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Kunsten at mødes i Østdanmark
– et essay om et stormøde og vejen dertil

At mødes med sine kolleger, bekendte, kontakter og
ligesindede i en eller anden grad af arbejdsmæssig
sammenhæng anser de fleste af os for en vigtig del af
arbejdslivet. Det giver et skud frisk energi, nye ideer til
løsninger af udfordringer og ny viden om, hvad der
rører sig på de andre museer. Det er der jo ikke noget
nyt i. Fuglsø-møderne har jo snart været afholdt i en
menneskealder, og selvom møderne har forladt
Fuglsøcentret for nogle år siden, hænger navnet stadig
ved, om end ODM måske nok mener, at der er tale om
et ODM-møde. Ud over Fuglsø-møderne ses mange af
kollegerne med deres nabokolleger for at drøfte mere
lokale problemstillinger. Også dette har fundet sted i
en del år, om end med afbrud og konstant omstrukturering.

I forlængelse af fusionerne blev der taget initiativ til et
chefnetværk for lederne af de arkæologiske afdelinger
i Østdanmark, hvor også Vikingeskibsmuseet, grundet
det marine ansvarsområde, kom med. Nu er vi nede på
ni personer som mødes fire gange årligt og drøfter,
hvad der foregår på Sjælland/Bornholm og i farvandet
omkring. I erkendelse af, at der er 120-150 løse og
faste arkæologer på de østdanske museer, som også
gerne vil vide, hvad der foregår, blev der i 2016
enighed om, at man skulle mødes til et stormøde i
marts 2017. Her skulle alle arkæologer have mulighed
for at deltage, hvad enten man var løst eller fastansat.
Herved kunne man imødegå lidt af den onde spiral
med færre og færre møder, og dermed færre muligheder for at møde kollegerne i faglig sammenhæng.

Op gennem 00'erne mødtes de mange mindre museer
i Nordsjælland mindst én gang årligt til et nabomuseumsmøde og drøftede små og store ting. Kredsen
af museer strakte sig fra Gilleleje til Køge og fra
Roskilde til Københavns Bymuseum. I 2007 fulgte et
stormøde for hele Sjælland, hvor man samlede en
større flok løst- og fastansatte i Næstved, deraf navnet
Næstvedmøder. Næstvedmøderne overlevede i fem år,
inden museumsfusionerne fik gjort kål på møderne.

Mødet løb af stablen d. 16. marts i samarbejde med
Københavns Universitet, som stillede lokale til rådighed, mod at de studerende fik mulighed for at deltage.
En aftale der var til begge parters fordel, eftersom der
også dukkede ca. 20-30 studerende op. Mødet var en
videreudvikling af tidligere tiders nabomuseumsmøder,
hvor museerne hver fik ½ time til at fremlægge de
fund eller udgravninger, som man skønnede var mest
centrale for de forgangne år. Museerne fremlagde
stort og småt, uden at der var et særligt fokus på
andet end det centrale, nemlig arkæologiske godbidder fra arbejdsmarken. Det faglige indhold kan (bør)
man altid diskutere, men eftersom det centrale ikke
var tunge forskningsmæssige nybrud, men derimod
information på tværs af museumsgrænserne, må
forventningsniveauet også holdes på et realistisk leje,
hvor underholdning og wauv-effekt er tilstrækkeligt.

Netop museumsfusionerne i 2013 og 2014 skabte et
nyt museumslandskab, hvor der nu kun var otte lokalmuseer tilbage i Østdanmark, modsat 15 før 2013. De
større museer kæmpede for at finde de rette ben at
stå på, og langt færre fik nu lov til at komme ud af
huset til møder og konferencer, hvilket endte med at
være et stort tab for både inspektører samt løse og
faste arkæologer. Der blev pludselig meget længere til
f.eks. en deltagelse i Fuglsø-møderne, hvor museerne
jo ikke kunne sende så mange arkæologer afsted, som
de kunne, da enhederne var mindre. Nu er der
naturligvis også fordele ved fusionerne, som bl.a. ses
ved større enheder med stor intern synergieffekt,
større slagkraft og, måske vigtigst, en større evne til at
løfte forskningen.
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Netværksdelen, som jo er vigtig, endte med at være
lidt for kort med små pauser og en hurtig frokost. Det
bliver forhåbentligt bedre i 2018, selvom man er
tilbøjelig til at ville bruge tiden på oplæg, når så mange
arkæologer nu endelig er samlet.
Alle museer i Østdanmark var repræsenteret, og der
var god opbakning til mødet. Skulle man sætte en
finger på en mangel, så glimrede Slots- og Kultur-

styrelsen ved deres fravær, selvom mødet foregik i
deres daværende baghave. Måske de kommer forbi i
2018 og slipper for en tur til Falster den dag?
Vi forventer, at stormødet også kommer i stand i 2018,
men om det skal være en årlig begivenhed, eller om
der skal være en anden type møde, må fremtiden
afgøre. Sikkert er det dog, at stormødet ikke er en
konkurrent til Fuglsø-mødet, hvor vi fortsat skal mødes
med alle dem, der får mulighed for at deltage fra hele
den danske arkæologstand.
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