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Inledning

Bakgrund
Samhällsplanering innebär förändring och kan, om den görs utan förståelse för de kultur
värden som berörs, innebära ett hot mot dessa. Insikten om detta gjorde att man vid 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) kring mitten av 1980-talet intensifierade diskussionerna 
om hur man skulle förmedla kunskaper om fornminnena så att de gav ett tillfredsstäl
lande underlag för planering och samtidigt uppfattades som en tillgång för samhällspla
neringen. Parallellt med dessa diskussioner pågick vid lantmäteriverket utvecklingen av 
den digitaliserade kartan. Vid RAÄ:s fornminnesinventering undersöktes möjligheterna 
att på kartan markera inte bara den fysiska fornlämningen utan även fornminnesom- 
rådet, d.v.s. det område på marken som hör till denna och som omfattas av kulturmin
neslagens bestämmelser.

För att studera förutsättningarna för en utökad kunskapsförmedling till kommunerna 
genomförde fornminnesinventeringen år 1992 en försökverksamhet av några områden i 
Kristianstads län. Direktiven till inventerarna var att redovisa individuellt motiverade 
fornlämningsområden till varje fornlämning samt att beskriva lämningens betydelse och 
dess samband med andra fornlämningar i området. Försöksverksamheten stöddes med 
RAÄ:s forsknings- och utvecklingsmedel (FoU-medel), genom det s. k. Kris-projektet. 
De närmast följande åren fortsatte försöksverksamheten genom ett samarbete med Växjö 
kommun. Arbetet visade bland annat att oklarhet kunde uppkomma när det gällde de 
utpekade fornlämningsområdenas formella status. En annan svårighet uppstod när det 
gällde att bedöma olika kvalitetsaspekter, t. ex. saknades en teoretisk grund för detta 
(Meschke: Fornlämningar en kommunal angelägenhet. I Kulturmiljövård 2-3, 1993).

En intern utvärdering av utvecklingsarbetet ledde fram till ett uttalat behov av att för
ankra projektet i den universitetsanknutna forskningen. Hösten 1994 anställdes därför 
Anne Carlie för att utarbeta ett forskningsprogram och plan för det fortsatta arbetet. En 
fördjupad plan för projektet Arkeologisk kulturmiljövård och samhällsplanering låg fär
dig i juni 1995. Genom beviljade anslag från RAÄ:s FoU-medel kunde projektet omedel
bart påbörjas med Anne Carlie som projektledare. Med föreliggande rapport redovisas 
resultaten av projektets arbete, som officiellt avslutades vid årsskiftet 1996/1997. Föl
jande personal har under den aktuella tiden varit anställda inom projektet under kortare 
perioder för olika forskningsuppgifter: Cristina Björn, Kjell Edvinger, Carl-Gustaf Hagan- 
der, Eva Kretz, Pernilla Nordström och Helena Marmros.

Projektets mål
Det övergripande målet för projektet har varit att försöka finna former för att förbättra 
kommunernas kunskapsunderlag avseende fornlämningar. Som ett led i detta arbete har 
projektets insatser, i enlighet med projektplanen (1995-06-21), inriktats på följande mo
ment:

• Antikvarisk och planeringsmässig utvärdering av fornlämningsunderlag, framtagna i 
samband med kommunal planering.

• Behovsundersökning rörande kommunernas inställning till planeringsunderlag för forn
lämningar.

• Juridisk granskning av olika aktörers roller och ansvar i samband med framtagande av 
frivilliga fornlämningsunderlag i den kommunala planeringen.
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• Utveckling av modell och metoder för särskilt planeringsinriktat fornlämningsunderlag.

• Utveckling av en teoretisk och metodisk grund för värdebedömning av fornlämningar 
samt redovisning av kulturmiljö vårdens bevarandeintentioner utifrån ett historiskt per
spektiv.

• Strategier inför förmedling och marknadsföring av projektets resultat.

Rapportens uppläggning
De samlade resultaten av projektets arbete presenteras i sju olika delrapporter. I delrap
port 1 ges en sammanfattande redogörelse för projektets resultat samt förslag till riktlin
jer för myndighetens fortsatta arbete med förmedling och marknadsföring av planerings- 
inriktade fornlämningsunderlag.

Arbetet i rapporterna 2-5 har inriktats på en kartläggning av de faktiska förhållandena. 
Härmed avses dels en dokumentation och utvärdering av olika exempel på fornlämnings
underlag, framtagna i samband med kommunal planering, dels en undersökning avse
ende kommunernas behov av förbättrade underlag i olika skeden av planeringsprocessen. 
Underlaget för delar av Växjö kommun intar, genom RAÄ:s försöksverksamhet med 
preliminär avgränsning av fornlämningsområden, en central plats i denna utvärdering.

Delrapport 2 innehåller en utvärdering av Växjöunderlaget och övriga jämförande 
fornlämningsunderlag från antikvarisk synpunkt. Faktorer som granskats närmare är 
bland annat underlagens ambitionsnivå, deras antikvariska status och tydlighet samt de 
skriftliga och kartmässiga redovisningsformer som använts.

Fornlämningsunderlagens planeringsmässiga hantering har granskats närmare i delrap
port 3. Det vill säga på vilka sätt dessa har använts och integrerats i kommunernas plan
arbete.

För att undersöka kommunernas framtida behov av fornlämningsunderlag genomförde 
projektet under hösten 1995 en rikstäckande behovsundersökning avseende kommuner
nas önskemål om en förbättrad redovisning av fornlämningar. Resultaten från under
sökningen presenteras i delrapport 4.

I projektets forskningsplan ingick även att juridiskt granska olika aktörers roller och 
ansvar när s. k. frivilliga fornlämningsunderlag används i samband med kommunal pla
nering. Delrapport 5 är ett led i detta arbete. Rapporten redovisar fornlämningsfrågor 
utifrån plan- och bygglagen; d. v. s. processen kring kommunal översiktsplan, fördjup
ning av översiktplan, detaljplan samt bygglov utan föregående detaljplan, tillsammans 
med kommentarer.

Ett samlat förslag till modell och metoder för ett förbättrat planeringsinriktat fornläm
ningsunderlag redovisas i delrapport 6.

I delrapport 7 slutligen presenteras ett förslag till teoretisk och metodisk grund för värde
bedömning av fornlämningar för kulturmiljövården. I rapporten ges även en historisk 
tillbakablick över förändringarna i den statliga kulturmiljövårdens bevarandemål.
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Av forskningsrapportens olika delar har rapporterna 1, 2, 6 och 7 framtagits och för
fattats av projektledaren. För delrapporterna 3 och 4 svarar Pernilla Nordström, Riks
antikvarieämbetet, medan sammanställningen av enkätsvar i delrapport 4, bilaga 3, ge
nomförts av Lotte Änderung Nordin. Delrapport 5 har författats av Cristina Björn, 
Stockholms stad, och Carl-Gustaf Hagander, Länsstyrelsen, Stockholms län. Slutligen 
svarar Eva Kretz, Arkeologiska institutionen, Stockholm, för exempelsamlingen med 
olika fornlämningsärenden i delrapport 7.

Referensgruppen
Projektets arbete har fortlöpande följts av en särskild referensgrupp, med representanter 
från både kulturmiljövården och den fysiska planeringen. Referensgruppens deltagare 
består av arkitekt Cristina Björn, Stockholms stads byggnadskontor; länsantikvarie Carin 
Bunte, Länsstyrelsen Skåne; avdelningsdirektör Leif Gren, Riksantikvarieämbetet, Land- 
skapsenheten; byråchef Ola Kyhlberg, Riksantikvarieämbetet, Specialistenheten; pro
fessor Lars Larsson, Arkeologiska institutionen, Lund; avdelningschef Christian Meschke, 
Riksantikvarieämbetet, Plan- och fornminnesenheten, samt arkitekt Ingrid Persson, Bo
verket, Stadsmiljöavdelningen. Projektets fortskridande har dessutom följts av Ivar Eklöf, 
tidigare chef för Plan- och fornminnesenheten. Ett hjärtligt tack riktas till samtliga nämnda 
för deras insatser i projektet.

Våren 1996 anordnade projektet ett endagsseminarium kring fornlämningar och fysisk 
planering. Till seminariet inbjöds företrädare för både den egna sektorn och kommuner
nas planering. Kombinationen av personer med kompetens från olika delområden bi
drog till en intressant och konstruktiv diskussion, av betydelse för projektets fortsatta 
arbete. Samtliga deltagare tackas därför för sin medverkan i seminariet.

Avslutningsvis skall även ett särskilt tack riktas till projektets samtliga medarbetare samt 
till de forskare vid arkeologiska institutionen i Lund som i augusti 1996 medverkade i 
projektets diskussionsseminarium, avseende en teoretisk grund för värdebedömning inom 
kulturmiljövården.

Halmstad i juni 1997 

Anne Carlie

Stockholm i juni 1997 

Christian Meschke
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1. Sammanfattning

1.1 Inledning
I denna delrapport ges en sammanfattande presentation av projektets uppnådda resultat 
i delrapporterna 2-7. För att undvika ett strikt referat av resultaten i respektive delrap
port har sammanfattningen strukturerats med utgångspunkt från fyra övergripande frå
gor, nämligen:

• Vilka typer av fornlämningsunderlag finns i dag tillgängliga för kommunernas planering?

• Vad kännetecknar dagens fördjupade fornlämningsunderlag?

• Vilka behov har kommunerna av förbättrade fornlämningsunderlag?

• Fornlämningsunderlag i planeringen - ett statligt eller kommunalt ansvar?

Sammanfattningen avslutas med en kortfattad redogörelse för projektets förslag avse
ende modell för särskilda planeringsinriktade fornlämningsunderlag samt synpunkter 
på vilka delar av projektets resultat som kan förmedlas vidare, dels inom den egna sek
torn, dels till den fysiska planeringens aktörer.

1.2 Vilka typer av fornlämningsunderlag finns i dag tillgängliga för kommunernas 
planering?

Befintlig information om fornlämningar
Kommunerna har för sin planering tillgång till olika typer av underlag, vari fornlämningar 
ingår. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister med tillhörande registerkarta (FMR) 
utgör här det viktigaste och mest heltäckande underlaget. Fornminnesinventeringens 
representativitet varierar dock, beroende på underlagets ålder och förändringar i ambi
tionsnivån, betydligt mellan olika regioner. FMR kan i vissa områden ha fördjupats ge
nom olika specialinventeringar.

Information om fornlämningar kan vidare erhållas genom olika typer av allmänna kar
tor. Samtliga lagskyddade fornlämningar finns således redovisade på den ekonomiska 
kartan, medan andra kartor (t. ex. den topografiska kartan liksom den ”röda” och ”blåa” 
kartan) endast visar på ett begränsat urval av det kända fornlämningsbeståndet.

Redovisningen av fornlämningar kännetecknas fortfarande av en stark objektfokusering, 
sannolikt som en av fornminneslagstiftningens utformning och inriktning. Redovisning 
av samlade fornlämningsmilj öer förekommer framför allt i de regionala och kommuna
la kulturmiljövårdsprogram som i många fall framtagits som ett stöd för kommunernas 
översiktliga planering. Dessutom innehåller en stor del av kulturmiljövårdens riksintresse
områden fornlämningar i varierande omfattning.

Fördjupade fornlämningsunderlag
Den bild av fornlämningsbeståndet som erhålls i fornminnesregistret behöver inför en 
planerad exploatering i allmänhet fördjupas för att ge ett säkrare bedömningsunderlag. 
En sådan fördjupning kan genomföras på frivillig väg. Vanligare är dock att länsstyrel
sen beslutar om en särskild utredning i enlighet med KML 2 kap. 11 §. Sådana underlag 
bekostas av exploatören/ kommunen.
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1.3 Vad kännetecknar dagens fördjupade fornlämningsunderlag?
För att inför utvecklingsarbetet med planeringsinriktat fornlämningsunderlag få en bättre 
grund i det empiriska materialet, genomfördes i ett tidigt skede av projektet, en riktad 
undersökning av befintliga exempel på fördjupade fornlämningsunderlag framtagna i 
samband med kommunal planering. Syftet med utvärderingen var att få en överblick 
över vilka problem och brister som finns i dagens planeringsunderlag; dels från antikva
risk synpunkt, dels i planeringshänseende.

Föreliggande projekt medverkade under 1993-1994 i framtagandet av ett planerings
underlag för delar av Växjö kommun. Förutom detta material insamlades jämförande 
underlag från ytterligare nio kommuner, samtliga belägna i landets södra delar. Gemen
samt för de granskade underlagen (12 st) var att dessa framtagits i ett förhållandevis 
tidigt skede av planeringsprocessen; vanligen i samband med eller inför en fördjupning 
av översiktsplanen. Tre av underlagen omfattar större arealer, mellan 43 och 95 km2. 
Övriga underlag berör mindre områden, varierande från 1,3 till 12,5 km2.

Av de granskade underlagen har sex stycken definierats som ”arkeologisk utredning 
etapp 1”. Tre av dessa har utförts på frivillig väg, medan tre genomförts efter beslut från 
länsstyrelsen. Två av underlagen benämns förstudier, för att signalera att det handlar 
om preliminära underlag som senare måste kompletteras och fördjupas med särskild 
utredning enligt KML. Övriga material kallas ”kulturhistorisk byråutredning”, ”kultur
historiskt och arkeologiskt planeringsunderlag” respektive ”riktad arkeologisk invente
ring för den fysiska planeringen”. Sistnämnda underlag jämställs av länsstyrelsen med 
en arkeologisk utredning etapp 1.

I de följande avsnitten återges mycket kortfattat resultaten av projektets utvärdering. 
För en mer uttömmande presentation hänvisas till delrapporterna 2 och 3.

Ambitionsnivå och antikvarisk status
Projektets utvärdering visar i flera fall på återkommande problem och brister i de ge
nomgångna fornlämningsunderlagen. Underlagens ambitionsnivå och utformning har i 
regel inte anpassats efter kommunernas behov av ett stegvist fördjupat kunskapsunderlag, 
utan i stället efter de antikvariska rutiner som utvecklats inom kulturmiljöområdet. Detta 
innebär i flera fall att man inför underlagets framtagande tillämpat en ambitionsnivå, 
motsvarande den vid arkeologisk utredning, etapp 1, d. v. s. som förutom arkiv- och 
kartstudier även omfattar en fördjupad inventering i fält.

Ambitionsnivån i underlagen har huvudsakligen inriktats på en fördjupning av forn- 
lämningsbilden för att ge en säkrare bedömningsgrund inför kommunernas exploaterings- 
förberedande verksamheter. I denna fördjupning ingår även redovisning av områden där 
ett fortsatt behov bedöms föreligga av att utreda fornlämningars förekomst.

I nästan samtliga underlag, Växjömaterialet undantaget, saknas däremot antikvariska 
synpunkter på fornlämningarnas betydelse som en resurs för kommunens framtida pla
nering och markanvändning.

Flera av de studerade fornlämningsunderlagen har dessutom en oklar ställning i förhål
lande till kulturminneslagstiftningens bestämmelser. Det har således inte alltid varit själv
klart för kommunerna att rådgöra med de antikvariska myndigheterna om vilken status 
underlagen skall ha.
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Antikvarisk tydlighet
Merparten av fornlämningsunderlagen har utformats som rapporter i stencilform, där både 
textdel och kartdel ingår. Där större områden berörs (jfr Växjö, Västerås och Sollentuna) har 
kartmaterialet levererats separat i form av transparanta kalker till den ekonomiska kartan. 
Växjömaterialet har på kommunens begäran även lagts in i GIS. Samordningen mellan un
derlagens textdel och kartdel är, framför allt i dessa större underlag, mycket bristfällig. 
Flertalet underlag uppvisar även brister i den antikvariska tydligheten:

• Tydliga anvisningar saknas för hur redovisade data i underlaget skall tolkas; detta 
gäller inte minst för kartmaterialet som ofta innehåller en stor mängd detalj information.

• Redovisningen av lämningarnas fornlämningsstatus är i underlagens kartmaterial i 
flera fall bristfällig, d. v. s. huruvida dessa är skyddade enligt KML eller ej.

• Flertalet underlag saknar information om att det till varje fornlämning också hör ett 
särskilt fornlämningsområde.

Underlagens giltighet och ajourhållning
Tiden mellan kommunens framtagning av planeringsunderlag och den tänkta exploate
ringens genomförande sträcker sig ofta över en längre tidsperiod. Det är därför viktigt 
att det finns rutiner för översyn av fornlämningsunderlagets giltighet och ajourhållning.

Projektets utvärdering visar att frågan om underlagens giltighet och framtida ajourhållning 
inte diskuterats i några av de studerade exemplen. Detta förhållande gäller även för Växjö, 
där underlagets kartdel digitaliserats och lagts in i GIS. Registrering på data torde annars ge
nerellt sett underlätta rutinerna för en fortlöpande uppdatering av fornlämningsunderlaget.

Uppföljning av underlagens användning i planeringen
Som en del i projektets utvärdering ingick även att följa upp hur de studerade underlagen an
vänts och integrerats i kommunernas planering. Utvärderingen försvårades dock av att under
lagen var nyligen framtagna och därför ännu inte använts i nämnvärd utsträckning. Projekt
ets undersökning ger vid handen att samtliga av de granskade kommunerna (fem st) i stort 
sett var nöjda med sitt underlag. De synpunkter på förbättringar som framkom var följande:

Fornlämningarna bör, menar man, förklaras så pedagogiskt som möjligt, för att man 
genom materialet skall förstå deras roll i ett större historiskt och geografiskt samman
hang. Den arkeologiska terminologin bör göras mer begriplig, samtidigt som t. ex. enkla 
illustrationer av olika fornlämningstyper skulle öka läsbarheten och förståelsen.

Kommunerna framhåller att fornlämningsunderlaget är ett dyrbart planeringsunderlag. 
Därför förväntar man sig också tydligare besked om fornlämningar, t. ex. avseende fram
tida beslut om borttagande samt storlek på utgrävningskostnaderna. En värdering av 
fornlämningarna efterfrågas också i flera fall.

Fornlämningsunderlagets utformning måste vara avpassad till kommunens kartmate
rial. Underlaget måste också enkelt kunna mångfaldigas så att andra, förutom den be
ställande avdelningen på kommunen, kan ta del av detta. En digitalisering av underlaget 
skulle här sannolikt underlätta användandet. I några fall framhålls att det vore idealiskt 
om länsstyrelserna hade digitaliserade, ajourförda underlag eller register som kommu
nerna kunde koppla upp sig till.
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Övriga slutsatser
Projektets uppföljning av planeringsunderlagen visar att kommunerna har både intresse 
och erfarenhet av att ta till vara fornlämningar i den fysiska planeringen. Man uppfattar 
i allmänhet fornlämningar som berikande, samtidigt som dessa innebär att planeringsar
bete och utbyggnader kompliceras och fördyras. Följande aspekter framkom här i sam
band med projektets utvärdering:

Överföringen av information om fornlämningar är i dag bristfällig, såväl mellan de an
tikvariska myndigheterna och kommunerna som inom respektive kommun. Det är oklart 
om och hur kunskapen om nyupptäckta fornlämningar kommer kommunerna till del. 
Samtidigt saknas inom kommunerna rutiner för internt kunskapsutbyte.

Ansvarsfördelningen stat - kommun måste klargöras närmare. Hur stort ansvar kan läg
gas på kommunerna själva att ta fram fördjupade fornlämningsunderlag? Vilket ansvar 
har staten att tillhandahålla material?

1.4 Vilka behov har kommunerna av förbättrade fornlämningsunderlag?
Som ett led i projektets arbete med att utveckla planeringsinriktat fornlämningsunderlag, 
genomfördes under hösten 1995 en rikstäckande undersökning avseende kommunernas 
behov och önskemål om förbättrad redovisning av fornlämningar. Huvudmålet med 
undersökningen var dels att få svar på i vilka sammanhang man inom den kommunala 
planeringen önskade ett fördjupat fornlämningsunderlag, dels vilken typ av information 
detta underlag borde innehålla. Ett annat mål var att få en bild av kommunernas erfaren
heter av fornlämningshantering i den fysiska planeringen, t. ex. var man i regel inhämtar in
formation om förekomsten av fornlämningar; hur ofta fornlämningar berörs vid planering 
och byggande samt om fornlämningar medfört oförutsedda problem för kommunen.

En enkät med 11 frågor och olika svarsalternativ utformades och tillsändes landets samt
liga kommuner (jfr delrapport 4, bilaga 1). Av 288 kommuner inkom inte mindre än 232 
st (ca 80 %) med svar inom utsatt tid. Den höga svarsfrekvensen visar att det bland 
kommunerna finns ett betydande intresse för fornlämningsfrågor i planeringsprocessen.

Projektets undersökning visar att kommunernas behov av förbättrade underlag över lag 
är stort. Många kommuner har också erfarit att otillräcklig information om fornlämningar 
medfört problem vid planläggning och byggande. Svarsresultaten visar här på följande 
behov och önskemål:

• Att sammanlagt 72 % av kommunerna (166 st) anser sig behöva ett förbättrat forn
lämningsunderlag; att intresset för underlag är störst i samband med upprättande av de
taljplaner (79 %) och fördjupningar av översiktplanen (62 %); samt något mindre för mate
rial till den kommuntäckande översiktsplanen (40 %) och för bygglov sprövning (55 %).

• Att planeringsinriktade fornlämningsunderlag bör innehålla olika typer av informa
tion; avgränsning av fornlämningsområden, information om fornlämningarnas värde/ 
betydelse, avgränsning av områden som kan misstänkas innehålla ytterligare forn
lämningar än de redan kända samt upplysningar om iornlämningstyp.

• Att fornlämningsunderlaget inom en snar framtid bör utformas digitalt eller med möj
ligheter till digitalisering, om detta skall kunna bearbetas tillsammans med andra sektorers 
underlag.
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• Att de antikvariska myndigheterna och institutionerna upprättar enklare och snabba 
rutiner så att kommunerna omgående får kännedom om ändringar och tillägg i forn- 
minnesregistret samt om upptäckt av misstänkta fornlämningar.

• Att kommunerna önskar egna ajourförda fornminnesregister.

1.5 Fornlämningsunderlag i planeringen - ett statligt eller kommunalt ansvar?
En fråga av grundläggande betydelse inför framtagande av planeringsinriktade fornläm
ningsunderlag är vilket ansvar staten respektive kommunen har för framtagande av un
derlagsmaterial till planeringen. När upphör statens ansvar för att tillhandahålla under
lag till den kommunala planeringen, för att i stället bli en kommunal angelägenhet? 
Denna fråga har i delrapporten Fornlämningar och kommunal planering närmare be
lysts och diskuterats utifrån ett planeringsperspektiv. Nedan följer en kort redogörelse 
för de ansvarsförhållanden som i dag är rådande.

1.51 Ansvarsförhållanden inför upprättande av översiktsplan (ÖP)
Kommunens ansvar
Kommunen har i sin översiktplanering ett generellt ansvar att ta hänsyn till fornlämningar, 
eftersom dessa utgör en del av kulturarvet och därmed omfattas av de allmänna intres
sen som avses i plan- och bygglagen. Kommunens arbete i samband med översiktplanen 
bör därför i första hand inriktas på att öka medvetenheten om och förståelsen för kultur
arvet.

Statens ansvar
Länsstyrelsen skall, som en del av det statliga ansvaret vid samråd om översiktsplan, 
tillhandahålla resultaten av fornminnesinventeringen (d. v. s. fornminnesregistret) samt 
lämna råd om hur denna lämpligen redovisas och beaktas i planen. Länsstyrelsen bör 
även upplysa om andra utredningar eller underlag föreligger samt om dessa bör tas upp 
i översiktsplanen. Dessutom har länsstyrelsen ett ansvar att informera om FMR:s repre
sentativitet, d. v. s. om den kända fornlämningsbilden har god giltighet eller behöver 
fördjupas i vissa avseenden.

Riksantikvarieämbetet har, i egenskap av central antikvarisk myndighet, ett övergri
pande ansvar för ajourhållning av fornminnesregistret samt för analys och utvärdering 
av registrets representativitet. En sådan utvärdering utgör ett grundläggande stöd för 
länsstyrelsen och dess förutsättningar att serva kommunerna med rätta bedömningar 
avseende fornminnesregistrets kvalitet och aktualitet.

1.52 Ansvarsförhållanden inför fördjupningar av översiktsplanen (FÖP)
Kommunens ansvar
Syftet med FÖP är att pröva olika områdens förutsättningar för exploatering. Kommu
nen har ansvaret för att upprätta FÖP och bedömer själv om, när och hur detta skall ske. 
Kommunen avgör även vilken typ av underlag som behövs samt står för kostnaderna för 
dessa. Fornlämningar utgör en del av beslutsunderlaget, vilket innebär att dessa ställs 
mot andra intressen som kommunen har att beakta.

Statens ansvar
Länsstyrelsen har ansvar för att tillhandahålla fornminnesregistret samt ge råd kring 
hur dessa skall redovisas i planen. Som en del i samrådet och myndighetsutövningen 
skall länsstyrelsen också lämna synpunkter på i vilka avseenden fornlämningar påverkat
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förutsättningarna för exploatering inom olika områden. Kommunen kan därutöver inte 
begära ytterligare underlag utan att själv bekosta detta.

Fördjupningar av översiktsplanen utgör underlag för kommande exploateringar. Det är 
därför viktigt att fornlämningsunderlagens status görs tydligt i förhållande till länssty
relsens framtida beslut om särskild utredning, förundersökning och särskild undersök
ning. Länsstyrelsen avgör som en följd av KML ensam om kvaliteten hos fornlämnings- 
underlaget är tillfredsställande för framtida myndighetsprövningar.

1.53 Ansvarsförhållanden inför upprättande av detaljplan
Kommunens ansvar
Syftet med upprättande av detaljplan är att pröva markens lämplighet för föreslagen 
markanvändning. Kommunen har ansvaret för att ett bedömningsunderlag tas fram som 
grund för detaljplaneprövningen, samt bekostar detta i den omfattning som behövs. 
Kostnaderna för underlaget kan överföras på en exploatör. Enligt plan- och bygglagen 
(PBL) skall kommunen i samband med detaljplanearbetet samråda med länsstyrelsen.

Statens ansvar
Länsstyrelsen skall vid samrådet enligt PBL 5 kap 22 § ge kommunen besked om plan
förslaget är förenligt med KML:s bestämmelser. Som en del av myndighetsutövningen är 
det också statens uppgift att ta ställning till om fast fornlämning berörs, om denna får 
tas bort samt till vilken kostnad. Länsstyrelsen bör vid samrådet enligt KML 2 kap. 10 § 
först utreda förutsättningarna för en alternativ lokalisering av företaget som begränsar 
ingreppet i fornlämningen. Om arbetsföretaget inte kan lokaliseras på ett sådant sätt att 
kända eller misstänkta fornlämningar undviks, kan länsstyrelsen vid behov besluta om 
särskild arkeologiskt utredning, förundersökning samt särskild undersökning. Exploa
tören/kommunen står i regel för dessa kostnader, dock inte i sådant fall en tidigare okänd 
fornlämning påträffas vid exploateringen. I detta fall svarar staten genom Riksantikva
rieämbetet för kostnaden.
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2. Projektets förslag till planeringsinriktat fornlämningsunderlag

I delrapport 5 pekas på en rad olika brister i samordningen mellan KML och PBL som 
leder till oklarheter och olika utgångspunkter i hanteringen av fornlämningar i samhälls
planeringen. Enligt KML är det som bekant staten som har det överordnade ansvaret 
och monopolet på fornlämningsbeståndets hantering. I vissa planeringssituationer, t. ex. 
inför upprättande av detaljplan och beslut om bygglov, har även kommunen ett myndig
hetsansvar. Fornlämningsförekomster kan här direkt påverka genomförbarheten hos pla
nen eller bygglovet. Det är därför viktigt att kommunen som underlag för sin lämplig
hetsprövning har ett så långt möjligt säkert bedömningsunderlag avseende fornlämningar.

2.1 Förbättrade fornlämningsunderlag
Projektet förslår att kommunerna för sin planering skall erbjudas dels ett långsiktigt 
strategiskt underlag, som är kopplats till översiktsplanen; dels ett operativt underlag 
som kan tas fram stegvis i samband med kommunens exploateringsförberedande plane
ring (jfr Delrapport 6, fig. 1).

Strategiska planeringsunderlag skall ge kommunen:

• Ökad förståelse för fornlämningars betydelse samt medvetenhet om på vilket sätt 
dessa bidrar till regionens kulturhistoriska identitet.

• Stöd för ett långsiktigt bevarande av kulturvärden och en positiv livsmiljö.

• Ett antikvariskt bedömningsunderlag som grund för kommunens produktionsförbere- 
dande planering.

Det strategiska underlaget föreslås omfatta:

A Ett övergripande arkeologiskt och kulturhistoriskt kunskapsunderlag i form av 
fornlämningsbaserade strukturanalyser.

B:1 En redovisning av kommunens kända fornlämningar enligt fornminnesregistret 
(FMR).

B:2 En analys av registrets källmässiga representativitet - d. v. s. en bedömning av 
underlagets säkerhet samt behovet av kompletterande fördjupningar.

Operativa planeringsunderlag skall ge kommunen:

• Ett planeringsanpassat fornlämningsunderlag som ger möjligheter till alternativa lös
ningar samt stöd för konsekvensanalyser.

• Ett tydligare och säkrare bedömningsunderlag avseende fornlämningars förekomst.

• Stöd och vägledning i fråga om bevarande, hänsynstagande och integrering av forn
lämningar och deras miljöer vid planering av mark- och vattenområden.
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Det operativa underlaget bör omfatta:

C En fördjupad arkeologisk analys avseende kommunens kända och förväntade forn- 
lämningar.

D Tentativ avgränsning av fornlämningsområden; d. v. s. en preliminär bedömning 
och redovisning av det område som enligt 2 kap. 2 § KML hör till fast fornlämning.

E Kvalitativ värdeanalys av fornlämningsområden, med redovisning av de olika ar
keologiska samband och andra värden som bör beaktas i samband med en föränd
rad markanvändning.

2.2 Metoder
Projektets modell förutsätter en praktisk tillämpning av olika antikvariska och arkeolo
giska kunskapsfördjupande insatser eller metoder. De insatser som behövs är följande:

• Strukturanalyser.

• Källanalyser.

• Fördjupade fornlämningsanalyser.

• Tentativ avgränsning av fornlämningsområden.

• Värdeanalyser av fornlämningar och områden.

Nedan följer ett kort sammandrag av syftet med de olika insatserna. En mera ingående 
presentation ges av dessa i delrapporterna 6 och 7.

Strukturanalyser
Projektets undersökning av det empiriska materialet visar att fornlämningar i dag en
dast i liten utsträckning lyfts fram som en positiv resurs och tillgång i markanvändningen 
och planeringen av den fysiska miljön. Detta förhållande torde till en viss del förklaras 
av att fornlämningar traditionellt uppfattats ha ett ”starkt” lagskydd och därför inte be
höver skyddas ytterligare. En annan förklaring kan vara att det ofta behövs någon form 
av arkeologiska förkunskaper för att känna igen olika fornlämningstyper och vad dessa 
representerar. Fornlämningar behöver med andra ord förmedlas på ett mera pedago
giskt sätt, för att deras arkeologiska och kulturhistoriska betydelse skall bli tillgänglig 
och begriplig, både för kommunens planerare och för en bredare allmänhet. Med en 
ökad insikt om fornlämningarnas betydelse som historiska och folkliga dokument, torde 
också möjligheterna öka för att se dessa som en tillgång i samhällsplaneringen.

Projektet föreslår mot denna bakgrund att kommunerna för sin översiktliga planering 
skall erbjudas möjligheter till strukturanalyser av fornlämningsbeståndet; d. v. s. arkeo
logiska och kulturhistoriska analyser som bidrar till att belysa viktiga drag i kommunens 
tidigare historia. Syftet med strukturanalyser bör vara att försöka fånga upp sådana 
förhållanden i fornlämningsbilden som är kännetecknande för den enskilda kommunen.

Strukturanalyser kan, beroende på utförarens teoretiska grundvalar och de lokala förut
sättningarna, utföras på olika sätt. Det har därför inte bedömts som meningsfullt att 
inom projektet närmare utveckla särskilda riktlinjer härför. Projektet bedömer också att
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det inom landets arkeologiska enheter, generellt finns goda kunskaper för att genomföra 
strukturanalyser. Några särskilda insatser från myndighetens sida torde därför inte behövas.

Källanalyser
Fornlämningar innebär för många kommuner en betydande osäkerhetsfaktor i plane
ringen, eftersom dessa påverkar möjligheterna att utnyttja markområden för utbyggnad 
och exploatering. För att förbättra sitt bedömningsunderlag avseende fornlämningar 
önskar många kommuner egna ajourförda fornminnesregister.
För att underlätta för kommunerna att rätt tolka informationen i registret, föreslås att 
dessa skall erbjudas en analys av registrets källmässiga förutsättningar. Härmed avses en 
preliminär antikvarisk bedömning av registrets aktualitet inom kommunen. Vilka bris
ter finns i det nuvarande materialet och i vilka avseenden behöver detta fördjupas ytter
ligare för att ge en säkrare bild av fornlämningsbeståndet? Hur påverkar dessa förhållan
den säkerheten hos områden som enligt FMR är till synes helt fria från kända fornlämningar?

