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Vedrørende sponsorat til Skolebogmessen 2007 

Skolebogmessen 2007 - Danmarks største fagmesse for undervisningsmidler - afvikles nu for anden 
gang i Århus. Messen arrangeres i samarbejde med alle danske forlag, som producerer 
undervisningsmidler, og Amtscentrene i Århus, Viborg og Ringkøbing amter. 

Skolebogmessen 2006 bød på mere end 50 udstillere samt 34 workshops og foredrag og havde flere 
end 1.800 betalende besøgende. I 2007 forventer vi flere end 60 udstillere samt et lignende antal 
workshops og foredrag og et besøgstal på 3.000 personer. 

Der udgives en messeavis, som distribueres i 50.000 eksemplarer, som sendes til alle folkeskoler og 
privatskoler samt institutioner i Jylland og på Fyn, ligesom der annonceres i Folkeskolen, på nettet 
og i forskellige fagblade. 
Hjemmesiden www.skolebogmessen.dk havde sidste år mere end 33.000 unikke hits, og vi 
forventer i år et endnu større besøgstal på sitet. 

I år har vi blandt indsatsområderne valgt at sætte særlig fokus på museumspædagogik og 
museumsformidling. 
Et eventuelt sponsorat vil betyde, at vi kan stille gratis standplads til rådighed til interesserede 
museer. I den forbindelse vil vi høre, om Region Midtjylland er interesserede i at støtte initiativet 
med et sponsorat. 
Vi forventer, at 15 museer vil deltage og søger hermed et sponsorat på 30.000 kr. 
Som sponsor vil det samtidig være muligt for jer at annoncere gratis på en kvart side i Messeavisen, 
lige som sponseringen vil fremgå tydeligt på vores hjemmeside. 

Yderligere oplysninger fås hos projektleder Carsten E. Jensen: cj#,aeu-aarhus.dk tlf. 87 933 929 

Af hensyn til den øvrige planlægning ønskes svar snarest muligt og senest d. 5. december 2006. 

C 

Med venlig hilsen 
Arrangørerne 

Carsten E . ^ 

legion Midtjyllano 
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Holstebro Museum
- Holstebro den 13. 11. 2006

Region Midtjylland
Udvalget for kultur, turisme og
oplevelsesøkonomi
Tingvej 15
8800 Viborg

Hermed fremsendes en ansøgning til Region Midtjylland om støtte til opstart
af projektet "Fortiden set fra himlen" i 2007 og 2008. Der søges om 500.000
kr. i 2007 og 500.000 kr. i 2008. Vi håber selv at kunne fremskaffe et stort set
tilsvarende beløb fra museer, fonde m. m.

Projektet forventes at starte i 2007 og afsluttes i 201 1 .

Dele af projektet indgår i den regionale kulturaftale mellem kommunerne i det
gamle Ringkøbing amt og Kulturministeriet, forstået på den måde, at projektet
indgår i kulturaftalen i 2009 og 2010 med forventet finansiering fra
Kulturministeriet på 500.000 kr. i både 2009 og 2010 under forudsætning af,
at vi selv skaffer 500.000 kr. lokalt og fra fonds m. m. hvert af de to år.

Hele projektets økonomiske ramme er på 4.870.000 kr.

Til orientering har Ringkøbing amt i 2006 bevilget 44.000 kr. i år til et mindre
forprojekt omkring den internationale luftfotoskole.

Projektets formål, forventede resultater, samlet finansiering m. m. kan læses i
den vedlagte projektbeskrivelse "FORTIDEN SET FRA HIMLEN".

Kommentarer til projektet og særskilt budget for 2007/2008, samt bogen
"Fortiden set fra himlen" er vedlagt.

Vi står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål og uddybning af
projektet. Ligesom projektbeskrivelsen kan fremsendes i flere eksemplarer
eller elektronisk, hvis det har interesse.

Med venlig hilsen

Ole Nielsen Lisnelle¥UTesén
Museumsdirektør Museumsinspektør

Museumsvej 2 • Postboks 1240 • DK-7500 Holstebro • Tlf. 97 42 29 33 • Fax 97 42 81 09 • Giro 8 08 28 47
www.holstebro-museum.dk • holstebro@museum.dk



Holstebro Museum

FINANSIERING Udgifter 2007-2008

Fortiden set fra himlen Luftfoto-arkæologi i Danmark

Udgifter

Museumsinspektør, lønudgifter alt incl. 14 mdr.
Student, løn 6 måneder
Medarbejder KUAS

Flyvninger 150 timer a 2.000 kr.

Deltagelse i konferencer og møder i udlandet

Trykning af endelig publikation incl. tegninger og illustrationer

Kørsel og ophold i forbindelse med møder, flyvning og luftfotostudier

Udgravninger 2/3 af 20 lokaliteter a 7.500 kr.

Kulstof 14 dateringer 2/3 af 20 stk

Moderne teknologi

Luftfotoskole

Konference

Trykning af delrapporer og prints af fotos

Udstyr

Uforudsete udgifter

Administrationsbidrag Holstbro Museum

lait

612.500,00kr.
75.000,00 kr.
45.000,00 kr.

300.000,00 kr.

34.000,00 kr

25.000,00 kr.

62.500,00 kr.

24.000,00 kr.

550.000,00 kr.

15.000,00kr.

20.000,00 kr.

25.000,00 kr.

40.000,00 kr.

1.828.000.00kr.

Museumsvej 2 • Postboks 1240 • DK-7500 Holstebro • Tlf. 97 42 29 33 • Fax 97 42 81 09 • Giro 8 08 28 47
www.holstebro-museum.dk • holstebro(«-!museum.dk



Holstebro Museum
Kommentarer til projektet

Projektet består af ni dele:
1. Basisregistrering
2. Basisundersøgelser: luftfotos og fotooptagelser
3. Arkæologiske undersøgelser
4. Fredede fortidsminder
5. Nationale anlæg
6. Undervandsarkæologi fra luften
7. Moderne teknologi
8. Nationalt og internationalt samarbejde
9. Formidling

2007/2008 afsluttes:
Basisregistrering (1)

2009 afsluttes:
Fredede fortidsminder (4)
Moderne teknologi (7)

2010 afsluttes:
Arkæologiske undersøgelser (3)
Nationale anlæg (5)
Undervandsarkæologi fra luften (6)
Afsluttende publikation påbegyndes

2011
Publikation afsluttes

Basisundersøgelser: luftfotos og fotooptagelser (2), Nationalt og internationalt
samarbejde (8) og Formidling (10) foregår løbende alle årene. Se i øvrigt
tidsforbrug side 33-34.

Der er udarbejdet særskilt budget for projektet i 2009 og 2010, som indgår i
den regionale kulturaftale. Projektet for disse år kan med visse justeringer stå
selv, hvis det ikke lykkes at finansiere hele projektet.

Museumsinspektør

Museumsvej 2 • Postboks 1240 • DK-7500 Holstebro • Tlf. 97 42 29 33 • Fax 97 42 81 09 • Giro 8 08 28 47
www.holstebro-museum.dk • holstebro@museum.dk



FORTIDEN SET FRA HIMLEN
Luftfoto-arkæologi i Danmark

Projekt 2007 - 2011. Undersøgelserne i 2009 - 2010 ligger
indenfor den regionale kulturaftale

Holstebro Museum
Museumsvej 2 • Postboks 1240 • DK-7500 Holstebro • www.holstebro-museum.dk

TTf. 97 42 29 33 • Fax 97 42 81 09 • holstebro@museum.dk
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FORMÅL

Formålet med projektet Fortiden set fra himlen er at synliggøre og kortlægge
de enestående muligheder, luftfoto-arkæologien rummer forskningsmæssigt,
formidlingsmæssigt og i planlægningssammenhænge.

Projektet er forankret på Holstebro Museum og forgår i samarbejde med
mange andre institutioner og museer, ikke mindst Ringkøbing Museum.

