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Museum	Sydøstdanmark	–	Samlede	strategier	for	Kulturarv	
	
	

1.	Indledning	
	
Museum	Sydøstdanmark	har	det	arkæologiske	ansvar	i	kommunerne:	Solrød,	Greve,	Køge,	
Næstved,	Stevns,	Faxe	og	Vordingborg,	og	nyere	tids	ansvar	i	Solrød,	Køge,	Næstved	og	
Vordingborg	kommuner.	Vi	har	en	fast	stab	på	tre	nyere	tids	inspektører,	syv	
arkæologiinspektører,	en	forskningsleder	og	en	kulturarvschef	til	at	løse	de	lovpligtige	
opgaver	i	forbindelse	med	dette	
	
Den	samlede	strategi	beskriver	rammer,	værdier	og	målsætninger	for	arbejdet	i	
Kulturarvsenheden	(KAE)	på	Museum	Sydøstdanmark.	Strategierne	skal	ses	i	tæt	
sammenhæng	med	hinanden.	Strategierne	skal	desuden	opfattes	som	dynamiske	strategier,	
der	løbende	udvikler	sig	i	tæt	sammenhæng	med	museets	øvrige	aktiviteter.	
	
De	samlede	strategier	skal	tilgængeliggøres	for	alle	afdelingens	ansatte	og	være	offentligt	
tilgængelig	via	museets	hjemmeside.	
	
Strategierne	bliver	revideret	en	gang	om	året.	Seneste	udgave	er	revideret	Juni	2017.	
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2.	Administration	-	Kulturarv	
	

Formål	og	værdier	
Gennem	Museumsloven	er	kommuner	og	museum	forpligtet	til	at	samarbejde	omkring	
plansagsarbejde,	såsom	kommuneplaner,	lokalplaner,	VVM-redegørelser,	byggesager,	
landzonetilladelser	osv.	
	
Formålet	med	at	lave	en	administrationsstrategi	er	at	sikre	at	museet	udfører	sit	lovpligtige	
arbejde	med	kapitel	8	arbejdet	på	en	fyldestgørende	og	hensigtsmæssig	måde.	Strategien	
danner	desuden	grundlag	for	at	evaluere	og	udvikle	museets	arbejde	indenfor	dette	område.	
Museet	har	som	erklæret	mål	at	udføre	det	administrative	arbejde	således	at	museet	kan	
rådgive	og	vejlede	bedst	muligt,	samt	reagere	hurtigt	og	professionelt	overfor	bygherrer,	
kommuner	og	andre	anlægsmyndigheder.	

Lovpligtigt	arbejde	
Museets	kulturarvsenhed	arbejder	primært	inden	for	Kapitel	8	i	museumsloven	(Sikring	af	
kultur-	og	naturarven	i	forbindelse	med	den	fysiske	planlægning	og	forberedelse	af	jordarbejder	
m.v.,	herunder	arkæologiske	og	naturhistoriske	undersøgelsesopgaver	i	tilknytning	hertil).	Der	
arbejdes	primært	med	§	23	og	§	25	udtalelser,	henholdsvis	plansager	og	forundersøgelser.	
Egentlige	arkæologiske	udgravninger	udføres	efter	§	27.	
	
Samtlige	kommuner	i	museets	ansvarsområde	har	deres	egen	sagspostkasse	hvortil	
kommunen	fremsender	alle	typer	af	plansager.	Museet	screener	sagerne	for	at	bestemme	den	
videre	behandling.	Hvis	sagen	omhandler	lovliggørelse	af	tidligere	udførte	arbejder,	arbejde	
over	jorden	eller	lign.	kan	sagen	afsluttes	med	det	samme	for	kulturarvsenhedens	
vedkommende.		
	
Museet	opererer	grundlæggende	med	to	journaliseringssystemer.	Alle	indkomne	plansager	
registreres	med	et	plan	ID	i	museets	database	efter	et	fortløbende	nummersystem.	Såfremt	
der	udarbejdes	en	egentlig	udtalelse	efter	§	23	og	denne	indeholder	en	anbefaling	om	en	
forundersøgelse	overgår	sagen	til	at	blive	en	museumssag.	Museumssager	oprettes	og	tildeles	
journalnummer	i	Regin.	Der	henvises	i	alle	udtalelser	til	de	områder	i	museumsloven	som	
udtalelsen	falder	ind	under.			
	
Museet	svarer	som	udgangspunkt	på	alle	egentlige	høringer	som	fremsendes	f.eks.	
lokalplaner,	naturgenopretning,	skovrejsning	osv.	Egentlige	tilladelser	som	fremsendes	til	
museet	til	orientering	f.eks.	landzonetilladelser	eller	byggetilladelser	reageres	der	kun	på	
såfremt	screening	og	arkivalsk	kontrol	viser,	at	der	er	kulturhistoriske	interesser	i	området.	
	
I	princippet	modtager	og	behandler	museet	tre	typer	af	sager	som	hører	under	både	§	23	og	§	
25.	Det	drejer	sig	om	plansager,	egenbetalte	forundersøgelser	og	bygherrebetalte	
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forundersøgelser/undersøgelser.	Disse	behandles	på	samme	måde	da	det	i	praksis	er	svært	
at	adskille	dem	fra	hinanden	og	det	varierer	på	hvilket	tidspunkt	museet	bliver	inddraget	i	
processen.	