Det förutsätts i projektet att länsstyrelserna som en del av myndighetsutövningen servar 
kommunerna med en uppsättning av FMR samt till denna fogar en antikvarisk källana- 
lys. Som ett stöd för länsstyrelsernas bedömning behövs dock även insatser från den 
centrala antikvariska myndigheten i form av länsvisa fornlämningsanalyser. Ett sådant 
arbete utgör en viktig grund för samhällsplaneringen, både på regional och lokal nivå. 
Det är därför angeläget att det arbete som i dag pågår inom myndigheten med fornläm
ningsanalyser också framgent får fortsätta.

Fördjupade fornlämningsanalyser
I samband med upprättande av detaljplan krävs utifrån förvaltningslagen ett visst arbete 
från länsstyrelsen för att ta reda om på fast fornlämning berörs eller ej. Om ett mera 
omfattande underlag behövs kan länsstyrelsen sedan 1989 besluta om särskild arkeolo
gisk utredning enligt KML 2 kap 11 § som bekostas av exploatören. Länsstyrelsens be
slut ställer formellt sett krav på att det skall finnas ett planerat arbetsföretag samt att ett 
större markområde berörs. Arkeologiska utredningar genomförs därför i regel först i 
samband med upprättande av detaljplan, då exploatören är känd och denne kan bekosta 
underlaget. I många fall saknas emellertid en känd ”exploatör” och det är i stället kom
munen som önskar besked om detaljplanens förutsättningar.

Om den arkeologiska fördjupningen av fornlämningsbilden tidigareläggs i den kommuna
la planeringsprocessen, för att i stället tas fram i samband med en fördjupning av över
siktsplanen, ökar kommunens möjligheter att undvika fornlämningstäta områden. Pro
jektets behovsundersökning visar att 67 % av kommunerna efterfrågar avgränsning av 
områden som kan misstänkas innehålla ytterligare fornlämningar.

Projektet föreslår i sin modell att kommunerna redan i samband med fördjupningar av 
ÖP erbjuds möjligheter att på frivillig väg fördjupa sitt kunskapsunderlag avseende forn- 
lämningars förekomst. För att begränsa kostnaderna för underlaget bör fornlämnings- 
analysen anpassas efter kommunens behov i olika skeden av planeringsprocessen och tas 
fram stegvis. En fördjupad fornlämningsanalys bör i sin fulla omfattning motsvara arbets
gången i samband med arkeologisk utredning etapp 1, d. v. s. även innefatta fältinventering 
och redovisning av områden med kvarstående utredningsbehov. Sådana underlag bör i 
princip kunna godkännas av länsstyrelsen som underlag för en fortsatt antikvarisk hand
läggning, med beslut om utredningsgrävning och/eller förundersökning.
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Tentativa fornlämningsområden
I projektets behovsundersökning efterfrågas av inte mindre än 86 % av kommunerna en 
tydligare redovisning av fornlämningsområdens avgränsning. Information härom är i 
dag normalt inte tillgänglig för kommunerna, utan kunskapen begränsas till fornläm- 
ningarnas fysiska utsträckning. En tydligare redovisning av fornlämningars ”respekt
område” i form av tentativa fornlämningsområden är ett konkret sätt att förbättra kom
munens bedömningsunderlag vad gäller markens lämplighet för exploatering.

Med tentativa fornlämningsområden avses en preliminär avgränsning och redovisning 
av det område som enligt KML 2 kap. 2 § hör till fast fornlämning. Tentativa fornläm
ningsområden skall uppfattas som länsstyrelsens vid tidpunkten redovisade uppfattning 
som dock inte fastställts genom något beslut från myndigheten.

Värdeanalyser
Av projektets behovsundersökning framgår att 68 % av kommunerna för sin planering 
önskar kunskap om fornlämningars värde eller betydelse. Frågor kring enskilda forn
lämningars värde aktualiseras i dag normalt först i samband med länsstyrelsens till
ståndsprövning enligt KML 2 kap. Med en preliminär bedömning och redovisning av 
fornlämningars och fornlämningsområdens betydelse kan kommunen, på ett konkret 
sätt, förbättra sitt bedömningsunderlag vad gäller markens lämplighet för exploatering. 
En preliminär redovisning av fornlämningars betydelse ger också stöd åt kommunens 
strategier för ett långsiktigt hänsynstagande och bevarande av landskapets kulturvärden.

2.3 Beställning och genomförande
Planeringsinriktade fornlämningsunderlag är tänkta att tas fram på frivillig väg. Konsul
ter med lämplig kompetens finns företrädesvis inom den arkeologiska uppdragsverksam
heten, men också inom Riksantikvarieämbetets Dokumentationsenhet och kontor för 
fornminnesinventering.

Vid beställning av planeringsunderlaget är det viktigt att kommunen själv får bestämma 
vilken ambitionsnivå i underlagen som behövs. Om eller när kommunens behov föränd
ras, skall det tidigare framtagna kunskapsunderlaget lätt kunna kompletteras eller för
djupas utifrån de nya förutsättningarna.

För att säkra en god kvalitet och giltighet hos fornlämningsunderlaget, bör kommunen 
se till att detta tas fram i nära samråd med länsstyrelsen. För att säkra underlagets aktu
alitet över en längre tid bör parterna dessutom ta ställning till lämpliga rutiner för fram
tida översyn och ajourhållning. Att på data lägga in och digitalisera underlaget, torde 
avsevärt underlätta arbetet med kommande ajourhållning.
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3. Förmedling av projektets resultat till kulturmiljö områdets 
aktörer

3.1 Informationsskrift om fornlämningar och kommunal planering
Utgångspunkter
Med distributionen av föreliggande forskningsrapport kommer den egna sektorns aktö
rer, både inom myndigheten centralt och på länsstyrelser, länsmuseer, liksom på olika ar
keologiska enheter o. s. v., att delges information om projektets uppnådda resultat samt 
förslag till utveckling av särskilda planeringsinriktade fornlämningsunderlag. Om Riks
antikvarieämbetet beslutar att ställa sig bakom en praktisk tillämpning av projektets 
förslag avseende förbättrade fornlämningsunderlag, bör forskningsrapporten dock inom 
en nära framtid följas upp med en mindre och mera lättillgänglig informationsskrift.

Projektets förslag
Det övergripande syftet med en informationsskrift om planeringsinriktat fornlämnings
underlag bör enligt projektets uppfattning vara att:

• Översiktligt presentera innebörden av strategiska och operativa planeringsunderlag, 
samt de olika metoder som behövs för underlagens framtagande.

• Lämna rekommendationer beträffande underlagens framtagande och administrativa 
hantering.

En sådan skrift kan utformas på olika sätt. Följande punkter kan här tjäna som en lämp
lig utgångspunkt:

• Varför behövs särskilda planeringsriktade fornlämningsunderlag? Om problem och 
brister i den nuvarande ordningen.

• Om ansvarsfördelningen enligt gällande lagstiftning (PBL, NRL, KML); d. v. s. statens 
ansvar att serva kommunerna med information om fornlämningar respektive kommu
nens ansvar att själv ta fram och bekosta underlag.

• Presentation av planeringsunderlagets olika delar, dess syfte och metoder:
- Strategiskt underlag (strukturanalyser, källanalyser)
- Operativt underlag (fördjupade fornlämningsanalyser, tentativa fornlämningsområden 

samt värdeanalyser)

• Uppdragstagarens roll inför beställning och framtagande av underlaget.

• Myndighetens roll.

• Synpunkter på underlagens skriftliga och kartmässiga utformning.

• Synpunkter på rutiner för översyn och framtida ajourhållning av underlaget.

Projektets förslag avseende förmedling av tentativa fornlämningsområden 
Som framhålls i delrapporten 6 finns inom kulturmiljöområdet i dag över lag goda kunska
per och metoder för att ta fram särskilda planeringsinriktade fornlämningsunderlag; 
detta med undantag för avgränsning och redovisning av tentativa fornlämningsområden.
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Ett omfattande utvecklingsarbete har därför genomförts inom myndigheten, företrädes
vis genom det s k ”Kris”-projektet, men också till en del inom föreliggande projekt.

Det finns i dag sammantaget ett tillfredsställande underlagsmaterial för att man inom myn
digheten skall kunna föreslå en bredare tillämpning av tentativa fornlämningsområden i 
samhällsplaneringen. För att så långt möjligt säkra en från antikvarisk synpunkt enhetlig 
hantering av tentativa avgränsningar, föreslår projektet att Riksantikvarieämbetet i infor
mationsskriften lämnar särskilt utrymme åt administrativa och praktiska synpunkter på 
dessas genomförande. Följande punkter kan här bilda en lämplig utgångspunkt:

• Vad avses med tentativa fornlämningsområden? Vad skiljer dessa från gränsbestämning 
enligt KML 2:2? (Jfr RAÄ:s Allmänna råd för gränsbestämning, där en redovisning av 
de juridiska utgångspunkterna ges.)

• Exempel på arkeologiska utgångspunkter som grund för fornlämningsområdets tentativa 
avgränsning. Vilka samband är viktiga att bevara för förståelsen av fornlämningsmiljön?

• Exempel på upplevelsemässiga kvaliteter som en grund för fornlämningsområdets tenta
tiva avgränsning.

• Synpunkter på den fysiska avgränsningen i fält. Vilka typer av gränser i landskapet bör 
användas vid avgränsningen?

• Rekommendationer för fornlämningsområdets beskrivning.

• Rekommendationer för den kartmässiga redovisningen.

• Synpunkter på avgränsningarnas giltighet över tiden och på framtida översyn och ajour- 
hållning.

• Länsstyrelsens och uppdragstagarens roll.

Underlagsmaterial
Textunderlag för en informationsskrift om planeringsinriktade fornlämningsunderlag 
finns till betydande del i delrapport 6. Möjligen behövs vissa smärre kompletteringar av 
texten liksom redaktionella förändringar. Framtagning av lämpligt illustrationsmaterial 
torde också i viss utsträckning behövas. Beträffande hanteringen av tentativa fornläm
ningsområden finns dessutom i ”Kris”-projektets rapport (PM 1992-08-28) samt i 
planeringsunderlag för Växjö kommun ett omfattande material med praktiska exempel 
på tentativa avgränsningar.

3.11 Punkter där viss komplettering behövs inom myndigheten
De tentativa avgränsningar som genomförts inom ramen för ”Kris”-projektet (avser 
även Växjömaterialet) berör endast lämningar som i traditionell bemärkelse är synliga 
ovan mark. Enligt projektets uppfattning är det viktigt att också det dolda kulturland
skapets lämningar vägs in i bedömningsgrunderna för tentativa avgränsningar.

Man behöver inom myndigheten här ta fram ett par olika exempel på tentativa fom- 
lämningsområden där lämningar utan synliga spår ovan mark påverkar eller är vägle
dande för avgränsningen.
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I min granskning av ”Kris”-projektets avgränsningar har jag också fört fram synpunk
ten att dessa generellt sett behöver ges en tydligare förankring i tolkningarna av det ar
keologiska materialet. En sådan förankring är viktig för att säkra avgränsningarnas ve
tenskapliga trovärdighet och giltighet.

Projektet föreslår därför att myndigheten i de exempel som väljs ut för skriften, ägnar 
ytterligare något arbete åt att fördjupa avgränsningarnas arkeologiska tolknings
bakgrund.

3.2 Förmedling av delrapport 7: Sätt att se på fornlämningar
Utgångspunkter
Som ett stöd för kulturmiljöområdets personal att genomföra värdebedömningar på 
fornlämningsbeståndet, har projektet utvecklat en teoretisk och metodisk grund för kva
litetsbedömning. Resultatet av detta arbete presenteras ingående i delrapport 7.

I den teoretiska grunden föreslås att man inom kulturmiljö vår den, vid genomförande av 
värdeanalyser, bör tillämpa ett hermeneutiskt synsätt. Den hermeneutiska grunden inne
bär ett erkännande av att all värdering av objekt och miljöer utgår från människan själv. 
Fornlämningarna omkring oss innehåller inga objektivt registrerbara värden, utan deras 
mening eller betydelse skapas först genom mötet med människan. Kulturmiljövården 
bör i sin värdering av kulturarvet därför använda ett sökande och frågande förhållnings
sätt till materialet. En bedömning av lämningens egenskaper utgör här en viktig grund 
för en vidare evaluering av värdet.

Den av projektet föreslagna grunden skiljer sig betydligt från de tidigare försök till värde
bedömning som utförts i Sverige. Inspiration för det föreliggande arbetet har i stället 
hämtats från Norge, där man under senare år i allt större grad insett vikten av att värde
ringar av våra kulturlämningar genomförs med stöd och förankring i en humanistisk ve
tenskapstradition.

Projektets förslag
För att ge kulturmiljöområdets aktörer inspiration och stöd för genomförandet av kvali
tetsbedömningar på fornlämningsbeståndet, föreslår projektet att resultaten i delrap
port 7 förmedlas i en särskild publikation.

Underlagsmaterial
Textmaterialet i delrapport 7 behöver inför en publicering genomgå vissa redaktionella 
och språkliga förändringar. Projektledaren tar på sig ansvaret för detta arbete, liksom 
för framtagande av lämpligt illustrationsmaterial.

3.3 Fortsatta insatser inom myndigheten 
Utgångspunkter
Ett generellt problem som uppmärksammats i samband med projektets arbete är att 
dagens fornlämningsunderlag inte anpassats till kommunernas planering. Underlagen 
levereras i stället som antikvariskt/arkeologiskt utformade rapporter. Resultaten redovi
sas till stor del i beskrivande textavsnitt med en bristande samordning mellan underla
gens textdel och kartdel. Underlagen uppvisar också i flera fall brister i anvisningarna 
för hur redovisade data skall tolkas, liksom deras juridiska status och betydelse för pla
neringen.
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Projektets förslag
Projektet föreslår mot denna bakgrund att Riksantikvarieämbetet, i samverkan med Bo
verket, utvecklar planeringsanpassade former för redovisning av fornlämningar och kultur
värden, för att sådana underlag i framtiden skall bli tydligare och mera lättillgängliga 
för den fysiska planeringens personal.

Följande frågor är enligt projektets uppfattning här viktiga att behandla:

• Hur kan fornlämningsunderlagens kartmaterial göras mer planeringsanpassat? Vilka 
kartmaterial använder kommunerna för sin planering? Vilka möjligheter till GIS-anpas- 
sat underlag finns?

• Hur kan underlagens textdel och beskrivningssystem göras enklare och mera lättill
gängliga?

• Hur kan den antikvariska och arkeologiska fackterminologin göras mera lättförståelig 
och tillgänglig för planeringens aktörer?

• Hur kan redovisningen av fornlämningsinformation, dess juridiska status och konsekven
ser för kommunens framtida markanvändning, göras tydligare och mera lättförståelig 
på underlagskartan?

Underlagsmaterial
I projektets utvärdering av fornlämningsunderlag (jfr delrapport 2) ges både positiva 
och negativa exempel på underlagens kartmässiga och skriftliga utformning. Dessa resul
tat bör kunna användas som en utgångspunkt för ett fortsatt arbete inom myndigheten 
med att utveckla planeringsanpassade redovisningsformer för fornlämningar.
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4. Marknadsföring av planeringsinriktat fornlämningsunderlag

4.1 Informations skrift om planeringsinriktat fornlämningsunderlag
Utgångspunkter
Det finns på grund av brister i lagstiftningen i dag inga formella möjligheter att koppla 
fördjupade kunskapsunderlag avseende fornlämningar till den kommunala planerings
processen. Frågan är därför hur man från kulturmiljövårdens sida kan väcka kommu
nernas intresse att på frivillig väg ta fram planeringsinriktade fornlämningsunderlag. I 
vilka avseenden medför kunskapsunderlagen förbättringar för kommunernas planering? 
Vilken samhällelig nytta har dessa samt vilka åtgärder behövs från myndighetens sida 
för att introducera underlagen till kommunerna?

Projektets förslag
Projektet föreslår att RAÄ, i sin marknadsföring av planeringsinriktade fornlämningsun
derlag, tar fram en informationsskrift. Målet med skriften bör vara att informera om:

• Kultur miljövårdens mål och arbetsförutsättningar.

• Kommunens möjligheter att få ett tydligare och mera säkert planeringsunderlag avse
ende fornlämningar.

• Kommunens möjligheter att förbättra sin miljöprofil avseende fornlämningar och kultur
värden.

Skriften bör i första hand vända sig till personal som arbetar med fysisk planering på 
kommunal och regional nivå; samt i andra hand till allmänheten och övriga intressenter. 
Projektet rekommenderar att skriften utarbetas i samråd med Boverket.

Följande punkter bör enligt projektets uppfattning ingå i skriften:

Tema 1 - Kulturmiljövårdens mål och arbetsförutsättningar 
Information om:
• Kulturmiljövårdens aktörer; vilka är de och vad gör de?

• Kulturmiljö vårdens övergripande mål.

• KML och annan lagstiftning av betydelse.

• Vilka befintliga kunskapsunderlag avseende fornlämningar finns?

• Om statens ansvar att tillhandahålla information om fornlämningar.

• Vilka möjligheter finns för kommunen att ytterligare förbättra sitt fornlämningsunderlag?

Tema 2 - Strategiska planeringsunderlag för fornlämningar 
Information om:
• Varför är fornlämningar viktiga att bevara?

• Vilka värden representerar de för oss i dag?
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• Vad är strategiska planeringsunderlag?

• Hur kan kulturhistoriska analyser av fornlämningsbeståndet användas som ett stöd 
för långsiktiga bevarandestrategier som främjar en positiv livsmiljö? (Bör illustreras med 
exempel.)

• Hur kan fornlämningar bidraga till att ge området en lokal/regional kulturhistorisk 
identitet? (Bör illustreras med exempel.)

Tema 3 — Operativa planeringsunderlag för fornlämningar 
Information om:
• Vad är operativa planeringsunderlag?

• Hur kan kunskapen om fornlämningsbeståndet fördjupas? (Bör illustreras med exempel.)

• Vad är områden med kvarstående utredningsbehov?

• Vad är tentativa fornlämningsområden? (Bör illustreras med exempel.)

Tema 4 - Beställning och genomförande 
Information om:
• Vem tar fram underlagen?

• Om samrådet med länsstyrelsen.

• Om underlagens livslängd och framtida ajourhållning.

Underlagsmaterial
Projektet bedömer att det i forskningsrapporten finns ett rikhaltigt material som kan 
användas som underlag för en skrift till planeringens aktörer. En viss bearbetning av 
materialet torde dock behövas, framför allt för att öka skriftens pedagogiska framto
ning. Dessutom behöver ett antal pedagogiska exempel tas fram (jfr under punkterna 
ovan) liksom lämpligt illustrationsmaterial.

4.2 Fortsatta insatser inom myndigheten 
Utgångspunkter
Projektets behovsundersökning visar att många kommuner för sin planering önskar egna 
ajourförda fornminnesregister (FMR). Problemet är att FMR av olika skäl inte ger en 
fullständig bild av fornlämningsbeståndet. Registret är också på grund av sitt antikva
riska beskrivningssystem och fackterminologi generellt sett svårtolkat och svårbearbetat 
för personal utan viss arkeologisk skolning.

Projektets förslag
Projektet föreslår mot denna bakgrund att myndigheten, som en del av sitt överordnade 
ansvar för kulturmiljöområdet, tar fram en särskild informationsskrift om uttolkningen 
av FMR och dess kartmaterial. Skriften bör i sin utformning särskilt vända sig till perso
nal som arbetar med planeringsfrågor. I en sådan skrift finns också utrymme för att söka 
förklara varför redovisningen av fornlämningar med tiden förlorar i aktualitet och behö
ver ses över och revideras.
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Underlagsmaterial
Projektet gör bedömningen att det inom myndigheten finns betydande kunskaper och 
kompetens för att ta fram en informationskrift om fornminnesregistrets uttolkning. 
Resultaten från föreliggande projekt bör här till en viss del kunna användas som ut
gångspunkt och stöd för detta arbete (jfr delrapporterna 2-4).
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1. Inledning

1.1 Utgångspunkter
Projektet deltog under 1993-1994 i framtagandet av ett frivilligt planeringsunderlag av
seende fornlämningar för delar av Växjö kommun, Kronobergs län. Arbetet, som ge
nomfördes i samband med Riksantikvarieämbetets (RAÄ) ordinarie fornminnesinvente
ring, syftade till att ge ett förbättrat och framför allt tydligare fornlämningsunderlag för 
kommunens fysiska planering. Underlaget har genom projektets engagemang till vissa 
delar bedrivits som en försöksverksamhet. Detta gäller dels i fråga om avgränsning och 
redovisning av tentativa fornlämningsområden, dels försöken att ge en värdebedömning 
av fornlämningarna inom området (jfr avsnitt 3.2).

Inför projektets arbete med utveckling av planeringsinriktat fornlämningsunderlag har 
Växjöunderlaget följts upp och utvärderats. För att få en överblick över användandet av 
fornlämningsunderlag för fysisk planering inom landet i stort har projektet även samlat 
in jämförande exempel på planeringsunderlag från andra delar av landet.

1.2 Kriterier för urval och insamling av övriga fornlämningsunderlag
Ett viktigt kriterium inför urvalet av jämförande underlag har varit att dessa är framtag
na i ett tidigt skede av den kommunala planeringsprocessen, t. ex. inför fördjupningar av 
översiktsplaner eller tidigare. Materialinsamlingen har av praktiska skäl koncentrerats 
till de institutioner inom landet som bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet av viss 
omfattning. Härmed avses i första hand Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) UV-avdelningar 
liksom länsmuseernas uppdragsverksamhet. Nämnda institutioner har, genom sin verk
samhet med bl. a. genomförandet av arkeologiska utredningar, i allmänhet nära kontak
ter med kommunerna inom det egna arbetsområdet. Följande institutioner har tillfrå
gats om material: RAÄ:s UV-avdelningar i Stockholm, Kungsbacka, Uppsala, Västerås, 
Linköping och Lund, vidare Länsmuseet i Halmstad, Kalmar läns museum, Jönköpings 
läns museum, Bohusläns museum, Skaraborgs länsmuseum, Stockholms Länsmuseum, 
Länsmuseet i Gävleborgs län, Dalarnas museum, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, 
Jämtlands läns museum och Norrbottens museum. Dessutom har Göteborgs stadsmu
seum, Ikos i Visby och Arkeologikonsult i Upplands Väsby kontaktats. Även länsstyrel
serna tillfrågades om material.

För att projektets utvärdering skall visa det aktuella läget inom landet har materialin
samlingen begränsats till underlag framtagna efter den 1 januari 1989, då den nya kul
turminneslagen (KML) trädde i kraft. Ett undantag har dock gjorts i fråga om ett under
lag för Sollentuna kommun, Stockholms län, framtaget 1987, som är det enda kända 
exemplet på ett kommuntäckade material.

Materialinsamlingen påbörjades under våren 1995 med tyngdpunkten förlagd till juni 
månad, varefter endast smärre kompletteringar genomförts. Sammanställningen gör inte 
anspråk på att vara absolut heltäckande.

Genom projektets efterforskningar har elva jämförande planeringsunderlag samlats in. 
Underlagen fördelas på nio olika kommuner och härrör samtliga från landets södra 
delar. De aktuella kommunerna är följande: Västerås stad, Västmanlands län, Sollen
tuna, Stockholms län, Ekerö, Stockholms län, Eskilstuna, Södermanlands län, Linkö
ping, Östergötlands län, Kalmar, Kalmar län, Svedala och Trelleborg, Skåne län samt 
Falkenberg, Hallands län (fig. 1).
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Växjö kommun (del av)

Västerås stad (del av)

Sollentuna kommun

Ekerö kommun 
S Fä ring sö 
Stenhamra
Falkenbergs kommun (del av)

Linköpings kommun 
Ullstämma/Sturefors 
Linghem/Manstorp
Kalmar kommun (del av)

Trelleborgs kommun (del av)

Svedala kommun (del av)

Eskilstuna kommun (del av)

Fig. 1. Karta över fornlämningsunderlag som projektet granskat och utvärderat. 
Ritning: Monica Lindell.
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2. Planeringsunderlag för fornlämningar - en lägesbeskrivning

Den fysiska planeringen har i dag tillgång till olika typer av kunskapsunderlag, där redo
visningar av fasta fornlämningar ingår. Länsstyrelsen har i egenskap av regional myn
dighet ett övergripande informationsansvar vad avser förekomsten av fornlämningar. 
Även länsmuseerna och vissa kommunala museer tillhandahåller information om forn
lämningar.

2.1 Fornminnesregistret
Det viktigaste och mest heltäckande materialet är RAÄ:s fornminnesregister med tillhö
rande registerkarta (FMR). FMR består av beskrivningar och kartredovisningar över re
gistrerade fasta fornlämningar. Registret innehåller också upplysningar om lämningar 
med osäker fornlämningsstatus, olika typer av arkeologiska fyndplatser samt till en viss 
del även sentida kulturlämningar. Registret förvaras i sin helhet centralt på RAÄ i Stock
holm, som också innehar ansvaret för ajourhållning. FMR för respektive län finns till
gängligt, dels på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, dels på länsmuseerna och på de re
gionala hembygdsförbunden.

FMR:s kartmaterial avser i regel endast en redovisning av lämningarnas fysiska utsträck
ning. Någon information om de olika fornlämningarnas differentierade skyddsbehov 
samt lagskyddade områden kan således inte utläsas av materialet. Det är länsstyrelsens 
uppgift att, i enlighet med 2 kap. 2 § KML, från fall till fall bedöma hur stort utrymme 
som behövs för att bevara och skydda fornlämningen med hänsyn till dess art och betydelse.

FMR är i dag det mest heltäckande kunskapsunderlaget för fornlämningar. Samtidigt 
kan inventeringen av skilda anledningar aldrig nå en sådan fullständighet att alla forn
lämningar registrerats. Särskild stor torde osäkerheten vara för fornlämningar utan syn
ligt märke ovan jord. För att underlaget skall få en större tillförlitlighet behövs därför 
ofta kompletterande inventeringar eller utredningar. Sådana insatser kan genomföras på 
frivillig väg. Vanligare är dock att länsstyrelsen i enlighet med 2 kap. 11 § KML fattar 
beslut om genomförandet av särskild utredning för att få ett bättre beslutsunderlag. För
djupade inventeringar av fornlämningar kan också genomföras i sådana situationer där 
det inför planerade projekt av olika slag ställs krav på miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB).

Tillämpningen av särskild arkeologisk utredning förutsätter, förutom ett sakligt motive
rat behov av ett fördjupat underlag, att det skall finnas ett planerat arbetsföretag samt 
att ett större markområde berörs. I RAÄ:s allmänna råd rekommenderas att utredningar 
enligt 2:11 KML genomförs i samband med kommunens arbete med detaljplaneläggning. 
Ofta finns dock redan långt tidigare, i samband med kommunens översiktliga planering, 
ett behov av förbättrade fornlämningsunderlag. RAÄ föreslår här i sina allmänna råd 
att kunskapsunderlaget för planeringen kan förbättras genom frivilliga inventeringar 
och utredningar. Underlagsmaterial framtaget på frivillig väg ger även planeringen möj
ligheter att lyfta fram fornlämningar och miljöer med särskilda bevarandevärden, samt 
hur dessa värden på bästa sätt kan beaktas i den fysiska planeringen (Särskild utredning 
1994).

2.2 Fomlämningsinformation i det allmänna kartmaterialet
Information om fornlämningar kan också erhållas via olika typer av allmänna kartor. På 
den ekonomiska kartan (skala 1:10 000 eller 1:20 000) finns samtliga i FMR registre-
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rade lagskyddade fornlämningar redovisade med run-R (avser lämningar med synligt 
märke ovan jord) eller run-R inom parentes (R) (under mark dolda lämningar) samt 
deras fysiska utsträckning. Andra typer av kartmaterial som t. ex. den topografiska kar
tan respektive den ”röda” och ”blå” kartan innehåller däremot endast ett begränsat 
urval av kända fornlämningar.

2.3 Särskilt underlagsmaterial för kommunernas översiktplanering 
Fornlämningsredovisningar av mer övergripande karaktär finns vanligen också redovi
sat i de olika typer av underlagsmaterial som framtagits inför kommunernas översikts
planering. Det skall noteras att länsstyrelsen enligt 6 kap. 1 § NRL (Naturresurslagen) 
har ett särskilt ansvar för att ställa samman underlagsmaterial som har betydelse för 
hushållningen med naturresurser. Ett urval av kända fornlämningar ingår vanligen i de 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer som redovisas i regionala och kommunala kulturmiljö- 
vårdsprogram. Samma förhållande gäller för de riksintresseområden för kulturmiljö
vården som i enlighet med NRL tagits fram för landet i stort. I särskilt fornlämningstäta 
regioner som t. ex. Uppsala län, utgör fornlämningar rent av den dominerande konstitu- 
enten för riksintresseområdenas innehåll och fysiska avgränsning. RAÄ har ställt sam
man ett landstäckande underlag för tillämpningen av NRL (1987). För närvarande på
går arbete med att se över riksintresseområdenas beskrivningar. Länsvisa kartor i skala 
1:250 000 med tillhörande beskrivningar skall finnas hos varje länsstyrelse.

Förekomsten av regionala och kommunala kulturminnesvårdsprogram varierar mellan 
landets olika regioner. Där sådana program föreligger har dessa i allmänhet föregåtts av 
kulturhistoriska inventeringar, för att förbättra kunskapsunderlaget och grunderna för 
urvalet av särskilt bevarandevärda kulturmiljöer. Fasta fornlämningar har, beroende på 
det rådande kunskapsläget inom området, i växlande grad berörts av dessa inventeringar. 
För Värmlands län gjordes t. ex. i samband med de förberedande kulturinventeringarna 
under 1970-talets första hälft, ansatser till en särskild utvärdering av de kända fornläm- 
ningarna och deras bevarandevärde (Wettergren 1989). Specialinventeringar av olika 
slag förvaras i allmänhet hos länsstyrelsen, på länsmuseet eller eventuellt kommunalt 
museum.
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3. Antikvarisk utvärdering av fornlämningsunderlag för fysisk 
planering

3.1 Mål
I detta avsnitt presenteras projektets antikvariska utvärdering av fornlämningsunderlag 
för den fysiska planeringen. Underlaget för Växjö kommun har i utvärderingen givits en 
särställning, genom att materialet delvis framtagits som en försöksverksamhet (jfr av
snitt 1). Efter det att Växjömaterialet presenterats och utvärderats, görs en jämförande 
analys med de övriga planeringsunderlag avseende fornlämningar som projektet tagit 
del av.

Målet med den antikvariska utvärderingen har varit följande:

• Att ge en karakteristik av befintliga exempel på fornlämningsunderlag framtagna i 
samband med kommunernas fysiska planering.

• Att belysa underlagens ambitionsnivå, antikvariska status och tydlighet samt skriftliga 
och kartmässiga redovisningsformer.

• Att följa upp underlagens användning på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter.

3.2 Fornlämningsunderlag för Växjö kommun
Ambitionsnivå
I följande avsnitt diskuteras Växjöunderlagets ambitionsnivå från antikvarisk synpunkt. 
Underlaget har som ovan nämnts framtagits i samband med RAÄ:s ordinarie fornminnes
inventering. Ambitionsnivån i underlaget skiljer sig genom projektets medverkan i flera 
avseenden från den nivå som vanligen tillämpas vid fornminnesinventering (jfr ovan). 
Underlaget innehåller, förutom traditionell redovisning av nyupptäckta fornlämningar i 
registertext och fornlämningskarta, följande delar:

• Avgränsning av tentativa fornlämningsområden.

• Bebyggelsehistorisk översikt, baserad på de fasta fornlämningarna.

• Värdebedömning av fornlämningsmiljöer inom område.

Dessutom ges i underlaget, på initiativ av länsstyrelsen och länsmuseet (Kronobergs 
län), en redovisning av områden inom vilka ytterligare utredningsbehov avseende forn
lämningar bedömts föreligga (muntligen P.-O Törnqvist, Lst. G län).

Avgränsning av tentativa fornlämningsområden
Tentativa fornlämningsområdena finns i Växjömaterialet redovisade under benämningen 
”preliminära fornlämningsområden”. Begreppet preliminär har, efter överläggningar inom 
projektet, ersatts med termen tentativ för att på ett tydligare sätt markera att fornläm- 
ningsområdets avgränsning gjorts på försök, eller på prov. Redovisningen skall således 
inte förväxlas med ett av länsstyrelsen fastställt fornlämningsområde enligt 2 kap. 2 § 
KML.