Store projekter i udlandet har allerede vist luftfotoarkæologiens store
potentiale. Vi skimter mulighederne i Danmark. Med Fortiden set fra himlen
skal en række aspekter afdækkes her i landet. Gamle luftfotoserier skal
kortlægges, tolkes og udtegnes. Mange timers flyvninger skal give nye
optagelser af skjulte, ukendte fortidsminder og synlige nationale
mindesmærker. Hundreder af fredede fortidsminder skal overflyves og
overvåges, så vi kan se, om der passes godt på dem. Havbunden skal
udforskes fra luften, og internationale og nationale møder skal styrke
forståelsen for og samarbejdet omkring vores fælles kulturarv. Ny teknik skal
tages i brug, og sidst, men ikke mindst skal den danske arkæologiske
kulturarv gøres til folkeeje ved engageret formidling for alle.

Luftfoto-arkæologien viser vejen frem mod en større hensyntagen til den
skjulte kulturarv, selv arkæologer må overveje at lægge skovlen for at leve op
til Maltakonventionens mål om brug af ikke-destruktiv arkæologi.

Mængden af informationer om forhistoriske anlæg i eksisterende
og nyoptagne luftfotos vil forøge forskningsmulighederne og give nye
udfordringer for arkæologer, og samtidig skabe bedre oversigt over den
skjulte kulturarv til gavn for den fysiske planlægning.

Den enestående mulighed luftfotoarkæologien giver for at dække
store områder på en meget økonomisk måde - både hvad angår tid, penge og
arbejdskraft - har i flere lande gjort den uundværlig i udforskningen, fortolk-
ningen og beskyttelsen af såvel enkeltlokaliteter som hele fortidslandskaber.

FORVENTEDE RESULTATER

At interessen for vores forhistorie forøges i befolkningen.



At resultaterne af delprojekterne bliver så gode, at luftfoto-arkæologi fremover
bliver en naturlig del af det arkæologiske arbejde og den fysiske planlægning
i Danmark.

At resultaterne vil danne grundlag for et fremtidigt nationalt luftfoto-program,
som man for eksempel har i England, hvor kendskabet til fortidsminderne
foreløbig er forøget med 50 %.

At en væsentlig del af de fredede fortidsminder fremover hovedsageligt
"besigtiges" fra luften.

At projektet er med til at udvikle nye indfaldsvinkler og standarder for
registrering, forståelse og beskyttelse af den arkæologiske og historiske
kulturarv.

Kort oversigt over delprojekterne i Fortiden set fra himlen
med forventede resultater

1. Basisregistrering
Oversigt over historiske luftfotoserier (lodfotos) der dækker landet. Hæfte
udgives, så alle kan få kendskab til samlingerne.

2. Basisundersøgelser: luftfotos og fotooptagelser
Otte områder a 155 km2 gennemgås systematisk på de historiske
luftfotoserier. De samme områder gennemflyves systematisk. Andre områder
overflyves. Billederne oprettes, lokaliteter tegnes ud digitalt og føres ind i
databasen Fund og Fortidsminder. Der forventes en forøgelse af mængden af
fortidsminder på mindst 25 %.

3. Arkæologiske undersøgelser
Der foretages minimale, målrettede arkæologiske undersøgelser og Kulstof
14-dateringer. Herved opnås en forståelse af hovedtrækkene i anlæggene.

4. Fredede fortidsminder
Forsøg på berejsning af fredede fortidsminder i det åbne land. Det forventes,
at projektet viser, at luftfotografering af de fredede fortidsminder kan afløse
en stor del af det almindelige tilsyn, og at man fremover fra luften kan tilse
fortidsminderne hvert 3-4. år.

5. Nationale anlæg



Overflyvning og fotografering af kendte fredede fortidsminder og specielle
anlægstyper. Det forventes, at der dukker spor af nye anlæg op i tilknytning til
de "gamle", og at dette vil forøge forståelsen af anlæggene.

6. Undervandsarkæologi fra luften
Mindre overflyvninger over vand for at afsløre skibsvrag, pælespærringer
m.m. De danske farvandes muligheder kendes kun i meget ringe grad, men
langs den sydlige og østlige del af Østersøen er opsporet mange nye under-
søiske anlæg ved overflyvninger.

7. Moderne teknologi
Mulighederne i Lidar, Fire-kanal billeder og Termiske billeder skal afprøves
på fem forskellige kendte, men usynlige arkæologiske objekter. Det forventes,
at en eller flere af metoderne er anvendelig til at skabe øget viden om et
givent arkæologisk objekt.

8. Nationalt og internationalt samarbejde
Der arrangeres møder, konferencer og en international luftfotoskole i
Danmark. Der orienteres om Fortiden set fra himlen på kongresser i ind og
udland. Det forventes, at Danmark vil blive mere integreret i det europæiske
samarbejde, og at det danske netværk omkring luftfoto-arkæologi vil udvikle
sig.

9. Formidling
Presse, TV, hjemmeside, foredrag, hæfter, bog m.m. vil blive taget i brug for
at informere den brede befolkning om projektet. Det forventes stor interesse,
som ved udstillingen og udgivelse af bogen Fortiden set fra himlen i 2002.

BAGGRUNDSVIDEN

Kort om den historiske baggrund
l år er det netop 100 år siden, at det første luftfoto af et arkæologisk objekt blev taget.
Stonehenge i England blev fotograferet f rå ballon. Billedet afslørede anlæg i jorden, som
man ikke havde erkendt tidligere. Det gav startskuddet til luftfoto-arkæologien, hvis
opblomstring og stagnation ellers er stærkt knyttet til de to verdenskrige. Luftfoto-
materialet forøgedes betydeligt under krigene, og flere piloter blev opmærksomme på
mulighederne. Den første videnskabelige brug af luftfoto-arkæologi stammer fra 1920'rne
og skyldes O.G.S. Crawford i England. Siden 2. Verdenskrig er udviklingen gået stærkt i
mange europæiske lande. Især i England er der foregået et systematisk udviklingsarbejde.
Aerial Photography oprettedes ved Cambridge University i 1948, et arkiv for luftfotos
oprettedes i 1965 og flere arkiver med over en million billeder med optimale opbevarings-
forhold findes i dag rundt i landet. Siden 1993 har man kørt et nationalt kortlægnings-



program af forhistoriske og historisk objekter, dels med systematiske flyvninger og dels
med registrering af omkring 15.000 fotos om året. Siden den kolde krigs ophør er også
mange østeuropæiske lande påbegyndt systematisk brug af luftfotoarkæologi.

l Danmark har meget få personer beskæftiget sig seriøst med luftfoto-arkæologi. Som den
første og eneste arkæolog tog Hans Stiesdal flycertifikat i 1955. Hans Stiesdal fotografe-
rede især middelalderlige anlæg, men opdagede også spændende og ukendte forhi-
storiske anlæg. St. Joseph fra England kom i fem somre til Danmark og fandt over 100 nye
arkæologiske lokaliteter. Den eneste systematiske indsats, der er gjort her i landet,
skyldes tidligere major P. Harder Sørensen, som registrerede 447 oldtidsagre i Nord-
jyllands og Viborg amter. Denne registrering er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 1991.
På enkelte arkæologiske museer foretages i begrænset omfang flyvninger, når der er gode
vejrforhold, l 2002 skrev Palle Eriksen og undertegnede den første bog om luftfoto-
arkæologi i Danmark baseret på fotos fra Vestjylland.

De tiltag, der er gjort, viser, at der er gode muligheder og stor interesse i
befolkningen. Sidste år tog undertegnede initiativ til at danne et netværk for luftfoto-
arkæologer i Danmark (LAND).

Hvad er det, vi kan se fra luften?
Meget enkelt fortalt skyldes de fleste spor, vi ser fra luften, at menneskene har gravet ned
under muldlaget. Når det sker, vil der altid komme muld og jord af en anden beskaffenhed
med ned i hullet, når det fyldes igen, og måske er hårde jordlag blevet brudt. Når der så i
vor tid kommer en længere periode med tørt vejr, søger kornets rødder længere ned, for at
finde vand. På stederne, hvor der er gravet ned tidligere, er jorden ofte mere fugtig og
næringsrig, og her vil kornet stå grønnere end på resten af marken. På den måde kan man
i heldige tilfælde se spor af hele hustomter, grave, voldgrave, voldsteder m.m. Det
modsatte kan også være tilfældet. Hvis der for eksempel ligger en gammel vej eller en ruin
under marken, eller en grøft er blevet fyldt op med flyvesand, så vil kornet gro dårligere
her, og være gult i forhold til det grønnere korn på resten af marken. Disse typer af spor
kaldes positive og negative vegetationsspor. Når de dukker op, kan de være
imponerende flotte og stå som hele grundplaner over de forhistoriske anlæg, selv om de er
tusinder af årgamle.

