Program 2017:
Første halvdel af seminaret foregår i AU bygning 4206 lokale 121.
10.00-10.25 Registrering
10.25-10.30 Velkomst
10.30-11.00 Mads Bjerregaard
Munkenes landskab og landskabssyn: Et studie af
landskabet omkring Øm Kloster
Landskabet er uundgåeligt, vi lever i det til alle tider og er nød til at
forholde os til det, bevist eller ikke. Herreklostrene er uhjælpeligt forbundet
til landskabet de ligger i, og herved er Øm Kloster ingen undtagelse. Denne
præsentation stræber efter at belyse munkenes forhold til landskabet ved
Øm Kloster: Hvordan de har tænkt over det, ændret det og hvordan det har
påvirket deres liv.
11.00-11.15 Kaffepause
11.15-11.45 Inger Laigaard
Tømrerhåndværket og tømrerne i Middelalderen og
Renæssancen
Specialet undersøger hvilke informationer man kan få om
datidens tømrer og deres håndværk ved at sammenstille
grundige beskrivelser af forarbejdningsspor på tømmer med
dendrokronologiske dateringer. Oplægget vil have fokus på
tømmermærker, som både var udgangspunktet for specialet og
blev den del, der gav de fleste og mest interessante
informationer. Resultaterne giver et indblik i tømrernes
organisation og giver bygningsarkæologien nyt værktøj.
11.45-12.15 Jonathan Falck Stigsby
Sygdomsbehandling i Danmarks middelalder
Hvad skete der, hvis du blev syg i middelalderen? Almen
konsensus er, at dine odds ikke var ret gode. Men i
virkeligheden var middelalderen på mange måder forgænger for
moderne medicin, og der var adskillelige behandlingsformer.
Forskning i sygdomsbehandling i middelalderen har ikke
udviklet sig synderligt siden midten af 1900-tallet, men der
tegner sig et noget anderledes billede, når man anvender de
moderne metoder inden for arkæologien – der på mange måder
vender billedet helt på hovedet.
12.15-13.00 Frokost

Anden halvdel af programmet foregår i bygning 4206 lokale 139
(foredragssalen)
13.00-13.30 Årsmøde
13.30-13.40 Finde plads
13.40-14.20 Luise Ørsted
Middelalderlig mode - proteiner afslører foretrukne
ressourcer til lædersko
De danske museer rummer flere store samlinger af arkæologisk
læder fra vanddrukne og iltfattige kulturlag fra middelalderen.
Disse indeholder proteiner, som kan udvindes med metoderne
ZooMS og LC-MS/MS og blandt andet bruges til artsbestemmelse. I foredraget fortæller Luise Ørsted Brandt om metoderne
og nye undersøgelser af lædersko fra Odense, Viborg og Ribe.
14.30-15.0 Kirstine Haase
Thomas B. Thriges Gade udgravningerne – resultater og
perspektiver.
De sidste udgravninger i forbindelse med lukningen af Thomas
B. Triges Gade er nu afsluttet og det er tid at gøre status. Dette
bidrag til årets træf vil bestå i en kort gennemgang af resultaterne fra første etape (2013-2014) samt eksempler på, hvordan
materialet kan anvendes i studiet af byens praktikker, netværk
og identiteter – kort sagt, det levede liv i byen. Desuden vil jeg
berøre, hvilke problematikker i forhold til arkæologiske og
naturvidenskabelige metoder, vi er stødt på undervejs og hvilke
løsningsmodeller, der tegner sig.
15.00-15.10 Kaffepause
15.10-15.50 Lilian Skytte
”Til jord skal du blive” – Det kemiske aftryk af det bløde
væv.
Når man støder på en nedlagt kirkegård under en udgravning, er
der naturligt nok stor fokus på de skeletter, der kommer frem af
jorden. Graven skal opmåles, og knoglerne fritlægges,
fotograferes og tages op til bevaring og videnskabelige
analyser. De fleste arkæologer betragter jorden som en
forhindring, der blokerer for de fund, der titter frem, men den
kan vise sig at være et helt fantastisk bidrag til historien om det
døde individ. Jorden omkring skelettet kan give os viden om
sammensætningen af det bløde væv og dermed individets
historie helt op til få dage før døden. Jeg vil komme ind på de

kemiske analyser af jordprøverne, sygdomsbehandling, fede lår
og andre interessante ting, der kan komme ud af IKKE at smide
jorden væk.
15.50-16.00 Afrunding

