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Hærværk
Af Lone Andersen og Betina Nymark Lienhøft

 I Danmark findes ca. 30.000 fredede fortidsminder. Af disse er om-
kring 6000 registreret i det tidligere Nordjyllands Amt, i hvilket om-
råde Nordjyllands Historiske Museum fører tilsyn med fortidsmin-
derne (Note). De medarbejdere, der varetager denne arbejdsopgave, 
kommer derfor vidt omkring såvel geografisk som emnemæssigt i 
forsøget på at dæmme op for de naturlige og ikke mindst menneske-
skabte skader, der truer vor fælles kulturarv.
 Som det fremgår af artiklens titel, er det ikke småting, de fredede 
fortidsminder må lægge krop til. Den fredede mindesten på bille-
det blev for nylig udsat for særdeles groft hærværk af ukendte ger-
ningsmænd. Udover at blive overhældt med maling blev den tillige 
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alvorligt skadet af varmepåvirkningen fra de brændende tøjstykker, 
den var blevet overdænget med. Heldigvis hører så grelle angreb på 
fortidsminderne til sjældenhederne. Alligevel er opfattelsen hos de 
af museets arkæologer, der har til opgave at føre tilsyn med gravhøje, 
dysser og jættestuer, voldsteder og køkkenmøddinger, mindesten, 
ødekirker og ruiner, at forholdene alt for ofte lader noget tilbage at 
ønske. I det følgende vil læseren få et kort indblik i de overgreb, vore 
fortidsminder til stadighed udsættes for.

Situationen, som er gengivet på billedet, er et af de syn, der hyppigt 
møder den tilsynsførende under arbejdet. Høje, der ligger i områder 
med græssende kreaturer, er, med mindre de er indhegnede, ustand-
seligt udsat for dyrenes til tider meget ødelæggende aktivitet. Køer 
ynder at skrabe og sandbade i højene, hvilket mange steder har forår-
saget omfattende skader på anlægget. Det er derfor påkrævet, at høje 
beliggende i græsningsarealer er frahegnede, således at kreaturerne 
ikke har adgang hertil. Beklageligvis hører det til undtagelserne, at 
sådanne høje er behørigt sikrede mod kreaturskader, og i tilfælde 
hvor der ved tilsynet observeres skader som dem på ovenstående bil-
lede vil lodsejer rutinemæssigt få et påbud om at indhegne højen 
forsvarligt samt at reetablere højen.
 En anden hyppigt forekommende forseelse er deponering af al-
verdens materialer på eller i umiddelbar nærhed af fortidsmindet. 
Ikke sjældent drejer det sig om dynger af marksten, bildæk, grenkvas 
og træstammer, ensilagepakker, skrot- og jordbunker og andet skram-
mel. Sådanne deponeringer er ulovlige, og det er tilsynets opgave at 
sikre, at disse overtrædelser ikke sker i fremtiden. 
 På trods af, at der i 1992 ved lov indførtes en 2 m bred dyrk-
ningsfri zone omkring højene, hører det til sjældenhederne, at denne 
regel overholdes. Faktisk er overtrædelser i form af jordbehandling i 

Fredet høj med kreatur-
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2 m-zonen den hyppigst forekommende forseelse. Høje, hvor om-
kring 2 m-zonen omhyggeligt respekteres, udgør en beklagelig lille 
procentdel af det samlede antal høje i dyrket mark. Tilsyneladende 
er problemet nærmest umuligt at komme til livs endsige nedbringe. 
End ikke mediernes jævnlige fokus på netop landbrugets overtrædel-
ser af fredningsbestemmelserne har bedret situationen. Det er for-
ventningen, at en kontinuerlig kontrol af højene vil afstedkomme en 
øjeblikkelig konsekvens i form af et retsligt efterspil.

