Prisnotat ADBOU 2017
Arkæologiske skeletter – generelle forhold:


De nedenfor skitserede priser og betingelser gælder for skeletter, der kan anses at have
kulturhistorisk værdi hvad enten de er fremkommet ved arkæologiske udgravninger eller
som tilfældige fund.



Der beregnes én prisenhed pr skelet, kasse med løsfundne knogler eller grav – uanset
mængden af bevarede knogler. Der beregnes ikke ekstrapris for rimelige mængder af
løsfundne knogler i gravene – i denne forbindelse anses ’en rimeligt mængde’ at være
mindre end 25 % i graven. Priserne er baseret på, at knoglerne leveres i Odense, i vasket
tilstand og i ’antropologkasser’ så det er muligt at opmagasinere dem.



Priserne inkluderer opbevaring. Alle priser er eksklusiv moms. For alle større sager (50
skeletter eller mere) betales halvdelen af den aftalte pris når de første knogler leveres i
Odense og resten, når beretningen foreligger. Småsager afregnes som det er mest praktisk
– ved leveringen eller ved beretningens aflevering.



Prisen er 2700,- kr. + moms pr. enhed. En enhed er en grav med primært skelet og evt.
tilhørende løsfundne knogler fra gravfyldet i det omfang, at disse knogler ikke udgør mere
end 25 % af kassens indhold eller en antropologkasse med løsfundne knogler. Denne pris
gælder for 1-30 skeletter.
o Mængderabat fra 31-100 skeletter kr. 2.200 (+81.000 kr. for de første 30 skeletter)
+ moms; pris for næste 100+ skeletter er 1.800 kr. (+235.000 kr. for de første 100
skeletter) + moms.



Prisen indbefatter antropologisk beretning, opbevaring under forsvarlige forhold, adgang
til materialet i en database, evt. konsulenthjælp til udgravning og kørsel i forbindelse
hermed og evt. hjælp til opsætning af udstillinger med skeletterne.



ADBOU tilbyder at vaske skeletter. Vask af ét skelet koster 300 kr. (+ moms) der beregnes
samme pris for en antropologkasse med løsfundne knogler, hvis disse ønskes vasket.



Det forudsættes, at de opmagasinerede knogler uden forudgående tilladelse fra det
deponerende museum kan bruges til ikke destruktive analyser – som materiale for
studenteropgaver og sammenligningsmateriale for alle typer af forskningsprojektet.



Hvis knoglerne indgår som hovedmateriale i et forskningsprojekt eller de underkastes
nogen form for destruktiv analyse (14C datering, udtagelse af prøver til aDNA eller sporstofanalyser) vil det kun ske efter skriftlig tilladelse fra det deponerende museum.

Arkæologiske skeletter – særlige omstændigheder:


Ordning 1:
o Denne ordning kan bruges, hvis fundet omfatter mindst 350 enheder (grave,
skeletter og/eller kasser med løsfundne knogler)
o Det forudsættes, at mindst én af de gravende arkæologer har et knoglekendskab
svarende til bestået kurserne ’Biologisk antropologi I (SU504)’ og 'Biologisk
antropologi III (SU508)' ved Syddansk Universitet, og at der sammen med
skeletterne leveres et omfattende tegnings- og arkæologisk registreringsmateriale
af høj kvalitet og både på papir og i elektronisk form.
o Under disse forudsætninger er prisen pr. enhed 1.900 kr. (+moms).



Ordning 2:
o Denne ordning kan bruges, hvis fundet omfatter mindst 350 enheder (grave,
skeletter og/eller kasser med løsfundne knogler)
o Det forudsættes, at mindst én af de gravende arkæologer har et omfattende
knoglekendskab svarende til klart mere end forudsætningerne ved Ordning 1. Det
vil sige at den antropologisk kvalificerede arkæolog har bestået ’Projektopgave i
Biologisk Antropologi’ (eller tilsvarende) og har en antropologisk uddannelse over
bachelorniveau.
o Skeletterne leveres vaskede og registrerede til ADBOU sammen med en såvel
osteologisk som arkæologisk database.
o Ordningen inkluderer supervision ved seniorosteolog fra ADBOU såvel under
udgravningen som under registrerings- og beretningsarbejdet. Supervisionen er
inkluderet i prisen.
o Under disse forudsætninger er prisen pr. enhed 1000 kr. (+moms).



