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The author discusses the widening of the concept "ancient monument". This 
was already implied in the Antiquities Act of 1942 but has only gradually 
been applied in the registration of features for the Economic Map. It was 
first in the early 1960's that functional sites such as ancient slag finds, trapp
ing pits, deserted agrarian remains etc, were systematically surveyed. 

Gerhard Winberg, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-114 84 Stockholm, 
Sweden. 

" . . . Utredningsmännen hava . . . förordat al
ternativet I l a , som avser utgivning . . . av en 
förenklad ekonomisk karta. Den . . . skulle 
framställas genom fotokartans komplettering 
med fastighetsgränser och registerbeteck
ningar . . . samt inrekognoscering å fältet av 
bebyggelse, kommunikationsleder, sjöar och 
större vattendrag, kraftledningar (ej ortsnä
te t ) , fornlämningar samt av ägoslagen åker 
och trädgård . . ." Citatet ovan utgör inled
ningen till kapitlet "Den ekonomiska kart
läggningens utförande och omfattning" i 
Kungl. Maj:ts proposition den 26 februari 
1937, nr 237, angående anslag till rikets all
männa kartverk m. m. Det enda stället i den
na proposition, där ordet "fornlämning" före
kommer, är i ovan citerade mening. Men 
dess ställning där är icke desto mindre be
tydelsefull bland övriga ord i raden, som 
tecknar den då planerade ekonomiska kartans 
innehåll. Frågan om fornlämningar skulle få 
ingå i detta hade givit upphov till många och 
långa diskussioner, utredningar och utlåtan
den. Vissa representanter för den arkeologiska 
forskningen i landet menade, att fornläm
ningarna redan vore tillräckligt kända och 
från kartverkets sida ifrågasatte man riks
antikvarieämbetets medverkan, då ämbetet 
saknade kartografiskt utbildad personal. 

Resultatet av alla dessa förarbeten känner 
vi. Kartans antikvariska innehåll blev tryg
gat. Riksantikvarieämbetet fick i uppdrag att 
lämna uppgifter till Rikets Allmänna Kart
verk om fornlämningarna och kom så att del
ta i fältarbetena för den ekonomiska kartan. 
Förtjänsten av att dessa arbeten kunde bli 
verklighet, tillkommer i första hand riks
antikvarien Sigurd Curman, dåvarande förste 
antikvarien, sedermera överantikvarien Karl 
Alfred Gustawsson och dåvarande byråchefen 
för ekonomiska kartbyrån vid Rikets Allmän
na Kartverk, den kulturhistoriskt intressera
de Nils Olof Olsson. 

Markering av fornlämningarna på den eko
nomiska kartan motiveras av deras lagskydd, 
då formulerat i Kungl. Maj:ts Nådiga För
ordning den 29 November 1867 angående 
forntida minnesmärkens fredande och beva
rande. Vid tillämpningen av denna lag häv
dade man som fornlämningar huvudsakligen 
endast lämningar från förhistorisk tid och 
medeltid. Vid inventeringen för ekonomiska 
kartan, som startade år 1938, d . v . s . fem år 
innan 1942 års lag om fornminnen trädde i 
kraft, registrerade man som fornlämningar 
sålunda endast de lämningar, som man med 
säkerhet kunde hänföra till förhistorisk tid 
eller medeltid (gravanläggningar, hällrist-
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Fig. 1. Principskiss över fornlämningsredovisningens 
nivåer. Efter rekognoscering i fält (A) markeras 
på fotokonceptkartan vid fältarbetet ett mera om
fattande material (B) än det som redovisas på den 
tryckta ekonomiska kartan (C) i skala 1:10 000. 
På den senare finns enbart de kategorier som er
hållit status av "officiellt redovisningsbar forn
lämning". Därmed avsågs länge huvudsakligen gra
var, hällristningar, fornborgar etc. Dessutom görs 
ett urval av de märkligaste fornlämningarna för 
redovisning på topografisk karta i skala 1:50 000. 
För kulturminnesvården är fältversionen betydelse
full. Denna kan betecknas som en kulturhistorisk 
specialversion av den ekonomiska kartan. Kopior 
av denna distribueras numera i samband med den 
fullständiga revideringen ut till den regionala or
ganisationen. — The R- (ancient monument-) 
markings on the Topographical Map are only part 
of the ancient monuments recorded on the Eco
nomic Map. The Economic Map, in its turn, con
tains only some of the sites recorded on the photo
graphie draft map which is used in the field. This 
field draft map is thus an important historical 
version of the Economic Map. The figure shows an 
explanatory diagram of the recording stages in 
survey work. A: the terrain; B: the field draft map; 
C: the official Economic Map, printed at scale 
1:10,000; D : the Topographical Map, printed at 
scale 1:50,000. 

