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Förord 


Det institutionaliserade kulturarvet har - sin benämning till trots - aldrig 

varit statiskt till sin karaktär. Kanske blir detta inledande konstaterande 

aldrig så självklart som när man diskuterar fornlämningsbegreppets skift

ande innehåll genom tiderna. I dag självklara kategorier av fornlämningar 

har tidigare uppfattas som såväl naturbildningar som rester av forna jättars 

verksamhet. Det är också lätt att ur arkeologihistorien lyfta fram exempel 

på fornlämningar som dåtidens arkeologer varken uppfattat som intressanta 

att forska kring eller värda att skydda, men som i dag ses som självklara 

delar av såväl den arkeologiska forskningen som det lagskyddade kultur

arvet. 

Det vore dock ett misstag att reducera dessa historier till skrattspeglar 

för att peka på tidigare missuppfattningar och felslut. Snarare ska historie

analysen hjälpa oss att blottlägga och problematisera de många gånger 

underförstådda mekanismer som ligger till grund för olika typer av defini

tioner av vad som ska uppfattas som fornlämningar. Härvidlag finns ingen 

skillnad på dagens aktörer och de historiska . Därför måste vi a lla ständigt 

bemöda oss om att vårda och utveckla ett reflekterande förhållningssätt till 

det vi gör och ansvarar för. 

Riksantikvarieämbetets vision och strategi "Kulturarv i tiden" och om

världsanalyser pekar fram mot forsknings- och utvecklingsinsatser som 

prioriterar nya och skarpa problematiserande frågeställningar kring kultur

miljöns värden, bruk och urval. De institutioner som arbetar med arkeo

logi och kulturmi ljö i Sverige präglas i hög grad av lagstiftningen. Samtidigt 

är samhället i förä ndring, och lagarna och deras tillämpning måste svara 

mot nya uppfattningar och behov om de ska få önskad effekt. Det är 

skillnad på lagars syfte och lagars funktion. Lagar är redskap som måste 

underhållas och ibland ersättas av ett nytt och bättre redskap. Som en 

av samhällsinstitutionerna har Riksantikvarieämbetet ett stort inflytande på 

- och ansvar för - hur olika definitioner av kulturarv formeras . Inom Riks

antikvarieämbetet pågår därför en översyn av fornlämningsbegreppet och 

tillämpningen av kulturminneslagens (1988:950) 2 kapitel rörande fasta 

fornlämningar. 
Föreliggande arbete- fornlämningsbegreppets historia - är nummer fem 

i serien Reflektioner kring fornlämningar i samhället. Serien syftar ytterst till 
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att göra de nu pågående diskussionerna vid Riksantikvarieämbetet kända 
för en större grupp såväl inom som utanför kulturmiljösektorn. Vi hoppas 
att denna text kan bidra till att bredda, problematisera och fördjupa en 
diskussion som är lika gammal som fornlämningsbegreppet självt. 

Studien är utförd på Riksantikvarieämbetets uppdrag, men för fram
förda sakupplysningar och åsikter svarar författaren. 

Birgitta Johansen Anders Gustafsson 

Avdelningschef, FoU-sakkunnig, 
Kulturmiljöavdelningen Kulturmiljöavdelningen 
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Inledning 


Ett svårdefinierbart, inte sällan kontroversiellt och just därför ett i allra 

högsta grad levande begrepp är det som vi brukar kalla för vårt "kultur

arv". Att det består av någon form av materiella spår och immateriella 

värden är väl alla överens om i dag, likaså att det inte går att bevara alla de 

ting som vi och tidigare generationer lämnat efter oss. Vi befinner oss där

för i en till synes oavbruten process av att behöva gallra, att sortera ut vad 

vi ser som ett representativt urval för oss och kommande generationer att 

förvalta. Sverige har som bekant en lång tradition av olika aktörer och insti

tutioner med uppdrag att göra dessa urval. I uppgiften ingå r även art vårda 

och fo~:ska kring detta institutionaliserade kulturarv. En stor del av det 

exklusiva urvalet är alla de forn- och kulturminnen som under århundraden 

blivit skyddade av olika fornminneslagar. Den moderna jur idiska beteck

ningen på en lagskyddad lämning är "fast fornlämning". Der finns en rad 

olika kategorier av fasta fornlämningar som tillsammans utgör der så kalla

de "fornlämningsbegreppet" och det är om detta begrepp och dess historia 

som denna skrift handlar. 

Figur 1. Skr11p eller 
kulturaN, eller både 
och? 
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Medan lagar och andra juridiska handlingar anger ramen för vad som 
ska ingå i fornlämningsbegreppet har det sedan 1600-talet av hävd varit den 
antikvariska verksamheten som haft i uppdrag att uttolka lagen. Det säger 
sig självt, att för att lagen ska ha någon som helst relevans och verknings
kraft så krävs det att vi känner till vad det är för gamla lämningar och hela 
kulturmiljöer som överhuvudtaget ska bevaras, men också var i landskapet 
de finns. Verksamhetens samhällspolitiska uppdrag har därför bestått i att 
lokalisera dem och att bevaka att hanteringen av dem följer rådande kultur
politisk praxis. 

Det fornlämningsbegrepp som vi i dag utgår ifrån är ett resultat av flera 
samverkande faktorer som var och en har sin historiska bakgrund. Faktum 
är att det kan vara svårt, ja till och med mycket svårt, att sätta sig in i dagens 
urvalskriterier om man utelämnar en historisk belysning: Varför pratar vi 
exempelvis i dag om hela kulturmiljöer i stället för enbart om monument 
som på 1930-talet? Varför har torp och yngre historiska lämningar under 
senare decennier kommit att omvärderas? Hur kommer det sig att högar och 
andra förhistoriska lämningar av hävd och till synes oreflekterat betraktas 
som fasta fornlämningar? Vilka faktorer ligger bakom dagens ambition att 
få till stånd en dialog med samhällsmedborgarna om vad som överhuvud
taget ska ingå i fornlämningsbegreppet och på vilka grunder har lokala 
intressen under andra perioder blivit åsidosatta? Detta är exempel på frågor 
som jag ska försöka reda ut i denna text. 
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Fornlämningsbegreppets 
konstruktion 

Under de dryga 400 år som kulturarvsförvaltande institutioner varit enga

gerade i a tt vårda och bevara forn- och kulturminnen har fornlämnings

begreppet genomgått ömsom smärre, ömsom me r omfatta nde fö ränd

ringar. Den tendens som en historisk genomgång visar ä r att listan över 

bevarandevärda lämningskategorier successivt ha r ökat. Tillväxten ä r 

främst märkbar under 1800-talet men framföra llt under 1900-talet och 

bottnar å ena sidan i att tidiga re kända men då inte godkända kandidater 

accepterats, å andra sidan i art nyupptäckta lämningskategorier allt efter

som kommit att införlivas i fornl ä mningsbegreppet. Vad vi i dag ser som 

kulturminnen har nämligen inte alltid satts i samband med mänsklig 

verksamhet i förfluten tid, än mindre ha r man sett något värde i a rt bevara 

dem. Ta som exempel de skålgro psförekomster som under 1700-talet efter 

rättsliga processer helt sonika blev bortsprängda . Bakgrunden till denna 

handgriplighet var de folkliga föreställningar som omgärdade skålgropar 

och de o ffer man gjorde vid dem, vidskeplighet som man under detta fö r-
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Figur 2. Måhanda en ny 
generation arkeologer i 
färd med att lära sig att 
tyda spAr från det förflutna. 



nuftets tidevarv såg som sin uppgift att fördriva (L. Grundberg 2000; 

Jensen 2002:363). 
Arbetet med att identifiera och bedöma vad som ska ingå i fornlämnings

begreppet görs av naturliga skäl främst under det praktiska fältarbetet. 

Genom att notera vissa drag och materiella spår sorteras de in i antikvariskt 
vedertagna kategorier och betecknas med vad som ses som representativa 
termer, såsom "stensättning", " tomtning", "skärvstenshög", "fossil åker", 
"tjärdal", "bytomt", "härd", och så vidare. Ambitionen är att både ta hän
syn till detaljer som vi antar var betydelsefulla när de en gång konstruera
des och att skapa ett antikvariskt hanterbart system som kan täcka in så 
många lämningar som möjligt trots ofta stora individuella skillnader 
(jämför Selinge 1980; 1986; Lundström & Nress 1993:16-26). Att antikva
riska nomenklaturer och taxonomiska system med jämna mellanrum 

revideras beror bland annat på att nya tolkningar och erfarenheter under 
fältarbeten ger upphov till nya strukturerings- och klassificeringsprinciper. 

Nu är ju fornlämningsbegreppet inte enbart summan av 400 års inven
tering. Andra faktorer som spelar roll och som är viktiga att se till vid en 
historisk belysning ä r kulturarvsförvaltningens organisation och ekono 
miska förutsättningar, ändrade kulturpolitiska och juridiska ställnings
taganden liksom den bevarandeideologi de ger uttryck för. Lika viktigt är 
det att titta på fornforskningens historia och de ideer man under olika tider 

har tillskrivit det förflutna. 
Vad som också har kommit att prägla fornlämningsbegreppet är att 

man vid en antikvarisk bedömning både måste ta hänsyn tilllämningarnas 
vetenskapliga värden (preparatsvärden) och till de känslo- och upplevelse
värden (pietetsvärden) de kan tänkas ge upphov till. Vad menas då med 

känslo- och upplevelsevärden? Kulturminnen utgör som sagt en stOr del av 
vårt institutionaliserade kulturarv. Deras värde ligger bland annat i att de 
kan ligga till grund för och reproducera olika kollektiva identiteter. Den 
lexikala betydelsen av pietet är en vördnadsfull och aktningsvärd inställ
ning gentemot det gamla såsom minnen och traditioner. Att fornminnen 
och kulturminnen har ett pietetsvärde innebär följaktligen en respektfull 
inställning gentemot dess anor och de känsloyttringar de som identifika
tionsresurser kan ge upphov till. "Denna pietetskänsla utgör också vid 
sidan av minnesmärkenas vetenskapliga betydelse den bärande grunden för 

minnesvården", fastslogs det i en utredning om fornminnesvården som 
presenterades 1922 (SOU 1922:11 , s. 1). Medan man under vissa tider, 
som under senare delen av 1800- och stora delar av 1900-talen, har 
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Figur 4. l dag lägger man 
åter stor vikt vid kultur
arvets upplevelsevärde. 

betonat fornlämningarnas vetenskapliga betydelse så har man under andra 
perioder, som under 1600-talet och inte minst under senare decennier, i 

högre grad lagt vikt vid dess pietetsvärden. 
Med kollektiv identitet avsågs mycket länge främst den nationella. 

