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The integration of the care of ancient monuments into the national social and 
physical planning and the rapid development in the use of digital spatial data 
imposed fresh demands on the supply of information regarding the care of 
ancient monuments. To-day the importance of geographical information sys
tems is rapidly increasing. Research in this field is now being concentrated on 
knowledge-based systems influenced by artificial intelligence. The authors 
describe the present supply of information regarding the care of ancient 
monuments and demonstrate how a future text oriented digitized information 
system could be combined with a sophisticated graphical/pictorial system. 
Some illustrative examples of such an advanced geographical information 
system (VEGA), developed by the National Defence Research Institute (FOA 
3), are also presented. VEGA is a knowledge-based inlbrmation system for 
map handling and presentation into which a spatial database is integrated. 
The test database, covering an area of 25X30 km in the region of Linköping, 
contains features of different types: lakes, roads, buildings, adminstrative 
boundaries, ancient monuments, place-names etc. 

Helmer Gustavson, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-l 14 84 Stockholm. 
Erland Jungert & Eva Toller FOA 3, Box 1165, S-58I II Linköping, Sweden. 

Under 1970-talet formulerades en ny målsätt- svar inom samhällsplaneringen och mot ett 
ning för kulturminnesvården. Målen för verk- ansvar för planering och samordning inom 
samheten innebär utifrån denna: sin sektor samt främjande av viss forskning 

. . . . i i i i i--- inom den. Samtidigt kvarligger visst forsk-
— inriktning mot hela kulturmiljön samt . , , , • 

, , . . . . . . . . , , nmgs- och dokumentationsansvar centralt 
medverkan i samhällsplaneringen dels °„ 

- . , , <-• r>-i -i hos ämbetet, 
med centralt sektorsansvar lor Riksantik- _ , . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . , , . i i r r o r a n d n n g e n innebar bl.a. ett ansvar lor 
vaneambetet , dels med beslutsuppgitter- . ° . 

, ,. , ... ... , att lora ut information och att lormedla kun
na decentraliserade till lanstyrdserna, . ... , , .... , o , , 
... , „ r- i i skap till andra samhällssektorer, sa att kul-

— länsmuseerna skall vara Ina kulturmstitu- r . „ , . . . . . 
. . . , ,. turminnesvardens krav och värderingar beak-

tioner samtidigt som de genom statligt . ° 
.. . „ .. j i • j i i • tas i arbetet mom dessa sektorer. Dessa nya 

stod lortsatter att delta i det kulturmin- „ . . ' 
o , , . mal kräver omlattande informationsinsatser 

nesvardande arbetet. ,., . 
gentemot olika centrala och regionala myn-

Riksantikvarieämbetets arbete ändras därige- digheter och mot de kommunala och privata 
nom från gransknings- och beslutsverksamhet sektorerna av samhället. Kraven på myndig-
i riktning mot rådgivnings- och anvisnings- heten att svara för övergripande lätthanterlig 
verksamhet, mot ett centralt myndighetsan- information, sammanställningar m.m. kom-
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Geografiska informationssystem 15 

mer att öka, likaså kravet på en förbättrad 
informationsåtervinning till myndigheten. 

Riksantikvarieämbetet hanterar stora in
formationsmängder med uppgifter om kultur
landskapet i dess olika gestalter och innehåll, 
alltifrån samlade kulturmiljöer till det enskil
da arkeologiska föremålet och den enskilda 
byggnadsdetaljen. Det är därför viktigt att 
undersöka hur kulturminnesvårdens informa
tionsförsörjning fungerar och hur man kan 
förbättra informationsförsörjningen mellan 
kulturminnesvården och annan samhällspla
nering. Det är helt klart att man kan nå en 
högre effektivitet genom bättre lagring och 
återvinning av kulturminnesvårdens kun
skapsstoff och en väl uppbyggd distribution 
av det till länstyrelser, kommunala organ och 
olika institutioner och organisationer. 

Olika sätt att distribuera informationen 
i kulturminnesvårdens markdata 

Ett problem som måste lösas inom kulturmin
nesvården är hur man skall finna ett effektivt, 
enkelt och ekonomiskt lönsamt sätt att regi
strera, bearbeta och distribuera den informa
tion som finns lagrad i data om fornfynd, 
fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader (byggnadsmiljöer) och kulturmin
nesmiljöer. De ökade satsningarna på bygg
nadsvården på sikt kräver ett informations
system för att ta tillvara och återföra erfaren
heter från gjorda insatser och för att åstad
komma ett smidigt ekonomiskt redovisnings
system. 

Den växande mängden kulturhistoriska da
ta är anledning till att Riksantikvarieämbetet 
startat en successiv uppbyggnad av datorise
rade register för att förenkla och öka effekten i 
den informationshantering som är grunden i 
ämbetets dokumenterande verksamhet.1 Fort
farande hanteras dock data i informationsflö
det nästan uteslutande manuellt. Vid stora 
tillflöden av data, t.ex. i samband med en 
omfattande arkeologisk undersökning, då sto
ra mängder data skall registreras och bearbe
tas, blir det manuella arbetssättet otympligt 
och skapar av tidsskäl sådana flaskhalsar, att 
mer omfattande bearbetningar inte blir rimli
ga med tanke på den arbetsinsats som måste 
göras. De uppgifter som nu lämnas till eller 

tas emot från centrala och regionala myndig
heter, universitet, länsmuseer eller andra 
organ förmedlas vanligen — bortsett från 
muntliga meddelanden etc. — i skriven form 
(maskinskrivna meddelanden eller fotostate-
rat skriftligt material, fotostater av kartor 
m.m.) . I den mån ADB används i informa
tionsförsörjningen inom kulturminnesvården 
sker det nästan uteslutande i den arkeologiska 
verksamheten. På byggnadssidan pågår dock 
arbete att ta denna resurs i användning. 