Ordning 3:
o Denne ordning kan bruges, hvis fundet omfatter mindre end 100 enheder (grave,
skeletter og/eller kasser med løsfundne knogler) og hvis fundet ved sin karakter,
placering, datering skønnes at kunne føre til etablering af et forskningsprojekt, til
hvilket, der kan forventes ekstern finansiering. Anvendelsen af denne ordning beror
på skøn og skønnet foretages af ADBOU.
o Under disse forudsætninger er prisen pr. enhed 1150 kr. (+moms).

CT-scanning:
 ADBOU råder over sin egen CT-scanner, så det vil som noget nyt være muligt rutinemæssigt at tilbyde scanning af skeletter, enkeltknogler og jordklumper med dårligt
bevarede knogler. Som metodeudvikling vil en del skeletter, knogler og jordklumper blive
scannet, når det skønnes nødvendigt for at opbygge den fornødne rutine og erfaring, men
ADBOU kan også tilbyde at scanne skeletter, knogler og jordklumper på museernes
bestilling. Prisen for en scanning svarende til et helt skelet af rene knogler eller en legemsdel (hoved, brystkasse, bækken) i en jordklump. I 2017 bliver prisen for en sådan scanning
sat til 1500 kr. + moms. Denne pris vil sandsynligvis stige, når vi kender den faktiske tid der
medgår til forberedelse, selve scanningen og rapporteringen af scanningsresultatet.
Museerne opfordres til at se denne pris som en opstartsrabat og benytte sig af muligheden

for på denne måde ikke invasivt at se ind i knoglerne.
Opbevaring af skeletter:
 Denne ordning indebærer udelukkende opbevaring af skeletter. Skeletterne opbevares
under forsvarlige forhold og vil være tilgængelige for museet, ligesom skeletterne vil blive
indført i vores database. Prisen er pr. enhed 500 kr. (+moms).
Konsulentbistand:
 Kontakt os venligst for en gratis og uforpligtende samtale ved planlægning af
skeletudgravninger eller ved andre skeletfund.
 Konsulentbistand i forbindelse med udgravninger af skeletter. Pris: 600 kr. pr time
(+moms) + kørsel. Der betales ikke for konsulentbistand, hvis bistanden gives i forbindelse
med et skeletfund, der fører til betaling for skeletundersøgelser under de ovennævnte
ordninger for arkæologiske skeletter.

Kurser:


ADBOU tilbyder kurser for museumsfolk, der skal udgrave skeletter.
o Kursus 1, halv dag. Indføring i hvordan et skelet ser ud, både som barn og voksen,
og der bliver gennemgået hvilke særlige forhold, der kan tages hensyn til i forhold
til at udgrave knogler mest hensigtsmæssigt. Pris: 2000 kr pr. person ved min. 5
deltagere (+moms).
o Kursus 2, halv dag. Gennemgang af nogle af de analyser der kan laves på
skeletterne - hvad får man ud af at se på knoglerne. Pris: 2000 kr pr. person ved
min. 5 deltagere (+moms).
o Heldagskursus, kursus 1+2 samlet pris: 3500 kr. pr. person ved min. 5 deltagere
(+moms).
 ADBOU tilbyder formidling til skoleelever fra 5. til 10. klasse samt på
ungdomsuddannelser. Pris: 1000 kr. pr. time (+moms).
 ADBOU tilbyder formidling for grupper, foreninger m.m. med interesse for emnet. Her
skal der være mindst 10 deltagere i gruppen. Pris: 1000 kr. pr. time (+moms).

Skeletter af politimæssig interesse:


Skeletter, skeletdele og enkeltknogler, der indbringes af politiet eller lignende
myndigheder og som af disse myndigheder vurderes muligvis at være af interesse for
efterforskningen af forbrydelser og/eller for identifikation af ’nyligt’ afdøde mennesker
behandles efter taksten for personundersøgelser, som fastsættes ved overenskomst
mellem Retsmedicinsk Institut og Justitsministeriet.
o Der betales særskilt for andre end de rent makroskopisk antropologiske analyser for
eksempel 14C datering eller kemisk karakteristik af knoglerne.
o Hvis det efter endt analyse viser sig at skelettet er uden politimæssig interesse
indgår det i ADBOU’s samling af arkæologiske skeletter.
o Hvis knoglerne identificeres vil de som hovedregel af politiet blive udleveret til de
pårørende til begravelse.
o Hvis fundet viser sig at bestå af dyreknogler vil disse indgå i ADBOU’s
referencesamling eller blive kasseret som almindeligt affald.