Samtidigt präglades kulturarvsbegreppet av ett monumentalt objekts
tänkande och en konserverande bevarandeerik. I stället för att passivt 
bevaras poängteras i dag i stället att kulturarvet som en integrerad del av vår 
vardagsmiljö på ett aktivt sätt ska levandegöras, nyttjas och inte minst 
upplevas. På så vis kan det tjäna den enskilda medborgaren genom att skapa 
trygghet och förankring i tillvaron. I 1987/88 års proposition om kultur
miljövård betonade man därför betydelsen av att lyfta fram de kulturkvali
teter som finns i den bygd där människorna verkar. Med detta ville man 
främja lokala identiteter samtidigt som det kunde öka "medvetenheten om 

estetiska värden och historiska sammanhang" {Reg. prop. 1987/88:104, 
s. 30; jämför även senare utredningar och framridsskisseringar såsom SOU 
1995:84; Reg. prop. 1996/97:3; Kulturarv i tiden 2004). 

Ett uttryck för denna kulturpolitiska omnavigering är det ökade antikva
riska intresset för det något yngre och modernare kulturarvet, en väsentlig 
del av vår materiella omgivning som ju ofta spelar stor roll för identifikatio-
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Figur 5. Ibland är kulturarvet pA ett mycket konkret vis en 

integrerad del av vår vardagsmiljö. En hällkista i hög i bostads

området Bergsjön, Göteborg. 


Figur 6-7. Aspiranter till värt institutionaliserade kulturaN? 

En bunker som likt en monumental gravhög tonar upp s1g pA 

ett krön och en jordkällare som återanvänts som ett skrotupplag. 


ner på just lokal nivå (se t.ex. Burström 2004; 

Karlsson 2004). Exempelvis kan torp och de 
berättelser som kringgärdar dem ha större lokal
historisk betydelse än en gravhög eller varför 

inte ett monumentalt röse (Lind, Svensson & 
Hansson 2001:13; Zachrisson 1997:12). 

Urifrån vad som sagts torde det stå klart att fornlämningsbegrepper är ett 
synnerligen elastiskt begrepp som över rid förändras på grund av en rad 
samverkande faktorer. Det har nu blivit dags att titta lite närmare på hur 
denna förändring har gestalrat sig under historien och hur den mor bak
grund av ovan beskrivna faktorer kornmit att uttryckas i diverse tryckta och 
otryckta handlingar som berör antikvariska frågor. 
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l begynnelsen 


Även om det sedan tidigare fanns ett intresse av att både bevara och identi
fiera forna lämningar var det först vid ingången till 1600-talet man började 
se detta som en statlig angelägenhet. En ofta anförd förklaring till detta 
plötsliga engagemang var den politiska situationen. Sverige var vid denna 
tid en nyfödd stormakt och tog landskapens minnesmärken som intäkt för 
vad man såg som sitt anrika och ädla förflutna. För att lokalisera dessa läm
ningar introducerades tidigt en ny yrkeskå r bestående av antikvarier med 
Johannes Bureus som förgrundsgestalt. Det ena följde på det andra: 1666 
stiftades världens första fornminneslag, Kong/: Mayst:tz Placat och Påbudh 
om Gamb/e Manumenter och Antiquiteter. Samtidigt bildades en lärd aka

demi, Antikvitetskollegiet, som bland annat hade till uppgift att ansvara för 
landets minnesvård. Som ett led i detta på bjöds att man inom hela det då

varande riket skulle rannsaka efter kulturhisto
riska lämningar, något som med varierande entu
siasm genomfördes av präster och andra lokala 
ämbetsmän frå n 1660-talets mitt till början av 
1690-talet. 

Fram till mitten av 1600-talet innebar det 
antikvariska fältarbetet främst att identifiera 
olika monument och att i ord och bild dokumen
tera dem. Bland dessa lämningar intog runstenar 
av hävd en särställning, något som klart uttryck 
tes i det memorial som 1630 ställdes till rikets 
antikvarier. Vid sidan av runstenar framhölls däri 

att man skulle dokumentera "allehanda gamble 
monumenter" . Förgäves söker man i memorialet 
efter vad man egentligen menade med gamla 
monument. Läser man det respass som fyra år 
senare utfärdades åt antikvarien Johannes 
Rhezelius, liksom de inventeringsanteckningar 
som finns bevarade från denna tid, framgår det 
att man i huvudsak menade gravhögar och olika 

Figur 8. Framförallt var det runstenar som fram till typer av stenkonstruktioner som rösen, stensätt
1700-talet uppmärksammades av tidens antikvarier. ningar, megalitgravar, resta stenar och forn
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borgar. Detta var i princip samma monumentala lämningar som Olaus 

Magnus noterade redan vid mitten av föregående sekel i sin Historia om de 

nordiska folken och som vi i dag associerar med forntiden. 
Man skilde mellan stenkonstruktioner som sattes i samband med forn

tidens jättar respektive vanliga mindre människor. Även högar kunde delas 
in i underkategorier; utifrån faktorer som form, konstruktionsdetaljer och 
befintliga fornlämningsnamn delade Rhezelius mentor i antikvariska frågor 
och sedermera kollega, Martin Aschaneus, in högar efter deras användning 
vid giftermål, religiösa högtider och för att begrava döda i (Aschaneus 1925). 

Något som alla antikvarier under 1600-talet hade gemensamt var att de 
i tolkningen av forntida lämningar i huvudsak förlitade sig på vad som stod 
skrivet i äldre auktoritativa skriftliga källor, som Bibeln, antika skrifter och 

under seklets senare del framförallt i de medeltida isländska källorna. 
Lämningarna i sig betraktades närmast som illustrationer och faktiska bevis 
på vad som stod att läsa i dessa texter. Exempelvis utgick Aschaneus uteslu
tande från bibliska uppgifter i sin utläggning om forntida gravar från 1630
talet (KB Fb 5), medan assessorn vid Antikvitetskollegiet och sedermera 
riksantikvarien Johan Hadorph, även han i en uppsats om forntida grav
skick från slutet av seklet, mest sneglade på norröna källor (KB Fh 1). 

I motsatts till Aschaneus refererade Hadorph i sin utläggning förhållan

devis ofta till iakttagelser gjorda i fält. Bakgrunden var en kunskapsmässig 
förändring som fick stor betydelse för fornforskningen och i förlängningen 
också för fornlämningsbegreppet. Under 1600-talet ställdes med tiden allt 
högre krav på att kunskap om landskapets lämningar skulle grunda sig på 
antikvarisk fälterfarenhet och observationer. Allt fler entusiasmerades där
för till att själva bege sig ut i landskapet för att inventera och gräva ut gamla 
monument som på så vis fick ett något högre och mer självständigt käll

värde. Följden blev att fler variationer mellan och inom olika lämningskate
gorier noterades. Den framväxande historiska källkritiken, som innebar en 
prövning av de skriftliga källornas trovärdighet, gjorde även den sitt för att 
stimulera det empiriska inslaget inom fornforskningen . Stämde exempelvis 
Snorre Sturlussons uppgift om att seden att kremera de döda någon gång i 
forntiden tvärt hade övergivits för att i stället ersättas av seden att begrava 
dem okremerade i högar? Frågan ställdes av professorn i fäderneslandets 
antikviteter, Olof Verelius, som i hopp om att finna svar på detta, år 1663 

gav sig i kast med att gräva ut en hög i Ulleråker, Uppland. 
Av de allt mer noggranna och systematiska jämförelserna meJJan olika 

lämningar följde med tiden ett mer detaljerat och finmaskigt klassifikations-
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Figur 9. Under slutet av 1600-talet var =:t= ' \ 
c~ r... /... ...,1"1.

~radshövdtngen Enk Teet en mycket aktiv 
lomforskare 1sin hemtrakt Medelpad och 
btdrog med uppgrfter i samband med rannsak
nrngama efter antikviteter. HC!r ser VI hans 
dokumentation av en hög och den sA kallade 
Siarkoners grav. 

system. Framförallt blir detta tydligt då man synar de dokument som skrevs 

i samband med fornminneslagen och rannsakningarna efter antikviteter på 

J660- och 70-talen. Författa ren t ill dessa var huvudsakligen Johan 

Hadorph. Även fornlämningsterminologin, som tidigare var ganska dispa

rat och i flera fall personligt präglad, blev mer enhetlig. l Placat och Påbud h, 
i vilken den första egentliga definitionen av lagskyddade fornlämningar 

återfinns, Listades kategorier som borgar, fästen, skansar, stenkummel, sten

stoder, runstenar, grifter, jordhögar och ärrebackar, li ksom kyrkor, kloster 

och krisrna minnesvårdar. Den kategori personer som främst förknjppades 

med dessa lä mningar var "framfa rne Sweriges och Götha Konunga rs, sampt 

andre theras Förnämlige Mä ns och Vndersåthares Manlige Bedriffter ", det 

vill säga överheten och framförallt män, vilket är ett t idigt uttryck för den 
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Figur 1 O. Lista l':Ner fom~mningar och andra 
antikviteter som man skulle Ilaila utkik efter 
och vArda på 1670.talet 

maskuliniter som så länge har kommit act färga fornlämningsbegrepper och 

som bottnade i att det huvudsakligen var manliga ideal som projicerades in 

i der förflutna. 

En formaliserad terminologi och kategorisering var även nödvändig då 

fo rnminneslagen och rannsakningsarbetet vände sig till människor inom ett 

mycket store geografiskt område. På så vis kunde man både språkligt och 

idemässigt tydliggöra vad det var som åsyftades samtidigt som det rannsak

ningsmaterial som i strid strö m kom in till Antikvitetskollegiet blev mer 

jämförbart. Arr denna anpassning verkligen hade effekter framgår av de 

returnerade svaren där de lokalt ansvariga ofta valde act begagna i princip 

samma termer och kategorier som blev listade i de offentliga handlingarna 

Uensen 2002:307-309). 
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Figur 11 . Ett tidigare raserat 
stenkors på Öland som enligt 
Johannes Rhezelius uppgifts
lämnare åter blev upprest på 
order av Johan III. 

Den ökning av antalet lämningskategorier som regjstrerades under 

loppet av 1600-talet berodde sannolikt på flera samverkande faktorer, 
varav en var att antikvarierna själva blev varse om nya sådana under sina 
antikvariska resor. Ännu en omständighet var det inkommande rannsak
ningsmaterialet som gav antikvarierna kompletterande uppgifter i ämnet. 
Ett par av nytillskotten var lämningar med associationer till medeltiden och 
den tidigare katolska perioden, som kloster och platser med religiös 
anknytning, exempelvis offerlundar och offerkällor. Dessa omnämns inte i 
1630 års memorial men väl i senare handlingar (däremot var man intresse
rad av sägner om kloster redan i memorialet). Frågan man ställer sig är 
naturligtvis vad som låg bakom denna orodefinition av deras kulturhisto
riska värde? 

