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Det som göms i sjö ... 

Om behovet av ett bättre kunskapsunderlag för kulturmiljövården 
avseende fornlämningsförekomsten under vatten 

Av Staffan von Arbin 

von Arbin, S. 2004. Det som göms i sjö ... Om behovet av ett bättre kun
skapsunderlag för kulturmiljövärden avseende foriiläimiingsförekoiiisten un
der vatten. (On Swedish cultural heritage managements need for increased 
knowledge aboul cultural remains under water). Fornvännen 99. Stockholm. 

During lhe summer of 2000 four different surveys regarding cultural remains 
under water were undertaken by the county administrations in Södermanland, 
Västernorrland. Skäne and Västra Götaland. These surveys, all funded and coor-
dinated by the Swedish National Heritage Board, were part of a broader study 
with the objective lo evaluale lhe state of knowledge regarding lhe Swedish un
derwater cultural heritage. Four different aqualic cnviionments were chosen for 
the study- "the inland waterways", "tlie estuary", "the open shore" and "the arrhi-
pelago". The resulls of the sludy show that the stale of knowledge regarding un
derwater remains is extremely poor in all of these environments. In this artide the 
prerequisites, methods and results of the project are presented. In condusion, the 
author suggests several different approaches lo tmproving matters. 

Staffan von Arbin, Bohusläns museum. Box 403, .Vri-^5/ TO l ridn>aUa, Sweden 
staffan.arbin@vgregion.se 

För att kunna bedriva en effektiv kulturmil
jövård - både från antikvarisk synpunkt och ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv - är det nöd
vändigt att känna till om inte exakt var någon
stans fornlämningarna finns, så åtminstone var 
man bör kunna förvänta sig fornlämningar. Utan 
denna grundläggande kunskap är det från kul
an miljövårdens sida ofta svårt att argumentera 
för viklen av antikvariska åtgärder i samband 
med exploateringar. I Sverige har systematiska 
inventeringar av fornlämningsbeståndet på land 
pågått sedan 1930-talet. Uppgifter om lämning
arnas art, antal och belägenhet har sedan dess 
kontinuerligt förts in i Foniininnesregistret (FMR) 
vid Riksantikvarieämbetet Man har dänned en 
förhållandevis god bild av det aktuella kun
skapsläget beträffande dessa lämningar, och de 

kunskapsluckor som fortfarande finns håller sys
tematiskt på att fyllas (seJensen [red.] 1997). 

När det gäller fornlämningar under vatten 
är förhållandet annorlunda. Någon heltäckan
de inventering, i stil ined Riksantikvarieämbe
tets fornminnesinventering, har aldrig ägt ruin 
under vattnet. De register över undervattens-
lämningar - främst Svenskt marinarkeologiskt ar
kiv (SMA) vid Sjöhistoriska museet i Stockholm 
- som de antikvariska myndigheterna har att 
grunda sina beslut på bygger huvudsakligen på 
äldre tidnings- och arkivuppgifter, liksom på 
upplysningar som på frivillig basis lämnats av 
sportdykare och andra intresserade privatper
soner. Det säger sig självt att dessa register både 
är ofullständiga och att kvaliteten på uppgift
erna varierar betänkligt Dessutom saknar re-
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gistren överlag den detaljeringsgrad som är nöd
vändig inom kultumiiljövårdens ärendehandlägg
ning. 

Som synes innebär den ovan beskrivna situa
tionen något av ett antikvariskt »moment 22». 
Utan ett tillförlitligt kunskapsunderlag har kul-
tunniljövården som nämnts inledningsvis svårt 
att få gehör för sina krav på att arkeologiska ut
redningar och undersökningar bör föregå ex
ploateringar av landets vattenområden. Sam
tidigt innebär bristen på exploateringsunder-
sökningar att kunskapstillväxten beträffande 
fornlämningsförekomsten under vatten på de 
flesta håll i landet är marginell, för att inte säga 
obefintlig. 

