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Kongresser och utställningar 
Ett decennium med den arkeologiska Europakonventionen 

Det bar snart gått tio år sedan »Konventionen 
till skydd för det arkeologiska kulturarvet* la
des fram vid den europeiska kulturniinisterkon-
ferensen på Malta 1992. 

I det följande vill jag nämna något om kon
ventionens tillkomst ocb innehall, bur den lan
serades samt vilken effekt den kommit att få. 

När såren efter andra världskriget började 
läkas på 1950—60-ialen var det få av Europas 
länder som hade en effektiv skyddslagstiftning 
för fornminnen. Detta föranledde Europarå
det att ta initiativ till en konvention i syfte att 
förbättra de bristfälliga lagarna där detta var 
möjligt eller att stimulera till belt ny lagstift
ning där så påfordrades. 

Det uppdrogs ål en expertgrupp att utarbe
ta den önskade konventionen och i november 
1970 trädde den i kraft undertecknad av 22 av 
Europarådets medlemsstater. Denna första ar-
keologikonvention skulle dock visa sig vara pro
blematisk i liera avseenden. 

Den inleds ganska storslaget med att tala 
om det arkeologiska arvets Utomordentliga be
tydelse för kunskapen om »civilisationernas his
toria" och framhåller också att detta arv är all
varligt hotat. Men allt eftersom texten löpet vi
dare, tappar konventionen greppet om ämnet 
och texten blir alltmer urvattnad. Till slut är 
det bara utgrävningar och lvnd kvar. 

Ett problem med en internationell konven
tion är att den kan ba mycket god effekt pä de 
undertecknande ländernas lagstiftning, efter
som den förpliktiga! dem alt följa riktlinjerna, 
men 0111 de idéer som framförs uppfattas som 
kontroversiella eller riskabla, så vinner kon
ventionen ingen anslutning och blir då helt 
verkningslös. Jag bar inte undersökt saken när
mare, men mitt intryck är att innehållet i 1970 
års konvention avslöjar en spricka inom den 
expertgrupp som skrev den, mellan administ
ratörerna och juristerna å ena sidan och arkeo
logerna å den andra. Man får ett intryck av att 

arkeologerna, efter en massa dividcrande med 
oförstående medagerande, slutligen lar till sitt 
grövsta artilleri och betonar kravet på veten
skaplig kunskap (som ju endast arkeologerna 
har) och de dyrbara arkeologiska fyndens vär
de (som ju även cn lekman kan förstå). 

Som rättesnöre för den arkeologiska skydds
lagstiftningen blev denna konvention helt otill
räcklig. På 1980-talet sköt markcxploalci ing
an 1.1 fart i Europa. Det byggdes motorvägar, 
flygplatser och hamnar och tätorterna expan
derade. Utvecklingen drabbade även de gamla 
stadskärnorna. De storskaliga utvecklingspro
jekten avslöjade hur hotat det arkeologiska kul
turarvet faktiskt vai när otaliga fornminnen 
oväntat dök upp inom arbetsområdena och 
ställde till trassel både för fornminnesvårdare 
och exploatörer. 

Fortfarande saknade mänga länder skydds
lagstiftning, men också utbildad personal, od i 
nu måste något göras. Återigen blev detta en 
uppgift för Europarådet Det skall dock näm
nas alt inan pa olika ball gjorde försök att på
verka situationen på frivillig väg. De skandina
viska länderna log exempelvis initiativ till en ar
keologikommitté inom ICOMOS, som utarbe
tade rekommendationer. 

Att ändra en Europakonvention som blivit 
anlagen av en rad länder är en komplicerad 
process som tar tid. Ett snabbare och mer flexi
belt instrument är en officiell rekommenda
tion, som i motsats till en konvention inte är 
tvingande utan endasl rådgivande. Det goda 
med ett så milt instrument som en rekommen
dation är att nya idéer, intentioner och mål kan 
presenteras i mei eller mindre opinionsbildan
de syfte och bana väg för en konvention, genom 
aii lita politiker och beslutsfattare vänja sig vid 
ell förändrat synsätt. Konventioner måsle ligga 
rån i tiden, vara framåtblickande och stämma 
överens med de gällande idéströmningarna 
om de skall lä avsedd effekt 
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För att sätta fart på utvecklingen påbörjades 
därför arbetet inom Europarådet med en re
kommendation. Del hölls förberedande arbets
möten i Florens 1984 och Nice 1987. Vid det 
första mötet behandlades planeringsfrågor ocb 
där deltog både företrädare lör kulturminnes
vården och markexploatörer. Begreppet »inte-
grated conservation" introducerades på det ar
keologiska området. Mötet avslutades med att 
man antog vissa riktlinjer som i realiteten blev 
grunden till en aktionsplan. 

