning og forvaltningsopgaver
Moesgaard Museum varetager på vegne af Kulturstyrelsen en række geografisk
afgrænsede myndighedsopgaver:
• museet har ansvar for den landbaserede arkæologi i Favrskov, Odder, Samsø og
Aarhus kommuner,
• museet har marinarkæologisk ansvar i farvandet ud for Region Midtjyllands
østkyst. Det vil sige Kattegat mellem Mariager Fjord og Vejle Fjord. Samsø hører
marinarkæologisk til Moesgaard Museums område. Museets marinarkæologiske
ansvarsområde omfatter desuden søer og åer i kommunerne: Randers, Norddjurs,
Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Horsens, Odder, Hedensted
og Samsø. Moesgaard Museum varetager de marinarkæologiske opgaver i de
jyske farvande (dvs. farvandene ud for Region Nord, Region Midt og Region Syds
Vadehav og Nordsø-vande, samt de ferske vande i Jylland) i samarbejde med De
Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune og Nordjyllands Kystmuseum under
navnet Marinarkæologi i Jylland (MAJ) med Moesgaard Museum som den juridisk
ansvarlige institution,
• museet har tilsyn med de ca. 3200 fredede fortidsminder, der befinder sig i
Østjylland, som omfatter Hedensted, Horsens, Skanderborg, Odder, Silkeborg,
Samsø, Aarhus, Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommune.

Forvaltningsopgaverne er finansieret ved bygherrebetaling for arkæologiske undersøgelser, øremærkede tilskud fra Kulturstyrelsen og kommunerne, samt en andel af museets generelle budget. Der indgår en forskningsdimension i de to første forvaltningsopgaver, idet prioritering af hvad og hvordan, der undersøges, refererer til en identificering
af forskningspotentiale, og de resultater, der fremkommer ved undersøgelserne, skal
indgå aktivt i arkæologisk forskning fremadrettet på museet såvel som i et bredere arkæologisk forskningsmiljø.
Den forskningsmæssige dimension i forvaltningsarkæologien udgør en generel udfordring for arkæologien i mange europæiske lande. Undersøgelsesindsatsen er i vid udstrækning tilfældigt betinget af byggevirksomhed, der undersøges ofte kun dele af helheder, de geografiske ansvarsområder indebærer institutionelle opsplitninger på tværs
af oplagte kulturelle helheder, og der er i kraft af finansieringsstrukturer en skarp adskillelse af udarbejdelse af strategier, gennemførelse af udgravninger og forskningsmæssig
brug af resultater.
Moesgaard Museum ser som sit mål at øge det forskningsmæssige udbytte af forvaltningsarkæologien igennem at arbejde målrettet med en problemstillingsorientering af
udgravningsindsatsen og ved at bringe det fremkomne materiale og opnåede resultater
i spil i forhold til såvel museets egen forskning som andre forskeres indsats.
Definitionen af problemstillinger sker dels gennem museets faglige teams og i individuel udvikling af projekter, samt i den overordnede forskningsstrategi, der definerer sammenbindende temaer og særlige satsninger. Det er en målsætning, at de problemstillinger, der arbejdes med, refererer klart til mere generelle arkæologiske og kulturhistoriske
problematikker, således at perspektivet i undersøgelserne fremstår klart, og muligheden
for at omsætte de arkæologiske feltundersøgelser til forskningsprojekter lettes. Det er
således ikke hensigten at opbygge en geografisk afgrænset forskningsfokus på museets
ansvarsområder, men at bruge ansvarsområderne som et udgangspunkt for udvikling af
projekter, og gennem opsøgende arbejde og tilgængeliggørelse sikre, at resultater fra
museets nødudgravninger bliver inddraget i anden forskning.
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Problemstillingerne danner grundlag for prioriteringer i både forundersøgelser og udgravninger, ligesom de indgår i indsamlings- og dokumentationsstrategi. Problemstillingerne implementeres i forundersøgelserne ved inddragelse af faginspektører for de
enkelt teams i vurderingen af resultater fra forundersøgelserne og planlægning af eventuelt videre forløb; i de enkelte udgravninger af udgravningsleder og udgravningshold.
De større udgravninger ledsages af følgegrupper, der nedsættes efter relevante kompetencer og kan inkludere både interne og eksterne medlemmer. Et udvalg af forundersøgelser og udgravninger evalueres af Antikvarisk Afdelings ledelse samt centrale aktører.
Det gælder konsekvent de større projekter og et udvalg af både forundersøgelser og
mindre udgravninger.
I forbindelse med problemstillingerne i forvaltningsudgravningerne skelnes grundlæggende mellem to former for potentiale. Der er problemstillinger, der i kraft af de arkæologiske funds kvalitet eller særlige karakter kan bæres inden for den enkelte udgravning,
og der er problemstillinger, som er overgribende, og hvor de enkelte udgravninger leverer statistisk materiale til en større samlet belysning. I forbindelse med de statistiske
problemstillinger er det afgørende, at indsamlingsstrategien definerer klare indsamlingsmål for at sikre en effektiv og ensartet dataindsamling.
Parallelt med den forskningsmæssige fokus har Moesgaard Museum i de seneste år
også arbejdet med at optimere den administrative side af forvaltningsarkæologien i
form af effektivisering af sagsgange og øget indsats i forhold til kontakten til bygherrer. Et element i dette arbejde er en dialog med de kommunale myndigheder omkring
inddragelse af de kulturhistoriske værdier i tidlige stadier af planlægningen. Her danner
forskningsproblemstillinger og tematiske fokusområder et grundlag for at etablere nogle overordnede fortællinger i landskabet. Arbejdet med de administrative sagsgange er
uddybet i museets administrationsstrategi.

Publicering og tilgængeliggørelse
Publicering af forskningsresultater sker i nationale og internationale tidsskrifter samt
i monografier. Jysk Arkæologisk Selskab udgør i den sammenhæng en hovedsamarbejdspartner. Der er et ønske om at øge mængden af engelsksprogede publikationer
for at øge den internationale synlighed af museets forskning. Derudover tilgængelig
gøres resultater fra de arkæologiske udgravninger digitalt i forskellige sammenhænge,
bl.a. via museets hjemmeside og indberetning til Kulturstyrelsens centrale databaser.
I forbindelse med Arkæologisk IT’s involvering i digital infrastruktur-projekter arbejdes
der desuden med udvikling af forskellige redskaber til at koble de arkæologiske data
med andre digitale datasæt.
Den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed står centralt i forhold til museets generelle formidlingsaktiviteter. Det er en målsætning, at der er en tæt forbindelse mellem udgravninger og udstillinger, hvor både forskningsproces og –resultater hurtigt bringes i
spil i udstillinger. Det er særligt museets permanente udstillinger, der danner rammen
om dette. Desuden arbejdes med en række formidlingstiltag på de enkelte udgravninger. Aspekterne omkring formidlingen er uddybet i museets formidlingsstrategi.

Forskningsstrategi
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TEM AT IS KE S AT S N I N G E R

De østjyske fjordsystemer og kystkultur
De østjyske fjordsystemer er rige på levn efter stenalderbefolkningen, og en række forskere fra Moesgaard Museum og Aarhus Universitet, bl.a. Søren H. Andersen og Torsten
Madsen, har igennem en lang årrække gennemført flere væsentlige regionalundersøgelser i området fra Egåfjorden i det nordlige Aarhus til Horsens Fjord. Derudover har
de store anlægsarbejder i Aarhus medført en række undersøgelser i tilknytning til Egå
og Brabrand fjordsystemerne. Der er derfor et usædvanligt detaljeret kendskab til både
den mesolitiske og neolitiske udnyttelse af landskabet og forholdet mellem indland- og
kystudnyttelse.
Det er målsætningen at udnytte det omfattende kildemateriale til at udvikle projekter,
der adresserer centrale spørgsmål inden for dansk stenalderforskning, såsom kyst-indlandsproblematikker, gruppedannelser og økonomisk differentiering.
En række pladser inden for området har exceptionelle bevaringsforhold. Det gælder
først og fremmest de stenalderbopladser, som ved havstigning efter istiden blev oversvømmet. Disse submarine pladser er vigtige i forskningen, da man her kan finde genstande af organisk materiale bevaret, som ellers ikke findes på arkæologiske udgravninger på tørt land. Desuden er de for den ældre del af mesolitikum (Maglemosekultur)
den eneste kilde til udnyttelsen af kystzonen og dens ressourcer.
Marinarkæologien udgør derfor også et væsentligt satsningsområde på Moesgaard Museum, som i de kommende år ønsker at udvide og udvikle den faglige ekspertise inden
for dette område. Et særligt fokusområde er Hjarnø (se projektbeskrivelse), hvor flere
års undersøgelser har bidraget med væsentlige fund, der giver et langt mere nuanceret
syn på stenalderens samfund. I de kommende år er det desuden hensigten at sætte fokus på Maglemose- og Kongemosekulturens kystpladser igennem undersøgelser i Aarhus-bugten, som er et af de ganske få steder, hvor pladser fra disse perioder er lokaliseret.
En anden særlig fundgruppe, som har haft en stor forskningsopmærksomhed på Moesgaard, er stenalderpladser med bevarede køkkenmøddinger, hvor de tykke lag fyldt med
stærkt kalkholdige muslinge- og østersskaller udgør unikke bevaringsforhold for knogler og kulturlag. En særlig lokalitet er Norsminde syd for Aarhus, som er den første plads
i nyere tid, hvor der er udgravet en skaldynge med lag, der viser overgangen mellem
mesolitikum og neolitikum. Pladsen giver dermed enestående indblik i de kulturelle og
klimamæssige ændringer, der fandt sted omkring overgangen fra jæger- til bondestenalder.
Mange stenalderkøkkenmøddinger er i dag stærkt truede af moderne byggeri og nedslidning af landskabet. Ligeledes trues flere af de submarine stenalderbopladser af erosion og strømændringer, som fordrer øjeblikkelige udgravninger af eksponerede pladser eller sikring af pladser, der stadig kan bevares. Bevaringsproblemstillingen udgør
derfor et metodisk udviklingsområde.
Endelig er det hensigten at gennemføre metodisk udviklingsarbejde omkring rekonstruktionen af kystlinje-udviklingen gennem stenalderen som udgangspunkt for udviklingen af prædiktive modeller til lokalisering af stenalderens kystpladser.
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Hjarnø Sund – en erosionstruet boplads fra Mesolitikum
Marinarkæologiske undersøgelser på bunden af Hjarnø Sund har afdækket
dele af en mesolitisk boplads med helt enestående bevaringsforhold. Udskårne
træbuer, bemalede padleårer, fiskegærder samt en skaldynge og et rigt materiale
af dyreknogler giver et væsentligt nyt fundmateriale fra ertebøllekulturen, med ny
viden om periodens liv og økonomi. Undersøgelserne belyser det videnskabelige
potentiale i den exceptionelle lokalitet og har også til formål at vurdere, hvorvidt
den bør sikres og dermed bevares for eftertiden, om den skal udgraves, eller
om det er forsvarligt at lade erosionen fortsætte uændret uden indgriben.
Vurderingen sker på baggrund af boreprøver samt vurdering af arkæologiske
lagsekvenser og deres indhold og sjældenhed, samt gennem undersøgelse af
den generelle bevaringsgrad af organiske materialer og makrofossiler. Projektet
foregår i samarbejde med Horsens Museum og Aarhus Universitet og er støttet af
Kulturstyrelsens pulje til Dyrkning og erosionstruede fortidsminder.