Frågan 0111 behovet av ett bättre kunskaps
underlag avseende fornlämningar under vat
ten har vid upprepade tillfällen de senaste åren 
varit uppe till diskussion i olika fora för arkeo
logi och kulturmiljövård (se t.ex. Cederlund 
1995, Einarsson 1998, Kindgren 1998, Olsson 
1998, Rönnby 1995). Frågan har även dryftats 
inom det så kallade Marinarkeologiska rådet, 
som är ett nationellt nätverk för kulturmiljövår
den i frågor som rör kust- och vattenanknutna 
fornlämningar. 

Våren 1999 bildades på initiativ av nämnda 
råd en arbetsgrupp, vars uppgift var att ta fram 
ett förslag på hur en kunskapsuppbyggnad om 
fornlämningar under vatten bäst skulle kunna 
realiseras. Gruppens arbete ledde fram till att 
nian senare på hösten samma år kunde presen
tera ett förslag till en riksomfattande förstudie. 
Projektet, i dagligt tal benämnt »Inventerings-
projektet», gick ut på att man som ett första led 
i en kunskapsuppbyggnad skulle genomföra 
en inventering och sammanställning av redan 
befintlig kunskap om fornlämningar under vat
ten. Denna i huvudsak byråmässiga samman
ställning skulle sedan ligga till grund för en ut
värdering av kunskapsbehovet. 

Förslaget innebar att man, inom ett antal 
för Sverige representativa akvatiska miljöer eller 
landskapstyper, pekade på företeelser, aktivite
ter eller funktioner - resursutnyttjanden - vilka va
rit kännetecknande för respektive landskaps
typ genom historien. Till varje specifikt resurs
utnyttjande är det möjligt att hypotetiskt knyta 
en rad olika kategorier av fysiska lämningar, vilka 

i varierande utsträckning alltså bör finnas re
presenterade under vattnet i ett landskap av 
samma typ. De övergripande landskapstyper/ mil
jöer som valdes ut till förstudien var »Den öpp
na kusten», »Skärgårdslandskapet», »Älvmyn
ningen» samt »Inlandets vattensystem». 

Låt mig för tydlighetens skull ta ett exem
pel. Ett för landskapstypen »Älvmynningen» karak
teristiskt resursuuiyttjande i äldre tider skulle ull 
exempel kunna vara båtbyggeri och varvsverksam
het. Exempel på kategorier av lämningar, helt 
eller delvis under vatten, som kan knytas till 
detta resursutnyttjande är .stapelbäddar och sli-
par, bråbänlmroch kajanläggningar, men också far
tygslämningar och delar därav samt knltiniager (jfr 
von Arbin & Höglund 2000). 

Då det av lätt förståeliga skäl inte var realis
tiskt att tänka sig en fullständig, rikstäckande 
kartläggning inom ramen för nämnda förstu
die beslutades att var och en av de uppräknade 
landskapstyperna i studien skulle represente
ras av ett typområde. Tanken var att man, genom 
att kontrastera den förväntade fornlämnings
förekomsten i en specifik landskapstyp mot 
den antikvariskt kända förnlämningsbilden 
inom motsvarande typområde, skulle kunna 
skapa sig en bild av det antikvariska kunskaps
läget för det aktuella området. 

Eftersom det är rimligt att tänka sig att 
inånga resursutnyttjanden har förekommit i lik
artade naturgeografiska, näringsmässiga och kul
turella miljöer, räknade man dessutom med att 
det utifrån den erhållna kunskapen skulle vara 
möjligt att dra vissa generella slutsatser kring 
kunskapsläge och inventeringsbehov även i and
ra, ej kartlagda delar av landet. 