Fig. 2. Exempel på "funktionella" fornlämningar: 
fångstgropar för älg och ren. Tätskraffering = syste
matisk registrering. Gles skraffering = sporadisk 
registrering. — Example of "functional" ancient 
monuments: pitfalls (trapping pits) for eik and 
reindeer. Heavily shaded areas indicate systemati-
cally surveyed regions. Lightly shaded areas indicate 
sporadically surveyed regions. 

ningar, älvkvarnsförekomster, runstenar, hus
grunder och stensträngar, fornborgar och 
vissa ruiner). Arbetsmetodik hade man ut
bildat och allmänna erfarenheter av forn
minnesinventering hade man vunnit vid de 
s. k. sockeninventeringarna, utförda på upp
drag av och bekostade av lokala hembygds
föreningar. Dessa inventeringar hade initie
rats av Sigurd Curman och hans avsikt var 
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Fig. 3. Exempel på funktionella fornlämningar: 
lämningar av primitiv järnhantering. Skraffering 
som på fig. 2. — Example of "functional" ancient 
n.onuments: sites of primitive iron produdion. 
Shading key as for Fig. 2. 

Fig. 4. Exempel på "funktionella" fornlämningar: 
fossil åker. Skraffering som på fig. 2. — Example 
of "functional" ancient monuments: deserted arable 
land. Shading key as for Fig. 2. 

att därigenom upprätta ett generalregister 
över landets fornlämningar. Vid dessa in
venteringar hade man också använt och prö
vat den terminologi, som med en del komplet
teringar och förändringar tillämpas än i dag 
och som utarbetats av Karl Alfred Gustaws
son. 

Lagen den 12 juni 1942 om fornminnen, 
som ger möjligheter till en vidare tolkning 
av fornlämningsbegreppet, borde ha föran
lett stor breddning av fornminnesinvente
ringens arbetsprogram inte minst med hän
syn till de objektrika, stora kategorierna äldre 

järnframställningsplatser, fångstanläggningar 
och spåren av det fossila, agrara odlingsland
skapet. Fornminnesinventeringen hade star
tat med den ambitionsnivå, som 1867 års 
förordning dikterat och med erfarenheter av 
de fornlämningskategorier, som redovisats vid 
sockeninventeringarna. Det är förståeligt, att 
man inför inventeringen av de på fornläm
ningar i "traditionell" mening så rika mellan
svenska landskapen som en följd av de till
delade resursernas storlek höll fast vid den 
ursprungliga ambitionsnivån. 

I detta sammanhang måste man ha klart 
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TABLÅ ÖVER NUVARANDE NORMER OCH KARTTECKEN SAMT TEXT PÄ FOTOKONCEPT-
KARTA OCH EKONOMISK KARTA. 

B 
Gravanläggningar, 
förhistoriska 
Ödekyrkogårdar 
Pestkyrkogårdar 
Gravplatser, enskilda. 

Hällristningar etc 
Labyrinter 
Offerkast 
Offerkällor 
Trefaldighetskällor 
Kyrkoruiner 
Ödekyrkor 
Naturföremål med tradition och 
bruk 

Runstenar och runristningar... 
Minnesstenar 

Fornborgar 
Borgområden, medeltida. 
Skansar 

Husgrunder, förhistoriska 
Husgrunder, medeltida 
Husgrunder från senare tid.... 

Fossila åkrar 
Röjningsrösen 
Stensträngar 
Fångstgropar 
Skärvstenshögar 
Slaggvarp 
Blästerugnar 
Hyttruiner 
Kolbottnar ( 
Lämningar av anlägg, på uppe
hållsplatser vid fiske (tomt
ningar) 

Vårdkasar 
Gamla färdvägar.. 
Broar 
Milstolpar 
Övriga vägmärken. 

