Landsbypuljens Årsmøde 2016
i samarbejde med Sjællands Middelalder

Invitation og Program
Tirsdag d. 11. oktober 9:30 -16:00
Ringsted Museum, Køgevej 41, 4100 Ringsted
Konsortiet Sjællands Middelalder har siden 2012 lavet forskningsundersøgelser i St. Valby ved Slagelse, i Torup i
Nordsjælland og ved Eriksholm syd for Holbæk. Gennem Sjællands Middelalder er der sat fokus på den middelalderlige
landbebyggelse med positive konsekvenser for sagsbehandlingsarbejdet, metodeudvikling og tværmuseale- samt
tværfaglige samarbejder. Der har været fælles fodslag til en samlet registrering af de sjællandske lokaliteter samt udvikling
og afprøvning af nye initiativer f.eks. med strukturerede detektorafsøgninger. På mødet vil vi præsentere og diskutere
metoder, teknikker og resultater fra disse undersøgelser og sætte dem i perspektiv. Vi vil fokusere på, hvordan Sjællands
Middelalder har grebet sagen an, hvilke vilkår og forudsætninger der ligger til grund, hvad der kunne være gjort
anderledes og hvordan vi kommer videre i fremtiden.

Vel mødt!
Landsbypuljen og Sjællands Middelalder

Program:
9:30 – 10:00

Kaffe og velkomst
Sjællands Middelalder og Landsbypuljen

10:00 -12:15

Fortid
•
•

Torup - præsentation og perspektiver (Kjartan Langsted, Museum Nordsjælland)
Etnologiske perspektiver (Søren Frandsen, Museum Nordsjælland)

Spørgsmål og diskussion
•
•
•

Eriksholm - præsentation og perspektiver (Trine Borake, Museum Vestsjælland)
Magnetometer og georadar ved Eriksholm (Roberto Grassi, Gradar Geofysik)
Geofysiske og zoologiske ikke-destruktive undersøgelser på de tre Hald voldsteder (Jesper
Hjermind, Viborg Museum)

Spørgsmål og diskussion
12:45-14:15

Nutid
•
•
•

Eriksholm – detektorstrategi og - fund (Trine Borake, Museum Vestsjælland og Kenny Thygesen,
Detektorfører)
Systematiske detektorundersøgelser på Fyn (Claus Feveile, Slots-og Kulturstyrelsen)
Mønter fra Eriksholm specifik og den middelalderlige landbebyggelse generelt (Jens Chr.
Moesgaard, Nationalmuseet)

Spørgsmål og diskussion
KAFFE
14:30-15:45

Fremtid
•
•
•
•

Database til den middelalderlige landbebyggelse -præsentation (Kasper Wurr Stjernquist,
Museum Sydøstdanmark)
Problemstillinger omkring datainput (Linda Boye, Kroppedal Museum)
Konsortiet Sjællands Middelalder – konstruktion, problemstillinger, fordele og ulemper. (Leif
Plith Lauritsen, Museum Lolland-Falster)
Projekt Middelalderborge i Region Midtjylland (Jesper Hjermind, Viborg Museum)

Spørgsmål og diskussion
15:45- 16:00

Afrunding og næste års møde.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 23.9.2016
Tilmelding: Nanna Rosengård, Museum Vestsjælland: nrj@vestmuseum.dk
Pris: 200 kr. Studerende gratis.

