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Rovgrävning och handel med kulturföremål i och utanför Sverige 

Av Staffan Lunden och Leif Häggström 

Lunden, S. & Häggström, L. 1999. Forntid till salu. Rovgrävning och handel med 
kulturföremål. (The past for sale. Looting and trade in cultural artefacts inside 
and outside Sweden.) Fornvännen 94. Stockholm. 

The illicit removal of artefacts, through lhe plundering of archaeological sites, 
monuments and museums, is today probably the most serious threat to the 
world's cultural heritage. The incentive to the plunder derives from the interna
tional antiquities märket where dealers and collectors ask no questions about 
provenance. The flow of cultural objects in this trade is from "source" to "mär
ket" countries. The "sources" are, usually, impoverished countries with a rich cul
tural heritage. The "märkets" are countries in the Western world. International 
treaties designed to halt the illicit trade in cultural artefacts, such as the 1970 
UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions, are ignored by the "märket" coun
tries in Western Europé, nor are they supported by Western scholars. 

Sweden participates, albeit to a limited extent, in the international trade in ar
tefacts and has shown little respect for the 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT 
Conventions. 

The artide condudes that Swedish scholars should take a stånd against the 
looting and the illicit/immoral trade in cultural artefacts. 

Staffan Lunden, Klassiska institutionen, Avd. för Antikens kullur och samhällsliv, 
Göteborgs Universitet, Box 200, SE-405 30 Göteborg, Sweden. 

Ijdf Häggström, Arkeologiska institutionen, Göteborgs Universitet, Box 200, SF2-405 30 
Göteborg, Sweden. 

Rovgrävning och stöld av kulturföremål utgör 
idag det största enskilda hotet mot det a r k e o 
logiska källmaterialet och världens kulturarv 
(Malone & Stoddart 1998 s. 4 f.; Renfrew 1995 
s. xvii). Drivkraften bakom denna verksamhet 
är den internationella antikvitetshandeln där 
köparna inte ställer några frågor om föremå
lens ursprung. Handeln med kulturföremål 
är främst koncentrerad till västvärlden och 
omsätter svindlande belopp. Till exempel 
beräknas enbart handeln med grekiska, r o 
merska, egyptiska och främreorientaliska före
mål omsätta mellan 200 och 300 miljoner dol-
lar(l ,3-2,8 miljarder kr) årligen (Eisenberg 
1995 s. 217). Av de äldre kulturföremål som 
bjuds ut till försäljning är endast ett ringa an
tal kända från redan existerande samlingar. 
Resten, enligt en uppskattning ca 80 procent, 

har ingen tidigare känd proveniens och här
rör huvudsakligen från nyligen utförda illegala 
grävningar eller från stölder från t.ex. museer 
(Chippindale 1991 s. 8; Cill & Chippindale 
1993 s. 623; Watson 1998 s. 307; jfr Platthy 
1993 s. 46). En viss del av föremålen utgörs av 
slumpfynd som påträffats vid t.ex. jordbruks
arbete eller markexploatering men som inte 
lämnats till vederbörlig myndighet (True 1992 
s. 76). Inom vissa föremålskategorier är för
falskningar vanliga. (Till exempel är ca 40 p r o 
cent av den keramik som av kommersiella skäl 
dateras på thermohiminiscenslaboratoriet i 
Oxford nytillverkad; Gill & Chippindale 1993 s. 
623.) På grund av de höga priser kulturföre
mål betingar finns det ofta olika sätt att kring
gå nationella exportförbud. I många länder är 
det inte ovanligt att myndighetspersoner, mot 
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ersättning, utfärdar exporttillstånd. I andra 
fall smugglas föremålen från ursprungslandet 
till de länder där handeln sker. Olika former 
av kriminella handlingar, såsom rovgrävning, 
stöld och smuggling, utgör alltså förutsätt
ningen för det stora utbudet av varor på anti-
kvitetsmarknaden. Antikvitetshandlarna och 
samlarna är ofta fullt medvetna om detta för
hållande. Auktionsfirman Sotheby's - en av 
världens största auktionsfirmor - har varit di
rekt involverad i smuggling och annan illegal 
verksamhet (Watson 1998; Gill 1997). 

Rovgrävnings- och stöldverksamheten har 
en oerhörd omfattning. Problemen är störst i 
fattiga och politiskt instabila länder. I till ex
empel Mali - ett av världens fattigaste länder -
har under senare år rovgrävare, ibland organi
serade i grupper på upp till 200 personer, sys
tematiskt förstört arkeologiska platser på jakt 
efter terrakottaskulpturer, som i tusental ex
porterats till bland annat Storbritannien, 
Frankrike, Belgien och USA (Brent 1993; Ley-
ten 1995; Mdntosh 1996a). På senare år har 
också stora mängder föremål från Irak dykt 
upp på antikvitetsmarknaden. Orsaken står att 
finna i den djupa ekonomiska kris som följt på 
det internationella embargot mot Irak. Krisen 
har gett upphov till en kraftigt ökad kriminali
tet samtidigt som resurserna att övervaka arke
ologiska platser har minskat. Bland de många 
arkeologiska platser som plundrats kan näm
nas de assyriska palatsen i Nineve och Nimrud, 
vars väggreliefer har hackats i bitar (för att un
derlätta smuggling) och sedan dykt upp på an
tikvitetsmarknaden i London (Gibson 1997; 
Russeli 1997). På marknaden finns idag också 
många föremål från Libanon och Afghanistan 
vilket kan sättas i samband den omfattande 
plundringen av arkeologiska platser och mu
seer som följt i krigets spår i bägge dessa län
der. Museet i Kabul uppges ha förlorat 70 p r o 
cent av sina föremål genom plundring 
(Dupree 1996; Fisk 1991). Men det är inte ba
ra krigshärjade och extremt fattiga länder som 
drabbas. I Kina beräknades 40 000 gravar ha 
plundrats under 1989 och 1990. Betydande 
mängder föremål smugglas varje år ut ur Kina 
via Hong-Kong och Macau till västvärlden 
(Murphy 1995« s. 54; Murphy 1995/i s. 71). 

Även i Europa (främst Syd- och Östeuropa) fö
rekommer omfattande rovgrävnings och stöld
verksamhet. Enbart under 1993 stals 5 000 iko
ner från kyrkor i Bulgarien (Bailey 1993). 
Mellan 1970 och 1990 beräknas 244 403 före
mål ha stulits från museer och samlingar i 
Italien (Butcher & Gill 1990 s. 946). I Apulicn i 
södra Italien plundrar rovgrävare, ibland ut
rustade med grävskopor, varje år ett stort antal 
antika gravar. Mellan 1983 och 1992 dök 2 099 
inte tidigare kända apuliska rödfiguriga vaser 
upp på konstmarknaden och i olika privatsam
lingar. Majoriteten av dessa härrör från rov-
grävningar (Graepler 1993 s. 64 f., 82 f.; Slay-
man 1998 s. 43; jfr Watson 1998 s. 185). Genom 
tjuvars och rovgrävares framfart förstörs värde
full arkeologisk information och hela regioner 
di äneras på sitt materiella kulturarv. 