Fiskegærde på bunden
af Hjarnø Sund. Foto:
Peter Moe Astrup.
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Norsmindekøkkenmøddingen og stenalderbebyggelsen
omkring Norsminde Fjord
Med udgangspunkt i undersøgelserne af den kendte Norsmindekøkkenmødding
har et internationalt og tværvidenskabeligt forskningsprojekt til mål at belyse
samspillet mellem natur og kultur i perioden 6.500-1.800 f.Kr. Forskningsprojektet
undersøger, om stenalderbebyggelsens variation har været en funktion af
fjordens/havets skiftende miljø og produktivitet, og der lægges særligt fokus på
undersøgelsen af eventuelle miljøændringer omkring bondekulturens fremkomst
omkring 4.000 f.Kr.
Forskningsprojektet munder ud i en publikation af resultaterne af mange års
arkæologiske udgravninger af kystbopladser fra stenalderen kombineret med et
omfattende naturvidenskabeligt basisarbejde. Arbejdet ventes afsluttet i 2016 i
form af en engelsksproget monografi med bidrag af en lang række danske og
udenlandske forskere inden for naturvidenskaberne og arkæologi. Projektet er
støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd, Aarhus Universitets Forskningsfond,
Aarhus Universitet og private donationer.

Norsmindekøkkenmøddingen
viser kontinuerlig bebyggelse fra
yngre Ertebølle- til mellemste
Tragtbægerkultur og giver derved
uvurderlige oplysninger om det
vigtige skift fra jæger-fisker til bonde
i Danmark. Foto: Søren H. Andersen.
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Mobilitet og bebyggelsesmønstre
I løbet af yngre stenalder sker der en række gennemgribende ændringer i menneskernes levevis i form af agerbrugets indførelse, opførelsen af store monumentale grave, miljømæssige ændringer og nye måder at udnytte landskabet og ressourcerne på,
hvilket naturligt også var forbundet med nye måder at bosætte sig på. Fra store dele af
denne periode er bopladsernes organisering og bebyggelsesmønstre imidlertid stærkt
underbelyst i en dansk sammenhæng. Strukturen på bopladserne har generelt været
yderst vanskeligt at erkende i denne periode pga. bevaringsforhold, fravær af hustomter
og et komplekst bopladsmønster med mange forskellige typer af pladser.
De mest spektakulære af pladserne er de såkaldte sarupanlæg, der ser ud til at have
fungeret som store, oftest palisadeindhegnede samlingspladser med spor efter omfattende rituelle aktiviteter. Moesgaard Museum har igennem undersøgelserne af Sarup-
lokaliteten på Sydvestfyn haft en mangeårig fokus på disse pladser og deres tilknyttede
megalitgrave. Resultaterne er i disse år under publicering.
En række andre arkæologiske udgravninger har desuden bidraget med væsentligt nyt
om andre former for aktivitets- og bopladser, hvilket giver anledning til at revurdere traditionelle opfattelser af, hvad der er ’specialpladser’ og ’almindelige bopladser’, og med
antydning af komplekse sammenhænge mellem brugen af de forskellige pladser. Dermed tegner der sig et stærkt behov for at undersøge bopladsernes organisering og bebyggelsesmønstre på nye måder og for at opnå en bedre forståelse af bosættelsernes
særlige kvaliteter, fx i forhold til andre særlige aktivitets- eller værkstedsområder.
Med dette forskningstema ønsker Moesgaard Museum at opnå et mere nuanceret syn
på bebyggelsesmønstret, landskabsudnyttelsen og -mobiliteten i neolitikum samt de
enkelte bopladsers funktion. Østjylland er kendetegnet ved en række pladser med tykke og velbevarede kulturlag, som giver et unikt indblik i den neolitiske landskabsudnyttelse. Ligeledes har de sidste 10 års udgravninger og udvikling inden for geoprospektionsmetoder og indikativ modellering bidraget til en betydelig tilvækst af nye pladser,
der viser en ny og langt mere omfattende udbredelse, end hvad vi kendte for bare få år
siden. Satsningen indebærer en prioritering af undersøgelser af pladser med bevarede kulturlag, der gennem grundig analyse skal være med til at bidrage til en ny og mere
kompleks forståelse og klassifikation af disse pladser, herunder hvorvidt der er tale om
særligt koncentrerede eller langvarige bosættelser, og om de er resultatet af andre nye
kulturlagsproducerende aktiviteter eller særlig affaldshåndtering. Endvidere udforskes
mønstre i pladsernes udbredelse.
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Dambo ved Helnæs Bugt. Frilagt tomt efter jættestue fra ca. 3.200
f.Kr. Kammer har stået i midten omgivet af lerjord og hvidbrændt
flint. Omkring kammeret stenrækker i spiralform. I højre halvdel
de bevarede randsten. Næsten 13.000 oldsager blev fundet i og
ved denne jættestue. Anlægget var lagt oven på en boplads med
hustomt. Foto: Niels H. Andersen.

Sarupprojektet
Med henblik på at opnå en sammenhængende forståelse af tragtbægerkulturens
bebyggelse og de såkaldte sarupanlæg er der gennem intensive arkæologiske
studier i årene 1971 til 2012 indsamlet et omfattende materiale. Det foregik i
et ca. 20 km2 stort område omkring Sarup, hvor tre sarupanlæg er lokaliseret
og delvis udgravet. Gennem 16 udgravninger er i området desuden udgravet 2
barkæranlæg, 31 megalitanlæg, 5 hustomter og 4 bopladser. Mere end 410.000
oldsager er registreret, og materialet underkastes bearbejdelse og publicering.
Bebyggelsesmønstret søges underbygget ved studier af keramikmønstres
ikonografi samt ved geofysiske undersøgelser og prøveudgravninger i andre
områder.
Sarupprojektet er støttet af
Kulturstyrelsen og udføres i
samarbejde med Odense Bys
Museer samt en række andre
museer og institutter i Europa.

Saruppladsen. Ornamenteret skål karakteristisk for
tiden omkring 3.200 f.Kr. Den tids velbrændte lerkar
er ofte rigt mønstrede. Foto: Preben Delholm, Foto/
medie Afd. Moesgaard Museum.
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Fire grubekeramiske fundpladser på Djursland – Deres særpræg
og roller i periodens bosættelsesmønster
I begyndelsen af det 3. årtusinde f.v.t., efter en 1000-årig periode med introduktion
og udstrakt implementering af landbrug i Sydskandinavien, får jagt, havfangst
og fiskeri pludselig en ny og fremtrædende betydning for befolkningen langs
kysterne omkring Kattegat. Dette ejendommelige fænomen er knyttet til den
grubekeramiske kultur, der – igennem en række fundrige bopladsudgravninger på
Djursland igennem de seneste 40 år – nu kan opfattes som en konkret og meget
speciel epoke i dansk neolitikum. Fire af disse pladser analyseres på Moesgaard
som et delprojekt under Museum Østjyllands forskningsprojekt CONTACT.
Delprojektets fokus ligger på pladsernes indbyrdes roller i det grubekeramiske
bosættelsessystem, der skal relateres til CONTACT-projektets overordnede fokus
vedrørende kontakt og kommunikation over Kattegat, subsistensstrategier, rituelle
aktiviteter og 14C-dateringer med fokus på reservoireffekter.
CONTACT – The Pitted Ware Phenomenon in Djursland and Maritime
Relations Across the Kattegat in the Middle neolithic – er et tværvidenskabeligt
forskningsprojekt under Museum Østjylland, Randers. Projektet forløber i
tidsrummet 1. sept. 2014-31. aug. 2016 og er primært finansieret igennem
en bevilling fra VELUX FONDEN. Samarbejdspartnere i projektet er Aarhus
Universitet, Københavns Universitet, Moesgaard Museum, Göteborgs Universitet,
Bohusläns Museum, Kontoret för Keramiska Studier, LJ-Osteology, Universitetet i
Oslo – Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Kiel, University of Wisconsin.

Bjørnekranie og uroksestejle
fra gruben A47 på Kainsbakke.
Artssammensætningen og
fundomstændighederne i det
djurslandske faunamateriale
bidrager væsentligt til billedet
af den grubekeramiske kulturs
særegne karakter.