Vi taler om yderligere to typer af spor, der kan ses fra luften. Den ene type er
jordfarvespor, hvor især anlæg, der er opført ovenpå jorden, og som er helt udjævnede,
stadig kan ses, som lyse eller mørke spor i pløjemarker. Det skyldes især brug af
byggemateriale i anlæggene, som adskiller sig væsentligt fra den omgivende jord.

Den sidste type spor er skyggespor eller reliefspor. De skyldes, at dele af
anlæggene stadig er bevarede i form af nedgravninger i jorden (f.eks. voldgrave) eller dele
hæver sig overjorden (f.eks. ruiner, voldsteder og gravhøje). Sporene fremtræder klarest,
når solen står lavt, og anlæggenes ujævnheder kaster skygge. Selv små ujævnheder, som
ikke kan ses fra jordoverfladen, kan fremtræde tydeligt på grund af skyggevirkningen og
afsløre ukendte dele af anlæggene. Et tyndt snedække kan forøge virkningen.

For alle typer af spor gælder det, at det er meget forskelligt, hvad man kan se, hver gang
man er oppe at flyve. Om der er noget at se, afhænger af mange forskellige faktorer:
afgrøderne på marken, jordbundsforhold, vejrforhold, lysforhold m.m. Derfor at det vigtigt,
at områderne overflyves gentagende gange, og under forskellige forhold over en årrække.



Reliefspor af Teglovne, studefolde og grøfter ved Tvis Kloster

Luftfoto-arkæologi består af flere forskellige discipliner
1. Grundlaget: optagelse af fotos eller anvendelse af eksisterende luftfotos
2. Opretning af billederne til lodfotos
3. Tolkning af billederne
4. Udtegning af de arkæologiske spor
5. Registrering i den nationale base Fund og Fortidsminder
6. Materialet danner grundlag for målrettede minimale arkæologiske undersøgelser til

forståelse og datering af anlægget
7. Resultaterne giver sammen med i forvejen kendte skjulte anlæg et bedre

beslutningsgrundlag i forbindelse med den fysiske planlægning, så man allerede
meget tidligt i planlægningsfasen kan tage hensyn til (undgå) de forhistoriske og
historiske anlæg

To forskellige typer billeder anvendes til luftfoto-arkæologi
1. Billeder optaget ved flyvning i små maskiner, hvor man fotograferer arkæologiske

objekter fra luften
2. Eksisterende luftfotos. Det drejer sig især om lodfotos. Siden 2. Verdenskrig er

landet med jævne mellemrum gennemfotograferet systematisk med bl.a.
kortlægning for øje.



PROJEKTETS NI DELE

1. BASISREGISTRERING

Registrering af historiske luftfotoserier

Som det ses i udlandet, kan hele landskaber fra fortiden kortlægges,
beskrives og analyseres på basis af overflyvninger, og der opnås således en
ny forståelse af forhistorien, og nye spørgsmål opstår som emner for fremtidig
forskning.

Lignende opgaver kan udføres på basis af de enorme, men ikke-
udforskede samlinger af "historiske" luftfotografier, som er taget med henblik
på kortlægning, militær rekognoscering og beskyttelse. Lige siden krigen
1914-18 har man vidst, at luftrekognoscering foretaget med militære formål
har mange fredelige anvendelser. Forskere fra hele verden har lært at sætte
pris på disse samlinger som en kilde af stor kulturel, historisk, miljømæssig
og arkæologisk værdi.

Det er af stor betydning for dette projekt, for den fremtidige
udforskning af den arkæologiske kulturarv og for den fysiske planlægning, at
få et overblik over det samlede luftfotomateriale i Danmark. Her tænkes først
og fremmest på de landsdækkende fotoserier.

• hvilken tilstand de befinder sig i
• hvor de findes
• hvor tilgængelige er de
• hvordan vurderes det arkæologiske potentiale.

Andre større luftfotosamlinger med skråfotos vil også blive registreret.

Når denne registrering er nødvendigt, skyldes det, at det er uhyre forskelligt,
hvilke anlæg, der fremtræder på de forskellige luftfotooptagelser for de
forskellige år. Det er slet ikke tilstrækkeligt, at benytte sig af Basic Cover
1954, som er kendt af arkæologerne og anvendes i begrænset omfang.

Samlingerne registreres i
• Kort- og Matrikelstyrelsen
• Det kongelige Bibliotek
• Historisk Samling ved Flyvestation Karup
• Et udvalg af regionernes samlinger registreres som et eksempel på,

hvilke samlinger, som kan findes her.
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• Det vil blive forsøgt at få overblik over, hvad findes i udlandet, bl.a.
ligger tyskernes optagelser fra 1940-45 på Keele University i England

• Hvis der dukker samlinger op andre steder, vil de også blive registreret.

Der udarbejdes en rapport over registreringen.

2. BASISUNDERSØGELSER

Det grundlæggende arbejde i projektet er i udvalgte områder at tage alle
luftfoto-arkæologiens muligheder i brug for at vise de enestående muligheder
den indeholder til udforskningen, tolkning og beskyttelsen ikke blot af enkelt-
lokaliteter, men af hele fortidslandskaber.

Gennemgang af de historiske lod-fotos
Otte områder på hver 155 km2 (otte 4 cm-kort) udvælges til nærstudier.
Områderne udvælges, så de dækker forskellige jordbundstyper. Hovedparten
af områderne vil ligge i det gamle Ringkøbing amt. Museer i andre dele af
landet inddrages i projektet, og nogle områder udvælges som følge heraf. Der
er foreløbige tilsagn fra Ringkøbing Museum, Herning Museum og
Museumscenter Års.

• Alle otte områder gennemgås systematisk på luftfoto serien BC 1954
med det formål at registrere alle synlige spor af forhistoriske og
historiske anlæg, som ses på billederne som jordfarvespor

• Så stor en del som muligt - afhængig af tiden - af de otte områder
gennemgås på samme måde på mindst fire andre eksisterende lodfoto-
serier

• Billederne scannes og oprettes i AirPhoto
• De fundne lokaliteter tegnes ud digitalt
• Lokaliteterne indføres i den landsdækkende digitale

fortidsminderegistrering "Fund og Fortidsminder", så de straks er
tilgængelige for museer og anlægsmyndigheder og hele offentligheden

• De væsentligste resultater publiceres i 2010. Hvis det tidsmæssigt er
muligt, udarbejdes en rapport over arbejdet med oplysning om
nyregistreringer i forhold til, hvad der på forhånd er registreret i "Fund
og Fortidsminder"

Overflyvninger
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Der gennemføres systematisk luftrekognoscering og luftfotografering i
de samme udvalgte områder i 2007, 2008, 2009 og 2010
Der flyves og fotograferes også, efter ønske, usystematisk med hvor de
involverede museer har konkrete formål med det. Eksempelvis over-
flyvning af deciderede byudvidelses-områder, områder der indgår i
forskningsprojekter m.m.
Billederne med velegnede lokaliteter oprettes i AirPhoto
De velegnede lokaliteter tegnes ud digitalt
Lokaliteterne indføres i "Fund og Fortidsminder", så de straks er
tilgængelige for museer, anlægsmyndigheder og offentligheden
De væsentligste resultater publiceres i 2010

3. ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

For fuldt at forstå de fundne anlæg, vil det være nødvendigt i mindre omfang
at foretage små målrettede arkæologiske undersøgelser, l mange tilfælde vil
man dog ikke være i tvivl om, hvilken type anlæg, man har fundet. Især spor
af hustyper fra forskellige perioder af oldtiden vil uden videre kunne dateres
ud fra vores viden om oldtidshusets udvikling.

l flere tilfælde kan det imidlertid være vanskeligt at afgøre, om man
står overfor et geologisk fænomen eller et forhistorisk anlæg. En minimal
udgravning kan også være nødvendig for at skaffe daterende materiale eller
fastslå den stratigrafiske situation, hvor to anlæg skærer hinanden. Formålet
er også at påvise, hvor lille en undersøgelse, der er nødvendig for at forstå
hovedtrækkene i anlægget.

