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tiativ av den lettiske arkeologiprofessorn E. 
Volteris under den stora arkeologkongressen i 
Riga 1930 tillkom ett samarbetsprojekt mellan 
Sverige och Litauen, vilket fick formen av ge
mensam utgrävningsverksamhet i Apuolé i au
gusti 1931. Härvid undersökte Nerman och 
hans svenska medarbetare delar av det stora 
gravfältet men gjorde även tranchéer i borgen 
och boplatseimrådet. Litauerna svarade samti
digt under ledning av generalfältläkare V. Na
geviéius för omfattande undersökningar av 
borgen med snitt genom dess 5 m höga vallar 
och den undersökningen fortsatte 1932. Se
dan gravfältsgrävningen avslutats hemförde 
Nerman fyndmaterialct till Stockholm fcir 
bearbetning. Hans avsikt var att likt Grobin 
utge det i monografiform. Av olika omstän
digheter kunde Nerman dock aldrig förverk
liga denna intention. Av hans hand föreligger 
emellertid ett väl genomarbetat manuskript 
på tyska. Tack vare anslag från Marcus och 
Amalia Wallenbergs minnesfond har detta 
manus nu kunnat förberedas för publicering 
genom FD Eva Bergström. Kontakter har ta
gits med litauiska kolleger och i maj 1991 var 
Eva Bergström och undertecknad inbjudna av 
Litauiska vetenskapsakademien till en 10 da

gars studieresa i Litauen. Härvid besåg vi till
sammans med Vytautas Kazakeviéius, chef för 
den arkeologiska enheten vid Vetenskapsaka
demiens Historiska Institut, förutom flera 
andra fornborgar också Apuolé, som i dag är 
ett väl skött fornlämningsområde. I museet i 
Kaunas fann vi till vår överraskning att eickså 
general Nageviéius efterlämnat ett manu
skript om undersökningen av fornborgen. 

Vi insåg omgående att den tilltänkta boken 
om Apuolé skulle bli mycket värdefullare för 
forskningen om också denna rapport kunde 
inkluderas. I Vilnius kommer man därför att 
översätta denna till tyska och Dr Gintautas 
Zabiela har åtagit sig att fackgranska manu
skriptet och i publikationen bidra med ett av
slutningskapitel där resultaten av 1930-talets 
svensk-litauiska utgrävningskampanj utvär
deras i belysning av de rön som gjorts 
därefter. Förhoppningsvis kommer det alltså 
inle- att dröja länge innan det kompletta ma
terialet från Apuolé kommer att kunna pre
senteras för en internationell publik. Vi tror 
att detta arbete pekar framåt mot ett framtida 
fördjupat samarbete mellan svensk och li
tauisk arkeologi. 

fan Peder Lamm 

Hotet mot de marinarkeologiska fornlämningarna 
Denna artikel är skriven för att väcka upp
märksamhet och gärna debatt kring ett stort 
problem och en expanderande kris som berör 
grundvalen för marinarkeologin, nämligen 
dess källmaterial, dess utnyttjande och beva
rande. Jag tar utgångspunkt i en anmälan av 
en serie aktuella marinarkeologiska publika
tioner, utarbetade och tryckta i USA. 

Delar av den nordamerikanska kontinenten 
har, i sin väldighet, många likheter i topografi, 
klimat, och hydrografi med Skandinavien. Det 
medför att starka, marinarkeologiska berö
ringspunkter existerar områdena emellan. 
Fynden eller lämningarna och arbetet med 
dem har stora likheter. Det finns förvisso även 
stora skillnader. Det gäller t .ex. den nord
amerikanska kontinentens tropiska områden. 

Nordamerikas stora insjöar, floder och havs
bukter, med sött resp. bräckt vatten, medför 
att trä bevaras väl under vatten. Låg salthalt 
där skyddar på flera olika sätt vattendränkt trä 
i marinarkeologiska lämningar. 