Syftet med avgränsningen av tentativa fornlämningsområden i Växjö var att ge kommu
nen en tydligare redovisning av de skyddsområden som, enligt länsstyrelsens uppfatt-
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ning, hör till fornlämningarna och inom vilka 2 kap. KML gäller. Redovisningen av 
områdenas avgränsning återfinns i första hand på underlagets kartmaterial. Tillhörande 
beskrivningar över respektive områden samt motiven för avgränsningarna återfinns i 
underlagets registerdel.

Det skall noteras att de tentativa avgränsningar som genomförts i underlaget endast 
omfattar synliga fornlämningar inom området. Fornlämningar utan synligt märke ovan 
jord, som t. ex. stenåldersboplatser och medeltida gårds- och bytomter, har således inte 
berörts. Samma förhållande gäller för olika sentida lämningar, t. ex. milstolpar, väghåll- 
ningsstenar och minnesstenar. Kulturlämningar av olika slag som bedömts sakna forn- 
lämningsstatus, t. ex. områden med sentida röjningsrösen och torplämningar, har lik
som osäkra lämningar inte heller berörts av tentativa avgränsningar i underlaget.

En viktig utgångspunkt, vid avgränsningen av tentativa fornlämningsområden, har varit 
att försöka fånga upp större sammanhållande fornlämningsmiljöer, där t. ex. rumsliga, 
tidsmässiga eller funktionsmässiga samband kunnat utläsas mellan fornlämningarna. 
En vanligt förekommande miljö i Växjöregionen är områden med större eller mindre 
agglomerationer av enstaka eller gruppvis liggande gravar, vanligen stensättningar eller 
rösen, ofta utmed en höjdsträckning. Den omgivande topografin och hydrologin har i 
regel tillägnats stor betydelse inför den tentativa avgränsningen. Man har också försökt 
att ta hänsyn till äldre siktlinjer av olika slag, t. ex. mellan olika gravar eller tydliga visu
ella samband mellan gravarna och en intilliggande vattenspegel. Vid avgränsningen av 
områden med fossil åkermark, som för övrigt utgör en viktig karaktärsfornlämning för 
området, har man i regel låtit avgränsningen sammanfalla med fornlämningens fysiska 
utsträckning.

I de fall den omgivande topografin eller hydrologin inte givit något stöd för den tentativa 
avgränsningen har sentida gränser i form av vägar och fastighetsgränser använts. Av
gränsningar har också i flera fall lagts utmed en mindre väg för att bevara en särskild 
siktlinje eller vy från vägen mot fornlämningen. Schablonmässiga avgränsningar har en
dast använts i de fall fornlämningens närmiljö varit så förändrad, att några samband 
med den ursprungliga topografin inte har kunnat utläsas.

Bebyggelsehistorisk översikt
Växjöunderlaget har genom projektets försorg också försetts med en översikt av bebyggel
sehistorien inom det inventerade området så som den återspeglas i de fasta fornlämningar
na. Syftet med översikten är enligt RAÄ:s skrivelse (1994-06-07) att öka förutsättning
arna för kommunen att förstå sambanden mellan olika fornlämningsområden samt att 
se de enskilda anläggningarnas roll i ett större sammanhang.

Innehållet i delrapporten har strukturerats i två avsnitt. I det första ges en allmän bebyg
gelsehistorisk översikt med beskrivning av de vanligaste kulturminnena på det småländ
ska höglandet. Beskrivningen, som avser tiden från äldsta stenålder för ca 10 000 år 
sedan och fram till nutid, kopplas nära samman med de övergripande förändringar som 
ägt rum i fråga om samhällets ekonomi, markutnyttjande och bebyggelsemönster.

Det andra avsnittet innehåller en redogörelse för de olika fornlämningar och miljöer 
som dokumenterats inom det inventerade området. Redovisningen är kronologiskt upp
lagd samt beskrivande och uppräknande till sin karaktär. Fornlämningar och miljöer 
inom området som på något sätt utmärker sig, genom att t. ex. vara särskilt välbevarade
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eller ha en komplex sammansättning, lyfts dessutom fram i beskrivningen. Avsnittet 
innehåller även vissa källkritiska synpunkter på inventeringsresultaten, bland annat i 
fråga om registreringen av den äldre stenålderns boplatser, vilka är sporadiskt represen
terade i materialet.

Värdebedömning
Växjöunderlaget innehåller som nämnts ovan också en värdebedömning av fornlämnings- 
beståndet inom området. Syftet med denna är, enligt RAÄ:s skrivelse (1994-06-07), att 
öka underlagets användbarhet i planarbetet samt ge kommunen ett underlag för urval 
och åtaganden som främjar ett långsiktigt bevarande av viktiga fornlämningsmiljöer. 
Värdebedömningen framhålls också som ett stöd för länsstyrelsen inför prövning av 
eventuella ingrepp.

Bedömningen av fornlämningsmiljöernas värden och kvaliteter återfinns i första hand i 
respektive områdesbeskrivningar i underlagets registerdel. Områdenas bevarandevärde 
har graderats i tre kvalitetsnivåer:

• Miljöer som har allmänt bevarandevärde.

• Sammansatta och välbevarade miljöer som har särskilt bevarandevärde.

• Sammansatta och välbevarade miljöer som har särskilt bevarandevärde också i ett 
riksperspektiv.

Områden som bedömts ha ett särskilt bevarandevärde (jfr nivå 2 och 3) redovisas dess
utom i en separat förteckning.

Resonemangen kring de värdekriterier, som ligger till grund för bedömningen avseende 
områdenas bevarandevärde, är outvecklade och otydligt formulerade i underlaget. En 
närmare genomgång av de olika områdesbeskrivningarna visar dock på ett regelmässigt 
utnyttjande av följande värdebegrepp: välbevarad, skadad, en för bygden/regionen van
lig eller ovanlig typ, varierad miljö/miljö med rik sammansättning, väl sammanhållen 
miljö samt tidsmässig kontinuitet. Andra exempel på värden som uttrycks i underlaget 
är: pedagogisk tydlighet, lättidentifierad och lättillgänglig för allmänheten, stort upple
velsevärde, naturskönt belägen. En tydligare och mera strukturerad bedömningsgrund 
hade här varit önskvärd, framför allt med hänsyn till den fortsatta antikvariska hante
ringen av fornlämningsområdena.

Områden med kvarstående utredningsbehov
Redovisningen av områden, där ett fortsatt utredningsbehov bedöms föreligga, intar en 
viktig plats i Växjöunderlaget. Redovisningen baseras på bedömningar gjorda utifrån 
en sammanvägning av kart- och arkivstudier, urval av lämpliga topografiska lägen samt 
i enstaka fall på uppgifter om lösfunna artefakter (RAÄ 1994-06-07).

Den fysiska avgränsningen av områden med kvarstående utredningsbehov redovisas i 
underlagets kartmaterial med gråtonsskraffering. Någon tillhörande textbeskrivning till 
dessa områden föreligger däremot inte. Därmed saknas också en fackmässig bedömning 
eller motivering för de enskilda områdenas urval och avgränsning. En sådan bedömning 
skulle sannolikt ha inneburit ett viktigt stöd inför den fortsatta antikvariska handlägg
ningen inom området.
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Avsaknaden av mer omfattande boplatsundersökningar inom regionen, ger ur antikva
risk synpunkt också anledning till en viss kritik gentemot det valda framställningssättet 
i underlagets kartdel. Redovisningen av områdenas fysiska avgränsning i skala 1:10 000 
framstår som en alldeles för detaljerad nivå sett i förhållande till det arkeologiska kun
skapsläget från området. Bedömningarnas tillförlitlighet diskuteras visserligen delvis i 
den bebyggelsehistoriska översikten. Frågan är dock om denna arkeologiskt argumente
rande text i en planeringssituation kommer att ges lika stor tyngd som de avgränsningar 
vilka redovisas i underlagets kartdel.

3.3 Synpunkter på Växjöunderlagets skriftliga och kartmässiga utformning 
Växjöunderlagets skriftliga och kartmässiga utformning skall i följande avsnitt granskas 
närmare från antikvarisk synpunkt. Underlaget har inte sammanställts i någon tryckt 
rapport, utan föreliggger i form av olika delrapporter med tillhörande kartmaterial som 
digitaliserats för GIS. Materialet har levererats till kommunen vid olika tillfällen. Under
lagets utformning är allmänt sett, både vad avser text- och kartmässig framställning, 
starkt präglad av fornminnesinventeringens arbetssätt och redovisningsformer.

Textdel
Underlagets textdel består av följande delar:
• En huvudrapport representerad av en skrivelse från RAÄ Stockholm.

• Sex delrapporter med registertext svarande mot respektive inventeringområde och 
socken (jfr 1993 resp. 1994 års inventering).

• En delrapport innehållande en bebyggelsehistorisk översikt över Växjöområdet samt 
värdebedömning av fornlämningarna inom området.

RAÄ:s skrivelse
Texten i skrivelsen är formell, men informativ och förklarande. Den består av fyra sidor 
och innehåller förutom tekniska och administrativa uppgifter vissa antikvariska förtyd- 
liganden i fråga om fornminnesbegreppets tillämpning, redovisning av tentativa forn- 
lämningsområden och områden med kvarstående utredningsbehov. I texten hänvisas till 
gällande lagstiftning (KML) samtidigt som länsstyrelsens ansvar som beslutande myn
dighet framhålls. Skrivelsen innehåller även en kort redogörelse för den samlade rapport
ens innehåll och uppläggning samt en beskrivande teckenförklaring till underlagets kart
material (RAÄ 1994-06-07).

Registertext
Fornlämningslokalerna inom området presenteras i underlaget i en registertext, som 
samlats i separata delrapporter, svarande mot respektive socken och inventeringsområde. 
Registerdelen omfattar sammantaget 385 fornlämningslokaler (inkl. 1994 års invente
ring). Materialet har levererats i stencilform, eftersom man från kommunens sida inte 
uttryckt någon önskan om att få detta inlagt på data (muntligen B. Tronde, RAÄ, Karls
krona).

Beskrivningen i registret följer i huvudsak den traditionella utformningen i FMR (fig. 2). 
Detta innebär, förutom en redovisning av fornlämningens nummer, hänvisning till ekono
miskt kartblad samt terränguppgifter, även en beskrivning av fornlämningen. I denna 
finns upplysningar om storleksförhållanden, konstruktionsdetaljer, eventuella skador samt
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uppgifter om topografiska källor. Texten avslutas med en kommentar avseende eventu
ella tentativa fornlämningsområden, motiv för avgränsningen samt en värdebeskrivning 
av området (jfr ovan under Värdebedömning).

Registertexten är till sin utformning objektivt beskrivande. Fornminnesinventeringens 
fackterminologi används, liksom rutiner för måttuppgifter, skador m. m. Texten är mycket 
detaljrik. Det skall noteras att redovisningen av fornlämningarnas art och status (för 
1993) av datatekniska skäl hamnat på en separat lista som bifogats rapporten. Från an
tikvarisk synpunkt är detta att beklaga. Felet rättades dock till vid den andra och kom
pletterande leveransen hösten 1994 (muntligen B. Tronde, RAÄ, Karlskrona).

Bebyggelsehistorisk översikt
Den bebyggelsehistoriska översikten ingår i underlagets delrapport Preliminär avgräns- 
ning av fornlämningsområden inom Växjö kommun. Komplettering av rapporten (RAÄ 
1995-01-10). Översikten är kronologiskt upplagd och består både av en generell del och 
av en mera specifik del för det inventerade området. Texten är beskrivande och informa
tiv både vad avser det bebyggelsehistoriska förloppet inom området och de fornlämnings- 
typer som representerar olika tidsskeden. Rapporten innehåller även en översiktskarta 
över inventerade områden samt enkel statistik, i form av stapel- och cirkeldiagram över 
antalet nyregistrerade fornlämningar.

Syftet med översikten är som tidigare nämnts att ge kommunens planerare bättre förut
sättningar för att förstå sambanden mellan olika fornlämningar och fornlämningsmilj öer. 
Innehållet kan dock för en icke arkeolog vara svårt att tillgodogöra sig, bl. a. därför att 
det saknas illustrationer som belyser olika fornlämningstyper och miljöer.

Värdebedömning
I ovan nämnda rapport ingår också en presentation av sådana fornlämningsmilj öer som 
bedömts ha ett särskilt bevarandevärde för Växjöområdet. Värdebedömningen redovi
sas i en separat sockenvis listad förteckning. Denna är ytterst kortfattad och utgörs i 
stort sett av en uppräkning av berörda fornlämningsnummer, antal fornlämningar, typer 
samt en hänvisning till den ekonomiska kartan. Kommentarer kring de kvaliteter och 
värden som ligger till grund för urvalet saknas i uppställningen. En sådan argumentation 
skulle förmodligen ha varit av stort värde både för länsstyrelsen och för kommunen. En 
mera fyllig presentation av de olika miljöerna borde också ha givits i detta samman
hang. Värdebeskrivningarna för de olika områdena återfinns nu i stället i underlagets 
registerdel (jfr ovan).

Sammanställningen över särskilt bevarandevärda fornlämningsmilj öer är i sin nuvarande 
form inte något praktiskt arbetsredskap vare sig för kommunen eller länsstyrelsen. I 
stället behövs ett mera pedagogiskt genomtänkt framställningssätt som gör det lätt att 
överblicka och använda materialet.

Kartdel
Växjöunderlagets kartmaterial omfattar kalker till 6-7 ekonomiska kartblad, skala 1:10 000. 
Materialet har på kommunens begären digitaliserats för GIS med lägesbunden informa
tion samt överlämnats, dels på diskett, dels i form av transparenta kartkalker. Projektet 
har för sin utvärdering haft tillgång till de senare. En översiktskarta över de inventerade 
områdena levererades med RAÄ:s rapport (1995-01-10) (muntligen L. Gren, RAÄ, Stock
holm).

45



På kartkalkerna redovisas samtliga kända fornlämningar, fornlämningsliknande bild
ningar och andra kulturlämningar. Dessutom redovisas tentativa avgränsningar av forn- 
lämningsområden liksom områden med kvarstående utredningsbehov. De olika läm
ningarnas fornlämningsstatus finns tydligt angivna på kalkerna. Utformningen av infor
mationen på kalkerna (d. v. s. maneren) har dock ändrats mellan den första och andra 
leveransen. Anledningen var att man vid fornminnesinventeringen i Karlskrona testade 
olika typer av redovisning (muntligen H. Nilsson, RAÄ, Karlskrona).

Vid första leveransen redovisas fasta fornlämningar med röd färg samt i överensstäm
melse med den ekonomiska kartans teckenförklaring, d. v. s. med ett run-R och en streck- 
linje eller punkt som anger fornlämningens i markytan synliga begränsning (fig. 3). Forn
lämningar utan synlig begränsning redovisas med (R), medan icke fornlämningsklassade 
lämningar markeras med svart färg. Vid den andra leveransen redovisas lämningarnas 
fornlämningsstatus uteslutande med färg, rött för lagskyddade och blått för icke lagskyd- 
dade lämningar (fig. 4). Run-R eller (R) markeras således inte på kartan. Typsnittet på 
fornlämningarnas nummer varierar också mellan leveranserna. Vidare har upplysnings- 
texten tagits bort i leverans nummer två. Av de två alternativen framstår utformningen 
i förstagångsleveransen som den mest tydliga.

Tentativa avgränsningar av fornlämningsområden redovisas i den första leveransen med 
grön tvärstreckad linje. I den andra leveransen har denna ändrats till en röd heldragen 
linje, vilket från antikvarisk synpunkt torde vara mindre lämpligt. Det är i stället angelä
get att valet av begränsningslinje tydligt återspeglar redovisningens preliminära karak
tär. Samtidigt är det också viktigt att linjen klart särskiljer sig från andra linjedragningar. 
Av de två exemplen ovan framstår den tvärstreckade linjen därför som den bäst lämpade.

Bedömningar, som avser områden med förmodade fornlämningar, markeras i bägge le
veranserna med grå rastrering, dock med lite varierande utformning. Källkritiska aspek
ter beträffande redovisningarnas detaljerade karaktär har tidigare påtalats ovan. En mind
re distinkt skrafferingstyp hade från antikvarisk synpunkt sannolikt svarat bättre mot 
osäkerheten i bedömningarna.

3.4 Sammanfattande synpunkter på Växj öunderlaget
• Växjöunderlaget består av flera separata delar, vilket försvårar den praktiska använd
ningen och överblicken över materialet.

• Underlagets registerdel omfattar 385 fornlämningslokaler, som var och en redovisas 
på en A 4-sida. Varje register är uppordnat sockenvis på samma sätt som i FMR. Mate
rialet är i sin nuvarande form svåröverskådligt och svårtillgängligt från planeringssyn- 
punkt. En sockenvis uppställning i tabellform, där t. ex. varje tabell svarar mot ett visst 
ekonomiskt kartblad, hade sannolikt underlättat materialets användning och tillgänglighet.

• Fornlämningarnas status har av datatekniska skäl inte redovisats på registerbladen, 
utan bifogats på en separat lista. Materialets praktiska användning inom planeringen 
har härigenom försvårats. Misstaget rättades till vid den andra och mindre leveransen 
hösten 1994.

• Underlagets kartmaterial omfattar både kartkalker och digital information. Kartkalker
nas utformning förändrades mellan första och andra leveransen, vilket från antikvarisk 
synpunkt torde missgynna kommunens möjligheter att tolka och använda materialet.
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• En lista över teckenförklaringar till kartöverläggen saknas. Dessa beskrivningar åter
finns i stället i den av RAÄ bifogade skrivelsen. En förteckning i direkt anslutning till 
kartorna hade underlättat tolkningen av materialet liksom dess praktiska användning.

• Underlagets bebyggelsehistoriska översikt är viktig för att öka förståelsen för forn- 
lämningar och vad dessa representerar. Översikten, som riktar sig mot kommunen, be
står av ett koncentrerat faktamaterial i stencilform. Materialet ställer i sin nuvarande 
form krav på att användaren har viss arkeologisk baskunskap.

• Listan över särskilt bevarandevärda fornlämningsområden är otydlig och praktiskt 
svåranvändbar. Resonemangen kring de värdekriterier som ligger till grund för bedöm
ningarna är också otydligt formulerade i underlaget. En mera strukturerad bedömnings
grund hade från antikvarisk synpunkt varit önskvärd.

3.5 Fornlämningsunderlag från tio kommuner
Projektet har, som tidigare nämnts, utöver Växjöunderlaget, inhämtat kunskap om yt
terligare elva fornlämningsunderlag för fysisk planering. Underlagen härrör från nio 
kommuner, fördelade på åtta län, samtliga med lokalisering till landets södra delar. De 
berörda kommunerna är Ekerö och Sollentuna, Stockholms län, Västerås, Västman
lands län, Eskilstuna, Södermanlands län, Linköping, Östergötlands län, Kalmar kom
mun, Kalmar län, Svedala och Trelleborg, Skåne län samt Falkenberg, Hallands län (fig. 1).

I föreliggande avsnitt görs en från antikvarisk synpunkt jämförande analys mellan Växjö- 
underlagets övriga fornlämningsunderlag. De förhållanden som närmare granskas är 
underlagens terminologi och status i förhållande till KML, den valda ambitionsnivån, 
materialens skriftliga och kartmässiga utformning samt deras antikvariska tydlighet.

Underlagens storlek
Underlagen varierar både i omfattning och karaktär (tabell 1). De till ytan största under
lagen härrör från Växjö (95 km2), Västerås (43 km2) och Sollentuna (63 km2) kommu
ner. Av dessa är materialet från Sollentuna kommuntäckande. Övriga underlag berör 
mindre områden, varierande från 1,3 till ca 12 km2. Samtliga material har framtagits i 
samband med kommunernas översiktliga planering, vanligen inför fördjupningar av över
siktsplaner. De granskade underlagen skiljer sig åt inte bara i fråga om val av termino
logi utan också vad gäller ambitionsnivå och utformning. Anledningen torde dels vara 
att underlagen utarbetats i olika sammanhang, dels att de tagits fram av olika utrednings- 
institutioner (se tabell 1). Av tolv underlag har nio stycken framtagits på frivillig väg.

Underlagens terminologi och status i förhållande till KML
Valet av terminologi för underlagen är skiftande. Flertalet definieras som ”arkeologiska 
utredningar etapp I” (Västerås, Linköping - Linghem/Manstorp resp. Ullstämma/Sture- 
fors, Kalmar, Trelleborg, Svedala, Eskilstuna). Av dessa har tre genomförts på frivillig 
väg, medan tre utförts efter beslut av länsstyrelsen om särskild arkeologisk utredning 
enligt 2 kap 11 § KML (tabell 1). Även de frivilliga underlag som inte initierats av läns
styrelsen har i allmänhet senare godkänts som ett första steg i en särskild utredning. 
Detta innebär att man från länsstyrelsens sida framöver kommer att ställa krav på ut- 
redningsgrävningar endast inom sådana områden där ett fortsatt utredningsbehov be
dömts föreligga (muntligen C. Bunte, Lst. Skåne län, C. Claréus, Lst. Östergötlands län).
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Underlag Storlek Plan. skede Frivilligt
underlag

Redovisnings-
nivå

Utrednings-
institution

Årtal

Växjö 95 kv km ÖP-
för detalj
planering

Ja
Rev.
fö mm. inv.

Ek. karta
1:10 000

RAÄ
Fomm. inv. 
Karlskrona

1993-
1994

Västerås 43 kv km ÖP-
för detalj
planering

Ja
Arkiv och 
kartstudier 
fältinv.

Ek. karta
1:10 000

Västerås
länsmuseum
(UV
Västerås)

1990-
1992

Sollentuna 63 kv km ÖP-
för detalj
planering

Ja
Arkiv och 
kartstudier

Ek karta
1:10 000

Arkeologi-
konsult

1987

Ekerö kn
S Färingsö,

10 kv km Fördj. ÖP - 
fór detalj
planering

Ja
Ark.
förstudie

Ek. karta
1:15 000

UV
Stockholm

1993

Ekerö kn 
Stenhamra

12,5 kv km Fördj. ÖP - 
för detalj
planering

Ja
Ark.
förstudie

Ek. karta
1:20 000

Stockholms
länsmuseum

1995

Falkenberg 6 kv km Fördj. ÖP - 
för detalj
planering

Ja
Kulturhist.
byråutr.

Ek. karta
1:10 000

UV Väst 
Kungsbacka

1993

Linköping
kn
Ullstämma
Sturefors

5,2 kv km Fördj. ÖP - 
för detalj
planering

Nej
Lst. beslut 
Ark. utr. 
etapp 1

Ek. karta
1:10 000

UV
Linköping

1994

Linköping
kn
Linghem
Manstorp

1,34 kv km Fördj. ÖP - 
för detalj
planering

Ja
Ark. utr. 
Etapp 1

Ek. karta
1:10 000

UV
Linköping

1993
1994

Kalmar 4 kv km Fördj. ÖP - 
för detalj
planering

Nej
Lst. beslut 
Ark. utr. 
etapp 1*

Ek. karta
1:10 000

Kalmar
länsmuseum

1993

Trelleborg 3,4 kv km ÖP - för 
detaljplan.

Ja
Ark. utr. 
Etapp 1

Ek. karta
1:10 000

UV syd
Lund

1994

Svedala 2,5 kv km Fördj. ÖP - 
för detalj
planering

Nej
Lst. beslut 
Ark. utr. 
Etapp 1

Ek. karta
1:10 000

UV syd
Lund

1995

Eskilstuna 1,5 kv km Fördj. ÖP - 
för detalj
planering

Ja
Ark. utr.

Kommunkarta 
uppg. om 
skala saknas

Ikos 1992

Tabell 1. Sammanställning över granskade fornlämningsunderlag. Som framgår av tabellen 
varierar de berörda områdenas storlek från 0,34 till 95 km2. Nio underlag har tagits fram i 
form av frivilliga utredningar, medan tre stycken utgörs av arkeologiska utredningar etapp 1 
med länsstyrelsebeslut. * markerar att etapp 1-utredningen i den färdiga rapporten presente
ras tillsammans med resultaten av utredningsgrävningarna i etapp 2.
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Underlag RAAs Fält- Utredn. Tentativa Värde- övrigt Hänv. Hänv.
FMR invent omr. fornl.omr. bedömn. Lst. KML

Växjö* Ja Ja Ja Ja Ja Beb.hist. Ja Ja
översikt 2:2

2:11

Västerås* Ja Ja Ja Nej Nej Hist. Nej Nej
\ delvis kart-

överlägg

Sollentuna* Ja Nej Ja Nej Nej Hist.
kart
överlägg

Nej Nej

Ekerö kn** Ja Nej Ja Nej Nej Hist. Ja Ja
S Färingsö kart- 2:2

överlägg 2:11

Ekerö kn** Ja Nej Ja Nej Nej Hist. Nej Nej
Stenhamra kart-

överlägg

Falkenberg Ja Nej Ja Nej Nej - Nej Nej
**

Linköping Ja Ja Ja Jfr omr. Nej Hist. Ja Ja
kn** som bör kart- 2:1-2
Ullstämma undantas överlägg 2:11
Sturefors fr exploat.

Linköping
kn**

Ja Ja Ja Nej Nej - Ja Nej

Linghem
Manstorp

Kalmar** Ja Ja Ja Nej Nej - Nej Nej

Trelleborg Ja Ja Ja Nej Nej Hist. Ja Nej
** kart-

överlägg

Svedala** Ja Ja Ja Nej Nej - Ja Nej

Eskilstuna Ja Ja Ja Nej Nej Hist. Ja Ja
** kart- 2:2

överlägg 2:11

Tabell 2. Sammanställning över underlagens ambitionsnivå.
* Underlaget består av kartmaterial och textdelar i ett exemplar.
* * Underlaget föreligger som stencil eller tryckt rapport.

49



De två underlagen S. Färingsö och Stenhamra, som framtagits för Ekerö kommun, defi
nieras som ”arkeologiska förstudier”. Begreppet förstudie har av utredaren medvetet 
valts för att signalera att det rör sig om ett preliminärt underlag som i ett senare skede av 
planeringen måste kompletteras och fördjupas med en särskild utredning enligt KML 
(muntligen S. Brunstedt, UV Stockholm). Eftersom båda underlagen baseras på byrå
mässiga sammanställningar (d. v. s. sammanställningar av befintligt arkiv- och kartma
terial), kommer detta i ett nästa steg att innebära en fördjupad inventering i fält, senare 
följt av eventuella utredningsgrävningar och förundersökningar.

Av övriga exempel definieras underlaget för Falkenbergs kommun som en ”kulturhisto
risk byråutredning”. För Sollentunamaterialet används beteckningen ”kulturhistoriskt 
och arkeologiskt planeringsunderlag”. Båda dessa underlag har framtagits utan länssty
relsens kännedom. Växjöunderlaget slutligen definieras som en ”riktad arkeologisk in
ventering för den fysiska planeringen”. Underlagets status jämställs med det i en arkeo
logisk utredning etapp 1 (muntligen P.-O. Törnquist, Lst. G län, jfr avsnitt 4.1).

Ambitionsnivå
Ambitionsnivån svarar i merparten av underlagen mot den, som vanligtvis tillämpas i 
arkeologiska utredningar (etapp 1). Detta innebär att tyngdpunkten lagts vid en doku
mentation och beskrivning av det kända fornlämningsbeståndet samt redovisning av 
områden där ytterligare behov av utredning bedömts föreligga. Valet av terminologi för 
de senare områdena varierar. Vanligen används begrepp som ”objekt” eller ”utrednings- 
områden”, men det finns också andra termer som t. ex. ”områden med förmodade forn- 
lämningar” (Stenhamra), ”fornlämningsindikationer” (Västerås) alternativt ”arkeologis
ka problemområden” (Sollentuna).

Redovisningar i underlagen, avseende områden med kvarstående utredningsbehov, före
faller i regel vara baserade på ett brett och allsidigt källmaterial, med omfattande arkiv- 
och kartstudier. Användandet av historiska kartöverlägg har i flera fall givits ett bety
dande utrymme (jfr tabell 2). Den från antikvarisk synpunkt ”intressanta” informatio
nen lyfts däremot sällan fram och redovisas på själva kartöverläggen, trots att dessa ofta 
bifogas i rapporten. Tolkningen av ”viktig” information, t. ex. identifiering av gårds- 
och bytomter, redovisas i stället indirekt genom att föras över till den samlade underlags- 
kartan samt genom beskrivning i ett tillhörande textavsnitt. Endast underlaget för Eskil
stuna är i detta avseende ett undantag.

I de fall underlagen utgörs av eller har karaktär av arkeologiska utredningar, har samman
ställningar och tolkningar av arkiv- och kartmaterial vanligen kompletterats med fördju
pade inventeringar i fält (jfr tabell 2). Fältinventeringar torde från antikvarisk synpunkt 
generellt sett bidraga till att ge underlagen en större tillförlitlighet. Detta gäller inte minst vid 
utpekande av områden med fortsatt utredningsbehov avseende fornlämningsförekomst.

Det kan nämnas att merparten av underlagen (nio av tolv) även innehåller information om 
lämningar som av olika skäl saknar fornlämningsstatus, t. ex. sentida torp- och kvarngrunder, 
stenmurar, osäkra gravar o. s. v. I flera underlag ges också en kort beskrivning av det berörda 
områdets topografi, fornlämningsbild samt tidigare arkeologiska undersökningar.

Underlagen för Ekerö kommun (S. Färingsö och Stenhamra) skiljer sig från övriga exem
pel genom att tyngdpunkten lagts vid en kronologisk beskrivning av den bebyggelsehis
toriska utvecklingen inom planområdet. Beskrivningarna baseras på det kända fornläm-
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ningsbeståndet och på tolkning av historiska kartöverlägg. Dessa kopplas sedan till om
rådets naturgeografiska förutsättningar, som bland annat kännetecknas av omfattande 
strandlinjeförskjutningar. Underlaget för S. Färingsö utmärker sig även genom tillämp
ningen av en vidare helhetssyn på kulturlandskapet. Förutom fasta fornlämningar redo
visas också viss kulturhistorisk värdefull bebyggelse, äldre ortnamn samt bevarade delar 
av det äldre vägnätet. Underlagen innehåller slutligen också vissa bedömningar avseen
de områden med ytterligare utrednings behov.

Växjöunderlaget är, i jämförelse med övriga fornlämningsunderlag, betydligt mera am
bitiöst till sitt innehåll. Redovisningen av tentativa fornlämningsområden, den bebyggelse
historiska översikten samt värdebedömningen har således ingen motsvarighet i de öv
riga exemplen. Underlaget för Ullstämma/Sturefors, Linköpings kommun, skiljer sig ge
nom att även innehålla en redovisning av områden som på grund av sitt fornlämnings- 
bestånd föreslås undantas från exploatering (jfr avsnitt 3.7). Syftet med avgränsningen 
är att försöka skydda större sammanhängande områden inför en planerad exploatering. 
Utredaren framhåller i rapporten att urvalet av områden skett i samråd med länsstyrel
sens kulturmiljöenhet samt med personal från Länsmuseet.

3.6 Synpunkter på underlagens skriftliga och kartmässiga utformning (jfr bilaga 2:1) 
De granskade fornlämningsunderlagen har vanligen utformats som rapporter i stencil
form eller med en enkel layout innehållande både text- och kartmaterial. Rapporterna 
föreligger i regel i A 4-format, med ett enstaka exempel i liggande A 3-format. Transpa
renta kartkalker till den ekonomiska kartan har förutom i Växjö också använts i Sollen
tuna och Västerås. I Sollentuna redovisas informationen om det kända fornlämnings- 
beståndet kontra ”arkeologiska problemområden” (d. v. s. områden med kvarstående 
utredningsbehov) på separata kalker, vilket försvårar användningen av materialet. Ma
terialet i Västerås stad skiljer sig från övriga underlag, genom att detta ännu inte levere
rats i en tryckt rapport. Staden har, i väntan på den slutliga avrapporteringen, för vart 
och ett av de nio delområden som berörts, erhållit två olika kartkalker med sammanstäl
lande och tolkande information avseende fornlämningar. En skriftlig rapport har också 
utarbetats för ett av delområdena (muntligen, stadsantikvarie J. Melander).

Trots underlagens heterogena karaktär är samtliga avsedda att fungera som en grund 
för kommunernas detaljplanearbete. Detaljeringsgraden i kartmaterialet är vanligen hög, 
med redovisningar på den ekonomiska kartan skala 1:10 000 eller 1:20 000. Den tryck
tekniska kvaliteten hos kartorna varierar däremot betydligt, från enkla fotostatkopior 
av FMR:s registerkarta till professionella avfotograferingar av den ekonomiska kartan i 
färg. Informationen på de fotostatkopierade kartor är i flera fall otydlig.

Framställningssättet är i ett par underlag resultatinriktat, på så sätt att innehållet struk
turerats med utgångspunkt från kunskapsläget före respektive efter utredningens ge
nomförande (ex. Trelleborg och Svedala). Motsvarande redovisningsform återfinns i det 
tillhörande kartmaterialet, vilket innebär att redan kända fornlämningar presenteras på 
en grundkarta medan eventuella nyfynd samt områden med behov av ytterligare utred
ning återfinns på en annan karta. I underlaget för Kvicksund, Eskilstuna kommun, redo
visar utredaren även områden som bedömts sakna fornlämningar. I rapporten framhålls 
att dessa områden bör kunna exploateras utan några antikvariska restriktioner.