Rovgrävning och handel med äldre kulturföremål i 
Sverige 

I ett internationellt perspektiv är den svenska 
antikvitetshandeln av mycket ringa omfattning 
men en förvånansvärd mängd äldre kultur
föremål finns dock till salu även här. Kata
logen från antikvitetsbutiken Skarabé (augusti 
1997, ht tp: / /wl.311.tel ia.com/~u31104910/) 
i Antikhallarna i Göteborg tillhandahåller 
över 300 föremål från hela världen. Här kan 
den som vill köpa neolitiska flintredskap från 
Skandinavien (pris från 750 till 2 300 kr), pre-
kolumbiansk (Paracas, Nasca) keramik och 
textilier (pris från 1 000 till 28 000 kr), en Gan-
dharafris daterat till 100-talet e.Kr. (2 000 kr), 
en etruskisk bronsstatyett (11 000 kr) eller ett 
grekiskt svärd (10000 kr). Att butiksägaren in
te ägnat någon tanke åt om hans varor lämnat 
ursprungsländerna på legal eller illegal väg 
framgår när han i en tidningsartikel förklarar 
att han kan erbjuda billiga mesopotamiska fi-
guriner eftersom priset på sådana sjunkit ge
nom att de amerikanska bombningarna i Irak 
blottlagt många fyndigheter (Saag 1996). Efter 
påpekande (Lunden & Hägg 1996) om att det 
är ett brott, inte bara mot irakisk lag utan ock
så mot det internationella embargot mot Irak, 
att föra ut antikviteter ur detta land, uppger 
butiksinnehavaren numera att hans figuriner 
har syrisk proveniens. (Som nämnts ovan här-
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rör flertalet irakiska föremål på marknaden 
från rovgrävning och stölder, inte från slump
fynd i bombkratrar.) I Antikhallarna finns ock
så Arts of East Asia, som säljer äldre och nyare 
östasiatiska kulturföremål. 

Den som önskar kinesiska föremål kan ock
så vända sig till AntikWest, Oriental Art and 
Antiques i Göteborg som har ett betydligt stör
re sortiment. Här saluförs föremål från 
Handynastin (206 f.Kr. - 220 e.Kr.) och fram 
till nyare tid. Några exempel: terrakottavild-
svin, Handynastin (9 500 kr); terrakottahäst, 
Tangdynastin 618-906 e.Kr., (32 000 kr), kru
ka, Yuandynastin 1280-1328 e.Kr., (19 000 kr). 
Ägaren köper en stor del av sina varor i 
Storbritannien. På vår förfrågan uppger han 
att det inte är uteslutet att det bland dessa kan 
finnas sådana som lämnat Kina på illegal väg. 

I vilken mån svenskar köper kulturföremål 
från utlandet (eller via internet) är svårt att be
döma, men den som önskar köpa föremål 
från, till exempel, Medelhavskulturerna och 
Främre Orienten, kan genom en tidning som 
Antik och Auktion få tips på lämpliga försälj
ningsställen i London och Schweiz (Jansson 
1990; Sjölin 1993a, b). Här, i två artiklar skriv
na av samlaren Thorsten Sjölin, ges prov på en 
märklig inställning till rovgrävning. Sjölin be
klagar rovgrävarnas skövlingar, men påpekar 
samtidigt att det genom deras verksamhet 
finns gott om billiga föremål till salu. Sjölin 
tycks vara ur stånd att begripa att hans egna 
köp och de köptips han delar med sig av un
derstödjer fortsatta rovgrävningar. 

Även i Sverige förekommer rovgrävning och 
rovgrävare. Dessa använder sig gärna av me-
talldetektorer vid plundring av arkeologiska 
platser. Ett färskt exempel på denna form av 
aktiviteter är det dryga 50-talet spadbladsstora 
gropar som påträffades på guldfyndplatsen i 
Vittene, Västergötland, våren 1996. Ett 10-tal 
sådana gropar påträffades även våren 1998 
(Ulf Viking, Älvsborgs Länsmuseum, muntli
gen). Vad som kan ha försvunnit är naturligt
vis omöjligt att veta, men om rovgrävarna fann 
något kan vi räkna med att om det inte gått di
rekt till någon privatsamlare så har det bjudits 
Ut till försäljning på den internationella sam-
larmarknaden. 

Bland exemplen på nyligen uppmärksam
made fall av kulturföremålsstöld i Sverige kan 
nämnas stölden av ett exemplar av originalut
gåvan av Newtons Philosophiae Naluralis 
Principia Malematica 1997. Boken såldes på 
Sotheby's och de ursprungliga ägarna har små 
möjligheter att få tillbaka boken då köpet an
ses ha skett i god tro (TT 1998a, b). 

Nationell och internationell lagstiftning 
De flesta stater har idag lagar som reglerar 
äganderätt, handel och export av kulturföre
mål. I Sverige regleras äganderätten till forn
fynd genom kulturminneslagen. I många fall 
tillfaller fornfynd inte upphittaren utan staten 
(Lag [1988: 950] om kulturminnen m.m. kap. 2, 
§ 4). Vidare föreskriver den svenska kultur
minneslagen att äldre kulturföremål inte får 
föras ut ur landet utan särskilt tillstånd (kap. 5, 
§3 -16 ) . 

De nationella lagarna till skydd för det ma
teriella kulturarvet blir dock ofta otillräckliga 
eftersom handeln med kulturföremål i många 
fall sker utanför föremålens ursprungsländer. 
Även om de flesta stater har exportförbud på 
föremål från det egna landet så har få stater 
begränsningar vad gäller import av kulturföre
mål. Detta innebår att när ett föremål väl 
smugglats ut från sitt ursprungsland kan det 
oftast importeras och säljas lagligt i andra sta
ter. Även om Italien förbjuder export av antik
viteter, däribland apuliska vaser, är det inte för
bjudet att importera och handla med sådana i 
Schweiz eller Storbritannien. I de fall där det 
kan bevisas att ett föremål tillhör staten eller 
en enskild i ett visst land och måste ha smug
glats ut därifrån (t.ex. om föremålet finns d o 
kumenterat som tillhörande en museisamling 
vid en viss tidpunkt) kan det finnas möjlighet 
för den ursprungliga ägaren att få tillbaka det 
om det dyker upp i en auktionskatalog eller i 
en samling. Till exempel har Turkiet på sena
re år haft vissa framgångar med att återfå före
mål som exporterats illegalt till USA. Turkiets 
anspråk har möjliggjorts delvis på grund av att 
amerikansk lagstiftning inte erkänner förvärv i 
god tro (Rose & Acar 1995). Situationen är be
tydligt svårare vad gäller ett rovgrävt föremål 
eftersom det oftast är mycket svårt att fastslå 
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när och var det grävts upp (Gill & Chippindale 
1993 s. 623). Det är absurt att tro att majorite
ten av de apuliska vaser som varje år dyker upp 
på marknaden i Schweiz, Storbritannien och 
USA hade förts ut ur Italien före år 1905 då all 
export av antikviteter från Italien förbjöds, 
men för att kunna bevisa att ett enskilt föremål 
förts ut på illegal väg måste Italien kunna visa 
att det är rovgrävt i Italien efter denna tid
punkt, vilket ofta är omöjligt. 

Eftersom den nationella lagstiftningen inte 
är tillräcklig har det gjorts försök att begränsa 
rovgrävningen och den illegala handeln med 
kulturföremål via internationella konventio 
ner (Clément 1995 s. 38), såsom Unescokon-
ventionen Convention on the means of prohibiling 
and preventing lhe illicit import, export and transfer 
ofownership of cultural property från 1970 (häref
ter Unesco 1970), och Unidroit-konventionen 
Convention on stolen or ilkgally exported cultural 
objects från 1995 (härefter Unidroit 1995). 
Unesco 1970 föreskriver bland annat att en 
medlemsstat kan ingå avtal med andra med
lemsstater om importkontroll av olika typer av 
kulturföremål. Till exempel skulle Italien och 
Schweiz (när Schweiz tillträder konventionen) 
kunna ingå avtal beträffande införseln av apu
liska vaser och andra föremål till Schweiz 
(Slayman 1998 s. 46 £) . Unidroit 1995 före
skriver, bland annat, att köparen kan åberopa 
god tro (och därmed vara berättigad till eko
nomisk kompensation vid tillbakalämnandet 
av ett stulet eller rovgrävt föremål) endast om 
köparen vid förvärvet vidtagit adekvata åtgär
der (till exempel konsultation av register över 
stulna föremål) för att försäkra sig om att före
målet inte var stulet. 