Udgravningerne vil have karakter af
• en minimal prøvegravning med et enkelt eller to træk med en

rendegraver
• tegning, fotoregistrering, indmåling
• indsamling af daterende materiale formentlig jordprøver, med henblik

på C 14-datering
• vandsoldning af jordprøverne
• rapport
• C 14-datering af prøver
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En snak med ejeren eller en minimal udgravning vil sikkert kunne afgøre, hvad det ringformede spor
dækker over

Besigtigelse
For nogle lokaliteters vedkommende vil et besøg på stedet og hos lodsejeren
kunne afklare tvivlsspørgsmål om et anlægsspor.
Formålet med besigtigelsen er

• at få afklaret om ejeren eventuelt har kendskab til anlægget
• at undgå at foretage en udgravning
• at gøre ejeren opmærksom på anlægget og projektet og dermed

forhistorien på stedet.

Der budgetteres med ti undersøgelser/besigtigelser per år.

4. FREDEDE FORTIDSMINDER

Efter fredningsloven i 1937 blev fortidsminderne berejst over en 20-årig
periode og tinglysninger blev foretaget. Herefter var det hensigten at tilse de
fredede fortidsminder hvert femte år. Det siger sig selv, at med en bestand på
ca. 28.000 fortidsminder i hele landet var det en uoverkommelig opgave, men
mange steder fungerede tilsynet ikke. l forbindelse med amternes
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overtagelse af tilsyn og pleje af de fredede fortidsminder var det hensigten i
slutningen af 1970'erne at lave en ensartet berejsning og registrering af
fortidsminderne. Denne berejsning er ved at være gennemført efter godt 25
år.

Med amternes nedlæggelse er det sandsynligt, at museerne skal
overtage tilsynet med de fredede fortidsminder. En mulighed for at føre et
fornuftigt tilsyn med en stor del af fortidsminderne er anvendelse af
luftfotografering. Fortidsminder i skovbevoksning kan selv sagt ikke
besigtiges på denne måde, men en meget stor del af anlæg i dyrket mark,
kan besigtiges fra luften. Disse fortidsminder er samtidig mest udsat for
ødelæggelse.

Fra bl.a. Wales har man gode erfaringer med denne metode. Her findes
4.000 fredede fortidsminder, hvor 2.700 kan overvåges fra luften. 650
fotograferes hvert år, så hvert fortidsminde "besøges" hvert 3 - 4. år

Pilotprojektet består af:
• indledende arbejde sammen med Kulturarvsstyrelsen
• overflyvning og fotografering i udvalgte områder forår og efterår i

samarbejde med Kulturarvsstyrelsen
• tolkning af billeder
• på udskrevne billeder påføres fredningsnummer på anlæg, flyvedato

m.m.
• besigtigelse af udvalgte anlæg med synlige skader
• forsøg med brug af eksisterende lodfoto-serier
• rapport med fordele og ulemper, tidsforbrug m.m. udfærdiges

Projektet forventes udført i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen. Ud fra
erfaringer i udlandet forventes det, at alvorlige trusler mod fortidsminderne så
som pløjning, nybyggeri, grusgravning m.m. kan identificeres. Metoden
forventes at være et meget økonomisk supplement til besigtigelse på jorden,
og giver mulighed for at "besøge" fortidsminderne så ofte, at skader ikke når,
at falde for forældelsesfristen på fem år.
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Gravhøje på Ydby Hede

5. NATIONALE ANLÆG

Erfaringer fra udlandet viser, at flyvning og fotografering af kendte anlæg kan
øge forståelsen for disse anlæg betydeligt, idet spor af andre anlæg i
tilknytning til kendte anlæg, dukker op. Også Hans Stiesdals fotografering i
1960'erne og 70'erne af især voldsteder fra middelalderen gav mange nye
oplysninger om voldstederne og deres omgivelser. Igen kan oplysningerne
danne grundlag for den fysiske planlægning og for den arkæologiske
forskning. Denne del af projektet er samtidig overordentlig visuel og særdeles
velegnet til formidling.

Mulige anlæg kunne være:
• stenalder: Flintminerne ved Hov, Poskær Stenhus, Kong Humbles grav,

Troldkirken, Snæbum og andre megalitgrave, Sarup, Toftum, Løjt og
andre anlæg med systemgrave

• bronzealder: Ydby Hede, Mols Bjerge, Lusehøj, Fly Hede, Hygum Høje,
og andre højgrupper i det åbne land

• jernalder: Vestervig byhøj, Skørbæk Hede agre og bebyggelse, Hvolris
bebyggelse og grave, Rammedige og Olgerdiget og andre
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forsvarsvolde, Dejbjerg mosefund, Hjortspring og Nydam
våbenofferfund, Gallehus guldhornene, Gudme centralplads

• vikingetid: Lejre, Trelleborg, Fyrkat, Læborg, Jelling, Glavendrup,
Sjellebro, Ravning Enge, Ladby, dele af Hærvejen

• vikingetid/middelalder: Hørdum kirke, Læborg kirke, Hover kirke, Ålum
kirke, Tamdrup kirke, Hørning kirke, Tveje Merløse og/eller andre kirker
med tilknyttede vikingetidsfund, nedlagte klostre eller speciel historie

• middelalder: Kalø, Søgård i Thy, Hald, Lundenæs, Trøjborg, Bastrup,
Næsholm, Hindsgavl, Gurre, Stubber Kloster, Asmild Kloster og/eller
andre voldsteder og klostre

Projektet vil foregå som en kombination af flyvning omkring kendte nationale
anlæg og målrettede flyvninger efter bestemte anlægstyper: anlæg med
systemgrave (Sarupanlæg) fra stenalderen, forsvarsvolde fra jernalderen og
anlæg omkring kirker fra vikingetid/tidlig middelalder. Forløbet vil være:

• Flyvning og fotografering især om sommeren efter vegetationsspor og
reliefspor, først tæt på anlæg, så i større cirkler omkring anlæg

• Billederne med nye anlægsspor oprettes i AirPhoto
• Lokaliteter med nye anlægsspor tegnes ud digitalt
• Lokaliteterne indføres i "Fund og Fortidsminder", så de straks er

tilgængelige for museer, anlægsmyndigheder og offentligheden
De væsentligste resultater kan publiceres i 2010 evt. særskilt som en gave fra
- og med tekst skrevet af - danske arkæologer til Dronning Margrethe II på
hendes 70 års dag

6. UNDERVANDSARKÆOLOGI FRA LUFTEN

Flyvninger over vand - et mindre delprojekt
Fra oktober til maj, hvor vandet i de indre danske farvande er klarest, vil det
være muligt fra luften at observere skibsvrag, pælespærringer, fiskefælder,
saltudvindingsanlæg m.m. Overflyvninger vil foregå to gange om året.

• l samarbejde med undervandsarkæologer vil der blive gjort forsøg med
overflyvninger i områder, hvor der i forvejen foregår eller planlægges
undersøgelsesprojekter.

• Desuden overflyves udvalgte områder i Limfjorden, Lillebælt, det
sydfynske Øhav og omkring mindre øer for at få et indtryk af luftfoto-
arkæologiens muligheder i de danske farvande.

• Områder med i forvejen særlige kendte anlæg ved kysten eller i vandet
vil også blive overfløjet
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Deltagelse i seminar "From Heavens Above: European Cultural
Landscapes Revealed by Aerial Archaology" i Schwerin i Mecklenburg 29.
- 31. januar 2007. Seminaret arrangeres under Culture 2000 projektet
European Landscapes: Past, Present and Future. Landesamt fur Kultur
und Denkmalpflege har et project herunder "Bringing Air and Water
Together".

7. MODERNE TEKNOLOGI

Tre forskellige metoder skal afprøves for at teste muligheder for anvendelse i
arkæologiske arbejde:

Luftbåren LI DÅR (Light Detection And Ranging)
LIDAR måler ved hjælp af laserteknik højdeforskelle i jordoverfladen over
store områder med en opløsning og nøjagtighed, som hidtil ikke har været
mulig, når ses bort fra arbejdskrævende nøjagtige opmålinger på
jordoverfladen eller brug af fotogrammetri. Selv meget små højdeforskelle
kan måles, og man kan således for første gang få meget detaljerede og
præcise modeller af jordoverfladen. Også i skovdækkede områder er det
muligt. Forhistoriske og historiske anlæg, som synes helt udpløjede, vil i flere
tilfælde kunne ses på landskabsmodellerne.