• Plansager	er	sager	hvor	museet	efter	screeningen	beslutter,	at	udføre	en	arkivalsk	
kontrol	i	henhold	til	museumslovens	§	23.	Den	arkivalske	kontrol	har	til	formål	at	
afdække	omfanget	af	kulturhistoriske	interesser	i	et	givent	område.	Museet	udbeder	
sig	altid	uddybende	materiale,	f.	eks	kort,	med	henblik	på	at	i	videst	muligt	omfang	at	
definere	det	geografiske	areal	for	den	arkivalske	kontrol	og	den	eventuelle	
efterfølgende	udtalelse	efter	§	23.	Når	planssagsdokumentet	udgives	(f.eks.	en	VVM	
rapport)	følger	museet	op	på	om	indholdet	stemmer	overens	med	den	oprindelige	§	23	
udtalelse.	Når	alt	er	i	orden	stilles	sagen	i	bero	og	genoptages	først	ved	egentlige	
anlægsarbejder	inden	for	det	geografiske	område	for	plansagen.	
	

• Egenbetalte	forundersøgelser	er	sager,	hvor	museet	i	sin	§	23	udtalelse	har	anbefalet	
bygherre	at	få	foretaget	en	forundersøgelse,	idet	museet	i	den	arkivalske	kontrol	har	
konstateret,	at	der	er	en	risiko	for	at	påtræffe	og	skade	væsentlige	skjulte	
fortidsminder.	Forundersøgelsen	skal	konstatere	og	belyse	omfanget	af	fortidsminder,	
og	derved	give	bygherre	en	mulighed	for	at	omdefinere,	begrænse	eller	flytte	sit	
anlægsprojekt.	Museet	bekoster	selv	disse	mindre	forundersøgelser	som	typisk	vil	
være	hos	private	i	forbindelse	med	mindre	jordarbejder	eks.	jordvarme	eller	opførelse	
af	beboelseshuse	og	lign.	på	en	enkelt	matrikel.	Efter	endt	forundersøgelse	aflevere	
museet	en	udtalelse	efter	§	25.	Denne	udtalelse	kan	frigive	arealet	helt	eller	delvist,	
men	den	kan	også	indeholde	et	budget	godkendt	af	kulturstyrelsen,	på	hvad	en	
arkæologisk	udgravning	vil	koste	bygherre.	

	
• Bygherrebetalte	forundersøgelser	og	undersøgelser	er	sager	som	har	et	sådan	

omfang	at	forundersøgelsen	betales	af	bygherre.	Museet	behandler	disse	sager	på	
samme	måde	som	de	egenbetalte	forundersøgelser,	dog	med	den	forskel,	at	der	
udarbejdes	et	forundersøgelses	budget	som	godkendes	i	kulturstyrelsen.	
Forundersøgelsen	er	altid	frivillig	for	bygherren	men	tilbydes	som	et	redskab	der	kan	
hjælpe	bygherre	med	at	undgå	fordyrende	arbejdsstop	midt	i	en	anlægsproces.	Efter	
endt	forundersøgelse	afleverer	museet	en	udtalelse	efter	§	25	som	ved	egenbetalte	
undersøgelser.		

Alle	arkæologiske	udgravninger	afsluttes	med	en	udtalelse	inkl.	kortbilag,	som	kortlægger	
frigivne	områder.	Desuden	tilbydes	bygherre	en	kulturhistorisk	rapport	eller	lign.	tiltag	
som	kan	formidle	de	arkæologiske	resultater,	der	er	fremkommet	ved	undersøgelsen.		
	
For	nyere	tids	undersøgelser	gælder	det,	at	de	i	princippet	altid	er	egenfinansierede.	VI	
har	dog	fokus	på	at	nyere	tids	arkæologiske	spor	også	kan	registreres	indenfor	rammerne	
af	de	bygherrefinansierede	undersøgelser.		
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3.	Indsamling	

Formål	
Strategien	skal	sikre,	at	museets	samling	vedligeholdes	og	udvikles	så	den	afspejler	det	
videnskabelige	arbejde	museet	foretager.	

Værdier	
Indsamlingsstrategien	omfatter	alle	genstande	fra	de	ældste	tider	til	i	dag.	
Indsamlingen	er	reflekteret	og	tager	hensyn	til	museets	visions-	og	strategiplan.		
	
Under	indsamling	skal	genstandenes	forskningsmæssige	værdi	være	tungtvejende	i	
forbindelse	med	prioriteringen.		
	
I	forbindelse	med	indsamling	skal	der	være	en	balance	mellem	bevaringsomkostninger	og	
kulturhistorisk	værdi.	I	eksempler	med	ubalance	kan	man	benytte	sig	af	alternativer	til	
genstandsindsamling,	fx	digital	bevaring	ved	fotografering,	3D	skanning	og	opbevaring	af	
prøver.	
	
Der	skelnes	mellem	passiv	og	aktiv	indsamling:	
	

Aktiv	indsamling	
• Ved	udgravning	skal	alt	så	vidt	muligt	hjemtages,	så	længe	det	lever	op	til	

nedenstående	kriterier.	Størrelse	og	omfang	kan	være	grund	til,	at	man	fravælger	
indsamling.	Det	kan	f.	eks	gælde	kværnsten.	

• Udgravningsmetoden	bestemmer	indsamlingsstrategien.	Derfor	er	det	vigtigt	med	en	
problemformulering,	inden	udgravningen	går	i	gang.	Undervejs	kan	man	ændre	
prioritering	på	en	udgravning,	hvilket	også	kan	ændre	den	konkrete	
indsamlingsstrategi.	

