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i Norge 1963—1977. (The recording of ancient monuments for the Economic 
Mapping of Norway 1963—1977.) Fornvännen 73. Stockholm. 

The author gives a general outline of the recording of ancient monuments 
prior to the Economic mapping of Norway (before 1964) and after this work 
commenced. 

Ancient monuments are a necessary detail on maps of this type as they are 
protected by law. Due to insufficient economic resources, the recording of 
ancient monuments has not kept pace with that of other data for these maps. 
The author gives a general outline of how the work is organized and some of 
the results obtained. 

Elizabeth Skjelsvik, Universitetets Oldsakssamling, Frederiks gate 2, Oslo 1, 
Norway. 

Förste gäng tanken om en systematisk regi
strering og kartfesting av Norges fornminner 
ble fremsatt, var av professor Gabriel Gustaf
son i hans tiltreddsesfordesning som professor 
i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo i 
1901 (Gustafson 1902 : 22) . 

Stortinget gav de förste bevilgninger til 
arbeidet i 1908, og markarbeidet begynte 
samme året. Helt fra starten har bevilgningen 
vaert — og er fremdeles — en sekkepost, frem 
til 1973 över Kirke- og Undervisningsdepar
tementets budsjett, fra og med 1973 överfort 
til budsjettet til Miljoverndepartementet som 
ble opprd te t dette år. 

Frem til 1963 var markarbeidet i fylkene 
Östfold og Vestfold fullfort og resultatene 
publisert (Brogger 1932 og 1943). Også i 
deler av landets ovrige fylker var registre-
ringer utfört, men resultatene forelå bare som 
innberdninger i arkivene til de respektive 
arkeologiske sentralmuseer — i Oslo, Sta
vanger, Bergen, Trondheim og Tromsö. 

Historisk museum i Bergen danner imidler

tid en unntagdse. I årene fra 1942 og utöver 
ledet Per Fett en systematisk registrering av 
hele dette museums distrikt (Hordaland 
Sogn og Fjordane, Sunnmöre av More og 
Romsdal). Arbeidet er nå fullfort og publi
sert i hefter, som hvert dekker ett preste-
gjeld; serien er benevnt "Forhistoriske min
ne" (Fett 1950—76). 

En av svakhetene ved de eldre registre-
ringene er at kartfesting mangler så å si 
helt, likdedes til dels også andre vesentlige 
lokaliseringsdata. I Fetts arbeider imidlertid 
har hvert hefte et kart i M 1:100 000, som 
gir en grovoversikt över fordelingen av forn
minner og også funnsteder. 

I sin tiltreddsefordesning nevner Gustafson 
en annen sak av stor betydning, nemlig at 
landets fornminner burde bli beskyttet ved 
lov (Gustafson 1902 : 19 f). Funnet av skips-
graven på Oseberg i Vestfold — i 1903 — 
bidro utvilsornt til at en slik lov ble en reali
tet et par år etter idet Norges Storting den 
13. juli 1905 vedtok lov om fredning og be-

Fornvännen 73 (1978) 



Registrering av fornminner for det ekonomiske kartverket i Norge 135 

varing av fortidslevninger. Denne ble av
löst av lov om fornminne av 29. juni 1951. 
I medför av begge disse lover er fäste forn
minner fra oldtid og midddalder automatisk 
fredet. I statsråd 2. september 1977 ble det 
fremlagt proposisjon til lov om kulturminner. 
Denne loven omfatter de minner som falt 
inn under fornminndoven og bygningsfred-
ningsloven. Dessuten omfatter den bl. a. min
ner yngre enn reformasjonens innfordse (så-
kalte "kulturminner") og samiske kulturmin
ner. 

Okonomisk kartverk ( 0 K ) . 
Tanken om et okonomisk kartverk er temme
lig gammel i Norge idet en okonomisk opp-
måling av landet i M 1:10 000 ble besluttet 
allerede i 1805 (Samferdselsdepartementet 
1963—64:13). En del av disse kartene kom 
også ut, men arbeidet stoppet opp både av 
ökonomiske og tekniske årsaker. 

