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Møde III 2020 i AAG Arkæologisk Arbejdsgruppe 
Den 6. maj 2020 Slots- og Kulturstyrelsen, Skype-møde, kl 9:30-11:00 

 
Mødedeltagere: 
Mads Thagaard Runge (MTR), Lutz Klassen (LK), Kristoffer Buch Pedersen 
(KBP), Morten Søvsø (MS), Torben Birk Sarauw (TBS), Rune Iversen (RI), 
Lene B. Frandsen og Lasse Sørensen. Thomas Roland (TRO), Marianne 
Rasmussen, (MR), Dorte Veien Christiansen (DVC) samt Hoda El-Sharnouby 
(HES) (ref.). 

 
Dagsorden 
 
Pkt. 1 Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde v/MTR 

Ingen kommentarer til ref. fra sidste møde. 
 
Pkt. 2 Orientering fra styrelsen v/DVC 
• Der er intet nyt vedr. SLKS tilbagevenden til normale arbejdsforhold. 

 
• De mange puljer til kulturlivet tager tid i SLKS. Museumskontoret, 

Center for Scenekunst mv er i gang med at etablere puljerne og sat 
forvaltningen af dem i system. En medarbejder fra Fortidsminder udlånt i 
3 mdr. til at hjælpe med sagsbehandlingen i forbindelse med puljerne. 
Fortidsminder er i øvrigt ikke belastede af sager i forlængelse af Corona- 
situationen, dog har bl.a. Kronborg søgt om dispensationer til 
adfærdsregulerende tiltag i forbindelse med åbningen af 
kulturinstitutionerne. Tilsvarende er der også søgt om dispensation til 
oprettelse af en midlertidigt børneinstitution på Kastrup Fort. 

 
• Retssagen Cityejendomme mod SLKS har 2. fase i dag, hvor advokaterne 

procederer mod hinanden. Vi forventer en afgørelse om 14 dage. 
 
• Vedr. fondsansøgning om midler til opkøb af/aftale om friholdelse for 

landbrugsdrift er der intet nyt. DVC efterspørger nyt fra direktionen. 
 
Pkt. 3 Orientering fra museerne og universitet v/AAG 
• Status over aktivitet på museerne, herunder om Corona-situationen: 

 
Odense Bys museer: Udgravningsaktivitet kører på fulde tryk og der 
forventes samme tempo fremover. 
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Ålborg Historiske Museum: som ovenfor. 
Sag ved Universitets Sygehuset hvor bygherre har bortgravet områder der 
efter aftale skulle in-situ bevares er problematisk. Procedure for tinglysning 
af områder der udtages til in-situ bevaring efterspørges. 

 
Sydvestjyske Museer: Der er stor aktivitet med bl.a. mange udstykninger. 
Der arbejdes på at museerne kan genåbnes efter d. 10. maj. 

 
ArkVest: De store projekter kører forsat. 

 
Museum Sydøstdanmark: Udgravningsaktivitet kører på fulde tryk og der 
forventes samme tempo fremover. 

 
Museum Østjylland: Der er en stigende aktivitet i den arkæologiske 
undersøgelsesaktivitet. 
Der afventes nyt om åbning, da der bl.a. er uddannelsesudgravninger der 
afhænger af det. 

 
Nationalmuseet: Skoleklasser benytter lokaler i Prinsens Palæ og i Brede til 
midlertidige ophold. Økonomien her er også alvorlig. Der er dialog om tiltag 
til fjernunderundervisning efter opfordring fra ministeriet. Der er store 
udfordringer. 

 
Københavns Universitet: Al undervisning og eksamener er omlagt til 
online-løsninger. Der er problemer på specialeafleveringen, grundet 
biblioteker, samlinger mv er lukkede. 
Der er udfordringer på seminargravningerne – nogle kan ikke gennemføres, 
men de fleste ligger i september hvor tingene forhåbentligt er åbne. Der 
arbejdes med løsningmodeller som eksempelvis mindre hold mv. 

 
Pkt. 4 Årsmødet 2020 

Skal vi afholde årsmødet i år eller at skubbe det til næste år. Det afgørende er 
om forsamlingsforbuddet på over 100 mennesker ophæves. Hvis ikke kan det 
erstattes af et udvidet nyhedsbrev. 
Vi afventer udviklingen – der tages i beslutning starten af september. 

 
Pkt. 5 Status på dyrknings- og erosionspuljen 2020 

Puljen er uddelt og der er ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 6 Status på aktiviteterne på museerne: 

Arbejdet virker til at forsætte dog med visse forbehold i forhold til sikkerhed, 
jf. punkt 3. 

 
Pkt. 7 Orientering om arbejdet med de faglige retningsliner for fredede 
fortidsminder. 

Punktet udskydes. 
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Pkt. 8 Orientering om arbejdet med kvalitetskravene som forberedelse til møde i 
juni. 

Fortidsminder er sammen med Museer ved at udarbejde et en opdateret 
version, der inddrager AAG´s input fra mødet i januar. Udkastet udsendes 
til AAG medlemmerne inden næste møde den 12. juni. Målet er, at de 
reviderede kvalitetskrav kan 
implementeres fra 1. januar 2020. 

 
Pkt. 9 Fastlæggelses af dato for mødet i juni 

Invitation til Skype-møde d. 12. juni 9-13 udsendes. 
 
Pkt .10 Eventuelt 
• SLKS opfordrede til, at der jævnlig afregning med bygherre, da vi gerne 

vil undgå, at der er udestående. 
 
• Presse – forslag til fortidsminder i landskabet der kan besøges – museerne 

bedes sende forslag. 
 
Kommende møder 2020 
12. juni 
17. september (København) 
26. november (København) 

 
Årshjul AAG Jan. 

2020 
Marts 
2020 

Maj 
2020 

Sept. 
2020 

Nov. 
2020 

Planlægning af 
Årsmøde. 
Temadrøftelse 
(1/3): 
Løbende 
punkter. 

     

Dyrknings- og 
erosionspuljen 
. 
Løbende 
punkter. 

     

Temadrøftelse 
(2/3): 
Løbende 
punkter. 

     

Evaluering af 
dyrknings- og 
erosionspuljen 
. 
Løbende 
punkter. 

     

Temadrøftelser 
(3/3): 
Plan for 
Årshjul 2021. 
Løbende 
punkter. 
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