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En fælles folkelig forståelse
I oktober i år gravede ukendte gerningsmænd plyndringshuller i fire
enkeltgravshøje ved Billund. Det er første gang, vi har set så omfattende plyndringer i Danmark, efter fredningsloven trådte i kraft.
Vi ved ikke, hvad røverne fandt ̶ om noget ̶ men udviklingen er i alle
tilfælde dybt problematisk.
Gravrøverier er ikke kun et arkæologisk problem, men et generelt
samfundsproblem. Hvis fortidens grave, skibsvrag, bopladser, haller
og gravhøje ikke længere er beskyttet af en fælles folkelig forståelse
for fortidslevns urørlighed, så er både arkæologer og alle andre
interesserede ilde stedte.
I mange år har dansk arkæologi søgt at værne om den materielle
kultur udenfor museernes mure gennem dialog og samarbejde med
alle kulturhistorisk interesserede. Museerne samarbejder med
foreninger af amatørarkæologer, sportsdykkere og metaldetektorbrugere. Samarbejdet er opstået gradvis og er et produkt af en række
forskellige faktorer, men grundlæggende er et kulturarvssyn, hvor
den materielle kulturarv opfattes som et fælles anliggende, som det
er i alles interesse at beskytte.
Plyndringerne i Billund undergraver hele denne forståelse. Der er
allerede i pressen rejst spørgsmål om, hvorfor vi, arkæologer, ikke
udgraver resten af de fredede høje, før røverne gør det.
Arkæologiens troværdighed i forhold til fx metaldetektorbrugere og
private samlere bygge imidlertid netop på, at fredningsloven gælder
for alle, og at museumsarkæologer lige så lidt som andre
interesserede har lov til at drage på røvertogt i landskabet.
Alle har ret til en fed kulturarv. Vi har ikke midler til at sætte vagter
og hegn ved alle de fredede oldtidsminder, og det er heller ikke
ønskværdigt. Det store lovlydige flertal har ret til at færdes i
landskabet og opleve kulturarven. Højenes værdi for samfundet er
netop, at vi alle kan opleve dem. Den fælles kulturarv fungerer kun
ved hjælp af gensidig tillid. Det er den tillid, der trues, når enkelte
plyndrer for egen vindings skyld.
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