Först etterat den flyfotogrammdriske me
tode ble tätt i bruk, ble det praktisk mulig å 
gjennomfore kartlegging i ekonomiske måle-
stokker her i landet (op.cit. :13). Forarbeider 
til slik kartlegging begynte i 1957. Disse mun-
net ut i stortingsvedtak av 26. mai 1964 om 
at arbeidet skulle utföres og omfatte kart i 
M 1:5 000 og M 1:10 000. Omfånget av kart-
leggingen ble satt til ca. 135 000 km 2 d. v. s. 
ca. 40 % av Norges totale areal og den årlige 
kvoten til ca. 8 000 km2 . Man tar nu sikte 
på et totalareal på ca. 170 000 km2 og en 
årskvote på ca. 9 600 km2 . 

Av 0 K ' s innhold kan nevnes opplysninger 
om eiendomsgrenser, markslagsgrenser (boni-
tering) og om fornminner. Frem til 01.01.77 
ble 0 K organisert og administrert av fylkene. 
Men med bakgrunn i Stortingets behandling 
av Stortingsmdding nr. 27 (1975—76) Om 
norsk kart- og oppmålingsvirksomhet, er det 
fra 01.01.77 opprd ie t et statlig fylkeskart-
kontor i hvert fylke. Dette har det formelie 
ansvar for 0 K og har også overtatt ansvaret 
for eiendomsdden, som tidligere tillå Jord-
skifteverket; Jordregisterinstituttet og de ar
keologiske museene (frem til 01.01.73 De 
arkeologiske museers registreringstjeneste) er 
ansvarlige for henholdsvis markslags- og 
fornminneregistreringene. Konstruksjon og 

reproduksjon av kartene utföres av private 
firmaer. Norges geografiske oppmåling koor-
dinerer arbeidet på landsplan. Dessuten skal 
Norges geografiske oppmåling og fylkeskart-
kontorene samordne kart- og oppmålings
virksomhet generell henholdsvis på landsplan 
og på fylkeplan. 

Kartene fremstilles fotogrammetrisk. Det 
fotograferes i to målestokker, M 1: ca. 30 000 
og M : c a . 15000 (Norges geografiske opp
måling 1977, 1:3). Sistnevnte brukes ved 
kartkonstruksjon og ved inventering av eien-
doms- og markslagsgrenser samt fornminner. 

Når originalkonstruksjonen, den såkalte 
blyantkonstruksjonen, er avsluttet, separeres 
kartinnholdet ved at det risses på fire folier, 
bl. a. med henblikk på trykking i flere färger. 
Derd te r fremstilles en fordopig samkopi som 
de medvirkende instanser korrekturleser; når 
feil og mangler er rettet opp, er den endelige 
samkopien klar. (Norges geografiske opp
måling 1977,2.) 

Okonomisk kartverk. Registrering av forn
minner. 

Som nevnt föran begynte forarbeidene til 0 K 
i 1957. Da fäste fornminner fra oldtid og 
midddalder er fredet i medför av lov, er de 
en detalj som kart i ökonomiske målestokker 
bor innholde. Representanter for de arkeo
logiske museene fremla derfor disse kjens-
gjerninger for den komité som arbeidet med 
saken, i et möte 28.02.61 (Referat 1961:7ff). 

For budsjettård 1963 ble sekkeposten for 
registreringsarbeider forhoyet til kr. 100 000, 
og De arkeologiske museers registrerings
tjeneste begynte sin virksomhet som et koor-
dinerende organ for landets arkeologiske 
museer. Som en av sine oppgaver fikk den å 
koordinere og utfore registreringer av fäste 
fornminner for 0 K . 