I modsætning til de menneskeskabte skader, er det straks sværere 
at stille noget op over for de skader som dyrene frembringer. Ræve 
og grævlingers aktiviteter udgør et stort problem i forbindelse med 
gravhøje, dysser og jættestuer. Enkelte høje kan således være helt 
gennemhullede af deres gange og huler. De færreste kan forestille 
sig, hvor store skader en ræv kan anrette på højens opbygning og de 
begravelser, den rummer, men i forbindelse med høje, der er blevet 
arkæologisk undersøgt, fremgår problemets omfang imidlertid med 
al tydelighed.

I såvel skovene som i det åbne land er det beklageligt at se, hvor ofte 
en høj har mistet sin landskabelige værdi ved at være fuldstændig til-
groet med træer, buske og krat. Et er, at visse høje er så camouflerede 
i terrænet, at de knapt kan erkendes og derfor på sin vis mister deres 
berettigelse som fredet fortidsminde. Noget andet er, at bevoksnin-
gen kan skade højen, som når eksempelvis et større træ på selve højen 
i tilfælde af stormfald vælter, og rodnettet dermed trækker en stor del 
af højen med i faldet.
 Et af de mere uhåndterlige problemer er folks misforståede om-
sorg for det fortidsminde, de måtte have på deres matrikel. Vi ople-

Deponering af kasserede 
landbrugsredskaber. Farsø, 
Vesthimmerland. Det 
fremgår ikke umiddelbart, 
men bag denne betragteli-
ge dynge udtjente land-
brugsredskaber gemmer sig 
en gravhøj. Billedet viser 
med al tydelighed, hvad 
det betyder for højenes 
landskabelige værdi, når 
deres fremtræden generes 
af uvedkommende depone-
ringer.



68

ver til tider, at højene er forsynet med flagstænger, bålsteder, borde 
og bænke samt trappeanlæg, og at de i den forbindelse tjener som 
tilsyneladende hyppigt benyttede samlingspunkter. For lodsejeren 
fremstår disse indgreb i selve fortidsmindet måske som bagateller, 
men de bliver af Kulturarvsstyrelsen opfattet som lovovertrædelser, 
der sanktioneres. 
  
Ved at føre et mere konsekvent og regelmæssigt tilsyn med landets 
fredede fortidsminder er det hensigten at begrænse de skader, der af 
menneskelige eller naturlige årsager anrettes på anlæggene, samt at 
sikre, at de skader, der allerede er sket, øjeblikkeligt udbedres. På sigt 
vil et systematiseret tilsyn med et interval på kun fem år, forhåbentlig 
føre til, at overtrædelserne af museumslovens paragraffer mindskes. 
Det var endvidere ønskeligt, om den løbende kontakt med de invol-
verede lodsejere med tiden ville resultere i, at landets fortidsminder 
får den respekt, de med fredningen oprindelig var tiltænkt. Så også 
fremtidige generationer kan nyde synet af dem.

Note: I forbindelse med de strukturelle ændringer ved kommunal-
reformen i 2007 indgik Kulturarvsstyrelsen en aftale med ti arkæo-
logiske museer i Danmark om at føre tilsyn med de fredede for-
tidsminder, en opgave der tidligere blev forvaltet af amterne. I 2008 
påbegyndte Nordjyllands Historiske Museum det nyindførte regel-
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Ubudne gæster! Ræve og 
grævlinger holder ofte til i 
gravhøje.

mæssige tilsyn med fortidsminderne. Fremover skal hvert af de godt 
6000 fortidsminder, museet har ansvaret for, tilses mindst én gang 
inden for en femårig periode. Kulturarvsstyrelsen har som overord-
net tilsynsmyndighed ansvaret for den videre sagsbehandling af de 
indrapporterede lovovertrædelser. Men det praktiske arbejde i felten 
forestås af de ti museer, hvis udsendte medarbejdere observerer og 
registrerer eventuelle skader på fortidsminderne. Den tilsynsførende 
er udstyret med en særlig bærbar computer med indbygget GPS, et 
omfattende kortmateriale samt en fortidsmindedatabase. 

En høj med flagstang, 
Blokhus.


