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Møde IV, 2021

Møde i AGG 2. december, kl. 10:00– 13:00, Slots- og Kulturstyrelsen,
mødelokale 5/6, 5. sal

Mødedeltagere:
Mads Thagaard Runge (MTR), Morten Søvsø (MS), Kristoffer Buch Pedersen
(KBP), Torben Birk Sarauw (TBS), Rune Iversen (RI), Lene B. Frandsen(LBF)
Lasse Sørensen(LB), Lutz Klassen (LK), Morten Stenak, Thomas Roland
(TR) og Hoda El-Sharnouby (HES) (ref.).

Afbud: Mødet konverteredes til et Skype møde grundet snestorm
Kl. 10:00 – 13:00
Velkomst
1. Orientering fra styrelsen
 Status for lovarbejdet i forhold til museumsloven – det indstilles bl.a., at der foretages en række ændringer i forhold til rammerne for dispensationer til ændringer på de beskyttede fortidsminder ligesom, at der udpeges et klagenævn. Der er indstillet en række institutioner til deltagelse. Endelig vedtagelse
af lovforslaget forventes til maj 2022.
 Personalenyt:
Thomas Roland har opsagt sin stilling og går til Københavns
Museum som sagsbehandler.
Lehne Mailund Christensen er fastansat på området for marinarkæologi og landjordsarkæologi.
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Jonas Martin Søndermølle, studerende fra KU, har været i
praktik fra september til december.
Status for Strategien for ældre stenalder efter deadline for rettelser fra forfattere d. 1.11.21:
Indlæggene cirkulerer lige nu mellem medlemmerne, hvilket
fungerer som en form for fagfælle bedømmelse. Strategien forventes lagt på hjemmesiden i januar.
Verdensarv:
Det er hensigten at sprede arbejde med verdensarv ud til flere i
kontoret, så hvert verdensarvssted har en kontaktperson/sagsbehandler. Arbejdet er for sårbart, når det ligger hos én person,
og det er hensigtsmæssigt, at der er flere fagligheder ind over,
så både bygningsarv og fortidsminder er repræsenteret.
Den nuværende Arkæologiske Arbejdsgruppe afbeskikkes med
indeværende møde, og medlemmerne takkes for et overordentligt stort engagement gennem flere perioder. Det nye Arkæologiske Udvalg beskikkes i første kvartal af 2022.

