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FORSKNINGSSTRATEGI

MOESGAARD MUSEUM 
ARKÆOLOGI 
Denne forsknings- og undersøgelsesstrategi omfatter særlige strategier for stenalder, 
bronze- og jernalder samt vikingetid, middelalder og nyere tid foruden marinarkæologi. 

Om Moesgaard

Moesgård Museum er et internationalt, kulturhistorisk forsknings- og formidlingscen-
ter, der med arkæologiske, naturvidenskabelige og etnografiske studier samt gennem 
formidlingen heraf søger at øge forståelsen for menneskelivets mangfoldighed. Muse-
et indgår i sin forskningsindsats i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet. Det er mu-
seets målsætning at have en stærk og bredspektret arkæologisk forskning, der krono-
logisk 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 samlingsva-
retagelse.

Organisation 

Den arkæologiske forskning indenfor kapitel 8 arbejdet er organiseret inden for muse-
ets afdelingsstruktur og berører Arkæologisk Afdeling og Afdeling for Konservering og 
Naturvidenskab. Den arkæologiske forskning inden for Arkæologisk Afdelings opga-
vevaretagelse er baseret på seks teams: Ældre og yngre stenalder, bronze- og jernal-
der samt vikingetid, middelalder og nyere tid. Desuden er der et særligt team for mari-
narkæologi og et team for Arkæologisk IT der har fokus på digital dokumentation. Hvert 
team ledes af en faginspektør. 

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. Afdelingen inddrages i kapitel 8 arbejdet og 
strategien for inddragelsen fastlægges af teamleder. 

Forskningen organiseres så vidt muligt som projekter med klart definerede problem-
stillinger. Museets basismidler på forskningen anvendes primært til projektforberedelse, 
fastholdelse af langsigtede satsninger (se nedenfor), understøtning af netværk, medfi-
nansieringsbidrag, 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. Teamlederne understøtter udvik-
lingen af de enkelte medarbejderes forskning samt forbindelsen mellem de forskellige 
projekter inden for og mellem teams. Afdelingsledelsen sikrer forskningens kvalitet og 
indholdsmæssig bredde – herunder kravene til periodemæssig dækning – ved priorite-
ring af midler, understøtning af projektudvikling og gennem ansættelsespolitik. Museet 
arbejder for en specialisering af medarbejdernes faglige kompetencer i henhold til Kul-
turstyrelsens 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 Antropo-
logi), 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, fæl-
les udvikling af metodiske områder i forbindelse med Arkæologisk IT og Konservering 
og Naturvidenskab samt deltagelse i samfinansierede ph.d.-projekter. Forbindelsen un-
derstøttes af en koordinering af udviklingstiltag og kompetencer på de to institutioner, 
fælles kontormiljø for arkæologerne på de to institutioner, opbygning af fælles facilite-
ter på arkæologisk naturvidenskab og it/dokumentationsområdet 

Relationen mellem museum og universitet bidrager til begge institutioners kompeten-
ceprofil, idet museumsforbindelsen styrker universitetets metode- og praksisaspekter, 
og universitetet understøtter museets internationalisering og teoretiske udvikling. Sam-
let 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 for-
bindelse mellem universitet og museum. Det er målet at fastholde og udbygge relatio-
nerne med universitetet bl.a. gennem fortsatte udnævnelser af adjungerede lektorer og 
associerede museumsinspektører

Øvrige samarbejder 

Moesgaard Museum indgår i forbindelse med forskning i samarbejde med en række 
museer, universiteter og øvrige forskningsinstitutioner i og uden for Danmark. Hoved-
parten af disse samarbejdsrelationer er knyttet til konkrete projekter. 

Museet indgår i et formaliseret samarbejde med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, 
Nordjyllands Kystmuseum og Langelands Museum omkring marinarkæologien i Vest-
danmark (MAJ-samarbejdet). 

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 bi-
drage til, at dette netværk styrker forskningssamarbejdet mellem institutionerne inden 
for regionen, herunder omkring udnyttelsen af resultater fra nødudgravninger. 

Internationalt arbejder museet sammen med Kulturhistorisk Museum i Oslo omkring 
formidling og forskning i Vikingetiden, der er satsningsområder for begge museer.

Det er en målsætning at udbygge samarbejdsrelationerne både nationalt og internati-
onalt 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 afgræn-
sede 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, Nordsø-vande og farvandene omkring Fyn, samt de ferske vande i Jylland) 
i samarbejde med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Nordjyllands Kystmuseum 
og Langelands Museum under navnet Marinarkæologi Vestdanmark (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 undersø-
gelser, øremærkede tilskud fra Kulturstyrelsen og kommunerne, samt en andel af muse-
ets generelle budget. Der indgår en forskningsdimension i de to første forvaltningsop-
gaver, 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 ar-
kæologisk forskningsmiljø. 

Den forskningsmæssige dimension i forvaltningsarkæologien udgør en generel udfor-
dring for arkæologien i mange europæiske lande. Undersøgelsesindsatsen er i vid ud-
strækning tilfældigt betinget af byggevirksomhed, der undersøges ofte kun dele af hel-
heder, de geografiske ansvarsområder indebærer institutionelle opsplitninger på tværs 
af oplagte kulturelle helheder, og der er i kraft af finansieringsstrukturer en skarp adskil-
lelse af udarbejdelse af strategier, gennemførelse af udgravninger og forskningsmæssig 
brug af resultater. 

Moesgaard Museum ser som sit mål at øge det forskningsmæssige udbytte af forvalt-
ningsarkæologien 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 individu-
el udvikling af projekter, samt i den overordnede forskningsstrategi, der definerer sam-
menbindende temaer og særlige satsninger. Det er en målsætning, at de problemstillin-
ger, 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 muse-
ets ansvarsområder, men at bruge ansvarsområderne som et udgangspunkt for udvik-
ling af projekter, og gennem opsøgende arbejde og tilgængeliggørelse sikre, at resulta-
ter fra museets nødudgravninger bliver inddraget i anden forskning. Problemstillingerne 
danner grundlag for prioriteringer i både forundersøgelser og udgravninger, ligesom de 
indgår i indsamlings- og dokumentationsstrategi. Problemstillingerne implementeres 
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i forundersøgelserne ved inddragelse af faginspektører for de enkelt teams i vurderin-
gen 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 grundlæg-
gende mellem to former for potentiale. Der er problemstillinger, der i kraft af de arkæo-
logiske funds kvalitet eller særlige karakter kan bæres inden for den enkelte udgravning, 
og der er problemstillinger, som er overgribende, og hvor de enkelte udgravninger le-
verer statistisk materiale til en større samlet belysning. I forbindelse med de statistiske 
problemstillinger er det afgørende, at indsamlingsstrategien definerer klare indsam-
lingsmål 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 bygher-
rer. 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 nog-
le overordnede fortællinger i landskabet. Arbejdet med de administrative sagsgange er 
uddybet i museets administrationsstrategi. 

Publicering og tilgængeliggørelse

Publicering af forskningsresultater fra kapitel 8 udgravninger sker i nationale og interna-
tionale tidsskrifter samt i monografier. Jysk Arkæologisk Selskab udgør i den sammen-
hæng en hovedsamarbejdspartner. Der er et ønske om at øge mængden af engelsk-
sprogede publikationer for at øge den internationale synlighed af museets forskning. 
For digital og analog formidling henvises til særskilt formidlingsstrategi. 
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SAMMENHÆNGEN MELLEM MUSEETS OVERORDNEDE 
STRATEGI OG FORSKNINGSSTRATEGIEN FOR DEN 
BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGI

I Moesgaard Museums overordnede strategi beskrives museets mission således: “Mo-
esgaard vil som museums-og forskningsinstitution skabe bredest mulig forståelse af og 
indsigt i menneskets dybe historie og mangfoldighed”. Museet har en række langsig-
tede forskningssatsninger inden for arkæologi og etnografi: “Den undersøiske verden 
og stenalderens kystkultur”, “Vikingetiden”, “Mellem civilisationer i Den Arabiske Golf”, 
“Vikingetiden”, “Middelalderens mennesker” og “Det fælles landskab”. Videre hedder 
det, at “museets arkæologiske ansvarsopgaver skal have en tydelig profil i det danske 
museumslandskab i kraft af vores styrker på metodeudvikling og bidrage til væsentli-
ge forskningsproblemstillinger inden for museets overordnede strategi”. Der er således 
formuleret to holdepunkter for den bygherrebetalte arkæologis fortsatte virke: a) me-
todeudvikling og b) temaer vedrørende hele verdens historie og globale sammenhæn-
ge. Med hensyn til førstnævnte er Moesgaard Museum i den unikke position, at museet 
dels rummer en naturvidenskabelig afdeling, der udfører analyser for mange af landets 
museer med arkæologisk ansvarsområde samt for institutioner i udlandet, særligt Nor-
ge, og dels rummer en afdeling for Arkæologisk IT, der bl.a. udvikler nye digitale red-
skaber til brug i feltarkæologi og forskning. Begge afdelinger har formuleret selvstæn-
dige afsnit til denne forskningsstrategi men er også i vidt muligt omfang formuleret ind 
i strategierne for den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed. Satsningen på historiens 
store, dybe sammenhænge kan undertiden rumme en udfordring i den daglige udførel-
se af bygherrebetalte udgravninger og harmonerer samtidig ikke med Slots-og Kultur-
styrelsens krav fra maj 2021 til museernes arkæologiske forsknings- og undersøgelses-
virksomhed, hvori det hedder: “Forskningen skal primært tage udgangspunkt i museets 
egne samlinger og undersøgelser herunder museets bygherrebetalte arkæologiske virk-
somhed. Kravet om en høj grad af inddragen af viden/data genereret af den bygher-
rebetalte arkæologi er stillet for at sikre, at resultaterne fra den bygherrebetalte virk-
somhed får et direkte forskningsafkast. Publikationer med udgangspunkt i andre dele af 
museets arbejdsmark eller lignende vil dog tilsvarende kunne medregnes i opgørelsen 
hvis relevant” 

Centrale forskningstemaer

For at understøtte sammenhængen mellem museets overordnede strategier, Slots-
og Kulturstyrelsens nationale strategier og krav til forskning samt museets arkæologi-
ske virksomhed vil en del af museets forskningsvirksomhed med relation til den byg-
herrebetalte arkæologi tage afsæt i overgange, transitioner og resiliens samt det rituelle 
landskab. Efterfølgende fremlægges en periodevis karakteristik af de problemstillinger, 
der gør sig gældende i Moesgaard Museums arbejdsmark, og som vil danne grundlag 
for de kommende års undersøgelsesstrategi. 

Overgange,transitioner og resiliens

Arkæologi er grundlæggende studiet af materiel kultur i forhistoriske og historiske sam-
fund. Med materiel kultur menes ikke blot genstande, men alle de spor og levn af men-
neskelig aktivitet, der er overleveret fra fortiden til eftertiden. Når forandringer i denne 
materielle kultur finder sted, taler vi, alt efter hvor omfattende karakteren af forandrin-
ger er, om faser, perioder eller endog skifte i kultur eller aldre. Uanset skala skal disse 
forandringer i vidt omfang ikke blot forstås som isolerede ændringer af den materielle 
kultur, men som tegn på mere eller mindre gennemgribende forandringer i samfundet 
som helhed. Samspillet mellem fænomener på både regionalt og mere globalt niveau 
er således centralt. Ofte har forandringer i materiel kultur og samfund rødder eller for-
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udsætninger i samspillet med en større verden: økologiske eller klimatiske forandrin-
ger, storrigers fremvækst og fald, krige og trusler om krig, epidemier, udviklingen af nye 
teknologier og ressourcer, handelssamkvem, religiøse vækkelser, folkevandring og ind-
vandring er blandt de mange globale eller overregionale faktorer, der påvirker samfun-
denes udvikling på mere lokalt og regionalt niveau. Men begreberne overgang og tran-
sition skal ikke blot forstås som forandringer i materiel kultur men også som overgange 
mellem fysiske og mentale grænser i struktureringen af samfundet: det være sig i ind-
retningen af hus, gård, landsby, borg og by, dyrkningsformer eller ydre grænser, forhol-
det mellem natur og menneske, mellem mennesket og dets religiøse forestillingsver-
den, herunder de døde, samt i forholdet mellem køn, aldersgrupper og livsfaser. 

Det andet centrale begreb er resiliens og betegner studiet af hvordan både individer og 
samfund reagerer på og overkommer de forandringer og kriser, der er i fokus i studiet af 
overgange. Med resiliens-begrebet er der dermed også lagt op til at studere det men-
neskelige samfund på den anden side af kriser i perioder med kortere eller længere tids 
stabilitet. Forskellige samfund kan imidlertid reagere forskelligt på de samme kriser og 
forandringer. De to begreber transition og resiliens forenes i en bevidsthed om, hvordan 
materiel kultur og de tankesæt, der ligger bag, er styrende for hvordan mennesket rea-
gerer på forandring.

Det rituelle landskab

Moesgaard Museum har tradition for forskning indenfor rituelle aspekter i menneskets 
tilværelse. Størst opmærksomhed samler sig om studiet af tragtbægerkulturens sam-
lingspladser og samspillet med megalitgrave og bebyggelse ved Sarup på Sydvestfyn, 
og fra jernalderen: Grauballemanden, de store våbenofringer i Illerup Ådal og senest det 
store menneskeofferfund ved Alken Enge. Andre aspekter af menneskets rituelle praksis 
som Moesgaard Museum allerede har bidraget til at belyse, er neolitiske kildevældsof-
ringer, deponeringer fra yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder langs Gudenå-
ens brinker og ofringer i forbindelse med tørvegravninger fra bronzealder og tidlig jer-
nalder i moser. Flere af de førstnævnte fænomener er tydelige fælles religiøse ytringer 
udført af et fællesskab på makroniveau, mens de sidstnævnte måske snarere kan karak-
teriseres som individuelle eller udført af et mindre fællesskab.