Under reformationen motarbetades som bekant den katolska tron vilket 
fick förödande effekter på delar av tidens yngre kulturminnesbestånd. Sam
tidigt som kloster raserades fördömde man från kyrkligt håll vad man såg 
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som hednisk folktro med rötter i katolicismen, däribland olika offer och 
bruket av offerkällor. Under 1600-talet mildrades med tiden denna avoga 
inställning gentemot katolicismen. Dess seder och materiella spår förpassa
des till en alltmer avlägsen förfluten tid varför inställningen till dem blev 
mer pietetsfull (Lindroth 1997:248). Som en passus kan dock nämnas att 
det redan under Johan III:s regeringstid (1568- 1592) förekom vad man 
skulle kunna kalla för en aktiv minnesvård av medeltida lämningar. På 
kungens egna initiativ restaurerades såväl kyrkor och kloster som borgar, 
vilka hotades av rasering (Jensen under utgivning). 

fORNLÄMNINGSS EGREPPETS HISTORIA l:9 



Forntiden förändras 


En allmän uppfattning om 1700-talets fornforskning är att det överhuvud

taget knappt existerade någon. Vad man brukar peka på är det faktum att 
statsmaktens intresse för antikvarisk verksamhet, med Antikvitetsarkivet 
och senare Vitterhetsakademien som verkställande organ, var mycket ringa 
och att flera av tidens fornforskare offentligt kritiserades och till och med 
blev förlöjl igade. I den mån man valde att sätta in några vårdåtgärder över
huvudtaget var det främst det yngre kulturarvsbeståndet som berördes, 
bland dem adliga gravar, minnesstenar med inskriptioner, men också enskil

da byggnader och monument förknippade med kungligheter som !sala Lada 
i Svärdsjö socken, Dalarna, och Mora stenar i Lagga socken, Uppland 
(Stjernquist 1988). Bakgrunden till denna scenförändring var att Sveriges tid 
som internationell krigs- och stormakt med frihetstiden var till ända och 
med det behovet av en okritisk och chauvinistisk historieframställning som 
den som göticismen gav uttryck för. 

Göticismen kan i Sverige spåras tillbaks till medeltiden och innebar ett 
påtagligt förhärligande av den svenska forntiden. Sverige, menade man, var 

Europas äldsta nation och kulturens vagga, svenskan var vid sidan av 
hebreiskan ett av världens äldsta språk och runorna tillhörde de allra äldsta 
skriftspråken. Mot denna bakgrund blir det förståeligt varför göticismen 
som ideologi blev mycket populär under 1600-talet med tanke på alla de 
krig och politiska förvecklingar som utspelades under detta sekel. För
härligandet av den svenska forntiden var emellertid inte enbart ett uttryck 

för den politiska situationen, även tidens religiösa föreställningar spelade 
roll. Enl igt den ortodoxt kristna åskådningen utgjorde historien en fräls
ningsprocess och tillika kampen mellan Gud och Satan, en strid som hade 
initierats med syndafallet. Via profetior och andra bibliska uppgifter hade 
man slutit sig till att världen och människan ingick i en process mot allt 
sämre förhållanden. Kulmen skulle nås under den nära annalkande dome
dagen. Konsekvensen av denna utvecklingspessimistiska inställning var att 
man ansåg att människans villkor förr hade varit bättre. Den bästa av tider 
hade således infunnit sig under den svenska forntiden, av göticisterna kallad 
för just "guldåldern", vilket naturligtvis gav krydda åt tidens forntids

intresse och minnesvård. 
Under 1600-talets andra hälft klingade så den nattsvarta synen på 
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historiens förlopp successi vt av, för att under 1700-talet mynna ut i en mer 
framstegsoptimistisk syn på tillvaron. Historien, som nu betraktades som 
en utveckling fr ån barbari och vidskepelse till upplysning och förnuft, blev 
alltmer sekulariserad och skulle i linje med tidens didaktiska ideal främja 
samhälleliga och intellektuella framsteg. Detta förklarar varför vissa grup
per fan n forntiden ointressant och att den stadiga kulturarvsförvaltningens 
engagemang gick kräftgång. För vad kunde man egentligen lära av forn
tidens människor som man inte redan visste och därtill mycket bättre! 

Mot den bakgrund jag målat upp är det lätt att sluta sig till att intresset 
för allt fornt fullständigt kom av sig under 1700-talet. Så var ingalunda 
fallet. Det är visserligen sant att flera av aktörerna inom Antikvitetsarkivet 
och senare Vitterhetsakademien visade föga eller inget intresse alls för att 
studera eller för att ens bevara minnesmärken. Detta kompenserades dock 
delvis av att hågen för forntidsstudier under samma period ökade bland de 
lärda och besuttna ute i landet, men också inom universitetsvärlden, där 

flera avhandlingar i ämnet fornforskning och antikvarisk-topografiska 
uppsatser författades (Jensen 2005a; Lindroth 1997:268). 

Några storskaliga inventeringar liknande dem på 1600-talet kom emel
lertid aldrig till stånd under 1700-talet, även om försök gjordes. År 1753 
utgick från Antikvitetsarkivet ett cirkulär i syfte att skapa en förteckning 
över adliga gravar och uppgifter om deras skick. Sju år senare, 1760, utfär
dades ett nytt cirkulär ställt till prästerskapet i vilket följande uppgifter 

efterfrågades: 

1:o om någre rudera afgamla Slott, Kyrkor, hus eller märkelige byggnader 
der finnas, med hwad som der om kan berättas af den förståndigare delen 
af lnwånarene. 

2:o Om det utwisas någre ställen, på hvilke fältslag stådt, eller äljest ndgot 
merkwärdigt sig tilldragit, med utmärkande af tiden när sådant händt, 
jemte flere nödige omständigheter. 

3:o Om 11ågre Ru.nstenar i Socknarne finnas, hwarest de std samt huru 
många de äro, pd det om de som redan icke äro afritade anstalt md dertill 
kunna fogas. 

4:o Om stora högar och Ättebackar med deras namn och gammalt folks 
traditioner derwid, samt om wid uppkastande af dem något blifvit deruti 
funnit eller eljest på andre ställen något gammalt fynd upphittadt. 

5:o Om någre historiska målningar och bildhuggerier finnas i Kyrkorna 

eller annorstädes. 
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6:0 Om någre märkwärdige Sätes och andre Gårdar äro, deras namn och 
hwilka Familler de ifrån ålder och till denna tid tilhört, så långt tilbaka 
derom kan skaffas underrättelse, och om efter sådanne deras ägare ännu 
finnas någre lemningar eller annars uråldrige minnes märken; med hwad 
mera som kan lända till uplysning och förökande af historiska samlingar. 

(Ur Antiqvarisk tidskrift (ör Sverige 1864:16-17, se även Schiick 

1936:414-420.) 


Resultatet blev magert. Assessorn vid Antikvitetsarkivet, Nils Reinhold 
Brocman, förklarade det hela med att "De fleste Prester hafva mycket at 
göra, och i en tid, då Studium Antiquitatis måste vika för andra mer lönan
de eller åtminstone nu mera smaklige snillelekar, kan man icke begära at 
månge skola fästa sig vid et så litet bärande fäldt" (KB Fe 23, b. 52). 

Om vi jämför de lämningskategorier som räknades upp i samband med 
1600-talets fornminneslag och rannsakningar efter antikviteter, finner vi att 
1760 års lista är betydligt magrare. Vad som är mest noterbart är att olika 
offerplatser och kloster nu helt lyser med sin frånvaro, men också att 
lämningar som sattes i samband med jättar, som ju i 1676 års tappning ut
gjorde en egen kategori (punkt 5), fullständigt saknas. Vad hade då hänt 
med föreställningen om jättar? 

Under 1600-talet var skillnaderna mellan lärda och folkliga ideer inte 
särkilt stora. Tvärtom såg man lokala traditioner ofta som ett komplement 
i tolkningen av monument och antikviteter. De efterfrågades därför både av 
de tidiga antikvarierna och i samband med det senare rannsakningsarbetet. 
Under nästkommande sekel, däremot, blev det viktigt att göra en bodelning 
mellan vad man såg som vetenskapliga argument respektive vidskepligt 
nonsens. Lokala traditioner noterades visserligen, men inte längre för att de 
ansågs kunna tillföra något kvalitativt i tolkningen av det förflutna utan på 
grund av deras kuriosa värde. Pehr Kalros kommentar i sin reseberättelse 
beträffande Bohuslän och Västergötland, som han upprättade 1742, talar 
för sig själv: "Gemene mans sägner om ett och annat bar jag infört", 
skriver han men tillägger i samma andetag, "ej i den mening att sätta tro 
därtill utan endast att roa läsaren, samt att därav se forna tiders mörker. 
Jag hoppas att läsaren lärer hålla dem i lika värde med mig och vara där
vid av enahanda tanka, nämligen att skrock är skrock" (Kalm 1977:8). 
Med andra ord hade tron på forntidens giganter kommit att förpassas till 
avdelningen för folklig vidskepelse. 

Bristen på storskaliga inventeringar till trots så fortlevde traditionen att 
bedriva antikvariska resor under 1700-talet, först genom Antikvitets
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Figur 12- 13 . Borg- och Idosterruiner 
har länge betraktats som storslagna 
och inte SCillan romantiska inslag 1 

landskapet 

arkivets egen försorg och senare med namn som Carl Gustaf Gottfrid 
Hilfeling och Nils Henrik Sjöborg. Sjöborg var för övrigt den förste att 
utarbeta en ordentlig och för sin tid genomarbetad antikvarisk nomen
klatur över "Nordiske Antiquiteter" (se även Molin 2003:128-129 ). Dessa 
delade han in i följande grupper: 1. gamla handlingar, 2. inskriptioner 
främst runor, 3. bilder och figurer såsom hällristningar, 4. ruiner av olika 
slag, 5. brakteater, medaljer och mynt, 6. verktyg och vapen, 7. högar, lun
dar och källor, samt slutligen, 8. stensättningar (S jöborg 1797; jämför även 

Sjöborg 1815a, 1822-30). 
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Figur 14. l samband med 
sin sockenbeskrivning över 
Skara stift författade Sven 
Wilskman 1749 ett cirkulär 
till stiftets präster. Under 
rubriken "Historica" 
ombads de att notera 
kulturhistoriska lämningar. 

Nu var det inte seklets antikvarier och andra fornälskare som stod för 
det huvudsakliga inventeringsarbetet. 1700-taler är som bekant den topo
grafiska litteraturens och naturforskningens stora århundrade. Socken för 
socken, landskap efter landskap genomsöktes i syfte att kartera rikets natur
rikedomar och ekonomiska tillgå ngar. Det tveklöst största arbetet inom 
denna genre var de för 1700-talet så karaktäristiska ortbeskrivningarna 
(se även Adolfsson 2000; Floderus & Gustawsson 1946:248; Legner 2004). 
I dessa beskrivningar redovisades förhållandevis ofta även fornlämningar 
men också kloster och offerplatser som ju saknades i Antikvitetsarkivets 

lista från 1760. Även naturforskare som Pehr Kalm passade under sina resor 
på att notera kulturhistoriska lämningar. Därmed fullföljde han sin läro
mästare Carl von Linnes maning så som den uttrycktes i Instruktion för 

resande naturforskare, nämligen att vid sidan av naturuppgifter även redo
göra för uppgifter av historisk betydelse som fornsaker, gravvårdar och 
runstenar (Linne 1906:209) . 
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Fornlämningarnas disciplinering 


Runt sekelskiftet 1800 var det många historiker och fornforskare som 

beskrev den svenska forntiden som höljd i dimma eller som rent av förlorad. 

