
FaF – Foreningen af Fagarkæologer 

Referat af ordinær generalforsamling d. 26. oktober 2021 

 

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 19 via Zoom - hvor 14 medlemmer deltog. 
 

1. Valg af dirigent – Poul Erik Lindelof blev valgt til dirigent. 
 
2. Valg af referent - Ulla Odgaard valgtes til referent. 
 

3. Bestyrelsens beretning  
I sin beretning nævnte formand Jette Rostock blandt andet: 
 

Medlems-arrangementer: 

I februar og marts hold vi en online-møderække på 6 gange, hvor aktuelle emner og 
forskningsprojekter blev præsenteret i korte indlæg. Oplægsholderne var: Ulla Mannering med 
oplægget: Velklædt i Vikingetiden. Jakob Seerup med oplægget: Skal historien altid "skrives om" –  
og er skibsvrag altid "gådefulde"? Trine Kellberg Nielsen med oplægget: Nordlige Neandertalere. 

Trine Borake med oplægget: Øjet på bolden – Den middelalderlige landbebyggelses problem og 
potentiale. Anna Beck med oplægget: Arkæologisk viden på spil. Ole Thirup Kastholm & Lasse 
Sørensen med oplægget: På sporet af neandertalere? – Nye undersøgelser i Ejby Klint 
På grund af coronasituationen sprang vi ud i at holde møderne online over zoom, som vi derfor 

tegnede (basis)abonnement til – de faciliteter, vi med dette abonnement har adgang til, er derfor 
begrænsede.   
I starten af oktober havde vi planlagt en rundvisning med Trine Kellberg Nielsen i udstillingen 
”Neandertaler – i mammutjægernes land ” på Moesgaard Museum. Den blev aflyst på grund af 

manglende tilmeldinger. 
 

De Europæiske Arkæologi Dage 2021 

I december 2020 blev FaF opfordret til at være koordinator i Danmark for De Europæiske 

Arkæologi Dage som skulle finde sted d. 18. - 20. juni 2021. De Europæiske Arkæologi Dage er 
oprindeligt et fransk initiativ, som 28 lande i 2020 deltog i. Initiativet består i at arkæologer 
inviterer offentligheden til foredrag live eller online, eller ud i landskabet til anlæg eller 
udgravninger. 

I FaFs bestyrelse synes vi, at det er en god mulighed for at dele ud af vores viden og give vores 
glæde og begejstring for arkæologien videre. Dertil måske også en mulighed for os arkæologer at 
tænke formidling af arkæologi som et bredere emnespektrum end traditionelt praktiseret og 
formidling på nye og alternative måder.  

Vi sendte en skrivelse ud til FaFs medlemmer, Museerne med arkæologisk ansvar og 
Universiteterne hvori vi opfordrede til at deltage i De Europæiske Arkæologi Dage. Hensigten var 
at alle kunne deltage med programpunkter; ikke kun museer og institutioner, men også arkæologer 
som enkeltpersoner.  

Der var fire museer som deltog med arrangementer:  
Odense Bys Museer med to åbent hus-arrangementer på arkæologisk udgravning i Tietgenbyen. 
Museum Sydøstdanmark to rundvisninger på udgravningerne ved Ølsemagle v. Køge.  
Museum Nordsjælland med guidet tur til Helene Kilde i Tisvildeleje  
Københavns Museum med to rundvisninger på udgravning v. Frederiksberg Rådhus. 

 



Arrangementerne blev lagt på den officielle hjemmeside over alle arrangementer i Europa. De 

respektive museer opreklamerede selv deres arrangementerne via deres kanaler. Og derudover 
opreklamerede vi arrangementerne på FaFs hjemmeside og med nogle facebookopslag.  
Vi håber at vi kan gentage denne koordinatorrolle til næste år, hvor vi så vil gøre lidt mere ud af 
både opfordringerne og opreklameringen. Vi håber da at flere museer og ikke mindst 

enkeltarkæologer vil deltage med arrangementer – måske kan FaF også deltage med noget?  
 