FIRE-KANAL billeder
FIRE-KANAL billede gør brug af nær-infrarøde sensorer, der ligesom normale
billeder er rød, grøn og blå, men så tilføjer man en ekstra rød kanal. Denne
tilføjelse gør, at man får en fantastisk mulighed for at identificere forskelle i
vegetationen.

TERMISKE billeder
Termiske billeder viser temperaturudsving. Kameraet måler bølgelængden på
den termiske stråling og oversætter det til temperaturer. De fleste kameraer
viser også resultatet i et billede med farver, som vi mennesker kan se.
Teknikken bruges nu bl.a. til at finde brud på kabler og varmeudslip i tekniske
installationer. Eksisterende luftoptagelser eller nye, optaget i dette projekt
skal give mulighed for at vurdere brugen af teknikken til at identificere
arkæologiske anlæg underjordoverfladen.
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Omkring halvdelen af voldstedet Fjandhus ved Nissum Fjord

Projektet:

Ideelt udvælges der fem testområder, hvor de tre teknikker anvendes på de
samme objekter. Der vælges for eksempel et anlæg med systemgrave fra
stenalderen, en forsvarsvold fra jernalderen, bebyggelser med hegnsgrøfter
eller forsvarsgrave, et helt udpløjet voldsted eller lignende. Gerne lokaliteter,
som er fundet fra luften og som ikke kan ses på markoverfladen.

8. NATIONALT OG INTERNATIONALT
SAMARBEJDE

For at følge den internationale udvikling indenfor luftfoto-arkæologi og for at
orientere om dette projekt er det hensigten at deltage i internationale
konferencer. Samtidig arrangeres her i landet møder og en til to konferencer.
Et grundlæggende luftfoto-kursus arrangeres i Danmark i 2008.

Nationalt
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LAND-netværk
l december 2005 tog undertegnede initiativ til at danne et netværk for
luftfotoarkæologi l Danmark. Vi er nu otte deltagere, og har indtil nu holdt fire
møder. Vi arrangerer et stormøde på Moesgård Museum den 26. oktober
2006 for at informere om vores netværk og fortælle, hvad vi arbejder med.
Med etablering af projektet "Fortiden set fra himlen", vil der være arbejdskraft
til at udvikle netværket, så flere seminarer kan afholdes, bl.a. et seminar for
by- og landskabsplanlægger og arkæologer.

Internationalt

International luftfotoskole i Danmark 28.6. -4.7. 2008
Arbejdsseminaret er Danmarks første større bidrag til projektet PAST
LANDSCAPES OF THE BALTIC REGION gennemførelse (et samarbejde om
luftfoto-arkæologi omkring Østersøen). Det specifikke formål med seminaret
er at give deltagerne en intensiv introduktion til alle aspekter af luftfoto-
arkæologi, så de er i stand til selv at anvende metoden.
Ringkøbing Amt har foreløbig støttet planlægning af seminaret med 43.000
kr. English Heritage har givet tilsagn om at stille fire undervisere til rådighed.
Darja Grosman fra Univeristy of Lubljana, Slovenien og Wlodzimierz
Rapzkowski fra Adam Mickiewicz Universitetet i Poznan, Polen har ligeledes
givet tilsagn om at undervise.
Foreløbigt program:

Lørdaa den 28. iuni:
Deltagerne ankommer.
Undervisning eftermiddag og aften:
Velkomst
Introduktion til seminaret
Bebyggelsesarkæologi: Kort introduktion til
Danmarks arkæologi med vægt på Vestjylland.
(Anlægstyper,
organisering af arkæologi i DK m. m.)
Områdets geologi: Kort introduktion til
Danmarks
geologi med vægt på Vestjylland.
Kort introduktion til luftfoto-arkæologi:
Luftrekognoscering: Brug og metoder
Kortlægning og tolkning

Mandag den 30. juni:
Dag 3 - 6: Et hold undervises på skolen 3Y2

time, mens det andet hold er på flyveplads og i

Søndag den 29. iuni:
Introduktion til luftfoto-arkæologi'.
Kort historisk oversigt over luftfoto-arkæologi i
Europa
Luftfoto-arkæologi i Danmark
Hvorfor flyve?
Hvad kan man se? Bevarede fortidsminder,
skjulte fortidsminder, bygninger,
landskabsforandringer, bymæssige forandringer
m. m.
Tolkning/fotolæsning
Luftrekognoscering i praksis:
Sikkerhed på flyveplads og i fly
Fototeknik
GPS
På flyvepladsen og i luften:
Luftrekognoscering i praksis
De første flyvninger

Aften: Tur til Veteranflymuseet i Stauning
Tirsdaq den 1. juli:
På skolen:
Studenterne arbejder med projekter og case
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luften y/2 time. Holdene skifter efter middag. 9
-12.30 og 14.30-18.00.
På skolen:
Fotolæsning: Hvad man ser i luften på foto og
kort.
Forskellige typer luftfotos
Brug af stereoskop
Elementer! kortlægning: grafisk og digitalt
Brug afAirphoto og GIS-programmer
l luften og på flyvepladsen:
Brug af kamera
Registreringsteknikker
Flyvning

Aften: Foredrag: Luftfoto-arkæologi i England og
det øvrige Europa

studies på grundlag af deres luftfotooptagelser

l luften og på flyvepladsen:
Fortsatte flyvninger

Aften: Bustur i lokalområdet, bl.a. til lokaliteter,
vi har observeret fra luften

Onsdag den 2. iuli:
På skolen:
Studenterne fortsætter med projekter og case
studies på grundlag af deres luftfotooptagelser

l luften og på flyvepladsen:
Fortsatte flyvninger

Aften: Ekskursion i Jylland

Torsdag den 3. juli:
På skolen:
Fremlæggelse af projekter og diskussion af
resultater
\ luften og på flyvepladsen:
Afsluttende flyvninger. Alle får min. 7 flyvetimer

Eftermiddag: Session for alle studenter og
lærere.
Evaluering af seminaret. Uddeling af
kursusbeviser

Aften: Afslutningsmiddag
Fredag den 4.juli:
Morgenmad
Hjemrejse

Aerial Archaeoloaical Research Groups årsmøde 2009 i DK

Formanden for AARG (international sammenslutning af luftfoto-arkæologer)
Dave Cowley har spurgt undertegnede, om vi i Danmark vil arrangere et af de
kommende årsmøder l AARG. Hvis projektet "Fortiden set fra Himlen" bliver
en realitet, vil der være arbejdskraft til at arrangere dette møde.

Deltagelse i europæiske luftfoto-arkæoloai konferencer/seminarer

l løbet af et år vil der være omkring tre til fire internationale konferencer, som
det vil være relevant at deltage i og på nogle af dem orientere om projektet
"Fortiden set fra himlen". (AARG, Past Landscapes of the Baltic Region,
Culture2000m.fl.)
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9. FORMIDLING

Årlig rapport
En kort årlig rapport over årets arbejde udgives

Hæfter med delresultater
Der udgives delrapporter over punkterne 1. Basisregistrering og 4. Fredede
fortidsminder. Det vurderes, at resultaterne af disse emner vil være meget
efterspurgte.

Fund og Fortidsminder
De fundne lokaliteter indføres i databasen Fund og Fortidsminder, som er
tilgængelig for alle.

Mundtlig formidling
Projektet og dets resultater omtales i foredrag på internationale konferencer,
og hvor der måtte være interesse for det her i landet. Undertegnede har
undervist om luftfotoarkæologi to gange på Københavns Universitet, holdt
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foredrag for kollegaer flere gange både i udlandet og i Danmark og for
lægfolk især i museumsforeninger i hele landet adskillige gange.

Presse og TV
Gøres interesserede gennem pressemeddelelser, l forvejen viste pressen en
overvældende interesse, da bogen "Fortiden set fra himlen" udkom i 2002.
W skal med op at flyve, når der er gode iagttagelsesforhold. Der tages
kontakt til TV med henblik på at få dem til at dække projektet med en række
udsendelser.

Hjemmeside
En hjemmeside for projektet oprettes. Her skal være mange gode fotos og
der skal orienteres om projektet. Delresultater vil ligge her.

Konferencer
Der afholdes minimum en til to konferencer for arkæologer og planlæggere i
den fireårige periode.