Bland de ADB-projekt av större format 
som är under utveckling inom myndigheten 
kan nämnas Fomlämningsdata II, som är avsett 
för bearbetning och för distribution av upp
gifter om landets fornlämningar — cirka 
700 000 fördelade på omkring 250 000 lokaler 
— till olika intressenter bl.a. länsantikva
rierna på länsstyrelserna. Databasens storlek 
beräknas i utbyggt skick till 550 megabytes. 
Projektet bedrivs som ett utvecklingsarbete 
inom Riksantikvarieämbetets dokumenta
tionsbyrå. Målet för det är att förbättra distri
butionen av fomlämningsdata till länsstyrel
ser (länsmuseer) och kommuner och att un
derlät ta en bearbetning och sammanställning 
av materialet i det reviderade fornlämnings
registret med tanke såväl på handläggning av-
ärenden som på bebyggelsehistorisk forsk
ning. 

Manuella bearbetningar av ett så omfat
tande material som fornlämningsregistret, för 
större översikter av intresse för kulturminnes
vården, är på grund av den stora tidsåtgång
en omöjliga. Uppläggningen av registret på 
ADB beräknas ge såväl bearbetningsmöjlig
heter som en effektiv utskrift eller plottning 
och distribution av registrets innehåll. Inne
hållet i registret är strukturerat i tre större 
grupper: 

— ett huvud med administrativa och karto
grafiska uppgifter, registernummer, artbe
teckning m.m. ("ramuppgifter"), 

— en sakordsposl med fyra undergrupper 
(gravregister, ristningsregister, bebyggel
seregister och "diverseregister") och 

— en kommentarpost fiir inskrift av hela regis
tertexten i ordagrant skick fiir framtida fri 
sökning i cn databas. 
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Utskriften av texten kommer att kunna göras 
på snabbskrivare och kan fås både i form av 
det i sakorden bearbetade materialet och i 
utskrift av kommentarposten. Formen för di
stribution till användarna utanför myndighe
ter är obunden av inskrivningsverksamheten. 

På sikt kan de omfattande datorbaserade 
da tamängder som successivt lagras medföra 
problem vid distributionen av den i dessa 
da tamängder lagrade informationen, om inte 
denna presenteras på ett gripbart sätt för an
vändaren. Problem kommer t.ex. att uppstå 
då man vill göra deskriptiva analyser och fram
ställningar i form av löpande text. Risken 
finns då att användaren vid framtagning av-
stora mängder data kan förlora översikten 
över eller sammanhanget i informationen. 
Problemet har redan aktualiserats inom den 
arkeologiska fyndregistreringsverksamheten. 
Visst utvecklingsarbete pågår i fråga om det
ta och måste framöver inriktas på att bl.a. 
" e r sä t t a " eller komplettera en beskrivning i 
ord av en arkeologisk grävningsplats med gra

fiska grävningsplaner. Det är omöjligt att syste
met kommer att bygga på att varje fynd är 
representerat inom en "kub" , vars läge inom 
grävningsområdet är angiven med två plan-
oordinater och en höjdkoordinat. Materialet 
kan presenteras som en ritning i ett eller flera 
snitt i vågrätt eller lodrätt plan. O m en till-
lämpning genomförs bör det kunna få goda 
effekter vid bearbetningen av data från ut
grävningar och när man skall publicera rap
porter från dessa. 

Kulturminnesvården använder för närva
rande inte något grafiskt eller bildbaserat in
formationssystem; det bör dock påpekas, att 
grunden för ett sådant redan finns genom att 
landets fornlämningar sedan 1940-talet finns 
markerade på den ekonomiska kartan, hu
vudsakligen i skala 1:10 000. Den beskrivning 
i tryckt form som ingick i planerna inför det 
ekonomiska kartverket realiserades dock ald
rig. På 1970-talet genomfördes också försök 
att tillämpa ADB på fomlämningsdata, bl.a. 
vissa grafiska tillämpningar ("datamaskin-
kartografin och koordinatmetoden").2 Likale
des har bilder och grafiska framställningar 
kommit till omfattande användning i den ar
keologiska undersökningsverksamheten, dock 

utan att några datoriserade system byggts 
upp. 

Användarnas synpunkter 

I allt större utsträckning sker utbytet av infor
mation mellan olika myndigheter eller orga
nisationer med hjälp av ADB, samtidigt som 
deras verksamhet datoriseras i ökad omfatt
ning. Det gäller också de myndigheter som 
Riksantikvarieämbetet har ett direkt samar
bete med. 

Lantmäteriverket använder bl.a. ADB i sin 
kartframställning och olika databaser plane
ras eller är i försöksstadiet. En digitalisering 
av koordinaterna för fornlämningarna sker 
inom vissa delar av landet för den datorstöd
da framställningen av den nya, reviderade 
ekonomiska kartan. 

Det ADB-baserade fastighetsdatasystemet 
(inskrivnings- och fastighetsregister jämte 
koordinatregistersystem till detta) vid Cen
t ra lnämnden för fastighetsdata växer snabbt. 
I detta ingår också koordinatsättningen av 
fornlämningar, som dock tyvärr för närvaran
de inte ajourhålls. 