Deponering af kronhjortekæber
imellem østersskaller og
lerkarskår på bopladsen
Kainsbakke.
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Højlandskaber
Der er opført gravhøje gennem meget store dele af forhistorien. De mest o
 mfattende
byggerier finder sted fra enkeltgravskulturens start omkring 2800 f.Kr. og frem til
bronzealderens midte omkring 1100 f.Kr. Derefter aftager højbyggeriet, men hører først
endeligt op i vikingetiden.
Højene fra enkeltgravskultur og bronzealder optræder i markante grupper, i lineære
forløb langs veje eller på særligt synlige steder i terrænet, og udgør et væsentlig langtidsstrukturerende element i landskabet. Sådanne højlandskaber er et fænomen, der
i øjeblikket modtager stor international opmærksomhed, da de afspejler en overordnet organisering af landskabet, og sammenlignelige ’højlandskaber’ kan genfindes over
store dele af Europa. Der har især været interesse for, hvordan disse komplekse landskaber er blevet til og formet gennem årtusinder, hvorledes selve højbyggeriet og dets
tilknyttede aktiviteter var organiseret, samt hvorledes højene påvirkede det omgivende landskab. Med sine mere end 86.000 gravhøje rummer Danmark et – i international
sammenhæng – enestående materiale til at undersøge sådanne mønstre i et kulturhistorisk langtidsperspektiv.
Gravhøjstraditionen – særligt i bronzealderen – er et af Moesgaard Museums satsningsområder. Her fokuseres der specifikt på tilblivelsen af højlandskaberne i et langtidsperspektiv og på, hvad det er for forskellige mønstre i højenes anlæggelse og landskabernes udnyttelse, der karakteriserer bestemte perioder. Videre tilstræbes det at
opnå en dybere indsigt i højenes rolle for opfattelsen af landskabet, for dannelsen og
opretholdelsen af bestemte sociale identiteter samt hvilke forskellige organisations
niveauer, højbyggeriet og højlandskaberne er udtryk for.
Moesgaard Museum huser en række store forskningsprojekter inden for dette forskningstema. Blandt disse er Skelhøj-projektet, som giver et – i internationalt perspektiv –
unikt og detaljeret billede af den totaludgravede gravhøjs bygningshistorie. Resultaterne
fra dette projekt udgives i disse år som et trebindsværk. For nylig har museet også foretaget arkæologiske undersøgelser i den tilbageværende del af den fredede og internationalt berømte bronzealdergravhøj Borum Eshøj vest for Aarhus. Lokaliteten indtager
en særlig stilling i dansk bronzealderforskning, dels i kraft af sine spektakulære egekistegrave, dels igennem Moesgaard Museums mangeårige udgravninger af de nærliggende
høje, hvilket har etableret en omfattende kontekst, der er sjælden i skandinavisk bronzealder. Resultaterne af de nye undersøgelser bidrager med en række konkrete resultater, der belyser både højens opbygning og historie samt det landskab og samfund, som
den var del af.
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Fortidsmindepleje – borgerinddragelse
Et tværinstitutionelt samarbejdsprojekt har til formål at få private lodsejere til at
tage et større ansvar for plejen af de fredede fortidsminder på deres jord. Den
bagved liggende idé er, at konkret information om de enkelte fortidsminder samt
direkte kontakt til den enkelte lodsejer vil øge lodsejerens vidensniveau og dermed
øge interessen for at beskytte det fredede fortidsminde. Derved vil der formentlig
fremover ske færre overtrædelser af Museumsloven, ligesom fortidsminderne
vil fremtræde tydeligere i landskabet til glæde for befolkningen og til gavn for
forskningen. Lodsejerne tilbydes hjælp af et korps af lokale frivillige til plejen. Der
er tale om et pilotprojekt, der efterfølgende vil kunne udbredes til landets øvrige
tilsynsmuseer/kommuner.
Projektet, der udføres i samarbejde med Skanderborg Kommune med inddragelse
af lokale frivillige, er startet i januar 2015 og forventes afsluttet i foråret 2016.
Kulturstyrelsen, Friluftsrådet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal yder støtte til projektet.

Lokale frivillige hjælper til
med gravhøjspleje. Foto:
Bent Gammelgaard.
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3D-model af den fredede højrest med udgravningen
fra 2011 lagt ind på den gamle oversigtstegning fra
Nationalmuseets udgravning i 1875.

Borum Eshøj
Gravhøjen Borum Eshøj fra ca. 1350 f.Kr. er internationalt berømt for tre
exceptionelt velbevarede egekistebegravelser, som blev fundet i 1870’erne. Her
var der primært fokus på begravelser og ikke på selve højens opbygning eller
dens anlæg. Men som led i formidling af stedet ved Kulturstyrelsens projekt
”Danmarks Oldtid i landskabet” kom der et fornyet fokus på monumentet,
hvilket muliggjorde en arkæologisk undersøgelse af vestprofilen samt tilhørende
randstensarrangement i sommeren 2011. Undersøgelsen blev udført i et
samarbejde mellem Aarhus Universitet, Moesgaard Museum og Kulturstyrelsen og
gav bl.a. ny viden om højens tørveopbygning, jernlag, bevaringstilstand, datering,
afgrænsning og relationen til det gamle udgravningsfelt. I sommeren 2011 blev
der endvidere opsat ny skiltning, mens der som afslutning på projektet i 2015 er
fældet træer og buske ved højen og opstillet seks stålbånd, som markerer højens
omkreds og krumning.
Ud over Kulturstyrelsen og ”Danmarks Oldtid i landskabet” har også Aarhus
Universitet været samarbejdspartner og bidragyder i projektet.

Udgravningen af Borum Eshøj som
blev udført som seminarudgravning
med studerende fra Aarhus
Universitet.
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Ofringer og vådbundsdeponeringer
Vådbundsdeponeringer refererer til genstande, der formodes at være blevet deponeret
som votivofre i vådområder som moser, søer, kildevæld og åer, hvorved mennesker fik
kontakt til de magter, som bestemte over døden og dagligdagen. Vådbundsdeponering
har sine rødder helt tilbage til neolitikum, og med en genopblussen i yngre bronzealder, hvor der kan trækkes tråde til større traditioner på tværs af Nordvesteuropa. Særligt
i overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder ses en række tydelige
skift i deponeringspraksis, hvor metalvåben, lurer og dragtudstyr forsvinder, og i stedet
dukker mosepotter op sammen med keltiske metalkedler og menneskeofringer. I middelalderen kan helligkilde-fænomenet ses som en anden udgave af den religiøse fokus
på vådbundsfænomenerne.
Med forskningstemaet om vådbundsdeponeringer er det hensigten at udvikle den metodiske side af undersøgelsen af denne type fund og at opnå et dybere indblik i de sociale praksisser, der er forbundet med vådbundsdeponeringerne og landskaberne, der
omgav dem. Et centralt tema er lokaliseringen af offerstederne og de naturlige fænomener og landskabselementer, som ofringerne knytter sig til, bl.a. kildevæld, særlige
dale og vandløb. Endvidere er det målet at opnå en mere nuanceret forståelse af deponeringsskikkens tidsmæssige dynamik for derigennem at forstå, hvad der har været med
til at knytte bestemte folk og praksisser til bestemte steder: hvor ofte har man ofret,
og er der tale om kontinuerlig praksis eller uafhængige tilbagevendinger til det samme
sted?
Temaet sætter også fokus på overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk
jernalder og de metodiske problemer, der er forbundet med denne overgang i forhold
til kronologi.
Moesgaard Museum har igennem en årrække gennemført et stort antal undersøgelser
af vådbundsdeponeringerne. Disse undersøgelser rækker over hele traditionens levetid
gennem forhistorien fra neolitikum til jernalder. Undersøgelserne har blandt andet afsløret kildevæld som en hidtil ukendt, men meget væsentlig faktor for lokalisering af ofringer i neolitikum, og registreringer af spredte enkeltfund langs Gudenåen har påvist, at
der i Danmark findes en flodfundstradition svarende til det, der kendes fra andre steder
i Europa.
Jernalderens vådbundsofre indtager en særlig placering i museets samlinger og arkæologiske virksomhed med udgravninger af flere usædvanligt velbevarede og spektakulære fundpladser. Det gælder ofringerne ved Hedelisker og Forlev Nymølle med dyre-,
keramik- og menneskeofringer samt forskellige figurer, de omfattende ringofringer ved
Sattrup, Smederup og Falling samt moseliget fra Grauballe. Navnlig pladserne i Illerup
Ådal og Alken Enge har igennem omfattende forskningsprojekter haft en fremtrædende
placering i museets forskning og bidraget med en ny forståelse af de store konfliktrelaterede deponeringer i jernalderen. Pladserne åbner desuden helt nye muligheder for at
undersøge større delvist sammenhængende offerlandskaber og deponeringszoner omkring moser, søer og åløb.
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Flodfund – bronzealderdeponeringer fra Gudenåen
Flodfund er et kendt europæisk fænomen i bronzealderen, men i Danmark
er deponeringer fra vandløb sjældne, fordi de mere knytter sig til moser
og vådområder. Formålet med projektet var at fremlægge og diskutere de
koncentrationer af åfund – specielt våben som sværd, dolke og lanser, som
via en ny registrering og kortlægning overraskende viste sig at være til stede i
Danmarks største Å, Gudenåen. Materialet fra senneolitikum, bronzealder og
førromersk jernalder nuancerer dels billedet af deponeringsskikke inden for det
sydskandinaviske område, dels knytter det an til den vidt udbredte europæiske
flodfundstradition, hvilket har muliggjort publicering i den internationale årbog,
Germania.
Tidsrammen for projektet er samlet 5 mdr. dels i 2012 (primært) dels 2013, og det
finansieres gennem Kulturstyrelsens Rådighedssum. Indsamling af materiale sker i
samarbejde med Nationalmuseet og en række kulturhistoriske museer i Horsens,
Skanderborg, Vejle, Silkeborg, Randers og Viborg.

Yngste stenalder
Bronzealder
Jernalder
Ulstrup

Møllebækken

Bjerringbro

Tange Å

Tange Sø

0

Koncentration af åfund i området
ved Tange-Bjerringbro-Ulstrup.
(gul: SN, rød: BA, Hvid: FRJ).
Illustration: Lise Frost.

2 km

Hallstattsværd fra Gudenåen
ved Bjerringbro. Foto: Rógvi N.
Johansen, Foto- og medielab.
Moesgaard Museum.

1
-5000

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

Tematiske satsninger | Ofringer og vådbundsdeponeringer

-1500

-1000

-500

-1

500

1000

1500

18

Illerupprojektet
Det mangeårige Illerupprojekt tager udgangspunkt i våbenofferfundet fra Illerup
Ådal, der rummer en omfattende mængde af hærudstyr fra det første halve
årtusind e.Kr. De første udgravninger af fundet blev udført fra 1950 og frem til
1956 under ledelse af Harald Andersen, og undersøgelserne blev siden genoptaget
i 1975 og fortsatte frem til 1985. I alt udgravedes 40.000 m2 med 15.000 oldsager,
og de indsamlede fund og data er efterfølgende blevet bearbejdet og publiceret
kontinuerligt frem til i dag med museumsinspektør Jørgen Ilkjær i spidsen.
Gennem de senere år er forståelsen af Illerupfundet og samfundet bag blevet
mere og mere detaljeret, og resultaterne publiceres til stadighed. Det afsluttende
15. bind i bogserien om Illerup forventes afsluttet primo 2016.
En lang række fonde samt offentlige tilskud har bidraget til finansieringen af
udgravning, efterbearbejdning og formidling af Illerupfundet, der ligeledes har
inddraget samarbejdspartnere fra blandt andet Skanderborg Kommune, Skov- og
Naturstyrelsen, Vejdirektoratet og ”Det grønne Partnerskab”.