Jobcentret og Stadsarkivets løntilskudspraksis stoppet  

I december 2019 gjorde en arbejdsløs kollega bestyrelsen opmærksom på hvordan Københavns 

jobcenter har et samarbejde med Stadsarkivet, hvor de arrangerer match-møder med henblik på at 
skaffe ledige akademikere til arkiv-arbejde med løntilskud i et antal måneder af gangen, hvorefter 
de udskiftes med andre ledige. Stadsarkivet regner med, at de skal bruge arbejdskraft i adskillige å r. 
Bestyrelsen tog derfor kontakt til Camilla Gregersen (Dansk Magisterforening), Per Clausen 

(Magistrenes A-kasse) og Peter Hummelgaard (Beskæftigelsesminister), og fremførte at vi mente at 
en sådan ordning måtte være i strid med intentionerne i den gældende lovgivning. Vi har modtaget 
hurtigt svar fra DM og MA – og senere fra Beskæftigelsesministeren – hvor de er enige og lover at 
gå videre med sagen. 

Vi kunne for et år siden se at Københavns Jobcenter og Stadsarkivet fortsatte samme praksis 
omkring løntilskud. Vi havde nemlig fra en anden arbejdsløs kollega fået underretning om et endnu 
et møde (for 14 kandidater til løntilskudsstillinger), som fandt sted i september måned 2020.  
NU i år 2021 har vi dog bemærket at vores protest er blevet hørt og at noget er forandret i 

Stadsarkivets praksis. I stedet for en række løntilskudsstillinger er de i stedet gået over til at opslå 
studenterstillinger. Nu er loven så overholdt. Naturligvis godt for de studerende der nu får mulighed 
for studenterarbejde, MEN desværre giver det fortsat ikke arbejde til arbejdsløse. 
 

FaFs formanden Interviewes  

I Juni måned blev Jette kontaktet af Journalist Magnus Vesth Skjødt, Akademikerbladet . Han var i 
gang med en historie om ”arkæologer og deres ansættelsesforhold, der ofte er præget af 
prekarisering og usikkerhed” og ville gerne have et interview. I Akademikerbladet 5/21 kan man nu 

i artiklen ”Arkæologer er nutidens daglejere” læse journalistens historie – heri indgår interview med 
flere personer. 
 

Arkæologer i Afghanistan 

I september fortalte et medlem os at situationen for akæologer i Afghanistan er meget kritisk efter at 
Taliban er tilbage på magten. Kulturarv er blevet destrueret og vore fagfæller i Afghanistan har fået 
trusler på livet. Bestyrelsen har herefter taget henvendelse til EAA og spurgt om de kender til - eller 
selv er i gang med - tiltag, der skal hjælpe afghanske arkæologer. Vi har endnu ikke hørt nærmere 

derfra. 
 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har i perioden afholdt flere bestyrelsesmøder. De fleste er blevet holdt som zoom-

møder – det sidste blev holdt live. Zoom og Teams har været gode redskaber til at holde 
bestyrelsesmøder via i coronatiden, og kan også i fremtiden vise sig nyttige – ikke mindst hvis evt. 
medlemmer der bor udenfor Københavnsområdet kan deltage.  
Bestyrelsen har været lidt underbemandet i perioden der er gået, så vi håber at vi fremover vil blive 
lidt flere. I det hele taget vil vi gerne have medlemmerne med og mere aktive i FaF arbejdet. 

 
Bestyrelsens beretning godkendtes af generalforsamlingen. 



 

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 

Ulla Odgaard fremlagde regnskabet for 2020, som var godkendt af revisor Thyge Bro.  
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

5. Redaktionens beretning 
Redaktionen består fortsat af syv medlemmer: Kamilla Majland, Susanne Dolleris, Ole Kastholm, 
Signe Lützau Pedersen, Jette Rostock, Mette Palm samt Anna S. Beck. Anna S. Beck er 
ansvarshavende redaktør. Som altid har redaktionen stået for hele arbejdet med Arkæologisk Forum 

fra ideer til nye artikler, over kontakt med skribenterne, korrektur og feedback, til indhentning af 
fagfællebedømmelse, opsætning, tryk og udsending.  På grund af corona har møder i højere grad 
været afholdt digitalt end tidligere, hvilket åbner op for, at det er nemmere at redaktionen kan have 
medlemmer fra hele landet. 

