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ad 1 Meddelelser fra Kulturstyrelsen 

a. Morten Stenak informerede om, at Hoda El-Sharnouby pr. 1. juni er 

ansat i et 1-årigt vikariat.  

 

Arkæologisk Arbejdsgruppe 
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 side 2 

b. Han kunne endvidere oplyse, at han er konstitueret kontorchef for 

Fortidsminder frem til 11. august. 

 

c. Kulturstyrelsen vil i løbet af sommeren foretage ombygninger for at 

kunne flytte hele styrelsen sammen på 2 etager. Det betyder, at 

personalet i denne periode enten vil holde ferie eller fysisk sidde 

andre steder, end de plejer. Lejemålet for den ene kælder ophører, 

og det topografiske arkiv bliver scannet. Dette vil ske sidst på året. 

 

d. Det blev oplyst, at der er udarbejdet en Vejledning mellem Kultur-

styrelsen og Kirkeministeriet om arkæologiske undersøgelser på 

nedlagte kirkegårde. 

 

ad 2 Meddelelser fra Det kulturhistoriske Museumsudvalg 

Morten Søvsø og Lene B. Frandsen orienterede om det sidste udvalgsmøde, 

der bl.a. havde omfattet uddeling af puljemidler. Det foregik som en tvær-

faglig sagsbehandling af de 12 ansøgninger til midler fra puljen til erhver-

velse. Prioriteringen blev hæmmet af, at der ikke deltog en kunsthistoriker.  

 

I puljen til samlingsbevarelse blev behandlet 31 ansøgninger. Der var an-

søgt om 13,5 mio. kr., og der var 1,9 mio. kr. til uddeling. Det afspejler, at 

der i øjeblikket er fokus på samlingernes varetagelse, men paneldeltagerne 

vil som opfølgning på processen anbefale, at ansøgningerne i fremtiden i 

højere grad behandles af fagpersoner, dvs. at alle fag er repræsenteret. 

Desuden havde det været en svær prioritering, fordi puljesummen var 

mindre end først oplyst, så mange velkvalificerede ansøgninger ikke kunne 

imødekommes. 

 

Fra selve udvalgsmødet blev refereret, at der skulle udpeges et medlem af 

Det særlige Bygningssyn, hvilket endte med, at den nuværende repræsen-

tant fortsatte.   

 

Derudover skal der nedsættes paneler til forskervurdering. Udvalget har fo-

reslået en række personer til Kulturstyrelsen. 

 

Kulturstyrelsens årsmøde afholdes 22. – 23. september i Nyborg. På dag 2 

kommer mødet til at handle om arkæologi på land og under vand. 

 

ad 3 Kulturarv som værdi/Fremtidens arkæologi – arkæologiens 

fremtid 

Mads Runge indledte med at fortælle om det samarbejde, der er foregået 

mellem museerne, ODM og Kulturstyrelsen. Det bygger oven på projektet 

om ”Kulturarven som værdi”.  

 



 

 side 3 

Der er tale om en pakke bestående af en umiddelbar effekt i form af en 

slags hvidbog. Dernæst en paneldebat evt. også med politikere. 

Endelig en publikation om status efter et vist antal arkæologiske undersø-

gelser. ODM kommer med et konkret projektudkast, der skal danne ud-

gangspunkt for en ansøgning til udviklingspuljen - gerne i efteråret. 

 

Der er i den forbindelse et ønske om statistiske oplysninger og en digital 

AUD. 

 

Der kommer en introduktion ved Mads Runge på Kulturstyrelsens årsmøde. 

 

Formidlingsdimensionen har været diskuteret i forbindelse med metroen i 

forhold til bevaring og formidling på stedet. Bodil Bundgaard bemærkede, 

at man ikke må glemme at tage stilling til fremtidig vedligeholdelse. 

 

Det blev diskuteret, om stolper o.l. fra arkæologiske undersøgelser kan 

indgå i udsmykning og formidling i forretninger eller på restauranter tæt på 

fundstedet. Der var enighed om at forsøge at gå videre med idéen og se, 

hvad der er muligt. 

 

Kulturstyrelsen har talt med ODM om kursusaktiviteter til kompetenceud-

vikling af arkæologer. Der tænkes på 2-dages kurser med afholdelse både 

Øst- og Vestdanmark. Hoda El-Sharnouby vil være kontaktperson.  

 

ad 4 De arkæologiske strategier 

Der er i øjeblikket 5 strategier under udarbejdelse. 

Strategierne vedrører: 

 

Ødekirker, der er færdigredigeret og klar til at blive lagt på hjemmesiden 

Yngre stenalder, hvor teksterne er ved at blive skrevet. Der er deadline ef-

ter sommer og holdes arbejdsmøde i efteråret 

Ældre jernalder, hvor gruppen holder arbejdsmøde den 19. juni 

Byarkæologi, som holder arbejdsmøde den 23. juni   

Bronzealder har det indledende arbejdsmøde i august. 

 

Et print af ødekirkestrategien blev fremlagt på mødet. 

 

Kristoffer Buck Pedersen påpegede, at strategien for ældre stenalder 

trængte til opdatering, særligt efter forundersøgelserne forud for Femern 

Bælt, og at litteraturlisten skulle revideres. Kulturstyrelsen svarede, at der 

kunne ske løbende opdateringer, og at man kunne begynde at revidere 

mere grundigt når alle strategierne er i hus. 
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ad 5 Opfølgning af kap. 8-mødet den 26. februar 

Morten Stenak informerede om, at det kap. 8-møde, som skal følge op på 

mødet den 26. februar, sandsynligvis vil komme til dreje sig om brug af de 

arkæologiske strategier i forbindelse med sagsbehandling. Mødet vil blive 

holdt i februar 2015.  

 

Forinden er der afholdt 2 kurser i ODM-regi om sagsbehandling. Hoda El-

Sharnouby tilbød at sende forslag til dagsorden ud til arbejdsgruppens 

medlemmer.  

 

Mads Runge foreslog, at Fremtidens arkæologi sættes på dagsorden. 

 

ad 6 Status for bevillinger til dyrknings- og erosionstruede lokalite-

ter samt evaluering af forløbet 

Medlemmerne var kritiske over, at en ansøgning til en arkæologisk under-

søgelse, som ved behandlingen i Arkæologisk Arbejdsgruppe var blevet 

indstillet til afslag, alligevel havde fået en bevilling på 400.000 kr. 

 

Kulturstyrelsen redegjorde for baggrunden for bevillingen, men forstod 

godt medlemmernes kritik af fremgangsmåden.  

 

Det blev som opfølgning aftalt, at der på næste arbejdsgruppemøde skal 

diskuteres en formulering af nogle kriterier, der kan meldes ud til museer-

ne, når Kulturstyrelsen næste gang indkalder ansøgninger til behandling i 

arbejdsgruppen. Der var bl.a. forslag om, at museerne kan søge med det 

formål at opkvalificere forud for museets ansøgning om fondsmidler. 

 

Arbejdsgruppen var blevet forelagt en ansøgning fra Museum Salling, og 

der var enighed om at indstille 200.000 kr. til undersøgelsen. 

 

ad 7 Opdatering af bygherrevejledning 

Det blev oplyst, at bygherrevejledningen på Kulturstyrelsens hjemmeside 

er under ændring. I forbindelse med offentliggørelse vil der kommer et link 

til ”Kulturarven som værdiskaber”.  

 

ad 8 Evt. 

Der var ikke noget til punktet. 

 

Næste møde holdes torsdag den 6. november  

 
 
 

 

 