Påverkad av romantiken och den gryende nationalismen hade man sökt sig 

allt djupare och längre tillbaks i forntiden bara för att upptäcka att de tex

ter som man tidigare hade fö rlitat sig på inte längre räckte till. Allt ofta re 

talade ma n om tiden före histo rien  " fö rhistOrien" . Först några decennier 

in på sekler kunde man via detaljerade studier av fornsaker och geologiska 

förhå llanden bokstavligen träda ut ur dimman genom att ska pa en ny fo rn

tid, uppdelad i den ä nnu gängse periodindelningen sten-, brons- och jä rn

å ldern. Men det var inte enba rt mindre fornsaker som nagelfo rs och som 

Figur 15. landskap av 
fornlamn1ngar 



delades in i mer finmaskiga klassificeringssystem. I takt med att utgrävnings
och inventeringsverksamhet ökade skapades allt fler lämningskategorier, en 
utvidgning som tydligt återspeglas i de två fornminnesförordningar (1828 
och 1867) och det tillägg (1886) som tillkom under detta århundrade. 

Fornminnesvården var under 1800-talet underställd Vitterhetsakademien 
med riksantikvarien som sekreterare. År 1814 utnämndes Nils Henrik 
Sjöberg till antikvitetsintendent och kom vid sidan av J onas Hallenberg där
med i praktiken att fungera som riksantikvarie (Nordbladh 2004; Welinder 
1994b:135). Redan 1805-06 författades på Sjöbergs initiativ ett cirkulär och 
en kungörelse till landets landshövdingar och tillika en förteckning över de 
kategorier av lämningar som man ansåg borde fredas och bevaras: "de stör
re rundade Högar eller Ättebackar, som bära namn af någon der begrafven 
Konung eller annan stor Man, Grifter i allmänhet, Sten-dösar, Sten-kistor, 
Runstenar, andre upprättstående eller i jorden liggande Stenar, med inhugg
ne bokstäfver, Rudera efter Slott, Borgar och Skantsar, med mera dylikt, som 
vittnar om Förfäders bedrifter och gerningar" (ur Antiqvarisk tidskrift för 
Sverige 1864:21). 

Tio år senare, 1815, författade Sjöborg så ett nytt cirkulär, Uppgift på 
fornlemningars kännetecken, där följande tre "klasser" av "Nordiska Forn
lemningar" med vidhängande underkategorier presenterades: 

1. Det af naturen danade, dem Förfädren nyttjat, eller gifwit sin benemning. 
2. De af menniskohand reste, men jordfaste; och 

3. De smärre, lösa fornlemningar, hwilka wäl i sin natur ej äro jordfaste, 
men af hwilka en stor del ofta finnes i jorden (1815b:3-4). 

Samma år cirkuläret trycktes för tredje gången, 1828, instiftades seklets 
första fornminnesförordning. Listan över lagskyddade minnesmärken var 
förhållandevis mager och kan i det närmaste betraktas som en repris på sin 
föregångare (SFS 1828:78). Däremot tydliggjorde lagen förbudet mot att 
flytta runstenar och mot att gräva i högar. 

Nästa fornminnesförordning kom 1867. Till skillnad från den föregåen
de innehöll den en mycket detaljerad lista över lagskyddade lämningskate
gorier och som på riksantikvarien Bror Emil Hildebrands förslag sedan dess 
har gått under betecknjngen "fasta fornlämningar". Vad som gör definitio
nen av fornlämningsbeg reppet i förordningen lite speciell är dels listan över 
lämningar, dels att man vid sidan av ett ålderdomskriterium även vägde in 
ett övergivenhetskriterium (SFS 1867:71). På sista raden i listan kan man 
nämligen läsa om "minnesmärken af den ålder, att de numera icke kunna 
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Figur 16. Exempel ur lektor Johan H. Wallmans klassificering av fornlamningar från 1838. Wallman var 
liksom Sjöborg medlem i Götiska Förbundet som i bö~an av 1800.talet var mycket aktivt inom den 
svenska fornforskningen och fornminnesvården. 
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Figur 11. Den detaljerade listan 
över fasta fornlämningar som ingick 
i l 867 års fornminnesförordning. 

§ 2. 
%afta fornlemningar är.o: ättel)ögar .odj graffuUar frun ~ebniff tib, af j.orb 

eUer gru~, ftunb.om förfebba meb ftenfret~ fring foten, någon gång meb ften ~å 
to~ven; griftrör (fummel) af l)ovförba ftenar; grafwar d(er anbra 'b~ggnaber, uvlJ• 
förba af refta ftenar odj l)äf!ar, täåta meb l)älfnr eUer ftrn'&Ioå, friftåenbe eUer 
.omgijnn af jorblulfar eUer ror, i ttli~ia .orter meb tiiåt ingång från fiban (iiitte= 
ftugor, b~rl)u~, l)äutiftor, gånggrifter); ftcnjdttningar odj ftenldggningar af ~enar, 
rcfta cUer lagba i beftiimb form, runba, a~ånga elfer .owala, m.ot iinbarne affmal• 
nanbe, fl)t'fantiga, trefantiga meb utlöpanbe ubbar o. f. \u. (b.omareringar, b.omare• 
fiiten, offedretfar, ffe~.VGformer, treubbar m. m.); refta ftennr, antingen enfhtfa 
ftåenbe elfer ~ere fvribba utan lieftiimb orbning ftnGemeUan (linutnftennr, wårb
l)iilfnr); ftcnat .Odj ffivpufocr meb tunffrift (runftenar); inffriffer odj lii!ber af Uttn• 

niffor, bjur m. m., inriftabe .Vii berg .odj l)iiUnr (runeuerg, l)iilfriftningar); ring• 
murar af ften, jorbtt>CIUnr eUer anbra märffigan qrunrlefw.or af forntiba f1orgar, 
ff.ott .od) fCiften; Ienmingar n f f.orb.om .öfttlergifnn f~tfor, favcU, ffofter, li.önel)uG od} 
attbra tnät'Wgn Dffentliga Vl)ggnaber; ftenlorö .odj attbra wårbnr, unber n~ägfen tib 
uvvrefta för anbaftööfningnr elfer tiU minne af någon tiUbragelfe, famt anbra m~ 
artabe minne~miirfen nf ben åiber, att be numl'ra icfe funna nnfeG tiU~.öra en~ 

ffilb cgare. 

anses tillhöra enski ld egare", ett kriterium som för övrigt fortfara nde ligger 
till grund för vår bedömning av fasta forn lämningar. Oavsett var en forn 
lämning befan n sig skulle den ha ett fullgot t skydd. Undantag gjordes för de 
som råkade komma i vägen för större exploateringsprojekt som ansågs vara 
av sådan art att de hade ett stort allmänintresse (se även Ödmann 
1993:34- 35). 

1867 års fornminnesförordning kom under en period då svensk arkeo
logi som bäst höll på att formeras till en heltidsinriktad vetenskaplig disci
plin, en professionalisering som även återspeglas i nämnda förordning. 
Kulturarvsförvaltningen ble v i högre grad centraliserad och knuten till vår 
huvudstad. Vitterhetsakademiens och Statens historiska museums verksam
het var koncentrerad till Stock holm kring far och son Bror Emil H ildebrand 
och H ans Hildebrand samt Oscar Montelius. Forntidsintresset var emeller
tid betydligt bredare än så . Under andra halvan av 1800-talet etablerades en 
rad fornminnesföreningar och lokala museer. År 1869 bildades Svenska 
Fornminnesföreningen som en enande organisation. Ambitionen från för
eningarnas sida var inledningsvis att lokalt bistå Vitterhetsakademien i 
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deras, som man såg det, eftersatta fornvårdsarbete. Hur detta samarbete 

senare utvecklade sig återkommer jag tilllängre ned. 
Redan i samband med 1867 års fornminnesförordning uttryckte Bror 

Emil Hildebrand önskemål om att förbättra vården av fornminnen . Receptet 

bestod i att "låta upprätta och sprida förteckningar öfver dessa minnes
märken" (ur Antiqvarisk tidskrift för Sverige 1864:39-40). Planen gick sedan 
i arv till Hans Hildebrand som även mantlade sin fars roll som riksantikva
rie. I två inlägg i Vitterhetsakademiens Månadsblad från mitten av 1870-talet 
presenterade han sin plan på hur en fullgod inventering borde gå till. Vad 
man behövde, framhöll han, "är icke beskrifningar af olika områden efter 
olika planer, utan en beskrifning af hela landet utförd efter en gemensam 
plan" (Hildebrand 1873:109). Och det var heller "ingalunda nog", fortsatte 
han på samma tema, "att uppteckna de fornlemningar som af gammalt äro 
kända eller dem man händelsevis eller under på måfå företagna vandringar 

upptäcker, utan måste man anställa systematiska efterforskningar" 
(Hildebrand 1875:69). För att tydliggöra vad det var han menade, presen
terade han i en följd av nummer av Antikvarisk tidskrift små uppsatser med 
beskrivningar av olika typer av fornlämningar. Det viktigaste i samman
hanget var, poängterade Hildebrand, att man hade bra kartor eftersom "en 
god karta är den första förutsättningen för att kunna lerona en god arkeo
logisk ortbeskrifning" (Hildebrand 1875:69). 

Den vetenskapliga betoningen av minnesmärkenas betydelse förde på sikt 
med sig att deras immateriella värden, såsom folkminnen knutna till dem och 

som många lokala aktörer såg som värdefullt att tradera och dokumentera, 
med tiden marginaliserades (Zachrisson 1997:21). Det kanske tydligaste 
uttrycket för vetenskapliggörandet av fornlämningsbegreppet var ändå 1886 
års tillägg till fornminneslagen som innebar att övergivna boplatser och bild
ningar i dess närhet från och med nu blev fredade (SFS 1886:19) . Lämningar 
av detta slag är som bekant sällan eller aldrig synliga ovan jord och låter sig 

följaktligen avslöjas först vid olika typer av markarbeten. Deras pietetsvärde 
inom det institutionaliserade kulturarvet är därför ofta obetydligt, däremot 
besitter de stor vetenskaplig betydelse vilket Hans Hildebrand var mån om 
att betona i sin motivering till nämnda tillägg. 

