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Although the Ancient Monument Survey for the Economic Map of Sweden 
was primarily developed as a service for the protection of the cultural heri
tage, it also contains an important research element. So far, settlement re
search based on the survey's Register of Ancient Monuments has concentrated 
on the Lake Mälar region The author discusses several aspects of the 
archaeology of Norrland which had to be totally revised as a result of the 
Register. He particularly mentions the quantitative aspects of Iron Age settle
ment, the numerous trapping pits (pitfalls), iron produdion from bog ore, 
deserted medieval farms, and Stone Age dwelling sites. 

Klas-Göran Selinge, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-114 84 Stockholm, 
Sweden. 

Service och forskning — två huvuduppgifter 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinvente
ring för den ekonomiska kartan har — såsom 
delvis framgår av andra artiklar i denna tid
skrift — huvudsakligen tillkommit som en 
serviceverksamhet. Dess uppgift var från 
början och är alltjämt att tillhandahålla un
derlagsmaterial för den allmänna kartproduk
tionen och att i samband därmed utföra över
siktlig dokumentation av objekt och miljöer 
för kulturminnesvården. Själva arten av den
na dokumentation ger dock samtidigt verk
samheten karaktär av kulturhistorisk grund
forskning med bebyggdsehistorisk inriktning. 
En problemorienterad medvetenhet är också 
metodiskt nödvändig för själva inventerings
rutinernas utveckling. Denna dualistiska prin
cip för fornminnesinventering har klart for
mulerats redan på 1870-talet av Hans Hilde
brand i det första genomtänkta inventerings-
programmet. Uppgiften för en "arkeologisk 
ortsbeskrifning" får enligt denne nämligen 

inte begränsas till "att lemna en förteckning 
öfver fasta fornlemningar" utan skall också 
avse "att gifva en framställning av den forn
tida bygden under olika kulturperioder" 
(Floderus & Gustawsson 1946, s. 255 med 
a. a.) . 

Hildebrands program kom dock i prakti
ken att stanna på papperet. Som ett undan
tag kan man se den av regionala intressenter 
bekostade och bedrivna s. k. Göteborgsinven
teringen (Floderus & Gustawsson 1946 s. 
256 ff., Hyenstrand 1975 s. 20), i vilken kul
turhistoriska tolkningar ingår som en integre
rad del (Sarauw & Aulin 1923). På 1920-
och 1930-talen, då den moderna fornminnes
inventeringens metodik utarbetades och kart
inventeringen initierades och igångsattes, var 
sannolikt den kulturminnesvårdande aspek
ten avgörande, även om detta ej finns klart 
utsagt (Floderus & Gustawsson 1946 s. 259 f., 
Janson 1963 s. 1 ff.). De omfattande förar
betena i form av de s. k. fullständiga socken-
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inventeringarna hade definitivt klarlagt de 
mycket stora behoven i detta avseende. In
venteringen för den ekonomiska kartan blev 
alltså till sin utformning i'första hand en ut
präglad skyddsinventering, inriktad på ser
vice och information inom samhällsplanering 
och kulturminnesvård (jfr Selinge 1974 s. 8 
ff.). Dess betydelse i dessa avseenden är nu 
ofta omvittnad (Janson 1974 s. 70). 

Trots — eller snarare kanske på grund av 
— de relativt omfattande förarbetenas resul
tat torde man inte heller vid inventeringens 
start ha funnit sig besitta kunskapsmässiga 
eller ekonomiska förutsättningar att formu
lera dess riktlinjer som ett forskningsprogram 
för ett riksomfattande, bebyggdsearkeologiskt 
projekt. Arbetet började för övrigt vid en 
tidpunkt, då tanken på programmerade pro
jekt i modern form knappast vunnit insteg 
i svensk arkeologi. Det var inte bara vid in
venteringar utan också vid undersökningar 
som materialinsamling — mer eller mindre 
planerad eller slumpmässig — sågs som ett 
primärt intresse i sig och den kunskap, som 
kunde utvinnas, som en andrahandsfråga, 
beroende på materialinsamlingens utfall. Ve
tenskapliga frågeställningar riktades — ofta 
med bristfällig källkritik — till redan insam
lade materialmängder och formulerades en
dast undantagsvis som utgångspunkt för för
nyade fältundersökningar. Stor — ehuru i 
första hand negativ — effekt för fornminnes
inventeringens förhållande till forskningen 
fick också det faktum, att de fasta fornläm
ningarnas betydelse som arkeologiskt käll
material ännu ej var allmänt insedd, efter
som den arkeologiska vetenskapen i stor ut
sträckning präglades av en artefaktcentrerad, 
senmontdiansk tradition med kvalitativa 
fyndvärderingar och med kronologiska hu
vudsyften. Förväntningarna på inventerings
arbetet i vetenskapligt avseende från ledande 
arkeologiskt håll torde därför ha varit när
mast obefintliga och i vissa fall rent negativa 
(Janson 1963 s. 3 och 1974 s. 70). Det är 
därför också följdriktigt, att man länge väg
rade inse okulärbesiktningens betydelse som 
självständig arkeologisk metod och behovet 
av utbildning för denna. 

Arbetet behövde dock inte pågå i många 

år, förrän det stod klart — i varje fall för de 
inom inventeringen verksamma — att d d vid 
fältarbetet upprättade fornlämningsregistret 
skulle komma att utgöra ett arkeologiskt käll
material av tidigare helt okänd storlek. Man 
insåg också snart, att det skulle komma att 
få avgörande betydelse för framtida bebyg-
gelsearkeologisk forskning. Denna betydelse 
ligger främst i den starka betoningen av de 
kvantitativa och korologiska aspekterna i 
fornlämningsbeståndet (Hyenstrand 1975 s. 
47 ff., jfr kartor i Selinge 1974 s. 22 f. och 
Hyenstrand 1975 s. 18 f.), men även morfo
logiska data har avgörande betydelse; inte 
minst vid bebyggelsehistoriska analyser. 
Kvantitet och korologi har även från annat 
håll starkt betonats i modern arkeologi (Mal
mer 1957). Genom de fasta arbetsrutinerna, 
den riksgiltiga metodiken och den inom den 
valda ramen totala ambitionsnivån uppfyller 
inventeringen — trots den ursprungligen be
gränsade målsättningen — de metodiska 
krav, som rimligen i efterhand kan ställas 
på ett vetenskapligt projekt av denna om
fattning på översiktlig nivå (jfr Janson 1974 
s. 4, Selinge 1974 s. 10 ff. och Hyenstrand 
1975 s. 28 ff.). Sannolikt har — paradoxalt 
nog — den ovannämnda ringa vetenskapliga 
värderingen av arbetet haft viss, positiv be
tydelse för detta resultat genom att bidra till 
en personell och därigenom även metodisk 
och vetenskapligt-empirisk kontinuitet i verk
samheten. Det skall inte förnekas, att sam
tidigt en viss risk för stagnation i arbetsruti
ner kan ha förelegat — tyvärr ofta nöd-
tvungen p. g. a. hård arbetsbelastning. Av 
skilda skäl — främst denna arbetsbelastning 
genom det årliga fältarbetet men också vissa 
organisatoriska förhållanden — dröjde det, 
innan bearbetning av inventeringsmaterialet 
påbörjades i större skala. En mängd mindre 
bearbetningar och publiceringar har dock 
successivt utförts av de i verksamheten en
gagerade (förteckning i Hyenstrand 1975 s. 
45 f.). 