Til det rituelle menneskes aktiviteter hører imidlertid også begravelsen, der igennem 
mange år har været tolket ensidigt funktionelt som et socialt spejl. Grundlæggende er 
begravelsen imidlertid i højere grad et rituelt fænomen, der afslører væsentligt mere 
komplekse forestillinger om forholdet mellem de levendes og de dødes verden. Ende-
lig bør der også rettes øget opmærksomhed på ritualer i hverdagen. Det være sig de-
poneringer af lerkar, store kornfund eller andre typer af genstande i f.eks. stolpehuller 
og gruber, der ikke umiddelbart lader sig forklare som tilfældige indslag eller som enty-
digt funktionelle. Måske er der ikke nogen entydig afgrænsning mellem det rituelle og 
det profane. Når man ser på de omfattende investeringer i rituelle aktiviteter, der med 
jævne mellemrum manifesterer sig i den forhistoriske materielle kultur: Tragtbægerkul-
turens samlingsanlæg og megalitgrave, gravhøjene i yngre stenalder og bronzealder, 
ældre jernalders menneskeofringer, den yngre jernalders våbenofferfund eller middelal-
derens kirkebyggerier for at nævne nogle markante eksempler, er der grund til at spør-
ge, om ikke dette blot er det øverste lag af de rituelle og religiøse strukturer, der gen-
nemsyrede handlingsmønstre i menneskets hverdag og var styrende for centrale dele af 
samfundets indretning. 

Med en systemisk helhedsopfattelse ønsker Moesgaard Museum at bringe fornyet fokus 
på alle aspekter af menneskets rituelle adfærd. Dette indebærer blandt andet et fokus 
på kronologien i de vekselvirkninger, der finder sted mellem forskellige former for rituel 
adfærd, for at forstå, hvordan disse spiller ind i samfundets generelle udvikling, de brud 
og overgange, der omtales ovenfor, dybe historiske strømninger eller på anden vis er 
resiliensreaktioner på de udfordringer som mennesket løbende udsættes for. 
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TEMATISKE SATSNINGER

Forskningsstrategien er opbygget af en række tematiske satsninger: 

1. Strategi for stenalder (opdelt i en overordnet strategi samt i ældre og yngre stenalder 
og marinarkæologi. 

2. Strategi for bronze- og jernalder. 

3. Strategi for vikingetid, middelalder og nyere tids arkæologi hver især efterfulgt af en 
række konkrete forskningsrelaterede projekter. 

Stenalder – komplekse sammenhænge i bebyggelse og adfærd 

Efter mere end 150 års aktiv arkæologisk virksomhed i Danmark er der undersøgt og 
dokumenteret et stort antal lokaliteter fra både ældre og yngre stenalder i det danske 
landskab – og antallet er i konstant tilvækst. Vi har derfor opnået fortrinlige mulighe-
derne for både at “zoome ind” og sammenligne de enkelte pladsers funktion og indre 
dynamik såvel som at “zoome ud” og afdække samspillet mellem samtidige pladser af 
forskellig karakter i en større region. Erkendelsen af nye bopladstyper og rituelle anlæg 
som f.eks. Sarupanlæg, kulthuse, specialiserede bopladser og off-site lokaliteter giver 
fornyede muligheder for øget indsigt i komplekse adfærdsmønstre og sammenhænge, 
hvor erkendelser af f.eks. hidtil ukendt ritualiseret adfærd, mangefacetteret landskabs-
udnyttelse og mobilitet nu ligger indenfor rækkevidde.

Moesgaard Museum har en solid forskningstradition på dette felt både indenfor og 
udenfor museets geografiske arbejdsområde. For ældre stenalders vedkommende og 
særligt Ertebøllekulturen og overgangen til yngre stenalder har forskningen bidraget til 
et detaljeret indblik i denne kulturs bebyggelses- og udnyttelsesmønstre og påvist en 
lang række forskellige bopladstyper. I en stor østjysk region er der udført omfattende 
kortlægning og tolkning af hele den neolitiske periodes bebyggelsesudvikling med stor 
detaljerigdom. Og med udgangspunkt i udgravningen af den store rituelle plads ved Sa-
rup på Sydvestfyn er der foretaget omfattende undersøgelser af områdets megalitgrave 
og bebyggelse og det overordnede komplekse samspil mellem disse. 

I de senere år har museet for stenalderens vedkommende med baggrund i et fokus på 
Mobilitet og bebyggelsesmønstre med gode resultater opprioriteret undersøgelser af 
mindre aktivitetspladser med gode bevaringsforhold. Desuden har et fokus på rituel-
le aktiviteter på vådbund og særligt kildevæld bragt en ofte upåagtet lokalitetstype frem 
i lyset: offerpladser ved kildevæld. Med deltagelse i forskningsprojektet Contact er nye 
sammenhænge påvist indenfor den mellemneolitiske udvikling på Djursland, både an-
gående den grubekeramiske kulturs lokale oprindelse og et bondesamfunds inddragel-
se af jagt og havfangst samt nye ritualer i form af shamanisme og animisme på bag-
grund af kontakter over Kattegat til vestsvenske grubekeramiske samfund.

Moesgaard Museum ser store perspektiver i at fortsætte denne frugtbare forsknings-
strategi og trænge dybere ind i stenalderens komplekse adfærdsmønstre og sammen-
hænge. 
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De østjyske fjordsystemer og forholdet mellem  
kyst- og indlandsudnyttelse i stenalderen

De østjyske fjordsystemer er rige på levn efter stenalderbefolkningen, og forskere fra 
Moesgaard Museum og Aarhus Universitet har igennem en lang årrække gennemført 
flere væsentlige regionalundersøgelser i området fra Egå-fjorden i det nordlige Aar-
hus til Horsens Fjord. Derudover har de store anlægsarbejder i Aarhus medført en ræk-
ke undersøgelser i tilknytning til Egå- og Brabrand-fjordsystemerne. Man har derfor et 
usædvanligt detaljeret kendskab til udnyttelse af landskabet og forholdet mellem ind-
land- og kystudnyttelse i ældre og yngre stenalder.

Det er målsætningen at udnytte det omfattende kildemateriale til at udvikle projekter, 
der adresserer centrale spørgsmål inden for dansk stenalderforskning, såsom kyst-ind-
landsproblematikker, gruppedannelser og økonomisk differentiering, der ved målrette-
de undersøgelser vil kunne nuanceres yderligere inden for perioder af såvel ældre som 
yngre stenalder.

Museets ansvarsområde udmærker sig i så henseende ved at dække varierende land-
skabszoner fra hav til kyst med fjordsystemer og tilliggende dalstræk og videre ind over 
forskellige højtliggende dødis- og morænelandskaber knyttet op omkring den ungbal-
tiske randmoræne og ældre istidslandskaber i indlandet. Desuden har vi muligheden for 
at arbejde med bosættelsesmønstre indenfor en isoleret ø-topografi som Samsø.

De tidligste bosættelser fra senpalæolitikum og mesolitikum frem til midten af 6. årtu-
sinde f.Kr. kendes i området endnu primært fra overfladeopsamlinger ved indlandets 
ferskvandssystemer. I de senere år er det som en sidegevinst ved større fladeunder-
søgelser, dog i et par tilfælde også lykkedes at lokalisere små bopladser fra Maglemo-
sekulturen i højtliggende terræn. Der er tale om indlandsbopladser, som i lyset af det 
igangværende marinarkæologiske projekt i Aarhusbugten med fokus på Maglemose- 
og Kongemosekulturens kystpladser, på sigt vil kunne bidrage til et større perspektiv 
omkring områdets tidlige stenalderbosættelse. I tilknytning til disse tidlige indlandsplad-
ser er det også vigtigt at have fokus på dødishullerne, som endnu skjuler sig i landska-
bet med usædvanlige bevaringsforhold, der kan rumme slagteaffald og anden udsmid 
fra bopladserne.

En række pladser inden for området har exceptionelle bevaringsforhold. Det gælder 
først og fremmest de stenalderbopladser, som ved havstigning efter istiden blev over-
svømmet. Desuden er de for den ældre del af stenalderen (Maglemosekultur) den ene-
ste kilde til udnyttelsen af kystzonen og dens ressourcer. Aarhus bugten er et af de gan-
ske få steder, hvor pladser fra disse perioder er lokaliseret. Marinarkæologien udgør 
derfor også et væsentligt satsningsområde på Moesgaard Museum, som i de kommen-
de år ønsker at udvide og udvikle den faglige ekspertise inden for dette område

Igennem satsningsområdet “Den undersøiske verden og stenalderens kystkultur” ønsker 
museet at arbejde målrettet på at forstå kystens betydning for de mennesker der levede 
i tiden forud for de veldokumenterede kystsamfund. Museet vil derfor have særligt fo-
kus på at tilvejebringe ny viden der kan bruges til at fastslå kystbopladsernes udbredel-
se og karakter, ressourceudnyttelsen samt udviklingen af marine teknologier. Endelig er 
det hensigten at gennemføre metodisk udviklingsarbejde omkring rekonstruktionen af 
kystlinjeudviklingen gennem stenalderen, som udgangspunkt for udviklingen af prædik-
tive modeller til lokalisering af stenalderens kystpladser.

De submarine stenalderbopladser er unikke i international sammenhæng og studeres 
med stor interesse udenfor Danmarks grænser. Satsningsområdet skal give museet en 
tydelig profil i de danske og internationale forsknings- og museumslandskaber i kraft af 
de problemstillinger og metoder der anvendes og udvikles. Om muligt skal museet der-
for lave flere undersøgelser og publikationssamarbejder i samarbejde med internationa-
le aktører som arbejder med lignende problemstillinger.
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En anden særlig fundgruppe, som har haft en stor forskningsopmærksomhed på Moes-
gaard, er stenalderpladser med bevarede køkkenmøddinger, hvor de tykke lag fyldt med 
stærkt kalkholdige muslinge- og østersskaller udgør unikke bevaringsforhold for knog-
ler og kulturlag. En særlig lokalitet er Norsminde syd for Aarhus, der giver et eneståen-
de indblik i de kulturelle og klimamæssige ændringer, der fandt sted omkring overgan-
gen fra jæger- til bondestenalder. Flere bopladsfund fra den tidligste bondestenalder i 
tilknytning til landskabet omkring de østjyske fjordsystemer viser, at disse har spillet en 
væsentlig rolle ved landbrugets indførsel og ekspansion med inddragelse af nye områ-
der til bosættelse. De østjyske fjordsystemer og de kystnære landskaber er derfor helt 
centrale for forståelsen af denne overgangsproces. 

Neolitikum i landskabet – mobilitet og bebyggelse

Som følge af agerbrugets indførelse skete der i løbet af yngre stenalder en række gen-
nemgribende landskabelige, bosætningsmæssige og kulturelle ændringer, herunder 
ændringer i det rituelle liv, som bl.a. førte til opførelsen af store monumentale stengra-
ve i tusindvis. Fra store dele af denne periode er bebyggelsesmønstre og bopladsernes 
organisering imidlertid stærkt underbelyst i en dansk sammenhæng. Strukturen på bo-
pladserne har generelt været yderst vanskeligt at erkende i denne periode pga. beva-
ringsforhold, fravær af hustomter og et komplekst bopladsmønster med mange forskel-
lige typer af pladser.

De mest spektakulære er de såkaldte Sarupanlæg, der ser ud til at have fungeret som 
store, oftest palisadeindhegnede pladser med spor efter omfattende rituelle aktiviteter. 
Moesgaard Museum har igennem undersøgelserne af Sarup-lokaliteten på Sydvestfyn 
haft et mangeårigt fokus på disse pladser og deres samspil med bopladser og megalit-
grave i det omgivende landskab. I disse år er fokus særligt rettet mod den tidlige tragt-
bægerkulturs ressourceudnyttelse igennem naturvidenskabelige analyser af makrofos-
siler.

Et øget fokus på at lokalisere og undersøge små, specialiserede neolitiske pladser i det 
østjyske landskab, bl.a. i forbindelse med museets kap. 8 virksomhed, har i de senere år 
resulteret i udgravning og analyse af en række specialiserede aktivitetspladser i uven-
tede landskabstyper udenfor de samtidige bebyggelsesområder – også kaldet “off-si-
te “-aktiviteter. Disse undersøgelser bidrager til et større indblik i periodens komplekse 
udnyttelse af landskabet og understreger behovet for en revurdering af det traditionelle 
bopladsbegreb og af vores nuværende forståelse af bebyggelsesstrukturen. Prioriterin-
gen af de specialiserede pladser er i overensstemmelse med den nationale undersøgel-
sesstrategi for yngre stenalder.

Et velkendt og væsentligt bidrag til forståelsen af bebyggelsesstrukturen og land-
skabsudnyttelsen er registrering af privatsamlinger hos landmænd og amatørarkæolo-
ger. I større regionale bebyggelsesundersøgelser (f.eks. Sydvestfyn, Østjylland, Djurs-
land m.fl.) spiller disse registreringer en vigtig og i visse tilfælde afgørende rolle for det 
grundlag, bebyggelsesstrukturerne i yngre stenalder vurderes på. Løbende registrering 
af privatsamlinger med god proveniens indgår derfor på lige fod med udgravning af bo-
pladser i museets forskningsstrategi. Vigtigheden af privatsamlingernes inddragelse i 
bebyggelsesarkæologien fremhæves i den nationale undersøgelsesstrategi for yngre 
stenalder.
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Med dette forskningstema ønsker Moesgaard Museum at opnå et mere nuanceret syn 
på bebyggelsesmønstret, landskabsudnyttelsen og mobiliteten i stenalderen samt de 
enkelte bopladsers funktion. I de sidste 15 år har 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 lokaliteter 
med bevarede fundlag, der afspejler pladsernes aktiviteter og infrastruktur, lokaliteter 
med makrofossiler, velbevarede off-site pladser samt privatsamlinger, der bidrager til og 
nuancerer bebyggelsesbilledet. Denne prioritering skal bidrage til en ny og mere kom-
pleks forståelse og klassifikation af disse pladser, og dermed afklare de dynamiske sam-
menhænge i landskabsudnyttelsen. 
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Hjarnø Sund 
En erosionstruet boplads fra Mesolitikum

Marinarkæologiske undersøgelser på bunden af Hjarnø Sund har afdækket to mesolitiske bo

pladser med helt enestående bevaringsforhold. Udskårne træbuer, bemalede padleårer, fiske

gærder samt en skaldynge og et rigt materiale af dyreknogler giver et væsentligt nyt fundmate

riale fra ertebøllekulturen, med ny viden om periodens liv og økonomi. Bopladserne er vigtige, 

da man her kan finde genstande af organisk materiale bevaret som typisk ikke er bevaret på 

tørt land. Museets marinarkæologiske undersøgelser har igennem de sidste 30 år bidraget med 

ny viden om de redskabstyper, genstande mm. der benyttedes i Ertebøllekulturen. Vi ønsker at 

udbygge museets samlinger af organiske genstande fra stenalderen igennem en systematisk og 

langsigtet indsamling for at opbygge en af verdens mest omfattende samlinger til at forstå sten

alderens materielle kultur. Indsamlingen skal sikre, at der tilvejebringes nye genstandstyper der 

giver unikke muligheder for at opdage nye aspekter af fortidens ressourceudnyttelse, teknologi 

og symbolske og religiøse udtryk. Museet har igennem de seneste 10 år lavet undersøgelser på 

to forskellige bopladser på Hjarnøs vestkyst. Det er en klar strategi at udnytte det igangværende 

momentum og fortsætte med at lave nye undersøgelser på Hjarnø som har til hensigt at under

søge relevante problemstillinger. Dette skal sikre at museet fortsætter med at have en vigtig rolle 

i forhold til metodeudviklingen af fagområdet. Som eksempel vil bopladsområdet ved Hjarnø 

Vesterhoved i de kommende år blive anvendt til at udvikle nye dokumentationsprincipper. En 

forudsætning for at der skabes momentum i udviklingsarbejdet er at der skabes midler til at 

udføre regelmæssigt problemorienteret feltarbejde. Arbejdet på Hjarnø er foregået i samarbejde 

med Horsens Museum, Aarhus Universitet og Flinders University (AUS)  

og har været støttet af Kulturstyrelsens pulje til Dyrkning og erosionstruede fortidsminder.