Andra betydande databaser som kan vara 
av värde för kulturminnesvården finns vid 
Statens vägverk och vid Skogsstyrelsen. Även 
vissa databaser vid universiteten, t.ex. den 
vid Kulturgeografiska institutionen vid 
Stockholms universitet, och hos en del kon
sultföretag på den privata marknaden kan 
vara av intresse från kulturminnesvårdens 
synpunkt. 

Inom det regionala området beräknas an
vändningen av ADB att öka inom länsstyrel
serna genom att länsdatorerna i kombination 
med smådatorer kommer att användas i den 
regionala samhällsplaneringen. Samma öka
de användning är att vänta inom det kommu
nala området , där de ökade kraven på bespa
ringar torde medföra en datorisering i den 
planering där fysiska data används. Med tan
ke på den genomförda centraliseringen av-
kulturminnesvården blir framför allt informa
tionssamverkan mellan myndigheten och 
länsstyrelserna (länsmuseerna) samt mellan 
kulturminnesvårdens olika regionala organ 
och kommunerna av stor betydelse. 

På såväl central som regional nivå finns 

Förmännen 3111936) 



Geografiska informationssystem 17 

krav på att översikten och tillgängligheten ifråga om 
kulturminnesvårdens basdata förbättras. Dessa 
krav bör kunna tillgodoses genom ADB-regis-
ter som direkt kan besvara mindre komplice
rade frågor eller hänvisa till ett primärmate
rial i mer komplicerade fall. När sådana regis
ter byggts upp får man möjlighet att grafiskt 
eller i ord ställa samman basuppgifter, likaså 
att erhålla hänvisningar och ingångar till an
vänt material och källor. 

Ett annat krav från användarna, inte minst 
av betydelse för avnämarna inom den regio
nala organisationen, är att registreringen av-
kulturminnesvårdens data samordnas genom 
gemensamma sökbegrepp och gemensamt 
minimi-innehåll i form av en gemensam regis
terkärna för de olika registren. Därigenom 
skulle de olika registren kunna byggas ut 
genom sammankoppling och användbarheten 
och möjligheterna till överblick avsevärt för
bät t ras . Det är önskvärt att ett sådant sam
ordnat kulturminnesregister 

— anger den väsentliga karaktären hos kul
turminnena, 

— visar arten av deras skydd, 
— innehåller sinsemellan jämförbara uppgif

ter, 
— hänvisar till andra handlingar och regis

ter, 
— kan byggas upp och för framtiden repro

duceras med hjälp av enkla rutiner. 

Ett väsentligt krav är också att kulturminnes
vårdens framtida informationssystem är flexi
belt. Nya objekt (sökbegrepp) kan tillkomma 
och tidigare uppgifter ändras. Det kan vara 
önskvärt att kunna söka olika data från fall 
till fall eller för olika ändamål. Ett sätt att 
uppfylla dessa krav kan vara att satsa på ett 
generellt lagrings- och åtkomstsystem av rela-
t ionsdatabastyp kombinerat med ett till data
basen "koppla t" IR-system. 

Allmänheten kommer säkerligen i ökad ut
sträckning att finna det naturligt att söka 
upplysningar från databaser av olika slag; vid 
en utveckling av biblioteken till informations
centraler kan det t.ex. vara naturligt att med 
hjälp av en terminal på biblioteket ta fram 
uppgifter ur en kulturminnesdatabas om den 
trakt eller det område där man bor. Ur all

mänhetens synvinkel bör man också beakta 
den snabba utveckling som sker i fråga om 
grafik/bildframställning inom dataområdet. 
Här bör man ta till vara de stora fördelar 
denna teknik ger, då det gäller att samtidigt 
både åskådligt och på ett effektivt sätt kunna 
presentera resultat eller översikter. 

Utifrån egna erfarenheter och med hjälp av 
den regionala kulturminnesvården på läns
styrelser och länsmuseer kommer Riksantik
varieämbetet framöver att kunna formulera 
de mer specifika krav som skall uppfyllas av 
det framtida kulturminnesvårdsregistret, li
kaså torde myndigheten i samarbete med be
byggelsehistorisk expertis vid universiteten 
kunna formulera fråge- och problemställning
ar inför systemerings- och programmerings
arbetet med sökdelen av registret samt formu
lera vilka bevisföringsprogram som kan bli 
aktuella i forskningssammanhang för att på
visa samband mellan olika objekt eller förete
elser. Andra problem av mera teknisk art som 
måste klaras av är hur man skall kunna skapa 
ett integrerat presentationssystem i ord och 
bild. 

Den snabba utvecklingen av bild- och gra-
fiksidan inom datortekniken bör tas tillvara, 
då framtidens kulturminnesregister byggs 
upp. Denna nya teknik bör komma väl till 
pass med tanke på karaktären hos de objekt 
eller miljöer som kommer att datorföras i 
dessa register. Presentationen av objektens el
ler miljöernas utbredningar, kvantitet, inbör
des relationer etc. kommer att med ADB-
teknikens grafik kunna ges en helt annan till
gänglighet och dimension än med vanliga 
verbala beskrivningar. Fördelarna med en 
grafisk presentation jämfört med t.ex. en ut
skrift av resultaten på en konventionell data
lista behöver knappast belysas med något ex
empel. Samtidigt har undersökningar, t.ex. 
gralikgruppens vid UDAC i Uppsala, visat 
att endast ett fätal datoranvändare har fått 
klart för sig de fördelar som grafik- och bild
teknik medför. Som ett skäl till denna bristan
de kunskap har anförts, att informationen om 
utvecklingen inom denna del av ADB-områ-
det och dess framtida möjligheter har haft 
svårt att nå ut så länge som eventuella framti
da användare inte själva har kunnat pröva 
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t i l lämpningar av denna teknik. Projekt av typ 
Vega3 kan vara ett sätt att visa dem som 
arbetar inom kulturminnesvården vilka för
delar man kan vinna genom sådana tillämp
ningar. 