1989 var en rekommendation färdig, »Con
cerning the protection and enhancement of 
the archaeological heritage in the context of 
town and country planning operations", och 
antogs av Europarådets ministerkommitté. 
Därmed kunde arbetet med konventionen på
börjas. Uppdraget anförtroddes en arbetsgrupp 
med representanter från 16 länder, en ganska 
brokig blandning av diplomater, administratö
rer och arkeologer med olika bakgrund och er
farenhet. Till hjälp hade gruppen en framstå
ende expert på internationell lagstiftning, pro
fessor Patrick 0'Keefe. 

Ett rent praktiskt juridiskt problem, som in
gen egentligen varit medveten om, visade sig 
vara den redan befintliga ocb gällande kon
ventionen. Den kunde inte ulan vidare ogiltig-
lörklaras. Lösningen blev att ersätta varje rad 
med en ny och samtidigt utplåna den gamla, 
som när inan skriver på en dator i ersättnings-
läge. 

Under arbetets gång gjordes inånga intres
santa iakttagelser. Så visade sig exempelvis frans
ka vara ett lättare arbetsspråk när det gällde 
lagtext än engelska. Detla medförde dock in
gående ocb utdragna diskussioner med tolkar
na om hur vissa uttryck skulle översättas till 
engelska, (ag erinrar mig t.ex. det utmärkta 
franska uttrycket »biens culturels* som knap
past kan heta »cultural goodics* i en lagtext 

Vi blev ofta påminda om ätt Europa inte är 
något enhetligt område. Det är stora skillnader 
när det gäller det arkeologiska kulturarvet mel
lan norr ocb söder. Vi sag ocksä skillnaderna 
mellan germansk och romersk rättsuppfatt
ning, exempelvis i synen på privat och allmän 
egendom. I England och i inånga andra länder 
med romersk rättstradition tillhör arkeologis

ka fynd från fasta fornlämningar markägaren, 
medan de exempelvis i Sverige tillhör staten. 
Det är intressant att detta synsätt även gäller i 
Skottlands lagar. 

Arbetsgruppen träffades vid ett antal tillfäl
len dä varje rad i konventionen blev intensivt 
diskuterad. Del var inte alltid möjligt att ome
delbar! nå fullständig enighet om formuler
ingarna. Mycket arbete ocb övertalning skedde 
i korridorerna över en kopp kaffe eller på nå
gon trivsam restaurang i Strasbourg. Euro
parådets sekretariats intensiva aktivitet indian 
mötena kan heller inle överskattas. 

Efter varje möte fick delegaterna som hem
uppgift att förankra förslagen i sitt hemland för 
au pä sä sätt förbereda under tecknandet Så 
småningom resulterade ansträngningarna i ett 
utkast till en ny, eller om man så vill, reviderad, 
konvention till skydd för del arkeologiska kul
turarvet 

När man jämför den gamla och den nya 
konventionen ligger en stor skillnad i perspek
tivförskjutningen frän utgrävningar och forn
fynd till det arkeologiska kulturarvet i vidare 
mening som en del av kulturlandskapet En an
nan central tanke är att kampen lör bevarande 
av det arkeologiska arvet inte kan föras enbart 
av arkeologer. Andra måste vara med och kän
na ansvar och dela bördan: politiker, besluts-
lättare, planerare, markexploatörer o.s.v. Detta 
kan inle uppnås om de enbart konfronteras 
med problemen. De måste ges möjlighet atl 
också la del av glädjen och spänningen med ar
keologi. Viktigast av allt är dock alt allmänhe
ten också måste vara delaktig, liksom medierna 
och andra med inflytande på de politiska be
sluten. 

När jag ser på konventionen idag tycker jag 
att de följande länkarna är de mest väsentliga. 
Definitionen av del arkeologiska arvet har bli
vit så vid som möjligt Vi tog bort ordet »civiliza
tions" ocb log in alla tänkbara lämningar som 
kan belysa människans historia och relationer 
till naturmiljön. 