Ur de ovannämnda, kvantitativa aspek
terna är det följdriktigt, att de hittills mest 
omfattande bearbetningarna ägnats det stora 
fornlämningsbeståndet i Mälardalen (främst 
Ambrosiani 1964 och Hyenstrand 1974). För-
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Fig. 1. Utbredning av förhistoriska gravar per eko
nomiskt kartblad inom bl. a. Östergötland och Små
land. I Östergötland är anknytningen till slätt
bygden med större täthet i Ö och mindre i V tyd
lig. I Småland märks den relativt stora spridningen 
men samtidigt också tendensen till koncentration 
inom de medeltida folklanden. Tydlig är också 
uttunningen kring landskapsgränserna — d. v. s. 
forntida obygder. Efter Selinge 1974 och Hyen
strand 1975. — Distribution of prehistoric graves 
on the Economic Map for e. g. Östergötland and 
Småland. 

utom genom kvantiteten blir en bearbetning 
här resultatgivande framför allt genom forn-
lämningsheståndds klara typkombinatoriska 
sammansättning, genom de skiftande forn-
lämningskombinationernas läge i det för
änderliga landskapet och genom det yngre 
järnåldersmaterialets rumsliga och kronolo
giska kontinuitet med historiska, kamerala 
och språkliga källor (Ambrosiani 1964 s. 77 
ff., 92 ff. och 208 ff.). Man kan därför säga, 
att fornlämningsbestånd och kulturlandskap 
i Mälardalen inbjuder till bebyggelsearkeo
logiska projekt av både detaljerat-analytisk 
och generdlt-syntetisk karaktär. Inom flerta
let andra områden är källmaterialet däremot 
inte lika lättillgängligt. Järnåldersbebyggel
sens bevarade fornlämningsbestånd är så
ledes oftast avsevärt mindre, gravfältskom-
binationerna mindre regelbundna och den 
generella anknytningen till andra forntopo-
grafiska källor såsom bebyggelselägen, ort

namn och kamerala data mindre tydlig. Sär
skilt inom stora delar av götalandskapen är 
också inslaget av fornlämningstyper och forn-
lämningskombinationer, som generellt bör 
bedömas som äldre än järnålder, proportio
nellt sett betydligt större. Materialets krono
logiska spännvidd är därför här betydligt vi
dare och de lokala kontinuitetsproblemen 
mera svårbemästrade. Av dessa orsaker och 
p. g. a. kulturlandskapets intensiva utnyttjan
de i sen tid är de källkritiska problemen sär
skilt komplicerade inom Götalands helåkers-
bygder. Där kommer metodisk nyorientering 
för eftersökande av primärt eller sekun
därt dolda fornlämningar att bli nödvändig 
(Hyenstrand 1977 s. 37) . 

Även inom flertalet av dessa områden 
måste dock fornlämningsregistret kunna läm
na väsentliga bidrag till lösningen av de för
historiska bebyggdseproblemen. Utan att när
mare gå in på dessa frågor kan man — täm
ligen slumpartat och i förbigående — ange 
några exempel på latenta forskningsuppgifter 
med utgångspunkt i fornlämningsregistret 
utanför mälarlandskapen. Som sådana kan 
t. ex. nämnas den småländska järnåldersbyg
den med sin vida men ofta mycket glesa och 
splittrade, ibland endast punktvisa fördel
ning (fig. 1), som dock visar klar rumslig 
konnektion med de medeltida "smålanden" 
(jfr Einerstam 1965); vidare den karakteris
tiska spridningsbilden i Östergötlands järn
åldersbygd, som med stor täthet i öster och 
relativ gleshet i väster utgör ett typiskt käll
kritiskt problem i förhållande till kulturland
skapets övriga basfakta (Selinge 1974 s. 27 
och 50) ; det stora, heterogena sydvästsvenska 
järnåldersstråket med varierande fornläm
ningstyper och kombinationer med vid rums
lig och sannolikt också kronologisk spridning 
(Selinge 1974 s. 35 f.); de långa kronologiska, 
agrarhistoriska perspektivens svårtolkade för
hållande till fornlämningstypernas kvantitet, 
morfologi och korologi inom de stora slätt
bygderna av typen Västergötlands silurslätt 
(Hyenstrand 1971); de kustnära, solitära 
eller i mindre grupper belägna gravarnas 
ekologi, korologi och datering inom andra 
områden än mellersta norrlandskusten (Bau
dou 1968); förhållandet mellan fornläm-
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ningarnas morfologi och ekologi i kust och 
inland samt i skilda terränglägen längs väst
kusten och sannolikt också andra kustland
skap (Einerstam 1966 s. 14 ff., Selinge 1966 
s. 30 ff.) etc. Forskningsuppgifter av denna 
art syftar ytterst till kunskap om det forntida 
samhällets ekonomi, organisation och föränd
ring, och fornlämningsregistrds data kan i 
dag väsentligt bidraga till precisering av dy
lika frågeställningar. I många avseenden har 
också dess tillkomst förändrat förutsättning
arna för problemens lösning — framför allt 
i generella sammanhang. Dessa lösningar 
måste självfallet också ta hänsyn till andra 
arkeologiska källor samt sökas i samarbete 
med andra vetenskaper, t. ex. paleobotanik, 
kvartärgeologi, osteologi och kulturgeografi. 