Med hänsyn till den struktur med ett kraf
tigt inslag av bild- och kartdata som kultur
minnesvårdens "da tabanker" har måste ett 
textbaserat ADB-registersystem inom kultur
minnesvården i framtiden kompletteras med 
ett grafik- och bildbaserat informationssy
stem. Systemen skall vara integrerade och så 
konstruerade att man kan växla presenta-
tionssätt vid terminal/skrivare. 

Geografiska informationssystem - en bakgrund 
Geografiska informationssystem är en ny typ 
av datasystem som ännu bara befinner sig på 
forskningsstadiet. De förväntas finna många 
användningsområden i framtiden. Man räk
nar också med att geografiska informations
system och datorlagrade (digitaliserade) kar
tor ska kunna användas inom sådana områ
den där de konventionella papperskartorna är 
otillräckliga. Här är några av de viktigaste 
fördelarna: 

— Det går lättare att upprätthålla aktuell 
information i en datorlagrad karta. Man 
kan snabbt lägga in och ta bort olika geo
grafiska symboler. På det viset far man 
snabbt ut helt nya versioner av kartan. 

— Den datorlagrade kartan kan innehålla 
mer information än vad som för tillfället 
visas i den eller som är möjlig att presen
tera på en papperskarta. Ofta kan man 
efter hand lägga ut en viss typ av informa
tion synlig, liksom man också kan "osyn-
liggöra" information och på så vis lå en 
mer lättläst och översiktlig karta. 

— Information som normalt inte syns i en 
karta kan lagras och användas för att få ut 
nya uppgifter om kartbilden. Informa
tionssystemet kan t.ex. göra beräkningar 
av arealer som ej är utritade. Man kan 
också göra beräkningar av samband mel
lan olika objekt eller företeelser i kartan — 
i detta fall har man kommit långt förbi en 
vanlig papperskartas möjligheter. 

— Nämnas kan också att området "geogra
fiska informationssystem" präglas av tvär

vetenskaplighet. Antalet tänkbara till-
lämpningar är många. Exempel finns in
om samhällsplanering, geologi, kulturgeo
grafi, skogsvård, hydrografi och kultur
minnesvård. 

I följande avsnitt ges några exempel som vi
sar skillnaderna mellan en datorbaserad kar
ta och en koventionell karta. 

Några kännetecken hos geografiska 
informationssystem 

Geografiska informationssystem känneteck
nas bl.a. av att man kan komplettera en van
lig karta med sådan information som inte di
rekt kan utläsas ur den vanliga kartan. Med 
detta följer också fördelen att man kan för
enkla den synliga kartan så att informations
tätheten minskar och kartan blir mer lättläst. 
Ett exempel är namn, som ju oftast står utsatta 
för att markera en mängd olika geografiska 
företeelser, som städer, byar, sjöar och andra 
naturföremål. I ett geografiskt informations
system kan man låta dessa namn vara osynli
ga. Då man vill ha reda på namnet hos ett 
föremål eller en företeelse, kan man helt en
kelt peka ut det och få namnet utskrivet. 

Denna metod att endast visa den informa
tion som användaren av det geografiska infor
mationssystemet själv önskar se, medför 
också den fördelen att man kan "slå ihop" 
olika sorters kartor med varandra. Så kan 
man t.ex. komplettera den vanliga topografi
ska kartan med information från olika spe
cialkartor. Anledningen till att man vill göra 
det ta är förstås att det i specialkartorna finns 
en mängd information som saknas i den topo
grafiska kartan. I detta system kan man då 
lagra många sådana specialegenskaper och 
välja att visualisera dem endast då man själv 
vill. Samtliga egenskaper finns hela tiden till
gängliga i en databas som systemet har till
gång till. 

Egenskaper som finns utritade på kartan — 
namn, höjdangivdser, terrängtyp (skog—öp
pen mark etc.) — är oftast enkla att plocka 
fram ur en karta. Fördelarna som det geogra
fiska informationssystemet här ger gentemot 
den traditionella papperskartan, är att man 
kan koncentrera sig på en eller flera utvalda 
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speciella egenskaper. Det finns också andra, 
mer komplicerade egenskaper hos geografiska 
enheter. Sådana egenskaper som t.ex. en 
skogs eller en sjös area finns sällan angivna pä 
kartor. Än mer komplicerat blir det då man 
vill återge samband mellan olika föremål i 
kar tan som t.ex. förhållandet mellan fornläm
ningar från en viss tidsålder och det omgivan
de landskapets struktur. 

Systemet Vega 

Vid FOA 3 i Linköping håller man sedan ett 
par år tillbaka på att utveckla ett geografiskt 
informationssystem, Vega. Detta projekt en
gagerar huvudsakligen representanter för äm
nesområdet datalogi, men systemet är avsett 
att kunna tillämpas inom många områden. 
Vega är objektorienterat. Med det menas att 
man ser kartan som en samling av avgränsa
de geografiska enheter eller objekt (där ett 
objekt kan vara t.ex. ett hus eller en väg), 
snarare än som en bild. I praktiken innebär 
det följande; 

— Man har indelat informationen i en 
mängd olika objekttyper. Exempel på 
objekttyper är sjöar, skogar, vägar, hus. 
Dessa objekttyper är fullt "synliga" på 
alla vanliga kartor, men man har också 
möjlighet att definiera mer abstrakta 
objekttyper. Sådan information, som nor
malt är osynlig på kartan, kan t.ex. vara 
observationer (trafikolyckor) och plane
ringsdata (nya bostadsområden och vägar 
som skall byggas). 