R Us Ms 

-•) 

-•) 

(•) 
(•) 
• 
(•) 

F - markerad på fotokartan (fältkartan) 
B - beskrivning upprättad. Lokalen numrerad. 
R - registrerad som fornlämning dvs markerad med R på ekonomiska kartan. 
Us - upplysningsskrift utsatt på ekonomiska kartan. 
Ms - markerad med Ms på ekonomiska kartan. 
( ) - ett urval markerat eller medtaget 
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för sig, att inventering av fornlämningar 
inom de ramar, som tids- och kostnadsmäs-
sigt ges vid fornminnesinventeringen för eko
nomiska kartan, förutsätter en viss kännedom 
om fornlämningarnas frekvens inom berörda 
områden samt om fornlämningslokalernas 
generella struktur. En redovisning exempel
vis av kulturlandskapets fossila odlingsspår, 
vilken nu diskuteras på sektionen och som 
aktualiserats inför revideringsomgången, er
bjuder många och stora svårigheter. Den krä
ver stor arbetsinsats på grund av mängden 
och mångfalden av formelement. Fossila 
åkersystem är ofta "överlagrade" av yngre 
fossila eller icke fossila system. Detta innebär, 
att man nödgas utföra en selektiv R-marke-
ring av de objekt, där systemens samman
hang är klarast skönjbara. Att i fält utreda 
dessa sammanhang och att redovisa dem på 
fältkartor och i inventeringsböcker är tids
ödande och fordrar stor erfarenhet och kun
skap. Detta inte minst med hänsyn till att den 
ansvarige fältarbetsledaren oftast samtidigt 
måste utbilda extra anställd personal. En 
åskådlig redovisning av de till R-markering 
utvalda objekten av detta slag på ekonomiska 
kartan, där redigeringsmässiga svårigheter 
inte bör inverka på urvalet, kräver skicklighet 
och tid av dem, som har att utföra detta ar
bete på Lantmäteriverket. 

Bortsett från de öländska och gotländska 
fossila agrara lämningarna och de jämtländ
ska fornåkrarna (ödesbölena) samt de i Da
larna och Härjedalen redovisade är ytterst 
få lämningar av det fossila agrara odlings
landskapet återgivna på ekonomiska kartan 
eller i fornlämningsregistret. Visserligen visar 
anteckningar på fältkartor och i inventerings-
böcker, att man under rekognosceringarna 
iakttagit sådana lämningar (röjningsrösen, 
terrasserade åkrar e t c ) , men de har aldrig 
gjorts till föremål för systematisk inventering. 
Här måste man också ta hänsyn till, att den 
kulturgeografiska forskning:., med inriktning 
mot det fossila, agrara kulturlandskapet tog 
fart först under 1950-talet genom David 
Hannerbergs arbeten vid Stockholms Univer
sitets Geografiska Institution. Redovisningen 
av dessa, många gånger stora och komplexa 
lokaler, kommer att medföra många och 

svåra redigeringsproblem i synnerhet beträf
fande kartorna över de syd- och mellan
svenska landskapen med deras i övrigt myc
ket rika kartinnehåll. 

På ett tidigt stadium under inventeringen 
karterades de södra och sydöstra delarna av 
Småland med denna landsdels rika spår av 
äldre järnhantering, företrädesvis slaggvarp. 
Dessa lokaler registrerades då — i slutet av 
1940-talet och början av följande decennium 
— icke som fornlämningar och kom sålunda 
inte att R-märkas på ekonomiska kartan. En 
systematisk inventering av dem har det allt
så inte varit fråga om. I vissa fall har platsen 
markerats på den tryckta kartan och upplys
ningstexten "Slaggvarp" utsatts. Anledningen 
var, att man inte visste i vilken utsträckning 
de var att hänföra till förhistorisk tid. Man 
följde alltså det ursprungliga inventerings
programmet. 

Sedan de mellansvenska landskapen till 
större delen var karterade och man mötte 
landskap av en annan antikvarisk topografi 
sökte man anpassa inventeringsprogrammet 
till 1942 års lag. Ar 1954 hade man mer spo
radiskt R-markerat slaggvarp i sydöstra Gäst
rikland. Dessas ålderdomliga karaktär fann 
man där också framhävd genom att flera för
historiska gravanläggningar till stor del syn
tes vara uppförda av slagg, exempelvis den 
stora "Nisse hög" på järnåldersgravfältet vid 
Arsunda kyrka, där också flera stensättningar 
vid undersökning visat sig innehålla slagg. En 
mera målmedveten och systematisk redovis
ning av äldre järnhanteringsspår påbörjades 
dock först i Kopparbergs län i början av 
1960-talet. Den fortsatte sedan under de föl
jande åren vid karteringen av det norrländska 
inlandet. 

