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Engelsk stadsarkeologi inför 
exploateringshotet 

Av Hans Andersson 

Under våren 1976 har inom riksantikvarie
ämbetet ett projekt startats, som skall ta upp 
problem kring de medeltida städernas histo
ria och deras arkeologiska kvarlåtenskap och 
hur kunskaper om detta skall fogas in i da
gens stadsplanering. Under förarbetena till 
projektet studerades bl. a. hur andra länder 
tacklat dessa frågor. Av särskilt intresse visa
de sig England vara. Där har några skrifter 
av stort principiellt värde publicerats, som 
belyser stadsarkeologins utsatta för att inte 
säga katastrofala läge. 1972 utgavs från 
Council for British Archaeology en skrift med 
den talande titeln The Erosion of History. 
Archaeology and Planning in Towns. A study 
of historie towns affected by modern devel
opment in England, Wales and Scotland. 
Den är redigerad av Carolyn M. Heighway. 
Avsikten med studien var att få en approxi
mativ uppfattning i vad mån gamla städer 
kommer att vara utsatta för påverkan av 
exploatering under den kommande tioårs
perioden. En djupare detaljeringsgrad an
såg man sig inte kunna välja för en över
gripande studie av detta slag. Man gick ut 
med ett frågeformulär till samtliga aktuella 
orter med frågor som rörde pågående stads
planering. Området, inom vilket planerings
åtgärderna skulle beskrivas, omfattade en 
engelsk mil från stadskärnan, vilket dock för 
mindre städer reducerades till 1/4 engelsk 
mil. Man införskaffade också uppgifter av 
arkeologer, som arbetade lokalt, för att få en 
kvalitativ bedömning av vad som hände på 
respektive orter. 

Några ord om definitionsfrågorna. Som 
stadskriterier utnyttjade man stadsbefäst
ningar, stadsplan, marknad, myntverk, juri
disk status av stad, centralortskaraktär, be
folkningstäthet, differentierad ekonomisk bas, 

hustyper, social differentiering, förekomster 
av en komplex kyrklig organisation samt dom
stolssäte. I princip räckte det att något av 
dessa kriterier kunde påvisas för att orterna 
skulle betraktas som historiska städer och 
medtas i undersökningen. 

I en lista ges kortfattat för varje ort resul
tatet av den genomförda undersökningen, där 
följande uppgifter, delvis i kodform, redovi
sas: datering, förekomst av befästningar, ar
keologiskt och bebyggelsearkeologiskt arbete 
som pågår samt exploateringshot. På den 
sista punkten har man gjort en klassificering i 
fem grupper, där den mest hotade gruppen 
definieras på följande sätt: "Town to be con-
sidcrably redeveloped but as nineteenth cen
tury or låter rebuilding has already destroyed 
most of the evidence, any surviving archaeo
logical levels are of the greatest possible im
portance." De minst hotade orterna beskrivs: 
"No development of any significance." 