• Ved	nyere	tids	undersøgelser	skal	der	altid	være	en	reflekteret	indsamling,	der	skal	
understrege	de	problemstillinger	undersøgelsen	søger	at	belyse.	Dette	forudsætter	en	
dynamisk	indsamlingsstrategi,	der	kan	ændre	sig	fra	undersøgelse	til	undersøgelse.	

Passiv	indsamling	
• Genstande,	der	ikke	er	danefæ.	
• Danefæ	–	museet	beholder	genstande	af	særlig	kulturhistorisk	værdi,	der	ikke	bliver	

erklæret	som	danefæ.	

Indsamlingen	skal	foregå	inden	for	følgende	kriterier	
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• Relevans.	Genstandene	skal	forholde	sig	til	museets	forskningsstrategi	generelt	samt	
museets	visions-	og	strategiplan.	Og	genstandene	skal	have	relevans	for	vores	
ansvarsområde	

• Proveniens.	Genstandene	skal	have	en	sikker	proveniens.	For	arkæologi	gælder	det,	at	
man	skal	vide	hvor	genstanden	er	fundet.	For	nyere	tid	gælder	det,	at	man	skal	vide	
helst	flere	af	følgende:	hvor	genstanden	er	fundet,	hvor	den	er	lavet,	hvem	der	har	lavet	
den	og	hvem	der	har	ejet	den.	

• Fremtidssikring.	Vi	skal	sørge	for	at	vores	samling	kan	besvare	videnskabelige	
spørgsmål	samt	sikre	formidling	i	fremtiden.		

• Repræsentativ.	Indsamlingen	skal	sikre	at	vores	samling	afspejler	museets	
ansvarsområde	samt	de	skiftende	videnskabelige	temaer.	

Museet	indsamler	hovedsageligt	aktivt	

I	forbindelse	med	passiv	indsamling	skal	museet	opprioritere	genstande	der	forholder	sig	til	
museets	overordnede	visions-	og	strategiplan.	

Specifikt	for	prøvetagning	gælder,	at	naturvidenskabelige	prøver	ikke	indlemmes	i	samlingen.	
Prøver	skal	til	gengæld	fremgå	af	udgravningsrapporterne,	der	vil	fungere	som	inventarliste.	
Prøver,	der	er	behandlet,	indgår	i	samlingen	og	opbevares	som	sådan.	Jordprøver	skal	
kasseres,	hvis	de	ikke	er	blevet	behandlet	senest	et	år	efter	beretningens	afslutning.	

Eksempler	

Aktiv	indsamling	-	middelalder	
Ved	 udgravninger	 i	 middelalderbyer	 skal	 der	 altid,	 på	 baggrund	 af	
udgravningens	 karakter,	 laves	 en	 særlig	 strategi	 for	 indsamling	 af	
genstande.	Byernes	tykke	kulturlag	rummer	ofte	en	overflod	af	genstande	
som	bygningsaffald,	 keramik	 og	 dyreknogler	 og	 det	 er	 derfor	 nødvendigt	
med	en	skærpet	indsamlingspolitik.	Det	vil	ofte	være	nødvendigt	at	lave	en	
sampling	 på	 baggrund	 af	 kulturlagenes	 genese.	 Er	 kulturlagene	
redeponerede	 og	 dermed	 uden	 sikker	 herkomst,	 vil	 det	 være	 rigeligt	 at	
hjemtage	 nogle	 få	 daterende	 genstande.	 Eksempler	 på	 redeponerede	 lag	
kan	være	affald,	der	er	transporteret	væk	fra	bykernen,	byggemodningslag	
og	 kulturlag,	 der	 er	 forstyrret	 af	 moderne	 graveaktiviteter.	 Er	 lagene	
derimod	primært	aflejrede	kan	disse	belyse	aktiviteterne	på	stedet.	Det	vil	
dog	 ofte	 ikke	 være	 muligt	 at	 indsamle	 alle	 genstande,	 hvorfor	 sampling	
anbefales,	 således	 at	 al	 jord	 i	 et	 mindre	 område	 optages	 i	 en	 bigbag	 til	
soldning.	Derved	sikres	at	både	store	og	små	fund	bliver	registreret	og	ikke	
kun	store	dyreknogler	og	teglsten.	
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Ved	tracegravninger	i	gamle	vejforløb	eller	områder,	hvor	der	ikke	er	faste	
konstruktioner	 og	 hvor	 registreringsmetoden	 typisk	 vil	 være	
profilregistrering,	 kan	 det	 være	 fornuftigt	 at	 lave	 en	 sampling	 af	
genstandene	 ud	 fra	 en	 kote.	 Tag	 således	 jordprøver	 til	 soldning	 fra	
forskellige	 definerede	 koter	 for	 at	 få	 fuldt	 indblik	 i	
genstandssammensætningen	i	et	mindre	område.		

Aktiv	indsamling	–	ældre	stenalder	
Udgravninger	 på	 lokaliteter	 fra	 ældre	 stenalder	 kan	 tilvejebringe	 rigtigt	
mange	genstande.	Derfor	er	det	nødvendigt	med	en	reflekteret	indsamling.	
Som	 hovedregel	 skal	 alle	 organiske	 genstande	 fra	 ældre	 stenalder	
indsamles.	
I	nogle	tilfælde	vil	det	være	nødvendigt	med	totalindsamling	af	flint.	Det	vil	
afhænge	 af	 objektets	 bevaring	 og	 omfang.	 Små	 velbevarede	 lokaliteter	
hvor	 det	 er	 muligt	 at	 lave	 analyser	 i	 høj	 opløsning,	 for	 eksempel	
flintsammensætning	 og	 lignende,	 skal	 totalindsamles.	 Lokaliteter	 fra	
perioder,	hvorfra	der	kun	er	få	fund	–	fx	fra	senpalæolitikum	–	skal	også	så	
vidt	muligt	totalindsamles.	
I	den	anden	ende	af	spektret	er	der	lokaliteter	der	har	været	oversvømmet	i	
forbindelse	 med	 havniveauændringer.	 Her	 er	 det	 ikke	 af	 kulturhistorisk	
værdi	at	indsamle	alle	genstande.		I	stedet	skal	man	så	vidt	muligt	sørge	for	
at	 hjemtage	 et	 repræsentativt	 udvalg	 –	 gerne	 som	 en	 kombination	 af	
sampling	og	kvalitativ	udvælgelse.	
	