Sammanställningar i tabellform utnyttjas i flera av underlagen, dels över kända forn
lämningar, dels över områden med ytterligare utredningsbehov. Ambitionsnivån i tabel
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lerna varierar mellan de olika underlagen (jfr nedan). Generellt sett bidrar dessa till att 
ge en bättre överblick över materialet, samtidigt som också den praktiska användningen 
av materialet underlättas.

Vid redovisningen av fasta fornlämningar används som regel den ekonomiska kartans 
förtryckta run-R samt punkt eller begränsningslinje för anläggningens fysiska avgräns- 
ning. Områden med kvarstående behov av utredning redovisas, dels med gråtonskraf- 
fering, dels med grov streckskraffering utan begränsningslinje (fig. 6). Den senare redo
visningsformen står väl i samklang med bedömningarnas ofta osäkra karaktär. Forn- 
lämningsinformationen har i ett underlag (Stenhamra, Ekerö kn) lyfts fram särskilt ge
nom röd färgsättning, vilket underlättar tolkningen av kartan (fig. 7).

3.7 Antikvarisk tydlighet
Ett vanligt återkommande problem i de granskade underlagen är, att det saknas tydliga 
anvisningar för hur redovisade data skall tolkas. Kartorna innehåller ofta en betydande 
mängd arkeologisk detaljinformation. Vad denna står för samt vad den innebär från 
planeringssynpunkt är däremot inte sällan otydligt redovisat. Kartmaterialen saknar i 
flera av underlagen även tydliga teckenförklaringar.

Redovisningen av lämningarnas fornlämningsstatus, d. v. s. de anläggningar som är skyd
dade enligt KML, är i flera av underlagen bristfällig. I något fall tycks förklaringen vara 
att man genom att använda den ekonomiska kartan som grundkarta, förlitat sig på att 
kartans förtryckta run-R tydligt framgår. Redovisningen av lagskyddet hos nyupptäckta 
fornlämningar har på detta sätt tappats bort.

Åtskilliga underlag saknar också upplysningar om att det enligt 2 kap. 2 § KML till varje 
fast fornlämning hör ett särskilt fornlämningsområde. Endast tre underlag innehåller, 
förutom Växjö, upplysningar härom (jfr tabell 2). Underlaget för Eskilstuna är det enda 
exemplet, vari det tydligt betonas att fornlämningarnas avgränsning på plankartan en
dast visar deras fysiska utsträckning. Avsaknaden av denna information i övriga under
lag är allvarlig, eftersom fornlämningsområden i större eller mindre grad, beroende på 
fornlämningens art och betydelse, påverkar markanvändningen inom planområdet. Re
dovisningar av områden med kvarstående utredningsbehov är i detta avseende något 
tydligare. Till redovisningen i underlagens kartmaterial hör i regel en kort beskrivning 
med motivering för bedömningen (Växjö, Sollentuna och Västerås undantagna). Vanli
gen hänvisas också till länsstyrelsen och dess möjligheter att i enlighet med 2 kap. 11 § 
KML besluta om särskild arkeologisk utredning för att fastställa om fornlämning berörs 
av arbetsföretag. Att bedömningarna i sig innehåller en viss osäkerhetsfaktor framhålls 
däremot sällan. Det vill säga att en framtida utredning inte alltid leder till nyfynd av 
fornlämningar, utan även kan resultera i att marken fritt kan disponeras utan några 
antikvariska restriktioner. Enstaka lämningar, som ansetts ha osäker fornlämningsstatus, 
redovisas i underlagen vanligen objektvis. Att också dessa lämningar ofta behöver utre
das ytterligare framgår inte tydligt av kartmaterialens redovisningar.

Som tidigare nämnts, innehåller underlaget för Ullstämma/Sturefors, Linköpings kn, 
även en redovisning av områden, som på grund av sitt fornlämningsbestånd föreslås un- 
dantas från exploatering. Utredaren framhåller i rapporten att avgränsningen, som gjorts 
i samråd med länsstyrelsen och länsmuseet, ”baseras på en helhetssyn på kulturlandska
pet, där hänsyn tas till mer än bara de enskilda lagskyddade fornlämningarna”. Man be
tonar vidare att avgränsningen i första hand grundas på det kända fornlämningsbeståndet
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och på de ”objekt” som pekats ut (d. v. s. områden med kvarstående utredningsbehov) 
(fig. 10). Vissa enstaka lämningar, som inte ingår i de större sammanhängande område
na, har dessutom försetts med tänkta skyddsområden.

Kartredovisningen över avgränsade områden kompletteras i Ullstämma/Sturefors- 
rapporten med en kort beskrivning av berörda fornlämningar och miljöer. De antikva
riska värden och ställningstaganden, som ligger till grund för avgränsningen, är emeller
tid otydligt formulerade i rapporten. I två fall hänvisas till delområden, som av länssty
relsen i det regionala kulturminnesvårdsprogrammet Miljöer i Östergötland (1983), be
dömts ha särskilda bevarandevärden. Presentationen av dessa och övriga miljöer utgörs 
endast av en kort beskrivning. En närmare redovisning och precisering av de olika vär
den och samband, som man från antikvarisk synpunkt anser viktiga att beakta i sam
band med den fysiska planeringen, saknas således helt i rapporten.
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4. Länsstyrelsernas synpunkter på fornlämningsunderlag i fem 
kommuner

4.1 Länsstyrelsen Kronobergs län
Länsstyrelsens synpunkter på fornlämningsunderlag för Växjö kommun (intervju 1995- 
11-14).

Från länsstyrelsens sida är man allmänt sett nöjd med underlaget, men framhåller att det 
ännu så länge är svårt att utvärdera materialet, eftersom detta inte testats i större om
fattning. Vad beträffar underlagets tentativa avgränsningar samt värdebedömningar av 
fornlämningsområden har man i åtminstone ett fall haft stöd av underlaget i samband 
med ett planerat vägprojekt. Värdebedömningen menar man, hade dock liksom den be
byggelsehistoriska översikten, med lite bilder och illustrationer kunnat göras mera tyd
lig och lätttillgänglig.

Enligt länsstyrelsens uppfattning har kommunen fått ett bra underlagsmaterial, i den 
meningen att man nu vet var man kan bygga och samtidigt undvika fornlämningar och 
arkeologiska kostnader. Länsstyrelsen har här gjort klart för kommunen, att man endast 
kommer att ställa krav på genomförande av särskild arkeologisk utredning enligt KML 
inom områden där ytterligare behov av utredning bedömts föreligga. Områden, som i 
underlaget anses sakna fornlämningar, friskrivs således från fortsatt utredning. Man be
tonar dock att materialet bygger på dagens kunskapsläge och att avgränsningarna med 
förnyad arkeologisk kunskap i framtiden kan komma att ändras. Materialets livslängd 
eller giltighet över tiden har man från länsstyrelsens sida ingen uppfattning om. Man 
framhåller också att underlaget för kommunens planering har fått den effekten, att man 
från att tidigare ha planerat nya förortsområden, nu i stället satsar på den sammanhåll
na staden.

4.2 Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsens synpunkter på fornlämningsunderlag för Västerås kommun (intervju 1995-
11-22).

Länsstyrelsens uppfattning är att Västeråsmaterialet, när detta så småningom ställts 
samman och presenterats i en skriftlig rapport, även bör finnas tillgängligt på länsstyrel
sen. Länsstyrelsen kan i dagens läge, när situationen så kräver, begära över berörda delar 
av underlagsmaterialet från UV, där detta förvaras.

Västeråsmaterialet är enligt länsstyrelsens uppfattning ett väl underbyggt och tillförlit
ligt underlagsmaterial för kommunens fysiska planering. Materialet har i den antikva
riska handläggningen därför jämställts med arkeologisk utredning etapp 1. Länsstyrel
sen framhåller också att materialets tillförlitlighet i flera fall testats med arkeologiska 
utredningsgrävningar, och då givit positiva resultat.

4.3 Länsstyrelsen Stockholms län
Underlaget för Sollentuna kommun togs fram redan 1987. Länsstyrelsen fick kännedom 
om underlaget först 1992, då materialets antikvariska giltighet ställdes på sin spets, 
genom att fornlämningar påträffats inom områden som i underlaget pekats ut som ”risk
områden”. Två fornlämningsunderlag har framtagits för Ekerö kommun, S. Färingsö 
(1993) och Stenhamra (1995). Länsstyrelsen saknar kännedom om Stenhamramaterialet.
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Länsstyrelsens synpunkter på fornlämningsunderlag för Sollentuna och Ekerö kommu
ner (intervju 1995-12-12).

Länsstyrelsen framförde inga särskilda synpunkter på underlagens innehåll och utform
ning. I stället framhålls att problemen med frivilliga planeringsunderlag inte i första 
hand är kopplade till underlagens antikvariska kvalitet och tillförlitlighet. Problemet 
består snarare däri att materialen, genom att de saknar förankring i den kommunala 
planeringen, lätt ”halkar omkring” och glöms bort. Tvisten i Sollentuna är ett bra exem
pel på detta. Man framhåller vidare att underlagen, för att få en planeringsmässig digni
tet, bör in i den kommunala beslutsordningen. Översiktplanen uppfattas här som ett bra 
instrument för att fånga upp de olika underlagsmaterialen.

4.4 Länsstyrelsen i Östergötlands län
Underlaget för Linköpings kommun består av flera delar. Projektet har granskat tre 
underlag, två för Linghems samhälle och ett för Ullstämma/Sturefors, framtagna 1993 
och 1994. Linghemsmaterialet togs fram genom en frivillig uppgörelse mellan kommu
nen och det lokala UV-kontoret och kom först så småningom till länsstyrelsens känne
dom. När underlaget för Ullstämma/Sturefors aktualiserades, ställde länsstyrelsen där
för krav på att denna skulle genomföras som en arkeologisk utredning enligt länsstyrel
sens beslut.

Länsstyrelsens synpunkter på fornlämningsunderlag för Linköpings kommun (intervju 
1995-11-29).

Länsstyrelsen har inga speciella synpunkter på underlagens innehåll och utformning. 
Man betonar dock vikten av att planeringsunderlagen tas fram i samråd med länsstyrel
sen. Det är viktigt att länsstyrelsen, med sin regionala överblick, ges möjligheter att 
ställa krav på planeringsunderlagets innehåll. Underlagets värde för planeringen torde 
härigenom öka, samtidigt som eventuella missförstånd kan undvikas. Länsstyrelsen har 
i samband med Linghemsmaterialet haft negativa erfarenheter av oklarheter om myn
dighetsrollen, genom att UV muntligen godkänt kommunens utbyggnadsplan. Länssty
relsen var i det aktuella fallet av en annan uppfattning, vilket resulterade i att man på 
kommunen blev förvirrad över vad som egentligen gällde. Länsstyrelsen uttrycker också 
sitt ogillande av att rapporterna innehåller åtgärdsförslag, eftersom man härigenom före
griper länsstyrelsens beslut.
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5. Sammanfattande synpunkter

5.1 Inledning
Projektet har genomfört en antikvarisk utvärdering av fornlämningsunderlag för fysisk 
planering från tio olika kommuner. De granskade underlagen härrör samtliga från lan
dets södra delar, nämligen från Växjö, Västerås, Sollentuna, Ekerö, Falkenberg, Linkö
ping, Kalmar, Trelleborg, Svedala och Eskilstuna kommuner. Underlagen har i allmän
het framtagits i samband med kommunernas arbete med fördjupade översiktplaner. De 
berörda områdena varierar mellan 1,3 och 12,5 km2. Tre kommuner utmärker sig ge
nom att underlag framtagits för större arealer, 43-95 km2, nämligen Växjö, Västerås och 
Sollentuna. Av dessa är underlaget för Sollentuna det enda kommuntäckande.

5.2 Ambitionsnivå
Ambitionsnivån i underlagen karakteriseras nästan i samtliga fall av att kommunen ges 
ett fördjupat underlag för framtida markexploatering, d. v. s. underlagen skall ge fram
förhållning för arkeologiska problem och kostnader. Ambitionsnivån ansluter därmed 
nära till den som vanligen tillämpas vid arkeologiska utredningar (etapp 1), vilket inne
bär dels en dokumentation av det kända fornlämningsbeståndet, dels en bedömning och 
redovisning av områden med kvarstående utredningsbehov.

Utredarna har endast undantagsvis på ett medvetet sätt försökt att lyfta fram fornläm- 
ningarna som en positiv resurs för kommunens framtida markanvändning. Växjöunder- 
laget är, med avgränsningen av tentativa fornlämningsområden samt bedömningen av 
fornlämningarnas bevarandevärde, det tydligaste exemplet på detta. För att ytterligare 
öka förståelsen för fornlämningarna och vad dessa representerar ges i underlaget dess
utom en översikt över områdets bebyggelsehistoriska utveckling, baserad på fornlämnings
beståndet. Även underlagen för Ekerö kommun (S. Färingsö och Stenhamra) ger med 
beskrivningen av den bebyggelsehistoriska utvecklingen inom planområdet en bättre 
grund för förståelsen av fornlämningarnas betydelse i den fysiska miljön.

5.3 Utformning och status
Flertalet av underlagen har givits en utformning som svarar mot den i arkeologiska ut
redningar etapp 1. I de fall underlagen framtagits på frivillig väg, har dessa i ett senare 
skede godkänts av länsstyrelsen som ett första steg i en 2:11-utredning (Västerås, Linghem/ 
Manstorp, Linköpings kn, Trelleborg och Eskilstuna). Två underlag karakteriseras som 
”arkeologiska förstudier” (S. Färingsö och Stenhamra, Ekerö kn) för att markera att 
dessa i ett senare planeringsskede måste fördjupas ytterligare. Växjömaterialet har fram
tagits med stöd av länsstyrelsen och RAÄ centralt. Underlagets status i förhållande till 
KML är enligt länsstyrelsens uppfattning jämförbart med det i en arkeologisk utredning 
etapp 1. Två underlag (Sollentuna och Falkenberg) har framtagits helt utan länsstyrel
sens vetskap och saknar därför en vidare antikvarisk giltighet.

Nästan samtliga underlag har sådan utformning att dessa kan användas för kommuner
nas detaljplanearbete. Detaljeringsgraden hos kartmaterialet är således i allmänhet hög. 
Underlagen har i regel utformats som rapporter i stencilform eller med enkel layout, där 
både text- och kartmaterial ingår. I de fall större områden berörs (Växjö, Västerås och 
Sollentuna) har kartmaterialet levererats separat i form av transparenta kalker till den 
ekonomiska kartan. I Växjö, där kartunderlaget på kommunens begäran digitaliserats 
för GIS, har materialet även överlämnats på diskett.
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5.4 Antikvarisk tydlighet
Projektets utvärdering visar att underlagen ofta brister i fråga om antikvarisk tydlighet. 
Mest påfallande är denna otydlighet vad gäller underlagens kartmaterial, som ofta har 
ett detaljerat faktainnehåll. Hur dessa fakta skall tolkas samt vad de har för betydelse 
från planerings- och markanvändningssynpunkt är däremot inte särskilt tydligt. Den 
antikvariska innebörden av och skillnaden mellan lämningar med respektive utan forn- 
lämningsstatus, är ett sådant exempel. Att också den senare kategorin i många fall ut
görs av möjliga fornlämningar med fortsatt utredningsbehov, framgår inte tydligt av 
kartunderlagen. Flera av underlagen saknar också upplysningar om att det till varje 
fornlämning hör ett särskilt fornlämningsområde. Förutom Växjö innehåller endast tre 
underlag information härom (S. Färingsö, Ekerö kn, Ullstämma/Sturefors, Linköpings 
kn, och Eskilstuna).
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Underlagsmaterial

Fornlämningsunderlag för Växjö kommun
RAA 1994-06-07. Rapport över fornminnesinventering med preliminär avgränsning av 
fornlämningsområden inom Växjö kommun.

RAA 1995-01-10. Preliminär avgränsning av fornlämningsområden inom Växjö kom
mun. Komplettering av rapporten.

RAA. Fornminnesinventeringen, registertext och kartkalker till den ekonomiska kartan. 

Övriga fornlämningsunderlag
Andersson, K. Arkeologisk förstudie Stenhamra. Arkeologisk förstudie för fördjupad 
översiktsplan, Sånga och Skå socknar, Ekerö kommun, Uppland. Stockholms läns mu
seum. Rapport 1995:1.

Blidmo, R. Det äldre kulturlandskapet i Sollentuna. En sammanställning och kartredo
visning av äldre lantmäterikartor och bedömning av arkeologiska problemområden. Terra- 
gon Consulting Service AB. 1987.

Brunstedt, S. Arkeologisk förstudie Södra Färingsö. Skå socken, Ekerö kommun, Upp
land. UV Stockholm 1993:52. Utredningsgruppen.

Carlsson, D. Arkeologisk utredning. Kvicksund, Eskilstuna kommun, Södermanland. 
Ikos. Rapport 1992:16. Visby.

Källström, M. Området kring Vimpeltorpet, Kläckeberga sn, Kalmar kn, Småland. Ar
keologisk utredning etapp II. Kalmar Läns Museums arkeologiska rapporter 1993:3.

Larsson, L.Z. Arkeologisk utredning, etapp 1. Linghem, Vårdsbergs och Törnevalla sock
nar. Linköpings kommun. Raä UV Linköping. 1993.

Larsson, L.Z. Arkeologisk utredning etapp 1. Fördjupad översiktsplan Ullstämma-Sture- 
fors. Landeryds och Vists socknar, Linköpings kommun, Östergötland. Raä UV Linkö
ping 1994:73.

Larsson, M. Arkeologisk utredning, etapp 1. Mantorp, Törnevalla socken, Linköpings 
kommun. Östergötland. Raä UV Linköping. Rapportserie 1994:27.

Löfgren, A. Skåne, Västervång-Vipevången och östra industriområdet. Arkeologisk ut
redning steg 1. Raä UV Syd 1994:25.

Svedberg, V. Rapport - Kulturhistorisk byrå utredning för detalj planeområde ”Falken- 
bergsmotet” i Falkenbergs kommun, Halland. RAÄ UV Väst - Utr. 93:1.

Svedberg, Å. 1990-92. Arkeologiskt underlag för Västerås stad. Olika delområden.

Thorén, H. och Torstensdotter Ahlin, I. Arkeologisk översiktsplan. Arkeologisk utred
ning etapp 1. Skåne, Svedala socken, Svedala kommun. UV Syd Lund Raä. Rapport 
1995:5.
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Skriftliga källor

Car lie, A. 1995-06-21. Forskningsplan för projektet Arkeologisk kulturmiljövård och 
samhällsplanering. Riksantikvarieämbetet.

Kulturminneslagen. Riksantikvarieämbetet 1990.

Särskild utredning. Allmänna råd till 2 kap. Lagen om kulturminnen m. m. Underrättel
ser från Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. 1994:1.

Wettergren, B. 1989. Kulturmiljövård - en konjunkturfråga? I Kulturmiljö vårdspro
grammet ”Ditt Värmland”.

Muntliga källor

Solveig Brunstedt 
Carin Claréus 
Anna-Greta Eriksson 
Leif Gren 
Jan Melander 
Håkan Nilsson 
J.B. Schnell 
Åsa Svedberg 
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Antikvarie, RAÄ UV Stockholm
Bitr. länsantikvarie, Lst. Östergötlands län. Intervju 1995-11-29 
Länsantikvarie, Lst. Västmanlands län. Intervju 1995-11-22 
Avdelningsdirektör RAÄ, Kulturmiljöavdelningen, Stockholm 
Stadsantikvarie, Västerås stad.
Inventerare, RAÄ, Karlskrona
Länsantikvarie, Lst. Stockholms län. Intervju 1995-12-12 
Antikvarie, RAÄ UV Uppsala, lokalkontor Västerås. 
Platschef, RAÄ, Karlskrona
Bitr. länsantikvarie, Lst. Kronobergs län. Intervju 1995-11-14
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2:1

Bilaga 2:1

Redovisning av
fornlämningsunderlagens skriftliga 
och kartmässiga utformning





Västmanlands län

Västerås kommun, olika delområden
Planeringsunderlaget för Västerås kommun omfattar nio olika delområden kring Väs
terås stad till en sammanlagd yta av ca 43 km2 nämligen Irsta, Tillberga, Rönnby, Johan
nisberg och Västerås-Barkarö, Högsby, Lundby, Vångsta, V. Sjukhuset och Persbo. Un
derlaget har ännu inte ställts samman i en färdig rapport (våren 1996). Hittills föreligger 
en skriftlig rapport för Tillbergaområdet.

Textdel för Tillbergaområdet: Rapporten inriktas på en beskrivning av de kända forn- 
lämningar och områden där ett fortsatt utredningsbehov föreligger (jfr fornlämningsin- 
dikationer) som med utgångspunkt från arkiv- och kartstudier har kunnat identifieras 
inom planområdet. Texten är beskrivande och arkeologiskt argumenterande till sin ka
raktär, vilket förmodligen gör denna svårtolkad för en ickearkeolog. Arkeologisk fack
terminologi används.

Kartmaterialet har i väntan på den färdiga rapporten levererats till kommunen i form av 
två olika underlagskartor över respektive delområden. Den ena kartan, levererad i form 
av transparent överlägg till den ekonomiska kartan, skala 1:10 000, består av en förenk
lad och sammanställande redovisning av större samlade områden med kända fornläm- 
ningar/fornlämningsindikationer. Fornlämningsområdena redovisas i regel genom att 
ringas in med blå/grön färgmarkering (jfr t. ex. delområdena Tillberga och Vångsta) 
(fig. 5) eller med skraffering (jfr t. ex. Irstaområdet). Den andra kartan utgörs av en mer 
detaljerad och färglagd karta över den samlade tolkningen av fornlämningsbilden inom 
varje delområde. Förutom kända fasta fornlämningar redovisas olika typer av fornläm- 
ningsindikationer, d. v. s. områden där ett fortsatt utredningsbehov bedöms föreligga. 
Redovisningen baseras på en analys och tolkning av äldre kartmaterial (historiska kart
överlägg), olika arkivmaterial, nivåkartor, geologiska kartor, fosfatkartering (där sådan 
genomförts) samt specialinventering i fält m. m. Olika typer av skraffering samt färg
markeringar har testats i de olika områdena. Det fördjupade underlagsmaterialet för de 
olika delområdena (jfr sammanställningar över fornlämningsbeståndet, resultat från 
fältinventering, fosfatkarteringar, historiska kartöverlägg samt annat arkiv- och kartma
terial) förvaras hos den ansvarige arkeologen på det lokala UV-kontoret. Materialet kan 
när helst kommunen eller länsstyrelsen så önskar plockas fram (muntligen Å. Svedberg).

Stockholms län

Sollentuna kommun
Planeringsunderlaget är kommuntäckande och omfattar ca 63 km2. Materialet togs fram 
1987 av Terragon Consulting Service, sedermera Arkeologikonsult i Upplands-Väsby.

Textdelen är till sin karaktär beskrivande och arkeologiskt argumenterande, vilket torde 
göra denna svårtolkad för en ickearkeolog. Texten är ostrukturerad och saknar anvis
ningar för hur kartkalkerna skall tolkas och användas. Att det till fasta fornlämningar 
även hör ett särskilt fornlämningsområde nämns inte i texten (2 kap. 2 § KML).

Underlagets kartdel består av tre transparenta kartkalker till den ekonomiska kartan, 
skala 1:10 000. Karta I innehåller en sammanställning över historiska kartöverlägg. 
Karta II visar kända fasta fornlämningar och andra kulturlämningar i enlighet med FMR. 
Fornlämningarna är markerade med heldragen eller streckad linje samt är i vissa fall för
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sedda med FMR:s numrering och upplysningstext (ibland i förkortning). Lämningarnas 
fornlämningsstatus redovisas inte. Karta III visar områden där det finns risk för konflik
ter med fornlämningar. På kartan finns också markerat äldre by- och gårdstomter (fyllda 
resp. ofyllda kvadrater), torplämningar (fyllda trianglar) samt ”arkeologiska problem
områden” (markerat med snedstreck). Teckenförklaring till kartorna saknas, vilket för
svårar tolkningen av innehållet.

Ekerö kommun, S. Färingsö
Underlaget framtaget av UV Stockholm 1993. Materialet omfattar ett ca 10 km2 stort 
område.

Textdelen består av en översiktligt beskrivande text där fornlämningars typ och läge 
kopplas till förändringar i topografi och landskapsbild. Presentationen är kronologiskt 
upplagd från stenålder och fram till historisk tid. Texten är kortfattad, informativ och 
lättförståelig. En samlad förteckning över kända och förväntade fornlämningar saknas.
1 texten påtalas att det till varje fast fornlämning också hör ett särskilt skyddsområde 
(2 kap. 2 § KML).

En samlad underlags karta saknas. Kartmaterialet omfattar i stället fem olika kartor, 
som var och en visar fornlämningsbilden under olika tidsskeden, samt en karta som 
visar ett sammandrag av historiska kartöverlägg. I samtliga fall har en vit version av 
den ekonomiska kartan använts, skala 1:10 000, och försedd med höjdkurvor. Kartorna 
är i A 3-format, d. v. s. med utvik. Fornlämningarna har försetts med svart punkt/linje 
eller streckad linje samt nummer i överenstämmelse med FMR. Lämpliga boplatsmiljöer 
samt lägen för bytomter markeras med streckad linje respektive med snedstrecksskraf- 
fering. Vid redovisningen av lämningarnas fornlämningarnas status har den ekonomiska 
kartans förtryckta run-R utnyttjats (dvs. RAÄ:s bedömning). Inga nyfynd finns marke
rade.

Ekerö kommun, Stenhamra
Underlaget framtaget 1995 av Stockholms Länsmuseum. Materialet omfattar ett ca 12,5 
km2 stort område.

Textdelen domineras av en kronologiskt upplagd redogörelse över områdets bebyggelse
historiska utveckling från stenålder och fram till historisk tid. Redogörelsen baseras på 
fornlämningarnas olika typer och lägen, vilka kopplas till förändringar i topografi och 
landskapsbild. Texten kan karakteriseras som kortfattad, översiktlig och lättförståelig 
trots användandet av arkeologisk fackterminologi. De samlade resultaten avseende kända 
och förmodade fornlämningar redovisas i tabellform (fig. 9). I texten saknas upplys
ningar om att det till varje fast fornlämning också hör ett fornlämningsområde (2 kap.
2 § KML).

Under lagskartan består av en vit ekonomisk karta, i skala 1:20 000, och försedd med 
höjdkurvor. Kartan har i rapporten lagts in som ett sidutvik i A3-format (fig. 7). All 
väsentlig information har markerats med rött på kartan. Lagskyddade fornlämningar 
och övriga lämningar har fylld respektive icke fylld avgränsning. Bytomter och områden 
med ”förmodade fornlämningar” har markeras med liggande resp. stående skraffering. 
Kända fornlämningar har försetts med numrering i enlighet med FMR, medan bytomter 
och förmodade fornlämningar försetts med bokstavsnumrering. Intill kartan finns en 
tabell över lagskyddade fornlämningar samt en tabell över ”förmodade fornlämningar”.
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Hallands län

Falkenbergs kommun, Falkenbergsmotet
Underlaget framtaget 1993 av UV Väst, Kungsbacka. Materialet omfattar ett ca 6 km2 
stort område.

Rapportens textdel är mycket summarisk. Beskrivningen över kända och förmodade 
fornlämningar är ostrukturerad och otydlig till sin karaktär. Textdelen kompletteras 
med en lista över utdrag ur FMR. Det saknas i texten upplysningar om att det till varje 
fast fornlämning också hör ett skyddsområde (2 kap. 2 § KML).

Under lagskartan består av en fotostatkopia av fornlämningskartan, d. v. s. en vit version 
av den ekonomiska kartan, skala 1:10 000, och försedd med höj dkurvor. Kända forn
lämningar markeras med fyllda cirklar försedda med nummer i överensstämmelse med 
FMR. Områden med ytterligare behov av utredning är markerade med gråtonsskraffering 
och bokstavsbeteckning. För redovisningen av fornlämningarnas lagskydd används RAÄ:s 
bedömning som finns redovisad på den ekonomiska kartan. Denna är dock ofullständig 
så till vida att några run-R saknas. Dessa är förmodligen dolda av de fyllda nummercirk
larna.

Östergötlands län

Linköpings kommun, Ullstämma-Sturefors
Underlaget framtaget 1994 av UV Linköping. Materialet omfattar ett ca 5,2 km2 stort 
område.

Textdelen är översiktlig, informativ och pedagogisk. Innehållet är mycket lättillgängligt. 
Tillämpad terminologi förklaras. Inledningsvis ges en översiktlig presentation av forn- 
lämningssituationen inom områden samt tidigare undersökningar. Utredningsresultaten 
förklaras i text samt redovisas i tabellform med förslag till åtgärder vid en eventuell ex
ploatering (fig. 8). I texten påtalas att det till varje fast fornlämning även hör ett forn- 
lämningsområde (2 kap. 2 § KML).

Någon samlad underlagskarta finns inte. I stället redovisas den samlade fornlämnings- 
bilden på en karta, medan de fornlämningsområden som föreslås undantas från exploa
tering visas på en annan karta. Kartmaterialet består i båda fallen av den ekonomiska 
kartan, skala 1:10 000, färglagd version med höj dkurvor (fig. 6). Kända fornlämningar 
är tydligt numrerade i överensstämmelse med FMR. Enstaka anläggningar markeras 
med cirkel/kvadrat eller heldragen linje. Större områden med ovan mark synliga resp. 
under mark dolda fornlämningar är försedda med heldragen linje och punktskraffering. 
Områden med förväntade fornlämningar, här kallade objekt, är streckskrafferade och 
försedda med romerska siffror. Vid redovisningen av fornlämningarnas lagskydd har 
RAÄ:s bedömning använts, vilken finns redovisad på den ekonomiska kartan. Nyupp
täckta fornlämningars status redovisas inte. Fornlämningsområden, som bör undantas 
från exploatering, är markerade med fin punktskraffering (avser karta 2) (fig. 10). Kart
materialet är i trycktekniskt hänseende av hög kvalitet. Informationen på kartorna är 
dock svårtydd på grund av de täta fornlämningskonstellationerna inom området.
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Linköpings kommun, Linghem och Mantorp 
(består av två mindre närmast identiska rapporter)

Textdelen är kortfattad och översiktlig. De samlade utredningsresultaten presenteras i 
en beskrivande och uppräknande text. Redogörelsen är direkt kopplad till fornlämnings- 
bilden på underlagskartan, och redovisas från väster mot öster på kartan. Texten kom
pletteras med en tabell innehållande förslag till åtgärder vid en eventuell exploatering. I 
texten saknas upplysningar om, att det till varje fornlämning också hör ett skyddsom
råde ( 2 kap. 2 § KML).

Underlagskartan består av en färglagd version av den ekonomiska kartan, skala 1:10 000, 
och försedd med höjdkurvor. Teckenförklaring saknas dock. Kända fornlämningar har 
numrering i överensstämmelse med FMR. Den ekonomiska kartans förtryckta fornläm- 
ningssymboler utnyttjas. För nyregistrerade lämningar används ofylld/fylld cirkel. Om
råden med ovan mark synliga resp. under mark dolda fornlämningar är punktskrafferade. 
Områden med kvarstående utredningsbehov, här kallade objekt, är försedda med sned- 
strecksskraffering och romerska siffror. Vid redovisningen av lämningarnas fornlämnings- 
status har den ekonomiska kartans förtryckta run-R använts (d. v. s. RAA:s bedömning). 
Lagskyddet hos nyregistrerade fornlämningar redovisas inte på kartan. Kartmaterialet 
är i trycktekniskt hänseende av god kvalitet samt fornlämningsinformationen tydlig.

Kalmar län

Kalmar kommun, Vimpeltorpet
Underlaget framtaget 1992-1993 av Kalmar Länsmuseum. Materialet omfattar ett ca 
4 km2 stort område.

Rapporten omfattar redovisning av både etapp 1 och 2 i den arkeologiska utredningen. 
Den första etappen, som är av intresse i detta sammanhang, ges ett begränsat utrymme 
eftersom huvudsyftet i enlighet med 2 kap. 11 § KML är att fastställa förekomst av icke 
kända fornlämningar.

Textdelen som avser etapp 1 omfattar en beskrivning av den kända fornlämningsbilden 
samt resultaten av fältinventeringen. Texten är beskrivande och uppräknande till sin ka
raktär. Den kompletteras med en tabell över lämningarnas fornlämningsstatus samt för
slag till fortsatta åtgärder vid en eventuell exploatering. I texten saknas anvisningar för 
hur informationen på underlagskartan skall tolkas. Att det till varje fast fornlämning 
även hör ett särskilt skyddsområde nämns inte heller (2 kap. 2 § KML).