Med utgångspunkt från detta förslag sökte 
och beviljades fyra länsstyrelser, nämligen de i 
Skåne, Västra Götaland, Södermanland och Väs
ternorrland, 90 000 kr vardera från Riksantik
varieämbetets anslag för kulturmiljövård (G2). 
För delstudien »Inlandets vattensystem» kom 
Länsstyrelsen i Södermanland att svara. Del
studien »Den öppna kusten» utfördes av Fote
vikens museum och Malmö stads Stads-
antikvariska avdelning (nuvarande Malmö Kul
turmiljö) på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne 
län, och delstudien »Skärgårdslandskapet» av 
Bohusläns museum på uppdrag av Länsstyrel-
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För landskapstypen 
karakteristiska typer 
av resursutnyttjande 

Jakt, fångst och fiske 

Transport/kommunikation 

Båtbyggeri/varvsverksamhet 

Saltframslällning 

Sillindustri 

Konserv-industri 

Stenindustri 

Bad- och fritidsverksamhet 

Militärt/försvarsstrategiskt 
utnyttjande 

Summa 

Associerade 
fornlämnings 
kategorier 

7 
6 

10 

6 

9 

9 

5 
1 

5 

58 

Tidigare 
antikvariskt kända 
lämningar inom 
typområdet 

1 

4 

-
-
-

-

5 

Lämningar 
registrerade 
inom ramen 
för studien 

1 

34 

-
-
-

-

35 

Tabell 1. Kunskapsläget avseende fornlämningar under vatten i det av Bohusläns museum studerade omrä
det på nordvästra Orust. Sammanställt efter Bergstrand & Olsson 2000. —The state of knowledge regarding 
cultural remains under waler in the area studied hy Bohusläns museum. 

sen Västra Götaland. Delstudien »Älvmynning
en» slutligen, utfördes av Länsmuseet Väster
norrland på uppdrag av Länsstyrelsen i Väster
norrlands län. 

Som koordinator och projektledare funge
rade Peter Norman vid Riksantikvarieämbetets 
kunskapsavdelning i Stockholm. Projektets förs
ta moment, att inventera och sammanställa be
fintlig kunskap, genomfördes under sommaren 
2000. Resultaten av detta arbete presenterades 
i fyra delrapporter (von Arbin & Höglund 
2000; Bergstrand & Olsson 2000; Billberg et al. 
2000; Deckel & Lagvik 2000). Dessa låg sedan 
till grund för den utvärdering och syntes som 
författades av undertecknad tillsammans med 
Peter Norman senare samma höst, och som re
sulterade i rapporten Fornlämningar under vat
ten. Kunskapsläge - kunskapsbehov (von Arbin & 
Norman 2001). Rapporten distribuerades, med 
de fyra delrapporterna som bilagor, under 2001 
till landets samtliga länsstyrelser, länsmuseer 
och övriga institutioner med specialintresse i 
arkeologi och kulturmiljövård under vatten. 

Vad har då det genomförda projektet givit 
för resultat, och på vad sätt kan detta gagna kul-
turmiljövården i landet? Förstudien visar, föga 

förvånande, att kunskapsnivån vad gäller forn-
lämningsförekomsten under vatten i de stude
rade områdena överlag är låg. Jag skall försöka 
illustrera detta med en tabell (tabell 1), vilken 
är sammanställd utifrån Bohusläns museums 
delstudie av »Skärgårdslandskapet» (se Berg
strand & Olsson 2000). 

Det område som studerades omfattade ett 140 
kvadratkilometer stort utsnitt längs nordvästra 
Omst och inbegrep såväl inner- som ytter-
skärgård. Sammanställningen i tabellen redogör 
på ett åskådligt sätt för kunskapsläget vad gäller 
fornlämningar under vatten i den västsvenska 
skärgården, men bilden kan i hög grad också sä
gas vara representativ för de övriga studerade 
landskapstyperna inom »Inventeringsprqjektet». 

Studerar vi tabellens första två kolumner 
kan vi konstatera att den västsvenska skärgår
den uppvisar ett i högsta grad mångsidigt och 
varierande resursutnyttjande genom historien, 
inkluderande så vitt skilda företeelser som jakt, 
fångst och fiske, transport och kommunikation, båt
byggeri och varvsverksamhet, saltframslällning, sill-, 
konserv- och stenindustri, bad- och fritidsverksamhet 
samt militärt och försvarsstralegiskt utnyttjande. 