Dessa konventioner har dock haft begrän
sad effekt. I den internationella antikvitets-
handeln finns det kulturföremålsimporteran-
de länder (»marknadsländer») och kultur-
föremålsexporterande länder (»ursprungslän
der»). De importerande länderna är de olika 
länder i västvärlden där auktionsfirmorna och 
köparna återfinns. Dessa länder är ofta själva i 
mindre grad drabbade av kulturföremålshan
delns konsekvenser i form av rovgrävningar 
och stölder. Exportländerna är länder med ett 
kommersiellt gångbart materiellt kulturarv. 

Importländerna har ägnat de internationella 
konventionerna relativt litet intresse, medan 
exportländerna varit mer aktiva. Detta förhål
lande avspeglar sig ganska väl i vilka länder 
som tillträtt, respektive inte tillträtt Unesco 
1970. Bland de europeiska länder som tillträtt 
Unesco 1970 (lista i Schmidt & Mdntosh 1996 
s. 261) finns Portugal, Spanien, Italien och 
Grekland (där rovgrävning och stölder av före
mål från de antika Medelhavskulturerna är ett 
stort problem) och llertalet östeuropeiska län
der (varifrån bland annat medeltida ikoner 
och annan kyrklig konst smugglas ut i stora 
kvantiteter). Med undantag av Medelhavslän
derna hade, tills helt nyligen, inget västeuro 
peiskt land tillträtt konventionen. Först 1997 -
27 år efter konventionens tillkomst - under
tecknade Frankrike som första västeuropeiska 
land konventionen. Finland kommer att till
träda konventionen under 1999. Glädjande 
nog uppges Schweiz idag ha långtgående pla
ner på att också tillträda konventionen (Illicit 
traffic 1997 s. 61-2; Slayman 1998 s. 47). Övri
ga västeuropeiska länder - inklusive Sverige -
lyser dock fortfarande med sin frånvaro. De 
västeuropeiska ländernas ointresse eller ovilja 
att tillträda Unesco 1970 tycks återspegla ett 
slags kolonial inställning där dessa länder inte 
avsäger sig rätten att lägga beslag på andra län
ders materiella kulturarv. 

Bland de ickeeuropeiska länder som har 
tillträtt konventionen märks åtskilliga export
länder, till exempel majoriteten av de sydame
rikanska länderna, de afrikanska Medelhavs
länderna, flertalet länder i Mellanöstern, 
Kina, Indien och Pakistan, men ej importlan
det Japan. Undantaget från regeln om de kul-
turföremålsimporterande ländernas ovilja att 
tillträda Unesco 1970 utgörs av USA och 
Kanada: bägge dessa stater har ratificerat 
konventionen. Utifrån konventionen har USA 
sedermera ingått i bilaterala överenskom
melser med en rad stater (Bolivia, Kanada, 
El Salvador, Guatemala, Mali och Peru) om 
åtgärder för att förhindra olovlig import av 
kulturföremål från dessa länder (Kouroupas 
1995 s. 86; Kouroupas 1996 s. 88 f; United States 
Information Agency: http://www.usia.gov/ 
educat ion/culprop/ index.html) . 
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Sveriges ovilja att tillträda Unesco 1970 före
faller märklig när man tagit del av svenska 
myndigheters argument mot konventionen. 
Frågan om ett tillträde till konventionen har 
behandlats bland annat i en promemoria från 
Utbildningsdepartementetår 1988. Texten in
nehåller en uppräkning av punkter i konven
tionstexten på vilka Sverige, vid ett tillträde till 
konventionen, enligt författaren, bör anmäla 
förbehåll. När frågan om ett tillträde till 
Unesco 1970 behandlades på ett regerings
sammanträde 1994 framhölls, med hänvisning 
till ovan nämnda promemoria, att Sverige, 
bland annat, inte kunde godta en av punkter
na i konventionens sjunde artikel, den att för
bjuda införsel av kulturföremål som stulits 
från museer och andra institutioner (Proto
koll 1994). Eftersom den sjunde artikeln utgör 
en av konventionens centrala artiklar kunde 
Sverige inte tillträda konventionen i enlighet 
med praxis att det är mer korrekt att inte rati
ficera en konvention, än att reservera sig mot 
en av dess centrala artiklar. 

Vilka argument framförs då i denna prome
moria som utgjort underlag för regeringens 
beslut? Beträffande artikel 7, att förbjuda in
försel av kulturföremål som stulits från museer 
och andra institutioner, görs följande invänd
ning; »Ett importförbud av det slaget torde in
te vara en realistisk åtgärd. Tullmyndigheterna 
har inte någon praktisk möjlighet att övervaka 
det.» (Utbildningsdepartementet 1988 s. 9.) 

Argumentet ter sig något besynnerligt. 
Svensk lag föreskriver idag importrestriktioner 
för en rad olika varor såsom krigsmateriel, va
pen, narkotika samt exemplar av utrotnings
hotade djur och växter. Om nu tullen anses ha 
möjlighet att övervaka efterlevnaden av im
portrestriktionerna på t.ex. vapen och elfen
ben, varför är det då omöjligt att övervaka im
porten av kulturföremål? 

Bland övriga punkter i konventionen som 
promemorians författare menar att Sverige in
te kan ställa upp på kan nämnas en av punk
terna i artikel 9, där antikhandlare åläggs att 
föra register över sina varor med uppgift om 
från vem varan erhållits. Promemorians kom
mentar är: »Det framstår inte som önskvärt för 
Sverige att införa en sådan registreringsskyl-

dighet och den kontrollapparat som skulle be
hövas för att göra föreskrifterna effektiva» (s. 
8)._ 

Aven denna kommentar framstår som svår
förståelig. Frågan om kontrollapparatens om
fång och effektivitet hindrar inte Sverige från 
att idag ha en förordning (Förordning [1981: 
403] om handel med begagnade varor), som före
skriver att den som bedriver yrkesmässig han
del med begagnade varor av olika slag (t ex. 
mopeder, cyklar, kameror, datorer, mobiltele
foner) måste föra register över sina varor med, 
bland annat, uppgift om namn, adress och 
personnummer på den som överlämnat varan. 
Förordningens syfte är att motverka stöld och 
häleri med vissa typer av varor. Det är värt att 
lägga märke till att bland de begagnade varor 
som denna förordning omfattar ingår »alster 
av bildkonst» samt »konstalster av glas, porslin 
och annan keramik». Den som bedriver han
del med dessa varor är alltså redan idag ålagd 
registreringsskyldighet. Vi menar att i det sam
manhanget framstår det inte som något hin
der att också införa registreringsskyldighet för 
handel med äldre kulturföremål, för att un
derlätta efterspaning av stulna föremål. Majo
riteten av de äldre kulturföremålen torde sä
kerligen kunna räknas in i kategorin 
»konstalster av glas, porslin och annan kera
mik». 

Sammanfattningvis framstår de argument 
på vilka regeringen grundat sitt beslut att av
böja ett svenskt tillträde till Unesco 1970 som 
tämligen svaga. Att ett land som Storbritan
nien inte tillträtt Unesco 1970 kan möjligen 
förklaras (men ej ursäktas) av de stora e k o n o 
miska intressen auktionsfirmor i detta land 
har i frågan, men varför ett land som Sverige, 
som ofta framhäver sig själv som ett föredöme 
vad gäller internationellt samarbete, inte un
dertecknat Unesco 1970 kan varken förklaras 
eller ursäktas. 

Vad gäller Unidroit 1995 har intresset från 
de västeuropeiska staterna ej heller varit stort. 
Att denna konvention överhuvudtaget erkän
ner godtrosförvärv torde sannolikt vara de 
västeuropeiska staternas förtjänst. De flesta 
västeuropeiska staterna lade dessutom ner sina 
röster vid omröstningen om den slutgiltiga 
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konventionstexten (Prott 1996 s. 36; jfr Mdn-
tosh 1996/;s. 790). Frankrike, Holland, Italien 
och Schweiz skrev dock under konventionen, 
men inget av dessa länder har ratificerat den 
(http:/ /www.unidroit .org/english/implment 
Z-95.htm). Finland kommer att tillträda kon
ventionen under 1999. Sverige skrev inte un
der konventionen och frågan om ett tillträde 
till konventionen har ännu ej behandlats i 
Sverige. 