Fiskegærde på bunden af Hjarnø Sund. Foto: Peter Moe Astrup.
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Fangstfolk
En undersøisk udforskning af de ældste kystsamfund i 
Sydskandinavien 

Som et led i museets satsningsområde “Undersøiske verdener og stenalderens kystkulturer” 

ønsker museet i forskningsprojekt at udforske de tidligmesolitiske kystsamfund I Aarhusbugen. 

Konkret vil museet via målrettede dykkerundersøgelser undersøge betydningen af kystudnyt

telsen i tidsrummet som svarer til Maglemosekulturen (90006400 f.kr). Projektet tager udgangs

punkt i et område i Aarhusbugten hvor museet indenfor de sidste par år har været i stand til at 

påvise en kystboplads fra Maglemosekulturen. I projektet vil det blive undersøgt om kystboplad

sen adskiller sig fra de kendte indlandspladser og i hvilket omfang det er muligt at demonstrere 

kystfiskeri og havjagt i form af knoglemateriale, redskaber samt via anvendelse af stationære 

fiskekonstruktioner. Der er søgt midler hos Augustinusfonden.
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Norsmindekøkkenmøddingen og 
stenalderbebyggelsen omkring  
Norsminde Fjord
Med udgangspunkt i undersøgelserne af den kendte Norsmindekøkkenmødding har et inter

nationalt og tværvidenskabeligt forskningsprojekt til mål at belyse samspillet mellem natur og 

kultur i perioden 6.5001.800 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 naturvidenska

beligt basisarbejde. Arbejdet ventes afsluttet 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.



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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Sarupprojektet
Med henblik på at opnå en forståelse af tragtbægerkulturens bebyggelse og af sarupanlæggene 

blev der i årene 1971 til 2012 indsamlet et omfattende materiale. Det foregik i et ca. 4x5 km stort 

område omkring Sarup, hvor rekognosceringer og 16 større udgravningsprojekter har resulteret 

i, at der her er undersøgt 2 barkæranlæg, 3 sarupanlæg, 31 megalitanlæg, 5 hustomter samt 4 

bopladser. Mere end 400.000 oldsager, cirka 17.500 forkullede kornkerner samt frø og trækul, er 

registreret fra området. Dette materiale er under bearbejdelse og publicering. Bebyggelsesmøn

stret søges underbygget ved keramikstudier, ligesom analyser af makrofossiler og trækul fra 

områdets bopladser forventes at fortælle om den tidlige tragtbægerkulturs ressourceudnyttelse. 

Sarupprojektet er støttet af Kulturstyrelsen og udføres i samarbejde med Odense Bys Museer 

samt en række andre museer og institutter i Europa.

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 rand-
sten. Næsten 13.000 oldsager blev fundet i og ved denne jættestue. Anlægget var lagt oven på en boplads 
med hustomt. Foto: Niels H. Andersen.
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Tustrup 
Tustrupkomplekset på Norddjursland er et usædvanligt fortidsmindeområde med et kompleks 

af fire fredede stenbyggede monumenter – en jættestue, to stendysser og et såkaldt kulthus – fra 

yngre stenalder, 3.200 f.Kr. Klyngen er først og fremmest på grund af det sjældne kulthus enestå

ende i europæisk forhistorie. Dertil kommer, at de fire anlæg er undersøgt ved forskningsrettede 

udgravninger i 1950’erne af Moesgaard Museum.

 Basis for projektet er en ny analyse af arkitekturen og fundene ved de tre storstensgrave og 

kulthuset. Tustruppladsen er et særdeles velegnet studieobjekt på grund af stedets unikke 

kombination af storstensgrave af meget forskellig konstruktion samt kulthuset. Der præsen

teres en samlet videnskabelig redegørelse for de fire anlægs arkitektur og løbende ændringer i 

deres konstruktion samt deponeringerne af oldsager, der næsten udelukkende består af skår af 

lerkar. Den sandede jordbund har kun bevaret få knogler af mennesker. Analyserne af arkitek

turen og inventaret belyser, hvordan og hvor hyppigt gravene og huset blev anvendt, og påviser 

de indbyrdes relationer mellem anlæggenes arkitektur og brug, samt hvorledes Tustrupkom

plekset forholder sig til samtidens samfund lokalt og i en europæisk kontekst. Undersøgelsen 

af Tustruppladsen knytter sig til en fornyet interesse for storstensgravene, der ses i disse år 

i Vesteuropa fra Spanien i syd til Sverige i nord. Tustrupprojektet, som vil munde ud i bogen 

Megalithic Tombs and Rituals at Tustrup, Denmark, foregår i et samarbejde mellem Ringkø

bingSkjern Museum, Arkæologi Vestjylland og Moesgaard Museum.
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Bronzealder – højlandskaber, overgange og transition

Lokaliteter fra bronzealderen forekommer kun yderst sjældent i museets ansvarsområ-
de som primært undersøgelsesobjekt i forbindelse med bygherrebetalt arkæologi. En 
nærmere redegørelse herfor er derfor indføjet i forskningsstrategien for jernalder. I ste-
det har museets forskning i bronzealderen taget udgangspunkt i museets arbejdsmark 
generelt, mere overordnede fund og temaer eller i samarbejde med andre museer om 
fund fra deres arbejdsmark: f.eks. Borum Eshøj, vådbundsdeponeringer langs Gudenå-
en, bronzealderens hjortetaksøkser og bronzealderens metallurgi. Dette vil også være 
museets strategi fremover. Andre projekter har været forankret i museets overordnede 
strategi, som f.eks. et projekt om bronzealderens Sardinien. Museet har desuden gen-
nem en årrække opbygget en ekspertise omkring opbygningen af bronzealderens grav-
høje og disses placering i landskabet samt mere helhedsprægede syn på bronzealde-
rens kulturlandskab. 

Højene fra enkeltgravskultur og bronzealder optræder i markante grupper, i lineære 
forløb langs veje eller på særligt synlige steder i terrænet, og udgør et væsentligt lang-
tidsstrukturerende element i landskabet. Gravhøjstraditionen er fortsat et af Moesgaard 
Museums satsningsområder. Her fokuseres der specifikt på tilblivelsen af højlandska-
berne i et langtidsperspektiv og på, hvad det er for forskellige mønstre i højenes an-
læggelse og landskabernes udnyttelse, der karakteriserer bestemte perioder. Videre til-
stræbes det at opnå en dybere indsigt i højenes rolle for opfattelsen af landskabet, for 
dannelsen og opretholdelsen af bestemte sociale identiteter samt hvilke forskellige or-
ganisationsniveauer, højbyggeriet og højlandskaberne er udtryk for. 

Indførelsen af bronzen til fremstilling af skærende redskaber og smykker m.m. repræ-
senterer i sig selv en af de mest markante forandringer i forhistorien. Selv om kend-
skabet til metal havde dybe rødder må den intensitet, som metallet indførtes med fra 
bronzealderens begyndelse have være omkalfatrende for samfundet som helhed. Det 
ændrede de nordiske menneskers perspektiv ved at skabe et nyt internationalt netværk 
med forbindelser til fremmede egne, det forandrede den sociale reproduktion og skab-
te en helt ny elitekultur. I denne dynamik opstod et nyt nordisk form- og kunstsprog. 
Det var ikke nok blot at indføre eksotiske metalgenstande fra fremmede egne. Herved 
fremstår bronzealderen som unik. Muligvis var bronzen, dens formforråd og dens bil-
ledverden endda i sig selv med til at forandre samfundets religiøse forestillinger. En for-
ståelse af de udvekslingsmønstre og sociale dynamikker som metallet og udviklingen af 
metallurgien medførte, vil således være et fokuspunkt for forskningen i bronzealderen. 

Et andet centralt punkt i forlængelse heraf er overgangen mellem ældre og yngre bron-
zealder og de grundlæggende forandringer i social og rituel praksis, som er kendeteg-
nende for dette periodeskifte: gravskikken ændredes fra jordfæstebegravelser under høj 
til mere ydmyge brandgrave ofte nedgravet i eller omkring de gamle høje, og bronzer-
ne blev nu i højere grad anvendt i en vådbundsofferskik fremfor i overdådige begravel-
ser. Man kan tale om et skifte fra en markering af individets sociale stilling til en mere 
kollektivt orienteret rituel praksis. Denne vekselvirkning er tydeligst her, men kan også 
spores op gennem jernalderen, og i det hele taget er lighederne mellem yngre bronze-
alders og store dele af jernalderens offerskik mange men underbelyste. Vådbundsde-
poneringerne i såvel bronze-som jernalder er derfor fortsat et fokuspunkt i Moesgaard 
Museums forskning. 
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Højlandskaber
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 karakteri

serer bestemte perioder. Videre tilstræbes det at opnå en dybere indsigt i højenes rolle for opfat

telsen af landskabet, for dannelsen og opretholdelsen af bestemte sociale identiteter samt hvilke 

forskellige organisationsniveauer, højbyggeriet og højlandskaberne er udtryk for. Moesgaard 

Museum huser en række store forskningsprojekter inden for dette forskningstema. Blandt disse 

er Skelhøjprojektet, 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. Museet har også foretaget arkæologiske undersøgelser i den tilbageværende del af 

den fredede og internationalt berømte bronzealdergravhøj Borum Eshøj vest for Aarhus. Loka

liteten 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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Proveniens studier 
Arkæometallurgi og transition

Vores samlede viden om håndværksaktiviteterne i bronzealderen tyder ikke på, at bronzetekno

logien opstod pludseligt, men at dens udvikling skete over en længere periode. Vi kender ikke 

meget til de Sydskandinaviske teknologiske udviklingsprocesser for metalhåndværk, som resul

terede i avancerede teknologier, der var nødvendige for at fremstille f.eks. solvognen fra Trund

holm. Teknologi kan udvikles gennem eksperimenter, hvilket kan resultere i innovationer. Nye 

teknikker og den beslægtede viden kan blive overført fra ét folk til et andet gennem kulturel el

ler mundtlig overlevering. Men hvorfor tager det over et halvt årtusind før nye teknikker bliver 

mestret, selvom de var kendt og blev anvendt i andre samfund? Vi er i løbet af det sidste årti 

blevet opmærksomme på, at de paneuropæiske handelsnetværk som forsynede den sydskandi

naviske region med råmaterialer, var under konstant forandring. Eftersom den teknologiske og 

sociale udvikling synes at være indbyrdes forbundne, endog afhængige af hinanden, er projekts 

formål at belyse tværkulturel kontakt fra et håndværksmæssigt synspunkt og dens indflydelse 

på forandringer, udviklinger og endeligt på overgangen til en ny alder. Formålet med dette pro

jekt er at etablere en synergi mellem kvantitative og kvalitative data med henblik på at udvikle 

statistiske metoder til proveniensbestemmelse af forhistoriske metalgenstande. Proveniensbe

stemmelse af råvarer, som f.eks. kobber, har hidtil udelukkende været baseret på analyser af me

tallets kemiske signaturer. I visse tilfælde baseres proveniensbestemmelsen kun på isotopiske 

udsagn uden at inddrage information fra sporstof analyse. Ved at integrere kvalitative data med 

statistiske metoder, f.eks. gennem Bayesian statistics, vil det være muligt at opnå mere pålideli

ge resultater. Dette gøres i første omgang ved at integrere typokronologiske mobiltetsmarkører 

(genstande) med netværksanalyser, henholdsvis geocoding og Routing analysis. Dernæst kom

bineres de opnåede data med de naturvidenskabelige analyser. 
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Viksø-hjelmene
Metallurgi og internationale handelsnetværk

Baseret på nye naturvidenskabelige analyser og et forarbejdningsmæssigt perspektiv vil dette 

projekt undersøge, hvor Viksø hjelmene mest sandsynligt stammer fra, hvad de kan dateres 

til, hvilken forarbejdningsproces de har gennemgået og ikke mindst, hvordan de skal relate

res til den europæiske bronzealder. Viksøhjelmene, fundet i 1942 i Brøns Mose ved Viksø, har 

gennem årtier inspireret kunstnere til at skabe billeder af forhistoriske krigere med hjelme og 

horn. På trods af deres unikke karakter og vanskelighederne med at datere hjelmene baseret på 

komparative studier, gav små detaljer i hjelmdekorationen basis for en datering til sen bron

zealder, mellem 1200/11001000 f.Kr. Hjelmene selv er dog aldrig blevet naturvidenskabeligt 

dateret. Trods mange intentioner om naturvidenskabelige undersøgelser af hjelmene kort efter 

fundet har man aldrig offentliggjort diskussionen og dokumentationen vedrørende de essen

tielle spørgsmål: Hvordan har hjelmene set ud? Hvordan passer hjelmene ind i den skandina

viske bronzealder? Er det muligt at “hornene er lavet i dette land (Danmark) og påsat fremmede 

hjælme?”. Gennem en detaljeret håndværksteknisk undersøgelse, metallurgisk sammenligning 

med resterne af lokal metalbearbejdning og Middelhavsmetalprodukter samt undersøgelse af 

organisk materiale ønskes disse spørgsmål besvaret. Det er hensigten at fokusere ligeligt på hjel

menes forarbejdningsmæssige tilblivelse såvel som en sammenlignende og kildekritisk publi

cering af de naturvidenskabelige undersøgelser, som blev udført i 2018. Projektet baserer sine 

undersøgelser på nye C14dateringer af hjelmene, sporelement og blyisotopdata fra hornenes 

metallegering og en stor baggrundsviden om bronzealderens metalhåndværk og internationale 

handelsnetværk.
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Offerfund og landskab
Tids- og landskabsmæssige relationer i Østfyns bronzealder 

I januar 2020 blev der fundet et unikt offerfund fra bronzealderen i et kildevæld ned mod Vin

dinge Å ved lokaliteten Hedegyden vest for Nyborg (FF 09060918, ØFM 1090). Fundet er fra 

tiden omkring 900800 f.v.t. og indeholder bl.a. forskellige dragtsmykker og bevaret træ. I dag 

er det yderst sjældent at finde offerfund fra bronzealderen på vådbund; og endnu mere usæd

vanligt med en genstandskomposition bestående af sæt fra mindst tre kvinder. Fundets gode 

bevaringsgrad gør det også unikt i international sammenhæng og indhold af organisk materia

le, herunder træ, giver sjældne muligheder for arkæologisk undersøgelse og naturvidenskabelig 

prøvetagning.