Den juridiska upprinnelsen till 1886 års tillägg var Hildebrands reaktion 
på vad han såg som otillbörliga ingrepp i Svarta jorden på Birka. Den veten
skapliga bakgrunden var att intresset för fynd- och boplatser i allmänhet, och 
de av stenålderskaraktär i synnerhet, ökade årtiondena runt sekelskiftet 
1900. Genom att väga samman spridningen av monumentala gravar med hur 
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Figur 18. Runt sekelskif
tet 1900 blev stenålders
boplatser en populärt gräv
objekt bland arkeologer. 

lösfynd och boplatser fördelade sig i landskapen, sökte man svar på den 

forntida befolkningens bebyggelseutbredning. Med hjälp av nya under
sökningsmetoder frilades större sammanhängande ytor på vilka nya forn
lämningskategorier uppdagades, eller snarare konstruerades. "Stolphål ", 
"kulturlager", "härd" och "hyddbotten" är i dag vedertagna arkeologiska 

begrepp som myntades vid denna tid. 
Stenåldersstudiet i sig påverkades av flera faktorer, varav en var den 

forskning som bedrevs i länder som Danmark, Frankrike och Schweiz, en 
annan att arkeologerna påbörjade ett samarbete med geologer och antro
pologer som även de intresserade sig för när de första människorna satte 
sina bopålar i Sverige och vilka de var (se även Nordlund 2001:217-243). 
Frågan om svenskarnas ursprung närdes även av tidens tilltagande nationa
lism och förestälJningen att det fanns rasmässiga och därmed biologiska 
skillnader mellan olika folkslag (se t .ex. Baudou 1997:156-175; Welinder 
1994a). Här i norr var det som bekant den germanska folkstammens 
ursprung man sökte. Medan vissa arkeologer sällade sig till Montelius 
slutsats att Sverige sannolikt "redan under den äldre stenåldern, varit bebott 
av våra germanska förfäder" (Montelius 1919:71), var det andra som nöjde 
sig med att datera denna invandring till stenålderns yngre del, neolitikum. 
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Kulturminnesvården och 
fornminneslagen i omdaning 

Under 1900-talets första årtionden genomgick den svenska minnesvården 

en omfattande omorganisering. Samtidigt som a rkeologi befäste sin starus 

som a kademisk disciplin blev den a lltmer sa mhä llsintegrerad (Ba udo u 

2004:275-277). Må lsättn ingen var att göra kulwrminnesvå rden mer effek

tiv och medlet bestod i att skapa en cenrralorgan isa rio n skild frå n Starens 

historiska museum och Vitterhetsakademien med medhjälpare i form av 

provinsiella aktörer, landsantikvarier. Förslager utarbetades av en statlig 

utredning mellan å ren 1913 och 1921. I denna fornminnesvårdskommittes 

uppdrag ingick även a tt lägga fram förslag till en ny forn minneslag. Man 

förespråkade i sammanhanger en riksräckande inventering och en skärpning 

av straffsarsen för åverka n på fornlä mningar (SOU 1922:12 s. 4 3-47). 

lnom fornminnesvårdskomm itten va r man väl med vetna o m a rt pietets

intresset länge hade kommit att prägla fornl ä mningsbegrepper, men a tt 

vetenskapsintresset sedan 1867 års förordning fått en allt mer framträda nde 
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Figur 19. l 1942 års forn· 
minneslag listades äldre 
broar bland fasta fornläm
ningar. 



roll. I det stora hela fann man den äldre definitionen av fornlämningsbe
grepper vara tillfredsställande. Någon utvidgning av begreppet var därför 
inte nödvändig ansåg man, vilket var en sanning med modifikation eftersom 
man trots allt valde att foga till kategorier som avfallsplatser, kult- och 
offerplatser, liksom rester av vägar, broar och hägnader (SOU 1922:11, s. 14). 
Dessutom fann man den innevarande lagen vara allt för otydlig i fråga om 

vad som egentligen avsågs med fast fornlämning, en otydlighet som hade ska
pat osäkerhet vid tillämpningen av fornlämningsbegreppet (SOU 1922:11 s. 
14). Det var därför viktigt, framhöll man, att göra en klar åtskillnad mellan 
kända respektive okända fornlämningar - de förra skulle även fortsättnings
vis ha ett fullgott skydd medan omvårdnaden av nyupptäckta lämningar var 
en bedömnings- och fackmannafråga att ta ställning till från fall till fall. 

Fornminnesvårdskommittens arbete resulterade aldrig i någon ny forn
minneslag. En sådan kom först 1942, det vill säga mitt under brinnande krig 

då enorma kulturhistoriska värden gick till spillo på kontinenten. Den nya 
fornminneslagen (FML) föregicks av en ny utredning som blev tillsatt under 
föregående decennium. I sitt utlåtande från 1938 framhöll man i likhet med 
fornminnesvårdskommitten, att en revision av fornminneslagen i möjligaste 
mån borde bygga på äldre principer (SOU 1938:60, s. 25). Och liksom i 
föregående utredning förespråkades en tillökning av ett antallämningskate
gorier. I den specificerade listan ingick bland annat "märkliga äldre färde
vägar, milstenar och andra vägmärken, broar samt andra likartade anlägg
ningar. Till fasta fornlämningar ha även hänförts fasta naturföremål, till 
vilka åldriga bruk, sägner eller historiska minnen av märklig beskaffenhet 

äro knutna. Detta innebär en utvidgning av begreppet fast fornlämning, som 
ju regelmässigt allenast avser sådana föremål, vilka utgöra resultatet av 
mänsklig verksamhet" (SOU 1938:60, s. 28; järnför Sjöborg 1815b). 

Ännu en nyhet från de sakkunnigas sida var att man för ett mer effektivt 
skydd ville låta ett visst område i fornlämningens omedelbara närhet "för
bliva i orubbat skick" (SOU 1938:60, s. 29). Områdets storlek skulle varie
ra med hur betydelsefull man ansåg fornlämningen vara: "Det synes sålunda 
vara önskvärt", påpekade man, "att kunna förbjuda t.ex. anordnande av en 
dansbana invid en betydande fornlämning, även om det ej är fråga om att 
anordna densamma i fornlämningens omedelbara närhet" (SOU 1938:60, 
s. 30). Någon kulturmiljövård i modern bemärkelse var det dock inte tal om, 

snarare handlade det om ett vidgat objektstänkande. Det sista och kanske 
mest betydelsefulla förslaget på förändring i 1938 års utredning var frågan 
om ålderskriteriet. I 1867 års fornminnesförordning och 1886 års ändring av 
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Figur 20. Aven mrlstenar 
blev under 1940-talet klas· 
sade som fasta fomlam
ningar. 

förordningen, användes begrepp som "hednisk tid", "forntiden" och "forn

tid::~'' (SFS 1867:71; SFS 1886: L9). Från de sakkunnigas sida fann man dem 

vara alltför snäva och tidsangivande. l stället föreslogs att man skulle använ

da sig nv mer neutrala uttryck som "från äldre rider" och "från avlägsen 

rid" (SOU 1938:60, s. 28, 34). 

1938 års sakkunnigutlarande lag i långa srycken rill grund för 1942 ars 

FJ\lL. Begrepp som "forntiden" användes därför inre, men heller inre någor 

av de som föreslogs i utredningen. l stället tillkom andra tidsneutrala uttryck 

och begrepp som "tidigare inbyggare", ''forna rider", "fordom övergivna" 

och "aldriga". Dänned lämnades dörren öppen för arr man i framtiden skul

le kunna införliva allr fler och framföralir yngre kulturlämningar i fornläm

ningsbegreppet. Till kategorin övergivna "bostäder" och "boplatser", lade 

man i FML till "arbetsplatser". l linje med sakkunnigutlåtandet utvidgades 

fornlämningsbegrepper iiven med "lämningar av vårdkasar ävensom märkli

ga färdvägar, vägmärken, broar och likarrade anläggningar fra n forna tider", 

samt "fasta naturföremal till vilka aldriga bruk, sägner eller märkliga bisro

riska minnen äro knutna". Man valde även att freda ert "sa stort område pa 

marken som rarvas för arr bevara fornlämningen och bereda med hänsyn till 

dess art och berydelse nödigt utrymme däromkring" (SFS 1942:350). 
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Monumenten alltjämt i centrum 


En förutsättning för en väl fungerande fornminneslag och en tillfredsställan
de minnesvård är som inledningsvis noterades att vi känner till var i land
skapen olika lämningar befinner sig. En av förgrundsgestalterna i 1913-21 
års fornminnesvårdskommitte var Sigurd Curman, som blott två år efter 
kommittens utlåtande, 1923, övertog stolen som riksantikvarie. Upprepade 
gånger påpekade Curman nödvändigheten av att få till stånd en riksomfat
tande inventering (se även Pettersson 2001). Den exploatering som följde 
den tekniska och ekonomiska utvecklingen hade inneburit ett allt större rov 

på fornlämningsbeståndet, en situation som krävde bättre kunskap om 
beståndets utbredning. En inventering var också viktig för att egnahems
köpare och byggföretag inte skulle känna sig lurade då den mark de köpt 
visade sig vara obrukbar på grund av framkomna men tidigare icke kända 
fornlämningar (Curman 1924). 

Enligt Curman hade inventeringen med andra ord både en bred sam
hällsekonomisk och kulturhistorisk betydelse. Men den hade också en högst 
påtaglig vetenskaplig funktion: "Målet för alla dessa inventeringar är alldeles 

klart: att i ett land, där skriftliga urkunder från äldre tider äro mycket spar
samma och från äldsta tider alldeles saknas, söka samla alla de olikartade 
företeelser, som, sammanställda och rätt tolkade, skola kunna ge oss en 
stundom mera påtaglig och sammanhängande bild av landets utveckling än 
enbart skriftliga urkunder skulle kunnat, och i varje fall vägledande ljusglim
tar över hittills mörka områden" (1936:234). Fornlämningsbegreppets veten

skapliga betydelse mot bakgrund av lämningarnaskällvärde betonades redan 
i fornminnesvårdskommittens utredning (SOU 1922:11, s. 1-2; se även 
Carlie & Kretz 1998:14). De fornlämningar som ur en vetenskaplig aspekt 
borde prioriteras, påpekade man, var de som tillhörde den tid då "inga eller 
helt obetydliga skriftliga urkunder förefinnas", det vill säga de från förhisto
risk tid följt av medeltiden (SOU 1922:12, s. 7). Med andra ord styrdes forn
lämningsbegreppet i hög grad av ett ålderskriterium, ett kriterium som under 
lång tid kom att ligga till grund för den antikvariska bedömningen. 

För att starta upp ett så gigantiskt projekt som en riksomfattande inven
tering fordrades, som Curman själv uttryckte det, "en enhetlig, energisk och 
med tillräckliga arbetsresurser utrustad centra/ledning. Därtill behöves peng

ar, ganska mycket pengar" (1924:ill). Den ekonomiska frågan löstes princi
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piellt 1937. Riksdagen beslutade då att alla fasta fornlämningar ovan mark 


skulle registreras och utmärkas på den av Rikets Allmänna Kartverk (RAK ) 


nyupprättade Ekonomiska kartan över Sverige. Med den tidigare 


Göteborgsinventeringen som förebild (1915-1929 ) och med erfarenheter 


från de sockeninventeringar som dragit igång redan 1925 i ryggen, påbörjade 


den nyinrättade Fornminnesavdelningen 1938 den så kallade kartinvente


ringen med Gotland som första område. Detta innebar starten för det moder


na Riksantikvarieämbetet. l takt med RAK:s utgiv


ning av Ekonomiska kartan fortskred arbetet inom 


den så kallade förstagångsinventeringen fram till 


1977. Redan 1974 påbörjades andragå ngsinven


teringen som kom att fortgå under dryga två decen


nier. 