Utställningen »Skatterfrån sjunkna skef>p» på 
Ostasiatiska museet 

Som nämnts ovan förutsätter kulturföremåls
handeln ofta illegala handlingar i något led. 
Det finns dock också kommersiell kulturföre
målshandel som bedrivs helt inom lagens rå
märken men vars konsekvenser är destruktiva 
för det arkeologiska källmaterialet. Våren och 
sommaren 1998 diskuterades ett sådant exem
pel på DN:s kultursida (Hennius & Häggström 
1998a, b; Wirgin 1998; Sjöstrand 1998) som 
förtjänar en utförligare redogörelse här. Fallet 
är av intresse bland annat därför att det visar 
hur fackfolk kan bli indragna i sådan oetisk 
verksamhet. 

Under sommaren 1997 visades utställning
en »Skatter från sjunkna skepp - Vrakfynd från 
kinesiska havet» på Östasiatiska museet i Stock
holm. De föremål som förevisades utgjordes 
framför allt av thailändsk och kinesisk keramik 
från 1300-1500-talet. En skrift som produce
rats för utställningens besökare upplyser om 
att keramiken härrör från fyra vrak och att en 
svensk, Sten Sjöstrand, lokaliserat vraken, or
ganiserat bärgningen av lasterna samt kontak
tat Östasiatiska museet och belt att fä ställa ut 
föremålen. Varför Sjöstrand genomfört bärg
ningarna förklaras inte, ej heller varför han 
ställer ut dem på Ostasiatiska museet. Läsaren 
får dock lätt intrycket att Sjöstrands bärgning
ar är ett vetenskapligt baserat marinarkeolo 
giskt projekt, vars syfte är att ge en ny och för
djupad bild av den sydöstasiatiska maritima 
historien. I texten refereras till dessa bärg
ningar med benämningen »den marinarkeolo-
giska undersökningen». Bärgningarna beskrivs 
också som »detaljerade arkeologiska utgräv
ningar». Läsaren får dessutom veta att »varje 

föremål som hittas undersöks omsorgsfullt, re
gistreras och analyseras». I det avsnitt som för
fattats av Sjöstrand läser vi att de föremål han 
bärgat »troligen kommer att ge ny kunskap 
om den tidiga kerarniska utvecklingen». 

Kort sagt, Sjöstrand framställs, både av sig 
själv och av den anonyme författaren till skrif
tens övriga avsnitt, som en seriöst arbetande 
marinarkeolog som inte bara gagnar vetenska
pen utan också har godheten att låta den sven
ska allmänheten ta del av sina fynd. I ut
ställningsskriftens förord tackas han av Jan 
Wirgin, chef på Östasiatiska museet: »Vi är 
mycket tacksamma att Sten Sjöstrand låtit oss 
bli först med att visa dessa sjunkna skatter och 
för allt det arbete han lagt ned för att utställ
ningen skulle komma till stånd.» Men är det 
bara en önskan om att vinna ny kunskap om 
forna tiders handel och en vilja att sprida den
na kunskap till allmänheten som driver 
Sjöstrand att bärga dessa föremål och visa upp 
dem på ett museum? 

1 utställningsskriften nämns överhuvudtaget 
inte vad Sjöstrand ämnar göra med sina före
mål efter utställningen, men den som besöker 
den ovan nämnda butiken AntikWest, finner 
där keramik från det vrak Sjöstrand kallar 
»Royal Nanhai». En stor celadonskål (en 
grönglaserad vara) kostar 6 500 kr, en mindre 
skål kostar 4 500 kr. Priset för en presentlör-
packning med två »miniature jarlets» är 495 kr 
och inkluderar ett exemplar av Östasiatiska 
museets utställningskrift (annons för .An
tikWest i Populär historia 1998: 6 s. 50). Fynd
materialet från Sjöstrands »marinarkeologiska 
undersökning» är alltså lill salu. Den eventud-
le köparen får dock garantier för att bärgning
arna utförts enligt vetenskapliga metoder. »All 
exeavation work has been carried out in accor
dance with the guideliiies issued by the Un
derwater Cultural Heritage Committee of the 
International Council of Monuments and Sites 
ICOMOS», utlovar det äkthetsintyg som med
följer skålarna och på presentförpackningarna 
återfinns följande text: 

These jarlets are legally recovered from the 15th 
century shipwreck; "Royal Nanhai" that sunk bet
ween 1440-1470 in the South China sea. Recovered 
from 46 meters of water by a Swedish archaeologi-
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cal/dive team, much effort have been afforded to 
properly excavate the wreck and to research into its 
ceramic cargo. Representative samples of the cera
mics have since been exhibited at the Ostasiatiska 
Museet in Stockholm and has been widely apprecia-
ted for its historical significance ... Had not the 
wreck been excavated we would not be able to enjoy 
these truly beautifnl things. We hope that you, the 
first ever owner will care for them as we did whilst 
excavating them. 

Bägge intygen är undertecknade »Sten Sjo 
strand. Principal Researcher.» Intygen tycks 
bekräfta den bild av vetenskaplig vederhäftig
het som målades upp i utställningsskriften. Ett 
par exemplar av utställningsskriften återfinns 
också tillsammans med keramiken i skyltfönst
ret. 

En av författarna var i augusti 1998 vid två 
tillfällen i telefonkontakt med Sjöstrand angå
ende hans bärgningar. Av samtalen med 
Sjöstrand framgår att han har förtrogenhet 
med den sydostasiatiska keramiken (han är 
själv samlare) och hyser ett intresse för områ
dets maritima historia. Enligt Sjöstrand utförs 
inte bärgningarna av ekonomiska skäl utan för 
att vinna ny kunskap om den kerarniska och 
maritima historien. Sjöstrand medger att var
ken han eller någon annan i hans besättning 
har marinarkeologisk utbildning eller tidigare 
erfarenhet från marinarkeologiska projekt. 
Tvärtom poängterar han att han aldrig utgett 
sig för att vara marinarkeolog (men jfr namnet 
på hans företag: Royal Nanhai Marine 
Archaeology). Dock menar han sig göra en 
omfattande arkeologisk dokumentation av 
fyndförhållandena. Till exempel berättar han 
att vraket »Royal Nanhai» delades in i olika zo
ner efter vrakets spant och att dykarna arbeta
de i en spantzon i taget. En del av lasten be
stod av skålar lagda i staplar. Varje stapel fick 
ett individuellt nummer och stapeln mättes in 
utifrån en fixpunkt. När skålarna i en stapel 
därefter bärgades erhöll de stapelns nummer, 
Sjöstrand berättar också att han har skrivit en 
arkeologisk preliminärrapport till museet i 
Malacca om utgrävningen på »Royal Nanhai», 
samt att han arbetar på en keramisk katalog 
över keramiken från detta vrak. Med sistnämn
da manuskript har han fått viss hjälp av konst
historikern Roxanna Brown. (Roxanna Brown 

är »fredance consultant with a special interest 
in shipwreck finds», Brown 1997 s. 5. .Arbetet 
med manuskriptet utfördes mot betalning; e-
post Roxanna Brown 980820.) Sjöstrand har 
även skrivit en artikel om keramikfynden från 
ett annat av de vrak han påträffat (Sjöstrand 
1997). Han uppger också att av de 22 411 före
mål han bärgat från »Royal Nanhai», har han 
donerat 2 619 föremål till museet i Kuala Lum
pur och 420 till museet i Malacca. Sjöstrand 
hävdar att vraken i området riskerar att förstö
ras av bottentrålare om de inte blir utgrävda 
snarast, och han framhäver att han önskar 
samarbete med marinarkeologer i sitt projekt. 
(Jfr Sjöstrand 1998a, b, c, d.) 