Blandt de tusindvis af indsamlede
fund fra våbenofferfundet i Illerup
Ådal er dette velbevarede pragtsværd
med hæfte af elfenben, sølv og guld.
Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/medie
Afd. Moesgaard Museum.
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Offsite-mønstre
Jernalderbopladserne er den pladstype, der hyppigst dukker op under de bygherrebetalte fladeudgravninger, og som siden 1960’erne har indtaget en central rolle i forståelsen af jernaldersamfundene. Imidlertid er der en meget omfattende mængde aktiviteter,
der ligger uden for selve bopladserne, og der er indikationer på, at der i forskellige dele
af jernalderen sker gennemgribende landskabsomlægninger, som afspejles i disse aktiviteter uden for bebyggelserne. Der er dermed et stigende behov for at undersøge og
forstå de rumlige dynamikker, der karakteriserer landskabet uden for bopladserne, herunder parcellering, regulering, landskabszonering og mønstre i landskabsudnyttelsen,
ressourceforbruget og befolkningstætheden. Til det formål må nødvendigvis inddrages
en bred vifte af arkæologiske vidnesbyrd, som normalt ikke studeres i sammenhæng,
herunder fundkontekster som depotfund, gruber, tørvegravninger og fossile marksystemer samt supplerende metodiske tilgange som pollen, makrofossil og geokemiske analyser.
Med dette forskningstema anlægges en ny tilgang til forhistoriske landskabsdynamikker og mønstre i den rumlige organisation, der befinder sig uden for bopladserne, men
som hidtil ikke er blevet undersøgt systematisk. Hensigten er dels at identificere og undersøge de aktiviteter, der foregår i landskabet og dels at opnå en ny landskabsklassifikation, der sigter mod at inddrage et bredere arkæologisk materiale end de enkelte
bopladser. Det danner grundlag for at besvare en række konkrete spørgsmål, der knytter sig til mønstre og ændringer i landskabsudnyttelsen gennem jernalderen. Naturvidenskabelige analyser af anlæg og landskab spiller en central rolle, fordi det herigennem er muligt at få en mere detaljeret karakteristik af aktiviteterne og et dybere indblik i
landskabets udvikling, ændringer i ressourceudnyttelser og landskabsstrategier uden for
bopladserne. Ved at studere og sammenstille forskellige arkæologiske og naturvidenskabelige vidnesbyrd skabes en ny mulighed for at opnå mere kompleks forståelse af
landskabet og relationerne mellem forskellige dele.
Forskningstemaet om Offsite-mønstre indebærer en særlig fokus på en række anlægsgrupper, som normalt indtager en sekundær rolle. Det gælder grube-komplekser i forbindelse med råmaterialefrembringelse og gødningshåndtering, håndværks- og materialebearbejdningsområder, tørvegravningsområder og aktiviteter i vandhuller. Desuden
er marksystemer et centralt forskningsområde.
Museet har inden for den seneste årrække haft særligt fokus på ældre jernalder i Lisbjerg- og Skejbyområdet. Inden for disse områder har man udgravet usædvanligt høje
bebyggelseskoncentrationer i perioden fra ældre førromersk jernalder til ældre romersk
jernalder. Området giver pga. de meget store arealer, der er dækket ind, et sjældent
komplet billede af jernalderens rumlige organisation. Området er dermed oplagt til at
undersøge og genfortolke landskabsudnyttelsesmønstrene og den tidlige landsbydannelse, som hidtil næsten udelukkende har været undersøgt ud fra det vestjyske materiale. Der vil blive arbejdet målrettet på at dokumentere fundforhold og bringe forskningen
så langt, at der vil kunne tilvejebringes fondsmidler til videre forskning i de kommende
år. Andre områder indgår som reference til forståelsen af det mønster, der viser sig ved
Lisbjerg og Skejby.
Endvidere indgår museet i en række forskningsprojekter med særligt metodeudviklende fokus på disse problemstillinger, herunder projektet ’Chronology and the Dynamics
of Cultural Change’, hvis formål er at undersøge de brede kulturelle forandringer, der
kendetegner overgangen fra bronzealder til jernalder i Danmark ved hjælp af nye absolutte dateringer.
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Tid og kausalitet – komplekse, tidslige dynamikker i landskabets
forandring (2.-1. årt. f.Kr.)
Moesgaard Museum deltager aktivt i Aarhus Universitets forskningsprojekt Time
and Causality: a non-linear approach to prehistoric landscape change. Det
nyskabende projekt har til formål at udvikle en mere nuanceret forståelse af,
hvordan kulturelle langtidsforandringer foregår og undersøge forholdet mellem
kulturelle ændringer på henholdsvist lokalt og overregionalt niveau. Mere specifikt
undersøger det, hvorfor de tidligste landskabsinddelinger opstår og spreder sig
på tværs af Nordeuropa i det 2. og 1. årtusinde f.Kr. Ved at kombinere meget store
datasæt med detaljerede dateringssekvenser (OSL og 14C) samt arkæologiske og
naturvidenskabelige data åbner projektet op for, at disse ændringer af landskabet
kan have foregået på helt andre måder, end vi ellers normalt forestiller os.
Projektet løber fra 2015 til 2018, og der ydes bevillinger fra Det Frie Forskningsråd .

LiDAR billede af Sønderskov, Djursland. Illustration:
David Stott.

Prøvegrøft i Sønderskov hvoraf der udtages
dateringssekvenser i markvoldene. Foto: Mette
Løvschal.
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Hær og efterkrigsritual
Igennem jernalderen optræder en række deponeringer af krigsudstyr og mennesker
i Sydskandinavien. Et særligt iøjnefaldende træk er, at man forud for ofringerne bevidst ødelagde det deponerede udstyr, hvilket er et kendetegnende træk for de ca. 50
krigsbytteofre, som kendes fra hele det sydskandinaviske område. Ligeledes viser de ofrede mennesker tegn på omfattende voldshandlinger og påførte fysiske traumer. Skalaen på flere af disse offerkomplekser antyder, at de bagvedliggende konflikter må have
været overregionale og må ses som en del af den større nordeuropæiske udvikling, der
sker i disse århundreder. Tilsvarende ses efterhånden en række overordnede forbindelser i rituelle mønstre i Nordeuropa i århundrederne omkring Kr.f. Imidlertid er disse
både politiske og interregionale religiøse aspekter stærkt underbelyste i en dansk såvel
som international sammenhæng.
Moesgaard Museum rummer et internationalt profileret forskningsmiljø inden for hær
og efterkrigsritualer i jernalderen, der er funderet i et unikt materiale og kompetencer
opbygget over årtier. Moesgaard Museum har igennem en lang årrække med udgangspunkt i Illerup Ådal haft fokus på jernalderens våbenofferfund og ønsker i den kommende årrække at udvikle forskningen og sin profilering inden for hær og efterkrigsritualer i
jernalderen. Forskningsstrategien er rettet mod at etablere en ny forståelsesramme for
de religiøse, politiske og militære aspekter af jernalderens samfund og relationer i ritualtraditioner i Nordeuropa omkring 200 f.Kr.-400 e.Kr. Moesgaard Museums mangeårige
udgravninger og det unikke østjyske materiale er oplagt til at besvare en række konkrete spørgsmål til de tankesæt og karakteren af de aktiviteter, der er forbundet med efterkrigsritualerne, den overordnede fortolkning af disse pladser samt at anlægge et komparativt, nordeuropæisk perspektiv på disse pladser. Dette vil bl.a. ske i forbindelse med
Alken Enge-undersøgelserne, der gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet og
Skanderborg Museum blandt andre. Både Illerup Ådal og Alken Enge har vist sig at være,
i international sammenhæng, unikke arkæologiske lokaliteter med central betydning.
De to lokaliteter er begge, efter alt at dømme, resultatet af usædvanligt store væbnede
konflikter fra romersk jernalder, hvilket giver et ekstraordinært indblik i sammensætningen og organiseringen af hærpopulationerne og karakteren af efterkrigsritualerne.
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De dræbte krigere i offermosen i Alken Enge i Illerup Ådal
Fra 2011 til 2014 har omfattende arkæologiske udgravninger og tværvidenskabelige undersøgelser afdækket sporene af en overvundet hærstyrke, der i
begyndelsen af 1. årh. e.Kr. blev ofret i et søbassin i det nuværende Alken Enge,
Illerup Ådal. I 2014 gik projektet ind i en planlagt toårig efterbearbejdning og
perspektivering af resultaterne fra feltarbejdet, hvilket munder ud i en større
publikation. Skeletmaterialet fra udgravningerne repræsenterer et minimumsantal
på 80 individer repræsenteret ved 2400 knogler. Alken Enge-komplekset udgør
starten på de store krigsrelaterede offerhandlinger, der kan følges over de næste
fem århundreder i Illerup Ådal, og fundet er dermed det tydeligste eksempel på,
at hele den 5 km lange ådal ser ud til at have fungeret som et helligt område.
Samarbejdspartnere i projektet er Museum Skanderborg, Moesgaard Museum,
Aarhus Universitet og en række andre institutioner.

