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Mesolitisk Netværk - et nyt netværk 
 
Af Søren A. Sørensen, Museumsinspektør, mag. art. og ph.d. 
E-mail: sa.sorensen@get2net.dk 
 
Oprettelsen af et mesolitisk netværk i Danmark 
Som museumsansat arkæolog på et kulturhistorisk museum i provinsen kan man hurtigt føle at 
man er ved at miste kontakten til det forskningsmiljø, der findes på universiteterne. I et forsøg på 
at skabe et inspirerende fagligt miljø uden for universitetets rammer, startede jeg derfor i 1997 et 
mesolitisk netværk sammen med kollegaer fra to andre sjællandske museer (Hørsholm og 
Sydsjælland). Baggrunden for at jeg henvendte mig til netop disse to kollegaer var, at de arbejdede 
med problemstillinger, der var meget lig dem jeg beskæftigede mig med, og fordi deres situation 
på mange måder lignede min egen, mht. manglende fagligt miljø o.s.v.. Ideen blev vel modtaget 
og vi startede sammen det mesolitiske netværk, som har fungeret siden. 
 
Netværkets formål 
Målet med netværket var i første omgang at forsøge at skabe et forskningsmiljø, på tværs af de 
ofte meget stramme institutionelle rammer, som vi arbejder under på museerne. Netværket skal 
med andre ord udgøre en paraplyorganisation, hvor man kan dyrke og udvikle sine arkæologiske 
præference-områder, i vores tilfælde mesolitikum. Dette gøres først og fremmest gennem møder 
hvor udvalgte emner diskuteres, men også ved besøg på udgravninger og museer.  

Netværket har også vist sig velegnet til at holde hinanden a jour med nyere litteratur, noget 
der ofte er et problem når man ikke længere har en jævnlig kontakt til de store biblioteker. Et 
samarbejde udmøntet i et interessebaseret netværk kan være løsningen på mange tilsvarende 
problemer.  

Det viser sig dog hurtigt at man bliver nødt til at inddrage et større antal personer i 
netværket for at få den nødvendige dynamik og synergieffekt i foretagendet. Jo bredere 
ansættelses- og uddannelsesmæssig baggrund deltagerne i netværket har, jo større chance er der 
for at opnå en stimulerende og frugtbar debat. Det må derfor også være et af netværkets mål at 
forsøge at gøre kredsen af deltagere så stor og bred som mulig. 
 
Foreløbige resultater og erfaringer  
Et af de konkrete resultater af det mesolitiske netværks eksistens har været afholdelsen af et 
symposium, hvis mål var at give en status over den mesolitiske forskning i dagens Danmark samt 
pege på nogle fremtidige perspektiver. Symposiet blev afholdt i Vordingborg i 1998 og var på 
mange måder en stor succes, både med hensyn til antal deltagere (ca. 50), og indlæg. Det eneste 
negative, som symposiet affødte, var at arbejdet med den efterfølgende symposieberetning var så 
tidskrævende for arrangørgruppen, at arbejdet i netværket, i høj grad kom til at lide under det. 
Måske var vores ambitionsniveau for højt, når man tager i betragtning at meget af det arbejde, der 
lægges i denne slags opgaver, bliver udført i fritiden eller når det kan presses ind i det daglige 
program. Ikke desto mindre er vi i gang med planlægningen af endnu et symposium, der forventes 
afholdt i 2003, men denne gang måske med en mindre ambitiøs publikation som afslutning. 
 
Erfaringerne fra det mesolitiske netværk er langt overvejende positive. Netværket har givet 
mulighed for at diskutere faglige problemstillinger med kollegaer, der arbejder med beslægtede 
projekter, hvilket er stimulerende og frugtbart. Det  har også vist at man ikke skal gå og vente på at 
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sådanne initiativer nødvendigvis kommer fra de store institutioner såsom Nationalmuseet, 
universiteterne eller styrelser, der beskæftiger sig med arkæologi. Små museer der går sammen om 
at skabe et netværk kan sagtens selv, og når det drejer sig om at opbygge et forskningsmiljø, som i 
vores tilfælde, inden for mesolitikum, så er der ikke nogen institutioner i Danmark, som kan prale 
med at de har en størrelse, hvor der inden for institutionens egne rammer eksisterer et sådant miljø. 
Vi er med andre ord nødt til at gå sammen på tværs af institutionelle grænser for at skabe det, der 
er drivkraften og inspirationen i det meste forskningsarbejde, nemlig et forskningsmiljø hvor man 
kan få afprøvet sin argumentation og drøftet sine teorier før de bliver publiceret. 
 