Så långt Östasiatiskas utställningsskrift, 
Sjöstrands intyg och Sjöstrand själv. En av arti
kelförfattarna har varit i kontakt med flera av 
de dykare som deltog i bärgningen av lasten 
från »Royal Nanhai». De olika dykarna har 
lämnat sina uppgifter oberoende av varandra 
men uppgifterna är sinsemellan mycket sam
stämmiga. Dykarnas berättelser ger en annan 
bild av målet med Sjöstrands projekt och den 
vetenskapliga nivån på bärgningsoperationen. 
Dykarna deltog på egen bekostnad i projektet 
men skulle i gengäld, - i enlighet med ett kon
trakt, där Sjöstrand och dykarna förband sig 
»to work jointly for the benefit of successful 
discovery and commercial benefit för themsel
ves» - få dela på 20 procent av vinsten vid för
säljningen av lasten. (I kontraktet ingick också 
ett avtal om tystnadsplikt med krav på skade
stånd om tystnadsplikten bröts. Av denna an
ledning har dykarna valt att vara anonyma.) 
När Sjöstrand värvade dykarna menade han 
att projektet skulle kunna innebära riklig e k o 
nomisk utdelning för alla inblandade. Beträf
fande bärgningsarbetet bekräftar dykarna 
Sjöstrands uppgift att vraket delades in i olika 
zoner, vilka tömdes en i taget, men varken 
staplarna med skålar eller den andra kerami
ken mättes in och när keramiken lades i lastut
rymmet på bärgningsfartyget dokumenterades 
ej heller vilken zon keramiken kom från. Den 
keramik som bärgades utgjordes främst av 
stora, odekorerade förvaringskärl och cela-
donkeramik. Sjöstrand instruerade dykarna 
att endast spara den hela celadonkeramiken. 
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Resten, förvaringskärl och trasig celadonkera-
mik, skulle slås sönder och kastas tillbaka i ha
vet. Om ett keramikföremål såg »ovanligt» ut 
skulle dykarna fråga Sjöstrand eller någon av 
de dykare som deltagit tidigare år om huruvi
da föremålet skulle sparas eller ej. För kera-
mikkrossningen, vilken Sjöstrand själv deltog i, 
användes vanligen hammare och för celadon-
keramiken också båtens reling. Under den tid 
dykarna deltog i bärgningen sparades endast 
hel celadonkeramik. Enligt uppgift från dykar
na och Roxanna Brown finns dock förvarings
kärl och celadonskärvor i Sjöstrands lager från 
andra säsonger. 

Varför skulle då vissa delar av de bärgade fö
remålen förstöras och slängas i havet? Be
träffande förvaringskärlen sade Sjöstrand att 
de kunde innehålla mynt (som lagts i kärlen i 
lyckobringande syfte) och för att hitta dessa 
mynt var det, enligt Sjöstrand, lättare att krossa 
kärlen än att tömma dem på sitt innehåll av 
sand och bottenslam. Under den tid dykarna 
deltog i bärgningarna påträffades inga mynt. 
Beträffande cdadonkeramiken var Sjöstrands 
förklaringar mer vaga. Sjöstrands urvalskriteri
er har sannolikt att göra med att förvarings
kärl och skadad celadonkeramik inte betingar 
lika höga priser som den hela cdadonkerami
ken. Möjligen ville Sjöstrand inte fylla upp bå
tens lastutrymme eller ha transportkostnader 
för mindre lönsamt material. (Den normala 
arbetsgången var att gå in till hamn när bärg
ningsfartygets lastutrymme fyllts. Mer föremål 
hade inneburit fler turer till hamn.) Ordern 
om att keramiken skulle slås sönder innan den 
dumpades kan ha givits för att hindra andra 
från att bärga och sälja den. För en av dykarna 
förklarade Sjöstrand att keramiken skulle kros
sas för att fiskare inte skulle få upp den i sina 
nät. För att lokalisera fler vrak hade Sjöstrand 
bett lokala fiskare att rapportera keramikfynd 
till honom (jfr Sjöstrand 1997 s. 7) och Sjö
strand sade att han ville vara säker på att even
tuella fynd som gjordes i området inte härrör
de från »Royal Nanhai». Sjöstrand kanske 
också räknade med möjligheten att fynden 
skulle kunna rapporteras till någon annan 
vrakletare som därigenom skulle kunna ledas 
till vrakplatsen. 

Dykarna berättar också om ett tillfälle då en 
reporter från nyhetsbyrån Reuter besökte 
bärgningsbåten. Då plockade Sjöstrand fram 
måttband, ritbord för undervattensritning och 
annan utrustning som aldrig annars användes. 
Den metallkorg, som begagnades för att lyfta 
fynden från havsbottnen, kläddes inför besö
ket in med skumgummi och i korgen placera
des ett antal föremål försedda med etiketter 
med siffror på - allt för att ge det rätta veten
skapliga intrycket. Så fort reportern lämnat 
skeppet plockades den marinarkeologiska rek
visitan undan. 

Enligt dykarna fanns också allvarliga brister 
i dyksäkerheten. Bland annat lämnade Sjö
strand oriktiga uppgifter om hur långt bort 
närmaste tryckkammare fanns. 

Av dykarnas uppgifter framgår klart att den 
bild Sjöstrand och Östasiatiska museets utställ
ningsskrift ger av bärgningsprojektet inte är 
korrekt. Projektet är inte en »detaljerad arke
ologisk utgrävning». Likaså är Sjöstrands intyg 
om att han följer leomos' regler för marinar-
keologiska undersökningar att betrakta som 
lögn. Tvärtom bryter han mot de flesta regler
na i ICOMOS Charter on the protection and mana
gement of underwater cultural heritage (till exem
pel reglerna om dokumentation, säkerhet och 
marinarkeologisk utbildning). Det framstår 
som speciellt märkligt att han använder sig av 
leomos' regler i sin marknadsföring då dessa 
klart och tydligt föreskriver att fynd från ma
rin arkeologiska undersökningar under inga 
omständigheter får säljas. 

Frågan om försäljning av föremål från arke
ologiska undersökningar har varit föremål för 
livlig debatt. I Sverige har den varit aktuell 
bland annat med anledning av bärgningen av 
porslin från Ostindiefararen »Götbeborg» 
(Arkeologiska massfynd 1991). I de fall där 
fyndkvantiteterna är förhållandevis små och 
varje föremål unikt råder det vanligtvis sam
förstånd mellan arkeologer och allmänhet om 
att föremålen inte skall säljas. När fyndkvanti
teterna ökar och utgörs av massproducerade 
föremål (vilket ofta blir fallet ju längre fram i 
tiden man kommer) blir det - i varje fall för 
icke-arkeologen - kanske inte längre lika själv
klart att varje föremål måste bevaras för kom-
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mande forskning. Vi skall ej här gå närmare in 
på alla de komplicerade frågor som rör a r k e o 
logiska massfynd och försäljning av föremål 
från sådana utan lämnar ämnet öppet för vi
dare diskussion. 