Detta innebär, att den rika ålderdomliga 
järnhanteringen i Småland är högst otillför
litligt och ofullständigt dokumenterad i forn
lämningsregistret. Smålandslänen, som första-
gångskarterades mycket tidigt, bör därför stå 
i nära tur vid revideringsomgången. Om och 
i vilken utsträckning d d där blir fråga om 
fullständig eller partiell — d. v. s. byråmässig 
— revidering, är för närvarande ej slutgiltigt 
bestämt. O m det beslutas om en partiell revi
dering för dessa områden, bör likväl sektionen 
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beredas möjlighet att utföra en fullständig 
och systematisk inventering åtminstone av 
lämningarna av äldre järnhantering. 

Liknande har förloppet varit vid registre
ringen av den stora fornlämningskategorien 
fångstgropar och fångstgropssystem. Redan i 
slutet av 1940-talet noterades fångstgropar 
vid inventeringen i Småland och Östergöt
land. Någon annan markering än lokalangi
velse och upplysningstexten "Varggrop" åter
ges emellertid ej på den tryckta kartan och 
detta av samma skäl som för slaggvarpen. 
Man hade inte heller förrän i slutet av 1950-
talet kommit i kontakt med de talrika, stora 
fångstgropssystemen i det inre av Norrland. 
Gropfångst hade förbjudits år 1864. 1965 an
såg man sig — enligt gällande praxis vid till-
lämpningen av 1942 års lag — ha otvivelak
tigt stöd för R-registrering av dessa läm
ningar av ålderdomlig och sedan länge upp
given fångstnäring. En systematisk invente
ring av dem påbörjades i de län, som kart
lades efter år 1965, nämligen de inre delarna 
av norrlandslänen, Dalarna och norra Värm
land. Naturligtvis gäller R-registreringen 
även fångstgroparna i de syd- och mellan
svenska områden, som karterades efter år 
1965. Intill år 1965 hade endast det norr
ländska kustområdet jämte skogslandet när
mast innanför kartlagts. Stora kompletteran
de arbeten är bl. a. av denna anledning där
för angelägna just i randområdet mellan 
kustzon och inlandszon. 

Varje år kartläggs samtidigt olika delar av 
landet. Penning- och personalbrist har tvingat 
sektionen att rikta största arbetsinsatsen mot 
de eller det av de aktuella karteringsområde-
na, som varit mest exploateringshotade. Där
för har man i stora områden i Västerbotten, 
Norrbotten och Lappland inventerat över

siktligt och med mycket ringa personalinsats 
med hänsyn till de oftast mycket stora area
lerna. Det är därför självklart, att stora 
kompletteringar, när det gäller denna kate
gori av fornlämningar, är angelägna där. 

Ännu en fornlämningskategori, som för
hållandevis sent upptagits i fornlämnings
registret, är de spår av ålderdomlig kustbo
sättning, som de s. k. tomtningarna utgör 
(jfr Varenius nedan) . Utefter de långa stråk 
av kusterna, som inventerades före år 1959 
finns säkert härvidlag stora kompletteringar 
att göra. 

Ovanstående är blott en knapphändig skiss 
av förändringarna i inventeringsprogrammet 
under tiden för utgivningen av första gene
rationen av Ekonomisk Kar ta över Sverige. 
överföringen av markeringarna från Riks
antikvarieämbetets fältkartor till Lantmäteri
verkets konceptkartor utföres av kartogra-
fiskt utbildad personal vid Lantmäteriverket. 
En stor del av den arbetsmängd, som åtgår 
till att markera fornlämningarna på den 
tryckta ekonomiska kartan, utföres sålunda 
av Lantmäteriverket. Att ge en klar och 
åskådlig bild av fornlämningsområden och 
enstaka fornlämningar på kartor med i övrigt 
rik information kräver stor skicklighet av 
Lantmäteriverkets personal och ställer dess 
tålamod på svåra prov, exempelvis vid tolk
ningen av vår stundom kartografiskt föga 
precisa ritning och av våra många gånger 
ofullständiga orienteringsuppgifter. Den eko
nomiska kartans fornlämningsredovisning är 
frukten av ett mångårigt samarbete mellan 
ämbetet och Lantmäteriverket. I detta sam
arbete har antikvariska och kartredigerings-
mässiga synpunkter på ett lyckat sätt sam
verkat för att åstadkomma en god produkt. 
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