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Overordnet strategi for Arkæologi Nordjyske 
Museer 2021-2025 
 
Nordjyske Museer er det kulturhistoriske og statsanerkendte museum, som varetager 

bestemmelserne i Museumsloven i forhold til en række basisopgaver vedrørende indsamling, 

registrering, bevaring, forskning og formidling for og i samspil med Jammerbugt Kommune, 

Aalborg Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune. En del af dette arbejde omfatter 

bl.a. sikring af kulturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af 

jordarbejder inden for museets ansvarsområde. 

Nordjyske Museer er desuden et af ti museer, der for Slots- og Kulturstyrelsen varetager tilsynet 

med fredede fortidsminder i Vendsyssel og Himmerland. 

Dette dokument danner udgangspunkt for museets arkæologiske virksomhed og resumerer 

strategierne for indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. De pågældende 

strategier gælder for museets samlede virke, dvs. nyere tid og arkæologi. Dertil kommer en 

administrationsplan, der også indbefatter museets forretningsgange i forbindelse med 

arkæologiske undersøgelser og undersøgelsesstrategi. 

Alle strategierne, som findes på museets hjemmeside er godkendt af museets leder og desuden 

forelagt Slots- og Kulturstyrelsen. I de følgende er hovedtrækkene i de forskellige strategier 

sammenfattet med fokus på arkæologi. 

Indsamling 
Museets indsamlingsstrategi inden for det arkæologiske område tager primært udgangspunkt i 

kapitel 8-arbejdet, som udgør en væsentlig del af det arkæologiske arbejde. Dette medfører, at 

museet kun selv kan prioritere oldsagsindsamlingen inden for de rammer, som kapitel 8-arbejdet 

giver. Disse begrænsninger gør dog ikke, at museet ikke har en reflekteret og prioriteret 

indsamlingspolitik. Således prioriteres det udelukkende at hjemtage de genstande fra 

udgravningerne, som skønnes at have en faglig relevans for den pågældende lokalitet. 

Indsamlingspolitikken refererer til museets forskningsstrategi og til Slots- og Kulturstyrelsens 

nationale arkæologiske strategier. Museets indsamlingsstrategi dækker også nyere tid. 

Registrering 
Museets registreringsstrategi har til formål at sikre, at museet opfylder de retningslinjer og 

lovmæssige krav, der er formuleret af Slots- og Kulturstyrelsen, og som bl.a. er nedfældet i ”Dansk 

Museums Dokumentations Standard” samt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Desuden 

skal strategien sikre, at registreringspraksissen har en standard, så data både analogt og digitalt er 

tilgængelige for formidling og forskning i fremtiden. Dette sker bl.a. gennem publicering af data i 

Slots- og Kulturstyrelsens centrale registre herunder SARA og Fund og Fortidsminder efter 

gældende retningslinjer. 
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Bevaring 
Udgangspunktet for bevaring og konservering på Nordjyske Museer er museumslovens krav samt 

gældende faglige standarder. Det overordnede mål er at opnå et højt niveau for sikring og bevaring 

samtidig med, at det arkæologisk materiale er let tilgængeligt såvel for forskning som for 

formidling. Bevaringsarbejdet skal opfattes som en integreret del af samlingsvaretagelsen, 

sammen med registrering og dokumentation og indgår i museets overordnede strategi for den 

samlede virksomhed. Principperne for bevaring er gennemgået i museets bevaringsplan. 

Forskning 
Forskningsstrategien er udarbejdet på grundlag af den overordnede strategi for museets 

virksomhed, der gælder for 2021-2024, og er dermed koordineret og skal forstås og læses i 

sammenhæng med strategierne for indsamling og formidling. Strategien er dertil rettet mod en 

styrkelse af museets forskning med baggrund i den løbende virksomhed, som denne beskrives i 

henholdsvis Museumsloven, museets vedtægter og i kvalitetskravene for arkæologi. Desuden 

tager forskningen udgangspunkt i egne samlinger især den bygherrebetalte arkæologi for løbende 

at bringe den store mængde af data i spil for at sikre, at der også er et forskningsafkast. Museet 

samarbejder desuden med andre museer og vidensinstitutioner for at sikre kvalitet og udvikling i 

museers forskning og efter det almene forskningsbegrebs krav om originalitet. Der foreligger en 

samlet forskningsstrategi, som også gælder for nyere tid. 

Formidling 
Med baggrund i den arkæologiske forskning og museets undersøgelsesresultater er formålet med 

formidlingsstrategien at skabe en enestående og levende formidling, der har relevans for 

mennesker i dag. En formidling der samtidig perspektiverer og debatterer nutiden i relation til 

fortiden og skaber en forståelse af, at vi alle er del af samme større fortælling. Denne fortælling set 

fra en nordjysk vinkel er en del af Nordjyllands identitet. Nordjyske Museer ønsker således vha. 

nutidige virkemidler både på lokalt, regionalt og internationalt plan at udbrede kendskabet til den 

nordjyske kulturarv. I museets formidlingsstrategi kan læses mere om bl.a. fokusområder, digital 

formidling, tilbud til bygherrer osv. 

Administration 
Nordjyske Museers administrationsstrategi har til formål at sikre, at Nordjyske Museer forvalter 

museumslovens kapitel 8 så professionelt, kompetent og effektivt som muligt i henhold til Slots- og 

Kulturstyrelsens krav og retningslinjer. Strategien omhandler især forvaltning, organisering, 

sagsbehandling, forretningsgange i forbindelse med arkæologiske undersøgelser og formidling 

herunder ”arkæologi som værdiskaber”. Administrationsplanen omfatter også museets 

undersøgelsesstrategi på det arkæologiske område, eftersom den er en integreret del af de 

forretningsgange, der er i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser og undersøgelser. 
 

Denne strategi er forlagt og godkendt af museets direktør. 

 

Dato: 09.03.2022   Lars Nørbach                                                      

 