Det allvarliga problemet med Sjöstrands 
verksamhet är inte försäljningen i sig utan 
förstörelsen av arkeologisk data genom kera-
mikkrossningen och den bristfälliga eller 
obefintliga dokumentationen. Härtill kommer 
att trovärdigheten i den information som 
Sjöstrand lämnar om sitt projekt kan ifrågasät
tas. Det torde ha framgått ovan (till exempel 
genom Sjöstrands intyg) att Sjöstrand är be
redd att gå långt i försöken att bli betraktad 
som vetenskaplig. Sjöstrand förnekar dykarnas 
uppgifter och vidhåller att all bärgad keramik 
sparas och att utgrävningarna dokumenteras 
på ett vetenskapligt sätt. De rapporter Sjö
strand uppger sig ha skrivit skulle kunna kasta 
ljus över saken, men trots upprepade förfråg
ningar från en av författarna, vill han inte läm
na ut någon av dessa. (Den »arkeologiska» 
rapporten är, enligt Roxanna Brown, snarast 
en allmän keramisk och marinhistorisk bak
grundsbeskrivning.) Kanske kommer Sjö
strand i framtiden att presentera en rapport 
över bärgningarna från »Royal Nanhai» - och 
de fyra andra vrak han hittills lokaliserat -
med uppgift om antalet förvaringskärl, hur 
mycket keramik som påträffades inom respek
tive zon osv. Men vilken tilltro kominer då att 
kunna sättas till Sjöstrands uppgifter? Vad 
kommer en eventuell uppgift om antal förva
ringskärl att betyda - det antal kärl som bärga
des eller det antal som sparades? Vad skall vi 
tro om eventuella uppgifter om fyndens lokali
sering (jfr Sjöstrand 1997 s. 8) - att Sjöstrand i 
vissa fall gjort sådan dokumentation eller att 
uppgifterna är fabricerade som ett led i försö
ken att framstå som marinarkeologiskt kor
rekt? Kombinationen av hemlighållandet av 
eventuella »rapporter», ringa eller begränsad 
fynddokumentation och munkavle på projekt
deltagarna är en dålig förutsättning för fram
tagandet av vetenskapligt användbar doku
mentation. 

Beträffande Sjöstrands påstående att vraken 
och deras laster hotas av bottentrålare, uppger 

Jeremy Green, marinarkeolog verksam i områ
det, att visserligen åsamkar training en viss ska
da på vrakplatserna, men det är främst de allra 
översta lagren som påverkas. De skador som 
kommersiella bärgares aktiviteter ger är betyd
ligt större (Green, e-post 98-12-09). 

Sjöstrand är långt ifrån ensam om att bärga 
laster från gamla vrak. Med hjälp av nya tek
niska hjälpmedel, som har revolutionerat möj
ligheterna att lokalisera vrak och bärga deras 
laster, pågår idag jakten på lukrativa vraklaster 
över stora delar av världen (Delgado 1996). I 
Sydkinesiska havet är flera bärgare verksam
ma. Länderna i området utfärdar vanligen till
stånd att göra bärgningarna i utbyte mot en 
del i vinsten eller lasten. Bärgningar har ut
förts av, bland andra, svensken Sverker 
Hallström, som bärgat »the Vungtau cargo» 
och engelsmannen Michael Hatcher som bär
gat lasten från »the Hatcher junk» och från 
den holländska Ostindiefararen »Gdder-
malsen» (»the Nanking Cargo») (Forsström 
1996; Thorncroft 1987). Dessa bärgare skiljer 
sig i två avseenden från Sjöstrand - dels bärgar 
de blåvitt porslin som är mer inkomstbringan
de än celadonkeramik, dels gör de inga an
språk på att vara vetenskapliga i sitt arbete 
utan medger villigt att deras intressen i första 
hand är ekonomiska. Bärgningen av »Gel-
dermalsens» last var i flera avseenden destruk
tiv. Porslinet var packat i lådor försedda med 
kinesisk text. Hade lådornas text, och vilka 
porslinsföremål som fanns i respektive låda, 
dokumenterats skulle detta kunnat ge unik in
blick i den kinesiska porslinsproduktionen. Så 
skedde inte. Istället bröts lådorna upp och 
slängdes i havet. Porslinet transporterades till 
Amsterdam och såldes för 10 miljoner pund 
(ca 130 miljoner kr) (Miller 1987; Thorncroft 
1987 s. 86, 162; Green 1988 s. 357-359). 

Av utställningsskriften till »Skatter från 
sjunkna skepp» är det lätt att få intrycket av att 
Östasiatiska museet ser kommersiell bärg
ningsverksamhet som något positivt. I sitt för
ord skriver Jan Wirgin: 

Föl de flesta av oss är det nägot särskilt fascinerande 
och romantiskt med sjunkna skepp och de skatter 
som kan döljas i deras lasl långt nere i havsdjupen ... 
Pä senare år har många av de sjunkna skepp vars last 
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bärgats ... varit lastade med det vita »guldet» - pors
lin ... De av kapten Michael Hatcher under början 
av 1980-talet bärgade vraken av »the Hatcher junk» 
från ca 1644 och den holländska ostindiefararen 
»Geldermalsen» från 1752 har följts av »The 
Vungtau Cargo» från ca 1690 och »the Diana cargo» 
från 1817. Bärgningen av lasten från samtliga dessa 
vrak har följts av internationellt uppmärksammade, 
spektakulära auktioner i Amsterdam där 100 000-tals 
porslinspjäser sålts ut med stor ekonomisk fram
gång. 

Därefter övergår Wirgin till att berätta om de 
bärgningar som Sjöstrand utfört med hjälp av 
»moderna marinarkeologiska metoder» och i 
resten av skriften frammanas bilden av 
Sjöstrands bärgningar som ett kompetent ge
nomfört marinarkeologiskt projekt. Wirgin 
har bekräftat att han varit införstådd med 
Sjöstrands planer på att sälja sina varor och 
museet köpte också ett antal föremål från 
Sjöstrand i samband med utställningen. 

Har Östasiatiska museet gjort något fel ge
nom att framställa kommersiell bärgnings
verksamhet på detta sätt och anordna en ut-
siällning med Sjöstrands varor? 

Museer och enskilda forskare, vars verksam
hetsområde inbegriper materiella lämnningar 
från det förgångna, står i ett komplext förhål
lande till handel med kulturföremål. Det finns 
flera exempel på hur museer och forskare på 
olika sätt aningslöst har medverkat till att ska
pa efterfrågan på kulturföremål vilket i sin tur 
inneburit ökad rovgrävning (Gill och Chip
pindale 1993; Vitelit 1984). Genom utställ
ningen »Skatter från sjunkna skepp» riskerar 
Östasiatiska museet att bidra till att gynna 
kommersiell bärgning av vraklaster. Som 
nämnts ovan är celadonkeramiken inte lika 
lättsåld som blåvitt porslin på antikviletsmark-
naden. Keramiken behöver alltså marknadsfö
ras. Det är inte ovanligt att säljarna på den in
ternationella antikvitetsmarknaden försöker få 
utställningar arrangerade kring sina varor på 
erkända och välrenommerade museer (jfr Gill 
1997 s. 471; Kouroupas 1996 s. 89). Syftet är 
att att öka föremålens kommersiella gångbar
het. Dels ger en utställning på ett museum 
uppmärksamhet och publicitet kring varorna 
bland potentiella köpare, dels ger den föremå
len status och museet blir, direkt eller indirekt, 

en garant för föremålens äkthet och kvalitet. 
Ordet »museiföremål» har för många en när
mast sakral klang (jfr Sjölin 1993 s. 46; Saag 
1996). Som framgår av texten på Sjöstrands in
tyg är det faktum att varorna visats på Östasia
tiska museet av intresse att betona i försälj
ningssammanhang. För den köpare som med 
sina köp inte vill finansiera rovgrävningar kan 
museet, som i detta fall, bidra till att ge akade
misk legitimitet åt bärgningssverksamheten, 
genom att utmåla den som ett vetenskapligt 
marinarkeologiskt projekt. Naturligtvis är det 
också eftersträvansvärt för säljare att deras va
ror finns representerade i ett museums ordi
narie samlingar. 