Vi ser vidare att inte mindre än 58 kategorier 
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Fig. i. Fartygslänmingar representerar en mycket stor del av del arkeologiska källmaterialet under vatten. 
Oidenlifierad fartygslämning vid Notholmen, Västervik. Foto Staffan von Arbin. —Shipwrecks are one of the 
most common types of underwater cultural remains in Sweden today. Unidentified wreck near Notholmen, 
Västervik. 

av lämningar hypotetiskt kan knytas till detta ut
nyttjande (flera av dessa kategorier, exempelvis 
brygg- och kajanläggningar, är dock av sådan 
art att de kan associeras med mer än ett resurs
utnyttjande). Om vi i stället tittar närmare på 
kolumnen »Tidigare antikvariskt kända läm
ningar inom typområdet», framgår att endast 
fem lämningar var registrerade i området vid 
tidpunkten för studiens genomförande. Dessa 
lämningar skall i första hand sannolikt hän
föras till kategorierna jakt, fångst och fiske re
spektive transport/kommunikation. 

Kontrasten mellan resursutnyttjande och 
känd fornlämningsbild är onekligen slående, 
men hur kan vi vara säkra på att den senare verk
ligen inte avspeglar den reella förnlämningsf rek-
vensen i de studerade typområdena? Förutom 
det sunda förnuftet är det flera faktorer som ta
lar emot detta. Som exempel kan nämnas att 
det i samband med en mycket begränsad in

ventering på land av fornlämningar i standzo-
nen, vilken företogs av Bohusläns museum in
om ramen för nämnda delstudie, observerades 
inte mindre än 35 tidigare oregistrerade läm
ningar. Och detta, märk väl, inom loppet av en
dast två dagar! 

Bland de påträffade lämningarna finns fram
förallt brygg-, kaj- och kåsläniningar, men även 
resterna av ett förmodat fast fiskeredskap. 
Antagandet ovan styrks vidare av mängden för-
lisningsuppgifter, vilken bara i det av Bohusläns 
museum studerade området uppgår till ett 
diygt hundratal. Denna siffra skall jämföras 
med de tre fartygslänmingar som är antikva
riskt verifierade i område t Situationen för de 
övriga landskapstyperna liknar som tidigare 
nämnts i hög grad den bohuslänska. 

Det kan i sammanhanget vara intressant att 
notera att kunskapsläget i samtliga studerade 
typområden generellt tycks vara något bättre 
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Fig. 2. Lämningar efter vattenbaserad 
industriell verksamhet är ett exempel 
pä ett föga känt och sällan utnyttjat ar
keologiskt källmaterial. Sågverksläm-
ningar vid Rö, Ängernianälven. Foto 
Staffan von Arbin.—Early shore based 
industry has rardy been studied from 
an archaeological point of view. Sawmill 
remains at Rö in the Ängermanälven 
estuary. 

för fartygslämningar än för andra typer av läm
ningar. Förklaringen är troligtvis den att såda
na lämningar utgör en mycket stor del - kanske 
till och med den största - av det arkeologiska 
källmaterialet under vatten (fig. 1). En annan 
viktig faktor kan vara att dessa lämningar är re
lativt tydliga och därmed svåra att negligera även 
för icke-arkeologen. Många andra lämningar är 
betydligt mer diffusa och svårtolkade, vilket 
sannolikt har fört med sig att de inte uppmärk
sammats i motsvarande utsträckning. Detta gäl
ler exempelvis förhistoriska boplatslämningar, 
kulturlager i anslutning till bebyggelse och vid 
hamnplatser samt olika typer av anläggningar 
under vatten, särskilt i inlandet. 

