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Kongresser och utställningar 

European Association of Archaeologists. Fjärde årliga mötet, Göteborg 
23-27 september 1998 

Det europeiska arkeologförbundet, EAA, höll 
1998 i Göteborg sin fjärde årliga kongress. 
Detta var det förste stora internationella arke
ologmötet i Sverige sedan världskongressen i 
Stockholm år 1874. I Göteborg samlades 508 
deltagare från 37 länder, främst Sverige, Stor
britannien och Tyskland i fallande ordning 
och uppgående till drygt hälften av totalsum
man. Även Ryssland och Norge var sterkt re
presenterade. 

EAA har nu över tusen medlemmar från Eu
ropas samtliga stater. Man kan dock, liksom i 
fållen med Riga 1996 och Ravenna 1997, kon
statera att kongressklientelets sammansättning 
varierar beroende på kongressortens place
ring. Betraktar man representanterna för Eu
ropas stora stater över tid förefaller regeln vara 
att britterna kommer till EAA-kongressen oav
sett var den hålls, medan fransmännen lika 
konsekvent uteblir. Detta kan tänkas bero på 
att kongresspråket är engelska. 

Deltagarnas medianålder 1998 var 37 år och 
kvartilerna 30 respektive 45 år, vilket innebär 
att hälften av deltagarna var mellan 30 och 45 
år gamla. Utanför detta kärnintervall fanns 
bred variation, från gröna studenter på 20 till 
ärrade professorer på 70. Könsfördelningen 
var någorlunda jämn med 44 procent kvinnor. 

Seminarieprogrammet var som tidigare år 
uppdelat i tre huvudblock: kulturmiljövård, te
ori och metod samt tillämpad arkeologi. Av 
detta framgår att EAA-mötet erbjuder något 
för alla sektorer inom den arkeologiska pro
fessionen. Tvärs över blocken präglades också 
föredragsutbudet av vid geografisk och krono
logisk variation. Ett seminarium om kulturmil
jövård i Ungern med nio uppsatser visar på en 
tendens hos specialintressegrupper inom den 
europeiska arkeologin att förlägga sina sam
mankomster till EjAA-mötet 

De seminarier som tilldragit sig flest uppsat
ser (>12) var, i fållande ordning, de om grav
studier, om den europeiska kulturminnesvår
dens framtid, om filosofins tillämpning i 
arkeologin, om folkvandringarnas arkeologi 
och om nomadkulturernas arkeologi. En salig 
och sund blandning, som synes! Allt som allt 
lästes ca 370 uppsatser upp under tre dagar, 
varav drygt hälften i blocket för tillämpad ar
keologi. 

Vis av skadan efter språkförbistringen vid fö
regående kongress i Ravenna hade man sett 
till att föredragen med få undantag hölls på 
engelska. Arets innovation i programmets 
uppläggning var mycket välkommen: varje se
minarium hade ett tryckt tidsschema för de in
gående uppsatserna vilket medgav noggranna
re planering för deltagarna. De föredrag som 
avhölls i Ravenna har redan hunnit utgivas i fy
ra volymer av BAR International Series, och 
här märks bl.a. temavolymer om Sardinien 
och om hantverksspecialisering. 

Öppna rundabordssamlal avhölls om upp
dragsarkeologins organisation i olika länder, 
arkeologisk utbildning, arkeologi på Internet, 
EAA-kongressernas framtid och arkeologins 
yrkesvillkor. Diskussionen vid dessa samman
komster ligger till grund vid formuleringen av 
konventioner i stil med EAA:s Code of Prac
tice {Fornvännen 1997:3-4). Vid organisatio
nens årsmöte under kongressen antogs som 
resolution på sådan grund en professionell 
kod för contract archaeobgy, dvs. arkeologisk 
verksamhet udörd på entreprenörbasis av or
ganisationer oftast rekryterade genom anbuds
förfarande. Koden återges nedan i sin helhet. 

Som vanligt bjöd kongressen också på 
planschpresentationer, bokbord, datorsal med 
Internet-koppling, luncher, dansafton och 
slutbankett. De sociala evenemangen avhölls i 
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bästa tänkbara miljö på anrika Valand och för
gylldes av levande dansmusik av yppersta slag 
och, i bankettens fall, en förstklassig måltid. 

