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Grubegruppen i FaF
Optakt til et symposium

En boplads består ikke af stolpehuller alene
"Tiltrækkende ere disse Affalds-Fund jo heller ikke ved første syn; vanskelige ogsaa at tyde,
naar man ikke vil nøjes med en hurtig Forklaring men ønsker en Bevisførelse der gaar i det
enkelte" (Sophus Müller 1906)
Som tavse skygger er gruberne på bopladserne - de fortæller noget - men hvad ? Som oftest får
de en hurtig beskrivelse, et anlægs nummer og en plads i et arkiv, og mere bliver det ikke til. På
denne måde deler gruberne skæbne med mange andre anlægstyper, så som brøndene, ovnene og
ildstederne.
Spørgsmålet er, om disse "skyggeanlæg" kan fortælle en historie om de mennesker, der
skabte dem, og det rum som de var en del af ? Eller om udgravningen af dem blot er spild af
ressourcer?
Vi er af den overbevisning, at man må skabe en forståelse af den mulig information, der ligger i
disse anlæg, før man kan tilslutte sig en så kategorisk afvisning som f.eks. Rigsantikvarens: "Vi
kan - og vil ikke betale for at få gruber gravet ud" (Steen Hvass i Arkæologisk Forum 1999,
nr.1: s. 19).
Derfor er det vores ønske at skabe en diskussion om gruberne og de andre mere eller mindre anonyme anlæg, som findes i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. En begyndelse
på en forhåbentlig frugtbar diskussion af emnet, vil ske ved et dagsymposium afholdt af FaF i
løbet af vinteren 2001/2002.
Symposiet vil beskæftige sig med anlæggenes anvendelse, deres indhold af både naturlig
beskaffenhed og det der er anbragt af mennesker, relationen anlæggene imellem og også mellem
anlæggene og de mennesker som anlagde dem.
I forbindelse med planlægningen af symposiet, vil vi gerne høre fra personer, som ligger inde
med tanker og ideer indenfor disse områder, og som kunne tænke sig at dele disse med andre.
Vi kan kontaktes på odgaard@archaeology.dk og Kjartanla@yahoo.com
Ulla Odgaard & Kjartan Langsted
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