Vilka typer av lämningar registrerade man då 

under förstagångsinventeringen? Hur tolkade man 

inom antikvariska kretsar den gällande fornmin

neslagen? Det är inte utan skäl man kommit att . ~~ERIB&S
kalla kartinventeringens första fas för en "grav

inventering" - begreppet talar för sig självt 

(Hyenstrand 1978:71 ). Med å lderskriteriet som JAmA ~RNO\MNIN6ARledstjärna registrerades främst sådant som man på 

goda grunder kunde hänföra till förhistorisk 

tid och medeltid, vid sidan av gravar även run Jj{åN HEDNRTIDfN 
stenar, hällristningar, stensträngar, fornborgar, 

liV 
husgrunder och vissa typer av ruiner (Winberg ~SCAR ALMGREN 
1978:91-92). Som vägledning i inventerings

arbetet användes 1923 och 1934 års upplagor av 

Oscar Almgrens mycket populära bok Sveriges Ll ND B LADS-UPPSAlA 
fasta fornlämningar från hednatiden (den senare 

Figur 21 . 1934 års upplaga av Oscar Almgrens Sveriges
upplagan med tillägg av K.A. Gustawsson) och den fasta farnltJmningar från hednatiden som under lång tid 
lite mer populärt hållna versionen Våra minnes fungerade som vl!gledare vid fornminnesinventeringen. 

märken från hedenhös (Selinge 1988: 17). 
Inventeringens begränsade objektsurval berodde emellertid inte på något 

ointresse eller någon okunskap. Bakgrunden var i stället den låga resurstill

delningen och att kartproduktionen dikterade inte bara inventeringens geo

grafiska förlopp utan även dess tempo. I långa stycken valde man därför art 

hå lla fast vid äldre registreringsprinciper (Selinge 1988: 17-18; Winberg 

1978:93). 
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Figur 22- 23. Genom den riksomfattande forn
mlnnesmventeringen har listan över fasta forn· 
lämningar successivt kommit an öka. 

Denn a beroendestä llning till kartprodukti o nen fic k äve n a ndra återverk
ninga r på urva let av lä mningska tegorier. Tro ts a tt bo pl atser unde r flat ma rk 

sed a n 1886 rä kn ades som fasta fo rnlä mnin ga r, art stenå ldersbopla tser 
registrerades vid Götebo rgsinventeringen, lik so m vid inventeringa rna 
sa mba nd med s jö regleringen och kra ft verksurbyggna den i a rrl a nd på 
1940-, 50- och 60-ta len, och att bo platser dess urom ingick so m en egen 
ka tegori i Almg rens bo k, fö rblev d e und er fö rstagå ngsinvente ringen lä nge 
o registre ra de . Unda ntag gjo rdes fö r vissa husg runder frå n jä rnåldern och 
stenå ldersbopla tser med dig nitet so m Alvas tra på lb yggnad i Östergötla nd . 
Orsa ken va r inte i fö rsta ha nd , so m ma n skull e kunn a tro, d et faktum a tt 
bo pla tser ka n vara svå ra att identifi era och att en registrering av dem sku l
le verka tidsöd a nde på en red a n a nsträ ngd eko no mi, äve n o m d er sä kert 
också spela de ro ll. N e j, d et öve rskugga nd e prob ierner ba ko m denn a exklu

dering va r i stä llet att de ansågs svå ra art o mrådesmäss ig t begrä nsa oc h a rr 
ma n av ka rtte kni ska skä l uppl evde de m som pro ble ma tiska att redov isa 
(Selinge 198 8: 17) . Fö rst vid ingå ngen till 70-ta let blev (stenå lders-) bo pla tscr 
fö remå l fö r registrerin g i samba nd med a rt fo rnminnes in vente ringen ko m 
att berö ra Göte bo rg och Bo huslä n oc h No rrland (H ye nstra nd 1979, 
Löthma n 1978, 1980). 

Helt sta tisk förbl ev nu inre ti llä mpnin gen av fo rnl ä mn ingsbegreppet. l 

sa mba nd med 1942 å rs FML kompl etterades lä mningslista n med fä rdv~igar, 

vägmä rken och broar. Vikti gas t blev emellertid med t iden begreppet 
"arbetspla ts" (Selinge muntl. ). Under denn a ka tego ri hamnade bla nd a nn at 
spå r efter jä rnha ntering (fr amfö ra llt i Gästrikl a nd och Små land ), ö desbö len 
o ch d e eno rma få ngstg ro pssys tern som på 50- och fra mfö ra ll t 60-ta ler upp 
dagad es under inventeringen av o rrl and , främst i J ä mtl a nd (se Hyenstra nd 

197 8:70; Winberg 1978 :95) . Eftersom a llt stö rre o mråd en genomsö kres 
ö kad e oc kså kä nn ed o men o m nya lä mnin gsry per. Frä mst skedd e d etta efter 
det att d e g ra vrikaste d ela rna a v land et, Ös t- och Mella nsverige, blev fä rdi g
inventerade oc h a tt nya o mråd en med d elvis n ya ty per av lä mn inga r blev 
rekognosce rad e (Hyenstra nd 1 978 : 70 ; Sclin ge 1988 : 18) . Fö lj a krli gen spe
lad e erfa renh ete r oc h in vente rin gens geogra fi ska fö rskjutning und er efter
krigstid en ro ll fö r a tt fle r lä mnin gska tego rier blev registre ra de, en till växt 
som lå ter sig fö ljas i de arbetsfö reskrifte r oc h a ndra ha nd linga r som under 
5 0- oc h 60 -ta len fö r fa tta des in o m Fo rnminn esavd elnin gen. Den sista i 
rade n, a llm ä nt ka ll a t fö r " de n rö d a", utk o m 1969 oc h a n vänd es m yc ket 
lä nge som e n g rundl ägga nd e ha ndbo k vid in vente rin g (Selinge 1969) . 
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Miljö och funktionalism 
som ledstjärnor 

Ur ett bevarandeperspektiv innebar efterkrigstidens framstegsoptimism ett 

par decennier av aderlåtning. Med varierad iver raserades ga mla rad 

kärnor för att ge plats å t modernare bebyggelse. Den cilieagande urba ni

seringen, parad med en expansiv utbyggnad av infrastrukturen, innebar att 

fornlämningsområden på lö pande band förvandlades till allt ifrå n trafik

platser och trafikleder rill förorts- och industriområ den. Då kulturminnes

vå rden var lågprioriterad gjordes föga för art motverka denna utveckling 

(Kie berg 1987:23; Norcen 1987: 13). Även miljön var hå rt ansa tt: De ökade 

miljö- och giftutsläppen, de växande sopbergen, trafikproblemen, kraft

verksurbyggnaden av älvar och etableringen av storindustriell verksamhet 

som trä- och pappersmassaindustrier, oljeraffinaderier och kärnkraftverk 

lä ngs våra kuster, blev mot slutet av 60-ralet helt enkelt allt fö r på tagliga fö r 

art man läng re kulle kunna bortse frå n dem. 

Infö r de växande hoten mot både na tur- som kulturmil jöer rä lides med 

tiden ö kade krav på att upprätta en mer lå ngsiktig och därmed hå llbar 

samhä ll planering. En adan fy isk riksplanering (FRP) presenterade mot 

sluter av 60-ta let. J stä ller för a tt i efterhand bedöma exploateringens miljö-
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Figur 24. l stället för 
enskilda monument börja
de man under 7Q-talet allt 
oftare att rikta uppmärk
samheten mot hela kultur
miljöer. 



konsekvenser blev det nu upp till exploatörerna själva att inför nyetablering 
bevisa att de kunde nå upp till gälla nde miljökrav (Holm 1987:32 ). I en 

proposition kunde man konstatera att de efterkrigstida samhällsförändring
arna hade medfört "risk för total utradering av den äldre kulturmiljön inom 
stora landskapsavsnitt", och a tt kulturminnesvårdens målsättning därför 
måste vara att "bibehålla ett så rikt bestånd av kulturminnen och kultur
miljöer, att möjligheten bevaras för allmänhet och forskning att följa landets 
odlings- och bebyggelsehistoria och förstå den utveckling som har lett fram 
till vårt nuvarande samhälle" (SOU 1971:75, s. 175). Med andra ord beto
nades samhällets totala historia och dess utnyttjande av landskapet 
(Hyenstrand 1983:41). 

År 1972 presenterades i en statlig utredning, MUS 65, genomgripande 
förslag på en omorganisation av kulturminnesvården. Målet var att inte
grera den i den allmänna sam hällsplaneringen och att ansvaret skulle delas 
mellan stat och kommun (Noreen 1987:14; Pettersson 2003). Kultur
minnesärenden skulle behandlas och vara underordnade den regionala 
myndigheten för att på så vis förenkla beslutsprocessen och anpassa minnes
vården efter lokala för hålla nden. I linj e med länsstyrelsereformen 1976 
inrättades länsantikvarietjänster som ytterst kom att bära ansva ret för den 
regionala vården av kulturminnen inom ramen för FRP och för att vård

program över riks- och länsintressanta kulturmiljöer blev upprättade 
U. Grundberg 2000:84). Länsstyrelsereformen innebar en partiell decent
ralisering av kulturminnesvården. Detta låg helt i linje med tidens krav på 
medborgerlig demokratisering och betoningen av kulturarvets roll som 

identifikationsresurs. Det var en traditionsrik och hemvand miljö, som alla 
hade möjlighet att ta del av för sitt vä lbefinnande och för sin identitet, man 
skulle värna om, inte gamla enskilda monument som i första hand borde 
skyddas från allmänheten (Noreen 1987:14 ). Riksantikvarieämbetets huvud
uppgift blev, vid sidan av viss fortsatt ärendehandläggning, att lägga fram 
riktlinjer och verksamhetsplaner och att bistå de lokala beslutsfattarna med 
råd och förslag (Ödmann 1993:59). Fornminnesavdelningens sysslor bestod 
vid sidan av fornminnesinventeringen bland annat i att utarbeta länsvisa 
kulturmiljöbeskrivningar och att arbeta inom ramen för fastighetsbeteck
ningsreformen (se t.ex. Hyenstrand 1982; Selinge 1976; Löthman muntl.). 

Vilka effekter hade då ?O-talets kulturpolitik på fornlämningsbegreppet? 

Till att börja med innebar omorganiseringen av kulturminnesvården att det 
ytterst blev länsstyrelsen och länsantikvarien som kom att bära ansva ret för 
bedömningen av vad som regionalt skulle klassas som fasta fornlämningar, 
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Figur 25. Kulturminne av 
industriell art: stenbron 
från 1800·talet ute på 
Subbehalvön i Varberg. 

även om Riksantikva rieämbetet alltjämt äger överinseende och överkla

ganderätt genremot dessa beslut. Av hävd har man dock huvudsakligen valt 

att följa Riksantikvarieämbetets bedömning så som den presenteras i det 

riksomfattande registret över fasta forn lämningar och övriga ku lturhisto

riska lämningar- Fornmin nesregistret (FMR} (Olsson 2003: 13). 