Dessa uppgifter har sedan föredömligt pe
dagogiskt bearbetats och redovisats på ett 
slående — kanske ur strikt kritisk synpunkt 
alltför slående — sätt i val av symbolstor
lekar, kartor och i diagram och tabeller. 
Resultatet är inte uppmuntrande. I en all
män summering konstateras att en tredjedel 
av alla städer i England visserligen inte hotas 
av exploatering, men de flesta av dessa är 
mycket små platser. Nära en femtedel av 
historiska engelska städer (127 av 702) är 
så allvarligt hotade att inom 20 år kommer 
få möjligheter att bedriva arkeologi att fin
nas kvar. Mer än en tredjedel (265 av 702) 
av de historiska engelska städerna är hotade 
av "less serious development". Inget arkeo
logiskt arbete har utförts. I endast en finns 
"adequate arrangements" för arkeologi. Ser 
man på hela Storbritannien konstaterar man 
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att av 906 historiska städer kan fortfarande 
834 undersökas. Av dessa hotas över hälften 
av någon form av exploatering. 159 kom
mer att vara förlorade för arkeologin inom 
tjugo år, kanske t. o. m. tidigare. Bland dessa 
är de viktigaste orterna inom varje tidsperiod. 
Av de hotade 511 städerna har endast 21 
undersökts ordentligt arkeologiskt och 11 
byggnadsarkeologiskt. Jämför man med våra 
knappt 70 svenska medeltida städer är det 
alltså gigantiska problem man ställs inför i 
Storbritannien. En trumf på hand har vi 
dock som engelsmännen saknar, nämligen en 
lagstiftning som ger skydd åt kulturlager. 
A andra sidan har de uppenbarligen här
skaror av intresserade amatörer som rappor
terar och biträder vid undersökningar. Ex
ploatören har i Storbritannien inga ekono
miska skyldigheter. Man arbetar hårt för att 
i detta avseende få fram en ändring. 

Sedan boken skrevs har England som be
kant drabbats av en svår ekonomisk kris, 
vilket medfört at t exploateringshastigheten 
kraftigt minskat. Därmed har naturligtvis 
också respiten utsträckts för stadsarkeologer
na. Värdet av kartläggningen kvarstår likväl 
oförändrat. 

Medan The Erosion i första hand ger en 
översiktlig bild av läget i hela Storbritannien, 
ger en annan bok en mycket detaljerad bild 
av läget i en enda stad, nämligen London. 
Den är författad av Martin Biddle och Daph-
ne Hudson tillsammans med Carolyn Heigh-
way och heter The Future of London's Past, 
a survey of the archaeological implications of 
planning and development in the nation's 
capital (Rescue publication number 4 ) , Wor
cester 1973. Den ger en översikt över de 
arkeologiska undersökningar som gjorts i 
London, visar vidare vad man nu vet om 
skilda perioders London, redogör för vilka 
möjligheter som finns att påträffa orörda kul
turlager och vilket hot ur exploateringssyn
punkt som vilar över dessa samt ger förslag 
om hur undersökningsverksamheten organisa
toriskt och finansiellt skall lösas. Det är 
många intressanta ting som kan utläsas om 
Londons stadsarkeologi. Det framgår klart 
att man relativt sett har bättre kunskaper om 
den romerska staden än om den anglosachiska 

eller om medeltidens stad. Detta beror i stor 
utsträckning på att arkeologerna länge i 
första hand varit inriktade på den först
nämnda perioden. Detta illustreras mycket 
bra av några schematiska kartor där under
sökningsintensiteten markerats. Speciellt frap
perar bristen på material från anglosachsisk 
tid. Författarna konstaterar frankt att "the 
archaeology of Anglo-Saxon London barely 
exists as an organized field of inquiry". 

Hotet mot kulturlagren är som man kan 
vänta i denna stad också kraftigt. Författar
na räknar att inom 20 år, kanske tidigare, 
kommer endast 9 hektar öppna områden 
(parker m .m. ) att återstå av totalt 178 hek
tar med någorlunda bevarade kulturlager. 
Dessa 9 hektar är totalt otillräckliga för att 
ge en rättvisande bild av Londons citys upp
komst och utveckling. Författarna återkom
mer alltså här till de närmaste kritiska tjugo 
åren, som också påpekades i The Erosion. 
Slutsatsen blir alltså att man redan nu måste 
sätta in så stora resurser som möjligt — om 
några år är det för sent. Med utgångspunkt 
härifrån föreslår man en lämplig undersök
ningsorganisation. Inom parentes sagt har 
man numera fått en sådan även om den ser 
något annorlunda ut än man föreslog i boken. 