En ting, der er af stor betydning, for at få størst muligt udbytte af et netværk, er, at inddrage 
forskere fra andre lande samt fra nabodiscipliner. Kun herved kan man bryde den selvbekræftelse, 
der ellers let kommer til at præge en snæver national kreds af forskere. Det kan i denne forbindelse 
være et problem at netværket ikke har nogen officiel adresse, da det betyder at udenlandske 
kontakter udelukkende er knyttet til netværket som personlige kontakter, og dermed står og falder 
med denne/disse personers tilknytning til netværket. Hvor en officiel adresse tidligere var 
forbundet med et center eller en anden forskningsinstitution så kan man i dag erstatte dette med en 
Web-site – et center uden vægge. De nye muligheder, der er kommet for hurtig kommunikation på 
tværs af alle grænser via E-mail, har allerede bevist sin værdi også inden for det mesolitiske 
netværk, hvor man hurtigt kan få kontakt til kolleger i andre lande og stille spørgsmål om 
relevante problemstillinger, og ofte få svar tilbage inden for nogle få dage.  
 
Hvem kan være med i det mesolitiske netværk?  
I princippet er netværket åbent for alle, og til de større arrangementer såsom symposier eller 
arrangerede foredrag, er der også reelt åbent for alle der har lyst. I praksis betyder det imidlertid, at 
fordi vi kommer fra små museale institutioner, er der visse grænser for hvor store møder vi kan 
afholde inden for de fysiske rammer som vores arbejdspladser kan tilbyde. Derfor har vi valgt at 
sige at der i de løbende møder med planlægning af symposier og drøftelser af mesolitiske 
problemstillinger o.l. kun er plads til folk, der yder en aktiv indsats – dette krav regulerer helt 
automatisk deltagerantallet til en håndterlig størrelse. Uden at der er opstillet nogen formelle krav 
til deltagernes forudsætninger, så ligger det implicit i tanken med netværket, at deltagerne selv skal 
arbejde med mesolitiske problemstillinger på et rimeligt højt niveau. Studerende på specialeniveau 
er altså meget velkomne i netværket, det er jo ofte her fornyelsen kommer fra. 
 
Hvordan skal netværket udvikle sig i fremtiden? 
I starten var det min ambition også at skabe et elektronisk forum for debat og indlæg omkring 
mesolitiske problemstillinger. Denne form for netværk ville give mulighed for at overskride de 
nationale grænser, og måske få opbygget et globalt mesolitisk forum til gavn og inspiration for alle 
deltagere. Jeg har dog måttet erkende at det er bedre, at få det lokalt baserede netværk til at 
fungere først, inden man kaster sig ud i nye og tidskrævende opgaver. I fremtiden bør netværket 
dog også have en elektronisk Web-site, hvor man kan formidle resultater på en hurtig og billig 
måde, og hvor man i brevkasseform kan føre diskussioner eller stille spørgsmål. Den elektroniske 
del skal dog på ingen måde afløse de møder som afholdes i netværkets regi, men blot ses som et 
supplement til disse møder. 
 
Hvor skal man henvende sig hvis man er interesseret i at deltage i netværkets aktiviteter? 
Strukturen i netværket er meget løs, men det har siden starten i 1997 været Ole Lass-Jensen, 
Hørsholm Egns Museum, Keld Møller Hansen, Sydsjællands Museum og undertegnede Søren A. 
Sørensen, Museet Færgegården, der har udgjort kernen i netværket. Så en henvendelse til en af os 
vil automatisk føre til at man kommer med på listen over interesserede deltagere. 
 