Bronzealderen (1700500 f.v.t.) i Danmark er generelt rig på såkaldte depot eller offerfund, men 

både tidsmæssigt og geografisk mangler der mere viden om forholdet imellem landskabet og 

den særlige fundgruppe. Offerfund er ikke talrige overalt, men Østfyn er rig på denne fund

gruppe. Det gælder både i forhold til fundenes konkrete indhold og den tidsmæssige og rumlige 

spændvidde i brugen af området. Sammenholdt med det varierede landskab langs Storebælts

kysten giver egnen unikke muligheder for at belyse relationer imellem offerfund og landskab. 

Alligevel har offerfundene i området aldrig tidligere fået en samlet behandling. Østfyn har stået 

lidt i skyggen af Sydvestfyn, der er en helt ekstraordinær rig og velundersøgt egn i bronzeal

derens yngre del, og dermed også et vigtigt referenceområde til dette projekt. Følgende forsk

ningsspørgsmål er styrende for projektarbejdet: Hvad karakteriserer et velegnet offersted i bron

zealderen? Og hvordan skal vi forstå relationerne: dels imellem de enkelte fundsteder spredt 

i landskabet, dels på mikroniveau imellem de ofrede genstande og deres nedlæggelsessteder 

(mose, å, kilde, fjord, hav, eng eller lignende)? Knytter bestemte genstandstyper eller grupper 

sig til bestemte typer af steder (fx strømmende vand, stillestående vand)?

Projektet er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) og foregår som et samarbejde 

imellem Østfyns Museers og Moesgaard Museum.
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Jernalder 

Jernalderen er i løbet af sine 1250 år den periode efter agerbrugets og før kristendom-
mens indførelse, som repræsenterer den mest dramatiske periode med flest forandrin-
ger over relativt kort tid. Men perioden er ikke lige velbelyst. Interessant nok, er det net-
op jernalderens begyndelse og dens afslutning, før den munder ud i vikingetiden, vi ved 
mindst om. Samlet udgør jernalderen den mest intensivt bebyggede periode i forhisto-
rien, og dette afspejles direkte i aktiviteten for bygherrebetalte undersøgelser. Det føl-
gende er skrevet som en gennemgang af anlægstyper med de karakteristika, der gør sig 
gældende i Moesgaard Museums ansvarsområde med en identifikation af de centrale 
temaer, der bliver de kommende års undersøgelsesstrategi for den bygherrebetalte ar-
kæologi. Der er i overvejende grad tale om langsigtede satsninger, der gennem akku-
mulering af data vil kunne give gode forskningsresultater. 

Bebyggelsen

Bronzealderens bebyggelse kendes kun sporadisk, og kun de yngste faser kendes fra 
pladser med senere bebygggelse. En styrkelse af kendskabet til bronzealderens bebyg-
gelsesstruktur kan kun afhjælpes ved konsekvente C14-dateringer og eventuelle mål-
rettede forskningsudgravninger. 

Jernalderbopladserne er til gengæld det arkæologiske fænomen, der hyppigst dukker 
op under de bygherrebetalte fladeudgravninger, og som siden 1960’erne har indtaget 
en central rolle i forståelsen af jernaldersamfundene. Den gængse beskrivelse af den jy-
ske bebyggelsesudvikling fra enkeltliggende, spredte gårde i bronzealder og ældre før-
romersk jernalder til en sideløbende udvikling af landsbyer med fælles omgivende hegn 
og landsbyer med individuelt hegnede gårde i yngre førromersk jernalder indtil sidst-
nævnte blev enerådende i yngre romersk jernalder genfindes kun delvist i Moesgaard 
Museums ansvarsområde. Der synes, også indenfor ansvarsområdet, i nogen grad at 
være tale om lokale forskelle, der muligvis afspejler en tilpasning til landskabet.

Fra yngre romersk jernalder begynder individuelt hegnede gårde at optræde. På nog-
le 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 vest-
jyske område. I Moesgaard Museums ansvarsområde er sådanne pladser næsten totalt 
udgravet ved Hammel Storgård og Hummelure. Det er muligt, at denne bebyggelsesty-
pe er afgrænset til ansvarsområdets vestlige og måske nordvestlige områder. Andre be-
byggelser består af klart afgrænsede enkeltgårde eller er bebyggelser af forholdsvis kort 
varighed og uden synlig intern regulering.

Museet har i årevis haft særligt fokus på udgravningerne af ældre jernalderbebyggelser 
i Lisbjerg, Skejby og de senere år også i Elev, hvor en ny by, Nye, er i færd med at opstå. 
Her er der udgravet, og der udgraves fortsat usædvanligt høje bebyggelseskoncentra-
tioner 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 rum-
lige organisation. Området er dermed oplagt til at undersøge og genfortolke landskabs-
udnyttelsesmønstrene og den tidlige landsbydannelse, som hidtil overvejende har væ-
ret undersøgt ud fra det vestjyske materiale. Andre områders udgravninger indgår som 
reference til forståelsen af det mønster, der viser sig mellem Skejby og Elev. Fraværet 
af bebyggelser fra yngre romersk jernalder indtil syvende århundrede i dette område er 
påfaldende. 
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I det fortsatte arbejde ønsker Moesgaard Museum at opnå en dybere forståelse af den 
agrare bebyggelse og gården som social enhed, samt dens retsmæssige rolle og iden-
titet i samfundet. Det sker ved at adressere en række konkrete spørgsmål til de under-
søgte pladser eller summen af dem: Det være sig om gården og dens mulige opsplit-
ing som en afspejling af arveretlige forhold eller individets skiftende retstilstand i hus, 
på gårdsplads og i udmarken, som det f.eks. er beskrevet i tidlig frankisk lovgivning. El-
ler det kan ske ved en konstant skærpet karakteristik af hvilke særtræk, der kan udskil-
les i den østjyske bebyggelses organisiering og regulering og dennes relation til bebyg-
gelsesbillededet i det resterende Danmark. Hvorledes forandrer bebyggelsesbilledet sig, 
hvorfor sker det, og hvilken betydning har dette for for opfattelsen af gårdens sociale 
og økonomiske rolle og for samfundet som helhed? 

Museet vil i de kommende år forfølge en mere ambitiøs strategi for naturvidenskabelige 
dateringer af jernalderens bebyggelse: fortsatte systematiske dateringer af langhuse, et 
forøget antal dateringer i situationer med komplekse horisontale stratigrafier samt da-
teringer af velbevarede økonomibygninger. Museet ønsker desuden fremover at afsø-
ge potentialet for nyere udviklinger indenfor naturvidenskabelige dateringer, herunder 
Wiggle matching samt Bayesian modelling og OSL. 

Fra den senere del af førromersk jernalder og i særlig grad i yngre jernalder sker en 
gradvis øgning af det antal økonomibygninger, der tilhører den enkelte gård. Det-
te sker samtidig med, at langhuset bliver længere, men forbliver opdelt i beboelsesen-
de og staldende, og samtidig med at gårdenes omgivende hegn bliver udgangspunkt 
for etableringen af halvtag eller for egentlige bygninger. Årsagen formodes at afspejle 
den enkelte gårdsenheds voksende økonomiske formåen samt voksende ulighed med 
et stigende antal individer tilknyttet samme gårdsenhed. Imidlertid ved vi relativt lidt om 
disse økonomibygningers funktion og denne funktions relation til bygningens arkitektur 
og dens placering på gårdspladsen. For velbevarede økonomibygninger, der ligger rent, 
anbefales derfor en total undersøgelse og tilsvarende prøveudtagning med henblik på 
en efterfølgende analyse af husets funktion i gårdens samlede økonomi. I særlige tilfæl-
de, hvor hele gårde fremstår rent og velbevarede vil det være en mulighed at foretage 
funktionsanalyse på hele gårdskomplekset. 

Gruber på bopladserne synes i jernalderen overvejende at afgrænse sig til ældre jernal-
der. Det er derfor nærliggende at knytte deres funktion og ophør til ældre jernalders 
dyrkningsformer og den formodede omlægning heraf i yngre jernalder. Gruberne har 
ofte en selvgroet karakter med gentagne udvidelser og muligvis også genopgravnin-
ger. I et par tilfælde dateret til ældre romersk jernalder i den sydlige del af Moesgaard 
Museums ansvarsområde synes sammenhængende grubekomplekser at have udgjort 
en afgrænsning af den enkelte gårdsenhed. Tolkningen af den klassiske “affaldsgrube” 
besværes af, at en sådan kan have haft en primær og indtil flere sekundære funktioner, 
hvor affaldsdeponi måske blot har været den afsluttende og mindst væsentlige. Spørgs-
målet om grubernes funktion er imidlertid ét, som arkæologisk afdeling i samarbejde 
med museets naturvidenskabelige afdeling er optaget af at løse.

Der er desuden grund til at være opmærksom på de aktiviteter, der foregår i afstand fra 
selve bopladsen, de såkaldte off-site-mønstre. Aktiviteterne kan omfatte råmateriale-
frembringelse som lertagning eller gødningshåndtering, men det kan også være forar-
bejdning af indsamlet myremalm eller andre aktiviteter, der anses for farlige i forhold til 
bebyggelsen. Som antydet har udgravninger af moser og vandhuller med tørvegravnin-
ger hidtil haft stor bevågenhed i Moesgaard Museums udgravningsaktiviteter. Det vil de 
fortsat have, ikke mindst på grund af samspillet mellem det profane og det rituelle, der 
ofte ses i forbindelse udnyttelsen af tørv som ressource. Det er fortsat uklart hvorledes 
og hvordan denne tørv har været udnyttet ligesom en klarere datering og en årsag til 
dens udnyttelse i en mere eller mindre afgrænset periode fortsat mangler. 
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Der er i Moesgaard Museums ansvarsområde, som mange andre steder, tale om en 
markant stigning i amatøreres detektorbrug gennem flere år og antallet af lokaliteter 
er derfor også i støt stigning. Særligt er pladser langs Gudenåen hyppige. Moesgaard 
Museum har ligeledes været arrangør af detektortræf på Tunø og gennem flere år på 
Samsø. Langt de fleste pladser dateres fra ældre germansk jernalder, men hyppigere fra 
yngre germansk jernalder til vikingetid. 

Foruden en egentlig udgravningsvirksomhed på udvalgte detektorpladser, der skal gøre 
os klogere på karakteren af disse pladser, vil Moesgaard Museum søge at styrke de mu-
ligheder, der er i en landsdækkende database som DIME. For eksempel synes der at 
være et uudnyttet potentiale i et systematisk studie af produktions- og distributions-
mønstre på baggrund af det enorme registrerede materiale. Detektorafsøgninger bør 
desuden prioriteres ved undersøgelse af bebyggelser fra yngre jernalder generelt. Dette 
kan ske ved en styrkelse af det faste personales kompetencer. 

Begravelserne

Når det gælder gravfundene, kendes de karakteristiske østjyske lerkargrave fra ældre 
romersk jernalder fra hele museets ansvarsområde, dog med et meget stærkt tyngde-
punkt i Lisbjerg og Elev samt Skejby, hvor der tilsammen er udgravet flere hundrede. 
Med dette unikke tyngdepunkt er det oplagt, at Moesgaard Museum i sin prioritering si-
destiller de østjyske lerkargrave med grave fra yngre jernalder. Gravfund fra denne og 
senere perioder af jernalderen ses undertiden i forbindelse med gravhøje, særligt i net-
op det østjyske område. Dette bør være et fokuspunkt i forbindelse med undersøgel-
se af overpløjede gravhøje. Der bør samtidig være et øget fokus på naturvidenskabelige 
dateringer af udaterede gravfund. Fokus bør desuden rettes mod rituelle genopgravnin-
ger i jernalderens jordfæstegrave, der ikke hidtil er erkendt i Moesgaard Museums an-
svarsområde. Faunabestemmelse af dyreknogler fra grave samt osteologiske bestem-
melser af eventuelle menneskeknogler har ligeledes høj prioritet. 