Av mycket sior betydelse är också att det ar
keologiska arvet kan befinna sig såväl på land 
som i vattnet, dvs. all även skeppsvrak faller un-
der denna konvention. Dessa bar alltid utgjort 
elt svårlöst problem ur juridisk synvinkel efter-
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som de berörs av vissa länders oenighet om ter-
1 iioi ialvaltengränsernas utsträckning. Det skall 
erkännas alt vi kände stolthet över att denna 
fråga, som förorsakat den s.k. undervattens-
konventionens haveri, på detta sätt hade kun
nat lösas av oss. Möjligheten atl skydda områ
den som arkeologiska reservat, även där inga 
synliga lämningar finns ovan mark, är ell uttryck 
för det nya perspektivet på fornlämningar. 

En annan ny tanke är att icke destruktiva 
metoder skall användas i största möjliga ut
sträckning vid arkeologiska undersökningar. 
Denna paragraf är sällan tillämpbar i exploa
teringssammanhang men innebär ända elt var
ningens ord till överambitiösa arkeologer. Det
ta gäller också regeln att utgrävda lämningar 
inle skall lämnas utan skydd och att föremål 
odi lvnd skall förvaras på ett betryggande sätt. 
Begreppet »integrated conservation* blev i kon
ventionen helt etablerat. 

Den i svensk lag numera självklara princi
pen att den som önskar ta bort en fast forn
lämning skall vara skyldig att bekosta en un
dersökning diskuterades ingående och skrevs 
in i utkastet lill konventionen. Tyvärr måste 
den slopas i det färdiga förslaget eftersom den 
uppfattades som alltför provocerande i vissa 
länder. I konventionen belönas också vikten av 
all skapa medvetenhet hos den slora allmän
heten om de arkeologiska kulturvärdena. 

Slutligen behandlas även den kontrover
siella frågan 0111 handel med fornfynd. Delta är 
ju inte något oetiskt i och lör sig men proble
met gäller bur handelsvarorna så att säga upp
står. Konventionen försöker lägga eit moraliskt 
ansvar på en av de möjliga aktörerna i denna 
handel, nämligen museerna. 

En mycket betydelsefull bestämmelse är 
den om alt konventionens tillämpning skall 
övervakas kontinuerligt så att man kan moder
nisera den när så behövs. Hur detta lämpligen 
skall ske las nu under övervägande inom 
Europarådet 

Att skriva en konvention å ren sak, att läden 
känd od i allmänt accepterad a r e n annan. För 
att stimulera en sådan process antog man på 
ministerkonferensen på Malta också en »Euro
pean Plan for Arcbaeology«. Tanken varan man 
i konventionens anda med denna plan skulle 

skapa förståelse för värdet av det arkeologiska 
kulturarvet och underlätta samarbetet mellan 
olika aktörer. Planen innehöll lyra aktiviteter 
som skulle genomföras i Europarådets med
lemsländer: 

* En kampanj med bronsåldern som tema. 
* Organiserandet av tematiska nätverk där man 

kombinerade tekniskt samarbete och insat
ser för atl framhäva vissa arkeologiska plai-
ser. Antika teatrar stod först i lur. 

* Komparativa studier beträffande stadsarkeo
logi. 

* Hannonisering av dokumentations- och in
venteringsteknik samt publicering av en 
flerspråkig ordlista lör arkeologiska termer 
rörande bronsåldern. 

Personligen var jag endast engagerad i brons
ålderskampanjen. Av alla tänkbara epoker i 
forntiden ansågs bronsåldern vara den bäst 
lämpade lör cn sådan insats. Perioden har läm
nat imponerande monument över bela Europa 
och fynden avslöjar etl nät av handelsvägar som 
förenade kulturella centra. Tanken med kam
panjen var alt förena forskare för att skapa nv 
kunskap samt atl engagera museer odi andra 
intressenter. 

Kampanjen startades i Bratislava 1994 och 
slutade i Berlin 1997 efter en mängd konfe
renser och utställningar på olika platser. Slut
konferensen resulterade i en imponerande pub
likation som sammanfattar mycket av det man 
nu vet om Europas bronsålder. Den arkeolo
giska Europaplanen genomfördes med fram
gång i alla sina delar. 