Passiv	indsamling	–	flintsamlinger	
Private	 flintsamlinger	 skal	 vurderes	 på	 baggrund	 af	 samlings	 kvalitet,	
amatørarkæologens	 dygtighed	 samt	 genstandenes	 karakter.	 Et	 godt	
eksempel	 er	 løsfund	 af	 en	 flintskraber.	 I	 de	 fleste	 tilfælde	 vil	 en	 sådan	
genstand	ikke	leve	op	til	kravene	i	vores	indsamlingsstrategi.	Men	hvis	der	
er	 tale	 om	 en	 særlig	 typologisk	 type	 –	 fx	 en	 vifteformet	 senpalæolitisk	
skraber	–	vil	det	være	relevant	at	indlemme	den.	
I	 perioder	 er	 vi	 blevet	 tilbudt	mange	 samlinger	 af	 opsamlede	mesolitiske	
flintoldsager	fra	Møn.	Dem	har	vi	mange	af	i	forvejen,	så	derfor	modtager	
vi	kun	samlingerne	hvis	de	bidrager	med	nyt,	enten	i	form	af	viden	om	nye	
lokaliteter	eller	nye	kronologiske	oplysninger	til	allerede	kendte	lokaliteter.	
	

Passiv	indsamling	-	danefæ	
Når	museet	modtager	genstande	fundet	i	jorden	af	private	sendes	disse	til	
danefævurdering	 på	 Nationalmuseet.	 I	 forbindelse	 med	 dette	 registreres	
alle	genstande	og	stedfæstes.	Er	genstandene	ikke	danefæ	kan	de	optages	i	
museets	 samling	 såfremt	de	har	 en	 særlig	 kulturhistorisk	 værdi.	 Sådanne	
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genstande	 kan	 være	med	 til	 at	 belyse	 områders	 potentiale	 for	 fremtidige	
udgravninger	og	samtidig	bidrage	 til	den	generelle	kulturhistoriske	viden	
om	et	bestem	område.	Genstande	der	ikke	optages	i	samlingen	har	museet	
registreringer	på,	således	at	et	samlet	 fundbillede	 fra	en	 lokalitet	altid	vil	
kunne	belyses.	
	

	

Evaluering	og	udvikling	
Indsamlingsstrategien	evalueres	løbende	i	forhold	til	de	enkelte	undersøgelser	og	museets	
overordnede	visions-	og	strategiplan.	
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4.	Registrering	

Formål	og	værdier	
Formålet	med	registreringsstrategien	er,	at	museet	opfylder	den	lovpligtige	indberetning	til	
statens	databaser,	dvs.	Regin	og	Fund	&	Fortidsminder	samt	at	registreringerne	udføres	og	
arkiveres	således,	at	data	kan	danne	grundlag	for	forskning,	formidling,	bevaring	og	
indsamling	–	både	nu	og	i	fremtiden.		
Digitale	registreringer	giver	stor	værdi	i	forhold	til	kapitel	8	arbejde,	indsamling,	formidling,	
og	forskning.	Den	digitale	viden	deles	og	tilgås	let	i	et	museum	med	mange	spredte	
arbejdspladser	og	et	stort	ansvarsområde.	Der	satses	i	Museum	Sydøstdanmark	derfor	på	en	
opkvalificering	af	museets	registreringer	–	både	med	internt	finansierede	midler	samt	
eksterne	midler.		
	
Digitale	registreringer	muliggør	formidling	–	både	i	form	af	tilgængelighed	på	Museernes	
Samling,	men	også	som	museets	redskab	i	forbindelse	med	udvælgelse	af	genstande	til	
udstillinger,	samt	ved	henvendelser	fra	borgere	og	andre	institutioner.	
Samtidig	danner	registreringerne	grundlag	for	forskning	internt	på	museet	samt	ved	
henvendelser	fra	ind-	og	udland	i	forbindelse	med	forskningsprojekter.	
	
De	museets	genstande	er	en	af	grundstenene	i	både	formidling	og	forskning,	og	for	at	kunne	
bruge	genstandede	aktivt,	sætter	Museum	Sydøstdanmark	fokus	på	at	opkvalificere	museets	
nye	og	gamle	registreringer.	Registreringerne	er	samtidig	en	forudsætning	for	museets	
kapitel	8	arbejde	(screeninger,	udtalelser	mm.).	
	
Museum	Sydøstdanmark	registrerer	arkæologiske	genstande	i	MUD.	Fra	MUD	er	det	
meningen,	at	oplysningerne	sømløst	skulle	overføres	til	Regin,	men	vi	afventer	denne	
procedure	til	SARA	er	blevet	funktionsdygtigt.	Nyere	tids	genstande	registreres	i	Regin.	
Arkæologiske	registreringer	fra	de	tidligere	museer:	Vordingborg,	Næstved,	Møn	og	Køge	
findes	fortrinsvis	i	Regin,	men	også	analogt	i	de	tidligere	museers	arkiver.		
	