En annan, hittills mycket ouppmärksammad 

kategori av lämningar, är den som rymmer de fy
siska spåren efter industriell verksamhet av olika 
slag - både småskalig och storskalig sådan. En 
anledning till att dessa lämningar hittills rönt så 
lite intresse från antikvariskt håll är förmodli
gen att flertalet av dem idag inte utgör forn
lämning i lagens mening på grund av sin för
hållandevis ringa ålder. Från kulturmiljövårds-
synpunkt är det likväl värdefullt ined en syste
matisk registrering av denna typ av »sentida» 
lämningar, eftersom de ofta har ett stort kultur
historiskt värde (fig. 2). 

Om man vill vara cynisk skulle man kunna 
hävda att »Inventeringsprojektel» har varit ett 
ovanligt dyrt sätt att få bekräftat vad alla inom 
branschen sedan länge känt lill, eller åtminsto-
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ne kunnat ana. Samtidigt är det ju så att det har 
saknats sammanställningar som svart på vitt visar 
hur bristfällig kunskapen verkligen är beträffan
de kulturarvet under vattenytan. Den genom
förda studien tjänar därmed ett viktigt pedago
giskt syfte. 

Betydelsefullt är också att kulturmiljövården 
nu har fått ett kunskaps- och planeringsunder
lag, vilket täcker in fyra vitt skilda typer av miljöer 
där fornlämningar under vatten kan förväntas 
uppträda. Den framtagna kunskapen har som ti
digare nämnts generell giltighet så till vida att 
många resursutnyttjanden existerar i likartade 
miljöer, varför den till viss del kan ge vägled
ning vid antikvariska bedömningar i samband 
med exploateringar av vattenområden. Även 
om det är svårt att bevisa så finns det idag inget 
som tyder på att kunskapsläget i de studerade 
områdena skulle skilja sig nämnvärt från övriga 
delar av landet. Tvärtom finns det skäl att miss
tänka att kunskapsnivån lill och med är ännu 
sämre på många håll! 

Hur kan man då gå vidare med en kunskaps
uppbyggnad om fornlämningar under vatten? 
De flesta seriösa bedömare menar nog idag att 
det är en utopi att tro att vi någonsin skall kunna 
få till stånd en heltäckande inventering av våra 
hav, sjöar och vattendrag, liknande den som Riks
antikvarieämbetet bedriver på land. En fortsatt 
kunskapsuppbyggnad måste med andra ord söka 
andra utgångspunkter och i stället försöka ta fasta 
på de specifika förutsättningar, möjligheter och 
problem som den »våta» delen av vårt kulturarv 
erbjuder. I detta sammanhang utgör resultaten 
och erfarenheterna från »Inventeringsprojek
tet» en utmärkt plattform att ta avstamp från. 

Det finns, enligt min mening, flera tänkbara 
vägar att gå. En variant är att fortsätta på den 
inslagna vägen med regionala kunskapssam-
manställningar utifrån exempelvis arkiv, kar
tor, litteratur och muntlig tradition, i syfte att 
peka ut potentiellt känsliga miljöer. För den fy
siska planeringen är det naturligtvis värdefullt 
atl känna till exempelvis var utmed inlandets 
vattendrag som det förekommit kvarndrift un
der medeltid och historisk tid, eftersom vi vet 
att dessa verksamheter kan ha avsatt spår under 
vattnet. 

De lokaler av potentiellt antikvariskt intres

se som utkristalliserar sig genom dessa byrå
mässiga sammanställningar kan i Fornminnes
registret lämpligen ges någon typ av »bevakas»-
status, i enlighet med hur man inom kultur-
miljövården har valt att hantera vissa osäkra 
lämningar på land. Om det sedan vid någon 
tidpunkt skulle bli aktuellt med en exploater
ing av en dylik lokal har kulturmiljövården fog 
för att åberopa en särskild arkeologisk utred
ning, alternativt förundersökning. 