— Inom varje objekttyp finns det en mängd 
olika objekt. Dessa kännetecknas av en 
mängd olika egenskaper, gemensamma 
fcir objektypen. Till exempel kan alla sjöar 
ha egenskaper som fiskbestånd, olika ty
per av föroreningar, mätdata som pH-v är-
den etc. 

De flesta objekt kan namnges. Det har i Vega 
gjorts för bl.a. sjöar, öar och vägar. Det går 
också att låta objekt vara helt "anonyma". Så 
låter man i Vega t.ex. de flesta objekten inom 
typen skog vara anonyma, eftersom det i det 
fallet knappast finns något naturligt sätt att 
namnge dem. Dock kan man naturligtvis refe
rera även till dessa objekt. 

Den modell för att strukturera kartinforma
tion som utvecklats sägs vara fri från inre sam
band mellan olika objekttyper. Detta innebär 
at t om det finns några naturliga samband 
mellan objekt (t.ex. vägar som korsar varan
dra, eller en å som mynnar ut i en viss sjö), 
undviker man så långt som möjligt att lagra 
denna information i systemet. Denna enkla 
modell har valts med hänsyn till att det är 
omöjligt att förutse alla tänkbara samband, 
och att det tar alldeles för stor plats om de 
alla skall lagras. Sådana samband kan i stäl
let beräknas, allteftersom användaren av sy
stemet intresserar sig för dem. Sådana beräk
ningar görs med hjälp av s.k. regler. En viss 
regel kan oftast definieras av användaren 
själv. Hur de fungerar beskrivs i nästa av
snitt. 

Vegas regelsystem 

Vid lösning av sådana problem som är av en 
mer komplex natur, utnyttjar Vega idéer som 
bygger på metoder utvecklade inom artificiell 
intelligens (AI). Den metod som valts bygger 
på principen att beskriva problemen med 
hjälp av användardefinierade regler, anpassa
de till den aktuella tillämpningen. 

En regel skall innehålla ett eller flera vill
kor, som testas på någon av de egenskaper ett 
objekt har. Då användaren har givit systemet 
en regel att lösa, ger systemet som svar de 
objekt för vilka villkoren är uppfyllda. Ett 
enkelt exempel är då man vill ha reda på den 
tidsepok som en fornlämning hör till (en 
egenskap som kanske inte finns återgiven i 
papperskar tan) . Detta förutsätter att man 
som (osynlig) information till varje fornläm
ning har en åldersangivelse ("järnålder", 
"bronså lder" e.dyl.), samt att man har ska
pat en regel för att bestämma åldern. En så
dan regel kan informellt beskrivas på följande 
sätt: 

Å l d e r 'Ob jek t Ä L D R E ÄN å lde r 

Det första "Ålder" i regeln anger att ålder 
ingår som ett attribut (en egenskap) till objek
tet. Då man använder regeln, skall man er
sätta det sista "å lder" i regeln med en rik
tig åldersangivelse, t.ex. "Bronsålder". 
"Ob jek t " kan man ersätta med en variabel. 
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Ett exempel: 

Å l d e r 'X. F o r n l ä m n i n g Ä L D R E Ä N 
B r o n s å l d e r 

För att ange vilken geografisk typ av objekt 
det är man vill tillämpa regeln på, anger man 
namnet på denna efter variabel X. 

Som svar pä frågan får man namnen på 
alla de fornlämningar som kommer före 
bronsåldern. Man kan också använda regeln 
för att ta reda på om en speciell fornlämning 
har en viss ålder. Man använder då en kon
stant i ställer för en variabel. Konstanten kan 
vara fornlämningens namn, klassificerings-
nummer eller motsvarande: 

Å l d e r ' R a m s u n d s r i s t n i n g e n F o r n l ä m n i n g 
Ä L D R E Ä N Y n g r e j ä r n å l d e r n 

O m detta s tämmer far man helt enkelt nam
net Ramsundsristningen som svar. I annat 
fall får man svaret att denna fornlämning inte 
fanns före yngre järnåldern. 

Detta var exempel på hur man kan formu
lera en regel och utnyttja den. Hur en regel 
skall se ut beror på vad man skall tillämpa 
den på. O m man rör sig i historiska tidsske
den och har någorlunda säkra uppgifter om 
årtal för kulturminnen, kan man skapa en 
regel där man direkt kan ange årtal. Exempel: 

Å l d e r ' R a m s u n d s r i s t n i n g e n F o r n l ä m n i n g 
Y N G R E Ä N 1017 och Å l d e r X. Forn läm
n i n g I T I D S I N T E R V A L L 1000-1100 

Den senare regeln ger som svar alla fornläm-
ningsförekomster från år 1000 till 1100. 

Det går också att skapa mera generella reg
ler för t.ex. kontroll av intervall. En sådan 
regel kan formellt se ut på följande sätt: 

A t t r i b u t 'Objekt . Ob jek t typ I I N T E R 
V A L L Mins t a v ä r d e — Högs t a vä rde 

H ä r kan man ersätta "Attr ibut" , "Objekt", 
"Objek t typ" på olika sätt. Här några 
exempel: 

Å l d e r 'X . F o r n l ä m n i n g I I N T E R V A L L 
1 0 0 0 - 1 1 0 0 

ger som förut namnet på alla de fornlämning
ar som daterats till århundradet 1000-1100 
e.Kr. 