Inventeringen och norrlandsarkeologien 
På ett något mera konkret plan skall här 
fornlämningsregistrds betydelse för präg
lingen av den aktuella forskningsbilden kort
fattat preciseras med några norrländska 
exempel. Liksom det redan utförligt behand
lade Dalarna (Hyenstrand 1974 b) är Norr
land ett i traditionell mening fornlämnings-
fattigt område med stora ödemarker mellan 
de tätt bebyggda dalgångarna. Härigenom 
kan inte täckningen genom egen terräng
rekognoscering bli total vid inventeringen, 
men stora delar av landsdden har invente
rats relativt sent inom den första invente
ringsomgången. Dessa förutsättningar samt 
landsdelens delvis speciella näringsförhållan
den bidrar till, att fornlämningsregistret här 
har en delvis annan sammansättning än i öv
riga landet. De traditionellt dominerande 
gravarna av förhistorisk karaktär har särskilt 
i inlandet i stor utsträckning kompletterats 
med olika arter av funktionella fornläm
ningar såsom boplatser, fångstgropar, järn-
framställningsplatser m. fl. Registret är där
för här också mindre ensidigt begränsat till 
förhistorisk tid. De exempel, som här an-
föres, är i flertalet fall ej resultat av bearbet
ningar av registret utan endast försök till 
preciseringar av utgångsläget för dylika. I 
vissa fall beröres också inventeringsmetodi
kens betydelse för den ändrade forsknings
bilden. Fjälltrakterna och Norrbottens län, 

där inventeringen av kartografiska skäl har 
avsevärt lägre kvalitet, behandlats ej i detta 
sammanhang. 

Det är ofta konstaterat, att den arkeolo
giska forskningen — i motsats till både tidi
gare och senare — under de decennier, då 
fornminnesinventeringens förarbeten och för
sta verksamhet pågick, i huvudsak betrak
tade Norrland i allmänhet som ett i detaljer 
okänt kulturellt annex till den bättre kända 
och betydligt rikare kulturutvecklingen i 
Sydskandinavien (Hallström 1942 s. 194 ff., 
207 {., 212 ff., Christiansson 1963 s. 9 ff., 
Baudou 1977 s. 17). Även om denna uppfatt
ning var mest diskuterad beträffande sten
ålder, för vilken period den nu också är mest 
påtagligt dementerad, ansågs också en allmän 
kulturdiffusion från söder mot norr vara en 
given förklaring även för senare kulturele
ment såsom metallartefakter och monumen
talgravar under brons- och järnålder. I över
siktliga sammanhang framställes detta ofta 
så, att ett och samma, ospecificerade område 
längs norrlandskusten och i älvdalarna inåt 
landet vid upprepade tillfällen mottagit im
pulser i form av kulturell diffusion eller ge
nom infiltration av invandrare (Stenberger 
1964 s. 164 f., 307 ff. och 430 ff.). Denna 
uppfattning tar ej tillräcklig hänsyn till vare 
sig lokalisering eller art av de behandlade 
kulturelementen och inte heller till de modi
fikationer, som dessa kunde utsättas för ge
nom de skilda humanekologiska förutsätt
ningarna inom detta stora och delvis dispa
rata område. Kontinuitetsproblemen i norr
ländsk förhistoria blev med denna uppfatt
ning om ett tämligen enhetligt kulturområde 
också svårlösta (Hallström 1942 s. 209 ff., 
Hellman 1946). Fornminnesinventeringen 
har beträffande de fasta fornlämningarna 
kunnat differentiera och modifiera detta syn
sätt genom att fältarbetet definitivt klarlagt, 
att dessa inte bara uppträder under skilda 
tider — såsom förut var känt — utan också 
under helt olika naturgeografiska förutsätt
ningar. Dessa olikheter motsvaras också ge
nomgående av stora skiljaktigheter i forn
lämningarnas morfologi och spridningsbild. 
Man kan numera således säga, att fornläm
ningarnas ekologi — d. v. s. deras förhållande 
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till och spridning i det naturliga landskapet 
med dettas skilda humanekologiska förutsätt
ningar — är minst lika kulturellt relevant 
som deras kronologi och morfologi — d. v. s. 
deras ålder, typer och typkombinationer 
samt skilda grupperingar i dessa avseenden 
(Selinge 1973, jfr Thålin 1962 s. 83) . För 
förståelsen av den bakomliggande kulturut
vecklingen är en så att säga "vertikal" spalt-
ning i ekologiska nischer minst lika betydelse
full som en traditionellt "horisontell" i krono
logiska perioder. Härigenom kan också arten 
av den yttre påverkan bättre specificeras. Be
träffande kustmiljöns fornlämningar har ock
så inventeringens anknytning till kartfram
ställningen klarlagt de översiktliga nivåför
hållandena och därmed lagt grunden till de
ras datering (Thålin 1966, Baudou 1968 s. 
84 ff., Selinge 1973 s. 220 ff.). 

Ovan påpekades, att de kvantitativa för
hållandena beträffande förhistoriska gravar 
är av väsentlig betydelse både som underlag 
för källkritiska undersökningar av fornläm-
ningsfrekvenserna och för jämförande bebyg
gelsehistoriska analyser. De norrländska land
skapen har efter förstagångsinventeringen 
tillsammans drygt 12 000 registrerade forn
lämningar av enbart förhistorisk karaktär 
med synlig begränsning ovan mark — statis
tiskt sett nästan uteslutande gravanlägg
ningar. Med denna siffra kan jämföras de 
motsvarande om över 252 000 för Svealand, 
av vilka över 96 procent är belägna i de tre 
mälarlandskapen, och drygt 180 000 för Gö
taland, vilka är betydligt jämnare fördelade 
(preliminär statistik av Marianne Frykman 
hösten 1977). Redan härav framgår, att 
Norrla-hd — även om hänsyn tas till topo
grafiskt och kulturellt betingade, källkritiska 
skillnader — kvantitativt sett måste ha en 
rent filial prägel till mälarlandskapen under 
de perioder gravarna representerar — d. v. s. 
för dessa landsdelar uteslutande brons- och 
järnålder. Man kan endast göra tankeexperi
mentet, att en liknande statistik tagits fram 
på kända gravfynd från Svealand och Norr
land, innan inventeringen påbörjades, för att 
inse, att dessa skulle ha varit helt missvisande 
som bebyggdsehistorisk källa. Som exempel 
kan nämnas, att i Västernorrlands län i dag 