I ett avseende skiljer sig de bägge områdena 
åt markant, nämligen när det gäller den lag
stiftning som skall skydda skeppsvrak och and
ra lämningar. Skandinavien har en djup tradi
tion på kulturminnesvårds-lagstiftningens om
råde, i sen tid överförd till det marinarkeolo
giska området. Man saknar hos oss i stor ut
sträckning det avancerade skattsökeri som flei-
rerar längs Amerikas kuster. I USA existerar 
många "skattvrak" i de farvatten som befors 
av spanska och portugisiska galleoner lastade 
med dyrbarheter under några sekler från bör-
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jan av 1500-talet. Här finns idag starka och 
aktiva grupper av "treasure-hunters". De 
strävar efter att göra stora pengar av de eko
nomiskt värdefulla delarna i "skattvraken" ge
nom bärgning av ädla metaller i olika former 
och andra dyrbara och historiskt värdefulla 
föremål från dem. 

Det marinarkeologiska lagskyddet i USA är 
svagare än det skandinaviska. De anglosaxiska 
länderna och dessas lagtraditioner ger större 
frihet för det privata initiativet till och rätt att 
bärga och äga det som återfinns i vrak, gamla 
som sentida. Detta hänger historiskt sett sä
kert ihop med att näringslivet haft en starkare 
maritim förankring i dessa länder, dvs. att 
man givit sjöfartsintressena och havets entre
prenörer en stark ställning i lagstiftning som 
berör utkomster av och på havet. 

Man har nyligen etablerat en federal lag i 
USA som skydd för "submerged cultural re
sources". Denna ger dock i princip bara sta
terna i federationen rätten att själva skydda 
sin maritima kulturhistoria. Detta skydd ex
ekveras på mycket olika sätt i olika stater. Just 
med hänsyn till detta förhållande är det spän
nande och stimulerande att se hur mångsidigt 
och ambitiöst amerikanska marinarkeologer 
angriper sin uppgift som kulturminnesvårda
re. Ett alldeles utmärkt exempel på det är en 
serie rapporter utgivna av "The Submerged 
Cultural Resources Unit" vid National Park 
Service, Santa Fe i New Mexico. Den ganska 
fåhövdade gruppen marinarkeologer vid den
na, under ledning av Daniel J. Lenihan, har 
sedan starten 1980 haft som målsättning att 
utföra undersökningar och prestera redovis
ningar av "submerged cultural resources", el
ler vad vi skulle kalla marinarkeologiska forn
lämningar eller kulturmiljöer. Detta har resul
terat i en omfattande serie innehållsrika rap-
porter med en hög målsättning när det gäller 
resultatpresentationen. En av de viktiga upp
gifterna för gruppen är att presentera forsk
ningsresultat inom National Park Service så 
att ansvariga där kan få vägledning när det 
gäller bevarandet av och information till all
mänheten om marinarkeologiska lämningar 
och miljöer. Den ovannämnda rapportserien 
har utvecklats för att fylla detta behov. Man 
arbetar med följande typer av rapporter: 

Rapporter av typ Submerged Cultural Re
sources Assessment skall ge en preliminär be
dömning av beståndet av lämningar i ett om
råde, liksom en översikt över det senares mari
tima historia med litteraturöversikt, samt pre
liminära rekommendationer för det långsikti
ga skyddet av lämningarna. 

Rapporter av typ Submerged Ctdtural Re
sources Survey är inventeringsrapporter som 
tar sikte på att lokalisera och identifiera så 
många marinarkeologiska lämningar som möj
ligt inom ett område. De kan även innehålla 
en mer fullständig litteraturgenomgång. Fält
arbetet för en sådan rapport innefattar två 
faser. Fas 1 utgör undersökning av utvalda 
områden med sökinstrument och även visuellt 
för att få en första uppfattning om lämningar
nas antal och läge. Fas 2 avser värdering av 
de påträffade lämningarna med stöd av in
strumentsökning fiir att bedöma dessas ka
raktär och om möjligt deras kulturhistoriska 
värde. 

En rapporttyp är Submerged Cultural Resour
ces Inventory. Det är ett dokument som disku
terar, i detalj, alla kända undervattensarkeolo-
giska lämningar i en kulturmiljö. Detta kan 
även innefatta resultaten av provgrävningar. 
Den målgrupp som avses är professionella 
kulturminnesvårdare, inte den allmänna pu
bliken. 