Museet	overholder	Slots-	og	kulturstyrelsens	minimumskrav	til	registrering.	

Vision	og	målsætning	
Overordnet	målsætning:	Museet	indberetter	løbende	nyerhvervelser	og	journaliserede	sager	
til	statens	databaser	Regin	og	Fund	&	Fortidsminder.	Museets	visions-	og	strategiplan	sætter	
rammen	for	prioriteringen	i	registreringen	af	oplysninger	og	genstande.	Museet	vedligeholder	
sin	biblioteksdatabase,	som	er	offentlig	tilgængelig	og	søgbar.	
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Ressourcer	og	implementering	
Registreringen	skal	dække	museets	ca.	219.000	inventarnumre,	7	magasiner,	tre	topografiske	
arkiver,	to	lokalarkiver,	to	bygningsarkiver,	fire	biblioteker	og	et	digitalt	journalarkiv	samt	
fremtidige	nyerhvervelser,	indsamlede	genstande	og	data,	herunder	GIS	og	fotos.	
	
Et	samlingsteam	med	ansvar	for	registrering,	bevaring	og	samlinger	inklusive	kassation	
arbejder	løbende	med	at	kvalitetssikre	museets	registrering.	For	at	sikre	implementering	af	
registreringsstrategien	afsættes	nødvendige	ressourcer	mht.	timetal,	medarbejdere,	kurser	og	
materialer.	Implementering	af	registreringsstrategien	følger	en	4-årsplan,	der	udarbejdes	af	
samlingsteamet.	4-årsplanens	periode	følger	museets	overordnede	strategi	fra	2017-2020.	
	

Evaluering	og	udvikling		
Registreringerne	og	registreringsstrategien	evalueres	årligt.	Evalueringen	skal	klarlægge,	om	
museet	lever	op	til	registreringsstrategien.	Samtidig	laves	der	en	opsamling	på	
registreringsgraden	og	kvaliteten	af	registreringerne.		
	
Museet	fortsætter	den	digitale	registrering	af	nytilkomne	genstande	imens	der	sideløbende	
arbejdes	på	at	få	digitaliseret	tidligere	analoge	registreringer.	Museum	Sydøstdanmark	ønsker	
at	undersøge	muligheden	for,	at	udbygge	eller	etablere	nye	registreringssystemer	med	en	
række	faciliteter.	Eks.	kombinationer	med	identifikation,	kortdata	og	fotoarkiv.		
	
Museum	Sydøstdanmark	vil	prioritere	og	arbejde	for	at	indgå	i	relevante	faglige	netværk	og	
samarbejder	med	andre	museer	og	videns	institutioner	om	registreringsarbejdet	og	
udviklingen	heraf.		
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5.	Bevaring	

Formål	og	værdier	
At	sikre	bedst	mulig	bevaring	og	adgang	til	museets	samling	således,	at	samlingen	indgår	som	
en	naturlig	og	integreret	del	af	kulturarvsenhedens	arbejde.	

Vision	og	målsætning	
Museet	følger	Kulturstyrelsens	retningslinjer	for	bevaring	og	håndtering	af	
kulturarvsgenstande.		

Vurdering	af	bevaringstilstand/-forhold	
Bevaringstilstand	af	genstande	på	magasiner	og	på	udstillinger,	indlånte	og	uddeponerede	
genstande	samt	generelle	magasinforhold	vurderes	og	beskrives	jævnligt	museets	
konservator.	Museet	har	andele	i	Bevaring	Sjælland,	der	står	for	vores	konserveringsarbejde.	I	
prioritering	af	bevaring	af	genstande	i	samlingen	tages	højde	både	konservatorens	vurdering	
og	museets	fokusområder.	Museet	koordinerer	bevaring	med	indsamling	og	registrering	for	
at	sikre	bedst	mulig	bevaring	af	genstandenes	forsknings-	og	formidlingspotentialer.	Det	er	
planlagt	at	der	udarbejdes	en	katastrofeplan	for	museets	samlinger,	udstillinger	og	magasiner.		

Magasinkapacitet	
Museet	er	i	gang	med	at	planlægge	flytning	af	genstande	til	et	nyt	magasin,	der	lever	op	til	
Kulturstyrelsens	anbefalede	standarder,	tilstrækkelig	magasin	kapacitet,	relevante	faciliteter	
har.	Nyt	magasin	prioriteres	højt	i	museets	samlede	bevaringsstrategi.	Projektet	afventer	
stadig	lokalpolitiske	beslutninger,	men	det	er	planen,	at	flytningen	skal	kunne	starte	i	2018.	I	
forbindelse	med	dette	arbejde	er	vi	i	gang	med	en	samlingsgennemgang	med	henblik	på	
kassation.	Første	del,	der	tager	udgangspunkt	i	vores	skriftlige	arkiver	og	genstande	med	
manglefulde	oplysninger	er	afsluttet.	Anden	del,	der	konkret	tager	stilling	til	vores	fysiske	
genstande	er	ved	at	gå	i	gang.		

Sikring	af	implementering	og	tilgængelighed	af	strategi	
Bevaringsstrategien	evalueres	årligt.	Evalueringen	skal	klarlægge,	om	museet	lever	op	til	
bevaringsstrategien.	Samtidig	laves	der	en	opsamling	på	de	jævnlige	magasintilsyn	og	
genstandenes	bevaringstilstand.		

