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Faglig strategi for den arkæologiske virksomhed pr. 01.01.2022 

Museum Skanderborg har siden statsanerkendelsen i 1984 haft sit eget arkæologiske 
ansvarsområde. Indtil den seneste kommunalreform trådte i kraft den 1. januar 2007 
bestod ansvarsområdet af Skanderborg, Hørning og halvdelen af Ry Kommune. Efter 
reformen kom ansvarsområdet til at bestå af de sammenlagte kommuner 
Skanderborg, Ry, Hørning og Galten kommuner samt Voerladegård Ejerlav i den 
nuværende Skanderborg Kommune 

 

Faglig strategi overordnet 

Skanderborgs særlige stedlighed er kendetegnet ved at være en indlandskultur 
præget af bakker, mange søer, store og små vandløb, moser, broer og vadesteder med 
tvungne passager igennem landskabet. 

Museets arkæologiske arbejdsopgaver skal tage udgangspunkt i museets 
attraktioner, aktiviteter og ansvarsområde. 

Overordnede strategiske forskningsmål: 

At højne forskningsniveauet inden for museets fagområder og satsningsområder: 
arkæologi, nyere tid, samskabelse og brugerinddragelse. 

 
At styrke og formalisere samarbejder med universiteter og forskningsinstitutioner, 
særligt Aarhus Universitet for at med det formål skabe rammer, der tiltrækker 
universitetsstuderende. 
 
At udvikle forskningsprojekter, der involverer flere af museets medarbejdere med 
væsentlig ekstern forskningsfinansiering og samarbejde med relevante universiteter 
og forskningsmiljøer. 
 
 
At samarbejde med andre udenlandske destinationer/distrikter omkring temaer 
relateret til landskabet – Porten til de store søers land. 
 

Det anses for vigtigt, at museets forskningsresultater gøres egnede til formidling og 
stilles til rådighed for borgere igennem foredrag, udstillinger og anden form for 
formidling. 



                                                                                                                            

2 
 

 

Faglig strategi i forhold til medarbejdere 

Museets arkæologer har samlet et bredt kendskab til de forhistoriske perioder fra 
istid til nyere tid, og har god indsigt i den brede, arkæologiske virksomhed. 

Oplæring af nye medarbejdere er hovedsageligt udgravningsleders ansvar. Det sker 
ved sidemandsoplæring, suppleret med det skriftlige forlæg, der er udarbejdet til nye 
medarbejdere: ”Sådan gør vi i felten”, der er en grundig gennemgang af den anvendte 
udgravningsmetode.  

For at sikre, at de ansatte i den arkæologiske afdeling kan levere et professionelt, 
effektivt og kompetent stykke arbejde, er der fokus på forvaltning, kompetencer og 
vidensdeling. Dette understøttes ved klar opgavefordeling ved jobbeskrivelser og 
kvartalsvise samtaler mellem leder og ansatte i afdelingen. Ensartede procedurer og 
digitale løsninger tilstræbes. Det forsøges så vidt muligt, at de opnåede resultater 
formidles ved artikler, monografier og foredrag samt ved nationale som 
internationale konferencer.  

 

Sikring og formidling af den faste kulturarv – samarbejde  

Et godt samarbejde med den relevante kommunale forvaltning og en tidlig 
involvering i planarbejdet er vigtigt. Museet ønsker løbende at udvikle sin rolle som 
rådgivende institution, der kan levere faglig viden om arkæologiske og nyere tids 
kulturhistoriske bevaringsværdier. Det tilstræbes, at de relevante 
forvaltningsmedarbejdere fra museet og samarbejdspartnere i kommunalt regi 
deltager i årlige workshops om sagsbehandling, kortlægning og forvaltning af 
fortidsminder i Skanderborg Kommune. 

Private såvel som offentlige bygherrer investerer hvert år betydelige økonomiske 
ressourcer i bygherrebetalte undersøgelser, og det er vigtigt, at der også skabes 
formidlingsmæssige resultater, som er målrettet de betalende bygherrer. Vi arbejder 
med konceptet ”Arkæologien som værdiskaber”, og hvis bygherre har interesse deri, 
har vi gerne et tæt samarbejde, hvor formidling via sociale medier, presse og 
rundvisninger på udgravningen er væsentlige faktorer, der kan skabe 
historisk/arkæologisk bevidsthed og identitet hos beboere i kommende 
udstykninger.  
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Museum Skanderborg har i de senere år gennemført flere borgerinddragende tiltag 
som eSCAPE (https://www.museumskanderborg.dk/escape) og borgerudgravninger. 
Flere eSCAPE projekter og borgerudgravninger er gennemført i samarbejde med 
bygherrer som et supplement til de bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser. 