Ytterligare en rapporttyp är Submerged Cul
tural Resources Site Report. Det är en omfattan
de dokumentation av arkeologiska lämningar 
innefattande presentation av resultaten av 
partiell eller fullständig utgrävning. Även 
denna typ av dokument är i första hand av
sedd för specialister. Den serie publikationer 
som kallas Maritime Archaeology Series däremot 
är en serie publikationer som är avsedda att 
möta intresset från allmänheten, liksom från 
professionella. De skall fylla en undervisande 
och uttolkande funktion på en professionell 
nivå. 

I den serie senn kallas Submerged Cultural 
Resources Special Report Series slutligen publi
cerar man särskilda kommentarer, t. ex. artik
lar i metodiska och tekniska ämnen, viktiga för 
det undervattensarkeologiska ämnet och arbe
tet. Det är alltså en interln publikationsserie. 

Det beskrivna initiativet är en ambitiös sats-
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ning enligt de linjer för en aktiv kulturmin
nesvård som varit populära i USA under de 
senaste årtiondena. En imponerande serie 
rapporter har redan publicerats, täckande ett 
spektrum av marina kulturmiljöer och fallbe
skrivningar. 

Rapporterna visar i enlighet med det be
skrivna publiceringsprogrammet upp en rad 
olika angreppsvinklar inom marinarkeologiskt 
arbete. Här finns t. ex. fallstudier inriktade på 
enskilda vrak, såsom vraket av slagskeppet 
Arizona. Detta sänktes av japanerna i Pearl 
Harbour den ödesdigra söndagen den 7 de
cember 1941, och är nu ett "marine sanctu
ary" och en krigskyrkogård bevarande minnet 
av flera tusen döda sjömän (Lenihan, J., 
[Red.] Submerged Cultural Resources Study, USS 
Arizona Memorial and Pearl Harbour National 
Historie Landmark. Santa Fe 1989). Omfattan
de studier av havsmiljöns inverkan på det sto
ra stålvraket, t. ex. korrosionens inverkan på 
stålet, utgör en viktig del i den rapporten. 
Andra rapporter redovisar inventering av be
ståndet av marinarkeologiska fornlämningar i 
ett kustområde (t.ex. Labadie, C. P., Sub
merged Cultural Resources Study, Pictured Rocks 
National Lakeshore. Santa Fe 1989). Andra 
återigen redovisar maritima kulturmiljöer 
med byggnadsminnen (industriarkeologiska 
och andra) tillsammans med marinarkeolo
giska lämningar som t. ex. landningsplatsen 
Lee's Ferry i Glen Canyon med ruiner av både 
försvars- och industrianläggningar och även 
fartygslämningar från 1800-tal och tidigt 
1900-tal (Carrell, T., [Red.] Submerged Cul
tural Resources Site Report. Charles H. Spencer's 
Mining Operation and Paddle Wheel Steamhoat. 
Glen Canyon National Recreation Area. Santa Fe 
1987. 

Rapportserien följer som sagt en trend 
inom amerikansk arkeologi och kulturmin
nesvård sedan 1970-talet, som brukar beteck
nas med orden "cultural resources manage
ment". Därmed avses en väl organiserad kul
turminnesvård i vilken den stora publiken 
skall stimuleras till ett aktivt deltagande och 
uppgående i kulturmiljöupplevelserna. I det 
här fallet är den inriktad på omvårdnad och 
presentation av olika marinarkeolgiska miljö
er. Rapportserien är också en första kartlägg

ning av ett viktigt vetenskapligt forskningsma
terial. 

Vilken är då sensmoralen i detta stycke ur 
det svenska perspektivet? Jo , det är angelä
genheten i att vi snarast inleder en systematisk 
beskrivning av de marinarkeologiska fornläm
ningarna i vårt land, naturligtvis. Av samma 
grundläggande anledning som i USA, men 
med en del skiftningar i innebörden, beroen
de på våra något annorlunda förhållanden. 