De senere års arkæologiske udgravninger i
Alken Enge har afdækket sporene af et stort
antal ofrede krigere fra 1. århundrede e.Kr.
Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/medie Afd.
Moesgaard Museum.
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Specialisering og acceleration / hinsides egalitet
I løbet af yngre jernalder og vikingetid ses en markant udvikling i produktion og udveksling i de sydskandinaviske samfund, hvilket afspejles i håndværksmæssig, handelsmæssig, teknologisk og agrarøkonomisk specialisering inden for de enkelte bebyggelser.
Pladser med betydelige koncentrationer af grubehuse vidner om koncentrerede værkstedsaktiviteter, der knyttede sig til tekstilproduktion, glasfremstilling, jernudvinding og
–smedeaktivitet, skibsbyggeri mv. Den tidlige bydannelse og kyster og åsystemers landingspladser udgør centrale elementer i denne udvikling.
En øget social differentiering afspejles i både bebyggelser og rige grave, der giver sig
til kende som skibssætninger eller vognbegravelser med exceptionelle genstande som
guld, smykker, våben, og dyr og mennesker, som er blevet ofret til lejligheden. I takt
med denne udvikling bliver helligstederne også mere tydeligt knyttet til de store halbygninger og de mest fremtrædende gårde på bopladserne.
Hensigten med dette indsatsområde er at stille skarpt på de forskellige tendenser mod
specialisering i den senere del af jernalderen og vikingetiden. Inden for den seneste årrække har Moesgaard Museum udgravet flere pladser med spor efter massiv bebyggelse og håndværksaktivitet, som giver et unikt indblik i, hvorledes disse tværregionale tendenser til specialisering og stratifikation giver sig til kende i det østjyske materiale.
Med dette forskningsområde bliver det muligt at undersøge de tendenser, der præger
perioden mod en udpræget stratificering af samfundene, hvor hær- og stormænd i stigende grad kontrollerer håndværks- og markedscentrene, landeveje og sejlruter, og
konturerne til et egentligt kongedømme gradvist begynder at tegne sig.
Igennem en sammenligning af de forskellige kildegrupper stilles der skarpt på, hvor
ledes disse forskellige elementer og omstændigheder tilsammen er med til at skabe en
række samfundsmæssige accelererede udviklinger af yngre jernalders samfundsorganisering.
Ud over flere større fladeudgravede bebyggelser rummer museets ansvarsområde en
række interessante fundpladser, der er opdaget ved brugen af metaldetektorer. Undersøgelser af pladser med koncentrationer af metalfund kan give et væsentligt bidrag til
studiet af bebyggelse, værkstedspladser, handel og samfærdsel i det østjyske.
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Vejerslev – en monumental skibssætning fra vikingetiden
Næst efter Jellingmonumentet er skibssætningen ved Vejerslev den største kendte
skibssætning i Skandinavien. Men den er ikke alene interessant på grund af sin
størrelse og sin beliggenhed ved et overfartssted over Gudenåen. Anlægget kan
nemlig, til trods for at stenene er blevet fjernet, meget vel være det bedst bevarede
af vore monumentale skibssætninger.
Fotografiet viser området, hvor
skibssætningen har stået med
nordhøjen i det fjerne, og resterne
af en af rælingsstenene liggende i
forgrunden til højre. Foto: Jesper
Laursen.

Påtænkte undersøgelser har til formål at dokumentere skibssætningens grundplan
med henblik på en fremtidig sikring af anlægget som helhed. Det vil endvidere
blive undersøgt, om der er bevaret anlægsspor eller lignende, som kan belyse
anlæggets funktion og datering. Sideløbende hermed vil der blive foretaget
supplerende geofysiske undersøgelser med henblik på at vurdere, om der er spor
efter flere skibssætninger i området.
Undersøgelserne er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal og skal foregå i 2016 i et samarbejde med Aarhus
Universitet.

Opmåling fra omkring 1850, der viser
grundplanen for skibssætningen fra
Vejerslev.
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Det strukturerede gårdssamfund
Studiet af gården og det strukturerede gårdssamfund spiller en ganske særlig rolle i
dansk arkæologis bevidsthed. Siden udgravningen af de klassiske jernalderlokaliteter tilbage i 1960’erne og 1970’erne har en meget stor del af den arkæologiske praksis været
rettet mod bebyggelsen. Imidlertid er sporene efter bopladserne fra yngre jernalder til
middelalder i Østjylland og på øerne ofte præget af kraftig nedslidning, og bosættelsesmønstrenes komplekse karakter gør dem generelt vanskelige at erkende. Derfor hviler
forståelsen af bebyggelsen i høj grad på udgravninger foretaget i et andet landskab og
for op til 50 år siden.
Moesgaard Museum har inden for de seneste 5-10 år udgravet en række yngre jernalder-lokaliteter, der skiller sig ud fra det generelle østdanske billede ved både at omfatte store dele af den totale bebyggelse og ved at have særdeles gode bevaringsforhold.
Disse nye pladser afspejler en langt mere kompleks organisering af bopladserne, end
man normalt har antaget. På nogle pladser sker bebyggelsens udvikling ud fra en form
for båndparcellering eller med fast matrikelkontinuitet, som er et fænomen med klare
paralleller i det midt- og vestjyske område. Andre pladser består af klart afgrænsede enkeltgårde eller bebyggelser af forholdsvis kort varighed og uden synlig intern regulering,
hvilket synes at fortsætte langt op i middelalderen. Generelt set er middelalderlandbebyggelsen i Moesgaard Museums område imidlertid stærkt underbelyst og har vist sig
meget vanskelig at lokalisere. Det er uklart, hvad det er for forhold, der giver denne underrepræsentation.
Med forskningstemaet om det strukturerede gårdssamfund ønsker Moesgaard Museum
at opnå en dybere forståelse af agrarbebyggelsen og gården som social enhed, og dens
identitets og retsmæssige rolle i samfundet. Det sker ved at adressere en række konkrete spørgsmål til de undersøgte pladser: Hvilke særtræk kan der udskilles i den østjyske
bebyggelses organisering og regulering, hvordan relaterer det sig til det øvrige bebyggelsesbillede i Danmark, og hvilken social, økonomisk og normativ rolle spillede gårdsenheden i disse samfund?
Til at adressere disse spørgsmål foreligger en række bopladser, som er fremkommet
inden for de sidste 10 års udgravninger inden for museets ansvarsområde, herunder
Hummelure (200-700 e.Kr.), Hammel Storgård (1-700 e.Kr.), Kristinelund (200-700 e.Kr.),
Ingerslevvej (1-500 e.Kr.) og Trankær Mosevej (1-700 e.Kr.) samt middelalderlige landbebyggelser som Todderup, Holmstrup, Stavtrup, og Hovgård. En analyse af disse pladsers karakter og organisation vil kunne udgøre et fortolkningsgrundlag for fremtidige
udgravninger – både mht. nødudgravninger og forskningsbegrundede undersøgelser.
Udgravningerne vil også blive anvendt til udvikling af en grundlæggende kronologi for
husene i det østjyske område.
Forskningstemaet danner desuden rammen om en indsats for at lokalisere og forklare
middelalderens underrepræsenterede bebyggelser. Det sker gennem en målrettet fokus
på historiske landsbykerner, retrospektiv brug af historisk kortmateriale og øget fokus
på middelalderindikatorer i forundersøgelser.

Tematiske satsninger | Det strukturerede gårdssamfund

26

Bonde og kriger (Hummelure)
I et projekt, der havde til formål at
uddybe forståelsen for jernalderens
landbrug, fik Moesgaard Museum en
enestående mulighed for at foretage
omfattende undersøgelser af en
landsby fra yngre jernalder (ca. 250700 e.Kr.). Udgravningsarbejdet og
det efterfølgende bearbejdnings- og
udredningsarbejde med lokaliteten
Hummelure har givet anledning til
at arbejde videre med kronologi på
langhusene fra yngre jernalder, idet der
gennem arbejdet opstod et behov for
en mere detaljeret og præcis regional
kronologi. Forskning, der samtidig kan
anvendes i det arkæologiske arbejde
med yngre jernalders bebyggelse i
bredere musealt regi. De arkæologiske
udgravninger ved Hummelure har fundet
sted i perioden 2009-2012, og projektet
forventes foreløbigt afsluttet primo
2016 med en publicering i artikelform.
Projektet er muliggjort gennem en privat
donation af Foreningen Plan Danmark.

Velbevarede stolpehuller i stort antal
ved Hummelure giver anledning til
detaljerede analyser af en landsby
fra yngre jernalder. Foto: Moesgaard
Museum.
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Vikingetidens kystområder omkring Aarhus
Aarhus (Aros) hører til blandt de tidlige byer i Danmark, og sporene af denne by har
gennem årene været genstand for flere arkæologiske undersøgelser. Forståelsen af byens dannelse og konsekvenser er imidlertid ikke begrænset til selve bykernen. En række
udgravninger i oplandet kaster lys på dels forudsætningerne, og hvordan den tidlige by
spillede sammen med omgivelserne.
I løbet af yngre jernalder og vikingetid dannes omkring Aarhus et omfattende netværk
af forsvarsanlæg, markeder og handelspladser, åhavne og anløbspladser mv. Bugten
gav adgang til Samsø, Tunø, Djursland, og Nordvestsjælland og strækningen ned langs
den østjyske kyst. Fra et forsvarsmæssigt perspektiv fungerede Samsø og Djursland som
fremskudte poster for Aarhus. Dermed anes konturerne af et betydeligt kystområde, der
sandsynligvis har været tæt forbundet gennem sejlads på tværs af farvandene.
Med forskningstemaet om vikingetidens kyster ønsker vi at stille skarpt på kystområderne i de østdanske farvande og undersøge de dybere samfundsmæssige konsekvenser af et samfund baseret på kystforbindelser. En arbejdshypotese er, at det er muligt at
observere større kulturelle sammenhænge mellem områder, der umiddelbart kunne nås
ad søvejene, fx Aarhusbugten, Djursland og Sejerøbugten end områder, der geografisk
set kunne befinde sig tættere på hinanden, men hvor kontakt hovedsagelig foregik ad
landveje. En systematisk undersøgelse af disse forbindelser skal belyse Østjyllands rolle i
dette kystnetværk, og tager de forskellige anlægstyper, herunder forsvarsanlæggene, op
til fornyet diskussion.
Samsø udgør i den forbindelse et særligt fokusområde. Moesgaard Museum indgår i en
række etablerede projekter, hvis mål har været at tegne et mere detaljeret billede af vikingetidens samfund på Samsø, herunder projektet “Magtens Landskab, Samsø” (20082012) og ”Magtens Pladser – Vikingetiden på Samsø”, som har været samarbejder med
Økomuseum Samsø, Nationalmuseet, Aarhus Universitet og Moesgaard Museum. Projekterne har omfattet udgravninger og detektorafsøgninger langs kysterne. I samarbejde med Aarhus Universitet og Harvard University gennemføres en årlig uddannelsesudgravning for amerikanske studerende af en vikingetidsbebyggelse nær Ballen på Samsø.
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Skelet af en ca. 40-årig kvinde fra
gravpladsen ved Randlev. Foto:
Rógvi N. Johansen, Foto/ medie
Afd. Moesgaard Museum.