Underlagskartan består av en vit version av den ekonomiska kartan, skala 1:10 000, för
sedd med höjdkurvor. Kartan bifogas som ett vikt mittuppslag i rapporten. Kända forn
lämningar är tydligt markerade med en svart punkt alternativt rosa streckmarkering 
samt försedda med FMR:s numrering. Nyregistrerade anläggningar har bokstavsbeteck
ning. Föreslagna utredningsområden är markerade med blå skraffering. Områden med 
fossil åkermark har gul skraffering. Vid redovisning av anläggningarnas fornlämnings
status har RAÄ:s bedömning utnyttjats, vilken finns redovisad på den ekonomiska kar
tan. Lagskyddet hos nyregistrerade fornlämningar är däremot inte konsekvent redovi
sat. Underlagskartan innehåller ett flertal felaktigheter, således att kartan inte stämmer 
överens med tillhörande fornlämningstabell.
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Skåne län

Trelleborgs kommun, Västervången - Vipeängen m. m.
Underlaget framtaget 1994 av UV Syd, Lund. Materialet omfattar ett ca 3,4 km2 stort 
område.

Textdelen domineras av den skriftliga redogörelsen för kända fornlämningar, tidigare 
undersökningar samt av utredningsresultaten. Texten är beskrivande och uppräknande. 
Arkeologisk fackterminologi används. Den skriftliga presentationen kompletteras med 
en tabell innehållande förslag till åtgärder samt förväntade resultat inom utredningsom- 
rådena. Texten saknar upplysning om att det varje fast fornlämning också hör ett forn- 
lämningsområde (2 kap. 2 § KML).

En samlad underlagskarta saknas. Kartmaterialet består i stället av en fotostatkopia av 
fornlämningskartan (omfattar två blad), d. v. s. ekonomisk karta, skala 1:10 000, vit 
version, försedd med höj dkurvor. De kända fornlämningarna är markerade för hand på 
kartan, med streckad linje och FMR:s numrering. Redovisningarna på kartan är mycket 
otydliga. En förminskad version av fornlämningskartan (också fotostatkopia), skala 
1:20 000, har använts för att redovisa förslagna utredningsområden. Dessa är marke
rade med punktskraffering och separat numrering. Kartans kvalitet är mycket dålig. Vid 
redovisningen av fornlämningarnas lagskydd har RAÄ:s bedömning utnyttjats, vilken 
finns redovisad på den ekonomiska kartan (avser karta 1). Inga nyregistrerade fornläm
ningar framkom vid utredningen.

Svedala kommun, Svedala
Underlaget framtaget av UV Syd, Lund 1994. Materialet omfattar ett ca 2,5 km2 stort 
område.

Textdelen domineras av beskrivningen rörande kända fornlämningar inom området samt 
av utredningsresultaten i form av områden för förväntade fornlämningar. Beskrivningar
na finns samlade i tabellform. Utredningsresultaten presenteras också i en samlad tabell 
med förslag till åtgärder samt förväntade resultat vid en eventuell exploatering. Texten 
är översiktligt beskrivande och lättillgänglig. Arkeologisk fackterminologi tillämpas. I 
texten saknas upplysningar om att det till varje fast fornlämning också hör ett fornläm- 
ningsområde (2 kap. 2 § KML).

En samlad underlagskarta saknas. Den kända fornlämningsbilden presenteras för sig 
och utredningsresultaten för sig. Kartmaterialet består i bägge fall av den ekonomiska 
kartan, skala 1:10 000, vit version utan höjdkurvor (omfattar 3 + 3 kartblad). Kända 
fornlämningar redovisas med punkt eller streckad linje samt är försedda med FMR:s 
numrering. Områden med förmodade fornlämningar, här kallade utredningsområden, 
markeras med gråtonsskraffering. Vid redovisningen av fornlämningarnas lagskydd har 
den ekonomiska kartan förtrycka run-R utnyttjats (d. v. s. RAÄ:s bedömning). Inga ny
fynd framkom vid utredningen.

Södermanlands län

Eskilstuna kommun, Kvicksund
Underlaget framtaget av IKOS, Institutet för kulturhistoria och samhällsplanering AB 
1992. Materialet omfattar ett ca 1,5 km2 stort område.
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Textdelen i rapporten är pedagogiskt upplagd. Den tillämpade arbetsmetodiken i utred
ningen beskrivs och förklaras. Stor vikt läggs vid användandet av historiska kartöverlägg, 
för att spåra äldre bytomter inom området. Tolkningen av kartinformationen förklaras 
ingående. Kända och nyregistrerade fornlämningar redovisas i ett separat Appendix, 
med kortfattade objektiva beskrivningar i löpande nummerföljd. Anläggningarnas forn- 
lämningsstatus är otydlig. Textdelen avslutas med kort sammanfattning över utrednings
resultaten, som också innehåller tydliga rekommendationer i fråga om kända och för
väntade fornlämningar inom området. I textdelen påtalas vid flera tillfällen att det till 
varje fast fornlämning även hör ett skyddsområde, samt att avgränsningarna på kartan 
endast avser fornlämningarnas fysiska utsträckning (2 kap. 2 § KML).

Underlagskartan (omfattar två blad) utgörs av en fotostatkopia av kommunens egna 
översiktskartor (okänd skala, möjligen 1:4 000 eller 1:5 000). Kartan är vit och försedd 
med höjdkurvor (2 meters ekvidistans) och fastighetsbeteckningar. På kartorna redovi
sas tre nivåer:

1) Fasta fornlämningar och deras närområde (avser ej skyddsområde enligt KML). Dessa 
områden är på kartan markerade med run-R och snedstrecksskraffering. Redan kända 
fornlämningar är försedda med nummer i enlighet med FMR, medan nyfynd har försetts 
med särskild numrering.
2) Områden som bedömts kunna hysa ytterligare fornlämningar. Dessa områden är på 
kartan utmärkta med lodrät skraffering.
3) Områden där inte fornlämningar påträffats eller bedömts finnas. Områdena som av
ses i denna nivå är vita på kartan. Fornlämningsredovisningarna är i tekniskt hänseende 
primitiva, med handritade avgränsningar och sifferbeteckningar. Informationen är för 
nivå 1 ställvis svårtydbar.
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2:2

Bilaga 2:2

Illustrationer (fig. 2-10)





Raä nr:38
Kartblad: 5F. Oli Bcrgunda NV
Orientering:
Terräng: Flack höjdrygg. Skogsmark.
Beskrivning: 1/Röse, kvadratiskt, 15x15 m (N_S) och 1.5 m h, av 0.2-0.6 m 
st, kraftigt övermossade stenar. Ställvis kantkedja, 0.3-0.4 m h av 0.5-0.8 m 1 
stenar. Hörnstenar i NV och SV av klumpstenar, 0.5 m h och ca 1 m st. Längs 
S sidan är ett ca 3-5 m br parti där stora delar av fyllningen plockats bort. Vid 
kanten i NÖ och V är 2 gropar, ca 2 m i diam och 1 mdj. Beväxt med ett 10- 
tal bokträd.
22 m SSÖ om nr 1 och pä krönet av en bergklack är 
7/Stensättning. kvadratisk, 7x7 m (N-S) och 0.3 m h. Kraftigt övermossad 
fyllning av 0.2-0.4 m st stenar. Kantkedja, 0.2 m h av 0.5-0.8 m 1 stenar. I 
mittpartiet en grop, 3x2 m (NÖ-SV) och ca 0.3 m dj. Beväxt ined ett par 
bokträd.
1.5 m SSV om nr 2, pä cn uppstickande berghäll är
3/Älvkvarnsförekomst. ca 0.6-0.6 m (N-S) bestäende av ca 20 älvkvarnar, 4-7 
cm i diam och 0.5-2 cm dj. Groparna belägna pä krön och N-slultning av 
uppstickande berg.
Kommentar: Fomlämningsområde: Raä nr: 38, 39,40, 258,262, 266, 267, 
och 277. Sex gravlokaler med sammanlagt sju runda rösen, ett kvadratiskt 
röse och en kvadratisk stensättning, en älvkvarnsförekomst med ca 20 
älvkvarnar, en skärvstenshög samt två lokaler med fossil åkennark 
innehållande uppskattningsvis ca 400 röjningsrösen.
Fomlämningarna som sannolikt har kronologiskt samband är av brå-ä jäå-typ 
och är huvudsakligen belägna på ett par flacka höjdryggar med bokskog på en 
udde vid sundet mellan S-och N Bcrgundasjön.
Området uppvisar en del markskador efter militära aktiviteter. Som helhet 
dock en mycket väl sammanhållen och värdefull fomlämningsmiljö, även sett 
ur riksperspektiv.
Den fossila åkermarkens utbredning utgör huvudsakligen gräns för 
fornlämningsområdet med viss utvidgning mot sjön så att även strandremsan 
ingår.
Lämningarna lättidentifierade och lättillgängliga.
Tidigare anteckningar: Th Petersson, 1942, nr 33.

Fig. 2. Exempel på registertext i fornlämningsunderlaget för Växjö kommun.

Socken: Växjö
Årtal: 1994
Ansvarig: Tronde 
Status: R

RAÄ nr:94

Kartblad: 5E 2h Kronoberg SÖ 
Orientering: 7 m Ö om åkerkant.
Terräng: Flack moränrygg, svag sluttning mot Ö. Hagmark.
Beskrivning: Röse. 20 m diam och 1,5 m h, av 0,2-0,4 m st stenar.
Kraftigt omrört och gropigt. Odlingsstcn och sprängssten påförd. 
Fomlämningsområde: RAÄ nr 94, 111, 112, 113, 117, 161, 162. 172, 176, 177, 
178, 182, 278, 279, 280, 281,289, 293, 297, 316,317, 319, och 320.
Ett mycket omfattande område med fossil åkermark, ett större gravfält, enstaka 
eller grupper av rösen och stensättningar, älvkvamsförckomster samt cn 
skärvstenshög. Områdets fomlämningar är från brons och järnålder, framförallt 
yngre bronsålder och äldre järnålder. Gravfältet har varierade gravformer med 
användningstid in i yngre järnålder. De ensamliggande gravarna utgörs av 
antingen rösen eller stensättningar med stcnfyllning.Den fossila åkermarken 
består av röjningsrösen av hackerörstyp. Stora delar av denna, som sannolikt 
utgjort ett stort sammanhängande område, har splittrats upp genom senare tiders 
odling. Fomlämningarna ligger i skogsmark och betesmarker, delvis i anslutning 
till åkermark och bebyggelse.
Fornlämningsområdet omfattar i stort sett det som bedömts vara den fossila 
åkermarkens ursprungliga utsträckning samt innesluter också ett något mindre 

‘röjmngsröseområdc riv"samma karaktär med omgivande sankare mark. .1 väster, 
där tre gravar samt en älvkvarnsförekomst registrerats i kanten till den fossila 
åkermarken har fomlämningsområdets avgränsning förskjutits ca 60 m mot sjön.

-Flertalet fomlämningar i området är möjliga att identifiera fptallmänheten,____
Trots den bebyggelse och senare tiders odling som ligger insprängd i området 
utgör detta en totalt sett välbevarad och utomordentligt värdefull 
fomlämningsmiljö. Den mmsliga kopplingen till det historiska Kronoberg med 
Kungsgården understryker områdets eentrumxaraktär.
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Fig. 3. Fornlämningsunderlag för Växjö kommun. Exempel på kartkalk (l:a leveransen). 
Teckenförklaring:
Tvärstreckad grön markering - avgränsning för tentativa fornlämningsomraden.
R eller (R) samt röd streckad linje/röd punkt - fysisk avgränsning för fast fornlämning. 
Svart streckad linje/svart punkt - fysisk avgränsning för annan lämning. 
Gråtonsskraffering - område med förväntade fornlämningar.
a - röjningsröse. 
119 - nr i FMR.
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Fig. 4. Fornlämningsunderlag för Växjö kommun. Exempel på kartkalk (2:a leveransen). 
Teckenförklaring:
Heldragen röd linje - avgränsning för tentativa fornlämningsområden.
Röd streckad linje/röd punkt - fysisk avgränsning för fast fornlämning.
Blå punkt - fysisk avgränsning för annan lämning.
Gråtonsskraffering — område med förväntade fornlämningar. 178 - nr i FMR.

v.
sSiSil

päaSia,
SålFW:!

. 100





Fig. 5. Del av fornlämningsunderlag för Västerås stad. Tillbergaområdet. Exempel på kart- 
redovisning av större samlade område med kända fornlämningar/fornlämningsindikationer 
(jfr grön/blå linjebegränsning).
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snedstrecksmarkering - objekt (d. v. s. område med kvarstående utredningsbehov). X - område för borttagen fornlämning. 284 - nr FMR.





------- ii

• lagskyddade lämningar område med förmodade

O övriga lämningar
fornlämningar, huvud
sakligen boplatslägen

plats for undersökt, Bytomt (efter det äldsta
borttagen fomlämning = kartmaterialet).

;\£v ♦ •' t VlGGEB^ \

Lagskyddadc fornlämningar
Up. Ekero kommun. Sånga socken.

Beskrivning
1 röseliknando stonsättning

8 1 treudd och 1 
stonsättning

10 Järnåldersgravfält med 15

Runsten (U 34)
1 rund stonsättning

14 Yngre Järnåldersgravfält 
med 40 gravar och 1 
runsten (U 32)

15 Gravfält mod 60 gravar
Fornborg

20 Fornborg
21 1 röseliknando stonsättning

1 treudd
24 Järnåldersgravfält med 50

Runsten (U 36)
42 Järnåldersgravfält med 40

1 rund stonsättning
46 1 treudd och 1 rund 

stonsättning
47 Järnåldersgravfält mod 5

48 1 röseliknando stonsättning 
och 1 rund stonsättning

49 Järnåldersgravfält mod 3 
gravar
1 rund stonsättning

51 1 röseliknando rund 
stensättnlng
1 rund stonsättning

84 Järnåldersgravfält mod 13

Up Ekerä kommun Skå socken
Runsten (U 43)

10 .c Järnåldersgravfält med 12

1 treudd
1 rost sten
Gravfält mod 15 gravar
2 stensättningar

Runsten (U 45)
1 rund stonsättning
Runsten IU 44)

Förmodade fomliimningar

Objekt Beskrivning

A Bromma gårdstomt

0 Möjligt läge för 
stenäldorsboplats

c Möjligt läge för 
stenäldorsboplats

0 Möjligt läge för 
bronsåldorsboplats

E Möjligt läge för 
stenäldorsboplats

F Valla gårdstomt 1793-96. 
idag obebyggd

G Möjligt läge för 
ston-Zbronsåldersboplats

H Möjligt läge för 
järnåldorsboplats, det 
forntida Sockarby
Skillinge gårdstomt 1791

Sundby bytomt 1763
Svartsjö djurgård 1756
Sockarby bytomt 1754-55

M Möjligt läge för 
järnåldorsboplats 
(föregångare till Sundby)

N Området kan Innohålla 
ytterligare fornlämningar

0 Möjligt läge för ston- 
Zbronsåldersboplats

P Möjligt läge för 
sten-Zbronsåldorsboplats

0 Möjligt läge för Stockby 
under yngre järnåldern 
(boplats)
Stockby bytomt 1758
Eknäs 1789

T Ev rester av 
järnåldersgravfält

u Vasby bytomt 1789

V Törnby bytomt 1860-02

För utförlig information om samtliga fornlämningar 
inom planområdet, se bilaga 1 och 2.

Fig. 7. Del av fornlämningsunderlag för Ekerö kommun, Stenhamra. Exempel på samlad planeringskarta över området.





... forts Tabell 1. Tabell 2. Samtliga Objekt-nummer inom ulredningsområdet pä Karta 2.
Socken RAÄ Typ Källa Status Kommentar Ålgärdsförslag

295 Grav Inv Fast fomlämning Förundersökning

296 Stensträng Inv Fast fomlämning Förundersökning

297 Grav Inv Fast fomlämning Förundersökning

298 Stensträng Inv Fast fomlämning Sentida väg söder 
om stensträngen Förundersökning

305 Stensträngar Inv Fast fomlämning Fägata som leder 
mot Objekt X Förundersökning

306 Hålväg Inv Fast fomlämning Förundersökning
307 Stensträng Inv Fast fomlämning Förundersökning

308 Röjningsröse Inv Möjlig
fomlämning

Utredning 
etapp 2

309 Grav Inv Fast fomlämning Förundersökning

Landeryd 310 Grav Inv Fast fomlämning
Belägen strax 
utanför u fred
ningsområdet

Förundersökning

311 Grav Inv Fast fomlämning Förundersökning
312 Gravfält Inv Fast fomlämning Förundersökning

313 By-/gårdst°mt Inv, Kart
överlägg Fast fomlämning Nedre Ullstämma Förundersökning

314 ByVgårdstomt Inv, Kart
överlägg Fast fomlämning övre Ullstämma Förundersökning

315 ByVgårdstomt Inv, Kart
överlägg Fast fomlämning Harvestad Förundersökning

316 By-/gårdst°mt Inv, Kart
överlägg Fast fomlämning Nybro Förundersökning

317 By-/gårdstomt Inv, Kart- 
överlägg Fast fomlämning Möjetorp Förundersökning

318 ByVgårdstomt Inv, Kart- 
överlägg Fast fomlämning Edsberga Förundersökning

Socken Objekt Typ Källa Indikationer Åtgärdsförslag

I Boplatsläge/fossil åkermark Inv Röjda ytor, topografiskt
lämpligt läge. Utredning etapp 2

II Boplatsläge/fossil åker Inv Röjda ytor, i åkern enstaka 
skärvstenar. Utredning etapp 2

m Boplatsläge Inv
Röjda ytor, tendens till terrass
kant, topografiskt lämpligt 
läge.

Utredning etapp 2

IV Boplatsläge Inv Topografiskt lämpligt läge. Utredning etapp 2
V Fossil åker Inv Röjda ytor. Utredning etapp 2

Landeryd X Boplats/fossil åkermark Inv
Topografiskt lämpligt läge. 
Fynd av skärvsten i åkern. 
Förhöjda fosfatvärden.

Utredning etapp 2

XI Boplats/fossil åkermark Inv
Topografiskt lämpligt läge. 
Röjda ytor och enstaka 
röjningsrösen.

Utredning etapp 2

XII Boplats Inv
Topografiskt lämpligt läge 
ovan Stångån. Enstaka skärv
stenar i åkern samt två avslag 
i kvartsit.

Utredning etapp 2

xm Boplats Inv
Topografiskt lämpligt läge. 
Närmast sadelläge mellan 
höjder.

Utredning etapp 2

Fig. 8. Del av fornlämningsunderlag för Linköpings kommun. Ullstämma/Sturefors. Exempel på tabell över fornlämningar och objekt inom området.
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Sammanställning av övriga objekt

Objekt Beskrivning

A Bromma gårdstomt enligt lantmäterikarta upprättad 1751. Bromma bestod 
då av en ensamgård. Gårdstomten är fortfarande bebyggd. Äldsta upp
teckning: Brwnmare, Brunmare 1495 (DMS 1:7).

B Möjligt läge för stenåldersboplats.

C Möjligt läge för stenåldersboplats.

D Möjligt läge for bronsåldersboplats.

E Möjligt läge for stenåldersboplats.

F Valla gårdstomt enligt storskifteskarta upprättad 1793-95. Valla bestod då 
av en ensamgård. Valla brukas åtminstone fram till 1874 (Sahibom & 
Ljungström 1874), men finns inte upptagen på häradskartan från 1901-02. 
Gårdstomten är idag obebyggd. Äldsta uppteckning: Valrim 1340-talet(?), 
Wallom 1358 (DMS 1:7).

G Möjligt läge för sten-/bronsåldersboplats.

H Området utgör ett möjligt läge för Sockarby under järnåldern. Läget 
styrks av närbeten till de två gravfalten RAA 15 och 24.

I Skillinge gårdstomt enligt storskifteskarta upprättad 1791. Skillinge be
stod då av en ensamgård och 2 lägenheter. Gårdstomten är i dag bebyggd 
med 2 mindre bostadshus. Äldsta uppteckning: Skaldungj 1200- talets 
mitt(?), Skiollunge 1310 (DMS 1:7).

J Sundby bytomt enligt lantmäterikarta upprättad 1763. Sundby bestod då 
av 5 gårdar (brukare) och 1 kvara. Bytomten är idag ännu bebyggd.
Äldsta uppteckning: Sundby 1200-talets böijan(?), Synby 1342 (DMS
1:7).

K Svartsjö djurgård enligt lantmäterikarta 1756. Svartsjö djurgård bestod då 
av en ensamgård (djurvaktarboställe) samt ett boställe åt djurdrängen. 
Djurdrängens bostad låg dock sydöst om djurvaktarbostället, strax nord
väst om Skå-Edeby flygfälts väst-östliga landningsbana, och därmed utan
för planområdet. Gårdstomten ar idag bebyggd med två mindre bonings
hus.

L Sockarby bytomt enligt storskifteskarta upprättad 1754-55, då byn bestod 
av 5 gårdar. Bytomten är fortfarande bebyggd. Äldsta uppteckning: 
Syøkarlaby, Syokarlaby 1302 (DMS 1:7).

Sammanställning av fornlämningsregistret.
Up. Ekerö kommun. Stinga socken.

Raä nr Beskrivning Lagskydd

4 1 stensättningsliknande bildning.

5 1 röseliknande stensättning, undersökt och borttagen 1971. Date
ring: bronsålder/äldsta järnålder.

6 1 röseliknande stensättning, sannolikt förstörd vid bygge av vatten- X

7 2 högar, undersökta och borttagna 1957. Datering: i den norra 
anläggningen påträffades inga fynd, den södra kan dateras till yng
re järnålder.

8 1 treudd och 1 närmast rund stensättning. X

9 1 rund stensättning, osäker fomlämning.

10 Gravfalt med minst 15 anläggningar, varav 6 högar och 9 runda 
stensättningar.

X

n Runsten (U 34). X

12 Moränkulle, högliknande. Ej foral amning.

13 1 rund stensättning. X

14 Gravfalt med 40 anläggningar och 1 runsten (U 32). Anläggningar
na utgörs av 8 högar och 32 runda stensättningar. Gravfältet har 
delvis undersökts 1951 och kan dateras till yngre järnålder.

X

15 Gravfalt med 60 anläggningar, varav 1 storhög " Kung Haralds 
hög", 19 högar och 40 randa stensättningar.

X

16 Fornborg. X

17 1 rund stensättning, undersökt och borttagen 1951. Datering: 
bronsålder/äldsta järnålder.

18 Stenmurar omgärdande ett ca 50x20m stort oipråde. Sentida.

19 2 stensättningsliknande lämningar, närmast runda, troligen förstör
da vid anläggande av fritidshus.

20 Fornborg. X

Fig. 9. Del av fornlämningsunderlag för Ekerö kommun. Stenhamra. Exempel på tabell över fornlämningar och övriga objekt inom området.
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1. Inledning

Föreliggande rapport är en del i forskningsprojektet Arkeologisk kulturmiljövård och 
samhällsplanering. Syftet har varit att följa upp hur ett antal fornlämningsunderlag har 
använts och integrerats i den fysiska planeringen. Arbetet har skett genom intervjuer 
med företrädare från kommunernas stadsbyggnadskontor eller motsvarande, vilka vanli
gen hanterar fornlämningsfrågorna i den kommunala fysiska planeringen. Även om 
målet har varit att integrera alla planeringsnivåer i diskussionen, har merparten av de 
intervjuade tjänstemännen arbetat med planering på en översiktlig nivå. I de två fall 
(Västerås och Sollentuna) där kommunerna har egna antikvarier har även dessa inter
vjuats. Kommunantikvarierna får ofta en stor del av ansvaret för arbetet kring fornläm- 
ningarna och för samråden med länsstyrelsen.

Sammanlagt åtta fornlämningsunderlag har granskats, framtagna i fem kommuner 
(jfr delrapport 2, tabell 1):

• Underlag för Södra Färingsö och Stenhamra, Ekerö kommun.

• Underlag för Linghem, Manstorp och Ullstämma/Sturefors, Linköpings kommun.

• Underlag för aktuella utbyggnadsområden i Växjö kommun.

• Underlag för aktuella utbyggnadsområden i Västerås kommun.

• Underlag avseende det äldre kulturlandskapet i Sollentuna kommun.

Underlagen har tagits fram för delvis olika ändamål och har också något olika karaktär. 
Fem av dem (Ekerö och Linköpings kommuner) är avsedda för fördjupade översikts
planer över relativt begränsade områden medan de tre övriga (Växjö, Västerås, Sollen
tuna) har tillkommit i samband med den kommuntäckande översiktsplaneringen. Sol- 
lentunamaterialet är dock det enda underlaget som omfattar en hel kommun.
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2. Vägen till det färdiga underlaget

2.1 Tidigare erfarenheter
Gemensamt för de fem aktuella kommunerna är att alla har en lång erfarenhet av forn- 
lämningshantering. Vid planläggning har det under decennier varit naturligt att beakta 
att det kan finnas fornlämningar i området. För att få bättre kunskap om förekomsten 
av fornlämningar beställde t. ex. Västerås kommun redan omkring 1970 en fosfatkartering 
och flygfotografering av aktuella utbyggnadsområden. I dag har kommunerna olika meto
der för att komma fram till hur fornlämningsbilden ser ut. Linköpings kommun gör 
t. ex. inte några egna sammanställningar utan vänder sig alltid till UV-kontoret i staden 
för att få uppgifter, medan övriga vanligtvis använder sig av ekonomiska kartan. Ekono
miska kartan redovisar alla fasta fornlämningar som var kända när kartan trycktes. Det 
råder dock en viss osäkerhet om kommunen kontinuerligt kompletterar kartan med ny
registrerade fornlämningar.

2.2 Initiativ
Merparten av underlagen har tillkommit helt på kommunernas initiativ. Två underlag upp
rättades dock först efter länsstyrelsens agerande. Enligt Växjö kommun avsåg länsstyrelsen 
att ställa krav på särskild utredning i varje enskilt planärende om inget underlag togs fram. 
Anledningen var att fornminnesinventeringen för Kronobergs län var föråldrad och otill
räcklig. Ekerös utredning om Södra Färingsö beställdes efter det att länsstyrelsen framfört 
önskemål i sitt samrådsyttrande över den fördjupade översiktsplanen för området.

2.3 Interna diskussioner
Kommunerna verkar inte ha fört några mer omfattande interna diskussioner om underlag
ens innehåll och utformning. Det är uteslutande planeringssidan som stått för initiativ 
och beställningar. I Västerås bestämdes underlagets inriktning efter diskussioner mellan 
översiktsplaneraren och stadsantikvarien. Att kulturförvaltningarna i övrigt inte har varit 
inkopplade kan möjligen förklaras med att dessa i flertalet fall inte arbetar med kultur
miljöfrågor i planeringen.

2.4 Externa diskussioner
Som nämnts har länsstyrelserna haft en aktiv roll för framtagandet av några av under
lagen. I Linköping har Riksantikvarieämbetets UV-kontor varit en viktig samtalspartner 
för kommunen. I Västerås var kommunen själv den mest pådrivande parten inför beställ
ningen av materialet. Sollentuna kommun förde inte några diskussioner med antikvaris
ka myndigheter eller institutioner. Däremot hade kommunen nära kontakt med den kon
sult som skulle utarbeta underlaget.

2.5 Utförare
Tre av de fyra underlag som tillkommit i samband med fördjupade översiktsplaner har utar
betats av Riksantikvarieämbetets UV-kontor, det återstående togs fram av Stockholms läns 
museum. För Sollentunamaterialet anlitades en arkeologisk konsultfirma och för arbetet i 
Västerås köpte kommunen tjänsten från länsmuseet som projektanställde en arkeolog i två 
år. Växjö kommuns underlag koordinerades med en revidering av fornminnesinventeringen 
och togs fram av Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering i Karlskrona.

2.6 Kostnadsansvar
Fornlämningsunderlagen har, Växjö undantaget, helt och hållet bekostats av kommun
erna. I Växjö stod Riksantikvarieämbetet för den del av arbetet som utgjordes av en
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normal revideringsinventering. Därtill har forskningsprojektet Arkeologisk kulturmiljö
vård och samhällsplanering bidragit med en mindre summa för ett försök att avgränsa 
tentativa fornlämningsområden (Jfr delrapport 2, avsnitt 3.2).

En allmän synpunkt från kommunerna är att de uppfattar det arkeologiska underlaget 
som dyrare än andra sektorers planeringsunderlag. När man lägger ner så mycket pengar 
vill man ha klarare besked, t. ex. om man kan räkna med att få tillstånd att ta bort forn- 
lämningarna och vad en framtida utgrävning kan komma att kosta.
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3. Fornlämningsunderlagen i planeringen

3.1 Planeringssammanhang
Det kommunövergripande Sollentunamaterialet togs fram i förebyggande syfte, som en 
test av en ny typ av underlag. Det var avsett för den översiktliga planeringen och beställ
des således inte för något särskilt projekt. Kommunens översiktsplan var dessutom re
dan antagen. Även Västeräsmaterialet var framför allt avsett att fungera i kommunens 
översiktliga planering. Den direkta orsaken till beslutet att ta fram ett förbättrat forn- 
lämningsunderlag var att kommunen hade råkat ut för dyrbara utgrävningskostnader. I 
två utbyggnadsområden uppdagades fornlämningar först när detaljplanerna redan hade 
fastställts. För kommande mer detaljerad planering räknar både Sollentuna och Väster
ås med att ytterligare arkeologiska underlag behöver tas fram, framför allt särskilda ut
redningar enligt 2 kap. § 11 Kulturminneslagen.

Inte heller i Växjö var det aktuellt att integrera underlaget i något pågående planprojekt 
men materialet omfattar de områden som i översiktsplanen betecknats som utbyggnads
områden. Underlaget är detaljerat och kommunen hade från början förhoppningen att 
man i den vidare planeringen med planläggning och bygglovgivning inte skulle behöva 
göra så många fler utredningar.

De båda arkeologiska utredningarna från Linköpings kommun är framtagna i anslut
ning till arbete med fördjupningar av översiktsplanen. Områdena var avgränsade som 
tänkbara utbyggnadsområden i översiktsplanen men i övrigt var inga politiska beslut 
fattade. Utredningarna kom in i ett mycket tidigt skede, t. o. m. före andra sektorers un
derlag. Efter att i några tidigare fall ha varit uppbundna av beslut i detaljplaner då forn
lämningar upptäckts, är kommunen i dag angelägen om att fånga in kunskaperna om 
fornlämningar på ett tidigt stadium. De aktuella underlagen beställdes med tre, fyra må
naders framförhållning och flöt väl in i respektive tidplan.

Också de studerade underlagen från Ekerö kommun är avsedda för fördjupningar av 
översiktsplaner. Inga mera bindande beslut var fattade för något av områdena. Som ti
digare nämnts tillkom utredningen över Södra Färingsö först efter samrådet och var så
ledes inte förutsedd av kommunen. Kompletteringen med det arkeologiska materialet 
innebar dock inte att planeringen försinkades. Arbetet med den fördjupade översikts
planen för Stenhamra påbörjades efter Södra Färingsö och genom erfarenheterna från 
den senare tog man här fram ett frivilligt fornlämningsunderlag i ett tidigt skede.

3.2 Betydelse för pågående planering
En svårighet i utvärderingen är att underlagen är framtagna så nyligen att de ännu inte 
har använts i någon större utsträckning. Bortsett från den äldre Sollentunastudien är alla 
tillkomna under de senaste tre åren. Den kraftigt reducerade byggnadsverksamheten 
spelar givetvis in här, liksom att några av kommunerna har ändrat sina utbyggnadsstra- 
tegier sedan materialet togs fram. Det är inte längre aktuellt att exploatera de potenti
ella utbyggnadsområden utanför tätorterna som det arkeologiska underlaget omfattar. I 
Växjö planerar man t. ex. i stället att bygga vidare på och utveckla själva stadskärnan.

Flera av de underlag som tagits fram inför fördjupningar har dock medfört förändringar 
i de pågående planerna. I möjligaste mån försöker man styra bort exploatering från kän
da fornlämningar och från områden med behov av ytterligare utredning om fornlämnings- 
förekomst. Underlagen har också öppnat ögonen för hur området tidigare har gestaltat
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sig. I Ekerö har de presenterade historiska kartöverläggen t. ex. lett till att kommunen 
gett utbyggnadsområdet en förstärkt historisk struktur.

3.3 Användning
De granskade underlagen har utformats för delvis olika planeringssammanhang. Detta 
gör att de kan vara mer eller mindre användbara i kommunens löpande ärendehantering. 
De underlag som endast omfattar ett specifikt, potentiellt utbyggnadsområde är givetvis 
mindre ändamålsenliga för det löpande arbetet än de som är kommunövergripande. Nå
gon menar också att materialet är så nytt att det inte blivit riktigt inarbetat i kommunen, 
medan en annan säger att det för närvarande inte händer någonting i de områden som 
underlaget omfattar. Ibland har uppfattningarna inom kommunen gått isär vad gäller 
synen på om och hur materialet används (se vidare avsnitt 3.5). Bara en kommun (Väs
terås) uppger att fornlämningsunderlaget används mer frekvent i det dagliga arbetet. En 
viktig anledning till detta är förmodligen att kommunen har en egen antikvarie.