Tefra og klimaforandringer

Vulkansk aske er blevet aktuelt i forbindelse med det påviste brud i bebyggelsesstruk-
turen i midten af sjette århundrede, udgravningerne ved Høj Stene og Borre Vester-
gård, men bør i det hele taget indgå i forbindelse med anlæg der er eller er under mis-
tanke for at kunne dateres til tiden omkring 536/540. Også overgangen mellem ældre 
og yngre førromersk jernalder, der i det arkæologiske fundstof opleves som et regulært 
brud på linje med overgangen mellem ældre og yngre germansk jernalder, har været 
bragt i forbindelse med vulkanudbrud og klimaforværringer i 207 f.Kr. Det kan være ak-
tuelt at identificere andre perioder med kraftig vulkansk aktivitet eller ændringer i solens 
aktivitet og andre klimaændringer som årsag til større eller mindre forandringer i men-
neskets økonomiske og samfundsmæssige strategier. Dette vil foregå i samarbejde med 
Moesgaard Museums afdeling for naturvidenskab.
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Lauritshøj
Ritual og dagligliv i ældre jernalder

Udgravningen ved Lauritshøj, som blev foretaget i 2015, afslørede et nærmest komplet jernal

dersamfund i form af en omfattende bebyggelse, en offermose med ofringer af lerkar, dyr og et 

menneske, en gravplads med brandog jordfæstegrave og desuden et stykke af en stenbrolagt 

vej. Med til det samlede kompleks hører formentlig også den kendte mose ved Hedelisker, med 

omfattende ofringer af dyr, mennesker og lerkar fra ældre jernalder samt en falloslignende 

genstand af træ og et mindre våbenofferfund. Det nærmest komplette jernaldersamfund ved 

Lauritshøj brydes imidlertid op ved en række sekvenser, der giver et væsentligt mere komplekst 

billede, end fundet umiddelbart antyder. Opmærksomhed bør samtidig rettes mod en koncen

tration af moselig i området mellem Aarhus og Hornslet, idet der kendes hele ni moselig i dette 

snævre område, og i flere af disse moser er der tilmed gjort fund af hundeskeletter eller kranier. 

Det bør diskuteres og undersøges, om denne aktivitet er noget særligt for området eller snarere 

skal opfattes som normativ for ældre jernalder, og også om ritualer omkring hunde er lokalt/

regionalt overrepræsenterede. Pladsen ved Lauritshøj indbyder desuden til et studie og en dis

kussion af ritualernes betydning for adfærd og dagligliv i ældre jernalder. Projektet, der i overve

jende grad knyttet til temaet det rituelle menneske, men også overgange/transition og resiliens, 

sigter mod en publicering af lokaliteten ved Lauritshøj med de skitserede perspektiveringer, evt. 

som et ph.d.projekt. 
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Høj Stene
Kongemagt og produktion langs Gudenåen i yngre jernalder 

De arkæologiske undersøgelser ved den 83 meter lange skibssætning ved Høj Stene nær Guden

åen i 2016 viste højst overraskende, at monumentet efter alt at dømme rummede resterne af en 

rigt udstyret brandgrav dateret til sjette århundredes anden halvdel, altså begyndelsen af yngre 

germansk jernalder. Skibssætningen er det ældste tydelige tegn på udviklingen af en magtelite 

i Jylland, der kan sammenlignes med stormandsmiljøer på Sjælland: Lejre, Tissø og Toftegård. 

Men hvor disse i høj grad er kendetegnede ved omfattende bebyggelsesspor, mangler der fort

sat en tilknyttet bebyggelse, der modsvarer Høj Stenes monumentalitet. Moesgaard Museum 

og Aarhus Universitet har gennemført to mindre udgravningskampagner på en lokalitet ved 

Borre Vestergård ca. 2 km nord for skibssætningen. På baggrund af udgravningernes resultater 

er der endnu ikke grundlag for at hævde, at pladsen rummer den egentlige eliteresidens, der 

dannede baggrund for begravelsen ved Høj Stene. Langs Gudenåen er der gjort fund af en lang 

række pladser med rige detektorfund dateret fra midten af 400tallet indtil vikingetiden. Ved en 

kombination af systematiske detektorafsøgninger, arkæologiske forundersøgelser og udvalgte, 

målrettede arkæologiske undersøgelser, studie af stednavne, kortmateriale og topografi søges 

en bredere forståelse for forudsætningerne og rammerne for Høj Stene og om muligt en loka

lisering af den lokalitet, der kan have dannet residens for den person, der demonstrerede sin 

magtposition i nærheden af Gudenåen. Forskningsstemaet tænkes udfoldet som et samarbejde 

med Aarhus Universitet og øvrige museer langs Gudenåen: Museum Østjylland, Viborg Muse

um og Museum Silkeborg og med inddragelse af et netværk af metaldetektoramatører. Projektet 

knytter sig primært til temaet overgange/transition.
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Nordgermanere under pres
Med udgangspunkt i de tre unikke arkæologiske lokaliteter: Hedegård, Rosenholmvej og Ørre

gård nyfortolkes udviklingen i samfundet og især forholdet mellem romere og germanere i årti

erne omkring Kristi fødsel. Forskningen har de sidste mange år fokuseret på samarbejdet og de 

handelsmæssige forbindelser, mens det trusselsbillede, som den romerske militærmagt udgjor

de, har været overset. I forbindelse med projektet vil man se på nordgermanernes reaktion på 

romernes ekspansion gennem et helt nyt prisme. For første gang stilles spørgsmålene: Hvordan 

påvirkede den voldsomme militære tilstedeværelse de lokale jernaldersamfund? Og hvad sker 

der generelt, når et samfund udsættes for ydre pres? Spørgsmålene er centrale for forståelsen af 

vores samfund både før og nu – og Hedegård, Rosenholmvej og Ørregård, som er enestående 

i europæisk sammenhæng, indtager nøgleroller for projektet. De indtil nu udgravede grave og 

bopladselementer giver helt nye oplysninger om relationerne mellem de forskellige kulturom

råder. Ydermere vil projektets målrettede forskningsudgravninger i Hedegård af eller bekræfte 

om romernes nære tilstedeværelse også påvirkede arkitektur, militær organisation og politisk 

struktur i det nordeuropæiske område. Geofysiske undersøgelser har indikeret tilstedeværel

sen af befæstede bygninger af en karakter, som vi ikke turde drømme om for blot få år siden. 

Projektet foregår i et samarbejde mellem Museum Midtjylland (projektejer), Horsens Museum og 

Moesgaard Museum. 
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Brydningstid
Magtens mennesker i det andet århundrede før Kristi fødsel 

Formålet er at afdække et markant og uudforsket brændpunkt omkring 200 f.Kr., hvor en lille 

gruppe mennesker begyndte at manifestere deres magt og status. Projektet vil afklare, hvad der 

udløste dette iøjnefaldende traditionsbrud, og hvordan det hurtigt bredte sig til hele Sydskandi

navien. Den førromerske jernalder (ca. 5001 f.Kr.) er uden sammenligning den dårligst belyste 

periode af jernalderen og bliver af mange betragtet som grå, kedelig og fundtom. De første 300 

år er da også præget af ensartede grave stort set uden gravgaver og en spredt og ustruktureret 

bebyggelse. Kontrasten til det keltiske Europas elitebegravelser og eksklusive håndværk samlet 

i store bysamfund kunne ikke være større. Alt dette ændredes indenfor perioden fra ca. 200 f.Kr. 

og frem til vor tidsregnings begyndelse. Nu blev rigtige landsbyer almindelige, og den enkelte 

gård fik ejerskab over marker og ressourcer. For første gang i over 300 år begyndte man at vise 

status i gravskikken, og våben og redskaber dukker op som gravgaver. Vi ved, at ændringen 

skete pludseligt omkring 200 f.Kr., men vi ved stadig ikke hvilke begivenheder, der fik jernal

derfolkene til grundlæggende at ændre deres samfundsstruktur til et langt mere hierarkisk 

system baseret på militær magt. Var det nye tilflyttere? Var det nye allierede? Var der en ændring 

i magtbalancen internt? Eller var det et vulkanudbrud i 207 f.Kr. med følgende års misvækst, 

der forårsagede samfundsforandringerne? Projektet foregår i samarbejde mellem Moesgaard 

Museum og Heimdalarchaeometry v/ Arne Jouttijärvi. Projektet er støttet af Kulturministeriets 

Forsknings Udvalg (KFU).
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Våbenudstyr af organisk materiale
Jernalderens moseofferfund er en fascinerende arkæologisk guldgrube, der allerede har givet os 

stor viden om jernalderens komplekse samfund. Et af de vigtigste resultater er erkendelsen af, at 

en stor mængde våben og værktøj blev fremstillet af organisk materiale som f.eks. læder, og træ. 

Men et af råmaterialerne har man ikke tidligere været i stand til at bestemme nærmere. Det dre

jer sig om genstande af ben (dvs. knogle og tak), hvor håndværkernes formgivning af genstan

dene har gjort det næsten umuligt at afgøre, hvilket dyr, knoglen eller geviret kom fra. Indenfor 

de sidste år har man imidlertid på University of York udviklet en analysemetode, ZooMS (Zooar

chaeology by Mass Spectrometry), hvorved man kan få selv små knoglestykker identificeret og 

endda se forskel på f.eks. ged og får eller hjort og elg, som ellers er meget vanskeligt ad adskille 

med den klassiske identificeringsmetode. Projektet er et tværfagligt projekt, der netop vil anven

de ZooMS for at identificere råmaterialet for to forskellige våben og redskabstyper fra Illerup 

Ådal, nemlig pilespidser og skafter til værktøj bl.a. en loddekolbe. Projektet foregår i samarbejde 

mellem Moesgaard Museum og professor Matthew Collins, University of York. Projektet er støt

tet af Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond.
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Guldbrakteater
Skrift, sted og sprog 

I ældre germansk jernalder skabte man i Nordeuropa en mængde forunderlige miniature

kunstværker stemplet på små tynde skiver af guld: guldbrakteaterne. De var som udgangspunkt 

inspireret af romerske medaljoner og mønter, men de udviklede hurtigt deres egen fascinerende 

motivverden og opfattes i dag først og fremmest som udtryk for nordgermanske religiøse fore

stillinger. Omkring 200 guldbrakteater bærer indskrifter i de ældre runer med udsagn, som kan 

knyttes til høvdingen og det rituelle sprog, der blev anvendt ved festlige lejligheder. Mange ind

skrifter er indtil videre helt eller delvist forklarede, mens andre blot består af et navn. En grundig 

gennemgang af brakteaternes indskrifter kan give os nye tolkninger af de hidtil helt eller delvis 

utolkede indskrifter, som videre vil belyse det danske jernaldersprogs brug i det hjemmehøren

de runeskriftsprog. Forskningsprojektet vil tilgå brakteatmaterialet fra forskellige vinkler med 

henblik på at skabe en ny samlet forståelsesramme af genstandenes ikonografi, skrift, sprog, 

personnavne og optræden i landskabet. Ved at inddrage indskrifterne som en aktiv del af brakte

aternes udtryk får vi mulighed for ikke bare at beskrive samfundet ud fra de arkæologiske kilder, 

som vi er vant til. Vi får også en mulighed for at sætte ord og navn på personer, der levede for 

1500 år siden og give indblik i det sprog, som de talte og skrev i. Projektet er tværfagligt og er et 

samarbejde mellem Moesgaard Museum, Nationalmuseet, Universitetet i Bergen og ph.d.  

Barfod Carlsen. 
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ANTHEA
Anthropogenic Heathlands

ANTHEA undersøger hvordan hederne og de store permanente græsningsområder opstod i 

Nordeuropa og hvordan deres tilhørende organisationsfællesskaber og driftsformer fungerede. 

For mere end 5000 år siden begyndte små agropastorale samfund i Nordeuropa deres første 

ekspansion og systematiske udnyttelse af naturligt forekommende lyng. Heden er en grund

læggende foranderlig landskabstype der uden systematisk afgræsning og afbrænding de fleste 

steder springer i græs inden for en relativt kort årrække. Alligevel peger palæøkologiske beviser 

på, at disse landskaber i en række tilfælde kan følges mere eller mindre kontinuerligt frem til det 

nittende århundrede. På tværs af dette tidsrum sker en række omsiggribende samfundsmæssige 

og økologiske transformationer, herunder ændringer i befolkningstæthed, klima, udvekslings

netværk, mobilitetsmønstre, ideologier og infrastruktur. I lyset af disse transformationer overgik 

nogle hedeområder til buskads og skov; andre forblev hede gennem flere årtusinder. Dette anty

der, at der er tale om nogle ekstremt resiliente landskabsudnyttelsesmønstre, som vi vil forsøge 

at lære nyt om.

ANTHEA støttes af Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Projektet undersøger perioden 2850 

fvt.1000 evt. med særlig fokus på de historiske linjer i hedernes etablering og overlevelse af 

en række gennemgribende landskabsomlægninger, herunder opdelingen af landskabet i celtic 

fields og landskabsomlægningerne i yngre jernalder. Syv case studies, der spænder fra det syd

vestlige Norge til det sydvestlige Storbritannien, danner de geografiske fokuspunkter for projek

tet. Desuden er projektet baseret på fire overlappende arbejdspakker, der undersøger de under

liggende økologiske (WP1), rumlige (WP2), biosociale (WP3) og tidsmæssige (WP4) strukturer. I 

projektet indgår en række forsknings assistenter, postdocs og akademiske samarbejdspartnere 

fra ind og udland. Desuden bygger projektets teoretiske sigte og metoder på en række samar

bejder på tværs af museums og universitetsmiljøet samt arkæologi og antropologi/etnografi.
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Goterne i Transsylvanien
Goterne spillede en hovedrolle i en af de mest omkalfatrende perioder i Europas historie, fol

kevandringstiden, hvor det vestromerske rige i løbet af mindre end 100 år brød sammen under 

presset fra fjendtlige barbarer, og hvor det Østromerske riges magt af samme årsag blev væsent

ligt reduceret. Et af de folkeslag, der var en markant aktør gennem hele dette forløb, var goterne. 