Den tok kontakt med det koordinerende og 
konlrollerende organ for ekonomiske kart-
arbeider, Kartrådet, som var opprettet ved 
Stortingsvedtak 30. november 1961, for å få 
bräkt på det rene hvor långt planleggingen 
av 0 K var kommet. Det viste seg da at Kart
rådets innstilling ble avgitt 7. januar 1963. 
Fornminnene er ikke nevnt i dette dokument. 

Henvenddser til Stortingets samferdsels-
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komité resulterte i at det ble åpnet adgang 
til å avmerke fornminner med eget symbol 
på OK, men arbeidet måtte bekostes av 
registreringstjenesten innenfor rammen av 
dens budsjdt . Komitéen uttalte imidlertid 
"at registreringsarbeidd vil bli en ytelse som 
staten skal dekke okonomisk". (Innst .S. nr. 
200—1963—64:467) . 

Registreringstjenesten ble aldri opprdte t 
offisielt på linje med andre statsinstitusjoner, 
dens personale — tre i alt — var ansatt på 
årsengasjement, og pr. i dag etterat de respek
tive arkeologiske museene overtok dens funk-
sjoner fra 1973 av, er situasjonen når det 
gjelder personalet uendret. 

Til tross for det usikre grunnlaget man 
hadde å bygge på budsjettmessig og admini
strativt, ble registreringsarbeidd satt i gäng. 

Da ingen retningslinjer forelå for slikt ar
beide her i landet, valgte man å folge det 
samme oppsettet som i Sverige så långt dette 
lot seg gjore. Karttegnene er så å si de samme 
(fig. 1) (Norges geografiske oppmåling 1977, 
2 : 4 9 ) . Skjemaene som brukes ved registre-
ringene likdedes, og "Veiledningen" som er 
utarbeidet, har som monster Riksantikvarie
ämbetets inventeringsforskrifter. 

Da de ekonomiske kartene i Sverige og 
Norge fremstilles på ulik mate, blir inven-
teringsmdodene også forskjellige. For 0 K i 
Norge blir det vertikalfotografert med stereo
skopisk dekning. Derfor brukes stereoskopiske 
billedpar ved all inventering. Det som blir 
punkt på kartet markeres med stikk i like-
tallsbilledd, större område markeres med hel-
trukken tusjstrek. De ferdig inventerte foto-
ene sendes så via fylkeskartkontorene til 
konstruksjonsfirmaene. Se ellers fig. 2. 

På originalkonstruksjonen kommer ikke 
bare R-avmerkninger, men også x-avmerk-
ninger med (fra og med 1972). De ferdige 
kartene viser bare R-avmerkninger (fig. 3 ) . 
R-, x-avmerkninger nummereres fortlepende 
etterhvert som de registreres; når man skifter 
foto begynner man nummerrekken på nytt. 
Registreringsnummeret for et fornminne blir 
da f. eks. 3325A12R1, tilsvarende for x: 
3325A12xl (sml. fig. 2 ) . 

For markarbeidet begynner blir det laget 
utskrifter av museenes arkiver og relevant 

CB 
Fig. 1. 0 K . Karttegn forn
minne. (Etter: Norges geo
grafiske oppmåling 1977, 
2:49.) Större områder av-
grenses med stipla begrens-
ningslinje. Ellers angis forn
minne med stedprikk. Old-
tidsveg angis med stipla 
linje og tegn for fornminne. 
— Economic Map. Symbols 
for ancient monuments. 

Fig. 2. Utsnitt av flyfoto 3325 Al 2. M ca. 1:15 000. 
R I : gravhaug; R2: 2 gravhauger; x l : 2 slettede 
gravhauger ( ? ) ; x2: slettet gravhaug, hvor fun
net 2 yngre jernalders okser. R I , R2 og x2 på 
Gislevoll, xl på Lauten, begge i Ullensaker, Akers
hus. Stikket for xl omgitt med stiplet sirkel for å 
tydliggjere stedet. Foto Fjellanger Wideroe A/S. 
Utsnitt frigitt av Forsvarets överkommando. — 
Section of air photo. RI and R2; burial mounds; 
x l : burial1 (?) mounds; x2: erased burial mound 
where two Iron Age axes were found. 