Publikation
En bog med de væsentligste resultater og fotos udgives til sidst.

Ikke budgetterede formidlingsprojekter

Publikation
En bog med luftfotos af nationale anlæg og spektakulære overpløjede anlæg
kunne være en gave fra de danske arkæologer til Dronning Margrethe II på
hendes 70 års fødselsdag (jf. pkt. 5). Der er ikke budgetteret med denne
udgivelse i projektet

Vandreudstilling
En plancheudstilling med de mest spektakulære anlægsspor og fokus på
vores skjulte kulturarv. Udstillingen skal umiddelbart kunne opstilles på
rådhuse, biblioteker, museer og eventuelt udendørs.

Undervisningsmateriale
Et hæfte om luftfoto-arkæologi vil være velegnet til undervisningsbrug i de
mindre klasser i folkeskolen, da der er så mange gode billeder i emnet, at kun
lidt tekst er nødvendig.
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SAMARBEJDSPARNERE

1. Basisregistrering
• Kort- og Matrikelstyrelsen
• Det kongelige Bibliotek
• Historisk samling ved Flyvestation Karup

2. Basisundersøgelser: luftfotos og fotooptagelser
• Et udvalg af arkæologiske museer (bl.a. Ringkøbing Museum, Herning

Museum og MuseumscenterÅrs)
• Kulturarvsstyrelsen

3. Arkæologiske undersøgelser
• Et udvalg af arkæologiske museer (bl.a. Ringkøbing Museum, Herning

Museum og MuseumscenterÅrs)

4. Fredede fortidsminder
• Kulturarvsstyrelsen

5. Nationale anlæg
• Et større udvalg af arkæologiske museer
• Kulturarvsstyrelsen

6. Undervandsarkæologi fra luften
• Et mindre udvalg af Marinarkæologiske museer

7. Moderne teknologi
• Dansk Rumcenter
• Flyvestation Karup
• Evt. private firmaer.

8. Nationalt og internationalt samarbejde
• Luftfoto-arkæologisk Netværk Danmark (LAND)
• Århus Universitet
• Past Landscapes of the Baltic Region (samarbejde omkring Østersøen)
• English Heritage
• Kulturarvsstyrelsen
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ORGANISATIONSPLAN

Projektledelse og administration:
Holstebro Museum

Projektansvarlig og projektleder:
Museumsinspektør Lis Helles Olesen

Der nedsættes en faglig følgegruppe med personer med interesse i luftfoto-
arkæologi og selve projektet.
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TIDSFORBRUG

Tidsforbrug for de forskellige delprojekter ved museumsinspektør Lis Helles
Olesen. Hertil kommer studentermedhjælp på 3 måneder pr. år, hovedsagelig
til flyvning, opretning, tolkning, udtegning og indføring i Fund og Fortids-
minder.

Samlet tidsforbrug i projektet:

Registrering af historiske luftfotos: 11/2 md.
Historiske fotos: opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 6 mdr.
Flyvning, opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 9 mdr.
Arkæologiske undersøgelser 3 mdr.
Fredede fortidsminder 4 mdr.
Nationale anlæg 3 mdr.
Undervandsarkæologi fra luften V/z md.
Moderne teknologi 2 mdr.
Internationalt og nationalt samarbejde 6 mdr.
Publikation 7 mdr.
Møder, administration, PR 5 mdr.

l alt 48 mdr.

2007 og 2008:
Registrering af historiske luftfotos: 11/£ md.
Historiske fotos: opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 2 mdr.
Fredede fortidsminder 2Vz md.
Arkæologiske undersøgelser 1 md.
Flyvning, opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 3 mdr.
Nationale anlæg 1 md.
Undervandsarkæologi fra luften Vz md.
Internationalt og nationalt samarbejde 11/2 md.
Møder, administration, PR 1 md.

l alt 14 mdr.
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2009:
Historiske fotos: opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 1md.
Flyvning, opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 2 mdr.
Fredede fortidsminder 1V* md.
Arkæologiske undersøgelser 1 md.
Moderne teknologi 2 mdr.
Undervandsarkæologi fra luften 1/£ md.
Nationale anlæg 1/2 md.
Internationalt og nationalt samarbejde 11/2 md.
Møder, administration, PR 1 md.

l alt 11 mdr.

2010:
Historiske fotos: opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 114 md.
Flyvning, opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 2 mdr.
Arkæologiske undersøgelser 1 md.
Publikation 2 mdr.
Undervandsarkæologi fra luften Vz md.
Nationale anlæg 1!4md.
Internationalt og nationalt samarbejde 1V£ md.
Møder, administration, PR 1 md.

l alt 11 mdr.

2011:
Historiske fotos: opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 11/£ md.
Flyvning, opretning, tolkning, udtegning
og indføring i Fund og Fortidsminder 2 mdr.
Internationalt og nationalt samarbejde VA md.
Publikation 5 mdr.
Møder, administration, PR 2 mdr.

l alt 12 mdr.
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Spor efter hustomter og højryggede agre i kornmarker ved Idum

Lis Helles Olesen, museumsinspektør
9.11.2006
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FINANCIERING hele projektet Udgifter

Fortiden set fra himlen. Luftfoto-arkæologi i Danmark

Museumsinspektør, løn 4 år 2.100.000,00 kr.
Student, løn 12 måneder 300.000,00 kr.
Medarbejder KUAS, 1 md 45.000,00 kr.

Flyvninger 110 timer pr. år a 2.000 kr. 880.000,00 kr.

Deltagelse i konferencer og møder i udlandet 108.000,00 kr.

Trykning af endelig publikation incl. tegninger og illustrationer 250.000,00 kr.

Kørsel og ophold i forbindelse med møder og luftfotostudier 80.000,00 kr.

Udgravninger 20 lokaliteter a 7.500 kr. 150.000,00 kr.

Kulstof 14 dateringer 20 stk. 72.000,00kr.

Forsøg med ny teknologi 40.000,00 kr.

Luftfotoskole 550.000,00 kr.

To konferencer 25.000,00 kr.

Udstyr 20.000,00 kr.

Trykning af delrapporer og print af fotos 25.000,00 kr.

Uforudsete udgifter 75.000,00 kr.

Administrationsbidrag Holstbro Museum 150.000,00 kr.

lait 4.870.000.00 kr.

Indtægter:
1 mill forventes tilvejebragt fra Staten via den regionale kulturaftale.
Det resterende beløb tilvejbringes via fonds, museer, kommuner, region o.s.v.

9. ;| 0.2006
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FINANCIERING 2009 og 2010 udgifter

Fortiden set fra himlen. Luftfoto-arkæologi i Danmark

Museumsinspektør, lønudgifter alt incl. 22 mdr. 962.500,00 kr.
Student, løn 6 måneder 150.000,00 kr.

Flyvninger 200 timer a 2.000 kr. 400.000,00 kr.

Deltagelse i konferencer.møder og netværk i udlandet 40.000,00 kr.

Trykning af endelig publikation incl. tegninger og illustrationer 100.000,00 kr.

Kørsel og ophold i forbindelse med møder, flyvning og luftfotostudier 40.000,00 kr.

Udgravninger af 12 lokaliteter 87.500,00 kr.

Kulstof 14 dateringer 13 stk 48.000,00 kr.

Moderne teknologi 40.000,00 kr.

Konference 12.000,00kr.

Trykning af delrapporter og prints af fotos 10.000,00 kr.

Uforudsete udgifter 35.000,00 kr.

Administrationsbidrag Holstebro Museum 75.000,00 kr.

lait 2.000.000.00 kr.