Vi hører om dem for første gang fra midten af tredje århundrede, hvor de fra et udgangspunkt 

nord og nordvest for Sortehavet foretog gentagne plyndringstog ind over Romerrigets grænser, 

ind over Sortehavet, i Lilleasien og på Balkan så langt sydpå som til Athen. I 270 måtte romerne 

opgive den rumænske provins Dacia, og den historiske tradition siger, at goterne snart efter 

indtog området. De historiske kilder beretter også, at goterne deltes i to, visi og ostrogotere, 

da hunnerne, et hestebårent nomadefolk, i 376 trængte sig på fra øst og satte skub i en flygt

ningestrøm mod Romerrigets grænse, og videre, at disse flygtninge blev modtaget og bosat 

syd for Donau. To år senere stod goterne som oprørere på slagmarken ved Adrianopolis overfor 

den østromerske Kejser Valens, der i den brændende hede led et chokerende nederlag og selv 

mistede livet. Det var også en goter, Alaric, formentlig en frafalden general i den romerske hær, 

der i 410 plyndrede Rom og sendte chokbølger gennem den romerske verden, og hvis efterladte 

hær i 418 med accept fra Kejserdømmet blev bosat i Sydfrankrig og her grundlagde den første 

barbariske føderatstat på Romersk jord. Goterne erobrede siden den iberiske halvø, der var faldet 

til sueberne og vandalerne, sandsynligvis med en lignende accept fra den romerske kejser. Den 

visigotiske kong Theoderic deltog også som romersk allieret i slaget ved de Catalauniske marker 

(ChalonssurMarne), der i 451 blev begyndelsen til enden for hunnernes dominans i Melle

meuropa. Ostrogoterne hører vi først for alvor om efter hunnernes fald. Fra et udgangspunkt 

på Balkan drog de, formentlig på foranledning af den østromerske kejser, i 489 ind i Italien og 

grundlagde et kongerige under en anden Theoderic (den Store), der varede indtil midten af sjet

te århundrede, hvor det østromerske rige under kejser Justinian delvist genetablerede romersk 

herredømme i Middelhavet. Det var under Theoderic, at historikeren Jordanes nedskrev go

ternes historie angiveligt på baggrund af et nu tabt forlæg af Cassiodorus. Værket er en mytisk 

konstruktion, der tager udgangspunkt i en udvandringshistorie fra Skandinavien i ældre bron

zealder og en efterfølgende vandring mod Sortehavets kyster. Selv om værkets historiske værdi 

er stærkt betvivlet, har det haft en stor betydning i arkæologien både i historisk tilbageblik og i 

dag, hvor særligt polsk arkæologi hævder en sandhedsværdi i beretningen med udgangspunkt 

i spredningen af den såkaldte Wielbarkkultur fra det nordlige Polen i 1. århundrede e.v.t til Sor

tehavets kyster. Teorien kan ved første øjekast virke velbegrundet, idet der fra nord til syd findes 

en ensartet gravskik og materiel kultur, måske især fordi den danner en skarp kontrast til den 

polske Przeworskkultur umiddelbart mod syd og vest. Der mangler imidlertid en gennemarbej

det relativ kronologi samt en forankring i naturvidenskabelige metoder, herunder C14 og DNA.
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Gennem et samarbejde med det regionale nationalmuseum i ClujNapoca, en hovedby i det 

romerske Dacia, søger Moesgaard Museum at etablere et projekt med udgangspunkt i den kul

turnavngivende gravplads SântanadeMureş, der traditionelt tilskrives goterne (Kovacs 1912). 

Bortset fra denne gravplads med lidt over 70 gravfund, måske oprindeligt op mod det dobbelte, 

kendes kun få og små gravpladser indenfor det romerske Dacia, der tilskrives goterne. Projektet 

vil søge at besvare en række spørgsmål, der trænger sig på vedrørende goterne i Dacia specifikt 

og om goterne mere generelt. Hvorledes forholder de kendte gravpladser sig til den etablerede 

kronologi, og påvirkes de af den dramatiske omgivende historie. Hvorledes påvirkes livet i den 

tidligere romerske provins af de gotiske bosættelser og hvorledes påvirkes de gotiske bosæt

telser af den romerske civilisation. Kan der etableres en forbindelse mellem den arkæologiske 

kultur i Dacia og de øvrige områder i Rumænien, Moldavien og Ukraine, der går dybere end en 

generel lighed? Er det overhovedet muligt at skelne mellem folkevandringstidens gentes gen

nem et studie af materiel kultur? Projektet søges løst gennem detaljerede, multivariable analyser 

af gravskik og materiel kultur samt via komparative DNAanalyser af skeletmaterialet fra Sânta

nadeMureş.

Projektet indskriver sig i Moesgaard Museums overordnede strategi om de dybe verdenshistori

ske sammenhænge. Moesgaard Museum har modtaget støtte til projektudvikling fra Kulturmi

nisteriets Forskningsudvalg. 



Side 34 af 51 Tematiske satsninger  |  Jernalder

Illerup Ådals kamme genudredt 
Et centralt spørgsmål har været, hvor den store jernalderhær, der i tiden efter 205 e.Kr. blev 

nedkæmpet og hvis samlede udstyr efterfølgende blev ofret til guderne i Illerup Ådal, kom fra. 

Forskningsprojektets leder Jørgen Ilkjær mente at Illeruphærens oprindelse skulle søges i det 

sydlige Norge. Det væsentligste argument var en artsbestemmelse af det materiale, som fundets 

mere end 120 kamme var fremstillet af. Kammene var, ifølge Ilkjær, hovedsageligt fremstillede 

af elgtak, mens kammene i sjællandske og få kendte jyske gravfund var fremstillede af mindre 

stykker tak, der tydede på, at de stammede fra kronhjort. Da elgen allerede i jernalderen var ud

død i det nuværende Danmark, var dette et tungtvejende argument for at søge hærens oprindel

se i det sydlige Norge, hvor mange væsentlige begravelser med samtidigt våbenudstyr desuden 

var fundet (Ilkjær 1993: 313ff, 380ff). Opdagelsen vakte stor opsigt og står stadige som den mest 

udbredte teori om jernalderhærens proveniens. Det til trods for, at der blot gik tre år fra frem

læggelsen til, at en norsk forsker ved en gennemgang af kamme fra de norske gravfund kunne 

vise, at de mod forventning ikke var fremstillede af elgtak men derimod af rensdyrtak (Weber 

1995). Selv om Ilkjærs teori stadig er hyppigt citeret, har enkelte toneangivende forskere inden 

for moseofferforskningen på baggrund af Webers studie hævdet, at Ilkjærs proveniensteori nu 

står på et tvivlsomt fundament og i stedet peget på, at andre fund og udstyrsgrupper peger i 

andre retninger (Rau 2010: 423f; Pauli Jensen 2017: 78). Uanset hvad, peger det dog på behovet 

for fornyede undersøgelser af Illerup Ådals kamme. Projektet, der skal underkaste kammene fra 

Illerup Ådal nye mikroskopiske undersøgelser med henblik på en mere sikker artsbestemmelse, 

gennemføres i samarbejde med Moesgaard Museums Naturvidenskabelige afdeling. 

Det lille projekt orienterer sig mod temaet Det rituelle menneske.
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Vikingetid, middelalder og nyere tid

Vikingetid, middelalder og nyere tids arkæologi er på Moesgaard slået sammen, men 
perioderne har en meget forskellig forskningstradition. Studiet af vikingetiden har væ-
ret i fokus siden slutningen af 1800-tallet, mens middelalderarkæologien først fik sit 
gennembrud i 1970-erne, og nyere tids arkæologi blev for alvor først implementeret i 
1980-erne eller senere. Hvor den tidlige indsats hovedsageligt var koncentreret om-
kring enkeltmonumenter og enkelte lokaliteter, har årtiers udgravningsvirksomhed nu 
skabt en betydelig indsigt såvel i periodernes samfundsforhold som i bebyggelsen. Det 
hermed opnåede datagrundlag har løftet forskningen i alle tre perioder fra indsigter i 
topografi og byggeskik og studier af enkeltlokaliteter i by og på land til komplekse pro-
blemstillinger relateret til urbane transformationer, mobilitet og migration, fattigdom, 
kulturmøder og studiet af befolkningsgruppers resiliens og agens. Dette er sket hånd 
i hånd med, at antallet af bygherrebetalte udgravninger har været stigende og data-
grundlaget dermed kraftigt forbedret og forøget. 

Moesgaard Museum har gjort en tidlig og systematisk indsats for at aktivere de bygher-
rebetalte udgravningers resultater ind i museets forskning. Denne frugtbare strategi, der 
skalerer frit fra det globale til det lokale, fra overordnede linjer til high-definition indsig-
ter, vil blive forfulgt i de kommende års undersøgelsesvirksomhed, hvor temaer som kli-
ma og miljø, resiliens, kulturmøder, migration, fattigdom og globale netværk vil være i 
centrum. 

De tre perioder: Vikingetid, Middelalder og Nyere tid, har hver sine udfordringer, men 
fælles er at udgravningsvirksomheden tilrettelægges med henblik på besvarelse af mu-
seets overordnede strategiske satsninger “Store historier og globale fortællinger”, og 
gør det ved at aktivere denne forskningsstrategis tema “Overgange, transformationer og 
resiliens”. Konkret prioriteres udgravninger af velbevarede bebyggelsesspor og aktivi-
tetsområder, gravpladser/kirkegårde og produktionspladser, hvad enten disse påtræffes 
i by eller på land. Metodeudvikling er ligeledes et vigtigt element i forskningsstrategien, 
og dette mål virkeliggøres ved fokusering på avanceret udgravningsmetodik, f.eks. sing-
le-context udgravning, og systematisk inddragelse af avancerede og nye naturviden-
skabelige metoder, såsom mikromorfologi og bayesiansk modellering af C14-daterin-
ger. Samarbejdet med Aarhus Universitet, Arkæologisk IT og Afdeling for Konservering 
og Naturvidenskab er vigtige elementer i denne metodeudviklingsstrategi. Et suppleren-
de, men ikke mindre vigtigt element i forskningsstrategien er at skabe ny indsigt gen-
nem multiskala analyser af de tilvejebragte artefakter og biofakter. Dette forudsætter en 
komparativ og systematisk fundindsamling for alle tre perioder. 

Vikingetid – transformationer

Vikingetiden, ca. 750-1050, er den periode i danmarkshistorien der ser de mest dra-
matiske transformationer. Urbaniseringen i slutningen af 700-tallet betyder et afgøren-
de brud på den hidtidige samfundsorganisation, og kristningen af Danmark i slutningen 
af vikingetiden er et markant brud med den hidtidige forestillingsverden og det hidtidi-
ge menneskesyn. Moesgaard Museum har en lang tradition for at forske i og arkæolo-
gisk undersøge vikingetidens Aros. Blandt de tidligste undersøgelser var Århus Sønder-
vold, publiceret i 1970 (Andersen et al. 1971), men også 1990-erne og 2000-erne så en 
række publikationer, der fremlagde resultater fra vikingetidsudgravninger i by og på land 
(Skov 1998, 2005, 2009). Selvom rammerne for vikingetidsbyen således er blevet ud-
forsket gennem årtier, er der endnu betydelige uløste forskningsspørgsmål knyttet til 
byens udvikling og dens placering i landskabet. Blandt andet har det vist sig, gennem 
bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser, at byens befæstning, der blev anlagt i de 
første årtier af 900-tallet, kun omsluttede en mindre del af det bebyggede areal. 
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Vikingetiden har en central plads i museets strategi. Målsætningen for forskningsstra-
tegien på vikingetidsområdet er således at tilvejebringe ny indsigt i vikingetidens Aros 
og dens landskab. Gennem en strategisk satsning på vikingetiden vil museet arbejde 
fokuseret og systematisk på at aktivere det omfattende kildemateriale til en belysning 
af centrale spørgsmål omkring byens transformationer og resiliens. Således er byens 
grundlæggelsestidspunkt, dens internationale netværk, baggrunden for dens opståen 
og udvikling, herunder navnlig dens sammenhæng med flåden, og dens relationer og 
forankring i det omgivende land; ikke mindst sammenhængen med Brabrand Fjord-sy-
stemet, et område særdeles rigt på vikingetidige fund (gravpladser, bebyggelser, skatte-
fund og et skibsværft) og Samsø, i særligt fokus. Samtidig er byens indre transformatio-
ner fra kystnær handelsplads omkring 800 til befæstet bispeby omkring 1000 i centrum. 
Museet vil derfor have særligt fokus på at tilvejebringe ny viden der kan fastslå bebyg-
gelsens udbredelse, topografi og funktion, datering, ressourceudnyttelse, kontaktnet, 
aktiviteter og beboernes levevilkår. Et storskala forsknings- og formidlingsprojekt med 
afsæt i vikingetidens Aros og med inddragelse af en betydelig naturvidenskabelig kom-
ponent med afsæt i vikingetidige bebyggelsesspor er under udvikling. Det igangværen-
de projekt “New Insights in Viking Age Aros” (se projektkatalog) er et led i denne indsats. 
Desuden arbejdes målrettet på at udarbejde et større forskningsprojekt i samarbejde 
med Aarhus Universitet omkring Aarhus og det maritime netværk i vikingetiden.

På vikingetidsområdet, såvel som for middelalder og nyere tid, har Moesgaard Muse-
um den særlige udfordring at vikingetidsbyen ligger under den nuværende by, og der-
ved hovedsageligt berøres gennem anlægsarbejder, der ofte kun tillader undersøgelser 
af mindre arealer. Samtidig har bygninger med dybtgående kældre fra især 1800-tallets 
slutning og 1900-tallets begyndelse i størstedelen af den vikingetidige bykerne medført 
betydelige forstyrrelser af den underliggende vikingetidsbebyggelse. Dette betyder, at 
udgravninger ofte må gennemføres i endnu stående 18- og 1900-talsbygninger der har 
betydelige stabilitetsproblemer, der betyder, at omfattende jordarbejder af sikkerheds-
hensyn ofte må foretages førend en egentlig arkæologisk undersøgelse, kan begynde 
med tab af informationer til følge.

Central i strategien er systematisk high-definition undersøgelse af vikingetidige bebyg-
gelseshorisonter i den nuværende bykerne, hvad enten det er spor af grubehuse eller 
andre bygninger, brønde, kulturlag, aktivitetshorisonter, gade, veje eller spor af befæst-
ning eller havneanlæg, Tematisk er også byens gravplads eller gravpladser af største in-
teresse. Det lykkedes i 2020 at lokalisere en af byens vikingetidige gravpladser – der kan 
have været flere – til byens vestlige udkant. Det er af største betydning af fokusere på 
undersøgelse af og naturvidenskabelig datering af grave der lokaliseres i dette område, 
omkring Vor Frue kloster eller omkring Mejlgade i nord. 

