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Strategi og indflydelse
Om et par måneder træder museumsloven for alvor i kraft og med den i hånden har vi
nogle muligheder som vi ikke havde før. Dengang løb vi foran entreprenørens maskiner
og forsøgte at redde hvad reddes kunne for eftertiden. Nu giver loven bl.a. planmyndighederne pligt til at inddrage de kulturhistoriske museer tidligt i arealplanlægningen og
dermed i langt højere være med til at påvirke udviklingen til gavn for kulturarven
herunder bevaring, forskning og formidling. Men for at vi arkæologer kan være godt
rustet til at gå ind i den problematik er vi nødt til at være i besiddelse af de bedst mulige
informationer og redskaber. Der er behov for et solidt grundlag, hvorpå vi kan træffe
beslutninger. Et sådant grundlag eksisterer ikke i dag!
Trods mindre initiativer allerede er i gang eller planlagt, er det tvingende nødvendigt at
iværksætte en større og målrettet satsning for at bringe vores viden up to date. Behovet er
stort, og det er jo ikke nogen hemmelighed at lokalmuseerne har svært ved at løfte
opgaven alene. Kulturarvsstyrelsen bør derfor sikre at der er ressourcer til en
vidensopsamling. Hvorfor ikke ansætte en gruppe arkæologer og sende dem ud i hele
landet for at registrere på museerne, besigtige fortidsminder, lave mindre arkæologiske
undersøgelser osv. med henblik på en faglig vurdering af de arkæologiske levns tilstand
og potentiale - en status.
Ud fra denne status bør man udarbejde en forskningsbaseret strategi for udgravning,
fredning og forskning. Pengene er ikke ubegrænsede og derfor er det nødvendigt at
prioritere. Vi savner at tildelingen af midler sker ud fra et helhedssyn og ikke fra sag til
sag.
Udarbejdelse af retningslinier for den arkæologiske virksomhed og den overordnede
prioritering er i dag placeret i Kulturarvsstyrelsen. Men kan kulturarven være tjent med at
det alene er op til administrationen at prioritere. I modsætning til det nu nedlagte
Arkæologiske Nævn har Det Arkæologiske Faglige Råd ingen afgørelseskompetence,
men er kun rådgivende. Det må være en opgave for os arkæologer at sikre at vi alligevel
får en reel indflydelse på en fremtidig strategi og de nødvendige prioriteringer.
Hvor har vi et forum som sikrer sådan en indflydelse?
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