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Møde V 2018  

 

Møde i AGG d. 22. november 2018, kl. 10:30 – 12:30, Slots- og Kultur-

styrelsen, mødelokale 4, 5. sal 

 

Mødedeltagere:  

Mads Thagaard Runge (MTR), Lutz Klassen (LK), Kristoffer Buch Pedersen 

(KBP), Torben Birk Sarauw (TBS), Rune Iversen (RI), Lene B. Frandsen og 

Lasse Sørensen. Thomas Roland (TR) Dorte Veien Christiansen (DVC), Anne 

Nørgård Jørgensen (ANJ) og Hoda El-Sharnouby (HES) (ref.).  

 

Afbud: Morten Søvsø (MS) 

 

Dagsorden  

Godkendelse og kommentarer til referat fra seneste møde 

1. Velkommen v/Mads Runge 

2. Orientering fra styrelsen v/Dorte Veien 

3. Orientering fra museerne og universitet v/AAG  

 Minimumperiode for aftale om varetagelse af arkæologisk an-

svar mellem museer og kommuner vedr. kap. 8-

arkæologien/Mads Runge 

 Kan/bør beretninger i F&F gøres offentlige/Mads Runge 

 Nedsættelse af faglige følgegrupper ved større undersøgel-

ser/Mads Runge 

 Nøgletal for udgravning af jordfæstegrave/Lene B. Frandsen 

4. Opfølgning på opdateret materiale i forbindelse med rigsrevisions kri-

tikpunkter v/Dorte Veien 

5. Forslag til dagsorden for årsmøde/se indsatte årshjul for AAG 

6. Fastlæggelse af temadrøftelser & mødedatoer for 2019/se indsatte 

årshjul for AAG 

 

 

 

Referat  
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Godkendelse og kommentarer til referat fra seneste møde: 

Ad 7: Der er rykket for svar vedr. materiale fremsendt til Henrik Tvarnø 

vedr. de dyrkningstruede lokaliteter. 

TRO: Det radikale Venstre forslår, at der afsættes midler til marginaljorde 

mv jf. indslag i radio d. 22. 11.18. Der findes fortidsminder på marginaljorde, 

og det er derfor vigtigt, at gøre Radikale Venstre opmærksom på at der ved 

forslaget kan tilgodeses ikke kun natur, men også fortidsminder. LK tager 

tråden op og skriver til det relevante folketingsmedlem, som er Ida Auken 

 

1. Velkommen v/Mads Runge 

 

2. Orientering fra styrelsen v/Dorte Veien 

 Der er blevet omorganiseret i styrelsen på HCAB. Der er oprettet fle-

re centre på kunststøtteområdet. To vakante kontorchefstillinger 

genbesættes ikke. Den ene af disse, er den ene af de tre enhedschef-

stillinger i Center for Kulturarv, der fremadrettet kun vil have to che-

fer. 

 Ministeren har afsat penge til fredning af alle genforeningssten og 

grænsesten i forbindelse med 100 året for genforeningen af Sønderjyl-

land med Danmark. Tilsynsmuseerne vil blive inddraget i arbejdet. 

 DVC har deltaget i Ordførermøde vedr. Rigsrevisionens kritikpunk-

ter: Der var positiv feedback fra mødedeltagerne. 

 Styrelsen har påbegynd arbejdet med at udvikle et nyt Fund og For-

tidsminder. 

 

3. Orientering fra museerne og universitet v/AAG  

 

 Minimumperiode for aftaler mellem museer og kommuner vedr. kap.8-

arkæologien/Mads Runge 

Der blev stillet spørgsmål til styrelsens holdning til længden på de aftaler, 

der indgås mellem museer og kommuner om varetagelsen af arkæologien i en 

given kommune. DVC svarede, at styrelsen som udgangspunkt vurderer, at 

det er bedst med aftaler, der strækker sig over en lang periode. Dog havde 

styrelsen i en konkret sag vurderet at en aftale på et år var hensigtsmæssig, 

idet der i 2019 skal laves en vurdering af, om museerne lever op til styrelsens 

kvalitetskrav.   

DVC orienterede om, at enhederne Museer og Fortidsminder vil undersøge 

status for opfyldelse af kvalitetskravene, og at styrelsen meget gerne vil ind-

drage AAG i arbejdet. AAG indvilgede i dette. 

 

Drøftelserne vil blive en af AAG´s temadrøftelser i 2019. 

 

 Kan/bør beretninger i F&F gøres offentlige/Mads Runge 

Mads Runge havde været til et oplæg ved Jens Andreassen, AaU, hvor der 

blev præsenteret en mulighed for at gøre data i beretningerne søgbare. Søge-
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funktionen ville kunne erstatte funktionen i AUD, men det kræver selvfølge-

lig at beretningerne er tilgængelige.  