På grund af de særlige jordforhold i Aarhus, har de arkæologiske bebyggelsesspor en 
del udfordringer: konteksterne er som hovedregel udtørrede og skelnen mellem de 
forskellige mikrokontekster og aktivitetslag, og tolkning af samme kan være vanskelig. 
Derfor er omfattende og systematisk anvendelse af mikromorfologiske undersøgelser 
et centralt punkt i strategien. Museet ønsker at aktivere en ambitiøs strategi til tilveje-
bringelse af et forbedret dateringsgrundlag. Systematisk c-14 datering og dendrodate-
ring i videst muligt omfang, herunder anvendelse af Bayesiansk modellering. Dette vil 
ske i samarbejde med Afdeling for Naturvidenskab og Konservering, Moesgaard Muse-
um og med relevante eksterne partnere.
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Middelalder – transformationer, mobilitet og resiliens

Middelalderen, ca. 1050-1536 er en periode præget af både kontinuitet og brud. Sam-
fundsordenen var indrammet af den katolske hagiocentriske verdensopfattelse fra mid-
delalderens begyndelse til dens slutningen, hvilket giver perioden en stabilitet i fore-
stillingsverdenen. I middelalderens begyndelse ryddes skove og nye landsbyer og 
bebyggelser anlægges. Befolkningsoverskud indvandrer til byerne, der vokser i areal og 
aktivitet som resultat. Hvor den tidlige middelalder indtil ca. 1300 fremstår som en pe-
riode med stabilitet og vækst, forårsager en række klima- og miljøkatastrofer ved ind-
gangen til senmiddelalderen omfattende transformationer i samfundet, der direkte kan 
aflæses i bebyggelsesstrukturen. Blandt disse er den lille istid ca. 1300-1500, og gen-
tagne epidemier, der decimerede befolkningen – mest kendt er den sorte død der ram-
te verden mellem 1350 og 1365. Middelalderens historiske forløb er kendt gennem en 
lang række skriftlige kilder, men lokale og regionale responser på globale udviklinger, 
f.eks. de globale epidemier eller globaliseringen generelt, er endnu ikke kendt i detaljer. 

Moesgaard Museum har en lang tradition for at forske i og arkæologisk undersøge vo-
res middelalderlige bebyggelse Blandt de tidligste undersøgelser var Århus Søndervold, 
publiceret i 1970 (Andersen et al. 1971), men også 1990-erne og 2000-erne så en ræk-
ke publikationer, der fremlagde resultater fra middelalderudgravninger i by og på land 
(Linaa & Skov 2003; Poulsen 2011; Skov 1998; Skov 2010). Selvom rammerne for mid-
delalderens udvikling i bebyggelse og samfund således er blevet udforsket gennem år-
tier, er der endnu betydelige uløste forskningsspørgsmål knyttet til byens udvikling og 
dens relation til det omgivende land. Bandt andet har det vist sig, gennem bygherre-
betalte arkæologiske undersøgelser, at de bebyggelsesnedlæggelser, der karakteriserer 
det åbne land i 1300-tallet, ikke kan genfindes i byen, hvor bebyggelsen derimod eks-
panderede og intensiveredes i perioden (Linaa 2016a, 2016b; Linaa & Skov 2003; Skov 
1998). Det igangværende projekt “The Little Ice Age” (se projektkatalog) er et led i den-
ne indsats og belyser denne problematik. 

Målsætningen for forskningsstrategien på middelalderområdet er at tilvejebringe ny 
indsigt i middelalderens mennesker og deres verden. Gennem en strategisk satsning 
vil museet arbejde fokuseret og systematisk på at aktivere det omfattende og stadig 
øgende kildemateriale i en belysning af centrale spørgsmål omkring det middelalderli-
ge samfunds transformationer og resiliens. Således er byens internationale netværk og 
dens relationer til og forankring i det omgivende land i særligt fokus. Museet vil ligele-
des have særligt fokus på middelalderbebyggelsens udbredelse, topografi og funktion, 
datering, ressourceudnyttelse, kontaktnet, aktiviteter og beboernes levevilkår. 

Som på vikingetidsområdet, har også Moesgaard Museums undersøgelse af middelal-
deren den særlige udfordring at middelalderbyen ligger under den nuværende by, og 
derved ofte kun tillader undersøgelser af mindre arealer – se ovenfor. Central i strate-
gien er systematiske high-definition undersøgelse af bebyggelseshorisonter i den nu-
værende bykerne, hvad enten det er spor af gavl-eller gadehuse eller andre bygninger, 
brønde og gruber, kulturlag, aktivitetshorisonter, gader, veje eller spor af befæstning el-
ler havneanlæg. Særligt fokus skal ligge på overflader (interfaces); husgulve, gårdsplad-
ser, overflader på veje osv. Fordi de udgravede områder oftest er relativt små skal ud-
gravninger, der tillader afdækning af hele parceller, have særligt fokus på bebyggelsens 
struktur, aktiviteter og særlige funktionsområder eller spor af affaldshåndtering. Krono-
logisk er bebyggelse fra 1000- og 1100-tallet et særligt fokuspunkt da sporene fra den-
ne periode er stærkt underrepræsenterede i museets samlinger. 

På grund af jordbundsforholdene har de middelalderlige bebyggelsesspor en del udfor-
dringer som de deler med vikingetiden og de samme strategiske og naturvidenskabeli-
ge tiltag vil blive anvendt – se ovenfor. 
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Middelalderen har en særlig udfordring i det åbne land. Hovedparten af vore middel-
alderbebyggelser ligger under nuværende landsbyer, hvorfor som oftest kun mindre 
dele af bebyggelsen er tilgængelige for undersøgelse. Hvor den er tilgængelig øn-
sker museet af fokusere på transformationer i gårdsstrukturen, herunder i placering af 
huse og toftegrænser. Det skal ske gennem systematiske undersøgelser i de eksisteren-
de landsbyer. Den vandrende landsby fikseres i landskabet i løbet af højmiddelalderen, 
men præcist hvor når er ukendt. Museet ønsker derfor at have fokus på undersøgel-
ser der kan bidrage til datering af landsbyens fiksering. De bebyggelser, både tidlig- og 
senmiddelalderlige, der påtræffes i det åbne land udenfor landsbyerne har vanskelige 
bevaringsforhold. De stolpebyggede tidligmiddelalderlige bebyggelser påtræffes jævn-
ligt. Her vil museet have særligt fokus på de forskellige bebyggelser og deres place-
ring i landskabet, og herunder fokusere særligt på afdækning af hele landsbymiljøer, 
der kan give mulighed for at sammenligne de enkelte enheder. Derimod er de sen-
middelalderlige bygninger på syldsten oftest meget nedbrudte og vanskelige at erken-
de, idet syldstenene ofte er fjernede og gulve, brolægninger og kultur- og aktivitetslag 
stærkt forstyrrede eller nedbrudte. Fordi relativt få middelalderlige og især senmiddel-
alderlige landbebyggelser er påtruffet (Linaa 2016b) ønsker museet, gennem en lang-
sigtet satsning på akkumulering af data, at udvide indsigten i denne bebyggelsestype. 
Museet vil have særligt fokus på lokaliteter med bevarede kulturlag, og udgrave byg-
ninger og anlæg stratigrafisk med særligt henblik på undersøgelse af bygningskonstruk-
tioner og brugen af bygningerne gennem analyser af artefakter og biofakter. Museet 
ønsker generelt at fokusere på hustyper og planløsninger, gårdsstruktur, toftestørrel-
se og -grænser, bebyggelsesstrukturens udvikling i tid og i rum og endelig i de sociale 
strukturers fysiske udtryk. Ydermere ønsker museet gennem systematiske undersøgel-
ser at fokusere på transformationer i bebyggelsesstruktur, produktion, ressourcefor-
brug og netværk i 1300-tallets kriser. Her vil vi have særligt fokus på fysiske forandrin-
ger i senmiddelalderens gårds- og toftestruktur, anvende detaljerede pollenanalyser til 
at belyse ødelægningens karakter og fokusere på datering af de nedlagte bebyggelser 
gennem systematisk inddragelse af c-14 og dendrokronologi. (Se projekt “Den lille is-
tid”). Den systematiske anvendelse af naturvidenskabelige undersøgelses- og daterings-
metoder skal derved øge indsigten i ressourceforbrug, kronologisk udvikling og trans-
formationer af landbebyggelsen, og herunder aktiveres ind i en fortsat bestræbelse på 
at udforske relationen mellem land og by. Hensigten er ydermere at aktivere systema-
tisk detektorafsøgning af muldlag inden afgravning til undergrund, foretage systematisk 
c-14 datering af anlæg, særligt huse, udtage naturvidenskabelige prøver, navnlig pollen 
og makrofossil, med henblik på funktionsbestemmelse af huse, tofter, gruber og an-
dre specielle anlæg. Endelig skal pollenprøver og arkæozoologiske analyser give data til 
analyser af økonomi og ressourcer. Udenfor landsbyerne ønsker museet at have fokus 
på undersøgelse af sogne- og ejerlavsskel og andre administrative grænser.

Nyere tid – transformationer, mobilitet og resiliens

Nyere tid, ca. 1536-1900 er en periode præget af brud og transformationer. Med refor-
mationens indførelse blev Danmark lutheransk, og skiftet fulgtes af en række transfor-
mationer i byen og på landet. Klostre og en lang række kirker blev nedlagt, hvilket fri-
gjorde både midler og plads til udvidelser af bebyggelsen i byen. Byen transformeredes 
og voksede takket være en stigende migration til byen både fra lokalområdet, idet over-
skudsbefolkning fra de agrare landskaber flyttede til byen, og fra andre dele af landet 
og fra det nære udland. Især samfundets laveste og ringest stillede flyttede fra by til by 
og fra land til by i søgen efter et stabilt erhverv og bedre livsvilkår. Bebyggelsen i byen 
blev tættere for at akkommodere tilflytterne. Industrier flyttedes til byens udkant, hvor 
nye og hidtil ukendte industrikvarterer blev anlagte (Poulsen 2015). Andre bykvarte-
rer forslummede eller nyanlægges som rækker af lejeboliger på frie arealer i byens ud-
kant. Det gælder bl.a. store dele af bebyggelsen i det vestlige og sydlige Aarhus (Linaa 
2016b). Fattigdom var nu et udbredt fænomen, og med klostrenes nedlæggelse for-



Side 39 af 51 Tematiske satsninger  |  Nyere tid – transformationer, mobilitet og resiliens

svandt middelalderens kirkeligt funderede fattigforsorg og hospitalsvæsen. I stedet op-
rettedes en række fattiggårde og huse fra 1500-tallet, der kunne huse de ringest stille-
de. Et sådant blev indrettet i Vor Frue Kloster i Aarhus (Se projekt “Urban Poverty”). Krig 
og ufred i 1600-tallet ramte byerne hårdt. Aarhus blev bombarderet i 1658 og dele af 
byen brændte (se projekt “Cities at War). I 1700-tallet fortættedes byen yderligere, da 
tilflytningen steg drastisk, og med 1800-tallets industrialisering indledtes en proletarise-
ring af de fattigste bykvarterer omkring åen og i vestbyen (se projekt “Urban Poverty”). 
Som led i denne udvikling udbyggedes byens havn for at rumme stigende skibstrafik. De 
samfundsmæssige og sociale transformationer, byen og omegnen gennemgik i perio-
den, og den resiliens beboerne udviste overfor de mange transformationer foranlediget 
af krise og krig er derfor i centrum for arkæologien i denne periode. 

Moesgaard Muesum har forsket i og undersøgt nyere tids bebyggelse i by og på land 
systematisk siden 1990-erne. Blandt de tidligste var undersøgelserne af herregården 
Vilhelmsborg (Madsen 1991), og denne, og en række undersøgelser i by og på land er 
blevet aktiveret ind i forskningsprojekter og publiceringer (Linaa 2016b); projekter der er 
baseret på en tværvidenskabelig tilgangsvinkel med rig inddragelse af både arkæologi-
ske, historiske og naturvidenskabelige kilder

Den nyere tids by har en central plads i museets strategi. Gennem en strategisk satsning 
vil museet arbejde fokuseret og systematisk på at aktivere det omfattende og stadig 
øgende kildemateriale i en belysning centrale spørgsmål omkring den nyere tids trans-
formationer og resiliens. Således er byens internationale netværk og dens relationer til 
og forankring i det omgivende land i særlig fokus. Museet vil derfor tilvejebringe ny vi-
den der kan afklare byens topografi og funktion, datering, ressourceudnyttelse, kon-
taktnet, aktiviteter, fattigdom og velstand og beboernes levevilkår og kulturelle stilling. 

Som på vikingetids- og middelalderområdet, har undersøgelser af nyere tid den særlige 
udfordring at nyere tids byen ligger under den nuværende by, og derved hovedsageligt 
berøres gennem anlægsarbejder, der kun tillader undersøgelser af mindre arealer. Cen-
tral i strategien er derfor, som det også var tilfældet for vikingetiden og middelalderen, 
at systematiske high-definition undersøgelse af bebyggelseshorisonter i den nuværen-
de bykerne. For nærmere detaljer se ovenfor. 

Som for middelalderen, har også nyere tids arkæologien en særlig udfordring i det åbne 
lands arkæologi. Hovedparten af vore nyere tidsbebyggelser ligger under nuværende 
landsbyer, hvorfor som oftest kun mindre dele af bebyggelsen er tilgængelige for un-
dersøgelse. Bygningerne er opført på syldsten og er oftest meget nedbrudte og van-
skelige at erkende (se f.eks. FHM 5419 Damagervej. Viby). Fordi relativt få nyere tids be-
byggelser, både landsbyer og gårdsanlæg, i det åbne land og udenfor byen er påtruffet 
(Linaa 2016b) ønsker museet gennem en langsigtet satsning på akkumulering af data at 
udvide indsigten i denne bebyggelsestype. En sådan fortsat systematisk anvendelse af 
naturvidenskabelige undersøgelses- og dateringsmetoder skal øge indsigten i ressour-
ceforbrug, kronologisk udvikling og transformationer af landbebyggelsen, og herunder 
udforske relationen mellem land og by.
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Vikingernes Aros
Nye indsigter i vikingetidens Aarhus ca. 750-1050

Forskningen i tidlige danske byer har brudt nyt land i de senere årtier. Et skarpere teoretisk 

fokus på bl.a. byudvikling og urbane identiteter har skabt nye indsigter, mens nye, ITbaserede 

redskaber til kortlægning og dataanalyse og kvantespring i naturvidenskabelige analysemeto

der har gjort det muligt at afdække langt mere komplekse sammenhænge end hidtil antaget. 