Kristian Kristiansen, professor i arkeologi 
vid Göteborgs Universitet, efterträddes på pos
ten som EJ\A:S ordförande av Willem Willems, 
Hollands riksantikvarie. Willems hade dittills i 
flera år beklätt posten som EAA:s sekreterare. 
I detta ögonblick gavs ett karakteristiskt exem
pel på den informella stämning som präglar 
EAA-kongresserna. Ordförandeposten över
lämnades symboliskt med en hoprullad kon-
gressaffisch föreställande ett utsnitt ur den bo-
husländska hällristningen Tanum Raä 614. 
Den oklanderligt propre ämbetsmannen Wil
lems tackade Kristiansen och sade, medan han 
inför sittande årsmöte med drygt 100 deltaga
re rullade ut affischen, ungefär följande: »Det 
är passande att ordförandeskapet (eng. presi-
dency) överlämnas med denna bild av en an
nan president, nämligen Förenta Staternas.» 
Mitt på affischen syntes, i övernaturlig storlek 
gentemot omgivande figurer, en fallisk lurblå-
sare! Arme Clinton! 

Kongressens sista dag var vigd åt exkursio
ner. Folk skockades mest kring bussarna till 
Tanum med dess underbara hällristningar. 
Själv passade jag i stället på att med kunniga 
exkursionsledares hjälp bekanta mig med 
järnåldern och medeltiden i Göta Älvs dal
gång samt trakten kring Halleberg och Hun-
neberg. Vi gjorde spännande besök bland an
nat på den välundersökta romarlida skatt-
fyndplatsen vid Vittene och det utmärkta nya 
museet i Lödöse. 

I jämförelse med EAA-kongresserna i Riga 
och Ravenna (se Fornvännen 1996:3 och 
1997:3-4) placerar sig Göteborgskongressen 
som helhet sedd avgjort som nummer ett. Or
ganisatörerna från arkeologiska institutionen 
vid stadens universitet förtjänar en stor eloge -
de hade faktiskt lyckats med allt utom valet av 
hmchrestaurang! 

EAA-kongresserna är upplagda för att möj
liggöra intensivt professionellt, vetenskapligt 
och socialt utbyte mellan europeiska arkeolo
ger från Ural till Portugal och från Island till 
Israel. I alla dessa tre avseenden lyckades man 
särskilt väl i Göteborg 1998. 1999 års kongress 
äger rum i Bournemouth på Englands sydkust 
och man efterlyser redan seminarieorganisatö
rer och talare. Säkert kommer man i Bourne
mouth att sträva efter att följa och kanske över
träffa Göteborgskongressens utmärkte exem
pel. 

EAA:s femte årskongress äger rum i Bournemouth 
14—19 september 1999. Närmare uppgifter kan rek
vireras från: EAA99 Meeting Secretariat, School of 
Conservation Sciences, Bournemouth University, 
Talbot Campus, Poole, Dorset BH12 5BB, England; 
fax: +0441 - 202 59 54 78; e-post: eaa99@bourne-
mouth.ac.uk; www: http://csweb.bournemouth.ac. 
uk/consd/eaa99/ 

Martin Rundkvist 
Institutionen för arkeologi 

Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm 
arador@algonet.se 

The EAA principles of conduet for archaeologists involved in 
contract archaeological work 

At ils Annual Business Meeting in Göteborg 
on 26 September 1998, the membership of the 
EAA voted to approve and adopt a set of "Prin
ciples of conduet for archaeologists involved 
in contract archaeological work". These had 
been prepared by the EAA's Working Party on 
Commercial Archaeology, were aired at the 
Ravenna meeting in 1997 and were published 

in draft in The European Archaeologist No. 8 
(Winter 1997). The draft principles were fur
ther discussed at a well-attended and lively 
round-table held at the Göteborg meeting. 

The text which was approved by the mem
bership is reproduced below. The Principles of 
Conduet now sit beside the EAA Code of Prac
tice which was approved at Ravenna, and help 
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