Analoge	data	
Bevaring	af	museets	analoge	topografiske	arkiver,	der	indeholder	data	om	museets	
genstandssamling,	udgør	en	mindre	del	af	bevaringsindsatsen,	hvor	arkiverne	bevares	både	
fysisk	og	digitalt	via	scanning.	

Uddeponering	og	udlån	
Som	udgangspunkt	har	eksterne	kun	adgang	til	vores	samling	i	forbindelse	med	forskning	og	
formidling.	
Museet	opbevarer	ubearbejdet	knoglemateriale	fra	dyr	og	mennesker	til	hhv.	
Kvartærzoologisk	Afdeling	Zoologisk	Museum	og	Antropologisk	Laboratorium	Panum	
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Instituttet	KU.	Knoglematerialet	forbliver	museets	genstande.	Nationalmuseets	
danefægenstande	uddeponeres	på	museet	så	vidt	muligt	og	omfattes	af	museets	
bevaringsindsats.	
	
Ved	udlån	af	museets	genstande	vurderes	bevaringstilstand	af	museets	konservator.	Udlån	af	
genstande	til	naturvidenskabelige	undersøgelser	vurderes	af	samlingsansvarlige.		
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6.	Forskning	
	

Formål	og	værdier		
Det	er	kulturarvsenhedens	ansvar	at	bedrive	forskning	og	opfylde	museumslovens	
forskningsforpligtelser	inden	for	dette	område.		
	
Arkæologisk	forskning	definerer	vi	som	forskning	i	den	materielle	kultur	i	tid	og	rum,	hvor	
det	arkæologiske	materiale	er	udgangspunktet.	Med	arkæologiske	materiale	menes	jordfund	
og	jordfundne	anlæg,	der	er	undersøgt	med	en	arkæologisk	metode.	Det	arkæologiske	
materiale	er	således	defineret	ved	deres	tilvejebringelse	eller	problemstilling	og	ikke	en	
afgrænset	tidsperiode.	
	
Formålet	med	forskningsstrategien	er	at	sikre	en	høj	kvalitet	i	forskningen	i	
kulturarvsenheden,	således	at	vi	kan	fortælle	mere	og	bedre	kulturhistorie	for	både	fagfæller	
og	lægfolk.		
	
Formålet	er	desuden	at	definere	og	sikre	rammerne	for,	at	forskningen	kan	være	til	stede	i	
hverdagen.		Forskningen	skal	styrkes	i	afdelingen	gennem	bl.a.	at	udvikle	et	egentligt	
forskningsmiljø	i	afdelingen,	der	understøtter	et	øget	samarbejde	og	faglig	udveksling	mellem	
museets	forskere	og	afdelinger.	
	
Det	er	målet,	at	forskningen	skal	leve	op	til	nationale	og	internationale	standarder	ved	at	rette	
sig	efter	det	almene	forskningsbegreb	samt	de	krav,	som	stilles	til	forskningen	i	
Museumsloven.	Herunder	ligger	at	forskningen	i	arkæologisk	afdeling	skal	tage	udgangspunkt	
i	de	tre	nøglebegreber	Originalitet,	transparens	og	gyldighed,	hvor	
	
• Originalitet	betyder,	at	der	udvikles	ny	viden,	indsigt	og	erkendelse.	
• Transparens	betyder,	at	der	anvendes	relevante	metoder	og	kontekstualisering	i	

relevante	teoridannelser	
• Gyldighed	betyder,	at	der	redegøres	for	arbejdets	forhold	til	relevante	videnområder	
	
Forskningen	i	kulturarvsenheden	orienteres	efter	museets	visions-	og	strategiplan	samt	
museets	vedtægter.	Endelig	skal	forskningen	endvidere	forholde	sig	til	de	nationale	strategier	
opsat	af	Kulturstyrelsen	og	bidrage	til	deres	opfyldelse.	
	

Vision	og	målsætninger	
Emnerne	der	forskes	i	ved	kulturarvsenheden	skal	både	præsentere	grundforskning	og	
anvendt	forskning.	
	
Målet	er	at	skabe	forskning	af	høj	kvalitet,	som	



	 13	

• Bidrager	lokalt,	nationalt	eller	internationalt.	
• Bidrager	med	relevante	perspektiver	og	aktuelle	problemstillinger	til	

samfundsdebatten.	
• Udnytter	det	potentiale	som	museets	samlinger	rummer.	
• Bliver	publiceret.	

	
Målet	er	også,	at	forskningen	er	til	stede	i	hverdagen	i	den	arkæologiske	afdeling,	således	at	
den	tænkes	ind	i	henholdsvis:	
	

• Kapitel	8-arbejdet	og	nødudgravningerne	(fx	ved	at	stille	forskningsrelevante	
spørgsmål	til	udgravningerne,	at	foretage	en	evaluering	af	den	enkelte	udgravnings	
forskningspotentiale	efter	endt	udgravning).	

• Samlingerne	(fx	ved	at	bruge	lokale	genstande	som	udgangspunkt	for	forskningen).	
• Fortidsminderne	(fx	ved	at	studere	formidlingen	af	fortidsminderne).	
• Specifikke	emner	(fx	gennem	ph.d.studier).	

	
Det	er	også	et	mål	at	skabe	et	egentligt	forskningsmiljø	på	museet	ved	

• at	sørge	for	at	der	løbende	foregår	forskning	inden	for	museets	satsningsområder.		
• at	have	ansatte	med	ph.d.-niveau,	som	kan	vejlede	i	forskningsprocessen.	
• At	have	PhD	studerende	og	Post.Doc.	stipendiater	på	museet	
• at	støtte	vidensdeling	og	udvikling	i	afdelingen.	