Hur gick det då med Maltakonventionen? 
Hur togs den emot och vilka effekter har den 
gett? Konventionen har idag skrivits på av 36 av-
Europas 40 länder och är ratificerad av 26, vil
ket innebär atl den vunnit laga kraft Det skall 
nämnas att ratilicering av konventioner nor
malt kan vara en utdragen process, inle minst 
därför att det ofta krävs parlamentsbeslut För 
Sverige log del lie år, Irols all del mesta i kon
ventionen redan är tillgodosett i den svenska 
kulturminneslagen. 

Saviil jag vet bar liera länder sett över sin 
lagstiftning i enlighet med konventionen, se-
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nast Frankrike, som antog en ny fornminneslag 
i januari i år. Allt talar för att konventionen 
motsvarat de förväntningar som ställts ocb att 
den ännu har kvar sin aktualitet. Emellertid ser 
inte Europa likadant ut idag som för tio år se
dan. Bl.a. bar det kommit till nya stater och det 
är sannolikt dags all aktualisera konventionen 
igen. 
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Det fjärde nordiska stratigrajimötet, danska Viborg 3—5 augusti 2001 

Som ett led i den storaomorienteringen i stads-
arkeologins fältmetoder (jfr debatt i MET. \ 1993 
— 1998) har man sedan 1996 hållit fyra nordis
ka siiaiigrafiinöten. Jag recenserar rapporten 
från det tredje mötet längre fram i delta num
mer av Fornvännen. Det fjärde ägde rum under 
tre regniga augustidagar 2001 i danska Viborg, 
och jag var en av deltagarna 

Det välorganiserade och gemytliga mötet i 
domkyrkans församlingshem samlade drygt p> 
deltagare varav de flesta var fältaktiva medel-
tidsarkeologer från Danmark och södra Sverige. 
Det var med andra ord mest etl svensk-danskt 
möte. Finland representerades av två ålänning
ar och Norge blott av en danska i förskingring
en. Programmet bestod främst av seminarier 
med föredrag om undersökningar på Åland, i 
Sigtuna, på Mälardalens landsbygd, i Norr
köping, på Gotland, i Lund och i Viborg. 

Vid tillfället bedrev Viborg Stiftsmuseinii 
en påkostad forskningsgrävning intill Viborg 
Sonderso. Fastän fynden var magrare än väntal 
så imponerade fältmetoderna och det täta sam
arbetet i fält med paleobotaniker och konser
vatorer. Tidigare undersökningar på platsen 
redovisas utförlig! i Viborg Sonders0 1000-i joo 
(red.Jesper Hjerinind ct al. 1998). 

Just samarbetet med naturvetare var ett 
återkommande tema i seminarierna, där både 

en paleobotaniker och en kvartal geolog del
tog. Ingen ville längre vara päsarkeolog och 
lämna provpåsar till folket i de vita rockarna ef
ter säsongens slut. Naturvetarna själva ville läm
na rocken hemma och delta i fältundersök
ningarna. Så har tack vare särskild finansiering 
kunnat ske både vid Viborg Sonderso och i 
Norrköping. Fruktbara diskussioner och ell och 
annai gräl har möjliggjort insamlingen av belt 
nya datatyper och formuleringen av nya frågor. 

Eu annat återkommande tema var sektions-
ritningarnas vara eller inle vara. I själva verket 
var alla överens om nyttan med sektioner - na-
turvetama sade sig inte kunna arbeta utan dem 
- men samtidigt stod dessa ritningar som sym
bol lör frågan om en kel-kon text-ritning kontra 
inulti-kontexl-rilning. Kort sagt bar svenskarna 
gätt direkt från stickgrävning till stratigrafisk 
grävning med enkel-koiilexli ilning, medan dans
karna sedan länge gräver stratigrafiskt men är 
mindre villiga att överge niulti-kontexi-ritning-
cn och de därmed förknippade sektionsritning-
arna. Problemet är att imilii-kontext-ritning 
förutsätter en upplänning om de stratigrafiska 
kontexternas ungefärliga samtidighet redan 
innan fynden analyserats och daterats. 

Ett grupparbete under seminarierna berör
de dokumentationen av kontaktytor mellan la
ger, exempelvis avröjningshorisonier. Här be-
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