A r e a ' J ä m l u n d e n . Sjö I I N T E R V A L L 
1 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 

ger som svarar "Järnlunden" , om denna sjö 
har en area mellan 100 000-110 000 kvadrat
meter. (Storheten man använder är underför
s tådd) . 

T r a f i k o l y c k o r 'X. Väg I N T E R V A L L 
5 0 - 1 0 0 

ger alla de vägar som har en uppmätt olycks-
frekvens mellan 50 och 100. Vid mera kompli
cerade samband än de nyss exemplifierade 
kan man använda flera regler samtidigt. Om 
man t.ex. vill ha svar på följande fråga: "Vil
ka bebyggelseförekomster i Rystads socken, 
från äldre järnålder och tidigare, ligger i när
heten av något vattendrag?" kan man ange en 
följd av regler: 

X . F o r n l ä m n i n g I N O M Rys tads socken, 
Å l d e r 'X. F o r n l ä m n i n g Ä L D R E ÄN Yngre 
j ä r n å l d e r , 
A V S T Å N D M I N D R E Ä N 300 M E L L A N 
X. F o r n l ä m n i n g o c h Y. Va t t endrag . 

I detta fall har man tyckt att "i närheten av" 
kan motsvaras av ungefär 300 m. En sådan 
uppfattning ändras naturligtvis beroende på 
vilket sammanhang den förekommer i. I den 
första regeln ( " I N O M " ) hade man i stället 
för socken kunnat ange t.ex. kommun. 

O m man använder en viss kombination av-
regler ofta, har man möjlighet att definiera en 
specialregel som kombinerar dessa regler till 
en. O m man t.ex. regelbundet använder föl
j ande regler tillsammans: 

X. F o r n l ä m n i n g I N O M Y. Socken, 

Å l d e r 'X . F o r n l ä m n i n g Ä L D R E ÄN å lde r 

kan man slå ihop dessa två till en regel: 

Å l d e r 'X. F o r n l ä m n i n g I N O M Y. Socken 
O C H Ä L D R E Ä N å l d e r 

Dialog mellan användaren och datorn 

Vega är ett dialogsystem; man utnyttjar mo
dern teknik för att kommunicera med datorn. 
Detta gör det samtidigt enkelt för en ovan 
användare att bruka systemet. Som tidigare 
nämnts skall det vara möjligt att peka på de 
olika objekt som finns på bildskärmens karta, 
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och på det sättet på upplysningar om objek
tens egenskaper. 

Då systemet löser en regel och ger använ
daren ett svar i form av en lista av objekt
namn, kan man utnyttja att det finns två 
möjligheter att presentera svaret, dels genom 
vanlig textpresentation, dels genom bildpre
sentation på den skärm som innehåller kar
tan. Det senare kan göras på flera olika sätt, 
t.ex. genom att tillfälligt markera de objekt 
som ges som ett svar från en regel med en 
speciell färg och låta objekten "blinka" några 
sekunder. 

När man startar ett arbetspass med Vega, 
kan man ha objekt för ett stort geografiskt 
område lagrade i databasen. Det är möjligt 
at t välja ut ett mindre område att arbeta med 
genom att definiera en s.k. region. Detta gör 
man genom att från en grov översiktskarta 
peka ut det område man vill arbeta med. 
Detta kommer att kunna göras i godtycklig 
skala. Även då man arbetar inom en sådan 
region kan man förstora eller förminska olika 
områden, som man vill arbeta med. Detalje-
ringsgraden kan alltså ändras efter behov. 

Beskrivning av kulturminnesvårdens dala 
inom etl testområde 

För att man skall kunna testa Vegas funktio
ner på ett realistiskt sätt håller en testdatabas 
på att utvecklas. Testdatabasen innefattar ett 
område på 25X30 km, huvudsakligen söder 
om Linköping. Det avgränsas i norr av Rox
en. Område t täcker den topografiska kartan 
Linköping 8F SO samt södra delen av Linkö
ping 8F N O . Testområdet motsvarar till ytan 
30 ekonomiska kartblad. 

Testdatabasen kommer att innehålla 
objekt ur de flesta geografiska objekttyper 
som förekommer i en karta. Detta innefattar 
bl.a. sjöar, öar, skogar, vägar, samhällen, to-
pologiska data (höjddata), geologiska data 
(jord- och bergarter) samt fornlämningar 
(gravar, ristningar, bebyggelser m.m.). Dess
utom lagras uppgifter om äldre ortnamn och 
om kulturmiljöer. 

U r topografisk synvinkel och med hänsyn 
till fornlämningar och ortnamn kan detta om
råde beskrivas på följande sätt: 

I norra delen utbreder sig en slättbygd med 

bördig åkermark omgiven av impediment och 
moränkullar. Här förekommer även omfat
tande sand- och grusområden, där fornläm
ningarna uppträder sparsamt. Söder om det
ta område finns ett småbrutet landskap, som 
karaktäriseras av flacka dalgångar med omgi
vande skogsområden. I sydost ligger Stångå
dalen med ett omfattande sjösystem. Den 
sydvästra delen av området består mest av-
skogsbygd och är föga uppodlad. Här saknas 
nästan helt förhistoriska lämningar. 