J samband med kartverkets revidering av den ekonomiska kartan star

tade som sagt inventeringens andra fas 1974. Erfarenheter från in ven

teringens första fas visade på att kretsen av potentiel la kategorier av fasta 

forn lämningar inte morsvarade bedömningen utifrån FML. Med ökade 

ekonomiska resurser och med nya kulturpolitiska riktlinjer blev målsätt

ningen att skapa en mer helräckande redovisning. Detta innebar att yngre 

ku lturminnen nu på allvar blev föremå l för registrering: "Huvudkravet på 

en forn lämning" , konstaterade Klas-Göran Selinge i sin skiss över tänkbara 

riktlinjer för fornminnesinventeringens verksamhet, "blir så ledes att den 

skall vara övergiven, medan tillkomstriden har underordnad betydelse" 

(1974:14 ). Dessutom innebar det att man gick från ett konventionellt forn

lämningsbegrepp, med förhistoriska gravar i centrum , till att i högre grad 

betona lämningar som sattes i samband med försörjning, såsom spår av 

äldre odlingslandskap (som fossi la åkrar, stenhägnader och röjningsrösen ), 
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kommunikationsleder (hålvägar och runstensvägar), bergs- och metall

hantering (gruvor, hyttplatser och järnframställningsplatser), småskalig 

industriell verksamhet (tjärframställningsplatser, kvarnar och sågar), bebyg

gelselämningar (torp, ödesbölen och by- och gårdstomter}, fångstsystem 

(fångstgropar) och kustanknutna lämningar (som tomtningar och fiske

lägen) (se t.ex. R. Jensen 1993; Norman 1998; Selinge 1974). Det kamek

niska problemet med fornlämningar utan känd begränsning, som boplatser 

men också kulturlager i medeltidsstäder, löstes under 70-talet genom att 

man började tillämpa R inom parentes (R). Vad man gjorde var att man helt 

enkelt övertog Lantmäteriverkets praxis att markera ägolotter utan känd 

begränsning (löthman muntl.). 

1970-talets fornlämningsbegrepp kom som synes att färgas av det spi

rande intresset för miljön och en funktionalistisk samhällssyn. Sammantaget 

innebar det att fokus riktades mot utnyttjandet av kulturlandskapet över 

tid. Även synen på forntiden genomgick under denna period en förändring: 

Medan man tidigare främst tolkade skillnader i det arkeologiska källmate

rialet som uttryck för olika kulturgrupper (kulturhistorisk arkeologi), blev 

det under 60- och framförallt 70-talet på modet att förklara dessa olikheter 

som ett resultat av skilda ekonomiska strategier i en varierad och över tid 
föränderlig miljö (processuell arkeologi). Inom Fornminnesavdelningen 

visade man tidigt intresse för brittiska funktionalister som Grahame Clark 

Figur 26. Nya lämningskategorier har 
sedan 60-talet uppdagats under de 
omfattande exploateringsgrävningar som 
genomförts i samband med storskaliga 
infrastrukturena satsningar. 

4 0 FoRNLk\ ININC)BECIUPPETS ~II STORtA 



och David L. Clarke men också för den i Göteborg verksamme och pro
cessuellt inspirerade Ca rl-Axel Moberg (Selinge 1974; Hyenstrand 1975 ): 
"Fornminnesinventeringen har sökt hävda ett funktionellt och processuellt 
miljöbegrepp, dvs att det som miljö definierade området skall erbjuda 
möjligheter att förstå formernas funktionella bakgrund i landskapet" skrev 
den dåvarande avdeln ingsdirektören för fornminnesinventeringen Åke 
H yenstrand (RAÄ PM 1978:1, s. 43.) I synnerhet visade sig systemteorin 
vara väl ämnad för Fornminnesavdelningens arbete inom ramen för FRP 

(H yenstrand muntl.). 
Det fanns fler faktorer som under 70-talet bidrog till att antalet registre

rade lä mningstyper ökade inom ramen för fornminnesinventeringen. En 
så dan var att man inom Riksantikvarieämbetets Fornminnesavdelning 

började bedriva forskning kring olika lämningstyper och att kontakter hade 
knutits med forskare inom andra ämnesområden, som ortnamnsforskning 
och inte minst kulturgeografi. Detta samarbete påverkade framförallt 
kunskapen om agrara lämningar (Hyenstrand 1975:14; Selinge 1974, 
1988:27). En annan faktor var utgrävningsverksamheten som i samband 

med de offensiva infrastrukturellasatsningarna ökade explosionsartat under 
60- och 70-talen (för diskussion, se Welinder 2003). På så vis uppdagades 
nya typer av lämningar vilket ställde högre krav på en striktare bedömni ng 
av vad som var en fast fornlämning och därmed också vad som var riml igt 
att undersöka och för exploatören att bekosta (se Trotzig 1981:11; Trotzig 
muntl.). Liknande krav på en klarare bedömning ställdes även vid mitten av 
70-talet i samband med planerna på en datorisering av fo rnminnesregistret 
-för en standardiserad registrering krävdes en likartad bedömning, liksom 
en enhetlig nomenklatur (Trotzig muntl.). 
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Kulturmiljövårdens och 
fornlämningsbegreppets 
regiona lisering 

1980- och 90-talens kulturpolitiska målsättning var i långa stycken en 
vidareutveckling av den under 70-talet inslagna vägen. Alltjämt betonades 
därför en vidgad rumslig såväl som tidslig förståelse av kulturarvet och den 
historiska kontinuiteten i landskapet. Lämningar skulle inte förstås isole
rade, först i relation till ett större kulturlandskap kommer de till sin rätt 

och kan då tjäna människan genom att skapa trygghet och en fastare för
ankring i tillvaron. Nyckelbegreppet blev kulturmiljövård och i kontrast 
till det äldre museala och nationella kulturminnestänkandet betonades 
kulturarvets identitetsskapande roll och regionala betydelse inom den sam
tida livsmiljön. 

Målsättningen var att lyfta fram de kulturkvaliteter som finns i den bygd 
där människorna verkar. Och eftersom kulturarvet är en integrerad del av 
allas vår vardagsmiljö, och därtill genomgår ständiga förändringar, bör det 
i första hand inte passivt bevaras utan tvärtom brukas och levandegöras, 
hette det. I linje med detta skulle minnesvården, som det står i 1987/88 års 

kulturmiljövårdsproposition, "bygga på samspel mellan insatser i enlighet 
med medborgarnas uppfattningar om vari de viktiga kulturkvaliteterna 
ligger och en utveckling av den allmänna medvetenheten och kunskaps
basen" (Reg. prop. 1987/88:104, s. 30; se även SOU 1995:84; Reg. prop. 

1996/97:3). Med utgångspunkt tagen i ett mer levande antropologiskt 
kulturbegrepp, och under påverkan av tidens kritiskt reflexiva, tolknings
pluralistiska och mer humanistiskt präglade arkeologi (postprocessuell 
arkeologi), blev det återigen aktuellt att mer kraftfullt betona kulturarvets 
immateriella upplevelse- och pietetsvärden. 

Med naturresurslagen och plan- och bygglagen, båda från 1987, gavs 
kulturmiljövården en integrerad roll i den kommunala mark- och bebyg
gelseplanläggningen. Ansvaret för kulturmiljövården kom visserligen allt
jämt att vila på länsstyrelsen men planeringen blev en kommunal angelägen
het. På så vis ville man stärka medborgarens inflytande men också ansvar 
inom det lokala planeringsarbetet (Blomkvist 1990; Ödmann 1993:83). Det 

senare poängterades även i kulturminneslagen (KML) som trädde i kraft 
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1989 och där det fastslogs att det är allas ansva r att skydda och vårda 
kulturmiljön (SFS 1988:950). I propositionen inför KML anslöt ma n sig i 

långa stycken till den äldre fornminneslagen (för diskussion, se Selinge 
1988). Man kunde dock konstatera, att eftersom fornlämningsbegreppet 
över tid tenderar att förändras måste det anpassas efter nya vete nskapliga 
och arkeologiska landvinningar, men också efter ändrade krav på vad med
borgarna anser vara värt att bevara. Till skillnad från FML, som i princip 

enbart utgör en lista över olika lämningskategorier, presenterades i KML tre 
kriterier för vad som skulle räknas som fasta fornlämningar: att de tillkom
mit i forna tider (ålderdomskriterium), genom äldre tiders bruk (fu nktions
kriterium) och att de är varaktigt övergivna (övergivenhetskriterium) (SFS 
1988:950, 2 kap. l §). Därmed möjliggjordes en än mer elastisk tillämpning 
av fornlämningsbegreppet. 

Fornminnesinventeringens ambition under 80-talet var liksom under 70
talet att utvidga kretsen av fasta fornlämningstyper. I linje med detta lik
nades fo rnlä mningsbegreppet vid ett tillfälle vid en "kärna" som med tiden 
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Figur 28-29. Det döljer sig en hel del 
kulturlämningar i vAra skogar. 

tillväxer med nya "årsringar" och "utskott" - kategorier och objekt (ATA 

PM 1980:7). Principen man följde fram till mitten av decenniet var att 

tillämpa fornlämningsbegreppet efter en någorlunda gemensam mall. 

Samma kriterier och definitioner, och i förlängningen samma lämningstyper, 

skulle gälla för i stort sett hela landet. Tendensen under senare delen av 80

talet var att man började frångå ä ldre principer vid beslut vilket resulterade 

i vissa regionala skillnader. Bakom detta låg flera samverkande faktorer. En 

sådan var att nya områden inventerades, med nya och områdesspecifika 
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lämningstyper som var svåra att foga in i befintliga kategorier. En annan 
faktor var art man på vissa länsstyrelser och länsmuseer tog sig den rätt som 
sedan länsstyrelsereformen hade inneburit att de själva kunde besluta om 
vad för typer av kulturlämningar som skulle fredas. Den tredje och sista 
omständigheten var att Riksantikvarieämbetet 1987 genomgick en omorga
nisation och att dokumentationsenheten och registerenheten splittrades, vil
ket påverkade den tidigare enhetugheten vid bedömningen av fasta fornläm
ningar (Bertilsson muntl.). 

Inom Riksantikvarieämbetet började det allt mer divergerade fornläm
ningsbegreppet, och i en del fall även den selektiva R-markeringen som inne
bar att enbart ett urval av vissa lämningskategorier blev R-märkta, mot slutet 
av 80- och början av 90-talet att uppfattas som ett problem. Man såg det som 
"farligt att ha regionala skillnader i ti llämpningen av fornlämningsbegreppet" 
(RAÄ, Minnesanteckningar), eftersom "bristen på tydlig policy kan leda till 
en successiv framväxt av regionala fornlämningsbegrepp vilket är olämpligt" 

(RAÄ, PM 5/91 ). År 1993 kunde läget sammanfattas på följande vis: "För 
vissa kategorier av kulturlämningar råder i dag en viss oenighet, eller i varje 
fall oklarhet, vad gäller talkningen av kulturminneslagen och tillämpningen 
av fornlämningsbegreppet. En förhoppning är att en ökad enighet skall kunna 
komma till stånd framöver mellan aktörerna inom kulturmiljövården i dessa 
frågor. Vi är överens om det mesta, men det finns fortfarande frågor att reda 
ut. Enligt min uppfattning är det således viktigt, ja nödvändigt, att alla aktö
rer inom kulturmiljövården hanterar fornlämningsbegreppet så enhetligt som 
möjligt, att vi samarbetar och att vi drar åt samma håll" (R. Jensen 1993:59). 