2. Orientering fra museerne og universitet
 LS/Restaurering af megalitter i fremtiden.
Opgaven er berammet til 1.000.000 årligt, hvilket LS vurderer
er få midler i forhold til at kunne opretholde en stilling på et
museum, og opgaven kan ej heller oppebæres af universiteterne. Rekruttering er derfor vanskelig, og der vil være tale om
en mesterlære. Nationalmuseet kunne være et godt bud som
basis for opgaven, men initiativet skal komme fra styrelsen, da
de er myndighed på området.
Der er brug for kontinuitet og oplæring samt en kravsspecifikation til arbejdet på megalitterne. SLKS nedsætter en taskforce
med deltagere, der gennem tiden har arbejdet med opgaven, og
folk der ville kunne implementere ny teknologi på området.
 LS/De havstigningstruede fortidsminder – mange arbejder med
problematikken på nationalmuseet, og de ønsker at danne et
netværk om emnet. Pernille Frederiksen fra SLKS arbejder
med opgaven og er oplagt som deltager.
 LS/Dænefæ/ej-fæ: Nationalmuseet planlægger fortsat årlige
møder. Næste møde er d. 11. marts 2022 i Kongernes Jelling.
 LS/Det nye Nationalmuseum: udstillingerne bliver lukket og
pakke sammen, og her tænkes muligheden for at vise genstandene på fundmuseerne i 2022.
 MTR/Styrelsens fremmøde ved ODM´s årsmøde var skuffende i
år. Grundet sygdom og et meget voldsomt sagspres var der kun
en sagsbehandler fra styrelsen tilstede ved mødet.
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SLKS anerkender at styrelsens tilstedeværelse ved årsmødet er
vigtig og tager påtalen til efterretning.
3. Evaluering af arkæologisk årsmøde
Kritikken af brugen af BFI-point
Der er både kritik og ros til pointsystemet, som nu skal afprøves, og
evalueres inden for et år.
Den internationale evaluering krævede en opstramning af outputtet af
de bygherrebetalte undersøgelser, og museumslovens forsatte eksistens er afhængig af, at museerne tager et afsæt i deres bygherrebetalte undersøgelser i en del af deres forskning.
Adgang til digitale forskningsartikler
Museumskontoret arbejder aktivt for at der findes løsninger på lige
adgang for alle til de digitale forskningsartikler.
Anna Becks indlæg
Hvilken viden indsamles på den bygherrebetalte arkæologi, og hvilken
karakter skal den have for at være betydende?
De bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser skal afspejles sig i et
forskningsafkast - videnopbygningen på museerne er altså afgørende.
Det skal sikres at der er det rigtige ansættelsesforhold på museerne
for dem der skriver.
4. Statens Naturhistoriske Museums henvendelse til styrelsen
vedr. tilbagelevering af deponeret materiale.
Statens Naturhistoriske Museum (SNM) har underrettet Slots- og
Kulturstyrelsen om, at museet i forbindelse med etablering af nye magasiner står med et problem i forhold til håndteringen af det på museet deponerede zoologisk arkæologiske materiale. SNM vurderer således, at det ikke længere vil være muligt at opbevare det inddeponerede materiale.
Museet har på denne baggrund anmodet Slots- og Kulturstyrelsen om
en vurdering af, hvorledes problemet bedst kan løses.
Særligt to løsninger har været forelagt, nemlig at:
1) SNM overtager alt det inddeponerede materiale og derefter frit inden for de gældende regler kan udskille de dele, de ikke vurderer at
være relevante for egen samling.

Side 4

2) SNM tilbageleverer alt materialet til de respektive museer for at
indgå med det øvrige arkæologiske genstandsmateriale fra de respektive lokaliteter.
Styrelsens ønskede at vende spørgsmålet med AAG, inden der blev givet en endelig melding til SNM.
AAG anbefale ligesom styrelsen selv entydigt løsning 2. Der blev i
denne forbindelse peget på, at det zoologiske materiale udgør en del af
et arkæologisk hele og har værdi ud over oplysninger af kvartærzoologisk karakter.
5. Frist for aflevering af beretning i forbindelse med den travlhed vi oplever i felten pt.
Ud over travlhed på museerne, er det største problem den lange svartid på naturvidenskabelige analyser, uden hvilke det ikke giver mening at færdiggøre beretningerne.
SLKS er i deres sagsbehandling åben for, at beretningsskrivningen
udsættes, såfremt der er nødvendigt, men der skal altid foreligge dokumentation og argumentation fra museerne.
6. Kommissorium for Det Arkæologiske Udvalg (DAU), herunder proces for nedsættelse og overgang til nyt ”regime”.
Udkast til det nye kommissorium blev gennemgået, og gruppen var tilfredse med det skitserede. Der blev dog lagt vægt på at det fremgik af
kommissoriet, at et af udvalgets formål er at være museernes talerør,
og at de kan fremføre sager/problematikker på museernes vegne.
Evt.

Hoda El-Sharnouby
20. december 2021
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Udkast til Årshjul 2022 – Det Arkæologiske Udvalg
Årshjul AAG
2022
Planlægning
af Årsmøde.
Årets temadrøftelser
(1/3)
Løbende
punkter.
Dyrkning- og
erosions-puljen. Løbende
punkter.
Temadrøftelser (2/3).
kvalitetskrav/danske
museer i tal.
Evaluering af
dyrknings og
erosions puljen.
Løbende
punkter.
Plan for Årshjul 2023.
Årets temadrøftelser
(3/3)
Løbende
punkter.

Jan.

Marts

Maj

Sept.

Nov.