finns ca 460 kända gravfynd från järnåldern, 
av vilka flertalet var kända redan på 1930-
talet. Mot dessa svarar ca 2 700 bevarade gra
var från samma period (Selinge 1977 s. 225 
och 168), således knappt 6 gånger så många. 
Om man rent skönsmässigt antar, att ca 
225 000 av Svealands fornlämningar härrör 
från järnålder, skulle med samma proportio
ner mot dessa ha svarat betydligt över 35 000 
gravfynd — en helt orealistisk siffra, i varje 
fall före de moderna totalundersökningarna. 
För representativiteten i jämförande bebyg
gelsehistoriska beräkningar är alltså fyndfre
kvenserna i regel otillräckliga och uppfatt
ningar om fornlämningsbeståndets storlek 
oumbärliga (jfr Hyenstrand 1975 s. 49 f.). 

Av liknande skäl är det särskilt i fornläm-
ningsfattiga områden nödvändigt att också 
ta hänsyn till tidigare uppteckningar av forn
lämningar. O m skadegörelsen eller svinnet 
på fornlämningsbeståndet varit stort, kan 
nämligen goda äldre uppteckningar ge avse
värt andra totalvärden på känt fornlämnings
bestånd. De norrländska, relativt låga, nu 
kända fornlämningssiffrorna är alltså värda 
att prövas ur denna synpunkt. När det gäller 
förhistoriska gravar, är de äldre uppteck
ningarna goda inom Norrlands kustlandskap, 
i varje fall inom Västernorrlands län (Selinge 
1969) och Hälsingland (genom E. Mickels-
son, ATA) . Inom Västernorrlands läns järn
åldersbygder saknas inom Medelpad 537 av 
totalt 2 549 kända fornlämningar och inom 
Ångermanland 630 av 1 356, vilket således 
betyder, att genomsnittligt ca 30 procent av 
det totalt kända fornlämningsbeståndet i lä
net numera är försvunnet (Selinge 1977 s. 
194 f och 168). Liknande beräkningar saknas 
för andra områden, men andelen ej återfunna 
fornlämningar är erfarenhetsmässigt relativt 
mindre inom fornlämningsrikare landsdelar. 
Siffrorna här är alltså av den storleksord
ningen, att de har stor betydelse för bebyg
gelsehistoriska beräkningar. 

Inom Jämtlands järnåldersbygder är mot
svarande beräkningar, vilka skulle vara av 
stort intresse med hänsyn till kulturlandska
pets speciella karaktär inom silurmoränområ-
det (Selinge 1976 s. 50 ff.), ej möjliga p. g. a. 
bristande äldre uppteckningar. Fornlämnings-
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Fig. 2.Principiell uppbyggnad av högar och odlingsrösen i det jämtländska silurmoränlandskapet. A. av
ser en jämnt, halvsfäriskt välvd hög av normalt utseende i oskadat skick. I profilerna markeras de två nor
mala byggnadsprinciperna med jordmantel och kärnröse (t.h.) eller med blandad sten- och jordfyllning. 
B. avser ett odlingsröse med skev profil, uppkastat kring ett par större stenar och fläckvis sekundärt lätt 
övertorvat. C. avser en hög av samma typ som A, som skadats i mitten genom grävning och i kanterna 
genom odling samt pålagts med odlingssten. Massan och bevarad yta är ännu av fornlämningskaraktär. 
— Basic structure of mounds and clearance cairns in Jämtland's silurian landscape. A: undamaged 
mound. B: clearance cairn. C: mound of same type as A but damaged in the centre by exeavation and 
around the sides by ploughing activity and by the addition of clearance stones. 

beståndet inom detta område kan i stället 
användas som exempel på betydelsen av en 
fast metodik för okulärbesiktning. Länet har 
tidigare haft en intern och något isolerad 
tradition inom kulturminnesvården, vilken i 
allt väsentligt återgår på Eric Festins person
ligt präglade arbete. I en anteckning i läns
museets arkiv har denne sockenvis beräknat 
fornlämningsanlalet inom Storsjöområdets 
järnåldersbygd till en sammanlagd summa av 
några tusen högar. Mängden föreföll redan 
före inventeringens början 1967 osannolik 
mot bakgrund av kustlandskapens då kända, 
betydligt lägre gravantal och den likaledes 
kända dominansen för yngre gravdateringar 
i Jämtland (Biörnstad 1962 s. 114). Beräk
ningarna återgick principiellt på Festins an
vändning av äldre lantmäterikartor som 
"gravfältskartor" (exempel i A T A ) . På dessa 
fanns redovisade ett stort antal små, van
ligen schematiserat runda impediment, av 
vilka enstaka bevisligen genom fynd hade 
konstaterats vara gravar (jfr Magnusson 
1975 s. 129). Stora inägoområden av denna 
karaktär kom därför nu — utan nämnvärd 
hänsyn till lämningarnas morfologi — att 
uppfattas som vidsträckta gravfält med glest 
liggande gravar och sannolikhet för många 
bortodlade dylika. Även av andra forskare 
tidigt publicerade gravfält har visat sig del
vis vara av samma karaktär (Kjellmark 1909 
s. 157 och 173). Den konsekventa bilden av 
denna forskningsuppfattning har tecknats av 

Biörnstad (1962 s. 74 ff.) och återger väl 
läget före inventeringen. 