litteratur. For feltsesongen engasjeres eget 
personell, mest studenter i nordisk arkeologi. 
De utforer markarbeidet etter å ha gjennom-
gått et kurs på ca. en uke. Det helårsenga-
sjerte personell kontrollerer og rettleder dem 
i marken og företar nödtorftig etterkontroll. 
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Fig. 3. Utsnitt av kart
blad Lake CR 050-5-1. 
M 1: 5000. Dekker samme 
omräde som fig. 2. Offent
liggjort med samtykke av 
Fylkeskartkontoret i Oslo 
og Akershus. — Section 
of Economic Map. Covers 
same area as Fig. 2. (Na
tional map series M711 
191511. International map 
reference 32VPM17-1869-
71.) 

Når en kommune er ferdigregistrert og de 
angjeldende kartene korrekturlest, blir be-
skrivdsene til R-ene påfort kartbladsnavn og 
-nummer, til x-ene kartbladsnummer i paran-
tes. Deretter ordnes beskrivdsene etter ma-
trikkdnummer, materialet bearbeides for ren
skrivning, mangfoldiggjores og utsendes til 
etater innen stat, fylker og kommuner samt 
til berorte grunneiere. 

Hensikten med disse kommunevis samlede 
registrantene er ikke bare å gi en beskrivelse 
av de registrerte objekter, de er ment å tjene 
ulike formål, bl. a.: 
Sikring og beväring av fornminner. 
Register til kartene som bare har ett symbol 
for fast fornminne. 
Grunnlagsmateriale for 

arkeologisk og kulturhistorisk forskning 
disposisjons- och utbygningsplaner 
de arkeologiske museene som forvaltnings-
organer i medför av lov om fornminne. 

På landsbasis er bare ca. halvparten av regi
strantene for de ca. 100 helt eller delvis 
registrerte kommunene utsendt; unntatt her-
fra er kommunene som sorterer under distrik
tet til Historisk museum, Bergen, se s. 134). 

Som i 1908 begynte registreringene i 1963 
i Östfold, og i de nsermest påfolgende årene 
kom også arbeidene i gäng i resten av landet. 

Det sier seg selv at registreringene av forn
minner ikke har kunnet folge fremdriftspla-
nen for Det ekonomiske kartverket. Av den 
grunn skal alle kart i rammdeksten ha opp-
lysning om "fornminner registrert/delvis re-
gistrert/ikke registren". På landsbasis blir 
det gjennomgående registrert ca. 50 % av 
årskvoten. Status pr. 01.01.77 utarbeidet av 
Norges geografiske oppmåling viser folgende 
resultater sammenlignet med eiendomsgrense-
og markslagsregistreringene: 
Eiendomsgrenser: 123 852 km 2 

Markslag: 121 254 „ 
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Fig. 4. Flyfoto 1378 E18. Utsnitt M ca. 1:5100. 1: E6; 2: Til Kalnes jordbrukskole; 3: eksisterende 
gravhauger, rund stensetning ("domarring"); 4: hulvei; 5: slettede gravhauger. Foto Fjellanger Videra 
A/S . Utsnitt frigitt av Forsvarets överkommando. (Etter: Skjelsvik 1977, fig. 6.) — Enlarged section of 
air photo. 1: main road E6; 2: to Kalnes Agricultural School (Tune, Östfold); 3: existing burial 
mounds, stone circle; 4: prehistoric track; 5: erased burial mounds. (National map serie M711 1913IV. 
International map reference 32VPL16057602.) 

Fornminner: 61 399 km2 

For enkelte fylkers vedkommende som Öst
fold, Akershus og Troms har man klart å 
folge fremdriftsplanen; i Hedmark og More 
og Romsdal er stillingen dårlig. 
Eiendomsgrenser: 

Henholdsvis 10 730 og 8 583 km 2 

Markslag: 

Henholdsvis 10 030 og 8 784 km2 

Fornminner: 
Henholdsvis 2 000 og 446 km2 . 

