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ODM's Arkæologisk Udvalgs møde, torsdag d. 16.11 2017 kl. 09.00 på Hotel Munkebjerg 
ved Vejle 
 
Referat 
 
Tilstede: Jacob Buhl Jensen, Mads Ravn (MRA), Mads Runge (MRU), Kristoffer Buck Pedersen, 
Nils Jensen, Fleming Just, Mette Løvschal 
 
Afbud: Lennart Madsen 
 
Dagsorden:  

• Kristoffer: Danefæ. Status for afholdte møder – og nyt i forhold til møde med NM  
• Mads: Forskningscharteret. Aktuel status. 
• Kristoffer: Arbejdet med tidsaspektet mv. i forhold til kap. 8-sager (samtaler med 

byggeri, råstof mv.) 
• Lennart: Fredede fortidsminder. Status fra mødet med tilsynsmuseerne.  
• Mads: Genoptagelse af (dele af) projekt ”Fremtidens arkæologi – arkæologiens 

fremtid”? En første drøftelse. 
• Nils: Ideer til nye forretningsområder/kursusvirksomhed for ODM? 
• Evt. 

 
 

1. Danefæ-rapporten:  
• Mogens Bo Henriksen vil lave rapporten færdig (i år) – fremstiller resultatet af 

spørgeskemaundersøgelsen (omfang, tidsforbrug mv.). Rapporten sendes til KBP. 
• Mads Mikkelsen (NM) er blevet kontaktet og informeret om det videre arbejde. NM vil 

tage stilling til om de vil invitere den nedsatte danefægruppe.  
• Procedure: Rapporten sendes rundt til de øvrige medlemmer i ODM’s arkæologiske 

udvalg for inputs – Dokumentet rettes til af KBP så det afspejler museernes holdning, 
sendes efterfølgende til NM (til Camilla M). Ud over rapporten fremsendes et følgebrev 
fra vores gruppe, hvor i vi oplister konkrete forslag til forbedring af samarbejdet 
mellem NM og lokalmuseerne vedr. danefæspørgsmålet. 

• NM bør inviteres til møde med udvalget så vores fælles indsats kan diskuteres. 
• NB: Siden mødet har NM udsendt brev om kommende møde 6-7 museer vedr. 

udlån/uddeponering.  
 

2. Mads oplyser om Forskningscharteret 
• Papiret er sendt til styrelsen i september – der har sagt god for den 
• Næste skridt: at foreslå charteret som en del af Styrelsens kvalitetskrav til de 

arkæologiske enheder. Vi er blevet kontaktet af Natark, som også er interesserede. 
NatArk drøfter papiret på deres generalforsamling d. 29.11. Efterfølgende kan vi tage 
en snak med dem om mulighed for at de – og evt. andre interessenter på kap. 8-
området – kan inkorporeres i papiret (eller i appendix’er her til). 

• Charteret sendes ud til alle museer (gennem Lene) efter ODM Vejle 
 

3. Kristoffer: Arbejdet med tidsaspektet mv. i forhold til kap. 8-sager 
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• JBJ foreslår at museerne sender et tilbud vedr. arkæologisk analyse/forundersøgelse 
på et tidligere tidspunkt end i dag, jf. bl.a. Lars Ewalds oplæg på ODM-mødet. 

• Det diskuteres, hvor bolden ligger. KBP kontakter Anne Jørgensen i SLKS ift. at sende 
en folder ud – alternativt ODM. Der er enighed om, at det vil være bedst, at Styrelsen 
står som afsender.  

• Kristoffer tilføjer efter mødet (16.11) ”Der har været et møde med Folketingets 
Kulturudvalg, hvor resultatet af mødet med råstoferhvervet blev diskuteret. Resultatet 
blev, at sagen er lukket. SLKS arbejder på notater, som vi må afvente. Med hensyn til 
portalen 'byg og miljø', så bliver ffm og kulturarvsarealer lagt ind. De vil også undersøge 
om systemet automatisk kan sende en besked til det arkæologiske museum. De går også 
videre med oplysningsmateriale til brancheorganisation mhp at museerne kan komme 
tidligere ind.” 
 

4. Fredede fortidsminder. Status fra mødet med tilsynsmuseerne 
              Lennart Madsen er ikke tilstede, hvorfor punktet skydes til næste møde.  
 

5. Genoptagelse af (dele af) projekt ”Fremtidens arkæologi – arkæologiens fremtid”? 
(første drøftelse) 

• Oplægget er ikke udsendt på forhånd – MRU rundsender konceptet. 
• MRU oplyser. En ”Da klinger i Muld II” – en positiv historie med kapitel 8-arbejdet. 

Meget lidt imødekommet af Kulturstyrelsen, så oplægget er strandet. Det diskuteres 
om det er noget vi kan genoptage og alligevel arbejde videre med.  

 
       6.  Nils: Ideer til nye forretningsområder/kursusvirksomhed for ODM? 
             NMJ efterspørger ideer til understøttende kurser, rådgivning, platform for museerne.      
 Hvad er der brug for?  

- MRA: foreslår et kursus/workshop i, hvordan det enkelte museum opretter nye 
forretningsområder 

 
7. Evt.  

• Nyt møde, MRU udsender doodle 
• Næste gang: alle overvejer hvad vi – ud over ovenstående igangsatte initiativer – gerne 

vil arbejde videre med. KBP foreslår udgravninger og afrapportering som forskning. FJ 
finder note frem omkring hvordan man vurderer beretningen/de arkæologiske 
rapporter. Stor opbakning om at dette bliver et punkt til næste møde. Punktet kan evt. 
sættes ind under projekt ”Fremtidens Arkæologi” som et led i den konstante 
italesættelse af kap. 8-arbejdet som noget, der bibringer værdi. 

 
 
Mette Løvschal & Mads Runge, d. 16.11.17 og 9.1.18 