Indtægter:
1 mill. forventes tilvejebragt via statslig finansiering, 1 mill tilvejebringes
lokalt

9. november 2006
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C.V. for Lis Helles Olesen

Lis Helles Olesen
Museumsinspektør
Holstebro Museum
Museumsvej 2
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 29 33
E-mail: lis.helles@holstebro-museum.dk

Civilstand: Gift med Palle Eriksen
Børn: Peter, Solveig, Julie

Uddannelse:

1982 Hovedfag i forhistorisk arkæologi ved Århus Universitet
1984 Bifag i middelalderarkæologi ved Århus Universitet

Beskæftigelse:
1984 Projektleder: Registrering af oldtidsagre i Vestjylland. Statens

Museumsnævn/Museumsrådet i Ringkøbing amt. 2 mdr.
Udgravningsassistent Moesgård Museum. 1 md.
Udgravningsleder Holstebro Museum. 1 md.
Barselsorlov 5 måneder

1985-86 Projektleder: Undersøgelse af middelalderlandsbyer
Museumsrådet for Århus amt

1986 - Ansættelse som museumsinspektør på Holstebro Museum
Maj 2004- Konstitueret museumsdirektør på Holstebro Museum
Sept. 2005

Tillidshverv:

1992-96 Medlem af Kulturhistorisk Råd
1995- Styremedlem i Jysk arkæologisk Selskab
1996-2002 Medlem af Det arkæologiske Nævn
1996-2002 Medlem af den arkæologiske referencegruppe under

Statens museumsnævn
2004- Projektkoordinator sammen med Wlodzimierz Ra_czkowski, Polen

for Past Landscapes of the Baltic Region
2005 Initiativtager til dannelse af LAND: luftfoto-arkæologisk netværk

Danmark

Andet:
Foredrag og undervisning i arkæologiske emner, især luftfoto-
arkæologi i Danmark og udlandet

Publikationsliste:
1981 Jernalderagre ved Halgård Bæk.

Holstebro Museum Årsskrift 1981. s. 5-20.
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1982 Jernalderbrandtomter i Skårup, Thy. Antikvariske studier 5 s. 253-
254.

1982 Vestjyske agersystemer set fra luften og jorden.
Antikvariske studier 6 s. 300-309.

1986 Jernaldergravpladsen ved Rydhave. Holstebro Museum Årsskrift
1985. s. 7-16.

1986 Museets ældste genstand.
Holstebro Museum Årsskrift 1986. s. 7-8.

1986 Sammen med Palle Eriksen: Arkæologi på naturgassens vej.
Holstebro Museum Årsskrift 1986. s. 31-34.

1987 Jernalderkrigeren i Vejrum.
Struerfolks. 31-34.

1987 Begravelsesplads gennem 2000 år i Stendis. Holstebro Museum
Årsskrift 1986. s. 22-54.

1987 Brandhøj og 146 andre gravhøje i Sevel sogn.
Fram 1987 s. 45-54.

1989 En barnegrav på Thyholm.
Holstebro Museum Årsskrift 1988. s. 44-49.

1988 Sammen med Torben Skov: Oldtidsvejen.
Fra Vesterhavet til Karup Å.

1991 Jernudvinding ved Bjørnkærgård.
Holstebro Museum Årsskrift 1990. s. 3-7.

1991 Sammen med Palle Eriksen: Nye Dysser.
Fram 1991 s. 71-80.

1991 sammen med Esben Graugaard og Torben Skov: Det nye
Holstebro Museum. Fram 1991 s. 7-33.

1987 Om danefæ, metaldetektor og ikke mindst Harald Holm. Holstebro
Museum Årsskrift 1991-92 s. 9-16.

1988 Yngre jernalder og vikingetid i det sydvestlige Limfjordsområde.
Kort- og råstofstudier omkring Limfjorden. Limfjordsprojektet
rapport nr. 6. Red. Jørgen Lund og Jytte Ringtved, s. 137-138.

1993 Når man ser det hele lidt fra oven - arkæologi fra luften.
Holstebro Museum Årsskrift 1993. s. 19-34.

1993 Middelalderiandsbyer.
Rapport udarbejdet for Museumsrådet i Århus amt.

1994 Vikingetid i Vestjylland. Landskab og bebyggelsen i Ulfborg herred
fra vikingetid til 1850. Red: Kristian Dalsgård og Erik Ulsig s. 67-70.

1989 Ældre jernalder bebyggelse ved den vestlige Limfjord belyst ved
agersystemer. Sandflugt, dyrkning og bebyggelse i
Limfjordsområdet. Limfjordsprojektet rapport nr. 7. Red. Jørgen
Lund og Jytte Ringtved, s. 111-112.

1994 Et "omtumlet" skelet.
Holstebro Museum Årsskrift 1994. s. 5-8.

1994 Jagtfugl. Skalk nr. 1 s. 14-15.
1994 Kistegrave. Skalk nr. 6 s. 8-11.
1995 Oldtidsudstillingen. Holstebro Museum Årsskrift 1995. s. 5-20.
1995 Helleristningssten fra Vind sogn.

Holstebro Museum Årsskrift 1995. s. 27-31.
1995 Vikingetid i Vestjylland. S 79-106. l Trabjerg, en vestjysk landsby

fra vikingetiden. Lise Bender Jørgensen og Palle Eriksen.
1996 En brandgrav fra bronzealderen og noget om ligbrænding.
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Fram 1996 s. 71-77.
1996 På sporet af vikingerne i Ulfborg herred? Holstebro Museum

Årsskrift 1996. s. 5-14.
1996 Sammen med Poul Mikkelsen: Vendeldiget.

Kuml 1.995/96 s. 135-147.
1997 Udgravningsvirksomhed i 1996. Bronzealder, l Arkæologiske

udgravninger i Danmark 1996 s. 74-77.
1997 Arkæologiske undersøgelser i naturgastraceet mellem Struer og

Cheminova. Holstebro Museum Årsskrift 1997. s. 5-17.
1998 Udgravningsvirksomhed i 1997. Bronzealder, l Arkæologiske

udgravninger i Danmark 1997 s. 45-49.
1998 Vikingegårde ved Nørre Felding kirke. Holstebro Museum Årsskrift

1998 s. 27-40.
1999 Udgravningsvirksomhed i 1998. Bronzealder. Arkæologiske

udgravninger i Danmark 1998 s. 51-56.
2000 Sammen med Palle Eriksen: Jernalderen, l Mellem hav og hede.

Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred, s. 125-143. Ed.
Dalsgaard m.fl.

2000 Sammen med Palle Eriksen: Vikingetiden, l Mellem hav og hede.
Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred. S. 144-173. Ed.
Dalsgaard m.fl.

2000 Bronzealder. Redaktion og tekst. Vor skjulte kulturarv. Arkæologien
under overfladen. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16.
April 2000.

2000 Sammen med Poul Mikkelsen: Vendeldiget - en folkevold fra
jernalderen. Holstebro Museum Årsskrift 2000. s. 5-14.

2001 Vandmøllen ved Hessel. Holstebro Museum Årsskrift 2001. s. 5-15
2001 Udgravningsvirksomhed i 2000. Bronzealder. Arkæologiske

udgravninger i Danmark 2000.
2002 De første spor af Holstebros middelalder. Holstebro Museum

Årsskrift 2002. s. 19-29.
2002 Sammen med Palle Eriksen. Fortiden set fra himlen.
2003 Rammedige - et forsvarsværk fra jernalderen. Holstebro Museum

Årsskrift 2003. s. 23-36.
2004 Brønde fra vikingetiden. Holstebro Museum Årsskrift 2004. s. 17-

23.
2004 Aerial Archaeology in Denmark. AARGnews 28. Newsletter of the

Aerial Archaeology Research Group, s 28-35.
2005 Til Torben. Tale ved afskedsreceptionen den 11. marts 2005.

Holstebro Museum Årsskrift 2005. s. 5-10.

2006 Archeologia lotnicza w Danii. (Luftfoto-arkæologi i Danmark) i
Biskupin... i co da/e/? Ed. Jacek Nowakowski, Andrsej Prinke og
Wtodzimierz Ra^czkowski.

2006 Trefliget spænde fra vikingetiden. Holstebro Museum Årsskrift
2006. s. 5-9.
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Holstebro, den 30. september 2005

Udtalelse vedr. Lis Helles Olesen

Lis Helles Olesen har siden den 1. april 1986 været ansat som museumsinspektør for
den forhistoriske afdeling ved Holstebro Museum.

Da Lis Helles Olesen blev ansat, holdt Holstebro Museum til i Lægård Mølles gamle
hovedbygning i Anlægget i Holstebro.
Fem år senere kunne Holstebro Museum flytte i sine nuværende lokaler. Som
museumsinspektør for den forhistoriske afdeling, blev det Lis Helles Olesen der stod
for opbygningen af den forhistoriske udstilling.