De nye tendenser vil blive forenet i Vikingernes Aros der dels tager afsæt heri, og dels udstikker 

en ny retning for forskningen. Med afsæt i den dynamiske forskning i de tidlige danske byer er 

ambitionen med Vikingernes Aros at udforske byens topografi, netværk, funktioner og dagligliv 

fra byens anlæggelse i slutningen af 700tallet til vikingetidens slutning i 1050, og placere denne 

udvikling i såvel globale, regionale og lokale sammenhænge. I projektet aktiveres Aarhus ene

stående bank af primære kilder gennem nye arkæologiske og naturvidenskabelige analyser på 

flere undersøgelsesniveauer. I projektet kombineres en storskala topografisk og funktionsmæs

sig analyse af fund og strukturer fra bygherrebetalte udgravninger i hele vikingetidsbyen med 

en fokuseret naturvidenskabelig og arkæologiske analyse af et fokuspunkt: et intakt, nedbrændt 

grubehus fra 900tallet med unikke bevaringsforhold. Tilsammen giver de to forskellige, men 

linkede analyser vigtig ny indsigt i byens topografi, funktioner, netværk og i beboernes dagligliv 

på mange niveauer. Hermed vil projektet kaste nyt lys over vikingernes Aros i lokal, regional og 

international kontekst i en periode stort set ukendt fra skriftlige kilder, hvor arkæologien står 

ganske centralt. Samarbejdspartnere er Urbnet, Aarhus Universitet og Afdeling for Naturviden

skab og Konservering, Moesgaard Museum. Finansieret af Kulturstyrelsens Forskningspulje.

Grubehusbebyggelse fra 900-tallet påtruffet ved udgravning i den centrale bymidte syd for domkirken.  
Det nedbrændte grubehus ses til venstre. (X334 FHM 5124).

Oversigtsplan med grubehus og brønd fra vikingetiden

Nedbrændt grubehus A334

Brønd A338

Ny kloak

5 meter

Ny kloak
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Surviving the Little Ice Ace
Resilience and recovery in the wake of a climate crisis

I de seneste år har en række videnskabelige studier påvist at klimaforandringer havde en drama

tisk effekt på levevilkårene for fortidens mennesker. Nogle samfund bukkede under for foran

dringerne, mens andre var i stand til at overleve. Formålet med dette projekt er 1. at foretage en 

komparativ analyse på global skala af fortidige samfunds sårbarhed overfor klimaforandringer, 

og 2. at kaste lys over de strategier, som fortidens samfund anlagde for at udvikle resiliens over

for de drastiske forandringer. Resiliens, sårbarhed og evnen til at overkomme klimamæssige 

udfordringer er centrale begreber i dette studie. NRC, National Research Council (USA) definerer 

resiliens som ’evnen til at forberede, planlægge, absorbere, overvinde og tilpasse sig ugunstige 

forhold’. Projektet fokuserer på klimaforandringernes miljømæssige konsekvenser, de konse

kvenser de havde for fortidens samfundsforhold, og de konsekvenser de havde for helbred og 

levealder. Metodisk er projektet baseret på en kombination af naturvidenskabelige og arkæolo

giske data. I projektet studeres klimaforandringernes konsekvenser i tre forskellige samfund: 

Nordbosamfundet i Grønland, danskerne i Østjylland og oprindelige folk på den amerikanske 

prærie. Nordbosamfundet i Grønland bukkede under for klimaforandringerne, indianerne på 

den amerikanske prærie forlod deres område, mens den østjyske befolkning var i stand til at 

overkomme krisen. Projektet giver derfor ny indsigt i sammenhængen mellem klimaforandrin

ger og samfundsmæssige forandringer på en global skala. Det arkæologiske materiale består af 

en række bygherrebetalte arkæologiske udgravninger af landbebyggelse i museets ansvarsom

råde. Projektet er finansieret af Kulturarvsstyrelsens Forskningspulje. 

Pieter Breughel d. Ældre. Jægernes Hjemkomst. Kunsthistorisches Museum, Wien. 1656. 
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Urban Poverty 
Formålet med dette projekt er at aktivere de hidtil uudnyttede arkæologiske fund på museernes 

magasiner i et historiskarkæologisk forskningsprojekt om de migrerende fattige i tidligmoder

ne tid, 15001700. I tidligmoderne tid udgjorde de fattige op mod 80 procent af befolkningen; 

en gruppe, der migrerede fra by til by i søgen efter et livsgrundlag. De fattige har indtil nu været 

usynlige i dansk arkæologi der har fokuseret på eliten, dens strukturer og institutioner. Dette 

projekt vil aktivere de mange hidtil uudnyttede arkæologiske fund på museernes magasiner i 

en produktion af ny og uafhængig viden om de fattiges materialitet; viden, der supplerer den 

traditionelle historieforsknings resultater. Ved at sammenstille materiel kultur, skriftlige kilder, 

historiske kort og naturvidenskabelige analyser i en række casestudier af høj kontekstuel kvali

tet vil dette projekt studere hvordan de fattige levede i by og på land, hvilke sociale netværk de 

tog del i, og hvordan omverdenens attituder til dem skiftede. Casestudierne tager udgangspunkt 

i arkæologiske fund og udgravninger i Aarhus. Projektet ønsker at belyse hvilken indsigt en 

aktivering af de arkæologiske fund og genstande på museernes magasiner kan give i de fattiges 

liv og sociale miljø, relationerne mellem de fattige og de øvrige sociale grupper og den enkelte 

fattiges identitet og handlemuligheder i perioden ca. 15001700. Projektet baserer sig på data

materiale fra en række kapitel 8 udgravninger og tager direkte afsæt i bygherrebetalte udgrav

ninger (FHM4201 Clemensborg og FHM6213 Europaplads 68) Samarbejdspartnere er Nordjyl

lands Historiske Museum. Finansieret af Kulturstyrelsens Forskningspulje.

Udgravninger i fattigkvarteret Fiskergade i Aarhus. 2002. Foto: Moesgaard Museum.
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Cities at War
Agency and resilience among townspeople in warridden  
cities in the early modern period

• Cities at war er en undersøgelse af agens og resiliens blandt indbyggere i byer der hærges af 

krigshandlinger under Svenskekrigene 16581660. Forskningsspørgsmålene er 

• Hvad er de arkæologiske spor af krigens hærgen i de berørte byer?

• Hvordan belyser de tilgængelige skriftlige kilder (skattelister, kirkebøger) beboernes 

handlinger under og efter krigshandlingerne?

• Hvordan overkom byboerne de udfordringer som krigshandlingerne stillede dem overfor. 

Projektet er tværvidenskabeligt og baseret på arkæologiske fund og kilder, herunder genstands

fund, et rigt skriftligt kildemateriale og naturvidenskabelige undersøgelser. Projektet er baseret 

på nyere arkæologiske undersøgelser i Aarhus og Helsingør, der begge blev ramt af krigs

handlinger under svenskekrigene. Til projektet knyttes en svensk by Kalmar, der ligeledes blev 

angrebet og ramt af krigshandlinger i svenskekrigene. Projektet publiceres i artikelform i in

ternationale Aranket tidsskrift, eks. Journal of Historical Archaeology. Der sigtes mod en FKK1 

bevilling, evt. KFUbevilling. Samarbejdspartnere i projektet er Museum Nordsjælland.

Kronborg under belejring 1658. Danorum Telonium etinitium oppidi Helsingoræ. Erik Dahlberg I Samuel 
Pufendorf: De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege gestis commentariorum libri septem, Nuremberg 1696,  
pl. 85. M/S Maritime Museum of Denmark.
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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 grav

plads, 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. Randlevmøntskatten med 237 sølv

mønter blev fundet 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. Samarbejdspartnere i projektet er Nationalmuseet, Syd

dansk Universitet, Københavns Universitet, og bidragydere til finansiering af projektet er Aage 

og Johanne LouisHansens Fond, Bestsellerfonden og BeckettFonden.

Sølvfund fra vikingebebyggelsen ved Randlev.  
Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/medie Afd.  

Moesgaard Museum.

Skelet af en ca. 40-årig kvinde fra gravpladsen ved Randlev.  
Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/ medie Afd. Moesgaard Museum.
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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 indvan

drere, en sondring der er afgørende for forståelsen af den sociale sammensætning af byernes 

befolkning. Dette projekt forsøger at sætte fokus på denne problematik ved naturvidenskabe

lige undersøgelser af den meget karakteristiske slaviske keramik sammenholdt med den lokalt 

producerede. Ved hjælp af total reflection Xray fluorescens analyse (TXRF) laves kvantitative 

multivariable analyser af lerets sammensætning. Resultaterne fra de naturvidenskabelige ana

lyser 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 Audeprojekt Entrepot, der finansieres af Det Frie Forskningsråd. Herudover 

samarbejdes med en række udenlandske universiteter. 
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Skt. Clemensborg-udgravningerne 
Der arbejdes på publicering af udgravningerne ved Skt. Clemensborg. Udgravningernes væ

sentligste 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 matrikler, der fra slutningen af 1600tallet kan genfindes 

i de bevarede Skøde og Panteprotokoller. Sammenknytningen af skriftlige kilder og genstands

materialet 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 er støttet af Slots og Kulturstyrelsen samt Dronning Magrethe II’s 

Arkæologiske Fond. Ud over Moesgaard Museum indgår Nationalmuseet i projektet.
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Flavio Biondo
(13921463)

Det er nok ikke muligt med bestemthed at udpege verdens første arkæolog og svaret vil uanset 

hvad falde forskelligt ud alt efter hvordan man definere begrebet arkæologi. Fra de gamle klas

siske kulturer i Mellemøsten og Kina kendes til perioder, hvor man bevidst har udgravet gamle 

bygninger og, hvad vi i dag ville kalde arkæologiske genstande, med henblik på at glorificere 

fortiden og de navnkundige forgængere til den herskende elite. Men det er ikke hvad vi i dag 

ville forstå ved arkæologi. Hvis vi med en moderne betragtning definerer arkæologi som under

søgelse af tidligere menneskers tilværelse ved analyse og studier af navnlig materiel kultur og 

den sammenhæng hvori det indgår, kunne svaret på spørgsmålet meget vel være Flavio Biondo. 

Projektet består i en udarbejdelse af en biografi over denne lidet kendte renæssancehumanist.
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TITAN

Tidligere og tydeligere arkæologiske 
udgravninger 
Potentialer i nye hurtigmetoder

Udgravning af komplicerede arkæologiske 

kontekster, eksempelvis køkkenmøddinger 

eller middelalderlige bykerner, er de mest 

omkostningstunge af alle arkæologiske 

undersøgelser. Fortidens aktiviteter har her 

betydet, at metertykke kulturlag er opho

bet, der pga. gode in situ bevaringsforhold, 

ofte har stort potentiale for indsigt i miljø 

og samfund. Det er imidlertid ofte van

skeligt at tolke disse homogene lag med 

det blotte øje. Analyser af tykke kulturlag 

indebærer typisk månedslang procestid, hvilket giver åbenlyse udfordringer for planlægning af 

og prioritering i udgravningsprocessen. Samlet indebærer det ofte et betydeligt tab af viden.

Hensigten med TITAN er at undersøge om et paradigmeskift er muligt i feltarkæologien ved at 

afprøve nye metoder til undersøgelse af kulturlag, der kan implementeres tidligere i undersø-

gelsesprocessen, og som kan give tydeligere arkæologiske resultater. Da metoderne anvendes 

sideløbende med udgravningen, kan resultaterne danne grundlag for prioriteringer i felten, 

hvilket vil gøre udgravning mere effektiv og mere målrettet mod de arealer og lag, der giver 

størst resultat. Projektet er således stateoftheart arkæologisk forskning på verdensplan, hvor 

en Middelalderlig, Vikingetidig og Neolitisk lokalitet undersøges for at belyse det samlede arkæ

ologiske potentiale i forskellige hurtige screenings metoder.

Projektets formål er at undersøge anvendeligheden af hurtigmetoder på tre områder:

• In situ multispektral fotografi og scanning, der vil give indsigt i strukturer, der ellers ikke er 

synlige for det blotte øje.

• Nye screenings og fikseringsmetoder til bedre 2D og 3D lokalisering og visualisering af 

stratigrafi som hurtige alternativer til klassisk makromorfologi samt tyndslibsanalyse.

• Profilering med optisk stimuleret luminescens (OSL), hvorved der hurtigt i udgravninger kan 

påvises relative aldersforskelle, hiatus (tidsligt ophold i pålejring) og gradvis akkumulering 

i kulturlag. Dette skal suppleres med klassisk 14C og OSL datering samt bayesiansk 

modellering til kvalitetskontrol.

Der afprøves alene metoder, der giver resultater efter maksimalt 5 arbejdsdage, hvorved resul

taterne kan danne grundlag for prioriteringer og metodevalg mens udgravningen foretages. 

Projektets mål er således at sikre vores arkæologiske kulturarv ved at udvikle og optimere de 

hurtigmetoder, der viser sig bedst egnede i forskellige udgravningskontekster.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Geoscience, Aarhus Universitet (projektejer); 

Grundforskningscentret UrbNet  Centre for Urban Network Evolutions, Aarhus Universitet; 

Konservering og Naturvidenskab samt Arkæologi, Moesgaard Museum; Museum Østjylland; 

 Vrije Universität Brussels; Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection; Flir 

 Systems Inc., St. Andrews University og Nationalt Kriminalteknisk Center, Rigspolitiet.  

Projektet er støttet af Augustinus Fondens indsats for forskning i kulturarv med kr. 1.500.000.
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