Kritiken mot den antikvariska hanteringen av fornlämningsbegreppet var 

inte bara intern. Den kom även utifrån och bottnade främst i att stora area
ler mark på grund av omfattande R-mä rkningar upplevdes som begränsande 
för ägarens exploateringsrätt. Reaktionen kom framförallt från skogsägare 
på vars ägor man hade registrerat omfattande röjningsröseområden, så ka l
lade hackerör. Just fornlämningar i skogslandskapet blev med den nya skogs
politiken och ändringen av skogsvårdslagen (SFS 1993:553, SKSFS 1993:2), 

liksom de hot mot kulturlämningar som det moderna skogsbruket medfört, 
mycket uppmärksammade under 90-talet. För att öka kunskapen om vårt 
skogliga kulturarv, och samtidigt skapa underlag för att integrera det i en 

effektiv kulturminnesvård, påbörjades i samarbete mellan dåvara nde 
Skogsvårdssryrelsen och Riksantikvarieämbetet ett omfattande inventerings
projekt- Skog och Historia. Kartinventeringen, däremot, trappades kraftigt 
ned vid mitten av 1990-talet. 
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Figur 30. Agenda kulturarvs programförklaring. 

Provinsialismen tur och retur 
- mot en dialog om 
fornlämningsbegreppet 

Under 90-talet riktades även kritik mot att de kulturmiljövårdsplaner som 

sattes upp under föregående decennier i föga utsträckning blivit realiserade. 

Det var en sanning med modifikation, framhölls det, att man lyft blicken 

från de enskilda monumenten till art även innefatta hela miljöer. Kritiken 

gällde även att på tok för lite hade gjorts för att främja regionala intressen 

i bevarandefrågor. Försöken att få till stånd en dialog med medborgarna 

hade varit ytterst begränsade samtidigt som tolkningsföreträdet kommit att 

stanna hos den centrala myndigheten (se t.ex. Bursrröm, Winberg & 
Zachrisson 1997; Carlie & Kretz 1998:20-21; Welinder 1993; för diskus

sion se även Tagesson 2001). Situationen hotade att kväsa det lokala enga

gemanget för de regionala kulturminnesbestånden och därmed också att 
underminera kulturmiljövården. 

2000-talets kulturmiljövårdspolitik har, i linje med Agenda kulturarv, så 

långt kommit att handla om att knyta ihop påsen efter de senaste decenni

ernas försök till kulturpolitisk samhällsanpassning; att decentralisera 

kulturarvsförvaltningens ansvarsområde, att öppna upp för en dialog om 

kulturarvets värdegrunder och att etablera en samverkan mellan medbor

gare och kulturarvsförvaltande institutioner. Ytterst måste kulturarvsför

valtningen organiseras för att värna om en hållbar demokratisering vilket 

ställer krav på ert ökat medborgarinflytande och en anpassning av kultur

arvsbegreppet efter dagens mångkulturella sam hälle, heter det (för diskus

sion, se Gustafsson & Karlsson 2004). 

De diskussioner som berört fornlämningsbegreppet har bland annat 

handlat om huruvida man ska begränsa eller fortsätta att utvidga kretsen av 

fasta fornlämningar. En annan viktig fråga är hur vi bör göra för att preci

sera och tydliggöra vad som menas med fast fornlämning, främst med avse

ende på sentida bebyggelselämningar och skogliga lämningar. Bakgrunden 

är de satsningar som gjorts inom projektet Skog och Historia och utveck

lingen av ett digitalt fornminnesinforma tionssystem (FMIS) som presenterat 

en delvis ny fornminnesnomenklatur (RAÄ PM 2002:5) . l)iskussionen har 

också berört hanteringen av fornlämningsbegreppet mot bakgrund av 
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dagens kulturpolitiska målsättningar och hur det ska kunna anpassas i sam
klang och i dialog med a ndra samhällsaktörer (Olsson 2003). Hur ska man 

ställa sig till bruknings- och exploateringsrätten i områden med ytmässigt 
omfattande fornlämningar (som boplats- och röjningsröseområden) och hur 

ska fornlämningsbegreppet med tanke på decentraliseringen och lokala 
aktörers krav på medbestämmanderätt anpassas regionalt? 

Dagens provinsialism har sina historiska förebilder, men också sin histo
riska förklaring . Sett ur ett kortare historiskt perspektiv är den senaste 
tidens diskussion om en demokratisering av fornlämningsbegreppet i mångt 
och mycket en reaktion på att man som medborgare sedan slutet av 1800
talet i stor utsträckning varit exkluderad från samtal som berör kultur
arvsfrågor och i förlängningen från vad det är som ska bevaras och varför. 
Så har inte alltid varit fallet. Sett ur ett längre historiskt perspektiv så har 
relationen mellan den centrala kulturarvsförvaltningen och provinsiella 

Figur 31. Romantikens vurmande för det 
svenska landskapet och forntida lamningar 
förenade i en och samma bild. 
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aktörer, som hembygds- och fornminnesföreningar, ibland varit spänt, 
ibland neutralt och vid ytterligare andra tillfällen har det funnits ett kon

struktivt samarbete (se t.ex. Beckman 1993:86-88). Grovt sett skulle man 
kunna säga, att under perioder då kulturarvsförvaltningen varit svagt 
organiserad, som under 1700-talet och 1800-talets förra hälft, har för
hållandet inte sällan varit komplementärt. Däremot har kulturarvsförvalt
ningens tolkningsföreträde under andra tider, som under 1800-talets senare 
del, tvärtom ibland givit upphov till kontroverser. 

Den provinsialism jag här talar om är minst lika gammal som det stat
liga, nationella, intresset för landets minnesmärken. Spår av den finner vi 
redan under 1600-talet i form av lovtal över den egna bygdens förträfflig
het och i den ortbeskrivningsflora som då började ta form. Men det var 

först under 1700-talet som provinsialismen på allvar blommade ut, det vill 
säga under samma period som den nationella chauvinismen kom av sig 
och som den antikvariska verksamheten överlevde mycket tack vare det 
lokala engagemanget. Under 1800-talet ökade som bekant intresset för 
landets kulturarv dramatiskt, såväl nationellt som regionalt. Den antikva
riska verksamhet som bedrevs inom den centrala förvaltningen komplette
rades under seklets första del lokalt av engagerade, privata aktörer. Men 
nya tider stod för dörren och under 1800-talets andra hälft skar sig sam

arbetet. Gränsen mellan vad som betraktades som seriös respektive icke 
seriös fornforskning markerades och från statligt håll började man att 
understödja forskning, en heltidsanställd yrkeskår och så småningom även 

utbildning. 
Samtidigt som den antikvariska verksamheten än mer förstatligades blev 

den, som tidigare noterades, alltmer centraliserad och knuten till vår huvud
stad. Kvar ute i landet fanns alla de som betraktade sig själva som forn
forskare, men vars forskning kom att hämmas av seklets fornminneslagar. 
Ett viktigt led i denna brytning var den så kallade hembudsplikten som inne
bar att föremål av brons och koppar vid sidan av guld- och silverföremål 
skulle tillfalla staten och dess samlingar (Wetterberg 1992:41-45). Inom de 
framväxande fornminnesföreningarna reagerade man kraftigt på att möjlig

heten att bedriva privat fornforskning och att skapa egna samlingar blev 
beskurna. Liksom i dag löd kommentaren att förhållandet riskerade att 
utarma intresset för den lokala bygdens historia och dess kulturarv. 
skillnaden är, att medan dagens projicering på bygdens kulturskatter kan
ske främst bottnar i vårt medlemskap i EU och den tilltagande globalisering
en, var den tidens reaktion från "de fria forskarna", som Nils Gabriel 
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Djurklou kallade sig själv och sina gelikar, ett svar på den alienation man 
kände i samband med urbaniseringen, internationaliseringen och industria
liseringen. 

Under 1900-talet kom det lokala intresset för kulturarvet att tidigt kana
liseras via den framväxande hembygdsrörelsen och under 70- och 80-talen 
genom bland annat den inflytelserika Gräv-där-du-står-rörelsen (se även 
Edquist 2005). Detta intresse har, som vi tidigare kunde se, på intet vis 
minskat. Tvärt om har det från 90-talet och framåt eskalerat. Och för att 
tillmötesgå detta, och för att samtidigt ta till vara på det lokala engagemang 
som många visar, lägger man i dag stor vikt vid att både förmedla om och 
att integrera lokala intressenter i pågående projekt och direkta arkeologiska 
undersökningar (Feldt 2002; Högberg 2002; Holtorf & Högberg 2005). 

För att sammanfatta det hela så har fornlämningsbegreppet genom histori 
en kommit att präglas av en komplex väv av faktorer. Utöver olika kultur
politiska och juridiska omständigheter har jag som exempel tagit upp 
kulturarvsförvaltningens organisation, dess ekonomi liksom dess praktik i 
form av inventering och forskning där både personliga och forsknings
kollektiva insatser spelat en avgörande roll för bedömningen av vad som 
sedan mitten av 1800-talet kommit att gå under benämningen fasta forn
lämningar. Fornlämningsbegreppet har också kommit att präglas av den 
ömsesidighet och det samspel som genom historien funnits mellan den 
centrala förvaltningen och lokala intressenter. Jag tänker då inte enbart på 
det förhållandet att man vid en antikvarisk bedömning i varierande grad 
tagit hänsyn till minnesmärkenas lokala pietetsvärden, utan även på det 
engagemang som funnits och som alltjämt finns och som väsentligt bidragit 
till en tidvis aktiv regional kulturminnesvård. 

Förhållandet mellan den centrala kulturarvsförvaltningen och lokala 
aktörer som hembygds- och fornminnesföreningar har emellertid inte alltid 
präglats av ömsesidighet. Kulturarvsförvaltningens tolkningsföreträde, som 
i frågan om vad som ska bevaras, i vilken mån andra än de officiellt initie
rade ska få ägna sig åt mer närgående studier och hur det studerade mate
rialet ska tolkas, har därför inte varit okontroversiellt. Vad som kan sägas 
karaktärisera fornlämningsbegreppet och dess historia är således inte enbart 
vad det är som över tid väljs ut, utan också vem det är som får välja och i 
vems intresse detta görs. Detta är aspekter av fornlämningsbegreppets 
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konstruktion som ständigt måste ventileras och problematiseras och som 
säkert kommer att mynna ut i nya polariserande monologer men också i 
framtida konstruktiva dialoger. 

Denna skrift är en sammanfattning av den utredning om fornlämnings
begreppets historia som undertecknad genomförde på uppdrag av Riks
antikvarieämbetet under hösten 2002. Delar av texten ingår även i artikeln 
'Konsten att konstruera ett kulturarv. Om fornlämningsbegreppet och den 
antikvariska verksamhetens historia' (2005b), samt Fornminnen Kultur
minnen Lokalminnen (Jensen under utgivning) . 
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