Vid rekognosceringen av dessa områden 
vid fornminnesinventeringen med tillämp
ning av eljest riksgiltig metodik visade sig 
dessa lämningar vara högst olikartade — från 
välbevarade stora högar till oansenliga små 
odlingsrösen. Större delen av lämningarna 
ligger givetvis mellan dessa ytterligheter, och 
de kan utgöras av mer eller mindre starkt 
skadade högar, delvis och sekundärt lätt över-
torvade odlingsrösen, stora, typiska odlings
rösen, som i vissa fall möjligen kan dölja 
högar, och ett stort antal normala odlings
rösen. Mellan de med säkerhet bedömda 
lämningarna, vilka utgör det stora flertalet, 
finns därför en ganska vid sektor, där den 
antikvariska artklassificeringen kan ha större 
eller mindre osäkerhet. Lämningar av denna 
art är registrerade, men endast de med till
räcklig säkerhet bedömda är redovisade på 
tryckt karta. Högarna är alltid jämnt välvda, 
byggda anläggningar med närmast halvsfärisk 
eller i vissa fall konisk profil (fig. 3 ) , medan 
de rena odlingsrösena är löst sammankastade 
och i dessa sluttande marker ofta med ty
piskt skev profil (fig. 4 ) . Principerna illustre
ras av fig. 2. De jämtländska järnåldersbyg
derna visar sig därför — tvärtemot tidigare 
uppfattning — ha fattigdom på verkliga grav
fält och karakteriseras av en spridningsbild 
med enstaka eller gruppvisa högar (Selinge 
1972 s. 29 f.) till ett sammanlagt antal av 
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Fig. 3. Två högar med ty
piskt välvd, oskadad form, 
belägna på en liten åker-
holme på en terrass i 
odlingslandskapet. Gillsta, 
Hackas sn, Jämtland, (raä 
nr 64). Foto Gert Magnus
son. — Two mounds of 
undamaged form, on a 
terrace in arable land. Jämt
land. 

Fig. 4. Två typiska odlingsrösen med skev profil, ojämnt stenmaterial och relativt kraftig gräs- och sly-
vegetation i den bördiga kalkmoränen. Belägna invid ett gravfält med högar vid Västbyn, Frösö sn, 
Jämtland, (raä 36). Foto Bertil Gardell. — Two typical clearance cairns with slanting profile. Jämtland. 
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Fig. 5. Schematisk utbred
ningskarta över fångstgro
par inom delar av Aspås, 
Lit och Häggenås socknar, 
Jämtland. Varje markering 
kan avse ett stort antal gro
par, och de större system
linjerna omfattar vardera 
100—300 gropar. K.-G. 
Selinge efter fornlämnings
registret. — Schematic map 
of trapping pits in part of 
central Jämtland. 

ca 525 bevarade gravar (Selinge 1976 s. 50). 
Det kan tilläggas, att de typiska odlingsröse-
områdena är ännu mycket mera omfattande 
än de tidigare förmodade gravfälten men all
tid av samma art som dessa, vartill skall läg
gas oräkneliga, i sen tid bortröjda odlings
rösen (Thor 1975). Den bättre kännedomen 
om det bevarade fornlämningsbeståndds stor
lek får konsekvenser inte bara för forskningen 
utan också för kulturminnesvården. Med en 
travestering av en välkänd arkeologisk formu
lering (Moberg 1964 s. 9) skulle man kunna 
säga, att först när vi vet, hur litet vi har, vet 
vi hur värdefullt det är. 

Det norrländska inlandets fornlämnings
bestånd utgöres däremot till sin dominerande 
del av andra lämningar än gravar. Kvanti
tativt och kronologiskt domineras detta mate
rial av de mycket stora bestånden av fasta 
fångst anläggningar — d. v. s. med nuvarande 
bevaringsgrad nästan uteslutande fångstgro
par och fångstgropsystem. Före fornminnes
inventeringen var i Nordskandinavien unge
fär 5 000 fångstgropar kända i litteraturen, 
av vilka merparten ligger utanför svenskt om
råde (Selinge 1974 b s. 6 med a . a . ) . Någon 
slutgiltig statistik efter 1977 års avslutning av 
förstagångsinventeringen har ännu ej fram
tagits, men betydligt över 20 000 fångstgro

par är nu registrerade inom landet. I motsats 
till de tidigare kända har dessa ej sin tyngd
punkt i utbredningen inom fjälltrakterna — 
d. v. s. inom traditionellt samiska områden 
— utan i skogs- och inlandet nedanför dessa 
(jfr kartor i Selinge 1974 b s. 9 och 1976 s. 
61) . Beståndet är av den storleksordningen 
och har ett sådant förhållande till andra 
arkeologiska och historiska källor samt sen
tida tradition och nutida bebyggelse, att det 
av dessa skäl rimligen måste ha stor krono
logisk spännvidd (fig. 5) . Pågående, ännu 
icke avslutade bearbetningar har också gett 
vid handen, att fångstgropar torde ha an
lagts i varje fall från omkring 2 000 f. Kr. 
och in i nyare tid (Selinge 1974 b s. 32 f. 
samt opublicerade undersökningar). Detta 
nya källmaterial bör därmed även ur forsk
ningssynpunkt ha en central ställning för tolk
ningen av samband och förbindelser mellan 
fångstkultur och bondekultur i Norrland (Se
linge 1976 s. 58 ff., 70 f.) och för känne
domen om de stora skogarnas ekonomiska be
tydelse, inte minst som underlag för områdets 
yttre förbindelser både under forntid och me
deltid (jfr Biörnstad 1968). 

Fångstgroparna representerar i sitt förhål
lande till den sentida fasta bygden en typisk 
utmarksnäring. En annan dylik — i stort sett 
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Fig. 6 Gropformig blästerugn för järnframställning av den typ, som visat sig härröra från historisk tid. 
Typiskt belägen pä en sandig tallhed nära myrar vid Remmet, Sveg sn, Härjedalen (raä nr 128). Foto 
Gert Magnusson, Jämtlands länsmuseum. — Bowl-shaped blast furnace for iron produdion, from the 
historie period. Härjedalen. 

med tyngdpunkt inom samma inlandsområde 
som fångstgroparna — är den primitiva, i allt 
väsentligt på myrjärn grundade järnfram
ställningen. Inventering och bearbetning av 
dessa lämningar har metodiskt utformats på 
det mycket omfattande materialet inom land
skapet Dalarna, där också inventeringsresul
tatet publicerats (Hyenstrand 1974 b s. 63 ff. 
och 184 ff.). Redan på 1950-talet har också 
slaggförekomster uppmärksammats vid inven
teringen i Gästrikland — delvis i anslutning 
till järnåldersgravfälten (Hyenstrand 1974 
s. 144 f. och Baudou 1977 fo s. 25 f. med 
a. a . ) , men inventeringen både här och i Häl
singland kan sannolikt vara tämligen ofull
ständig beträffande dessa lämningar. Detta 
måste också vara fallet även i de senare in
venterade stora inlandsområdena — dels 
p. g. a. stor svårighetsgrad vid rekognosce
ringen och dels p. g. a. bristande täckning av 

resursskäl — men här har dock ett betydligt 
större material upptecknats. Slaggförekomster 
av förhistorisk typ finns här huvudsakligen 
vid sjöstränder i Jämtland, medan bläster-
ugnar och slaggvarp från historisk tid (fig. 6) 
registrerats inom ett betydligt större område 
i Jämtland, Härjedalen och västligaste Me
delpad (Selinge 1970 s. 28 ff.) samt i enstaka 
exemplar i sydligaste Lappland. Beträffande 
båda dessa typer av järnframställningsplatser 
pågår inom Jämtlands län ett forskningspro
jekt med utgångspunkt i inventeringsmate
rialet (Magnusson 1974), som här ej skall 
föregripas. Även detta kommer dock sanno
likt att knyta delvis oväntade förbindelse
linjer mellan denna typ av fornlämningar och 
andra förhistoriska dylika (Magnusson munt-
ligen). 