Endast i Växjö kommun har fornlämningsunderlaget hittills utnyttjats i andra samman
hang än det som det huvudsakligen togs fram för. Här har kommunekologen använt 
materialet i sitt arbete med naturvårdsområden. Flera kommuner menar dock att under
laget är för nytt för att frågan skall kunnas besvaras.

3.4 Den praktiska hanteringen och användbarheten
Överlag tycker kommunerna att fornlämningsunderlaget är användbart i den form det 
levererades i och de har inte haft behov av att göra någon ytterligare bearbetning. Kart
redovisningarna i de underlag som tagits fram till fördjupningar av översiktsplaner har 
på ett enkelt sätt direkt kunnat föras över till kommunens programhandling för områ
det. Någon gång har kartredovisningen i sin helhet lagts med som en bilaga.

Två kommuner har dock synpunkter på användbarheten. I Västerås har kommunen inte till
gång till underlaget, då detta ligger hos UV (där den arkeolog som utarbetat materialet nu 
arbetar). Anledningarna är dels att bearbetningen ännu inte är helt slutförd, dels att arkiverings- 
frågan inte är löst och dels att den nämnda arkeologen är den som bäst kan tolka materialet. 
När man behöver en sammanställning av fornlämningsbilden i ett område begär stadsantikva- 
rien in uppgifter från arkeologen. Båda parter anser att denna arbetsgång i dagsläget fung
erar väl, men kommunens avsikt är att materialet så småningom skall finnas tillgängligt så
väl på kommunen som på länsstyrelsen. Sollentunas underlag utformades som transparenta 
överlägg till ekonomiska kartan. Av olika skäl mångfaldigades inte materialet i denna form, 
utan överläggen kopierades i stället till papperskopior i A3-format och spreds utan någon 
underliggande kartbild. I denna form blev materialet mycket svåranvändbart. För att under
lätta hanteringen har kommunen nu lagt in de redovisade riskområdena digitalt, men ännu 
har inte alla berörda tjänstemän tillgång till den digitala versionen.

3.5 Spridning inom kommunen
Det är svårt att få någon entydig bild av hur underlagen är spridda och kända inom 
kommunerna. Ofta går uppgifterna isär; beställarna tror i allmänhet att betydligt fler 
har kännedom om materialet än vad som har visat sig vara fallet. I de flesta av de 
undersökta kommunerna verkar det faktiskt vara så att materialet endast nått ut till ett 
mycket begränsat antal handläggare, ofta på samma planeringsnivå som beställaren. En 
kommun har presenterat materialet på en intern föredragning på förvaltningen, en an
nan har haft föredragningar i ett politiskt utskott. Ungefär hälften av kommunerna upp
ger att politikerna känner till att det finns ett särskilt planeringsunderlag för fornlämningar.
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4. Innehåll och utformning

4.1 Önskemål och förväntningar
Endast i två fall har respektive kommun preciserat vad man ville att underlaget skulle in
nehålla. Vid beställningen av Stenhamr autredningen tog Ekerö kommun det tidigare 
materialet för Södra Färingsö som grund för upphandlingen. I Västerås ville kommunen 
att man utifrån en genomgång av historiska kartor och en fältinventering skulle inringa 
områden med indikationer på fornlämningar. Frånsett dessa två fall verkar kommuner
na ha överlåtit det mesta av ansvaret för innehåll och utformning till utföraren. Med nå
got undantag uppger kommunerna att underlagen motsvarade de förväntningar som 
man hade (se nedan).

4.2 Text och kartor
I samtliga kommuner utom Växjö ansåg man att de underlag som beställts var lätta att 
ta till sig och höll en lagom detaljeringsgrad. Växjö hade huvudsakligen invändningar 
mot att materialet var för fackmannamässigt vad gäller textdelarna. En stor del av text
en var här hämtad direkt från fornminnesregistret. Man saknade också tidsbestämningar 
och förklaringar till vad de olika fornlämningstyperna egentligen står för. Få förutom ar
keologer vet t. ex. vad ett ”röse” är. Dessa uppgifter går visserligen att finna i under
lagets bebyggelsehistoriska översikt men de olika delarna - karta, utdrag ur fornminnes
registret, värdering och bebyggelsehistorisk översikt - är så separerade att det är svårt 
för en icke-fackman att ta till sig och samordna informationen.

Vad gäller de övriga underlagen tyckte de intervjuade planerarna att text och kartor 
korresponderade väl mot varandra. Utan undantag bedömdes kartredovisningen som 
viktigare och mer användbar än textdelen, men samtliga insisterade på att underlaget 
också måste innehålla ett textavsnitt. En allmän kommentar var också att det är önsk
värt med en sammanställningskarta som ger en överblick över den totala fornlämnings- 
situationen inom området.

4.3 Värdering
Endast ett av de genomgångna underlagen innehåller en värdering av fornlämningarna. 
De intervjuade kommunerna har olika uppfattningar om huruvida en värdering är önsk
värd eller inte. Drygt hälften framhåller att det är mycket angeläget att materialet redo
visar en prioritering av fornlämningsmiljöerna och pekar ut vilka som är särskilt viktiga 
att bevara och hålla undan för exploatering. Övriga anser att en värdering inte behövs så 
tidigt som inför fördjupning av översiktsplan eller översiktsplan. Det är framför allt de 
kommuner som satsat på ett mer övergripande underlag som anser att en värdering är 
överflödig. Generellt kan man kan säga att ju mer detaljerad planeringsnivå man kom
mer till, desto större framstår behovet av en värdering.

4.4 Historiska kartöverlägg
Historiska kartor har använts i arbetet med samtliga arkeologiska underlag. I Ullstämma/ 
Sturefors, Södra Färingsö, Stenhamra, Sollentuna och Västerås redovisas och kommen
teras också ett urval av historiska kartöverlägg. För flera av planerarna var detta det 
första mötet med denna typ av material. Även om alla ännu inte hade bestämt om och 
hur överläggen skall inarbetas i kommunens planhandlingar, så var inställningen över 
lag positiv till att de fanns med. Som tidigare nämnts, bidrog de historiska kartöver
läggen över Södra Färingsö till att man utifrån dessa justerade planstrukturen så att 
områdets äldre bebyggelsemönster förstärktes. I samma område har man också utifrån
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kartorna tagit upp äldre gårdsnamn. Kartornas betydelse för att hitta och ta fasta på 
områdets identitet framhålls från flera håll. Troligen kommer de att vara värdefulla för 
arkitekterna i ett senare gestaltningsskede. Från något håll finns det dock synpunkter på 
att det är viktigt att underlaget inte får bli i överkant utförligt, att kartorna i detta skede 
inte har något värde i sig utan bara bör användas som källmaterial för utredningen. Det 
finns också en oro för att politikerna i kommunernas ansträngda ekonomiska situation 
inte vill betala för material som visserligen kan vara bra att ha men som man inte exakt 
vet hur man skall använda.

4.5 Avgränsningar
I de aktuella underlagen förekommer tre typer av sinsemellan olika avgränsningar. Det 
är tentativa fomlämningsområden, områden som bör undantas från exploatering samt 
områden med kvarstående utredningsbehov. Tentativa fomlämningsområden finns en
dast i Växjömaterialet, områden som bör undantas från exploatering endast i utred
ningen över Ullstämma/Sturefors, medan områden med kvarstående behov av utredning 
om fornlämningsförekomst återfinns i samtliga underlag.

De tentativa fomlämningsområdena är tydliga i sin fysiska avgränsning men kommu
nen efterfrågar en mer pedagogisk information om vad områdena står för; de bör sättas 
in i och förklaras i ett större sammanhang. Vid urvalet av områden som bör undantas 
från exploatering anges i utredningen att utredaren har samrått med länsstyrelsen och 
länsmuseet. Kommunen uppfattar dock inte de redovisade gränserna som definitiva, 
snarare som utgångspunkt för en diskussion. Man är insatt i fornminneslagstiftningen 
och vet när det är fråga om ett formellt beslut från länsstyrelsens sida. Att få kunskap 
om områden med kvarstående utredningsbehov är mycket angeläget för kommunerna. 
I många fall verkar det vara ett av huvudsyftena med beställningen av rapporten. Gräns
erna uppfattas i de flesta fall som preliminära; en varningsflagg för att det kan bli pro
blem vid en exploatering. Mer kunskap än så anser man sig inte behöva för den översikt
liga planeringen. Om det finns indikationer på fornlämningar försöker man hitta alter
nativa utbyggnadsområden. Väljer man att ändå gå vidare med det aktuella projektet är 
man förberedd på att ytterligare undersökningar måste genomföras. I Växjö har länssty
relsen ”friskrivit” all mark utanför de tentativa fomlämningsområdena och områdena 
med kvarstående utredningsbehov, d. v. s. all mark som med dagens kunskap inte be
döms innehålla några fornlämningar. Om några fornlämningar skulle uppdagas här har 
länsstyrelsen utlovat att ta på sig ansvar och kostnad (muntligen P.-O. Törnqvist). Kom
munen har alltså fått ett direkt besked om var man kan exploatera utan några ekono
miska risktaganden (avseende fornlämningar) vilket givetvis är uppskattat. Länsstyrel
sen har dock inte bestämt för hur lång tid ställningstagandet kan anses vara giltigt.

4.6 Beslut, ansvar, upphovsrätt
Samtliga kommuner uppger att det för dem inte råder någon osäkerhet om beslutsgång 
och beslutsansvar vad gäller fornlämningarna. Att huvuddelen av underlagen har en 
bristfällig, eller helt saknar, upplysning om var ansvaret för kommande beslut ligger, 
tycks således inte upplevas som något problem. Man har regelbundna informella kon
takter med sin länsstyrelse då man kan räta ut eventuella frågetecken. Det är emellertid 
uppenbart att fornlämningsunderlagens ställning i förhållande till lagstiftningen borde 
klarläggas bättre.

Som ovan nämnts redovisar rapporten över Ullstämma/Sturefors områden som bör un
dantas från exploatering, vilka avgränsats i samråd med länsstyrelsen och länsmuseet.
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Vad detta samråd egentligen står för, d. v. s. vilket ställningstagande länsstyrelsen egent
ligen har gjort, är oklart.

I Sollentuna har underlagets betydelse satts på sin spets i ett ärende som behandlats i 
tingsrätten. Flera omständigheter gjorde att varken kommunen och länsstyrelsen note
rade att det fanns skäl att antaga att det fanns okända fornlämningar i ett planerat 
utbyggnadsområde. Kommunen utnyttjade inte sitt arkeologiska underlag, vilket redo
visade det aktuella området som ett ”område där risk för konflikter med fornlämningar 
föreligger”. Länsstyrelsen hade inte kännedom om kommunens underlag vid sin bedöm
ning i plansamrådet och gjorde inte heller i övrigt den bedömningen att oupptäckta 
fornlämningar kunde finnas i planområdet. Vem bar ansvaret för att ”riskområdet” inte 
hade uppmärksammats i planhanteringen ? Borde länsstyrelsen mot bakgrund av områ
dets topografi, intilliggande fornlämningar o. s. v. ha beslutat om särskild utredning en
ligt 2 kap § 11 Kulturminneslagen, oavsett kommunens material? Innebar det faktum 
att området var redovisat som ”riskområde” i ett av kommunen framtaget arkeologiskt 
underlag att fornlämningarna kunde betraktas som kända? Kommunen hävdade att läns
styrelsen borde ha agerat vid samrådet, antingen kommunens underlag var känt eller 
inte. I domen fastslogs att det kommunala underlaget faktiskt inte hade en sådan status 
och spridning att det var rimligt att en redovisning där gjorde att fornlämningarna kunde 
betraktas som kända. Och således vann kommunen processen. Sollentunaärendet är ett 
tydligt exempel på att det är viktigt att från början samråda med berörda antikvariska 
myndigheter för att klargöra hur fornlämningsunderlaget förhåller sig till lagstiftningen.

Från kommunernas sida tycker man att det närmare bör diskuteras vilket underlagsma
terial som staten skall tillhandahålla och vad det är rimligt att kommunen själv svarar 
för. På flera håll finns också en osäkerhet om upphovsrätten. Om kommunen har be
ställt och bekostat ett underlag, har då kommunen rätt att sälja detta eller ta ut en an- 
vändningsavgift?

4.7 Samordning med andra kulturhistoriska underlag
Även om alla genomgångna underlag huvudsakligen behandlar fornlämningar och arkeo
logi, förekommer i något fall också kortfattade beskrivningar av kulturlandskap och be
byggelse med åtföljande restriktioner. Majoriteten av kommunerna anser dock att ett 
fornlämningsunderlag bör ha ett renodlat arkeologiskt innehåll. Övrig kulturhistorisk 
kunskap inhämtas hellre genom särskilda beställningar av t. ex. länsmuseet. De olika 
underlagen kan sedan fungera jämsides med varandra. Flera är av den uppfattningen att 
det finns dåligt med underlag vad gäller andra kulturmiljöaspekter.

4.8 Förbättringar
I stort sett alla kommuner var nöjda med sitt material och kom därför inte med några 
omedelbara förslag till förbättringar. Nedan följer några reflexioner som återkom i diskus
sionerna.

• Det är viktigt att fornlämningarna förklaras så pedagogiskt som möjligt. Det finns 
t. ex. önskemål att man genom materialet skall förstå deras roll i ett större historiskt och 
geografiskt sammanhang. För att göra den arkeologiska terminologin mer begriplig före
slås enklare illustrationer av olika fornlämningstyper. Det påpekas också att det är vik
tigt att text och karta korresponderar med varandra; det kan t. ex. vara lämpligt med 
bildtexter till kartan.
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• Fornlämningsunderlaget bör ge bättre ledtrådar till kommande beslut om borttagande 
och också till hur stora utgrävningskostnaderna kan förväntas bli. Underlaget är ett dyr
bart planeringsunderlag och då förväntar man sig tydligare besked. I flera fall efterfrå
gas värderingar av de markerade områdena.

• De kartskalor som underlagen är presenterade i (1:8 000-1:20 000) har fungerat bra. 
Skalans lämplighet är dock helt beroende av vilken planeringsnivå som är aktuell; olika 
skalor bör användas för olika planeringsnivåer. Skala 1:10 000 uppfattas som en bra pla
neringsskala för mer översiktliga planeringsskeden. För att kartan skall kunna tydas 
krävs också en teckenförklaring - något som borde vara en självklarhet men som ofta 
saknas.

• Underlagets form måste vara avpassad till de praktiska förhållandena inom kommunen. 
Det är viktigt att materialet på ett enkelt sätt kan mångfaldigas. Levereras ett underlag 
endast i form av transparenta överlägg till ekonomiska kartan kommer det sannolikt att 
få en mycket liten spridning, och kopieras dessa överlägg till pappersformat blir de näst 
intill oanvändbara. Ffär skulle en digitalisering underlätta användandet. Någon menar 
att det vore idealiskt om länsstyrelserna hade digitaliserade, ajourförda underlag eller 
register som kommunerna kunde koppla upp sig till.
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5. Rutiner

5.1 Kommunernas intema fornlämningshantering
Ingen kommun anser att de nu aktuella underlagen har förändrat deras fornlämnings- 
hantering i någon större utsträckning. Underlagen har snarare tillkommit som ett natur
ligt led i en sedan länge pågående process. Det nuvarande sättet att arbeta med fornläm- 
ningar i planeringen har formats genom andra faktorer, t. ex. att ett UV-kontor inrätta
des i staden eller att kommunen anställde en egen antikvarie. Flera av de kommunala 
företrädarna uppger dock att arbetet med fornlämningsunderlaget har bidragit till en 
fördjupad diskussion om fornlämningshanteringen och en ökad insikt i lagstiftningen.

I samtliga kommuner verkar det saknas rutiner för att överföra fornlämningsunderla- 
gens information till grundkartor och annat kartunderlag som används vid avstyckningar 
och bygglovgivning m. m. Det kan därför bli så att kommunen, utan att veta om det, ger 
bygglov inom ett område som fornlämningsunderlaget avgränsat som ett s. k. ”riskom
råde” (d. v. s. område med kvarstående utredningsbehov). Å andra sidan har sällan pla- 
neringssidan kännedom om hur stadsingenjörssidans ajourhållning av registrerade forn- 
lämningar fungerar. Stegen mellan olika kommunala förvaltningar och avdelningar är 
ofta större än vad man kanske kan tro.

5.2 Samråd och samarbete med kulturmiljövårdens företrädare
Kommunerna har sedan länge ett etablerat samarbete med sin respektive länsstyrelse. 
Kontakterna beskrivs som informella och regelbundna. I Linköping är UV kommunens 
främsta diskussionspartner; UV uppges här fungera som något av länsstyrelsens för
längda arm. Arbetet kring det fördjupade fornlämningsunderlaget tycks inte i något fall 
ha lett till tätare kontakter och mer utvecklade samrådsrutiner med länsstyrelsen eller 
Riksantikvarieämbetet/UV. I

I några sammanhang efterfrågar kommunerna bättre information från de antikvariska 
myndigheterna. Dels behöver kommunerna få klarhet i hur de skall få kännedom om 
nyregistrerade fornlämningar, dels är det angeläget att Riksantikvarieämbetet informe
rar om planerade fornlämningsinventeringar inom kommunen.
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6. Framtiden

Kommunerna har genomgående en ambivalent inställning till sina fornlämningar. De är 
identitetsskapande, kan ge en rikedom i landskap och bostadsområden, samtidigt som 
de försvårar och fördyrar planeringen. Flera av planerarna vittnar om ett ökat politiskt 
intresse för att värna om kulturmiljöerna och slå vakt om kommunens historia. Samti
digt uppfattas fornminneslagstiftningen som alldeles för stark.

Med något undantag ser alla kommuner det som självklart att man måste ta fram ytter
ligare underlag. Om man väljer att gå vidare med att exploatera något av de aktuella 
områdena, måste mer ingående utredningar tas fram som en följd av de olika steg som 
föreskrivs i KML. Men flera av de kommunala företrädarna menar att det inför valet av 
nya tänkbara utbyggnadsområden också kommer att bli aktuellt att ta fram ytterligare 
översiktliga underlag.
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7. Slutsatser

Sammanfattningsvis kan sägas att de intervjuade kommunerna både har intresse och 
erfarenhet av att ta till vara sina fornlämningar i den fysiska planeringen. Fornlämningarna 
uppfattas oftast som berikande men de innebär också att planeringsarbete och utbygg
nader kompliceras och fördyras. I projektets fortsatta arbete bör följande punkter sär
skilt beaktas:

• Ansvarsfördelningen stat - kommun
En springande punkt är hur stort ansvar som kan läggas på kommunerna vad gäller 
framtagande av ett fördjupat fornlämningsunderlag. Vilket material är det rimligt att 
staten tillhandahåller och vad kan anses vara kommunernas egna åtaganden?

• Underlagens roll i förhållande till lagstiftningen
De genomgångna underlagen har i flera fall en oklar ställning i förhållande till fornmin- 
neslagstiftningen. Det har inte alltid varit självklart för kommunerna att rådgöra med de 
antikvariska myndigheterna om vilken status underlagen skall ha. För att i framtiden 
undvika misstag bör förslag ges till samrådsformer mellan kommun och länsstyrelse.

• Informationsrutiner vad gäller nyupptäckta fornlämningar och ”riskområden”
Det finns stora brister i informationsöverföringen, såväl mellan de antikvariska myndig
heterna och kommunerna som inom respektive kommun. Det är oklart om och hur kun
skapen om nyupptäckta fornlämningar kommer kommunerna till del. Likaså saknar 
kommunerna rutiner för sitt interna kunskapsutbyte. Planeringsunderlagen för fornläm
ningar har i allmänhet fått en mycket begränsad spridning samtidigt som planeringsav- 
delningarna inte alltid känner till om det baskartmaterial de använder (primärkartor, 
ekonomiska kartor m. m.) är ajourhållet vad gäller redovisning av fornlämningar. Åtmin
stone vad gäller informationsöverföringen inom kulturmiljösektorn och ut mot kommu
nerna är det lämpligt att projektet ger förslag till hur rutinerna kan förbättras.

• Upphovsrätt
Vem har rätt att nyttja de underlag som tas fram? Är de offentliga handlingar eller är det 
möjligt att ta ut användaravgift alternativt sälja materialet vidare?

• Pedagogisk utformning med kartredovisningar
Vad gäller underlagens innehåll och utformning efterfrågas pedagogiska beskrivningar 
av vad de redovisade fornlämningarna och områdena står för. Små enkla illustrationer 
av olika fornlämningstyper kan öka läsbarheten och förståelsen. Flera av de tillfrågade 
vill också ha en värdering av miljöerna. Kartredovisningen ses allmänt som viktigare än 
texten även om ingen del får utelämnas. Det är av betydelse att karta och text korre
sponderar med varandra.
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Underlagsmaterial

Fornlämningsunderlag för Växjö kommun
RAA 1994-04-20. Rapport över fornminnesinventering med preliminär avgränsning av 
fornlämningsområden inom Växjö kommun.

RAA 1995-01-10. Preliminär avgränsning av fornlämningsområden inom Växjö kom
mun. Komplettering av rapporten. Fornminnesinventeringen, registertext och kartkalker 
till den ekonomiska kartan.

Övriga fornlämningsunderlag
Andersson, K. Arkeologisk förstudie Stenhamra. Arkeologisk förstudie för fördjupad 
översiktsplan, Sånga och Skå socknar Ekerö kommun, Uppland. Stockholm läns museum. 
Rapport 1995:1.

Blidmo, R. Det äldre kulturlandskapet i Sollentuna. En sammanställning och kartredo
visning av äldre lantmäterikartor och bedömning av arkeologiska problemområden. 
Terragon Consulting Service AB. 1987.

Brunstedt, S. Arkeologisk förstudie Södra Färingsö. Skå socken, Ekerö kommun, Upp
land. UV Stockholm 1993:52. Utredningsgruppen.

Larsson, L. Z. Arkeologisk utredning, etapp 1. Linghem, Vårdsbergs och Törnevalla 
socknar. Linköpings kommun. RAÄ UV Linköping 1993.

Larsson, L. Z. Arkeologisk utredning, etapp 1. Fördjupad översiktsplan Ullstämma-Stu- 
refors. Landeryds och Vists socknar, Linköpings kommun. Östergötland. RAÄ UV Lin
köping.

Larsson, M. Arkeologisk utredning, etapp 1. Manstorp, Törnevalla socken, Linköpings 
kommun. Östergötland. RAÄ UV Linköping. Rapportserie 1994:27.

Svedberg, Å. Fornlämningsunderlag för Västerås stad. Olika delområden. 1990-92.

Muntliga källor

Intervju med planingenjör Bengt Boström och planarkitekt Karin Elfström, 
Stadsbyggnadsgruppen, Linköpings kommun, 1995-11-14.

Telefonsamtal med stadsantikvarie Jan Melander, Kulturnämndens stab, Västerås stad, 
1995-11-27 och 1996-03-11.

Intervju med arkeolog Åsa Svedberg, UV Uppsala, lokalkontoret Västerås, 1995- 
11-28.

Intervju med översiktsplanerare Örjan Torsén, Stadsbyggnadskontoret, Västerås 
stad, 1995-11-28.
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Telefonsamtal med bitr länsantikvarie P.-O. Törnqvist, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
1995-11-27.

Intervju med kommunekolog Lars Andersson, översiktsplanerare Pål Karlsson 
och planingenjör Per Änelius, Samhällsbyggnadskontoret, Växjö 
kommun, 1995-11-29.

Intervju med Anders Hallmén, t. f. chef för nämndkontoret, och planarkitekt 
Mats Wallén, Stadsbyggnadskontoret, Sollentuna kommun, 1995- 
12-01.

Intervju med kommunantikvarie Olof Svanberg, Kultur- och fritidskontoret, 
Sollentuna kommun, 1995-12-04.

Intervju med stadsarkitekt Bo Björkman, planarkitekt Leif Jacobsén, bygglov
handläggare Ulla Wildsjö och planarkitekt Harriet Wistemar, Stads
arkitektkontoret, Ekerö kommun, 1995-12-08.
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1. Inledning

Föreliggande rapport är en del i forskningsprojektet Arkeologisk kulturmiljövård och 
samhällsplanering. För projektets arbete med att utveckla metoder för planeringsunderlag 
för fornlämningar har det varit väsentligt att kartlägga vilka behov som föreligger hos 
landets kommuner. De huvudansvariga för den fysiska planeringen i landets samtliga 
kommuner har därför tillsänts en enkät. Huvudsyftet var att få svar på i vilka samman
hang man inom den kommunala planeringen önskade ett fördjupat fornlämningsunderlag 
och vilken typ av information detta material borde innehålla. Ett ytterligare mål har 
varit att få en bild av kommunernas erfarenheter av fornlämningshantering i den fysiska 
planeringen, t. ex. var man vanligen inhämtar information om förekomsten av forn
lämningar och om fornlämningar ofta berörs vid planering och byggande.

Svarsfrekvensen har varit god. Av landets 288 kommuner har 232 inkommit med svar 
inom utsatt tid. I rapporten motsvarar procenttalen andelen kommuner av de inkomna 
svaren, inte av det totala antalet kommuner.

Enkäten omfattade elva frågor, alla utformade med olika svarsalternativ. Enkäten bifo
gas i bilaga 4:1 tillsammans med en sifferredovisning av svaren i bilaga 4:2. Särskilda 
kommentarer för varje fråga redovisas i bilaga 4:3. För denna sammanställning svarar 
Lotte Änderung Nordin, som också har registrerat och bearbetat samtliga svar.
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2. Kommunernas nuvarande fornlämningshantering

2.1 Var hämtar kommunerna information om fornlämningar?
Många kommuner hämtar information om fornlämningar från flera olika håll. Det är 
vanligt att man både studerar ekonomiska kartan, läser i kommunens kultur milj öprogr am 
och tar kontakt med länsstyrelsen (fig. 1).

80%

60%

40%

20%

100%

Grundkarta
Ek karta Eget FMR Kommunalt KMV-program

Fig. 1. Kommunernas källor till information om fornlämningar.

• Ekonomiska kartan är det mest anlitade underlaget och används av 83 % av kommu
nerna.

• Fornminnesregistret (FMR) utnyttjas av 53 %. Av dessa har flertalet (83 %) en egen 
kopia men bara drygt en fjärdedel vet säkert att denna kontinuerligt uppdateras. Detta 
innebär att endast en mindre del av landets kommuner har ett eget ajourfört fornminnes
register.

• Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet/Länsmuseet kontaktas för information om forn
lämningar av 61 % av kommunerna. Hälften av dessa (31 % av samtliga kommuner i 
undersökningen) använder inte fornminnesregistret på egen hand.

• Kommunens grundkarta begagnas av 39 %.

• Kommunalt kulturmiljöprogram utnyttjas av 32 %.

• Övriga underlag som nämns är t. ex. översiktsplanen, digitalt fornlämningsunderlag, 
skötselplaner, olika typer av kulturhistoriska inventeringar, information från kommun
antikvarie och kommunalt museum.

Kommunerna har i allmänhet god insikt om var de skall söka tillförlitlig information. 
Den mest detaljerade och korrekta fornlämningsbilden ges av fornminnesregistret. Sam
mantaget 84 % av kommunerna baserar sin kunskap om fornlämningsläget på detta, 
antingen direkt genom egna kopior eller indirekt genom att inhämta information från 
länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet/länsmuseet, vilka alltid använder registret (fig. 2).
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Ej fomminnesregistret eller länsstyrelsen 16,0%

Länsstyrelsen 31,0%

Fomminnesregistret 53,0%

Fig. 2. Kommunernas direkta eller indirekta användande av fomminnes
registret.

Det ligger dock en stor osäkerhetsfaktor i att så många kommuner inte har sina kopior av 
fomminnesregistret ajourförda. Uppenbarligen måste antikvariska myndigheter och institutio
ner se över och bättre informera om rutinerna vad gäller spridningen av ändringar och till- 
lägg i registret. I merparten av de fall där ajourhållning sker meddelas ändringarna av läns
styrelsen men även Riksantikvarieämbetet och länsmuseet nämns som förmedlare av denna 
information. Ett annat otillfredsställande förhållande är att 16 % av kommunerna varken 
använder sig av fomminnesregistret eller vänder sig till länsstyrelsen för information. Även 
om den absoluta majoriteten nyttjar ekonomiska kartan, finns det några kommuner som ba
ra förlitar sig till kommunala kulturmiljöprogram och översiktsplaner.

2.2 Egna planeringsunderlag avseende fornlämningar
16 % (37 st) av kommunerna anger att de har tagit fram någon form av mer specifikt 
planeringsunderlag avseende fornlämningar. Därutöver har ett antal kommuner redovi
sat underlag av mer allmän kulturhistorisk karaktär, t. ex. kulturmiljöprogram och be
varandeplaner, vilka ej har medräknats i de nämnda 16 %. Det är en stor variation i det 
fornlämningsmaterial som har upprättats. Här nämns inventeringar, historiska kart
överlägg, skötselplaner, fosfatkarteringar, underlag för översiktsplanen med redovisning 
av riskområden, digitalisering av registrerade fornlämningai; men framför allt hänvisas 
till särskilda arkeologiska utredningar och för- och provundersökningar vilka tillkom
mit efter länsstyrelsens beslut.

2.3 Digitala fomlämningsunderlag
Digitala fomlämningsunderlag finns i 8 % av kommunerna. Av dessa har de flesta själva 
ombesörjt sina underlag. Några har dock skaffat sig materialet genom samarbete med 
Riksantikvarieämbetet. Vidare har en kommun fått sin digitala version genom länssty
relsen och en annan genom Skogsvårdsstyrelsen. Huvuddelen av kommunerna som tagit 
initiativ till ett digitalt underlag återfinns i syd- och mellansverige. Man kan skönja en 
viss koncentration till storstadsområdena, även om såväl Smålands inland som Bergsla
gen finns representerade.

2.4 Fomvård
Under det senaste decenniet har staten successivt minskat sina åtaganden vad gäller 
fornvård. Intentionen är i stället att uppmuntra kommunerna att själva ansvara för vård
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Bedriver fomvård 27,0%
Vet ej 20,0%

Bedriver ęj fomvård 53,0%

Fig. 3. Kommunernas åtaganden vad gäller fornvård.

och skyltning av sina fornlämningar I dag uppger 27 % av kommunerna att de avsätter 
resurser för fornvård medan 53 % inte bedriver någon fornvård (fig. 3). Övriga 20 % 
har svarat att de inte känner till om kommunen vårdar några fornlämningar, vilket san
nolikt beror på att eventuell fornvård handhas av en annan förvaltning, t. ex. park- eller 
kulturförvaltning. Det kommunala engagemanget för fornvård är mest utbrett i syd- 
och mellansverige, relativt jämnt fördelat över länen.

Flertalet av de kommuner som är engagerade i fornvårdsprojekt påpekar att satsningar
na är mycket sparsamma. Det kan handla om punktinsatser där man skyltar, röjer, ord
nar med väganslutning eller om skötsel av begränsade ytor eller av en viss fornlämnings- 
typ, t. ex. hällristningar. I huvudsak torde kommunerna koncentrera sina resurser till 
kommunägd mark. I flera fall bedrivs fornvården i form av arbetsmarknadsåtgärder.

2.5 Hur ofta berörs fornlämningar vid planarbete?
Den planeringssituation där fornlämningar oftast berörs är fördjupad översiktsplane
ring. I 45 % av kommunerna innefattas fornlämningar i mer än hälften av alla fördju
pade översiktsplaner som tas fram. Vad gäller detaljplaner är det bara 16 % av kommu
nerna som är så fornlämningstäta att fornlämningar ingår i över hälften av planerna. 
Knappt 1 % har fornlämningar med i mer än hälften av alla bygglovärenden. Eftersom 
fördjupningar av översiktsplaner så gott som alltid omfattar större markområden ligger 
det i sakens natur att fornlämningar oftare berörs där än i detaljplaner och bygglov. Det
ta säger dock ingenting om den egentliga ärendemängden, eftersom kommunerna tar 
fram betydligt färre fördjupningar än detaljplaner. Antalet bygglovärenden är sedan ofta 
mer än tiofaldigt så många som antalet detaljplaner. Geografiskt hör den övervägande 
delen av fornlämningsärendena hemma i syd- och mellansverige.

