
Projektbeskrivelsesskabelon 

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer – anden opkvalificering 
 

Ansøgningen må maks. fylde 10.000 anslag. Ansøgningen skal uploades i pdf-format. 

 

Museets navn:  

Museum Skanderborg  

 

Har museet allerede fastansatte medarbejdere på ph.d.-niveau: 

ja, en i nyere tids arkæologi 

 

Hvilken type aktivitet søges der penge til (fx konkrete, opkvalificerende forskningsprojekter, 

der bidrager til, at en videnskabelig medarbejder opnår en tilstrækkelig samlet forskningspro-

duktion til efterfølgende at kunne blive forskervurderet, frikøb til sammenskrivning af artikler, 

forberedelse af ph.d.- ansøgninger, deltagelse i ph.d. kurser): 

Frikøb til sammenskrivning af artikel og studierejse til Landesmuseum Trier  

 

Projekttitel: (Hvad søges der om midler til? Maks. to linjer) 

Kortlægning af forekomsten af Romerske foldeknive i Danmark baseret på detektorfund og en bevisfø-

relse for, at der reelt er tale om provinsialromersk import.  

 

Projektbeskrivelse: (overvejelser om teori, metode og problemformulering. Maks. 10 linjer) 

I løbet af de seneste par år, er der via metaldetektering fremkommet få og spredte eksempler på romer-

ske foldeknive i Danmark. Først da et helt eksemplar dukkede op, kunne fragmenterne identificeres.  

Der er formentlig en noget højere frekvens af denne fundtype, der blot ikke er erkendt, og det diskuteres 

fortsat om der reelt ER tale om romerske foldeknive. Projektet her skal sætte fokus på den nye fund-

gruppe, der har sit udspring i de vestromerske provinser. Projektdeltagerne har været meget vidt om-

kring i den sparsomme litteratur der findes på området, ligesom der er diskuteret på tværs af landegræn-

ser mhp identifikation og tolkning. En udforskning af fundgruppen vil således også være interessant i et 

internationalt perspektiv. 

 

Projektets forventede resultat, herunder hvordan det vil bidrage til at opkvalificere ansøger til 

at blive forskervurderet eller opnå ph.d.-grad 

Projektet understøtter ansøgers fokus på den materielle kultur i jernalderen og bidrager i denne sammen-

hæng til at understøtte Louise Søndergaards samlede forskningspublikation, der skal lægges til grund for 

en senere forskningsevaluering. 

 

Eventuelle samarbejdspartnere: 

Esben Aarsleff, afdelingschef Museum Nordsjælland vil være medskribent på artiklen, mens den allerede 

etablerede kontaktflade til internationale forskere og museer skal aktiveres yderligere, blandt andet gen-

nem et forskningsophold på Trier Landesmuseum. 

 

Hvordan forholder projektet sig til museets ansvarsområde: 

Museum Skanderborg har ansvaret for kapitel 8 arbejdet i Skanderborg Kommune, med denne forpligti-

gelse følger et ansvar for at aktivere fundmaterialet og sætte dette ind i en større forskningssammen-

hæng. Museum Skanderborg har mange fundrige lokaliteter fra perioden og dermed også et godt ud-

gangspunkt for videre forskning. 
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Projektet er et samarbejde mellem Museum Skanderborg og Museum Nordsjælland, da her i begge områ-

der er fremkommet foldeknive af romersk type.  

 

 

Hvordan forholder projektet sig til medarbejderens tidligere forskning: 

Louise Søndergaard arbejder med den materielle kultur på jernalderbopladser og genstandenes betyd-

ning i samfundet. Projektet er afledt af et indledende samarbejde om at skrive en Skalk-artikel om de i 

vores ansvarsområder fremkomne foldeknive. Her erkendtes det, at fundgruppen er mere kompleks end 

først antaget. Både i forhold til type, men også i forhold til proveniens, anvendelse og kontekst. Forfat-

terne ønsker at arbejde videre med emnet, for at kunne udbrede kendskabet til fundgruppen yderligere, 

men også for videnskabeligt at kunne føre bevis for fundgruppens oprigtighed som importeret luksusvare 

i romersk jernalder. Herved undersøges også detektorfunds udsagnsværdi. 

 

 

 

Projektets tidsplan:  

Projektet ønskes igangsat i januar 2022 

 

Hvordan skal projektets resultater forankres i museet: 

I forhold til at arbejde med metalfund fra romersk jernalder, og forståelse af romersk jernalder generelt, 

er det væsentligt at få slået datering/herkomst af løsfundne genstande fast. 

 

Hvilke overvejelser om publicering er der i forhold til projektet: 

Det er forfatternes hensigt at artiklen skal publiceres i et peer-reviewed tidsskrift. 

En Skalk-artikel om emnet er allerede i trykken (oktober 2021) 

 

 

Hvordan skal projektet evalueres: 

Projektet evalueres løbende i museets forskningsudvalg. Derudover skal artiklen udgives som peer-re-

view, hvilket også indebærer en evaluering. 

 

 

Hvordan videndeles projektets resultater i relevante faglige miljøer: 

En Skalk-artikel samt en videnskabelig artikel kommer bredt ud i de relevante faglige miljøer. Dertil er 

det også en mulighed at lave en sammenskrivning i ”Fund&Fortid”, der har mange metaldetektor-afsø-

gere som abonnenter.  

 

 

Uddyb projektets finansiering, herunder medfinansiering og køb af eksterne ydelser: 

Der søges om en måneds frikøb til Louise Søndergaard, samt dækning af omkostninger til rejse og ophold 

i Trier. 

Museum Skanderborg afholder løn til en yderligere en måneds frikøb samt mødeforplejning. 

 

 

 


