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Er vi virkelig tvunget til at bede udenlandske museer og universiteter hjælpe med
at udgrave de truede fortidsminder ?
Af bestyrelsen i FaF - Foreningen af Fagarkæologer

Situationen er den, at der i de danske landområder er flere hundrede tusinde fortidsminder, som
f.eks bopladser og grave fra hele oldtiden, der går deres sikre ødelæggelse i møde i løbet af de
kommende årtier - først og fremmest på grund af intensiv dyrkning af jorden og skovrejsning.
Der er udarbejdet planer for, at det vigtigste kan reddes. Vi har også det arkæologiske mandskab
til det, og vi havde håbet på øgede bevillinger til at gennemføre denne langvarige redningsaktion. Men efter at kulturministeriets bevilling til udgravning af de dyrkningstruede fortidsminder igen er blevet beskåret, mener vi, at den danske stat må tage konsekvensen.
Danmarks fortidsminder er både en vigtig del af den danske kulturarv og en del af hele Europas
samlede historie, og den misligholdelse af vores lille område, som nu er ved at ske, har fået os
til at overveje alternativer til den åbenbare manglende offentlige vilje til at tage vare på den
fortid, som vi har ansvaret for.
Det er vores pligt at sørge for at fortidsminderne i det danske område ikke bare bliver ødelagt.
Når den danske stat ikke vil betale for redningen af fortidsminderne, kunne vi måske gøre
pengestærke videnskabelige fonde og universiteter interesserede i at undersøge og udgrave den
danske forhistorie.
Mange vil naturligvis indvende, at man ikke kan tillade, at fund og fundoplysninger forsvinder
ud af landet. Men alternativet er jo, at disse fund vil forsvinde for evigt, når ploven destruerer
dem.
Som arkæologer har vi en viden, der giver os et ansvar. Det er os, der har indblik i hvad der er
ved at ske med vore skjulte fortidsminder under de dyrkede marker, og det er os der kan
overskue konsekvenserne. Den faglige arkæologiske verden har hidtil ikke magtet at råbe
politikerne op – derfor fortsætter ødelæggelserne. I den nuværende situation, hvor landets
regering ikke mener det er muligt, at den danske stat kan klare opgaven med at sikre viden om
fortiden for eftertiden, foreslår vi derfor, at det overlades til andre at investere i den del af den
europæiske forhistorie, som findes under dansk muld.
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