Undersökningsområdets fornlämningsri-
kaste delar ligger i norr, speciellt omkring och 
öster om Linköping. Här finns rikligt med 
gravfält och enstaka gravar samt stensträngs
system från äldre järnålder. Även andra typer 
av förhistoriska lämningar finns här, t.ex. 
skärvstenshögar, hällristningar, älvkvarnar, 
runstenar. Huvuddelen av de ensamliggande 
eller i mindre grupper belägna gravarna är 
från äldre järnålder. Även en stor del av grav
falten kan hänföras till samma tidsperiod. En
staka gravar samt en del gravar inom gravfäl
tet från äldre järnålder kan troligen dateras 
till bronsåldern. Ett flertal gravfält från detta 
område hör till yngre järnålder. De karaktäri
seras i första hand av högar och runda över-
torvade stensättningar. Östergötlands största 
gravfält finns inom området vid Tift VNV om 
Linköping. Det innehåller drygt 600 gravar 
och kan dateras till äldre och yngre järnålder. 

I de mellersta och södra delarna av under
sökningsområdet med Stångåns vattensystem 
uppträder mindre koncentrationer av forn
lämningar och gravfält, mestadels från äldre 
järnålder . Enstaka gravfält från yngre järnål
der finns i områdets södra del. Inom under
sökningsområdet finns också ett antal kultur-
historsikt intressanta områden, kulturmiljöer, 
som är värdefulla genom den bebyggelsebild 
de uppvisar. 

Från ortnamnssynpunkt sett ger området 
ett representativt tvärsnitt av de i Östergöt
land förekommande bebyggelsenamnen. Om
rådet mot Roxen i norr präglas av ortnamn av-
förhistoriska typer som Kallerstad, Staby, 
'Forvinge, Ginkdösa. Andra ålderdomliga 
namnelement där är de livligt debatterade 
Funa och Skälv samt naturnamn av typen 
Malma och Himna. 
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Även i norr märks ett inslag av yngre be
byggelsenamn, som blir markant ju längre 
söderut man kommer. Dessa namn, som slu
tar -torp (-arp, -orp), -ryd, -säter, -bo, -måla 
m.m. dominerar helt i undersökningsområ
dets södra del. Ett undantag utgör dock byg
den närmast Stångån, som ställvis uppvisar 
inslag av äldre namntyper. 

Område t uppvisar en rik bebyggclsearkeo
logisk bild och det mångskiftande fornläm
ningsbeståndet kan användas både till studier 
av fornlämningarna och för att jämföra dessa 
mot andra markdata som finns lagrade i sy
stemet (jordmån, terrängtyp, höjdnivåer etc.) 
lör att finna relationer mellan t.ex. höjdnivåer 
och bebyggelselägen, fornlämningar och ter
rängtyp (åker/skogsmark, beväxt/icke beväxt 
mark m.m.), bonitet och bebyggelse osv. 
Genom bevisföringsprogram kan vissa mer 
eller mindre starka samband mellan olika da
ta påvisas. 

Undersökningsområdet har från ortnamns
synpunkt karaktären av en brytningszon mel
lan redan under järnåldern väl etablerade be-
byggdsenamnstyper och s.k. medeltida kolo
nisationsnamn. Vad de senare beträffar är det 
tydligt att de sträcker sig över en avsevärd 
tidsrymd. Flera av ortnamnen på -torp och 
-ryd kan misstänkas vara förhistoriska. Även 
-säter kan delvis ha varit produktivt i förhi
storisk tid. Genom jämförelse med de i data
basen lagrade uppgifterna rörande fasta forn
lämningar bör man kunna få en ganska säker 
grund för bedömningen av dessa ortnamnsty
pers kronologi. 

Undersökningsområdet utgör också ett 
brytningsområde för västliga och östliga 
språkdrag. Några av dessa är mycket gamla. 
Systematiska jämförelser mellan fornläm
ningar, olika typer av ortnamnsförleder, ka
meral storlek, jordmån m.m. bör kunna ge 
helt andra möjligheter att bedöma exempelvis 
stad- och éy-namnens ålder i området än vi för 
närvarande har. 

Några planerade tillämpningar 

Den metodstudie som nu genomförs i anslut
ning till FOA 3-projektet talar för att geogra
fiska informationssystem som Vega med för
del skulle kunna användas för den framtida 

informationsförsörjningen inom kulturmin
nesvården. Ett sådant system skulle kunna 
vara en viktig del i distributionen av kultur
minnesvårdens information till allmänheten, 
till statliga myndigheter och institutioner. 
Det skulle med all sannolikhet kunna tilläm
pas effektivt och enkelt i allmän informations
verksamhet, i forskningssammanhang och i 
ärendehandläggning. 

Avsikten med att Riksantikvarieämbetet 
deltar i projektet är inte att finna en praktisk 
lösning av teknisk art genom just Vega-syste-
met, utan avsikten är att genom metodstu
dien nå fram till resultat som kan bilda grund 
för kommande praktiskt utvecklingsarbete. 
Vad som är aktuellt att studera ytterligare i 
Vega-projektet är eventuella samband mellan 
olika geografiska data. Med hjälp av bevisfö
ringsprogram kan möjligen bestämda relatio
ner konstateras mellan t.ex. marknivåer och 
gamla bylägen, gamla administrativa gränser 
och or tnamn och samband mellan ortnamn 
av en viss efterledstyp, exempelvis -stad, och 
areal eller läge. Likaså samband mellan väg-
system, bebyggelse och fornlämningar. 