I dag er beretningerne automatisk lukkede for offentligheden, når de 

bliver uploadede på FF, med mindre museerne aktivt vælger at offentliggøre 

dem.   

Mads Runge foreslår, at beretningerne fremadrettet per automatik vil være 

offentlige tilgængelige, og at man aktivt skal vælge, hvis beretningerne ikke 

ønskes offentliggjort. Desuden bør styrelsen arbejde for, at allerede uploadede 

beretninger kan gøres offentlige? 

Mads Runge henviser styrelsen til Jens Andreassen. Styrelsen undersøger 

mulighederne, herunder i forhold til personfølsomme data.  

 

 Nedsættelse af faglige følgegrupper ved større undersøgel-

ser/Mads Runge 

Spørgsmålet kommer af tiltagene i forbindelse med fundet ved Stavsagerhøj. 

Her er der allerede specialister involveret, bl.a. Bertil Helgesson, der arbejder 

med Uppåkra lokaliteten i Skåne. AAG argumenterede med, at der er tale om 

en så væsentlig lokalitet, at der bør nedsættes en følgegruppe, og at der bør 

arbejdes med fondsmidler til undersøgelsen. Styrelsen vil i forbindelse med 

den kommende bevilling sætte krav om en følge gruppe. ANJ vender ønsker i 

forbindelse med en sådan gruppe med Lars Grundvad. 

 

 SLKS nyhedsbrev/Mads Runge 

Museerne er glade for styrelsens nyhedsbreve, men en mere standardiseret 

form er ønskeligt.   

SLKS arbejder på en sådan standardiseret version, der tilgængeliggøres på 

hjemmesiden. 

 Nøgletal for udgravning af jordfæstegrave/Lene B. Frandsen 

Der frygtes at satsen for udgravning af en jordfæstegrav er sat for lavt. For-

lægget for styrelsens nøgletal er en grav på en middelalderlig kirkegård med 

bevaret skelet, men uden strukturer, der tager 1- 1,5 dage at udgrave.  

Som svar henviser styrelsen til baggrundsnotatet til nøgletallene (rammetal-

lene). 

 

4. Opfølgning på opdateret materiale i forbindelse med rigsrevi-

sions kritikpunkter v/Dorte Veien og Anders 

Der var overvejende tilfredshed med det rundsendte materiale vedr. budget 

og regnskab. Enkeltpunkter blev drøftet mhp. korrektion. 

 

5. Forslag til dagsorden for årsmøde/se indsatte årshjul for AAG 

Kort drøftelse. Punkter behandles i hht. årshjulet yderligere på 

næste AAG-møde.  

6. Fastlæggelse af temadrøftelser & mødedatoer for 2019/se ind-

satte årshjul for AAG 

Lutz Klassen ønskede at drøfte muligheden for, at det udarbejdede forsk-

ningscharter indgår som et element/nogle principper, som museerne arbejde-



Side 4 

de efter i stil med ”Kulturarven som værdi-konceptet” under formidlin-

gen/Lutz Klassen  

Det blev besluttet, at punktet behandles under den kommende temadrøftelse 

vedr. de kvalitetskrav til de arkæologiske museer. 

Mads Runge fremsender forslag til temadrøftelser for næste års møder til 

Dorte og Hoda.  

 

Møder i 2019: 

14. januar, 10:30 – 14:30 (København) 

4. marts, 10:30 – 15:30 (København) 

19. marts, Årsmødet 2019 (Aarhus) 

9. maj (København) 

19. september (København) 

28. november (København) 

 

 

Årshjul for AAG 

 

 

November 

2018 

 

Januar 

2019   

 

Marts 

2019 

 

Maj 

2019     

  

September 

2019 

Plan for Årshjul 2019 i AAG  

(fastlægge temadrøftelser & 

mødedatoer) 

Årsmøde: forslag dagsorden 

Årets temadrøftelser (3/3) 

Løbende punkter 

 

     

Afsluttende planlægning af 

Årsmøde med museerne 

Årets temadrøftelser (1/3) 

Løbende punkter 

 

     

Dyrknings- og erosions-truslen, 

fordeling af midler 

Løbende punkter  

 

     

Evaluering af årsmøde og dets 

input fra museerne 

Evaluering af dyrknings og 

erosions truslen 

Løbende punkter 

 

     

Årets temadrøftelser (2/3) 

Løbende punkter 
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Hoda El-Sharnouby 

Slots-og Kulturstyrelsen 