Detta är emellertid inte på långt när till
räckligt. Skrivbordsinventeringar i all ära, men 
det behövs också empiriskt inriktade studier 
för att öka vår kunskap om fornlämningsföre-
komsten under vattnet. En möjlighet skulle 
kunna vara att genomföra detaljstudier i fält av 
ett antal topografiskt skilda referensområden, 
inom vilka de olika typer av resursutnyttjanden 
som urskiljts inom »Inventeringsprojektet» finns 
representerade. Med kunskap om den faktiska 
fomläinningsbilden inom dessa specifika områ
den skulle kulturmiljövården vara betydligt bättre 
rustad än idag när det gäller att bedöma i vil
ken utsträckning fornlämningar kan komina 
att beröras vid exploateringar - inte bara i de 
utvalda referensområdena, utan också på 
andra, likartade platser. 

Väsentligt är också att genom mera tema
tiskt inriktade studier öka kunskapen om de 
enskilda fornlämningskategorierna. Eftersom 
vår kunskap om undervattenslämningarnas ve
tenskapliga värde, det så kallade preparatsvär
det, överlag är dålig - fartygslämningar undan
tagna - har vi i dagsläget ofta svårt att förutse 
vad som kan komma ut av en arkeologisk un
dersökning. Av detta följer att vi också har svårt 
att bedöma lämningarnas bevarandevärde. 
Här slår vi återigen inför ett svårlöst »moment 
22», som bara kan upphävas genom att medel 
öronmärks för specialstudier av fornlämningar 
under vatten. 

Oavsett vilken eller vilka vägar man väljer 
att gå för att öka den antikvariska kunskapen 
0111 kulturvärdena under vattnet är en sak sä
ker: för att kulturmiljövården skall ha samma 
praktiska möjligheter att skydda och bevara 
dessa lämningar som man har i fråga om forn
lämningar på land, behövs en gemensam, na
tionell kraftsamling. Det är i sammanhanget 
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viktigt att p å p e k a at t K u l t u r m i n n e s l a g e n in te 

gö r n å g o n åtski l lnad i ju r id i sk t h ä n s e e n d e mel

lan f o r n l ä m n i n g a r b e l ä g n a u n d e r va t tne t o c h 

f o r n l ä m n i n g a r b e l ä g n a p å l and . Det e n d a un 

d a n t a g e t är förstås fa r tygs lä inningarna , vilka 

tvär tom h a r ett gene re l l t sett s t a rkare ju r id i sk t 

skydd än m å n g a a n d r a f o r n l ä m n i n g s k a t e g o r i e r 

e f tersom d e p e r a u t o m a t i k jämstä l l s m e d fast 

f o r n l ä m n i n g n ä r e t t h u n d r a år förflutit från de t 

at t fartyget blev vrak. 

En lämpl ig förebi ld för d e n a n m o d a d e 

k ra f t ansaml ingen skulle k u n n a vara Riksantik

va r i eämbe te t s o c h S ta tens his tor iska m u s e e r s 

projekt Medeltidsstaden som bedrevs u n d e r 1970-

och 1980-talen (se Biömstad & Andersson 1976, 

A n d e r s s o n 1990) . De t ta p ro jek t r e su l t e r ade 

s o m b e k a n t i e t t m a r k a n t fö rbä t t ra t kun 

skapsläge be t rä f fande d e t a rkeo logiska mater i 

alet i våra m e d e l t i d a städer, vilket p å e t t he l t an

na t sätt ä n t id igare h a r gjort de t möjl igt för kul

tu rmi l jövården at t vä rna o m d e t t a mate r ia l i 

s t a d s p l a n e r i n g e n . D e n g å n g e n , på 1970-talet , 

var d e l u p p e n b a r l i g e n möjligt at t u p p b å d a d e 

resurse r som b e h ö v d e s . F rågan är o m de t lå ter 

sig göras igen? 

Uppsatsen är lill stora delar baserad på ett föredrag, 

hållet vid seminariet »Sjunkna skepp - ekonomisk 

resurs eller niuseiföremäl?» i Mariehamn i juli 2001. 

Seminariet arrangerades i samverkan mellan Ålands 

högskola, Museibyrän vid Ålands landskapsstyrelse, 

Ålands sjöfartsmuseum saml Stiftelsen sjökvarteret 
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