Ibland framförs argumentet att vraklasts-
bärgning inte är något allvarligt problem ef
tersom antalet vrak är så stort (Bass 1985). 
Den mängd keramik som finns på det okända 
antal vrak i Sydkinesiska havet är säkerligen 
enorm. Men köpsuget är också enormt. Den 
internationella antikvitetshandeln är idag 
större än någonsin och antalet köpare har 
aldrig varit fler. Genom skicklig marknadsfö
ring lyckades auktionsfirman Christie's finna 
köpare till de 160 000 föremål som bärgats 
från »Geldermalsen». Vraklastsbärgning är 
fortfarande ett affärsområde i sin linda. Loc
kade av utsikterna till stora vinster ger sig 
fler och fler företag in i branschen (jfr Masila-
many 1996, och Hatchers senaste projekt: 
ht tp:/ /www.on.net/cl ients/ treasure.htm). 

Med ett stort antal verksamma företag är det 
inte omöjligt att, inom de närmaste decenni
erna, lasterna från många av områdets vrak 
kommer att ha bärgats för att förse den omätt-
liga marknaden med varor. Sjöstrand är för 
närvarande inne på sitt femte vrak. Hur hårt 
exploaterat området kommer att bli och vilka 
laster som kommer att bärgas är till stor del be
roende av köparnas intresse. Oavsett hur stor 
d d av områdets totala antal vrak som kommer 
att få besök av kommersiella bärgare så är var
j e vrak en unik informationskälla och plund
ringen av varje enskilt vrak är en förlust för 
den marinarkeologiska forskningen. 

Mot denna bakgrund är det mycket olyck
ligt att Sjöstrand - sannolikt genom att vilsele
da Östasiatiska museet angående den veten-
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skapliga nivån på sitt projekt - lyckats få muse
et att ställa ut hans varor. Därigenom har 
Sjöstrand fått museet att medverka till att ge 
legitimitet åt kommersiella bärgningsprojekt i 
allmänhet och hans eget projekt i synnerhet. 
Genom att museet ställt ut hans varor bidrar 
det till verksamhetens lönsamhet och hjälper 
därmed till att finansiera Sjöstrands - och i 
förlängningen andra kommersiella bärgning
ars - fortsatta verksamhet. Vilken eller vilka 
roller våra statliga museer skall spela i samhäl
let är till stor del en öppen fråga. Det torde 
dock stå helt klart att museerna inte skall vara 
delaktiga i förstörandet av arkeologisk infor
mation genom att agera skyltfönster, reklam
pelare och kvalitetsgarant för föremål som 
bärgats för kommersiella ändamål och som 
säljs i syfte att, bland annat, finansiera nya 
kommersiella bärgningar. 

Åtgärder för att förhindra rovgrävning och handel 
med kulturföremål 

Utställningen »Skatter på sjunkna skepp» visar 
hur museipersonal på en statlig institution kan 
bli inblandad i oetisk handel med kulturföre
mål. Ett annat svenskt exempel på hur ett mu
seum ger sitt godkännande för sådan verksam
het är att Stadsmuseet i Göteborg har reklam 
för AntikWest på sina inträdesbiljetter samt 
upplåter plats för en monter från AntikWest i 
sin museishop. Reklam för ett företag, vars va
ror till viss del torde härröra från rovgrävning-
ar, hör inte hemma på ett arkeologiskt muse
um. 

För att motverka att fackfolk blir indragna i 
illegal eller oetisk handel med kulturföremål 
har ett flertal olika organisationer och sam
manslutningar utarbetat etiska riktlinjer för si
na medlemmars förhållande till sådan verk
samhet (Johnston 1993; Boylan 1995; jfr Elia 
1992). Till exempel föreskriver European Asso
ciation of Archaeologisls (EAA) Code of Practice 
§ 1 . 6 - 1 . 7 ) : 

Archaeologists will not engage in, or allow their na
mes to be associated with, any form of activity rela
ting to the illicit trade in antiquities and works of 
art, covered by the 1970 Unesco convention. 

Archaeologists will not engage in, or allow their 
names to be associated with, any activity ihal impacls 

the archaeological heritage which is carried out for 
commercial profit which derives direcdy from the 
exploits of the archaeological heritage itself. (Cleere 
1997 s. 240 f.) 

International Council of Museums (Icom) Code of 
Professional Ethics föreskriver bland annat att 
(§3.2): 

Museums should recognize the relationship be
tween the märket place and the initial and often de-
structive taking of an object for the commercial mär
ket, and must recognize that it is highly unethical 
for a museum to support in any way, whether dir
ectly or indircctly, that illicit märket. 

Beträffande arkeologiskt material föreskriver 
Icom vidare att museer inte skall förvärva eller 
ställa ut föremål: 

... in any case where the governing body or respons
ible officer has reasonable cause to believe that their 
recovery involved the recent unscienlific or inten-
tional destruetion or damage of ancient monuments 
or archaeological sites ... 

I Sverige saknar inånga museer etiska regler 
för sin förvärvs- och utställningsverksamhet 
och för sitt agerande i förhållande till den 
kommersiella handeln av kulturföremål. (Fol
kens museer, Etnografiska utgör ett av de få 
undantagen; se Kåks 1997. De museer som är 
medlemmar i Icom förbinder sig att följa dess 
regler, men endast en minoritet av de svenska 
museerna är medlemmar i denna organisa
tion.) För att undvika att något svenskt muse
um i framtiden blir involverat i en verksamhet 
som bidrar till illegal eller oetisk handel med 
kulturföremål eller annan verksamhet som 
har destruktiva konsekvenser för det a rkeolo 
giska källmaterialet, menar vi att svenska mu
seer skriftligen bör formulera etiska regler i 
frågan. Icoms Code of professional ethics torde då 
kunna utgöra en förebild. Svenska museiföre
ningens stadgar som, beträffande kulturföre
målshandel, endast föreskriver att den som be
driver yrkesmässig handel med kulturföremål 
inte kan beviljas medlemsskap, är inte tillräck
liga i sammanhanget. 

De olika regelsamlingar som finns har ge
mensamt att de föreskriver att fackfolk inte på 
något sätt skall vara delaktiga i illegal eller oe
tisk handel med kulturföremål. Det måste 
dock framhållas att även om fackfolk världen 
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över hade sådana principer som riktlinjer för 
sitt agerande leder det i bästa fall till att han
deln begränsas, inte till att den upphör. Därför 
menar vi att det är av vikt att fackfolk inte bara 
deklarerar att de vägrar bli involverade i den il
legala och oetiska kulturföremålshandeln, 
utan också engagerar sig aktivt för att motver
ka den. Vi kan inte kan nöja oss med att vara 
passiva åskådare till den pågående utarmning
en av världens kulturarv. Tvärtom har vi som 
fackfolk ett ansvar att verka för att bekämpa 
rovgrävningar och handel med kulturföremål 
i Sverige och utomlands. (Beträffande den 
svenska delen av denna verksamhet kan vi 
dessutom vara helt säkra på att ingen annan 
kommer att göra detta arbete åt oss.) Även om 
en del viktiga initiativ tagits under senare år, i 
t.ex. Schweiz och Storbritannien (Prott 1996 s. 
41; Malone & Stoddart 1998 s. 5), har tyvärr 
den konkreta viljan till insatser mot rovgräv
ning och illegal handel med kulturföremål in
te varit stor bland fackfolk i Europa (Renfrew 
1995 s. xx; Mdntosh 1996és. 789; om orsaker
na till detta jfr Fagan 1993). Ej heller i Sverige 
har intresset för denna fråga varit stort. 

En av anledningarna till att handeln med 
kulturföremål kan pågå relativt obehindrat är 
att flera västeuropeiska länder inte anslutit sig 
till internationella konventioner som Unesco 
1970 och Unidroit 1995. Det är därför av vikt 
att fackfolk verkar för att Sverige m.fl. europe
iska länder tillträder dessa konventioner. Två 
internationella sammanslutningar, Pan-African 
Association of Archaeologists och European 
Association of Archaeologisls, har beslutat att ak
tivt verka för att få de stater som ännu inte skri
vit under Unesco 1970 och Unidroit 1995 att 
ratificera dessa (Mdntosh 1995 s. 791; Lunden 
1998). Olika svenska och nordiska samman
slutningar borde uttala en liknande policy och 
arbeta för dess genomförande. 