Randlev – bebyggelse og gravplads fra vikingetid
Ved Randlev, 3 km sydøst for Odder, har Moesgaard Museum udgravet et fundrigt
og velbevaret bebyggelseskompleks fra vikingetiden. Fundet, der bestod af en stor
gård og en samtidig gravplads, giver et enestående indblik i vikingetidens samfund.
Bebyggelsen rummede hustomter, brønde og hegn, og viste sig endvidere at
være usædvanlig rig på metalfund, hvilket vidner om en betydelig velstand på
stedet og vidtstrakte kontakter. Randlev-møntskatten med 237 sølvmønter blev
fundet her allerede i 1932. Under de nu gennemførte udgravninger fremkom
yderligere to sølvskatte med barrer, smykker og arabiske mønter samt en mængde
andre opsigtsvækkende metalfund. På en højderyg et par hundrede meter fra
bebyggelsen er den tilhørende gravplads med 104 grave undersøgt.
Materialet bearbejdes til publikation i løbet af 2016. Samarbejdspartnere i projektet
har været Nationalmuseet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, og
bidragydere til finansiering af projektet er Aage og Johanne Louis-Hansens Fond,
Bestsellerfonden og Beckett-Fonden.

Sølvfund fra vikingebebyggelsen ved Randlev.
Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/medie Afd.
Moesgaard Museum.
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Den sidste ruinrest på Vesborg
opmåles i juni 2009. Foto: Hans Skov.

Magtens landskab
Magtens landskab er et forskningsprojekt om de middelalderlige borge på
Samsø. Der har ikke tidligere været foretaget arkæologiske udgravninger på de
fem voldsteder: Gl. Brattingsborg; Bisgård; Hjortholm; Blafferholm og Vesborg,
ligesom der kun findes få skriftlige kilder om disse borge. Projektets formål er
at skabe et samlet overblik over borgene på Samsø, samt at få styr på borgenes
indbyrdes relationer, datering, struktur og ejerforhold. Der er to faser i projektet:
Udgravninger (2008-2012) og efterfølgende bearbejdning af data m.m. samt
publikation (2013-2016). Samarbejdspartnere i projektet er Moesgaard Museum;
Nationalmuseet; Økomuseum Samsø og Kulturstyrelsen. Fonde, museernes
egenbetaling og volontørers (detektorførere) arbejdsindsats muliggør projektet.

Søgegrøfterne på nordre
borgbanke på Hjortholm
d. 04.08.2011.
Foto: Hans Skov.

1
-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

Tematiske satsninger | Vikingetidens kystområder omkring Aarhus

-1

500

1000

1500

2000

30

Detektorafsøgning nord for
Brundby. Foto: Hans Skov.

Magtens pladser – vikingetiden på Samsø
Projektets formål er at belyse Samsøs bebyggelseslandskab i vikingetiden og
se på den militære infrastruktur og de forsvarstekniske anlæg. Det belyser
samtidig det økonomiske grundlag – herunder handel og trafik. Desuden kaster
projektet lys over magtelitens residenser samt de religiøse og politiske centre.
Projektet har kørt siden 2010 med jævnlige detektorkampagner i et forsøg
på at lokalisere pladser med et potentiale for supplerende udgravninger samt
geofysiske og naturvidenskabelige undersøgelser. I 2015 gennemførtes endvidere
et større træf for detektorførere. Med detektorkampagnerne på Samsø er der
nu ændret afgørende på vores opfattelse af øens bebyggelseshistorie i yngre
jernalder. Antallet af metalfund på øerne er allerede mangedoblet, og fundene er
overraskende rige.
Projektet er budgetteret til at vare i sammenlagt 4 år og finansieres af fonde og
museets egenbetaling. De ledende samarbejdspartnere er Moesgaard Museum;
Økomuseum Samsø og Aarhus Universitet.

Arabisk Dirhem sølvmønt fundet ved
detektorafsøgning syd for Ballen. Foto:
Rógvi N. Johansen, Foto/medie Afd.
Moesgaard Museum.
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Soldning af jord
fra grubehus.
Foto: Moesgaard
Museum.

Harvard Field School og Moesgaard Museum – på Samsø
Siden 2013 har Moesgaard Museum arrangeret tre ugers sommerskole i
udgravning for studerende fra Harvard University (USA). Feltarbejdet er et led
i et otte ugers kursus: ”Viking Studies in Scandinavia”, hvor der også indgår
ekskursioner til vikingetidslokaliteter og undervisning i blandt andet nordisk
sagalitteratur. Den faglige baggrund hos de studerende er vidt forskellig, og
der ansøges ud fra en generel interesse. De seneste to år er udgravningen
foregået på Samsø ved en gård nær Brundby, hvor der bl.a. via detektorfund var
lokaliseret en bebyggelse med grubehuse fra vikingetid. Undervejs undervises
bl.a. i udgravningsteknik, faglige prioriteringsspørgsmål samt diskussion af
naturvidenskabelige problemstillinger. Harvard University og Aarhus Universitet er
samarbejdspartnere i projektet, der finansieres af Harvard Universitet. Også i 2016
kommer sommerskoleudgravningen til at finde sted på Samsø.

Holdet arbejder
med udgravning
af grubehus. Foto:
Moesgaard Museum.
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Kanhavekanalen
Strategisk placeret midt i landet ligger Samsøs Kanhavekanal, der er en ca. 500 m
lang og ca. 11 m bred gravet sænkning mellem Sælvig Bugt og naturhavnen Stavns
Fjord. Stedet har bl.a. været ideelt som smutvej for skibe og ved flådesamling.
Tømmer fra anlæggets bolværk er dateret til 722-729 e.Kr., og lokaliteten er
organisatorisk, militært og ingeniørmæssigt en væsentlig manifestation på linje
med Ravning Enge Broen og Danevirke. Kulturstyrelsens projekt ”Danmarks
Oldtid i landskabet” har nu ført til et fornyet fokus på dette betydningsfulde anlæg
med opstilling af seks informationsskilte, en stålmodel af Ladbyskibet samt en
rekonstruktion af godt 20 m bolværk.
Kanhaveprojektet, der er en del af Kulturstyrelsens projekt: ”Danmarks Oldtid
i landskabet” og finansieres her igennem, har været i gang fra juni 2014 til
september 2015. Kulturstyrelsen, Økomuseum Samsø, Samsø Kommune,
Brattingsborg Gods & Moesgaard Museum er samarbejdspartnere i projektet.

Bolværk og skib ved
Kanhave. Foto: Lise Frost.
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Urbanitet og Aarhus bys arkæologi
Aarhus bys historie rækker tilbage til vikingetiden, hvor byen opstod ved åens munding
inderst inde i Aarhusbugten, og gennem middelalderen bliver byen præget af sin rolle
som bispesæde og en helt dominerende gejstlig magt. Moesgaard Museum har gennem en lang årrække og adskillige store udgravninger etableret et omfattende kildemateriale til belysning af byens historie og indgår fra denne platform i den bredere udforskning af middelalderens urbanitet og urbanisering.
Forskningstemaet Urbanitet og Aarhus bys arkæologi har således to hovedformål: Dels
at belyse generelle, udvalgte aspekter af middelalderen og nyere tids urbanitet og dels
at udforske, kortlægge og tilgængeliggøre Aarhus bys udvikling fra dens grundlæggelse
i vikingetid til det, der i dag er Aarhus.
Forskningen omkring urbanitet foregår projektbaseret og i samarbejde med andre byarkæologiske forskningsmiljøer i ind- og udland. Museets forskning har en særlig fokus på
urbane identiteter og deres afspejling i den materielle kultur, herunder konsumptionsmønstre. Et andet aspekt af de urbane identiteter vedrører ”fremmede” i byerne, blandt
andet set ud fra en diaspora-vinkel. Under dette tema studeres immigrationsmønstre,
samspillet mellem forskellige grupper i byerne og deres assimilering og segregering.
Det er hensigten at fortsætte udforskningen af bymiljøet med fokus på andre grupper i
bymiljøet.
De generelle problemstillinger omkring urbanitet reflekteres også i den specifikke udforskning af Aarhus By. De seneste 10 års udgravninger i Aarhus bymidte har frembragt
en række udsædvanlige fund, der giver et enestående indblik i middelalderbyens sociale
demografi og indvandringen til byen. Særligt er der fundet slavisk keramik, som er med
til at bidrage med et helt nyt indblik i, hvilke grupper der har indvandret til byen og deres samspil med den øvrige bybefolkning.
Arbejdet med Aarhus bys arkæologi kan opdeles i to hovedområder: den indre by og
udviklingen af områderne uden for den voldafgrænsede bykerne. I forbindelse med
den indre by belyses den grundlæggende kronologi, gadernes og voldenes opståen og omlægning. Flere af disse udviklinger knytter sig til en række reelle omstruktureringer af den indre bymidte, herunder udviklingen fra kongeby til bispeby i løbet af
900-1000-tallet, ‘det tomme 1100-tal’, og nystrukturering i 1261. En bedre datering og
faseudredning af disse elementer vil udgøre centrale elementer i forståelsen af byens
udvikling.
Det andet hovedområde omfatter arealerne uden for den egentlige voldafgrænsede
by. Igennem hele middelalderen voksede bydelene nord og vest for voldbyen tilsyneladende sideløbende med udnyttelsen af voldbyen. Endnu er vores viden om områderne
uden for volden dog relativt begrænset, og belysningen af denne del af byen vil være
central i forståelsen af det samlede bymiljø.
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Købstadens Konsumtion
Formålet med projektet er at undersøge købstadens forbrugsmønstre og
livsformer i perioden 800-1800. For at nå dette mål analyseres de meget
omfattende mængder af keramik, der er fremkommet fra Aarhus by gennem
mange års udgravninger. Det undersøgte materiale består af keramik fra
15 udgravninger, og projektets teoretiske grundlag udgøres af teorier om
kulturmøder inspireret af postkolonial teori samt praksisteorier. Gennem
omfattende analyser og sammenlignende studier af materialet tegnes der et
billede af, at der i perioden har eksisteret en række sideløbende urbaniteter i by
og på land. Købstadens Konsumption har været i gang siden 2012 og er nu under
publicering i den engelsksprogede monografi ”Urban Consumption. Performing
Urbanity 800-1800 – an alternative archaeology of Aarhus”, der udkommer på
Jysk Arkæologisk Selskabs forlag primo 2016.
Projektet er støttet af Kulturstyrelsens forskningspulje.