 
I 2020 er nummer 42 og 43 af tidsskriftet blevet udgivet. Indholdet i nummer 42 strakte sig fra en 
beskrivelse af studenteraktiviteter og besættelse af KU og rapport fra et seminar om typologi og 
datering i relation til jernalderens huse til teoretiske diskussioner omkring ”fragmentet og det 

arkæologiske” og præsentation af det forløb for erhvervspraktikanter, som Museum Nordsjælland 
har udviklet og brugt med stor succes. Glædeligt var, at nummer 42 også bragte et respons på en 
tidligere artikel om Nordic TAGs fremtid (fra AF41) - det rammer nemlig lige præcis et af 
formålene med Arkæologisk Forum - at skabe rum for den faglige dialog. I nummer 43 var 

indholdet ikke mindre varieret og førte læseren fra anarkistisk arkæologi, til detektorsøgning som 
terapi, over nye kalibreringskurver for C14, forbi et møde med arkæologen Ivar Hertzog til 
sømandssouvenirs og kommentar om ”det uvæsentlige”.  I mange år har redaktionen arbejdet mod 
at være mere på forkant med indholdet. Det har betydet en opstramning af nogle af arbejdsgangene 

og deadlines, samtidig med at planlægningen af de kommende numre bliver sat i gang i bedre tid.  
 
På samme tid har der været en stigning i uopfordrede indslag og der er en tendens til at artiklerne er 
blevet længere (og bedre), hvilket betyder, at der er færre artikler der skal redigeres til hvert 

nummer. Det helt store i 2020 (og 2021) har været at dykke dybere ned i den proces, som blev 
startet op i 2019, hvor vi begyndte at kigge på Arkæologisk Forums layout og produktion. 
Gennemgangen viste at der var en del udfordringer i den måde som tidsskriftet bliver produceret på 
i dag, som nok fungere nu, men som ikke er fremtidssikret. Der for er opgaven gået fra at lave et nyt 

layout til at lave en plan for omlægning af hele tidskriftets produktion, Dertil er indhentet tilbud fra 
fire grafikere (layout og opsætning) samt fire tilbud fra trykkerier (tryk og distribution). Derudfra er 
der lavet et skematisk budget, der kan give en idé om stigningen i omkostninger til Arkæologisk 
Forum. Samtidig er vi blevet enige om nogle principper som et nyt layout skal opfylde: papomslag, 

limryg, B5-format, layout der udstråler faglighed, seriøsitet og ”lækkerhed”. Håbet er at et redesign 
af Arkæologisk Forum kan bruges som spydspids for at kapre nye medlemmer og abonnenter.  
 
6. Behandling af indkomne forslag 

Redaktionen havde indleveret et forslag om at bladet, der hidtil er blevet trykt på Holbæk museum, i 
fremtiden skal have en anden opsætning, fastere omslag og limryg for at give et bedre indtryk. 
Det vil betyde en større udgift til trykning, som finansieres gennem kontingentforhøjelse. 
Forslaget blev vedtaget og redaktionen vil indhente tilbud fra et par trykkerier. 
 

7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for 

efterfølgende regnskabsår. 



Budgettet blev opjusteret på baggrund af større udgifter til bladet og kontingentet blev forhøjet med 

75 kr. for medlemmer, par og abonnenter, og 100 kr. for institutioner. 
Det er hensigten, at kontingentforhøjelsen skal gå til forbedringen af Arkæologisk Forum. 
 
Satserne lyder således: Medlemskab 270 dkr/år.  

For samboende arkæologer koster et medlemskab 310 dkr/år. 
Abonnement på Arkæologisk Forum (for ikke uddannede arkæologer) 250 dkr/år. 
Institutionsabonnement på Arkæologisk Forum er 350 dkr/år. 
 

8. Valg af formand (i ulige år) /valg af kasserer (lige år). 

Jette Rostock genvalgtes som formand. Ulla Odgaard var ikke på valg, og fortsætter som kasserer. 
 
9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 

Poul Erik Lindelöf, Claus Børre Petersen genopstillede som bestyrelsesmedlemmer og blev valgt. 
Desuden valgtes Kamilla Majlands og Rolf Schulze som nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
10. Valg af revisor 

Thyge Bro genvalgtes som revisor. 
 
11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, 

fokusområder 

Det blev foreslået at vi skal synliggøre FaF mere. F.eks. ved at sætte en poster op ved ODMs møde 
i efteråret. Vi kan også producere flyers, som kan uddeles ved forskellige arrangementer. 
 
Ref. UO 

 