Huvudsakligen inom Jämtland har vid in
venteringen också registrerats ett material 
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Fig. 7. Terrassformig åkerkant på ödesbölet Svedäng under Prästbolet, Alsen sn, Jämtland (raä nr 92). 
Terrassen utgör åkerns nedre begränsning, och ovan denna ligger i den tidigare, jämna åkerytan några 
odlingsrösen. Området är numera vårdat. Foto Gert Magnusson. — Terrace-formed field edge and 
Hatched area systematically surveyed for the Economic Map. 

från övervägande historisk tid av helt annan 
karaktär, knutet till medeltidens fasta bonde
bebyggelse. I folktraditionen och i summa
riska uppteckningar (Olsson 1889—1902 och 
1914) var tidigare känt, att i Jämtland fanns 
övergivna gårdsplatser, s. k. ödesbölen, vilka 
ibland använts till sentida bruk av annan 
art eller återuppodlats. Deras utbredning och 
nuvarande utseende var dock i stort sett 
okända faktorer — i varje fall för forsk
ningen. P. g. a. bristande bekantskap med 
fysiska lämningar av denna art och deras nu
mera ofta av sentida bruk ruinerade skick 
krävde inventeringen av dessa en viss inkör
ningstid, innan rutiner för redovisning och 
antikvarisk bedömning hade utformats. Av 
stort värde var härvid också kontakter med 
norska forskare (A. Dybdahl och H. Salve-
sen), som bearbetar det jämtländska öde
gårdsmaterialet med utgångspunkt från histo
riska källor (Dybdahl 1972 a och b) och med 

deras källmaterial, framför allt jordeboksma-
terial från 1500-talet. Man kan alltså utgå 
från, att det arkeologiska källmaterialet är 
bättre tillvarataget i senare än i tidigare in
venterade socknar inom länet. Utbrednings
bilden är dock trots detta av värde med hän
syn till både järnålderns bygd och den sen
tida bondebygden, eftersom ödesbölena i 
vissa socknar tycks representera en optimal 
kolonisation, som saknar motsvarigheter både 
förr och senare. Vidare har metodik för redo
visning av fossil åkermark utarbetats i sam
band med denna inventering (Selinge 1972 b 
s. 126 f.), vilken kan vara av generellt värde, 
bl. a. i samband med den nu inledda revide
ringen (fig. 7) . En preliminär översikt har 
lämnats över de första årens inventeringsre
sultat (Selinge 1972 b) , och ett forsknings
projekt har inletts också på detta material 
med utgångspunkt i fornlämningsregistret (S. 
Gauffin, Jämtlands läns museum, jfr Rentz-
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Fig. 8. Utbredningskarta över registrerade stenåldersboplatser inom Ängermanälvens flodområde. Kartan 
redovisar det nu totalt kända beståndet per ekonomiskt kartblad (25 km2). Markeringarna avser 1—62 
boplatser i geometrisk skala. Inom det skrafferade området har boplatsinventering systematiskt bedrivits 
vid fornminnesinventering för den ekonomiska kartan. Den prickade linjen avser övre gräns för kartans 
utgivning. — Distribution map of registered Stone Age settlement sites in the Ångerman River basin. 
Hatched area systematically surveycd for the Economic Map. 

hog 1972). Detta källmaterial kan också ses 
som ett exempel på nödvändigheten av att 
arkeologisk och historisk forskning ur be-
byggelsehistorisk synpunkt inte separeras i 
slutna fack p. g. a. det olikartade källmate
rialet. I Norrland — liksom inom flertalet 
andra landsdelar — är det nämligen tydligt, 
att brottet i det arkeologiska källmaterialet 

genom det hedniska gravskickets upphörande 
inträffar vid en tidpunkt, som i övrigt känne
tecknas av stark och kontinuerlig utveckling 
(jfr Selinge 1976 s. 48 f. och 56 f. samt 1977 
s. 248 och 409 f.). ödesbölena representerar 
däremot ett markerat, senmedeltida brott i 
denna bebyggelsehistoriska trend. 

Den största bristen med fornminnesinven-
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Fig. 9. Vanligaste indikationen på stenåldersboplatser är skärvsten på strandplanen. Typisk, relativt 
riklig förekomst på det något dämda strandplanet vid Rätansjön i södra Jämtland (raä Rätan sn nr 
64). Foto K.-G. Selinge. — Heat-splintered stones on the shoreline are the commonest indication of 
Stone Age settlement sites. Jämtland. 

teringens traditionella, av flera skäl nöd
tvungna redovisningsram var, att fornläm
ningar utan synligt märke ovan mark ej blev 
föremål för systematisk eftersökning och upp
teckning. Detta förhållande blev särskilt känn
bart — framför allt för kulturminnesvården 
— beträffande stenåldersboplatserna, efter
som dessa till större delen representerar kul
turella system och epoker, som saknar repre
sentation i monumentalgravar eller andra 
synliga fornlämningar (Selinge 1974 s. 12 f. 
och 39 f.). I Norrland har dylika systema
tiskt inventerats inom exploateringshotade 
områden i samband med vattendragsregle
ringar alltsedan 1940-talet (Janson i Janson 
& Hvarfner 1960 s. 21 ff., Janson 1964, Bau
dou 1977 s. 15 ff.). Dessa undersökningar 
har dock vissa begränsningar av framför allt 
rumslig men också metodisk art, vilka båda 
sammanhänger med deras uppdragskaraktär 
(Baudou 1977 s. 24, Selinge 1978 3.3). 
Fornminnesinventeringen beslutade därför, 
att trots bristfälliga resurser försöka utföra 
kompletterande inventeringar både i tidigare 