Udgravning af
middelalderens Bispetorv
i 2010. Foto: Moesgaard
Museum.
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Urban Diaspora: Diaspora samfund og materialitet i tidlig
moderne urbane centre
Projektet Urban Diaspora er et integreret tværnationalt og tværvidenskabeligt
forskningsprojekt, der sigter mod en undersøgelse af indvandringen til Danmark
i senmiddelalder og renæssance. Projektet tager udgangspunkt i fire cases:
Aalborg, Aarhus, Helsingør og Nya Lödose, en forgænger for Göteborg. I projektet
bearbejdes arkæologiske fund, naturvidenskabelige prøver og historiske kilder
med henblik på at undersøge indvandrernes konsumtion. I projektet indgår
endvidere undersøgelser af indvandrernes hjemsteder, netværk, ægteskabsstrategi
og integration i det omgivende samfund. I projektet medvirker 12 deltagere fra
historie, arkæologi og naturvidenskab. Projektet afsluttes med en publikation,
der udgives på Aarhus University Press in 2017. Projektet er støttet af Det Frie
Forskningsråd/FKK og udføres i samarbejde med en række universiteter og museer
i ind- og udland.

Kort over Kronborg fra
1588 af Georg Braun
og Frans Hogenberg.
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Trælle, koner og købmænd – naturvidenskabelige undersøgelser
af slavisk keramik fra Aarhus
Ved udgravninger i de middelalderlige bykerner optræder ofte en bred vifte af
keramiske typer, hvoraf nogle traditionelt betragtes som import. Et spørgsmål er
dog, om typerne er udtryk for traditionel import, eller om de er produceret lokalt
i byen enten for eller af grupper af indvandrere, en sondring der er afgørende
for forståelsen af den sociale sammensætning af byernes befolkning. Dette
projekt forsøger at sætte fokus på denne problematik ved naturvidenskabelige
undersøgelser af den meget karakteristiske slaviske keramik sammenholdt med
den lokalt producerede. Ved hjælp af total reflection X-ray fluorescens analyse
(TXRF) laves kvantitative multivariable analyser af lerets sammensætning. En anden
vinkel, der søges belyst, er, hvorvidt de anderledes udseende kar kan knyttes
til anden brug end den lokale keramik. Dette søges gjort ved udtræk af lipider
fra karrenes inderside for på denne måde at se, om karrene har været brugt til
forskellige former for madtilberedning. Analyserne udføres ved gaskromatografisk
massespektrometri (GC-c-IRMS). Resultaterne fra de naturvidenskabelige analyser
søges indsat i en teori om kulturel overføring (hybridisering) sammenholdt med
andre fund af slavisk keramik for herved at komme med et bud på, hvem der
producerede karrene, og hvilken betydning de fremmede havde for byernes
udvikling. Projektet er del af professor Søren Sindbæks Sapere Aude-projekt
Entrepot, der finansieres af Det Frie Forskningsråd. Herudover samarbejdes med
en række udenlandske universiteter. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2016.

Karakteristisk slavisk keramik.
Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/
medie Afd. Moesgaard Museum.
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Bolværker og åbrinksikringer
fra sidst i 1400-årene. Foto:
Lars Krants Larsen.

Skt. Clemensborg-udgravningerne
Der arbejdes på publicering af udgravningerne ved Skt. Clemensborg.
Udgravningernes væsentligste resultater er de velbevarede bolværker, der
på baggrund af de dendrokronologiske undersøgelser kan opdeles i 19 klart
adskilte faser, der strækker sig fra 1440’erne til o. 1800. Det er muligt at udskille
seks veldefinerede parceller, der fra slutningen af 1600-tallet kan genfindes i de
bevarede Skøde- og Panteprotokoller. Sammenknytningen af skriftlige kilder og
genstandsmaterialet fra de arkæologiske undersøgelser går her op i en højere
enhed, der kun sjældent ses. En særskilt omstændighed ved udgravningen er
de mange velbevarede tømmerstykker fra skibe og bygninger. Projektet løber
frem til 2017 og er støttet af Kulturstyrelsen. Ud over Moesgaard Museum indgår
Nationalmuseet, Københavns Universitet og Den Gamle By i projektet.

Oversigtsplan med bolværker og
matrikelgrænser.
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Udgravning på
Hald. Foto: Esben
Schlosser Mauritsen.

Middelalderborge i Region Midtjylland
Projektet er et tværfagligt forsknings- og formidlingsprojekt udviklet af de ti
kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvar i Region Midtjylland. Det er
enestående i Danmark, at samtlige arkæologiske museer i en region arbejder
sammen om et så ambitiøst projekt. Hvert museum bidrager med stor lokal viden
om og et indgående kendskab til kulturlandskabet i netop deres område, og alle
museernes faglige kompetencer bringes i spil. Samtidig inddrager museerne
eksterne fagpersoner i et berigende, tværfagligt samarbejde om udredningen
og formidlingen af middelalderborgene i regionen. Projektet blev indledt med
et etårigt pilotprojekt af eksperimenterende og afprøvende karakter. Målet med
pilotprojektet var at opnå et ensartet, erfarings- og vidensbaseret grundlag for den
tværfaglige udforskning og formidling af alle middelalderborgene i regionen, som
de ti museer påtænker at gennemføre i hovedprojektet, der forløber i 2016-2020.
Samarbejdspartnere i projektet er de arkæologiske museer i Region Midtjylland
samt forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Pilotprojektet blev
finansieret af Nordea-fonden, Region Midtjylland, Kulturstyrelsen og de ti museer.

Kværnsten af rhinsk basalt fundet i
voldgraven ved Fensten Hovgård. Datering
1100-1300. Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/
medie Afd. Moesgaard Museum.
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Den digitale udgravning
I samarbejde med Aarhus Universitet har Moesgaard Museum en fælles enhed for Arkæologisk IT, der fungerer som udviklings- og projektunderstøttende funktion i forhold
til digital datahåndtering og digitale kulturarvsopgaver. Det digitale område udgør med
udgangspunkt i Arkæologisk IT et satsningsområde for Moesgaard Museum som et
centralt element i den arkæologiske metodeudvikling.
Området er særligt fokuseret på to felter, inden for hvilke Moesgaard Museum i den
kommende årrække ønsker at profilere sig internationalt og styrke sine kompetencer.
Det ene felt er digital 3D-repræsentation og brug af fladedækkende geofysisk kortlægning af arkæologiske lokaliteter. Feltet undersøger de metodiske, epistemologiske og
infrastrukturelle udfordringer og muligheder, der knytter sig til udviklingen og implementeringen af 3D-teknologien inden for de humanistiske videnskaber. 3D-registrering har allerede opnået en stærk profilering inden for visualisering af udgravningsdata,
og udviklingsarbejde omkring implementering af 3D i arkæologisk forskning, herunder
feltarkæologiske dokumentationsmetoder. I forbindelse med 3D-dokumentation er Arkæologisk IT tilknyttet DIGHUMlab som Special Interest Group.
Det andet felt er rettet mod en forbedring af kvalitet og tilgængelighed af udgravningsdata. Arbejdet fokuserer på optimering af indsamling, dataintegration, dataprocessering
og international tilgængelighed af de arkæologiske data. Dette arbejde udføres delvist inden for internationale forskningssamarbejder, som det EU-finansierede Adriadne-
projekt, Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC), RAADD, og Digital Heritage-
centeret i York.
Arkæologisk IT indgår desuden i en række konkrete projekter med danske kulturarvsinstitutioner omkring udvikling af digitale redskaber til håndtering af kulturarven, bl.a. omkring registrering og håndtering af danske detektorfund og digitalisering og tilgængeliggørelse af de historiske O1-kort.
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Digital udgravningsdokumentation – Jelling
Arkæologisk IT ved Moesgaard Museum/Aarhus Universitet varetager den
digitale dokumentation af Jellingprojektets nye arkæologiske undersøgelser
af Jellingmonumenterne og har taget del i det arkæologiske feltarbejde, hvor
forskellige digitale dokumentationsteknikker er blev afprøvet og implementeret.
Videnskabelig opkvalificering og digitalisering af de forgangne 150 års
udgravninger i og omkring Jelling kombineret med nye moderne teknikker såsom
3D fotogrammetri har blandt andet stillet krav til udviklingen af digitale værktøjer,
revision af datamodeller og konceptualisering af de arkæologiske arbejdsgange
for at imødekomme variationen og den dybe historiske dimension i de genererede
arkæologiske data.
Projektet udføres i samarbejde med Nationalmuseet, Vejlemuseerne og Aarhus
Universitet og forløber i to faser: Udgravninger (2009-2013) og efterbearbejdning
samt publikationsdata (2014-2016). Projektet finansieres gennem Jellingprojektet
og Bikubenfonden.

Udgravningsplaner fra udgravningen i Jelling Kirke i
1970’erne bearbejdes her i 3D-programmet Arcscene.
Illustration: Casper Skaaning Andersen.
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Naturvidenskabelig arkæologi
Moesgaard Museums Afdeling for Konservering og Naturvidenskab varetager et bredt
spektrum af opgaver og har et tæt samarbejde med arkæologer og etnografer på museet og med Aarhus Universitet. Afdelingen udfører desuden en lang række arbejdsopgaver for andre museer i både ind- og udland, som kan opdeles i to områder: konserveringstekniske og naturvidenskabelige.
Det konserveringstekniske afsnit har eksisteret siden 1950. Konservatorerne arbejder
med at sikre oldsager og etnografika mod nedbrydning af forskellig art, og arbejdsmetoderne udvikles løbende i forbindelse med de mangeartede opgaver. Desuden arbejder konservatorerne blandt andet med materialeanalyser, udstillinger og udgravning af
fund i laboratoriet. Afdelingen har særlig ekspertise i behandling af vanddrukkent materiale, arkæologisk jern og fremstilling af kopier, hvilket danner grundlag for ekstern rådgivning og opgaveudførsel. Afdelingen har desuden specialiseret sig inden for feltkonservering, rekonstruktioner, udstillingsteknik og opbevaring.
Det naturvidenskabelige afsnit udfører arkæologiske specialopgaver vedrørende materialeidentifikation og materialeanalyse. Afdelingen er siden 2003 blevet udvidet med
en bred vifte af naturvidenskabelige discipliner, herunder arkæobotanik, pollenanalyse, bearbejdnings- og slidsporsanalyse, vedanatomi, zooarkæologi og geofysik. Afsnittet indgår i en række forskningsprojekter med Aarhus Universitet omkring forhistoriske
gødskningsstrategier, dateringen af overgangen mellem yngre bronzealder og ældre
jernalder, in situ bevaring i vådområder, og er ligeledes en central samarbejdspartner i
det helt nye AU grundforskningscenter: ’Center for Urban Network Evolutions’.