Av stort intresse för oss är — förutom 
naturligtvis det man lär sig om London — 
det sätt på vilket problemen presenteras och 
läggs fram i publikationen. Den är utom
ordentligt pedagogisk och klart upplagd med 
ett rikt kartmaterial, bl. a. i form av lösa 
storskaliga kartor tryckta på transparent pap
per som ger möjligheter till jämförelser och 
kombinationer. Den är skriven så att stads
arkeologins möjligheter och tillkortakomman
den drastiskt framgår. Också för andra orter 
har givits ut liknande redovisningar, om än 
inte så påkostade.1 

1 Några exempel av olika karaktär och fördjup-
ningsgrad: Scotland's Medieval Burghs, an Ar
chaeological Heritage in Danger, 1972; R. Shoe-
smith, The City of Hereford. Archaeology and 
Development, 1974; Southwark's Archaeology. The 
Final Decade?, 1971; C. Sirnpson, Wallingford. 
The Archaeological Implications of Development, 
/1973/; T. G. Hassall, Oxford, the City beneath 
Your Feet. Recent Archaeological Excavations in 
the City of Oxford, 1972. 
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Londonboken är utgiven av RESCUE, en 
organisation som har till uppgift att 
— använda alla medel att göra allmänheten 
medveten om den snabbt ökande förstörelsen 
av vårt arkeologiska arv 
— utöva påtryckning för en revision och ut
vidgning av existerande lagstiftning rörande 
arkeologiska lämningar och söka få en ny 
lagstiftning där det är nödvändigt 
— söka starkt ökade medel för grundläggande 
inventeringsarbeten och för "rescue exeava
tion" och dess publicering 
— förbättra och utvidga arkeologiutbild
ningen på alla nivåer samt 
— i allmänhet hjälpa till att dokumentera 
och bevara de fysiska lämningarna av Stor
britanniens förflutna med särskild hänsyn till 
naturmiljöns förändringar. 

I en penguinbok från 1974 (Rescue Ar
chaeology. Ed. Philip A. Rathz) får man i en 
rad uppsatser klart för sig vilket stort verk

samhetsområde denna organisation har tagit 
för sig. I denna bok tas också stadsarkeologin 
upp allmänt i ett kapitel skrivet av Martin 
Biddle och mera speciellt i ett avsnitt om 
York författat av Peter Addyman. Men per
spektivet vidgas att omfatta de konsekvenser 
vårt teknokratiska samhälles inriktning över
huvudtaget får för allt arkeologiskt källmate
rial. I några kapitel breddas frågeställningar
na till att gälla vilken roll detta material kan 
ha eller borde kunna få i den aktuella miljö
debatten. "Survival and Archaeology" heter 
t. o. m. ett kapitel. 

Tillsammans ger de här tre böckerna en 
god bild av hur engelsmännen söker tackla 
de svårbemästrade problem som det här är 
fråga om. Det är åtskilligt vi inte direkt kan 
kopiera. Traditioner, organisation och lagar 
är för olika, men i sättet att angripa proble
men och presentera dem har vi mycket att 
lära. 

English Urban Archaeology Threatened by Redevelopment 

In recent years it has been discussed in Swe
den how to cope with the archaeological 
problems that arise when our medieval town 
centres are being redeveloped. The Central 
Office of National Antiquities has started 
a project for the study of these questions. 
In this connection, conditions in other count
ries have been studied. England is particu
larly interesting in this respect. The present 
ar t ide gives an account of current English 
urban archaeology, starting from the work 
published in 1972 by the Council for British 
Archaeology: The Erosion of History (ed. 

Carolyn M. Heighway), from Biddle-Hudson-
Heighway: The Future of London's Past 
(1973), and from a Penguin book published 
in 1974: Rescue Archaeology (ed. Philip A. 
Rathz) . 

The ar t ide condudes by emphasizing that 
there are many things that cannot be directly 
taken över and applied in this country. Tradi
tions, organization and laws are too different, 
but we have much to learn from the männer 
in which the problems have been tackled 
and presented in England. 

Fornvännen 71 