undersökta och i oinventerade vattendrag. 
Efter försöksarbeten i Jämtland och Ånger
manland 1970 (Einerstam 1970) har dylika 
inventeringar bedrivits inom de ordinarie ar
betsområdena varje år t. o. m. förstagångs-
inventeringens avslutning 1977. Denna inven
tering lider fortfarande av tämligen stora fel
källor men är dock väsentligt utförligare än 
alla tidigare boplatsinventeringar i Norr
land — inklusive regleringsundersökningarna 
(fig. 8 ) . P. g. a. regleringshöjderna är ut
fallet i tidigare inventerade vattendrag högst 
skiljaktigt: i vissa fall är nyinventeringar helt 
omöjliga, i andra starkt försvårade och i 
måttligt dämda sjöar närmast underlättade 

— åtminstone vid lågvattenstånd — genom 
att ytterligare boplatsmaterial frameroderats 
av högvattenstånden (fig. 9 ) . I extrema fall 
— t. ex. den ännu oreglerade Ännsjön i In
dalsälven och nedre Ströms vattudal i Fax-
älven (Selinge 1976 s. 13 ff.) — har boplats
antalet tiofaldigats. Inventeringen i tidigare 
oreglerade vattendrag har klargjort, att även 
många mindre dylika har ett stort antal bo-
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platser men också att andra tycks sakna dy
lika, åtminstone av den karaktären att de är 
åtkomliga vid en okulär besiktning. "Inven
teringens vetenskapliga betydelse ligger främst 
i, att man definitivt har visat, att fångstkul
turens boplatser förekommit praktiskt taget 
överallt och kan återfinnas, där de inte för
störts genom markskador" (Baudou 1977 s. 
23) . En stor och principiellt viktig felkälla 
är, att fångstbefolkningens aktiviteter utan
för vattendragens omedelbara närhet icke är 
åtkomlig vid systematisk inventering av denna 
art, men lyckliga tillfälligheter har visat, att 
boplatser kan finnas också i andra lägen — 
åtminstone i fjälltrakterna (Selinge 1976 s. 
32 ff.). 

Fornminnesinventeringens boplatsregister 
är därför för närvarande — i varje fall ur 
korologisk synpunkt — den bästa källan för 
förhistorisk fångstkultur av nordsvensk karak
tär inom de relativt begränsade landsdelar, 
där inventering bedrivits — övre Dalarna, 
Härjedalen, västra och norra Jämtland (Se
linge 1976 s. 35), nordligaste Ångermanland 
och södra Lappland (fig. 8) . Materialet 
måste dock behandlas med stor källkritisk 
hänsyn både till dess tillkomst och till vatten
dragens beskaffenhet i naturligt och kultur-
påverkat avseende. Reliabiliteten i materialet 
kan framställas som ett system av variabler, 
som har växlande betoning inom skilda vat
tendrag (exempel Selinge 1978, jfr Baudou 
1977 s. 21 ff.). Vid inventeringen har också 
insamlats ett relativt stort material av arte
fakter — föremål, avslag och i vissa fall 
mindre mängder ben. Enligt utsago från 
museihåll är detta material betydligt större 
än äldre, vid inventering sammanbragta dy
lika. Det är ännu helt obearbetat, men en 
bearbetning vore önskvärd — inte minst ur 
kronologisk och teknologisk synpunkt — till
sammans med och i belysning av fynden från 
grävningarna vid regleringsundersökningarna. 
Det kan nämnas, att de rikligaste fynden ej 
sällan gjorts i mindre bivattendrag, där fynd
förhållandena sannolikt ofta är mindre på
verkade av naturliga vattenståndsväxlingar 
än i de större älvarnas sjösystem. En markant 
utökning av det tidigare kända beståndet 
uppvisar också de vid inventeringen registre

rade vallarna och andra anläggningar av 
skärvsten på boplatserna, vilka särskilt 
inom Ängermanälvens vattenområde uppvi
sar många varianter (Löthman 1976, Selinge 
1978 3.5, jfr Baudou 1973 s. 161). 

Ytterligare exempel på fornminnesinvente
ringens resultat i Norrland kunde nämnas, 
t. ex. det delvis bearbetade rösebeståndet i 
kustmiljö (Thålin 1962, Baudou 1968 och 
1977 s. 111 ff., Selinge 1977 s. 388 ff.) och 
den egenartade gravmiljön i övre Härjedalens 
fjälldalar (Selinge 1976 s. 25 ff. och 54 ff.), 
men beträffande dessa innebär inventerings
resultatet mera en precisering, kvantifiering 
och utökning av tidigare kända förekomster 
än en direkt nyorientering. Detsamma kan i 
viss mån sägas om de spridda gravarna längs 
inlandets stränder, där dock de nya erfaren
heterna är avsevärda såväl i kvantitativt som 
i morfologiskt och rumsligt avseende (Hyen
strand 1974 s. 181 f., Selinge 1973 s. 222 ff. 
och 1976 s. 39 ff.). Tolkningen av denna 
fornlämningsmiljö är för närvarande disku
terad och är i viss mening central i norr
ländsk förhistoria. En uppfattning utgår i 
huvudsak från korologiska och morfologiska 
förhållanden (Selinge 1976 s. 68 ff. och 1977 
s. 399 ff.) och en annan från kronologiska 
data och från ställvisa paleobotaniska under
sökningar (Baudou 1973 s. 163 f., 1977 s. 110 
och 1977 fo s. 23 f.). 