Mikroskopet er et vigtigt værktøj til analyser indenfor både
naturvidenskab og konservering. Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/medie
Afd. Moesgaard Museum.
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Landskabsarkæologi
F und og F ortids minder - R egis tratorklient- F HM1PONI
Landskabsarkæologien udgør
igennem de miljøarkæologiske opgaver et veletableret
forskningsområde på Moesgaard Museum. Inden for de sidste 10 år har dette felt yderligere set en udvikling inden for geoarkæologi, digital landskabsanalyse og overordnede
synteser omkring langtidsmønstre i landskabsudviklingen og -organisationen.

Inden for geoarkæologien har der været en særlig fokus på udviklingen og implementeringen af metoder som tephra-datering, makrofossiler og mikromorfologi. Det har
skabt væsentlige resultater omkring forhistoriske dyrknings- og gødskningsstrategier og
Print kort
udviklingen af langt finere dateringer end hidtil set.
Inden for den digitale landskabsanalyse har opmærksomheden været rettet mod anvendelsen af LiDAR, GIS, drone- og luftfotos og nye geoprospektionsmetoder til rekonstruktioner af fortidige landskaber. Dette har igennem forskellige projektinvolveringer
medført bidrag til udforskningen af jernalderlandskaber på Krim-halvøen, kortlægning
af gravhøjene på Bahrain og undersøgelser ved den nye Borgring ringborg fra vikinge
tiden.
Endelig omfatter forskningstemaet om landskabsarkæologien en betydelig vægtning af
diakrone landskabsanalyser og navnlig integrering af historiske kortlægninger og langtidsperspektiv på landskabets udvikling.

1:5669

Kort © Kort ogder
Matrikelstyrelsen
/ Luftfoto
© COWI A/S
LiDAR-scanning,
viser marksystemer
fra oldtiden
ved Nørreris. (Kort © Kort og Matrikelstyrelsen)
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Frost, L. 2015. River finds - Bronze Age depositions from the River Gudenå, Denmark. Germania 91
(2013), s. 39-87.
Illerupprojektet
Projektansvarlig: Jørgen Ilkjær
Uddybende litteratur:
Ilkjær, J. 1990-2009. Illerup Ådal bd. 1-14. Jysk Arkæologisk Selskab.
Ilkjær, J. 2000. Illerup Ådal: et arkæologisk tryllespejl
Time and Causality: a non-linear approach to prehistoric landscape change
Projektansvarlig: Mette Løvschal
Uddybende litteratur:
Løvschal, M. 2014. Emerging boundaries: Social embedment of landscape and settlement divisions in
northwestern Europe during the first millennium BC. Current Anthropology 55(6), s. 725-750.
Hær og efterkrigsritual i jernalderen. De dræbte krigere i offermosen i Alken Enge i Illerup Ådal
Projektansvarlig: Rasmus Iversen
Uddybende litteratur:
Andersen, H. 1959. Voldsom død. Skalk 1959/1, s. 8-9.
Holst, M. K. 2014. Hæren i søen. Carlsbergfondet Årsskrift, 2014, s. 28-31.
Vejerslev – en monumental skibssætning fra vikingetiden
Projektansvarlig: Jesper Laursen
Uddybende litteratur:
Vestergaard, F. 2007. Monumentale skibssætninger i Danmark og Skåne. Kuml, s. 145-190.
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Bonde og kriger
Projektansvarlig: Stine Vestergård Laursen
Uddybende litteratur:
Jeppesen, J. 1987. Hummeluregård II. Danmarks længste udgravning. Rigsantikvarens Arkæologiske
Sekretariat (red.). Nationalmuseet og de danske naturgasselskaber, s. 314-315.
Randlev – bebyggelse og gravplads fra vikingetid
Projektansvarlig: Jens Jeppesen
Uddybende litteratur:
Jeppesen, J. 2000. Randlevs vikinger. Østjysk Hjemstavn, s. 9-20.
Jeppesen, J. 2003. Arabiske mønter fra Over Randlev. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, nr.
3-4, maj 2003, s. 39-44.
Jeppesen, J. 2003. Over Randlev-skatten i arkæologisk sammenhæng. Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad, nr. 3-4, maj 2003, s. 39-44.
Jeppesen, J. 2010. Smykker i stykker. Skalk 2010/5, s. 11-15.
Magtens landskab
Projektansvarlig: Hans Skov
Uddybende litteratur:
Engberg, N., Etting, V., Nymark, L. & Skov, H. 2009. Kongeborg, kirke og borgerkrig på Gl. Brattingsborg
–en forrygende start på et nyt forskningsprojekt på Samsø. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 91-108.
Etting, V., Engberg, N., Frandsen, J., Nymark L. & Skov H. 2010. Vesborg – kongeborgen med den korte
historie. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 36-53.
Etting, V., Engberg, N., Frandsen, J., Nymark L. & Skov H. 2011, Fra bispeborg til kongeborg –
udgravningen ved Bisgård på Samsø. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 74-87.
Etting, V., Engberg, N., Frandsen, J., Nymark L. & Skov H. 2012. Hjortholm – borgen, der aldrig blev
færdig – gåden blandt Samsøs middelalderborge. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 88-101.
Etting, V., Engberg, N., Frandsen, J., Nymark L. & Skov H. 2013. Borg og dysse – uventede fund ved
Brattingsborg på Samsø. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 194-207.
Magtens pladser – vikingetiden på Samsø
Projektansvarlig: Hans Skov
Harvard Field School og Moesgaard Museum – på Samsø
Projektansvarlig: Lise Frost
Uddybende litteratur:
Frost, L. & Mikkelsen, P.H. 2015. På Samsø med Harvard University, Årets gang. Moesgaard Museum
2014, s. 22-27
http://people.fas.harvard.edu/~samitch/Viking_Studies_Program/Overview.html
Kanhavekanal – ny formidling
Projektansvarlig (på Moesgaard Museum): Lise Frost
Uddybende litteratur:
Christensen, K. 1995. Kanhave-kanalen. I: Hansen, H. H. & Aaby, B. (Red.) Stavns Fjord – et natur- og
kulturhistorisk forskningsområde på Samsø, s. 99-117.
Jørgensen, A.N. 2002. Naval Bases in Southern Scandinavia from the 7th to the 12th Century. I:
Jørgensen, A.N., Pind, J., Jørgensen, L. & Clausen, B. (eds.) Maritime Warfare in Northern Europe,
Technology, organisation, logistics and administration 500 BC-1500 AD. PNM Studies in Archaeology
and History, Vol. 6, Copenhagen, s. 125-152.
http://www.kulturstyrelsen.dk/index.php?id=24258
Købstadens Konsumtion
Projektansvarlig: Jette Linaa
Uddybende litteratur:
Linaa, J. 2015. CONSUMPTION Meals, Miracles, and Material Culture in the Late Middle Ages. In: Lohfert
Jørgensen, H.H., Laugerud, H. & Skinnebach, L.K. (eds.) The Saturated Sensorium. Principles of
Perception and Mediation in the Middle Ages, s. 226-245
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Urban Diaspora. Diaspora Communities and materiality in early modern Urban Centers
Projektansvarlig: Jette Linaa
Uddybende litteratur:
Linaa, J. 2012. In Memory of Merchants. The Consumption and Cultural Meetings of a Dutch Immigrant
in Early Modern Elsinore. In: Cranstone, D., Bedford, P., Høst-Madsen, L. (eds.) Across the North Sea.
Later Historical Archaeology Britain and Denmark, c. 1500-2000 AD, s. 91-104
Trælle, koner og købmænd - naturvidenskabelige undersøgelser af slavisk keramik fra Aarhus
Projektansvarlig (på Moesgaard Museum): Lars Krants
Uddybende litteratur:
García-Heras, M. et al. 2001. Assessing ceramic compositional data: A comparison of total reflection
X-ray fluorescence and instrumental neutron activation analysis on late Iron Age Spanish Celtiberian
ceramics, Archaeometry 43, s. 325-347.
Craig, O.E. et al. 2007. Molecular and isotopic demonstration of the processing of aquatic products in
northern European prehistoric pottery, Archaeometry 49, s. 135-152.
Hu, D. 2013. Approaches to the Archaeology of Ethnogenesis: Past and Emergent Perspectives, Journal
of Archaeological Research 21, s. 371-402.
Ramminger, B., Stilborg, O. & Helfert, M. (eds.) 2013. Naturwissenschaftliche Analysen vor- und
frühgeschichtlicher Keramik III: Metoden, Anwendungsbereiche, Auswertungsmöglichkeiten,
Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 238.
Skt. Clemensborg-udgravningerne
Projektansvarlig: Lars Krants
Uddybende litteratur:
Krants Larsen, L. 2005. Århus åhavn – særligt om bolværkerne ved Fiskergade, Bolværker
– fra middelalderen og nyere tid, s. 61-72.
Krants Larsen, L., Baittinger, C. & Bonde, N. 2011. Reused boat timbers from Aarhus, Maritime
Archaeology Newsletter from Denmark 26, s. 21-23.
Middelalderborge i Region Midtjylland
Projektansvarlig (på Moesgaard Museum): Lars Krants
Uddybende litteratur:
Prospektet Middelalderborge i Region Midtjylland, 2012.
Magasinet Jagten på de forsvundne borge (red. Tonie Yde Højrup), 2015.
Hjemmesiden www.middelalderborge.dk
Jellingprojektet – Digital dokumentation
Projektansvarlig: Peter Jensen
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