Genom scanning av deloriginal för den eko
nomiska kartan och av den topografiska kar
tan bör skillnaden mellan åker-, hag- och 
skogsmark kunna konstateras (EK redovisar 
odlad/icke-odlad mark, T K beväxt/icke-be-
växt) , varefter t.ex. bebyggelsedata kan jäm
föras med dessa olika landskapstyper. På 
s amma sätt bör en digitalisering av vissa data 
i den geologiska kartan (t.ex. sedimentjord
arter, isälvsavlagringar, moränjord, "kal
berg") kunna bilda utgångspunkter för att 
fastställa bestämda samband mellan bebyg
gelsedata och geologiska data. Det kan likaså 
bli aktuellt att jämföra data om jordbonitet 
med bebyggelsedata. 

Det hittillsvarande arbetet med att tilläm
pa ADB inom kulturminnesvården har varit 
inriktat på att datorisera den arkeologiska de
len av kulturminnesvårdens register. 

En tänkbar värdefull tillämpning i samver
kan med Vega-projektet vore en datorbaserad 
bildgenerering i fråga om byggnader och bygg
nadsmiljöer. En sådan tillämpning skulle 
också vara lämplig med hänsyn till att det 
finns planer att inom Vega-projektet arbeta 
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med en metod att med ADB digitalisera data 
utifrån direkta avbildningar och generera in
formation från dessa. 

Ordförklaringar 

En bit är ett binärt tecken, dvs. en 1 eller en 0. En byte 
består av en grupp bitar, vanligtvis åtta, som tillsammans 
bildar elt tecken, t.ex. en bokstav. En megabyte är ca en 
miljon tecken. 

En scanner läser av en bild (karta) och översätter den 
till lör datorn begripliga tecken. Denna information kan 
sedan behandlas i datorn med hjälp av olika program. 

Noter 

' H. Gustavson, ADB inom kulturminnesvården (i: Kul
turminnesvård 5 1982 ISSN 0346-9077), H. Gustavson, 
Datorverksamheten inom Riksantikvarieämbetet och 

Statens historiska museer. Raä/Shmm. Datorgruppen 
PM 4, 10/11 1983. 
2 A. Hyenstrand, Fomlämningsdata. Några förstudier 
till ett forskningsprogram. Stockholm 1975. ISBN 91-
7192-212-1. Detta arbete innehåller viktiga prinicpiella 
synpunkter på hur ett datoriserat informationssystem 
med fornlämningsregistret som bas skull kunna byggas 
upp. Pä grund av medelsbrisl kunde idéerna i denna 
studie dock inte omsättas i konkret utförande. 
3 E. Jungert, G. Borgefors, J. Fransson, T. Lindgren, 1.. 
Olsson, R. Roldan-Prado and E, Toller, Vega — A Geo
graphical Information System FOA rapport D 30367-EI 
Febr. 1983; Vega — A Geographical Information System 
(i: Proceedings of the First Scandinavian Research Con
ference on Geographical Information System. Ed. E. 
Jungert. Linköping 1985). I fråga om datoriserade geo
grafiska informationssystem och deras användning i sam
hällsplaneringen hänvisas till E. Teicholz och B.J.I.. 
Berry, Computer Graphics and Environmental Planning 
(Prentice Hall, NJ . 1983. ISBN 0-13-164830-6) och där 
angiven litteratur. 

Appendix 

Exempel på sökmöjligheter i systemet och re- ekonomiska kartan 8F 6i (nordost om Linkö-
dovisning av resultat via terminal. Genomgå- ping), vilken visar delar av socknarna Rystad 
ende illustreras exemplen med en bild av den och östra Harg. 

A. Illustration av enkel kartbild över området 

Hild 1. En basbild över området med bara några lå 
objekttyper representerade: sjöar och vattendrag (mörka 
områden), större vägar (heldragen linje) samt en soc
kengräns (streckad linje). 
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Bild 2. Den grundläggande kartbilden är här utökad med 
ytterligare nägra objekttyper: mindre vägar (heldragen 
linje) och vissa större gårdar. Dessutom har namnen på 
socknarna och gårdarna satts ut. 
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B. Exempel på olika detaljerings grader i bilden C. Resultatet av några utsökningsfrågor 

Bild 3. Bilden visar ett par s.k. kulturmiljöområden. 
Inom kulturmiljö nr 26 har några gravfält samt en rist
ning märkts ut (detta visas med bokstäverna G respekti
ve R). I kulturmiljön ingår även ett par ortnamn (Bos
gård samt Malma). 

Bild 5. Fråga: "Visa de gravfält, som härstammar från 
den yngre järnåldern." (Frågan innebär att även de gra
var som har uppgetts härstamma från "järnåldern" eller 
"äldre/yngre järnåldern" tas med i svaret.) Alla funna 
lörekomster är här utmärkta med prickar. 

Bild 4. En förstoring av det högra nedersta hörnet av 
föregående bild. Här visas gravfalten i deras verkliga 
utsträckning. Varje fornlämning har ett identifikations
nummer, som också visas på denna bild. 

Om man så önskar, kan man fråga efter mer informa
tion om lornminneslörckomsterna, och kan då t.ex. fa 
reda på att ristningslornlämningen nr 230 är en älv-
kvarnslörekomst. 

Bild (i. Fråga: "Visa, förutom gravar från den yngre 
järnåldern, även gravforekomster från äldre järnåldern." 
Här visas gravfalten från äldre järnåldern som ringar. I 
de läll en gravfältslörckomst anses härstamma från äldre 
eller yngre järnåldern, läggs ringen runt pricken som 
markerar cn yngre järnäldersgrav. 
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Bild 7. Fräga: "Visa alla fornlämningslörekomster inom 
Östra Hargs socken." 

Bild 8. Fråga: "Visa de ortnamnslörekomster, som ligger 
inom 300 m från någon sjö eller något vattendrag." 
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