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Det Middelalderarkæologiske Metodenetværk
Af Udgravningsmetodegruppen
ved cand. mag. Ann Bodilsen, cand. mag. Susanne N. Gram, cand. mag. Marie F. Klemensen, stud. mag. Janne F. Sørensen og cand. mag. Turi Thomsen
Blandt middelalderarkæologer har der i de senere år vist sig et stigende behov for diskussion af
vores undersøgelsesmetoder og holdninger inden for faget.
Et inspirerende metodemøde i Kerteminde i foråret 1998 med udenlandske foredragsholdere
samt et opfølgende møde i november på Moesgård førte til nedsættelse af en række arbejdsgrupper med forskellige metodiske temaer. Bag arbejdsgrupperne står en koordinerende
styringsgruppe, som igangsætter, samler trådende samt arrangerer årsmøder og opsamlings
møder. Koordineringsgruppen består af : Lektor Jan Kock, cand. mag. Lars Froberg Mortensen,
mus. insp. Stig B. Møller, stud. mag. Janne F. Sørensen, cand. mag. Turi Thomsen og stud.
mag. Elisabeth Windmüller. Hvert forår arrangeres et opsamlingsmøde, hvor gruppernes arbejde
forelægges interesserede til diskussion. Endvidere afholdes der i oktober måned et årsmøde med
indbudte foredragsholdere. I år blev forårsmødet afholdt i marts på Haderslev Museum med
temaet udgravningsdokumentation.
Formålet med arbejdet er at sikre en fortsat udvikling og diskussion af fagets metoder. Der er
nedsat arbejdsgrupper med følgende temaer:
Udgravningsmetode
Lagregistrering og naturvidenskabelige metoder
Digitrale hjælpemidler
Genstandsregistrering
Udgravningsmetodegruppen
Som eksempel følger herunder en kort præsentation af arbejdsplanen i udgravningsmetodegruppen. Vi har valgt at strukturere arbejdet i tre punkter:
Forarbejde / forberedelse til udgravning
Udgravningen
Efterbehandling - hvilke ønsker har vi til en beretning?
Da vi fik nys om, at RAS påtænker at udarbejde nye retningslinjer for beretningsarbejdet, besluttede vi at begynde vores arbejde ved punkt 3. Vi har således det sidste år diskuteret problemstillinger i forbindelse med beretningsskrivning. Dette resulterede i et konkret forslag til revsion
af Felthåndbogens retningslinjer, som nu er indsendt til RAS.
I den nærmeste fremtid vil vi arbejde med forskellige teoretiske / praktiske tilgange til feltarbejde - er du interesseret så kontakt os.
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