Vi behöver en starkt utökad kunskap om de 
marinarkeologiska fornlämningarna inför 2000-
talets utveckling! Bortom sekelskiftet skymtar 
en helt ny tid inom marinarkeologin i Öster
sjön. De svenska kustvattnen rymmer en unik 
skatt av marinarkeologiska fornlämningar, 
bl. a. gamla skeppsvrak, hamnplatser och för
svarsanläggningar av hög ålder. De få i den nu 
verkande generationen av marinarkeologer 
har just börjat en kartläggning av det marinar-
keologiska undervattenslandskapet och de, 
genom sitt läge svåråtkomliga, svårstuderade 
och svårtolkade, maritima kulturobjekten i 
detta. 

Vad händer med våra marinarkeologiska 
fornlämningar om den europeiska fritidsdyk
ningen - en industri för 10 000-tals hobbydy
kare redan idag - som en följd av den ekono
miska integrationen av de europeiska länder
na, utvecklar en "marknad" för vrakdykning 
vid våra kuster? Svaret är med all sannolikhet: 
en kolossal ödeläggelse av vår marinarkeolo
giska kulturskatt - om vi inte är förberedda. 
En sådan ödeläggelse har vi sett ske de gångna 
åren i ett annat innanhav, nämligen Medelha
vet. Dykindustrins avnämare - de 10 000-tals 
hobbydykarna - turister från olika delar av 
världen eller innevånare i Medelhavsländerna 
— anses genom fyndpleickning och plundring 
ha raderat ut en mycket stor del av de far
tygsvrak från antiken som bevarats på mindre 
djup än 40 m i dessa vatten. 

Den steg för steg ökande, inhemska vrak
dykningen i svenska vatten idag innebär redan 
stora skador på historiskt unika fartygsfynd. 
Det är inte svårt att lämna konkreta exempel 
på sådan förstörelse. Den sker genom att de 
många dykare som besöker vraken inte förstår 
att visa det samhällsansvar som krävs. Man 
drar sönder, plockar delar av och förändrar 
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de historiskt värdefulla vraken i förvissningen 
om att ingen kan se och ingripa. Det är inte 
alls alla som gör så men tillräckligt många för 
att skadorna skall bli stora och mycket svåra 
att reparera. 

Det handlar om en brist på insikt om de 
marinarkeologiska fyndens värde. Det är min 
bestämda uppfattning att den bästa vägen att 
förändra/förbättra den insikten går genom 
information och utbildning om de engageran
de möjligheter som de marinarkeologiska fyn
den ger att belysa svensk maritim historia. 

Den förstörelse som sker på det här områ
det i svenska vatten idag är säkert bara en 
"idyllisk" början. Vi måste skapa en fungeran
de beredskap för att skydda och bevara de 
maritima kulturvärdena under vatten. 

Här kan man ta stöd i det marinarkeolo
giska kulturvårdsprogram som utvecklats i 
USA. Inte för att våra marinarkeologiska erfa
renheter behöver stå tillbaka för dettas eller 
andra länders - vi ligger mycket långt framme 
på flera områden i internationell jämförelse. 
Det vetenskapliga motivet är dessutom lika 
starkt hos oss seim hos marinarkeologerna vid 
National Parks Service i USA. Vad som gäller 
är att det amerikanska programmet har en 
direkt passning till den hotbild jag just beskri
vit. 

En beredskap inför en stark utveckling av 
vrakdykning i våra vatten kräver: 

1. En större professionell kunskap om 
de egjna marinarkeologiska fornlämningarna, 
t. ex. de många vraken efter flerhundraåriga 
fartyg vid våra kuster, så att vi kan planera 
nödvändiga åtgärder. 

2. En större allmän och individuell insikt 
om de marinarkeologiska fornlämningarnas 
historiska värde - en förutsättning för ett gen
svar och en förståelse i samhället för skyddet 
av dem. 