Ajourforing av kartverket er delvis i gäng, 
delvis under förberedelse. I denne förbindelse 
står det i Miljoverndepartementds budsjett-
forslag for 1977: "En tar sikte på at denne 
registreringen av fornminner nå folges opp 
i takt med ajourforingen." (St.prp.nr.l (1976 
—77) MilJ0verndepartementet;6.) 

På landsbasis er det i skrivende stund ikke 
mulig å oppgi eksakte tall for hvor mange 

fornminner som er registrert. Jevnt över kan 
man si at antall kjente fäste fornminner, saer
lig da i de gode jordbruksbygdene er blitt 
fordobiet eller mer i forhold til det som ble 
funnet ved tidligere registreringer. Dette er 
f.eks. tilfelle i bygder av denne typen i Öst
fold, Akershus og Telemark. Her er tapspro-
senten av det som var registrert tidligere 
mindre enn tilfellet er i tilsvarende bygder i 
Tronddagsfylkene. Arsakene er bl. a. ny-
dyrking og mer effektiv utnyttdse av allerede 
dyrket mark. Tallene for Överhälla kommu
ne, Nord-Trondelag er illustrerende: 

Ialt registrert: 
herav bevart 
kjent fjernd/ikke 
gjenfunnet: 
(DKNVS 1976:9). 

"Fast fornminne" er intet statisk begrep. Ved 
OK-registreringene har vi erkjent at andre 

1 020 fäste fornminner 
570 „ 

450 ,. 
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Fig. 5. Utsnitt av flyfoto 1378 E18, 19. M ca 1: 15 000. Stereomodell1. Dekker samme område som fig. 
4. Foto Fjellanger Widerae A/S. Utsnitt frigitt av Forsvarets överkommando. Montasje: Fylkeskartkon-
toret i Oslo og Akershus. — Sections of air photos. Stereoscopic model. Covers same area as Fig. 4. 

typer fornminner enn de konvensjondle også 
finnes, f. eks. reyser som består av ett eller 
et par lag stein, verperoyser eller kastroyser 
som ligger ved gamle veifar (Solheim 1973: 
17) og hustufter som ligger i naer tilknytning 
til sjeen (Johnsen 1957:15ff, Skjelsvik 1977: 
102). 

På grunn av de trange kår 0K-registre-
ringene arbeider under i Norge, har bedre re
gistrering av ikke synlige, fäste fornminner, 
som f.eks. boplasser fra stcinalder, ikke vaert 
mulig. Dette er å beklage da disse er auto
matisk fredet på like linje med de synlige. 

Vi har også erkjent betydningen av å få 
registrert andre fäste kulturminner enn forn
minner. Dette skulle nu imidlertid vaere 
mulig å få gjennomfort på en systematisk 
mate i og med at Sekretariatet for registre
ring av fäste kulturminner i Norge trådte i 
funksjon i 1973. Takket vaere at 0 K frem
stilles fotogrammetrisk har vi fått et godt 
arbeidsgrunnlag for å utforske "det dolda 
kulturlandskapet" (Widholm 1976: 24ff). Vi 
er blitt oppmerksom på de muligheder som 

fototolkning gir oss, selv i vårt skogkledte 
land. Disse mulighdene har vi enda ikke 
laert å dra nytte av i tilstrekkclig grad. Fotoet 
fig. 4 samenholdt med stereomodellen av 
samme fig. 5 viser spor av en rekke, for-
lengst slettede gravhauger som ligger i til
knytning till en stor gruppe eksisterende forn
minner på Kalnes jordbruksskole, Tune, Öst
fold. Fra bakken synes ingen av de fjernede 
haugene (Skjelsvik 1977: 103). Hvilke resul-
tater fototydning har gitt andre steder i ver
den, er en kjent sak (Bradford 1957). 