Lis Helles Olesens primære opgave har været at organisere og lede det arkæologiske
arbejde i de syv nordvestligste kommuner i Ringkøbing Amt. Igennem årene er det
blevet til en lang række store og små udgravninger, som Lis Helles Olesen har stået i
spidsen for.
På det faglige område har Lis Helles Olesen i to perioder siddet som den første og
hidtil eneste kvindelige arkæolog fra et af landets museer i det arkæologiske nævn.
Samtidig sad Lis Helles Olesen i Staten Museumsnævns referencegruppe, og har
siden 1994 siddet i styret for Jysk arkæologisk Selskab.

I årene som museumsinspektør, har Lis Helles Olesen skrevet en lang række artikler,
fra de udgravninger som hun har stået i spidsen for.
Senest har Lis Helles Olesen sammen med Palle Eriksen udgivet bogen: "Fortiden set
fra himlen". Sammen med bogen blev der vist en særudstilling over emnet. Både
bogen og udstillingen fik en flot modtagelse, hvilket resulterede i et stort salg af
bogen og efterfølgende udstillinger på andre steder, bl.a. på Forhistorisk Museum
Moesgård, Ringkøbing Museum og Museumscenter Års.

For medlemmerne af Holstebro Museumsforening og mange andre har Lis Helles
Olesen gennem årene været en skattet foredragsholder. Ud over foredrag i løbet af
vinteren, har Lis Helles Olesen på foreningens årlige generalforsamling, givet en
både faktuel og dertil også underholdende formidling af de fund museet har gjort i
løbet af året. Hertil kommer de ture Lis Helles Olesen har stået i spidsen. Det være
sig busture som gåture i og omkring Holstebro. Altid velforberedt og engageret med
en evne til at formidle fortiden, så vi der lever i nutiden får indsigt og interesse for
fortiden.

I maj 2004 sygemeldte daværende direktør Torben Skov sig, for efterfølgende at gå
på pension.
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Som nytiltrådt formand for Holstebro Museum var det derfor en stor glæde, at Lis
Helles Olesen sagde ja til at lade sig konstituere som direktør. I første omgang for
nogle måneder, men som tiden gik, skulle det vise sig at være for l år og 4 måneder.

Lis Helles Olesen har i denne periode som konstitueret direktør vist sig som en faglig
særdeles kompetent leder. Hendes arbejde har været karakteriseret ved stor
ansvarsfuldhed og ihærdighed. Hendes positive indgang til arbejdet har fastholdt det
konstruktive og positive arbejdsklima både blandt de ansatte på museet og i
bestyrelsen for Holstebro Museum og Holstebro Museumsforening.

Museets økonomi har været anstrengt de seneste år. Det har derfor været en krævende
opgave, både at overholde budgettet og på samme tid sikre udvikling. Dette har Lis
Helles Olesen løst med sikker hånd.

I samme periode har Holstebro Museumsforening fejret sit 75 års jubilæum. Det er
lykkedes Lis Helles Olesen sammen med det øvrige personale at skabe en
jubilæumsudstilling, der har påkaldt sig stor interesse, og som har formået at inddrage
en lang række personer uden for Holstebro Museum.
Selve jubilæumsdagen blev fejret med et stort historisk modeshow med over 30
mannequiner. Igen stod Lis Helles Olesen som tovholderen for et stort flot
arrangement.

Såvel Holstebro Museums bestyrelse som Holstebro Museumsforenings bestyrelse
har udtrykt stor ros til Lis Helles Olesen for hendes varetagelse af jobbet som
konstitueret direktør.

Som formand har jeg lært Lis Helles Olesen at kende som flittig og pligtopfyldende,
som tager sit ansvar alvorligt og som forstår at skabe resultater. Der er ingen tvivl
om, at hvis hun søger et nyt job, er hun velfunderet til at prøve nye udfordringer.

Jeg medgiver hermed Lis Helles Olesen mine bedste anbefalinger.

Med venlig hilsen

Arvid Lisbjerg
Lerpytterne 4
7500 Holstebro
tlf. 9741 1739

Formand for Holstebro Museum
Formand for Holstebro Museumsforening
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Spjald-Grønbjerg 
Musikforening 
/Linda Andersen 
Havrevænget 1 
6971 Spjald 

Telefon & Fax 97381527 
linda.s.andersen&skolekom.dk 

Spjald d.27-06-07. 

Til Region Midtjyllands Kulturpulje. 

Jeg tillader mig herved at søge om kulturmidler til Festival i Åparken i Spjald d. 08. september 
2007 fra Region Midtjyllands Kulturpulje. 

Vi er flere foreninger, der er gået sammen om dette forholdsvist store projekt for området. 

Vi har dette dejlige parkanlæg og vil gerne give folk i området den store kulturelle 
oplevelse, det vil være at komme til denne festival, hvor der er lagt et meget varieret 
program med hensyntagen til alle aldre og hele familier. 

Vi arbejder med et budget for hele dagen på ca 90000 kr og tillader os hermed at søge 
om støtte til projektet. 

Pa udvalgets vegne 

Bilag medsendt. 



SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE KUNSTFORENINGER 

THE ASSOCIATION OF DANISH ARTS SOCIET1ES 

(J UO 27. 6. 2007. 

Forslag om etablering af vandreudstillinger med regionens kunstnere. 

Undertegnede vil på vegne af Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger foreslå, at der 
etableres vandreudstillinger med en eller flere af regionens professionelle kunstnere som deltagere 
enten i den samme udstilling eller hver for sig. 
Som prøve kunne vælges en udstilling med et udpluk på 2-5 kunstnere. 
Udstillingerne kan tilbydes til kunstforeninger såvel private som offentlige samt til institutioner. 
Prisen for en udstilling kunne f.eks. være betaling af transporten til næste sted med fragtmand eller 
lignende og måske et beløb i leje f.eks. 1000 kr. Betalingen kunne også være ren leje (f.eks. 3.000 
kr.) og at regionen stod for transporten med en vognmand. 
Som udgangspunkt etableres udstillingen i passende emballage til vandring i regionen, men det 
kunne også være en god måde at præsentere/markedsføre regionen og regionens kunstnere på i 
forhold til andre egne i landet - det er mit indtryk, at mange kunstforeninger vil være interesseret i 
en sådan udstilling indenfor en beløbsgrænse på 4.000 kr. 
Udstillingerne kan evt. etableres i et samarbejde med BKF i regionen. 
Udstillingerne kan evt. udbydes gennem Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, se 
nærmere om denne på www.sdkunst.dk 

Forslag til budget: 
Transportkasser 5.000 kr. 
Tryksager 8.000 kr. - plakat og folder 
Etablering 5.000 kr. 
Forsikring 4.800 kr. pr. år - værdi 200.000 kr. - afhængig af kunstform og værkernes pris 
Kunstnervederlag 24.000 kr. pr. år - svarer til en værdi på 200.000 kr. 
Transport og administration 72.000 kr. pr. år - afhængig af afstand, indenfor regionen væsentligt mindre 
Samlede udgifter for 1. år. 118.800 kr. 
Indtægter (leje) 48.000 kr. pr. år - ved udleje i 12 måneder 
Udgift for regionen 70.800 kr. for det første år. 

./. Vedlagt udstillingsfolder for en udstilling etableret i samarbejde med Nordjyllands Amt i 2006. 

Finn Mikkelsen 
tlf. 3010 6982 

Y!2i 

www.sdkunst.dk 
Formand Finn Mikteisen, Aihøjvænget 31, 4220 Korsør, Hf. 5837 4061, fmikekorsoerkunst.dk 

Næstformand Jørn Madsen, Østre Strandvej 20, 2680 Solrød, tlf. 5614 4008, jogema2003@yahoo.dk 
Kasserer Mogens Christiansen, Cikorievej 1, 4300 Holbæk, tif. 5944 1908, mc@mckunst.dk 

Sekretær Hans-Jørgen Højvælde, Bødkergårdsvej 22, 3300 Frederiksværk, tlf 4772 1293, hjh@post9.teie.dk 
PR m v Henry Rossie, Bøgedevej 6, Siimminge 4100 Ringsted, tlf. 5687 9330, info@skovbokunst dk 

http://www.sdkunst.dk
http://www.sdkunst.dk
http://fmikekorsoerkunst.dk
mailto:jogema2003@yahoo.dk
mailto:mc@mckunst.dk
mailto:hjh@post9.teie.dk
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