	
Forskningen	i	kulturarvsenheden	skal	som	udgangspunkt	altid	publiceres.	Publicering	på	
både	dansk	og	engelsk	og	i	fagfællebedømte	tidskrifter	og	monografier	prioriteres.	At	
præsentere	forskningen	på	seminarer	–	nationale	og	internationale	–	bør	også	prioriteres	
højt.	Endelig	bør	formidlingen	af	forskningen	for	lægfolk	generelt	tænkes	ind	allerede	i	løbet	
af	forskningsprocessen	–	gennem	artikler,	foredrag,	udstillinger,	sociale	medier	mv.	
	
At	gøre	kulturarvsenheden	på	Museum	Sydøstdanmark	til	en	attraktiv	
forskningssamarbejdspartner	er	også	et	mål.	Samarbejdet	med	nationale	og	internationale	
forskere,	andre	forskningsinstitutioner	samt	universiteter	skal	prioriteres,	lige	som	museets	
forskere	skal	indgå	i	relevante	faglige	netværk.	Museet	skal	stille	samlinger,	arkiv	og	
databaser	til	rådighed	for	eksterne	forskere,	samt	være	opsøgende	i	forhold	til	
forskningsmæssige	problemstillinger	inden	for	afdelingens	virkeområde,	som	eksterne	
forskere	kan	bidrage	til	at	belyse.	
	

Ressourcer	og	implementering	
Forskningen	i	kulturarvsenheden	skal	først	og	fremmest	tage	udgangspunkt	i	et	
forskningsspørgsmål,	dernæst	i	museets	samling	og	arkiver.	Mandskabsmæssigt	bør	den	



	 14	

aktive	forskning	knyttes	til	ansatte	i	afdelingen	enten	som	særordninger,	forskningsprojekter	
eller	som	et	egentligt	ph.d.forløb.	
	
Museet	har	en	forskningsleder	som	kan	forestå	forskningsvejledning	og	bistå	med	ansøgning	
af	midler	til	forskningsprojekter.	Ansatte	med	ph.d.baggrund	skal	være	med	til	at	sikre,	at	der	
eksisterer	et	forskningsmiljø	på	museet.	
	
Forskningen	skal	altid	forsøges	finansieret	af	eksterne	midler,	men	der	afsættes	et	mindre	
årligt	beløb	til	egne	undersøgelser	og	forskningsprojekter	i	den	arkæologiske	afdeling,	som	
gør	at	forskningen	i	afdelingen	kan	foregå	og	leve	op	til	afdelingens	egen	forskningsstrategi.	
	
Der	arbejdes	på	at	få	et	tidssvarende	fagbibliotek	bestående	af	både	monografier	og	
tidsskrifter,	som	kan	støtte	forskningen	i	afdelingen.	
	
Der	er	nedsat	et	forskningsudvalg	der	er	ansvarlig	for	opfølgning	på	forskningen,	dens	
afvikling	og	udvikling	i	afdelingen	i	henhold	til	nærværende	forskningsstrategi	og	
kvalitetssikringen	af	forskningen.	Forskningsudvalget	består	af	både	interne	og	eksterne	
fagfæller.	Desuden	kan	der	i	de	tilfælde	hvor	det	er	relevant	nedsættes	følgegrupper	af	
relevante	fagpersoner	til	specifikke	udgravninger.	Følgegruppernes	ansvar	er	at	sikre	at	
forskningen	varetages	på	den	enkelte	udgravning.	
	

Evaluering	og	udvikling	
Forskningsstrategien	for	arkæologisk	afdeling	skal	ses	som	en	dynamisk	strategi,	der	løbende	
skal	evalueres	og	udvikles	i	sammenhæng	med	museets	aktiviteter	
	
Det	nedsatte	forskningsudvalg	i	kulturarvsenheden	er	ansvarlige	for	en	årlig	
evaluering	af	årets	forskningsaktiviteter	herunder	forskningspotentialet	i	årets	udgravninger.	
Forskningsudvalget	evaluerer	forskningsstrategien	i	forhold	til	museets	aktiviteter	og	til	
hverdagen	i	afdelingen	generelt.	
	
Det	bør	tilstræbes	at	der	sker	en	løbende	udvikling	og	opkvalificering	af	forskningen	i	den	
arkæologiske	afdeling	ved	at	støtte	medarbejdernes	kompetenceudvikling	og	faglige	
opdatering.		
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7.	Formidling	

Formål	og	værdi	
Museum	Sydøstdanmarks	kulturarvsenhed	søger	altid	at	formidle	den	nyeste	forskning	og	
viden	inden	for	museets	arbejde	i	kulturhistoriske	arbejde.	Formidlingen	skal	være	lokalt	
forankret,	men	skal	også	fokuseres	nationalt	og	internationalt,	når	potentialet	er	til	stede.	
Formidlingen	skal	altid	prioriteres	højt,	uanset	hvilket	projekt	der	arbejdes	med	inden	for	
indsamling,	registrering,	bevaring	og	forskning	og	vedrøre	både	genstande,	metode,	
fortolkninger,	aktiviteter	så	vel	som	fortidsminder.	
	