3. Ett program för organisation, informa
tion och vägledning av och för gästande vrak
dykare, svenska eller från andra länder. Syftet 
med ett sådant program är att det skall vara 
dubbelverkande, dvs. inte bara informerande 
utan också bevarande. För detta skulle ett 
arbetsprogram liknande det amerikanska, som 
anmälts här, passa mycket bra. Ett avsevärt 
kunskapskapital finns redan i de tryckta, 

marinarkeeilogiska forskningsrapporterna, de 
preliminära rapporterna och materialsam
lingarna om gamla fartygsfynd i våra vatten 
i bl. a. Svenskt Marinarkeologiskt Register 
(SMR) vid Sjöhistoriska museet och andra mu
seer. På den grunden kan man utveckla ett 
presentations-, informations- och handlings
program baserat på en serie rapporter över 
olika gamla fartyg och andra maritima läm
ningar. Man kan även upprätta områdesbe-
skrivningar, i vilka skall ingå konkreta anvis
ningar och ett handlingsprogram för omhän
dertagande och vägledning av gästdykare. 

Vem ställer resurser till förfogande för ett 
genomförande av ett sådant program? Det 
brådskar! Med hänvisning lill att vår kultur
minnesvård, även den marina, är statligt och 
kommunalt förankrad vore det naturligt att 
initiativ och basresurser komme från det hål
let. Samtidigt finns det i ett sådant program 
stort utrymme för ideella insatser av marinar
keologiskt engagerade sportdykare och för 
donationsinsatser. Här finns också utrymme 
för forskningsarbete för vilket man med en 
del envishet kan mobilisera särskilda medel. 

Det finns en ambitiös, marinarkeologisk kul
turmiljövård sedan 25 år. Det känns nästan 
onödigt att nämna att den har ytterligt små 
resurser. Det handlar om några enstaka 
marinarkeologer i heltidstjänst i hela landet. 
Jag brukar göra jämförelsen med vården av 
våra byggnadsminnesmärken (kyrkor, herr
gårdar osv.) Så som den (inte) skulle fungera 
utan de byggnads-, arkitektur- och konsthisto
riker, arkitekter och andra som arbetar inom 
det fältet, så fungerar den marinarkeologiska 
kulturmiljövården (inte) idag. 

Jag har nyligen fått information om omfat
tande skadegörelse på några av de mest kända 
och mest välbesökta av de gamla vraken i 
Stockholms skärgård. Min fortlöpande och 
omfattande kontakt med sportdykare i min 
utbildningsverksamhet gör mig helt övertygad 
om att det bara är toppen på osv. . . . Om 
någon går in i en 1600-talskyrka och börjar 
röja bland krucifix och vapensköldar så har 
han snart kyrkvaktmästaren på sig. Ger man 
sig till att röja på ett fartyg som legat orört på 
botten sedan 1600-talet så händer ingenting. 
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Det är fritt fram - för där finns varken kyrk-
eller andra vaktmästare. 

Jag föreslår, som ett första steg mot en 
förändring av situationen, att vi organiserar 
en frivillig "Marinarkeologisk Kulturmiljö-
vakt" bland sportdykare och skärgårdsbor och 
andra intresserade, som samverkar med Sta
tens sjöhistoriska museer och kulturvården. 
Den skall bestå av intresserade som skaffar sig 
grundutbildning i ämnet och som tar som en 
ideell uppgift att värna gamla, värdefulla far
tygsvrak och andra marinarkeologiska läm
ningar. Med "värna" menar jag att besöka 
eich fortlöpande studera tillståndet hos under-
vattensvärldens kulturmiljöer, att rapportera 
förändringar och skadegörelse till kulturvår
den för åtgärd, att föreslå skydds- och resta

ureringsåtgärder osv. En motsvarighet till Na
turskyddsföreningen kanske? 

För realiserandet av en Marinarkeologisk 
Kulturmiljövakt krävs ett idellt engagemang 
och samverkan med och mellan kulturvården, 
keimmuner, turistorganisationer och bild
ningsförbund - för att få den breda bas som 
är nödvändig. 

Jag vore glad eich tacksam för kontakt och 
initiativ kring det framförda förslaget om en 
Marinarkeologisk Kulturmiljövakt. Vi måste 
göra något! 

Carl Olof Cederlund 
Statens sjöhistoriska museer 

Box 27131 
S- l0252 Stockholm 
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