Arbeidet med det ekonomiske kartverket 

er et teamwork, og ved vare registreringer 

for dette er arkeologene blitt en del av 

teamet. Kartverket er et verktoy i den natur-

ressurskartlegning som det satses så sterkt 

på i Norge i dag. Vare fäste fornminner og 

andre fäste kulturminner utgjor en del av 

kulturlandskapet; derfor er de også en del av 

naturressursene. Vi naerer det håp at vare 

politikere vil ta den fulle konsekvens av dette 

faktum. 
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The Recording of Ancient Monuments for The Economic Mapping 
of Norway 1963 — 1977 

In his inaugural lecture as Professor of Scan

dinavian Archaeology at the University of 

Oslo in 1901 Gabriel Gustafson stressed the 

necessity of a systematic recording of ancient 

monuments in Norway and the marking of 

these on maps. Due to his initiative, the 

Norwegian Parliament gave the first grants 

for this in 1908. 

Prior to 1963 records were completed for 

two counties in east Norway and the results 

published. This is also the case for the whole 

of the west coast, the district of the Histori

cal Museum in Bergen. However, none of 

the monuments found are marked on maps 

apart from those on the west coast, the scale 

of the maps being 1: 100,000. 

In the same lecture, Gustafson stressed the 

necessity of proteding such monuments by 

law, and in 1905 Parliament passed an Act to 

this effect. A more comprehensive law is due 

to be debated in Parliament in the course of 

1978. 

An Act on the Economic Mapping was 

passed by Parliament in 1964. The scales of 
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the maps are 1: 5,000 and 1: 10,000 covering 
about 135,000 km2 or some 40 % of the 
country's total area. An additional 35,000 
km2 are now planned to be covered by maps 
of this type. The maps give information con
cerning property boundaries, soil qualities 
and ancient monuments. The work is admi-
nistered by the Department of the Environ
ment. In each county there is an office which 
administers the work on behalf of the State 
(in all 18). It also organizes the recording 
and mapping of property boundaries. Soil 
qualities are recorded by the Institute of 
Soil Registration and ancient monuments by 
the five archaeological museums in each of 
their districts. The Geographical Survey of 
Norway co-ordinates the work for the whole 
country. 

The maps which are photogrammetrically 
eonstrueted, are made and reproduced by 
private firms. Vertieal air photographs, scale 
approximatdy 1:15,000, are used for their 
construction, and the data colleded are 
plotted on to copies of the photos by the 
services involved which read the proofs of 
the maps. 

Due to insufficient grants and lack of staff 
the recording of ancient monuments has not 
kept pace with that of other data. Per 
1977 the archaeological museums have only 
succeeded in covering about 50 % of the 
area already covered by the other services. 

The procedure followed when recording 
ancient monuments in the field is much the 
same as in Sweden, as are the symbols on 
the maps (Fig. 1). In general, students of 
Scandinavian archaeology do the fidd-work 
under the supervision of the permanent staff. 

When a Local Authority Area (kommune) 
is completed and the proof-reading of the 
maps concemed also done, the descriptions 
of the items recorded are typed-out and 
distributed to various public services and the 
private owners concemed. 

These registers which are only partly distri
buted (due to understaffing) are intended to 
serve several purposes, such as: registers for 
the maps which have only one symbol for 
ancient monuments, basic material for re
search work in the field of archaeology and 
cultural history, and for planning of various 
public works. 

Due to the fact that the economic maps 
are photogrammetrically produced, we have 
discovered possibilites of photographie inter
pretation of the landscape (Figs. 4, 5 ) . 

Finally the author stresses that the econo
mic maps are a fundamental tool in the 
mapping of natural resources, a field which 
has high priority in Norway today. Being 
part of the landscape the ancient monuments 
belong to these resources. The author since-
rdy hopes that the politicians will fully 
appreciate this fact. 
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