Fornminnesinventeringens resultat har allt
så i någon mån kunnat lämna bidrag till de
batten om norrländsk förhistoria, men betyd
ligt viktigare är det framtagna faktaunder
laget i sig. Detta behöver dock på sikt kom
pletteras i flera avseenden. Största behovet 
föreligger utan tvekan beträffande stenålders
boplatser i icke inventerade områden — t. ex. 
närmare kusten mellan och i de nedre älv
dalarna. Andra dylika behov är komplette
rande besiktningar i vissa järnåldersbygder 
med ledning av äldre uppteckningar, kom
plettering av ödesbölen i framför allt östra 
Jämtland och besiktningar av vissa tänkbara 
lokaler för dylika också i kustlandskapen 
samt ominventering av vissa tidigt invente
rade områden för fångstgropar och järnfram
ställning. Det är möjligt, att det ur veten
skaplig synpunkt i vissa fall vore lämpligare 
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med intensivinventering av statistiskt slum

pade provytor — t. ex. för boplatser, fångst

gropar och järnframställningsplatser. Det rå

der dock ingen tvekan om, att det kvantita

tiva utfallet — vilket bl. a. är ett intresse ur 

kulturminnesvårdens synpunkt — blir avse

värt större med nu tillämpad, empirisk metod 

för terrängbesiktning, och detta skulle sanno

likt bli än mera markerat med förstagångs-

inventeringens erfarenheter som bas. 

Det vore också av intresse att uppställa 

hypoteser och modeller med utgångspunkt i 

det nu framtagna materialet och testa dessa 

på i skilda avseenden sämre kända områden. 

Nylig*n har formulerats en ekonomisk/krono

logisk modell för delar av kustlandskapen un

der första årtusendet av vår tideräkning 

(Baudou 1977 b) . Andra dylika skulle kunna 

konstrueras — t. ex. för olika delar av en 

älvdal eller för jämförelse mellan skilda älv

dalar vid olika tidpunkter — ur ekologisk/ 

geografiska och fornlämningsmorfologiska ut

gångspunkter. Det är i alla händelser gläd

jande, att inventeringsresultatet ser ut att 

komma till omedelbar vetenskaplig använd

ning. Ett flertal samverkande faktorer — 

framför allt tillkomsten av den arkeologiska 

institutionen i Umeå, med vilken invente

ringssektionen samarbetar — har medfört, att 

Norrland inte längre är en eftersatt lands

ända i arkeologisk forskning. Det förtjänar 

erinras om, att inventeringens bidrag till 

denna utveckling har sin grund i det service-

betonade samarbetet med lantmäteriverket. 
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The Register of Ancient Monuments as a basis for research 

The survey of ancient monuments for the 

Economic Map of Sweden, undertaken by 

the Central Office of National Antiquities, 

was started and developed mainly for the 

protection of the cultural heritage. However, 

already in the 1870's, Hans Hildebrand indi

cated that such an undertaking also has 

research value. In the 1920's and 1930's when 

the survey and its working methods were 

developed, Swedish archaeology was domi-

nated by artifact research with a qualitative 

bias for valuable finds and for chronological 

aims. Therefore, the expectations of the sur

vey were limited. 

Once the work had been in progress for 

some years, it became obvious that the result 

would be of great importance for settlement 

archaeology (Fig. 1). When the first round 

of the survey was finished in 1977, almost 

450,000 visible prehistoric remains had been 

registered and marked on the Economic 

Map. 180,000 of these are situated in the 

provinces of Götaland, the southern quarter 

of the country; 252,000 belong to Svealand, 
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the next quarter, and of these 96 % are 
situated in the three provinces around Lake 
Mälar. Only 12,000 remains are situated 
in Norrland, the extensive northern half 
of the country. The majority of the surveyed 
remains consists of prehistoric graves, but 
the survey also includes many functional 
remains (both prehistoric and historie) 
such as house foundations, trapping pits, 
primitive iron furnaces, deserted medieval 
farms and dwelling sites of Stone Age cha
racter. These are most frequently registered 
in Norrland, partly because they are more 
common there and partly because of survey 
devdopments in the two latest decades. 

The Register of Ancient Monuments is 
extremely important for settlement archaeo
logy because of its quantitative, topographical 
and spatial aspects. Thus it is natural that 
the Register has been primarily used for 
research on the Iron Age settlement of the 
Lake Mälar region. In the provinces of Göta
land many research tasks are awaiting, but 
in those cases the source critical problems are 
more difficult to handle. However the present 
paper deals mainly with research problems 
in Norrland's archaeology that are based on 
the Register. Some of these problems have 
already led to minor research projects. 

The previously held view that the cultural 
development of Norrland was fully depen-
dant on devdopments in the south, has been 
recently shown to be wrong. The considcrable 
differences in environmental context of the 
prehistoric graves in the various parts of this 
väst lerritory is also stressed. 

The survey has adualized older records of 
prehistoric remains which for many parts of 
Norrland are comprehensive and important 
as a source for settlement archaeology. In the 
province of Jämtland, which contains the 
northernmost peasant community of the 
Iron Age in the country, the established sur
veying method of visual observation in the 
field has proved especially valuable with 
regard to older mistakes in the intensivdy 

cultivated silurian moraine landscape (Figs. 
2—4). 

One of the most remarkable results of the 
Norrland survey is the discovery of more 
than 20,000 trapping pits. In contrast to the 
relatively few earlier known pitfalls, these 
new finds predominate in the woodlands and 
not in the mountains (Fig. 5) . Current in
vestigations have revealed that pit trapping 
has been pradised in Norrland from the 
Stone Age up to Modern Times, i. e. in both 
hunting/fishing and agrarian cultures. 

Another produdion of the interiör wood
lands was iron, smdted from bog ore. Large 
numbers of sites with slag heaps and primi
tive furnaces have been registered. Present 
research has revealed that lake-shore sites 
tend to be of Iron Age date and forest sites 
medieval or modern. 

In Jämtland, ca. 300 deserted farms — 
previously known from historical sources but 
not identified in the field — have been 
registered. About 60 are well preserved, and 
their remains will be an important source for 
agrarian history (Fig. 7) . Norwegian histo
rians have demonstrated that such farms 
were abandoned in the late Middle Ages, 
and their distribution represents an opti
mal use of the environment for agrarian 
colonization. 

Stone Age sites of the Norrland hunting/ 
fishing culture were not originally registered 
by the survey because they usually lack 
visible structures and hence cannot be deli-
mited on the Economic Map. Since the 1940's 
a large number of sites have been registered 
in connection with hydro-dedric water-regu-
lation schemes. In the 1970's, the survey 
markedly increased these registrations, both 
in previously investigated watercourses and 
in smaller, non-regulated tributaries (Figs. 
8—9). Nowadays one may expect numerous 
dwelling sites of this type in every suitable 
watercourse. The records, however, have to 
be handled with source criticism, and reli-
ability varies according to working conditions 
and the state of the watercourses. 
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