Om länderna i och utanför Europa kan för
mås att ansluta sig till dessa konventioner är 
detta ett stort steg i rätt riktning, men natur
ligtvis inte tillräckligt för att få ett stopp på den 
oetiska och illegala kulturföremålshandeln. 
Lagar efterföljs inte alltid, särskilt inte när ris
ken för upptäckt och påföljd är liten. Som 
framgått av exemplet Sjöstrand behöver oetisk 

kulturföremålshandel inte nödvändigtvis inbe
gripa olagligheter. Det är därför av vikt att 
fackfolk inte bara engagerar sig i kulturföre
målshandelns juridiska aspekter utan också 
dess etiska. Fackfolk bör informera allmänhe
ten och potentiella köpare om de konsekven
ser köp av äldre kulturföremål har för kultur
arvet. Vi tror att det bland köparna finns en 
stor omedvetenhet om att köp av äldre kultur
föremål bidrar till rovgrävning, stölder m.m. 
(jfr t.ex. Sjölins artiklar ovan) och att informa
tion på denna punkt skulle kunna minska ef
terfrågan på äldre kulturföremål. Det finns ex
empel på att information kring dessa frågor 
faktiskt har lett till attitydförändringar hos kö
parna (Mdntosh 1996és. 55). Som sagts tidi
gare är den svenska marknaden för äldre kul
turföremål relativt begränsad, men det är av 
vikt att denna form av konsumtionsmönster 
inte får fäste här. Information i dessa frågor 
kan spridas via: 

- Media, t.ex. i form av populärvetenskapli
ga artiklar och TV-dokumentärer. 

- Museiutställningar, i Tyskland har van
dringsutställningen Fundort: unbekannt. Raub-
grabungen zerslören das archäologische Erbe 
(Graepler, D. et al. 1993) som behandlar rov
grävning, antikvitetshandel m.m. rönt stort in
tresse. En utställning på detta tema skulle san
nolikt ha möjlighet att bli framgångsrik också i 
Sverige. 

- Undervisningen i kultur- ocb kiilturmiljö-
vårdsinriktade utbildningar (t.ex. arkeologi, 
musdvetenskap, konstvetenskap, antikens kul
tur och samhällsliv). Studenterna inom dessa 
ämnen utgörs inte bara av morgondagens 
fackfolk på museer och andra institutioner 
(en nog så viktig målgrupp) utan också av per
soner med intresse för förgångna och främ
mande kulturer - ett intresse som hos vissa ytt
rar sig i en önskan att förvärva kulturföremål. 
Tyvärr ägnas, inom ovan uppräknade ämnen, 
det idag på många håll ingen eller ringa upp
märksamhet kring frågor om rovgrävning och 
handeln med kulturföremål. Här har kursan
svariga på institutionerna ett ansvar för att så
dana frågor skrivs in i kursplaner. (Jfr Fagan 
1993.) 

Det är vår förhoppning att om de ovan före-
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s lagna å t g ä r d e r n a tas i b e a k t a n d e o c h omsä t t s 

i h a n d l i n g kan d e t l a i n å g o n m å n b i d r a till 

skyddet av Sveriges o c h a n d r a , än m e r utsat ta , 

l ä n d e r s ku l tura rv . 

Vi vill rikta ett stort tack till följande personer, som 
för tillkomsten av denna artikel bidragit med värde
full hjälp och information: Thomas Adlercreutz 
(RAÄ), Nei Brodic (IARC), Roxanna Brown, Per 
Kåks (Folkens Museer Etnografiska), Bengt 
Petterson (Medelhavsmuseet), Sten Sjöstrand 
(Royal Nanhai marine archaeology), Gustaf Trotzig 
(KVHAA), Ulf Viking (Alvsborgs Länsmuseum, 
Lödöse) Jan Wirgin (Östasiatiska Museet), Ingvar 
Gräns samt ett antal dykare, utan vars medverkan 
denna artikel inte kunde ha skrivits. Naturligtvis 
skall ingen av ovanstående lastas för fel och brister i 
artikeln. 
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Summary 

T h e h u g e o u t p u t of previously u n k n o w n ar te 

facts o n t h e an t iqu i t i e s m ä r k e t r e p r e s e n t s wi

d e s p r e a d d e s t r u e t i o n of t he wor ld ' s a r c h a e o l o 

gical a n d cu l tu ra l h e r i t a g e . T h e t r a d e in 

cu l tu ra l ar tefacts is c e n t r e d in t h e Wes t e rn 

wor ld . L o o t i n g o c c u r s world-wide, b u t c o u n 

tries in t h e th i rd wor ld—par t i cu l a r l y t hose 

cha rac t e r i s ed by e c o n o m i c a n d poli t ical in

stabil i ty—suffer mos t . 

Like t h e major i ty of t h e c o u n t r i e s in Wes

t e r n E u r o p é , Sweden h a s shown little r e spec t 

for t h e i n t e r n a t i o n a l t rea t ies a i m e d at t h e illi

cit t r a d e in an t iqu i t i es , such as t h e 1970 

U N E S G O a n d 1995 U N I D R O I T C o n v e n t i o n s . 

T h e a r g u m e n t s u p o n which t h e Swedish gov

e r n m e n t in 1994 b a s e d its refusal to sign t h e 

1970 U N E S C O C o n v e n t i o n , a r e h e r e con 

s ide red a n d f o u n d to b e invalid. T h e q u e s t i o n 

of ratifying t h e 1995 U N I D R O I T C o n v e n t i o n 

has no t even b e e n d iscussed in Sweden . 

T h e r e a r e m a n y e x a m p l e s of h o w scho la r s 

have b e c o m e involved in t h e activities r e l a t i ng 

to t h e u n e t h i c a l / i l l i c i t t r a d e in cu l tu ra l a r te 

facts. Such a case is t h e exh ib i t i on Skaller från 
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sjunkna skepp - Vrakfynd från kinesiska havet 
(Treasures from sunken ships—finds from be
neath the China Sea) held at the Museum of 
Far Eastern Antiquities in Stockholm in 1997, 
displaying objects from a commercial salvage 
operation. The Museum—and Sten Sjöstrand, 
the leader of the salvage operation—presen
ted the operation as an ambitious marine ar
chaeological exeavation. Information from 
other sources, induding divers who particip-
ated in the salvaging from the wreck of the 
"Royal Nanhai", conveys a different picture. 
According to the divers, certain categories of 
artefacts—large undecorated storage jars and 
damaged ceramics—were smashed to piéces 
and thrown back into the sea. The divers' evi-
dences also contradict Sjöstrand's claims that 
the find positions of the ceramics were re
corded. No such documentation exists. By 
mounting this exhibition the Museum helps to 
advertise the artefacts for sale, and thus c o n d o 
nes destruciive commercial salvage operations. 

Such a conduet is wholly unacceptable for a 
Museum. Many Swedish museums lack a code 
of ethics regulating their position on the illi— 
dt/ i l legal trade in cultural artefacts. The arti
d e suggests that Swedish museums should 
adopt standards which incorporate the prin
ciples of ICOMS Code of professional ethics; this 
stipulates that museums should not in any way 
engage in or support the unethical or illicit 
trade in cultural artefacts. 

However, a refusal to part idpate will not suf-
fice to end these unlawful activities. Thus it is 
also important that Swedish scholars actively 
contribute to the efforts to halt the looting 
and the illicit/unethical trade in cultural arte
facts, by urging the Swedish and other govern-
ments to ratify the 1970 UNESCO and 1995 
UNIDROIT Conventions, and by informing 
the public about the collector's ethical respon-
sibilities. 
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