Formidlingen	kan	ske	på	mange	måder	alt	efter	projektets	karakter.	Det	skal	derfor	altid	
overvejes,	hvilken	formidlingsstrategi,	der	passer	til	den	enkelte	opgave.	Formidlingen	kan	
bl.a.	ske	gennem	pressen,	foredrag,	kulturarvsture,	sociale	medier,	hjemmesider,	
skoletjeneste,	relevante	internationale	samarbejdspartnere,	artikler,	monografier,	
debatindlæg,	udstillinger,	åbent	hus	arrangementer	mm.	Afdelingen	arbejder	med	at	udvikle	
relevant	og	debat-	og	værdiskabende	formidling.	
	
Formidlingen	er	et	grundvilkår	i	hverdagen	i	den	arkæologiske	afdeling	og	bør	derfor	være	
tilstede	i	alle	lag	af	afdelingens	arbejde	–	fra	indsamling	og	udgravning	til	forskning.	
Formidlingen	skal	ske	både	til	kollegaer,	fagfolk	og	lægfolk	og	være	henvendt	lokalt,	nationalt	
og	internationalt	–	alt	efter	relevans.	
	
Formidlingen	skal	ramme	et	bredt	udsnit	af	befolkningen	aldersmæssigt	og	socialt	og	bør	–	
om	muligt	–	relatere	sig	til	samfundsrelevante	spørgsmål.	Formålet	er	at	bruge	den	viden,	som	
findes	på	museet	til	at	skabe	værdi	og	identitet	både	lokalt,	nationalt	og	internationalt	samt	at	
skabe	kortere	vej	mellem	fund,	viden	og	formidling.	
	
Kulturarvsenheden	skal	leve	op	til	museumslovens	krav	om	formidling	(§2	og	§14)	samt	
museets	egen	overordnede	visions-	og	strategiplan.	Desuden	arbejdes	der	efter	
anbefalingerne	fra	projektet	Kulturarven	som	værdiskaber	som	ramme	for	formidlingen	i	
forbindelse	med	den	bygherrebetalte	arkæologi.	Når	vi	vurderer,	at	det	er	en	mulighed	
tilbyder	vi	bygherrer	at	lave	arrangementer	i	forbindelse	med	deres	udgravninger.	Nationale,	
regionale	og	internationale	arkæologiske	strategier	skal	implementeres	i	prioriteringen	af	
formidlingen,	så	der	sikres	et	globalt	udsyn	og	museet	bliver	en	relevant	kulturproducent.	
	

Vision	og	målsætninger	
Formidlingen	foregår	i	relation	til	museets	udstillingssteder,	udgravninger,	fortidsminder,	i	
landskabet	–	og	ikke	mindst	der	hvor	folk	færdes;	således	at	forskellige	grupper	i	
befolkningen	nås	og	formidlingen	kan	synliggøre	afdelingens	mangeartede	aktiviteter.	
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Der	skal	sikres	en	god	formidling	indadtil	i	organisationen,	og	relevante	afdelinger	skal	holdes	
orienterede	og	indgå	i	samarbejder.	Derved	sikres	et	bredt	favnende	miljø,	der	kan	nå	større	
dele	af	befolkningen,	bl.a.	ved	hjælp	af	sociale	medier.		
	
Forud	for	ethvert	projekt	og	udgravning	vurderes	formidlingspotentialet.	Hvis	projektet	eller	
udgravningen	rummer	potentiale	bør	der	skriftligt	formuleres	en	formidlingsstrategi	–	gerne	
med	inddragelse	af	kompetencer	fra	museets	forskellige	afdelinger	og	med	fokus	på	
satsningsområderne	og	forskningstemaerne.	Desuden	skal	der	sikres	en	mere	aktiv	brug	af	
hjemmesider,	sociale	medier	og	udstillingsrum	i	forbindelse	med	det	arkæologiske	arbejde.	
Efter	færdiggørelse	af	de	enkelte	projekter	skal	rapporter	og	lignende	siden	oprettelsen	af	
Museum	Sydøstdanmark	være	tilgængelige	via	museets	hjemmeside.	
	
International	formidling	af	afdelingens	undersøgelser	og	forskning	bør	sikres	samtidig	med	at	
den	lokale	forankring	sikres,	herunder	godt	samarbejde	med	amatørarkæologer,	foreninger,	
detektorfolk,	kommunerne	og	øvrige	interessenter.	
	

Ressourcer	
Museet	skal	sikre	udnyttelse	af	de	enkelte	medarbejdere	i	arkæologisk	afdelings	kompetencer	
i	forbindelse	med	forskellige	formidlingstiltag.	Desuden	skal	museets	kommunikations-	og	
formidlingsafdeling	samt	skoletjeneste	inddrages	i	udarbejdelsen	af	formidlingsprojekter	når	
relevant,	så	der	sikres	en	god	tværfaglighed	og	høj	kvalitet	af	formidling.	
	
Afdelingen	sørger	for	at	finde	relevante	samarbejdspartnere	både	internt	samt	i	andre	
institutioner	–	lokalt,	nationalt	og	internationalt	og	på	tværs	af	faggrupper	–	for	derved	at	
opnå	endnu	bedre	formidling.	Finansiering	til	større	formidlingsprojekter	bør	altid	forsøges	
at	søges	eksternt,	men	samtidig	afsættes	et	beløb	på	årsbudgettet,	der	er	øremærket	
arkæologisk	formidling.	
	

Evaluering	og	udvikling	
Vi	skal	sikre	den	gode	formidling	også	fremover.	Derfor	gennemføres	en	årlig	evaluering	og	
opsamling	af	årets	undersøgelser	og	projekter	samt	de	formidlingstiltag,	der	er	gennemført	i	
forbindelse	hermed.	Der	skal	hvert	år	laves	en	udviklingsplan	for	overordnede	områder	inden	
for	formidlingen.	
	
	