2.6 Har fornlämningar inneburit oförutsedda problem?
En rik förekomst av fornlämningar i ett område som står inför förändrad markanvänd
ning innebär ofta komplikationer vid planläggningen. Är man medveten om fornläm- 
ningarna och dess lagstiftning borde de inte utgöra ett problem, utan ses som en del av 
planeringsförutsättningarna. Problem uppstår först när fornlämningar upptäcks i sena 
skeden, på platser där man inte hade förväntat sig att det skulle finnas några arkeolo
giska lämningar. Av kommunerna har 44 % (102 st) haft sådana oförutsedda problem
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men ännu fler - 53 % (123 st) - uppger att de inte råkat ut för några oväntade svårighe
ter med anledning av fornlämningar (3 % av kommunerna valde att inte besvara frågan) 
(fig. 4). Inte oväntat återfinns många av ”problemkommunerna” i de tre storstadsområ
dena och i anslutning till andra större städer, där exploateringtrycket har varit störst. 
Man kan även se en koppling till fornlämningstätheten i de olika delarna av landet. 
Geografiskt ses en koncentration till fornlämningstäta Mälardalen, Götalandskapen, 
norra och mellersta Smålands inland, Öland och Gotland, syd- och Västsverige samt 
mellersta Dalarna och Gästrikland. Områden med relativt få kända fasta fornlämningar, 
som södra och östra Småland, Tiveden, Bergslagen och Norrlands inland, har haft be
tydligt färre problem.
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Fig. 4. Karta över kommuner där fornlämningar resulterat i oförutsedda problem i samband 
med kommunal planering. Renritning: Monica Lindell.
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Fig. 5. Karta över kommuner som behöver ett tydligare fornlämningsunderlag för sin plane
ring. Renritning: Monica Lindell.

Kommuner med behov av tydligare underlag 

Kommuner utan behov av tydligare underlag 

Kommuner som ej svarat på enkäten
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3. Kommunernas behov av fornlämningsunderlag

3.1 Tydligare kunskapsunderlag för planering och byggande
72 % (166 st) av kommunerna vill ha bättre planeringsunderlag avseende fornlämningar 
medan 26 % (60 st) inte anser sig behöva ytterligare material (2 % har inte besvarat frå
gan) (fig. 5 och 6). De kommuner som inte framför något önskemål återfinns över hela 
Sverige med tyngdpunkten förlagd till glesbygderna. Även om man kan se ett samband 
med antalet kända fornlämningar, finns i denna grupp också ett antal kommuner med 
hög fornlämningstäthet. Anmärkningsvärt är att flera av de kommuner som uppgav att 
de haft oförutsedda problem med fornlämningar inte efterfrågar förbättrade underlag. 
Det kan finnas flera anledningar till att det förhåller sig så. Byggandet kanske står helt 
still, kanske har man lärt sig av problemen så att dessa mer var att betrakta som en
gångsföreteelser eller kanske har man redan fått tillgång till ett bättre material. Det är 
dock bara en av dessa kommuner som anger att den tagit fram ett eget mer specifikt 
planeringsunderlag avseende fornlämningar.

Fig. 6. Kommunernas behov av fornlämningsunderlag.

3.2 Planeringssammanhang där behovet är störst
Nästan alla kommuner har markerat att de har behov ett fornlämningsunderlag för flera 
olika planeringssammanhang (fig. 7). Störst är efterfrågan på underlag för detaljplane
ring. Hela 79 % av kommunerna framför detta önskemål. Därnäst kommer material för 
arbete med fördjupningar av översiktsplaner, vilket anges av 62 %. 55 % uppger att de 
behöver bättre kunskap om fornlämningarna för handläggning av bygglov. Underlag för 
översiktsplanering efterlyses av 40 % av kommunerna. Endast 25 % efterlyser material 
för infrastrukturplanering, vilket ju inte primärt är ett kommunalt ansvar. Några kom
muner har lagt till egna alternativ såsom kulturminnesvårdsprogram, skötsel av skog 
och jord och restaurering av hagmarker.

16 % av kommunerna önskar underlag för alla nämnda planeringsskeden. Ett fornläm
ningsunderlag som utformas så att det både kan användas vid upprättande av detalj
planer och fördjupningar av översiktsplaner skulle tillfredsställa 90 % av alla kommu
ner. Minst efterfrågat är material framtaget enbart för översiktsplanering. Endast 1 % 
efterfrågar ett sådant underlag. Likaså är ytterst få kommuner (3 %) inriktade på under-
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Fig. 7. Behovet av underlag relaterat till planeringssammanhang.

lag bara för bygglov. Däremot ser 21 % detaljplanering eller detaljplanering tillsam
mans med bygglov som de primära behovsområdena.

3.3 Underlagens information och innehåll
I enkäten frågades efter vilken information om fornlämningarna som kommunerna an
såg att ett fornlämningsunderlag borde ge (fig. 8). Fyra alternativ gavs:

• Fornlämningstyp (t. ex. röse, bronsålder).

• Fornlämningarnas värde/betydelse (kriterium för länsstyrelsens tillståndsprövning).

• Avgränsning av fornlämningsomåde (det område på marken som tillhör fornlämningen 
och inom vilket bestämmelserna i 2 kap. Kulturminneslagen gäller).

• Avgränsning av områden som kan misstänkas innehålla ytterligare fornlämningar än 
de redan kända.

100%

80%

60%

40%

Fornlämningstyp 
Fomlåmningsomr Omr med misstänkta fornlämningar

Fig. 8. Kommunernas önskemål om underlagets innehåll.
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önskar digitalt underlag 63,0%

J Ej behov av dlgatalt underlag 19,0%

Vet ej 18,0%,

Fig. 9. Kommunernas behov av digitalt fornlämningsunderlag.

Av svaren att döma bör ett underlag helst innehålla all information som anges ovan. Det 
allra mest angelägna är att materialet skall presentera avgränsning av fornlämningsom- 
räden; övervägande delen -8 6 % - önskar en sådan redovisning. 68 % vill ha kunskap 
om fornlämningarnas värde/betydelse och nästan lika många - 67 % - efterlyser avgräns- 
ningar av områden som kan misstänkas innehålla ytterligare fornlämningar än de redan 
kända. Upplysning om fornlämningstyp uppfattas som viktigt för 61 % av kommuner
na. Beträffande fornlämningarnas värde, påpekar någon att om alla fornlämningar fram
hålls som lika viktiga är det stor risk att planerare och politiker fattar felaktiga beslut.

3.4 Önskemål om digitala underlag
Över hälften (63 %) av kommunerna har önskemål om fornlämningsunderlag i digital 
form (fig. 9). I sammanräkningen ingår även de som redan har ett sådant material. Flera 
påpekar att behovet inte är direkt akut men då all karthantering går mot digitalisering 
är det nödvändigt att följa med i utvecklingen. 19% var inte intresserade av digitalt 
underlag medan resterande 18 % uppgav att de ännu inte kunde ta ställning till frågan. 
Några har kommenterat att kommunerna kostnadsfritt bör få fornminnesregistrets kar
tor i digital form. Flera menar att fornlämningsunderlagen lämpligen bör anpassas för 
ett GIS-system, dit man också skall kunna koppla nämnda register och resultatet av ut
redningar m. m. Någon föreslår att man ordnar så att kommunerna kan koppla upp sig 
till länsstyrelserna och där få tillgång till ett ajourfört fornminnesregister.
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4. Övriga kommentarer från kommunerna

4.1 Snabb och kontinuerlig information
Många kommuner har påpekat vikten av snabb och kontinuerlig information. Så fort 
någon antikvarisk instans får kännedom om nyupptäckta och misstänkta fornlämningar 
bör informationen förmedlas vidare till kommunen. För att kommunerna skall ha en 
chans att utföra korrekt handläggning anser flera att de antikvariska myndigheterna 
kostnadsfritt bör tillhandahålla ett aktuellt fornminnesregister. Det påtalas också att av
saknaden av en nyare fornminnesinventering har orsakat problem. Någon kommenterar 
att kommunens bevakning av fornlämningarna i planeringen har försämrats sedan man 
dragit in kommunantikvarietjänsten. Det finns stora förhoppningar på ett framtida digi
talt material.

4.2 Lagstiftning
Fornminneslagstiftningen uppfattas av flera kommuner som alltför stark och ”kompro
misslös”. Förfarandet med inledande utredningar och förundersökningar medför dryga 
kostnader innan definitiva besked kan lämnas. Flera kommuner har också synpunkter 
på hur lagstiftningen tillämpas och önskar en enklare hantering.
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5. Slutsatser

• Stort behov av planeringsinriktade fornlämningsunderlag
Endast få kommuner har tagit fram mer planeringsinriktade fornlämningsunderlag. Under
sökningen visar att behovet är stort; många kommuner har erfarit att otillräcklig infor
mation om fornlämningsbilden inneburit problem vid planläggning och byggande. Störst 
intresse röner underlag avsedda för upprättande av detaljplaner och fördjupningar av 
översiktsplaner. Minst efterfrågat är material som endast är utformat för den kommun
täckande översiktsplanen eller för bygglovprövning.

• Planeringsunderlagen bör innehålla olika typer av information
För att tillgodose kommunerna bör ett fornlämningsunderlag i första hand redovisa av- 
gränsning av fornlämningsområden, men även information om fornlämningarnas värde! 
betydelse, avgränsning av områden som kan misstänkas innehålla ytterligare fornläm- 
ningar än de redan kända samt redogörelse för fornlämningstyp efterfrågas av det stora 
flertalet.

• Inom snar framtid en nödvändighet med digitaliserade underlag
Om fornlämningsunderlaget på sikt skall kunna bearbetas tillsammans med andra sektor
ers underlag, är det nödvändigt att de utformas digitalt eller med möjlighet till framtida 
digitalisering.

• Klarare rutiner för bättre och snabbare information till kommunerna
De antikvariska myndigheterna och institutionerna bör upprätta enkla och snabba ruti
ner så att kommunerna omgående får kännedom om ändringar och tillägg i fornminnes- 
registret samt om upptäckt av misstänkta fornlämningar.

• Kommunerna önskar egna ajourförda fornminnesregister
Kommunerna har behov av egna ajourförda fornminnesregister. En diskussion bör inle
das om och hur Riksantikvarieämbetet /länsstyrelserna kan tillmötesgå detta önskemål. 
Möjligheten att här använda sig av digital teknik bör uppmärksammas.

• Fornvård
I dag uppger endast en mindre del av kommunerna att de bedriver fornvård. Det har 
inom ramen för denna undersökning inte varit aktuellt att närmare gå in på hur stor 
andel av den totala fornvården som kommunerna står för. Det borde dock vara angelä
get att utvärdera hur det står till med den kommunala fornvården; om kommunerna har 
utvecklat sitt engagemang för fornvård i samma takt som staten avvecklat sitt.
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Bilaga 4:1

Den utsända enkäten



FOU-PROJEKTET
ARKEOLOGISK KULTURMILJÖVÅRD 
OCH SAMHÄLLSPLANERING ENKAT
A. Allmän översikt av kommunens erfarenheter av fornlämningshantering

1. Hur ofta berörs fomlämningar vid planering och Antalfördjupade översiktsplaner sedan
byggande? PBL infördes:

ca................................................
Uttryckt i % av totala antalet fördjupade 
översiktsplaner sedan PBL infördes:□ □ □ □
0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Antal detaljplaner/år:
ca.................................
Uttryckt i % av totala antalet 
detaljplaner/år:□ □ □ □
0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Antal bygglov/år:
ca.........................................
Uttryckt i% av totala antalet bygglov/år:□ □ □ Q
0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

2. I vilket eller vilka underlag hämtas information om 
kommunens fomlämningar? Ett eller flera alternativ.

I I Kommunens grundkarta.

Ekonomiska kartan.

Riksantikvarieämbetets fom- 
lämningsregister med kartor och 
inventeringsdata (finns också hos 
länsstyrelsen).

□ Fomlämningregistrets kartor i 
pappersutforande (vanliga kartor).

□ Fomlämningsregistrets kartor i 
digitaliserad form.

□
□
□
□

Annat digitalt fomlämningsunderlag.

Kommunalt kulturmiljöprogram.

Övrigt, nämligen..................................

Information om det aktuella området 
begärs in från länsstyrelsen / 
länsmuseet / Riksantikvarieämbetet.
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3. Om kommunen har ett digitalt fomlämnings- 
underlag, hur har detta upprättats?

Genom kommunens egen forsorg. 
Genom Riksantikvarieämbetet.
På annat sätt, nämligen.................

4. Har kommunen en egen kopia av 
Riksantikvarieämbetets fomlämningsregister?

□ Ja □ Nej

Om ja, införs fortlöpande ändringar och tillägg? □ Ja □ Nej 1 1 Vet ej

Om ja, ges informationen av: Q Länsstyrelsen ] Riksantikvarieämbetet Q Länsmuseet

3 Annan,

nämligen............................................................................

5. Har fomlämningar inneburit oförutsedda problem i 
kommunens plan- och bygglovhantering?

□ Ja □ Nej

6. Har kommunen tagit fram någon form av mer 
specifikt planeringsunderlag avseende fomlämningar?

□ Ja □ Nej 1 1 Vet ej

Lista de underlag som tagits fram. Markera vilka som
tillkommit till följd av länsstyrelsens beslut om 
särskild utredning enl 2 kap § 11 Kulturminneslagen. 
Fortsätt på baksidan om mer utrymme behövs.
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B. Kommunens behov av kunskapsunderlag rörande fornlämningar

Har kommunen fór sin planering och sitt byggande □ Ja Q Nej
7. behov av tydligare kunskapsunderlag avseende 

fornlämningar?

8. I vilket eller vilka sammanhang är behovet av 
underlag störst? Markera ett eller flera alternativ.

9. Vilken typ av information om fornlämningar bör ett 
underlag ge? Ett eller flera alternativ.

fomlämnings betydelse är ett grundläggande 
kriterium för länsstyrelsens tillståndsprövning)

I I Avgränsning av fomlämningsområde
(det område på marken som hör tillfom- 
låmningen och inom vilket Kulturminnes
lagens bestämmelser gäller).

_ Bygglov 
Detaljplaner
Fördjupade översiktsplaner 

_ Översiktsplaner 
_j Infrastrukturprojekt

BFomlämningstyp, t ex" röse, bronsålder". 

F omlämningamas värde/betydelse (en

I I Avgränsning av områden som kan 
misstänkas innehålla ytterligare 
fornlämningar än de redan kända.

Finns det behov av ett digitalt fomlämningsunderlag? □ Ja □ Nej □ Vet

Avsätter kommunen egna resurser för vård av 
fornlämningar?

□ Ja □ Nej □ Vet

Övriga kommentarer (fortsätt gärna på baksidan):
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4:2

Bilaga 4:2

Sifferredovisning av enkätsvar



FOU-PROJEKTET
ARKEOLOGISK KULTURMILJÖVÅRD 
OCH SAMHÄLLSPLANERING ENKAT
A. Allmän översikt av kommunens erfarenheter av fomlämningshantering

1. Hur ofta berörs fomlämningar vid planering och Antalfördjupade översiktsplaner sedan PBL
byggande? infördes: ca...-............................................

Uttryckt i % av totala antalet fördjupade 
översiktsplaner sedan PBL infördes:

100 18 22 84
0-25% 25-50% 50-75% 75-100%
Har ej svarat på frågan: 7

Antal detaljplaner/år: ca..-...............................

Uttryckt i % av totala antalet detaljplaner/år:

143 46 24 13
0-25% 25-50% 50-75% 75-100%
Har ej svarat på frågan: 6

Antal bygglov/år: ca...-.....................................

Uttryckt i % av totala antalet bygglov/år:

205 11 1 1
0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Har ej svarat på frågan: 14
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2. I vilket eller vilka underlag hämtas information om 
kommunens fomlämningar? Ett eller flera alternativ.

90 Kommunens grundkarta. 

192 Ekonomiska kartan.

104 Riksantikvarieämbetets fom- 
lämningsregister med kartor och 
inventeringsdata (finns också hos 
länsstyrelsen).

51 Fomlämningregistrets kartor i 
pappersutförande (vanliga kartor).

5 Fomlämningsregistrets kartor i 
digitaliserad form.

4 Annat digitalt fomlämningsunderlag.

75 Kommunalt kulturmiljöprogram.

37 Övrigt

Information om det aktuella området 
begärs in från 
lst/lm/RAÄ 118

länsstyrelsen 10
länsmuseet 3
RAÄ 0
1st, lm 8
1m 3
1st, km 1
1st, lm, RAÄ, km 1

13 Genom kommunens egen försorg.
3 Genom Riksantikvarieämbetet*.
2 På annat sätt

3. Om kommunen har ett digitalt fomlämnings
underlag, hur har detta upprättats?

* i samarbetet med kommunen

4. Har kommunen en egen kopia av
Riksantikvarieämbetets fomlämningsregister?

Ja 103 Nej 124 Ej svar 5

Om ja, införs fortlöpande ändringar och tillägg? Ja 25
Ej svar 3

Nej 58 Vet ej 17

Om ja, ges informationen av: Länsstyrelsen 15 Riksantikvarieämbetet 3 Länsmuseet 2
1st, lm 2 1st/ annan 1 annan 2
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5. Har fomlämningar inneburit oförutsedda problem i 
kommunens plan- och bygglovhantering?

Ja 102 Nej 123 Ej svar 7

6. Har kommunen tagit fram någon form av mer 
specifikt planeringsunderlag avseende fomlämningar?

Ja 37
Ej svar 19

Nej 173 Vet ej 3

7. Har kommunen för sin planering och sitt byggande 
behov av tydligare kunskapsunderlag avseende

Ja 166 Nej 60 Ej svar 6

fomlämningar?

8. I vilket eller vilka sammanhang är behovet av 
underlag störst? Markera ett eller flera alternativ.

128 Bygglov 
183 Detaljplaner 
143 Fördjupade översiktsplaner 
92 Översiktsplaner 
59 Infrastrukturprojekt 

7 Ej svar

9. Vilken typ av information om fomlämningar bör ett 141 Fomlämningstyp, t ex" rose, bronsålder". 

underlag ge? Ett eller flera alternativ. 159 Fomlämningamas värde/betydelse (en

fomlämnings betydelse är ett grundläggande 
kriterium för länsstyrelsens tillståndsprövning) 

199 Avgränsning av fomlämningsområde
(det område på marken som hör till fom- 
lämningen och inom vilket Kulturminnes

lagens bestämmelser gäller).

155 Avgränsning av områden som kan 
misstänkas innehålla ytterligare 
fomlämningar än de redan kända. 

7 Ej svar

10. Finns det behov av ett digitalt fomlämningsunderlag? Ja 146
Ej svar 5

Nej 44 Vet ej 37

11. Avsätter kommunen egna resurser för vård av Ja 62 Nej 123 Vet ej 43
fomlämningar? Ej svar 4
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4:3

Bilaga 4:3

Kommentarer till 
sammanställningen av enkätsvar

Av Lotte Änderung Nordin





Kommentarer

I flertalet fall har registreringen av enkätsvaren varit oproblematisk men några allmänna 
kommentarer bör ändå göras, främst beträffande enstaka återkommande tvetydigheter 
och problem. Frågor med ja- och nej-alternativ som besvarats med kryss både i ja- och 
nej-rutan, och de svar där kryss placerats mellan två rutor, har bedömts som svar som 
inte gått att tolka. I ett fall har fleralternativsvar markerats med både hela och ”halva” 
kryss (/). Vad som avsetts med ”halvkryssen” har inte gått att bedöma. Samtliga felak
tigt markerade svar har därför räknats som obesvarade frågor. Övriga problem som 
förekommit i samband med registreringen kommenteras vid varje fråga nedan.

Från två kommuner, Halmstad och Stenungsund, har två enkätformulär skickats. Enkä
ten har besvarats av planarkitekten på stadsbyggnadskontoret och arkitekt på byggnads- 
kontoret i Halmstad samt stadsbyggnadschefen och planarkitekten i Stenungsund. Där 
har svaren vägts ihop och i enkätsammanställningen behandlats som ett enkätsvar.

I det följande görs en sammanställning av de 232 inkomna enkätsvaren. Uppställningen 
följer enkätens uppläggning och svaren redovisas fråga för fråga.

Fråga 1. Hur ofta berörs fornlämningar vid planering och byggande?

Beträffande fråga 1 var svaret tänkt att beskriva andelen fördjupningar av översiktspla
ner (FÖP), detaljplaner (DP) och bygglov (BL) där fornlämningar berörs. Detta skulle 
anges både i exakta siffror och i procent. Frågan har missförståtts ibland och det totala 
antalet planer och bygglov har angetts och de fall där fornlämningar berörs har angetts 
i procent. Första delen i svaret (exakt antal) har därför utgått. Då inga FÖP, DP eller BL 
föreligger (i svaret markerat med streck eller 0) har svaren registrerats som 0-25 %. Om 
ingen markering gjorts har frågan ansetts som obesvarad.

Endast sällan berörs fornlämningar på bygglovsnivå vid byggande och planering. Hela 
205 kommuner har svarat att så sker i ca. 0-25 % av fallen. Samma tendens märks för 
detaljplaner där motsvarande siffra är 143. För FÖP är förhållandet något annorlunda. 
Där svarar 100 kommuner att fornlämningar berörs i 0-25 % av fallen men hela 84 
kommuner svarar också att så är fallet i 75-100 % av gångerna.

Fråga 2.1 vilket eller vilka underlag hämtas information om kommunens fornlämningar?

Det vanligaste underlaget är ekonomiska kartan. Det alternativet har 192 kommuner 
kryssat i. Fornlämningsregistret i någon form används i 160 fall. Nio kommuner har 
uppgett att man hämtar uppgifter från ett digitalt underlag (fornlämningsregistrets kar
tor i fem fall och annat digitalt fornlämningsunderlag i fyra fall). I 142 kommuner har 
man inhämtat information från Länsstyrelsen /Länsmuseet / Riksantikvarieämbetet (RAA) 
i någon kombination (alla institutioner eller någon/några). Därutöver finns en kommun 
som får information från länsstyrelse och kommunalt museum, samt en kommun som 
underrättas av länsstyrelse, länsmuseum, RAÄ och kommunalt museum. I

I de fall ytterligare underlag angetts under rubriken ”Övrigt” är översiktsplaner vanligt 
förekommande. Andra planer och program som används är kommunens bevarande- 
plan, skötselplaner, arkeologisk generalplan och kulturminnesvårdsprogram. Fornminnes
inventeringen, specialinventeringar och översiktliga kulturhistoriska inventeringar nytt
jas också. Vidare nämns i enstaka fall:
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• Gula kartan.

• Fastighetsdatasystemet (CFD).

• Sammanställningskarta.

• Kulturhistoriska kartunderlag.

• Kulturnämnden.

• Kommunantikvarien.

• Kommunalt museum.

• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer (bok).

• Hembygdsföreningens skrifter - fornminnesföreningen.

• Bakgrundsmaterial.

• Kunskap i kommunen (allmänhet och förvaltning).

• Gamla kommunöversikten i kombination med ÖP och fornminnesinventeringen.

• Samråd kultur.

• Remissbehandling under planarbetet.

Fråga 3. Om kommunen har ett digitalt fornlämningsunderlag, hur har det upprättats?

Arton kommuner har svarat på frågan. 113 fall har kommunen själv upprättat underla
get. I tre fall har upprättandet skett i samarbete med RAÄ och i två fall med skogsvårds- 
styrelsen respektive länsstyrelsen.

Ytterligare en kommentar är befogad i det här sammanhanget. På fråga 2 har nio kommu
ner svarat att man hämtar information från ett digitalt fornlämningsunderlag i någon 
form. Vid fråga 3 har däremot arton kommuner uppgett att man har ett digitalt forn
lämningsunderlag. Hur svaren på frågorna skall tolkas är något oklart. Möjligen använ
der man inte det digitala underlaget i vissa kommuner. Detta kan i sin tur bero på att det 
är ofullständigt eller inte färdigställt vilket antyds av några kommentarer som gjorts i 
anslutning till fråga 2 och 3. I två fall har man där påpekat att underlaget inte är klart 
utan att arbetet pågår. En kommun uppger att man kommer att nyttja ett digitaliserat 
underlag och ytterligare en kommun säger att underlaget utgörs av en delvis digitaliserad 
primärkarta.

Fråga 4. Har kommunen en egen kopia av RAÄ:s fornlämningsregister?

I de fall där kommunen har uppgivit att man enbart har kartor utan beskrivning har 
detta registrerats som nej.
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I 103 fall har kommunen egen kopia av RAÄ:s fornlämningsregister. I 124 kommuner 
har man inte det. Fem kommuner har inte besvarat frågan.

På frågan om ändringar och tillägg görs fortlöpande har 25 kommuner svarat ja. En 
kommun tillägger att ändringar förs in ungefär vart tredje år.

Informationen ges i 15 fall av länsstyrelsen, i tre fall av RAÄ, i två fall av länsmuseet. I 
två fall kommer informationen från länsstyrelse och länsmuseum. Därutöver fick en 
kommun sina uppgifter från länsstyrelsen och lantmäteriet. En kommun fick uppgifter 
från kommunantikvarien. En kommun besvarade frågan med: ”För det mesta inhämtar 
vi info”. Det framgick dock inte varifrån. I 17 kommuner visste man inte varifrån upp
gifterna hämtades.

Fråga 5. Har fornlämningar inneburit oförutsedda problem i kommunens plan- och bygg
lo vhan tering?

I många kommuner, 123 st, har man inte haft några problem. Hela 102 kommuner har 
dock svarat att problem förekommit. Sex kommuner har inte svarat på frågan.

Fråga 6. Har kommunen tagit fram någon form av mer specifikt planeringsunderlag 
avseende fornlämningar?

Det har rått en viss osäkerhet om vad svaret skall innehålla. Många har nämnt program, 
utredningar, inventeringar och dylikt som har en mer allmän kulturmiljökaraktär och 
inte specifikt avser fornlämningar.

173 kommuner har svarat nej, tre st vet ej och 19 st har inte kryssat i något alternativ. Av 
dem som svarat nej har sju stycken ändå listat olika underlag. Sexton stycken av dem 
som varken svarat ja eller nej har också listat underlag. Av dem som svarat ja (37 st) har 
33 st listat olika underlag.

De kommuner som svarat ja nämner utredningar, inventeringar och undersökningar som 
gjorts i samband med att översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner samt andra planer 
(detaljplaner) och program tagits fram. Vidare nämns:

• Arkeologiska utredningar, provgrävningar och förundersökningar.

• Arkeologisk generalplan.

• Särskilda skötselplaner.

• Kulturmiljöprogram /kulturminnesvårdsprogram /kulturresursprogram.

• Historiska kartöverlägg.

• Komplettering av fornlämningar.

• Kulturmiljöinventering.

• Översiktlig redovisning av undersökta områden.

135



• Fosfatkartering.

• Kartering av rosen.

Där man svarat nej räknas fornminnes- eller kulturmiljöinventering, FÖP, ÖP, kultur- 
minnesvårdsprogram upp.

Där varken ja- eller nej-rutan ikryssats nämns särskilda och allmänna utredningar, arkeo
logiska utredningar, fornminnesinventering samt sammanställningskarta. Vidare nämns 
arbeten som gjorts i samband med att kultur milj öprogr am, FÖP och ÖP tagits fram. 
Två kommuner anger en skrift med bebyggelserestriktioner respektive en sammanställ
ning av RAÄ:s fornlämningsregister.

I samtliga fall har ortsnamn eller fastighetsbeteckningar räknats upp utan någon närma
re precisering beträffande typ av utredning eller underlag.

Sala kommun har lagt till en egen ruta för ”kanske”. Det svaret har här tolkats som ett ja.

7. Har kommunen för sin planering och sitt byggande behov av tydligare kunskaps
underlag avseende fornlämningar?

De flesta kommuner, 166 st, anser att man har ett behov av tydligare underlag. Sextio 
kommuner har svarat nej och sex kommuner har inte besvarat frågan.

8.1 vilket eller vilka sammanhang är behovet av underlag störst?

Många kommuner har kryssat i flera alternativ. I en del fall har man markerat alla rutor. 
Behovet av underlag uppfattas som störst i samband med DP (183 st), men även för FÖP 
(143) och BL (128). För ÖP och infrastrukturprojekt ansågs underlagen vara viktiga i 92 
respektive 59 fall. Sju kommuner har inte svarat på frågan.

Några kommuner har lagt till egna alternativ, nämligen för kulturminnesvårdsprogram, 
för skötsel av skog och jord (löpande och vid restaurerings- och återställande arbete, 
t. ex. hagmarker). En kommun menar att man i stället borde fråga sig på vilket kart
underlag informationen skall finnas och att svaret blir grundkartan och ekonomiska 
kartan. En kommun anser att behovet beror på fornlämningen, inte ärendetypen.

9. Vilken typ av information om fornlämningar bör ett underlag ge? Ett eller flera alter
nativ.

I de flesta fall (199 st) har man ansett att avgränsningen av fornlämningen är viktig. 
Därefter kommer fornlämningens värde (159 st) och avgränsning av misstänkt område 
(155 st). I 141 fall anser man att fornlämningstypen är viktig. Sju kommuner har inte 
svarat på frågan.

En kommun menar att övrig information som attribut eller motsvarande lämpligen läggs 
in i ett GIS-system. En annan tycker att den information som finns på den ekonomiska 
kartan samt i tillhörande register är tillräckligt.
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10. Finns det behov av ett digitalt fornlämningsunderlag?

Övervägande andelen kommuner har svarat ja (146 st). I 44 kommuner tyckte man inte 
att det fanns ett behov av digitalt underlag, 37 st vet inte om behov finns och fem st har 
inte svarat på frågan. Flera som har svarat ja, påpekar att det blir aktuellt när man kom
mit längre med digitaliseringen av kartmaterialet och när övriga underlag blir digitali
serade. Man påpekar också att en utveckling åt det hållet är mer eller mindre oundviklig 
eftersom all karthantering går mot digitalisering. En kommun ser tillgången till ett fär
digt underlag som en förutsättning för omläggningen.

11. Avsätter kommunen egna resurser för vård av fomlämningar?

I 62 kommuner avsätter man medel för fornlämningsvård. Av dessa har sju st angett att 
detta sker i form av arbetsmarknadsåtgärder. I 123 kommuner avsätts inga medel och i 
43 st vet man inte om så görs. Fyra kommuner har inte svarat på frågan.

Som nämnts avsätts i en del fall endast AMS-medel och fornlämningsvården bedrivs 
med hjälp av ALU-anställda eller genom andra typer av beredskapsarbeten. De exempel 
på arbeten som utförs är skötsel av milstenar och dylikt, uppsättning av skyltar samt röj
ning av vegetation. För övrigt verkar insatserna vara av det sparsammare slaget och för
knippade med vissa förbehåll. Det kan vara fråga om punktinsatser där man sätter upp 
skyltar, röjer och ordnar med väganslutning. I vissa fall begränsas arbetet till en viss typ 
av fomlämningar (hällristningar) eller till en viss miljö (gravhögar inom parkmark). En 
siffra på 5.000 kronor har också angetts.

Övriga kommentarer från kommunerna 
Snabb ocb kontinuerlig information
Många har påpekat vikten av snabb och kontinuerlig information om nya och misstänk
ta fomlämningar. Ett önskemål om tydliga upplysningar har också framförts. Bristen på 
en nyare fornminnesinventering nämns som en orsak till förtret och höga utgrävnings- 
kostnader. En genomgång och uppdatering av fornminnesregistret är också önskvärt, 
anser en kommun. Anledningen till att kunskapen om ej registrerade fomlämningar är 
dålig, menar man i ett fall, är att tjänsten som kommunantikvarie dragits in. I ett annat 
fall har man begärt in kontinuerlig information från länsstyrelsen utan att få något svar. 
Vikten av god kommunikation mellan länsantikvarie och handläggare på kommun och 
länsmuseum påpekas också av en kommun.

Informationens innehåll
Man vill ha en mer nyanserad bild av olika fornlämningars värde för att undvika att fat
ta felaktiga beslut i planeringsärenden. Att känna till själva ”finområdet” eller ”skydds
området” är också viktigt. Ett bättre kartmaterial skulle kunna kombineras med uppgif
ter om kulturhistoriskt värdefulla miljöer, bebyggelse, bygnadsminnen m. m. Även en
bart fornminnesinventeringen är betydelsefull som underlag för plan-, bygglov- och kul
turmiljövårdsarbete.

Digitalt underlag
Flera kommuner har önskemål om digitala underlag i någon form. Förslag som nämns 
är en GIS-anpassad karta med uppgifter om samtliga kända fomlämningar och områden 
som kan innehålla fomlämningar. Till denna skulle höra en databas med RAÄ:s forn- 
lämningsregister, resultat av utredningar m. m. Enligt ett annat förslag kan ekonomiska
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kartan tillsammans med information om fornlämningstyp, värde och avgränsning ut
göra ett digitalt underlag. En fördel som framhålls med ett digitalt underlag är att det är 
mer lättläst än de handritade/handskrivna kartorna och registren. Att ta fram underlag, 
oavsett typ, är kostsamt, vilket också påpekas. En kommun anser att kartor i digital 
form borde tillhandahållas kostnadsfritt.

Övriga problem, synpunkter och kommentarer
En kommun påpekar att ekonomiska kartan är ett dåligt underlag för vissa fornlämningar 
som t. ex. fångstgropssystem. Andra fornlämningstyper, här nämns j ärnframställnings- 
platser, kan vara svåra att avgränsa och även att ge juridisk status. En diskussion efterly
ses också om huruvida alla typer av fornlämningar kräver en utredning i samband med 
ingrepp. En kommun anser att RAÄ:s utredningsförfarande innebär dryga kostnader för 
kommunen. En sammanslagning av etapp II och förundersökning föreslås därför.

I en del kommuner (bl. a. de nya) har arbetet med översiktsplaner och kulturmiljöpro
gram påbörjats eller skall påbörjas inom en snar framtid. I ett fall har länsstyrelsen ett 
komplett, digitalt register som även skall överföras till kommunen.

En kommun tycker att man har en bra samarbetsmodell där man inför nya planerings
objekt samråder med länsmuseet. Museet gör en preliminär undersökning och ger en 
fingervisning om vad som kan förväntas.

Två kommuner har påpekat att problematiken med planarbete och fornlämningar i förs
ta hand är ett tätortsproblem.
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Fördjupning av 
översiktsplanen

Bygglov

Delrapport 5

Fornlämningar
och kommunal planering

Översiktsplan

Detaljplan

Av Cristina Björn och Carl-Gustaf Hagander



FOU-proj ektet
Arkeologisk kulturmiljövård och samhällsplanering

I projektprogrammet ingår att juridiskt granska olika aktörers roller och ansvar när s. k. 
frivilligt fornlämningsunderlag används i kommunal planering.

Som ett led i detta arbete har tagits fram bifogade diskussionsunderlag, Fornlämningar 
och kommunal planering. Rapporten redovisar fornlämningsfrågor utifrån plan- och 
bygglagen, d. v. s. processen kring kommunal översiktsplan, fördjupning av översikts
plan, detaljplan samt bygglov utan föregående detaljplan, tillsammans med kommentarer.
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1. Kommunomfattande översiktsplan

Översiktsplanen skall redovisa de allmänna intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen 
och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- 
och vattenområden.

Av planen skall framgå:

• Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden.

• Kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras.

• Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt naturresurs
lagen.

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet.

Översiktsplanens innehåll och möjligheter beskrivs i Boverkets serie Boken om över
siktsplan 1996, del 1 - IV.

Översiktsplanen är vägledande och ett viktigt strategiskt instrument för kommunens 
intentioner
Kommunen upprättar och antar översiktsplanen som skall avse hela kommunen. En 
gång per mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till dess aktualitet. Kommu
nen bekostar själv framtagandet och det underlag som krävs utöver det som länsstyrel
sen skall tillhandahålla. Kommunen samråder om kunskapsunderlag och om planförslaget. 
Därefter ställs ett bearbetat förslag ut, som sedan förs fram till antagande i kommunfull
mäktige. Antagandebeslutet kan inte överklagas i sak.

Även om översiktsplanen enbart är vägledande för efterföljande beslut om detaljplan, 
bygglov utanför detaljplan, fastighetsbildning m. m. och inte juridiskt bindande är den 
ett viktigt strategiskt instrument för kommunens intentioner. Översiktsplanen belyser 
på ett samlat sätt allmänna intressen och kommunens miljösituation. En större hänsyn 
till natur- och kulturvärden vid överväganden om markanvändningen har särskilt lyfts 
fram i samband med ändringar i plan- och bygglagen den 1 januari 1996.

Planens redovisning av utbyggnadsriktningar för tätorter, vägutbyggnader etc. är van
ligtvis utredda i ett mera fördjupat sammanhang (se vidare avsnitt 2, Fördjupning av 
översiktsplan).

Länsstyrelsen har en särskild roll
Vid samrådet skall länsstyrelsen ta till vara och samordna statens intressen och därvid 
tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana all
männa intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenom
råden samt verka för att riksintressen m. m. tillgodoses. Vid utställningen ger länsstyrel
sen besked om huruvida de frågor är tillfredsställande behandlade, som senare kan för
anleda att länsstyrelsen ingriper mot detaljplan och bygglov med stöd av 12 kap. plan- 
och bygglagen. Fornlämningar ingår inte i detta länsstyrelseansvar enligt plan- och bygg
lagen.
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1.1 Översiktsplanens roll vad gäller fornlämningar
Fornlämningar är en del av kulturarvet och omfattas av de allmänna intressen som avses 
i plan- och bygglagen.

Översiktsplanen har fyra uppgifter i förhållande till fornlämningarna:

A. Att öka medvetenheten om kulturarvet och diskutera hur fornlämningsbeståndet/ 
bygderna kan tas till vara som en tillgång för kommunens invånare, ofta i samver
kan med andra värden.

B. Att informera om att tillstånd erfordras av länsstyrelsen enligt kulturminneslagen 
då en fornlämning berörs av ett byggnadsföretag o.dyl. och var den enskilde fin
ner information om fornlämningsbeståndet.

C. Att signalera i vilka situationer ytterligare kunskapsunderlag om fornlämningar 
erfordras inför kommande beslut om planering eller byggande med anledning av 
översiktsplanens förslag.

D. Att bygga under argumenten för ett exploateringsföretags samhälleliga nytta in
för länsstyrelsens prövning av tillstånd enligt kulturminneslagen.

1.2 Kunskapsunderlaget om fornlämningar
Det underlag som vanligtvis är tillgängligt för hela kommunen är ekonomiska kartans 
redovisning av fornminnesinventeringen. Denna genomförs och bekostas av staten.

Som ett led i det statliga ansvaret vid samrådet om översiktsplan skall länsstyrelsen 
inom ramen för sin myndighetsutövning tillhandahålla åtminstone resultatet av forn
minnesinventeringen samt lämna råd om hur denna lämpligen redovisas och beaktas i 
planen. En upplysning bör vara att redovisa inventeringens kvalitet och aktualitet, d. v. s. 
om inventeringen är tillräckligt aktuell för att ge en rättvisande bild av fornlämnings- 
förekomsten. Länsstyrelsen bör också ge upplysningar om vilka andra utredningar om forn- 
lämningsförekomsten i kommunen som bör tas upp i som information i översiktsplanen.

S. k. frivilligt kunskapsunderlag om fornlämningar för hela kommunen bör i första hand 
inriktas på att öka medvetenheten om kulturarvet. För de delar av kommunen där en 
ändrad markanvändning kan komma i fråga kan s. k. frivilligt kunskapsunderlag bli 
aktuellt (se vidare avsnitt 2, Fördjupning av översiktsplan).

1.3 Kommentarer:
1. Oversiktsplanen får inte ge felaktigt besked vad gäller förekomsten av fornlämningar 
eller fornlämningsområden där tillstånd enligt kulturminneslagen erfordras. Det under
lag man förtecknar skall vara det som länsstyrelsen anser ger en rättvisande bild av forn
lämningsbeståndet. 2

2. Fornminnesinventeringen är av olika kvalitet och ålder i landet. Vilka krav kan kommu
nen ställa på att staten kan tillhandahålla en aktuell och kvalitativt god fornminnesin
ventering? Skall en kommun med en åldrig fornminnesinventering drabbas av ökade 
krav på särskilda utredningar i anslutning till olika exploateringsbehov?
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2. Fördjupning av översiktsplan - FÖP

Kommunen använder FÖP för att för en begränsad del av kommunen ta ställning till 
frågor av övergripande karaktär. I detta fall behandlas endast det fall, som är vanligast 
förekommande, d. v. s. där det gäller att studera en tätort och dess utbyggnadsbehov. 
Utifrån kommunens FÖP initieras senare exploateringsområden.

Även fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) skall redovisa de allmänna intressen som 
bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Av planen skall 
framgå:

• Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden.

• Kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras.

• Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt NRL. 

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet.

Denna typ av FÖP skall ge kommunen underlag för ställningstagande till:

• Lämplig utbyggnad av tätorten.

• Program för kommande detaljplaneläggning som med olika detaljeringsgrad kan ange 
för vad och hur ett område skall exploateras eller bevaras. Genom FÖP kan senare en 
detaljplan utarbetas utan föregående särskilt arbete med detaljplaneprogram.

• Långsiktiga reservationer av mark för tätortsutbyggnad för att hindra att enstaka 
markanvändningsförändringar försvårar framtida utbyggnad.

FÖP behandlas och hanteras på samma sätt som en kommunomfattande översiktsplan 
och är ej heller juridiskt bindande för kommande lämplighetsprövningar. Även FÖP har 
emellertid en viktig roll som ett samlat instrument för kommunens intentioner. Denna 
mera detaljerade nivå är därtill ett synnerligen bra tillfälle att på ett pedagogiskt sätt 
kunna förankra och få förståelse för ett områdes kulturvärden.

2.1 Fördjupningars roll vad gäller fornlämningar
Denna typ av fördjupningar av översiktsplanen har vad gäller fornlämningar till uppgift:

A. Att visa hur fornlämningarna kan tas till vara och utvecklas som en del av den 
samlade bebyggelsemiljön.

B. Att den samlade lämplighetsbedömning som görs i planen även grundar sig på 
kulturmiljöns inklusive fornlämningarnas värde.

C. Att ange i vilken omfattning fornlämningar kan komma att beröras av olika ut
byggnadsalternativ såväl vad gäller förutsättningarna för exploatering som kost
nader.
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D. Att redovisa vilka ytterligare arkeologiska insatser som kan komma att krävas in
nan ett område tas i anspråk för bebyggelse m. m.

2.2 Kunskapsunderlaget om fornlämningar
Fornlämningsunderlaget skall ge kommunen svar på fornlämningsförekomsten i de om
råden som kan komma att aktualiseras för tätortsutbyggnad, samt om ett område kan 
tas i anspråk för bebyggelse och i så fall hur, samt vilka arkeologiska insatser och kostna
der som kommer att krävas innan området kan exploateras. Bedömningen av vilket 
kunskapsunderlag om fornlämningar som behövs (omfattning och för vilka områden) 
för dessa överväganden måste i första hand styras av de behov som planeringen aktuali
serar. Ett stegvis framtagande av kunskapsunderlag kan vara ett sätt att anpassa under
laget till planeringssituationen fornlämningsunderlag, bland annat med tanke på att det 
är kommunen som står för kostnaden.

Kommunens ansvar
Kommunen har ansvaret för att upprätta FÖP och avgör om, när och hur detta skall ske. 
Kommunen avgör själv vilket underlag som erfordras samt bekostar framtagandet av 
detta. I detta arbete prövar kommunen olika områdens förutsättningar för exploatering. 
De arkeologiska förutsättningarna är en del av beslutsunderlaget och kommer att ställas 
mot andra intressen som kommunen också har att beakta.

Statens ansvar
Staten redovisar resultatet av fornminnesinventeringen och skall inom ramen för sin 
myndighetsutövning lämna råd för hur dessa redovisas i planen. Inom ramen för myn
dighetsutövningen och samrådet skall länsstyrelsen också upplysa om de förutsättningar 
som fornlämningarna ger för olika områdens exploateringar. Härutöver kan kommunen 
inte kräva ytterligare underlag utan att bekosta detta själva.

Eftersom fördjupningar av översiktsplanen är underlag för framtida exploateringar är 
det angeläget att det tydligt klargörs vilken status underlaget har i relation till framtida 
myndighetsbeslut från länsstyrelsen vad gäller särskild utredning, förundersökning och 
särskild undersökning. Som en följd av KML avgör länsstyrelsen ensam om kvaliteten i 
kunskapsunderlaget om fornlämningar är tillräckligt för kommande myndighetspröv- 
ningar. Länsstyrelsen bör så långt möjligt ge bindande besked om de arkeologiska förut
sättningarna och om ytterligare insatser behövs innan ett område kan exploateras.

För att ge kommunen ett tillförlitligt underlag för att bedöma vilka fornminnen som be
rörs av en exploatering kan länsstyrelsen besluta om en särskild utredning (se avsnitt 3, 
Detaljplan).

2.3 Kommentarer:
3. Det saknas former för och en lagreglering i KML av sådana underlag som rör forn
lämningar som kommunen behöver och kan låta upprätta i sin lämplighetsprövning av 
alternativa utbyggnadsområden.

4. Det är oklart vilken rättslig verkan det underlag ger som i dag utarbetas i anslutning 
till kommunernas FÖP-arbete. 5

5. De besked länsstyrelsen lämnar vid samråd om FÖP är otydliga såväl vad gäller för
utsättningar för att exploatera som vilka arkeologiska insatser som krävs dessförinnan.
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6. I avsaknad av aktuell exploatör kan kommunen ha svårt att få fram resurser för för
djupade fornminne sunderlag.

7. FÖP saknar rättsverkan och länsstyrelsen har ingen möjlighet att i sitt gransknings- 
yttrande formellt klargöra sin inställning till fornlämningsunderlagets kvalitet och vad 
detta står för vid kommande detaljplanearbeten och exploateringar. Fornlämningar in
går inte i länsstyrelsens överprövningsansvar enligt 12 kap. PBL.
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3. Detaljplan

Nedan behandlas den planeringssituation då det saknas översiktliga ställningstaganden 
i en översiktsplan och markens lämplighet prövas direkt genom en detaljplan.

I en detaljplan prövas markens lämplighet för bebyggelse. Detaljplan skall alltid föregå 
t. ex. samlad bebyggelse. Detalj planeprövningen inleds vanligtvis med ett program som 
skall ange utgångspunkter och mål för planen. Programmet kan ersättas av översikts
plan (se avsnitt 2, Fördjupning av översiktsplan). Syftet med programmet är att på ett ti
digt skede i planeringen klargöra områdets lämplighet för avsedd bebyggelse.

Det är kommunen som avgör när en detaljplan skall upprättas och som prövar lämplig
heten av föreslagen markanvändning genom en detaljplaneprocess. Detaljplanen upp
rättas i de flesta fall inför ett aktuellt utbyggnadsbehov med en ansvarig exploatör som 
skall genomföra planen. I andra fall saknas en utpekad exploatör och detaljplanen kom
mer att genomföras av kommunen själv eller en eller flera byggherrar som inte är kända 
vid detaljplanearbetet.

Frågor som har med möjligheterna att genomföra avsedd markanvändning m. m. har en 
framskjuten plats. En antagen detaljplan ger lagfäst (enligt PBL) byggrätt, d. v. s. rätt att 
utnyttja marken för avsett ändamål. Bygglov liksom fastighetsbildning måste medges 
enligt detaljplanen.

Kommunen skall enligt plan- och bygglagen samråda med länsstyrelsen. Samråd skall 
ske både om detaljplaneprogram och om detaljplaneförslag. Under samrådet åligger det 
länsstyrelsen särskilt att bl. a. ta till vara statens intressen. Enligt förarbetena inbegriper 
detta myndighetsintressena till vilka fornlämningarna hör.

Efter samråd och utställning antar kommunen detaljplanen. Staten har ingen möjlighet 
att ingripa om kommunen antar en detaljplan, som förutsätter att en fornlämning skall 
tas bort som staten inte kommer att lämna tillstånd till. I sådant fall blir detaljplanen 
ogenomförbar i den delen.

För kostnaden att upprätta detaljplanen svarar kommunen. Kommunen täcker till viss 
del detaljplanekostnaden genom att i sin tur ta ut planavgift vid bygglov. Enligt förarbe
tena kan enbart kostnader täckas som avser att upprätta detaljplanen och föra fram 
denna till antagande. Genom exploateringsavtal, planavtal etc. kan kommunen träffa 
andra avtal som innebär att en exploatör skall stå för kostnaderna för planarbetet, vilket 
ersätter planavgiften.

3.1 Detaljplanens roll vad gäller fornlämningar
Detaljplanen har följande uppgifter i förhållande till fornlämningarna:

A. Att som en del av redovisningen av områdenas kulturvärden visa hur man kan ta 
till vara och utveckla kulturvärdet som en del av den samlade miljön.

B. Att redovisa genomförbarheten genom att ge kommunen svar på frågorna:
- Om ett område kan tas i anspråk för bebyggelse och i så fall hur.
- Vilka arkeologiska insatser och kostnader som kommer att krävas innan ett om
råde kan exploateras.
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Det är lämpligast att dessa frågor prövas redan i det program som vanligen föregår en 
detaljplaneprövning. Redan på programnivån är det viktigt att få så tydliga besked som 
möjligt vad gäller såväl om tillstånd enligt KML kan ges som vilka arkeologiska kostna
der som i så fall kan genereras. I planprocessen skall de arkeologiska förutsättningarna 
ställas mot andra förutsättningar för planen. Enligt PBL är det kommunen som har att 
väga de olika intressen som finns mot varandra. Planen tar dock inte över den tillstånds
prövning inom fornlämningsområde som skall göras av länsstyrelsen enligt KML.

3.2 Kunskapsunderlaget om fornlämningar
Inom ramen för myndighetsrollen krävs utifrån förvaltningslagen ett visst arbete från 
länsstyrelsen för att utröna om fornlämning berörs eller ej. Skulle mera omfattande ut
redning krävas kan länsstyrelsen besluta om en särskild utredning (enligt KML) som 
skall bekostas av kommunen/exploatören. Syftet med denna är att avgöra om fast forn
lämning berörs.

Om en fornlämning berörs kan länsstyrelsen lämna tillstånd för att ta bort denna. Som 
villkor för detta kan ställas en särskild undersökning (enligt KML) för att dokumentera 
fornlämningen eller vilka åtgärder som krävs för att bevara den. Innan länsstyrelsen 
fattar ett sådant beslut kan länsstyrelsen besluta om en förundersökning (enligt KML) 
som syftar till att ge ett tillräckligt underlag för sin prövning och för att ange ett kostnads- 
tak för undersökningen. I samtliga fall avgör länsstyrelsen om, hur och vem som skall 
göra undersökningarna. Kostnaden belastar exploatören.

Kommunens ansvar
Kommunen är ansvarig för att se till att ett bedömningsunderlag tas fram och bekosta 
detta i den omfattning, som erfordras för en detaljplaneprövning. Kommunen kan för
skjuta kostnaderna på en exploatör.

Statens ansvar
Det är länsstyrelsens uppgift att vid samrådet enligt PBL 5:22 ge ett klart besked om 
planförslaget är förenligt med KML:s bestämmelser. Det är staten som tar ställning till 
om en fornlämning berörs, om denna får tas bort och i så fall till vilken kostnad - som 
exploatören får stå för. Detta är en del av myndighetsutövningen. Samrådet med länssty
relsen kring detaljplanen enligt PBL bör vara liktydigt med ett samråd enligt KML 2:10.

Det är länsstyrelsen som genom myndighetsbeslut avgör om, hur och vem som skall ut
föra en särskild utredning, förundersökning eller särskild undersökning. Eftersom dessa 
arkeologiska åtgärder innebär kostnader för en kommun/exploatör krävs ett samspel 
om lämplig omfattning av åtgärderna, ställd i relation till den nytta exploatören/kommu
nen har, beroende på i vilket planeringsskede denne befinner sig i.

Om en fornlämning som inte är känd dyker upp vid en exploatering har inte exploatören 
något kostnadsansvar. Staten står genom Riksantikvarieämbetet för eventuella under- 
sökningskostnader.

3.3 Kommentarer:
8. Enligt KML skall exploatören samråda med länsstyrelsen för att utröna om fast forn
lämning berörs. Enligt PBL är det kommunen som har planmonopolet och skall sam
råda med bl. a. länsstyrelsen. Denna skilda utgångspunkt leder till en oklarhet i ansvars
förhållandet vad gäller när samråd har skett med länsstyrelsen och vad resultatet av
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detta innebar. Inom länsstyrelserna är det ofta inte klarlagt om ett samråd enligt den ena 
lagstiftningen även omfattar ett samråd enligt den andra.

9.1 det fall det krävs en särskild utredning för att utröna förekomsten av fornlämningar 
är det enligt KML ”företagaren” som skall bekosta denna. I många planeringssituationer 
saknas det en ”företagare” och det är i stället kommunen som vill ha besked om förut
sättningarna för detaljplanen. Av PBL framgår det inte tydligt ill :5 om kommunen kan 
inbegripa kostnader för arkeologiska insatser i planavgiften.

10. Eftersom resultaten av samrådet är av stor ekonomisk betydelse för exploatör/kom
mun måste det vara tydligt vad budskapet i samrådet innebär och vad det ger för garan
tier för exploatörens/kommunens kommande ställningstagande till om planarbetet skall 
drivas vidare eller ej. Länsstyrelsens beslut är en form av myndighetsutövning. Grundläg
gande kriterier, för i vilken omfattning som ytterligare utredningar och undersökningar 
kan krävas, saknas. Länsstyrelsens beslut kan därför uppfattas som godtyckliga.

11. Vad ger de olika besluten och utredningarna/undersökningarna för säkerhet för kom
munen/exploatören mot ytterligare kostnadskrävande åtgärder i senare skeden av pro
cessen?
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4. Bygglov utanför detaljplan

Här behandlas den lämplighetsprövning som kan ske utan föregående detaljplaneläggning. 
Detta kan ske i samband med förhandsbesked enligt PBL 8:34 eller direkt vid bygglovs- 
prövning. Motsvarande lämplighetsprövning kan i vissa fall även ske vid lantmäteri för
rättning enligt fastighetsbildningslagen.

4.1 Kort om bestämmelserna i PBL
Bygglov krävs för flertalet bebyggelseåtgärder - nya byggnader, anläggningar, ändringar 
etc. För att få besked om huruvida ett kommande bygglov kan tillåtas på den avsedda 
platsen kan sökas förhandsbesked. Avgift erläggs för prövningen av bygglov och för
handsbesked.

Det är den enskilde byggherren/markägaren som söker bygglov/förhandsbesked och kom
munens byggnadsnämnd som beslutar. Projektet och det omrade som avses tas i anspråk 
är väl preciserat.

Byggnadsnämnden bedömer om den föreslagna markanvändningen är lämplig från all
män synpunkt (2 kap. PBL). Vid lämplighetsprövningen skall kulturvärden beaktas och 
bland kulturvärdena ingår fornlämningar. Översiktsplanens redovisning av allmänna in
tressen och riktlinjer för markanvändningen är vägledande vid prövningen.

4.2 Kort jämförelse med bestämmelserna i KML
Den som avser att uppföra en byggnad eller anläggning eller genomföra ett annat arbets
företag skall ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras av företaget och i så fall 
snarast samråda med länsstyrelsen. För att ta bort en fornlämning behövs tillstånd av 
länsstyrelsen.

Inom ramen för myndighetsrollen krävs utifrån förvaltningslagens regler ett visst arbete 
från länsstyrelsen för att:

• Utröna om fornlämning berörs eller ej.

• Utreda förutsättningarna för en alternativ lokalisering som undviker eller minimerar 
ingreppet i fornlämningen.

• Väga företagets nytta för samhället mot fornlämningens betydelse.

För att få ett tillräckligt underlag för sin prövning kan länsstyrelsen besluta om förun
dersökning, som exploatören bekostar.

4.3 Kunskapsunderlaget om fornlämningar
Det kunskapsunderlag som är allmänt tillgängligt är ekonomiska kartan med fornminnes
inventeringen redovisad (allmän karta). Eftersom översiktsplanen ger vägledning om 
kommunens inställning till bebyggelseutvecklingen utanför detaljplan, anlitas den van
ligtvis som informationskälla av den enskilde. Som ledning för den enskilde bör översikts
planen därför informera om att tillstånd erfordras av länsstyrelsen enligt KML då en 
fornlämning berörs av ett byggnadsföretag o.dyl. samt var den enskilde finner informa
tion om fornlämningsbeståndet (se vidare avsnitt 1, Översiktsplan).
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4.3 Kommentarer:
12. Fornlämningarna är en del i kulturvärdet. Förekomsten av fornlämning inklusive 
respektavståndet bör kunna vara tillräckligt skäl för att kommunens lämplighetsbedöm- 
ning enligt PBL leder till att ett byggnadslov skall vägras. Det är därför viktigt att kun
skapen om fornlämningarnas värden tillförs bygglovsprövningen vilket kan ske genom 
att länsmuseet hörs.

13. Om fornlämningar berörs är den enskilde som söker bygglov även beroende av att 
tillstånd lämnas enligt KML av länsstyrelsen. I byggnadsnämndens serviceuppgift ingår 
att upplysa sökanden om att tillstånd kan krävas enligt KML, men detta förhållande kan 
enligt PBL inte hindra att bygglov ändå måste medges. En ansökan kan heller inte bord
läggas i avvaktan på att KML prövas. Bygglovprövningen är således helt skild från KML- 
prövningen.

I förarbetena till PBL framhålls att det är den sökande som har det yttersta ansvaret för 
att nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning finns samt att upplysningen enligt 5:25 
ingår i byggnadsnämndens serviceuppgift. I vad mån byggnadsnämnden skall förmedla 
ansökan om andra tillstånd, eller göra ansökan för den sökandes räkning, har inte regle
rats utan överlämnats till nämdens egen bedömning inom ramen för vad är både möjligt 
och lämpligt i varje enskilt fall.

14. I KML finns inte någon direkt koppling till PBL, t. ex. till översiktsplanen som un
derlag för bedömningen av alternativ eller samhällelig nytta. Det har diskuterats i olika 
sammanhang att föra in KML under Naturresurslagen, vilket skulle ge en automatisk 
koppling till översiktsplanen.
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1. Inledning

Projektet genomförde hösten 1995 en rikstäckande undersökning avseende kommuner
nas behov av planeringsinriktade fornlämningsunderlag. Undersökningen visar att beho
vet av sådana underlag är stort, företrädesvis inför upprättande av detaljplaner och för
djupade översiktsplaner. Vad kommunerna i första hand önskar är en tydligare redovis
ning av fornlämningsområdens avgränsning. Dessutom efterfrågas förbättrad informa
tion om fornlämningars värde/betydelse samt om avgränsning av områden där ytterliga
re fornlämningar utöver de redan kända kan misstänkas. Genom undersökningen fram
kom även att man önskade enklare och snabbare rutiner från antikvarisk myndighets si
da avseende tillhandahållande av information om ändringar och tillägg i fornminnesregist- 
ret (jfr delrapport 4).

Syftet med föreliggande rapport är att presentera projektets förslag avseende hur kom
munala planeringsunderlag för fornlämningar kan förbättras. Först framläggs en modell 
för planeringsunderlagets olika delar, varefter de metoder och redovisningsformer som 
föreslås i underlaget diskuteras.
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2. Planeringsunderlag för fornlämningar

2.1 Förslag till en modell
Utgångspunkten för projektets modell är att kommunen för sin planering behöver olika 
typer av kunskapsunderlag om fornlämningar. Underlag behövs dels för att säkerställa 
ett långsiktigt bevarande och hänsynstagande till landskapets miljövården; dels för att 
öka säkerheten i bedömningsunderlaget för kommunens exploateringsförberedande verk
samheter. Det är här viktigt att underlaget vad gäller ambitionsnivå, detaljeringsgrad 
och utformning kan anpassas i förhållande till den enskilda kommunens behov i olika 
skeden av planeringsprocessen. Med ett stegvis framtagande av underlaget kan också de 
ekonomiska kostnaderna begränsas.

Som framgår av Cristina Björns och Carl-Gustaf Haganders diskussion i delrapporten ¥ om- 
lämningar och kommunal planering, finns i dag inga lagmässiga förutsättningar, varken i 
PBL eller KML, för ett reglerat framtagande av särskilda planeringsinriktade fornlämnings- 
underlag. Det är i stället upp till kommunerna själva att på frivillig väg förbättra sitt kunskaps
underlag (jfr delrapport 5). Projektets behovsundersökning visar här att inte mindre än 72 % 
(166 st) av kommunerna anser sig behöva någon form av förbättrat fornlämningsunderlag, 
vilket är en viktig utgångspunkt för projektets förslag (jfr delrapport 4). Störst är kommu
nernas behov av underlag i samband med upprättande av detaljplaner (79 %) och för
djupningar av översiktsplanen. Ett bättre underlag efterlyses även, om än i något mindre 
grad, vid handläggning av bygglov (55 %) samt vid upprättande av översiktsplan (40 %).

Projektet föreslår mot denna bakgrund att kommunerna erbjuds två olika typer av forn
lämningsunderlag (se fig. 1):

• Dels ett långsiktigt och kommuntäckande strategiskt underlag som underlag för över- 
siktsplanearbetet (ÖP) och prövning av bygglov.

• Dels ett kortsiktigt operativt underlag som ger underlag för kommunens arbete med 
fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) och detaljplaner.

2.2 Strategiskt planeringsunderlag
Syftet med det strategiska underlaget är bl. a. att ge kommunen stöd för ett långsiktigt 
bevarande av fornlämningar och andra kulturvärden i landskapet. Föreliggande projekt 
har till uppgift att särskilt diskutera förbättringar avseende redovisningen av fornläm
ningar. Det är dock viktigt att man i det strategiska underlaget uppmärksammar hela 
kulturlandskapets samlade värden; således inte bara fornlämningar, utan också odlings
landskapets lämningar, äldre byggnader och bebyggelsemiljöer liksom t. ex. bevarade 
delar av det äldre vägnätet.

Strategiska planeringsunderlag skall ge kommunen:

• Ökad förståelse för fornlämningars betydelse samt medvetenhet om på vilket sätt des
sa bidrar till regionens kulturhistoriska identitet.

• Stöd för ett långsiktigt bevarande av kulturvärden och en positiv livsmiljö.

• Ett antikvariskt bedömningsunderlag som grund för kommunens produktionsförbere- 
dande planering.
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Planeringsinriktat fornlämningsunderlag
Plan. skede: Kommuntäckande ÖP + underlag för bygglovsprövning

Strategiskt underlag

r--------------------------------------- 1 i---------------------------------------------- 1
I A. Struktur- | | B: 1 Aktuellt FMR I
I analyser I I------------------------- I
1----------------------- 1 I B:2 Källanalyser I

i_____________________________________ i

B:1 Viktigt med rutiner 
för ajourhållning.

B:l-2 Länsstyrelsen till
handahåller detta mate
rial.

Plan. skede: Fördjupningar av ÖP + detaljplaner

Operativt underlag

r ------------------------------------------------------------------ ,

C:1 Fördjupad I
fornlämningsanalys

C:1 Baseras på befintligt 
arkiv- och kartmaterial + 
besiktning i fält.

C:2 Fördjupad 
I fornlämningsanalys
i__________________________ j

C:2 Omfattar fördjupad 
inventering i fält + redo
visning av områden med 
kvarstående utrednings
behov.

I---------------------------------------------------------------------1

I D. Tentativ avgränsning | 
I av fornlämningsområde I
i_____________________________________________i

i-------------------------------------------------------- 1

I E. Värdeanalyser I
i__________________________________ i

Kommentar: Samtliga underlag bör framtagas i nära samråd med länsstyrelsen samt 
begränsas i tid. Länsstyrelsen kan välja att godkänna C:l-2 som en 2:ll-utredning 
etapp 1, om kraven på vetenskaplig kvalitet uppfylls.

Fig. 1. Förslag till modell för planeringsinriktat fornlämningsunderlag.
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Det strategiska planeringsunderlaget föreslås, som ett stöd för kommunens såväl beva
rande- som exploateringsinriktade planering, omfatta följande delar:

A Ett övergripande arkeologiskt och kulturhistoriskt kunskapsunderlag i form av 
fornlämningsbaserade strukturanalyser.

B:1 En redovisning av kommunens kända fornlämningar enligt fornminnesregistret 
(FMR).

B:2 En analys av registrets källmässiga representativitet - d. v. s. en bedömning av un
derlagets säkerhet samt behovet av kompletterande fördjupningar.

2.3 Operativt planeringsunderlag
Projektet föreslår vidare att kommunen inför sin produktionsförberedande planering, 
d. v. s. i samband med fördjupningar av översiktsplanen och upprättande av detaljplaner, 
erbjuds ett operativt planeringsunderlag. Detta underlag skall med en fördjupning av 
fornlämningsunderlaget ge en säkrare bedömningsgrund än vad fornminnesregistret i 
dag erbjuder, avseende olika områdens förutsättningar från exploateringssynpunkt.

Operativa planeringsunderlag skall ge kommunen:

• Ett planeringsanpassat fornlämningsunderlag som ger möjligheter till alternativa lös
ningar samt stöd för konsekvensanalyser.

• Ett tydligare och säkrare bedömningsunderlag avseende fornlämningars förekomst.

• Stöd och vägledning i fråga om bevarande, hänsynstagande och integrering av forn
lämningar och deras miljöer vid planering av mark- och vattenområden.

Det operativa planeringsunderlaget föreslås, som ett stöd för kommunens produktions
förberedande planering, omfatta följande delar:

C En fördjupad arkeologisk analys avseende kommunens kända och förväntade forn
lämningar.

D Tentativ avgränsning av fornlämningsområden; d. v. s. en preliminär bedömning 
och redovisning av det område som enligt 2 kap. 2 § KML hör till fast fornläm- 
ning.

E Kvalitativ värdeanalys av fornlämningsområden, med redovisning av de olika ar
keologiska samband och andra värden som bör beaktas i samband med en föränd
rad markanvändning.

2.4 Beställning och genomförande
Planeringsinriktade fornlämningsunderlag är som nämnts i det föregående avsedda att 
tas fram på frivillig väg. Projektet föreslår här att länsstyrelsen som en del av myndig
hetsutövningen servar kommunerna med material under punkten B:1 och B:2 i det stra
tegiska underlaget; d. v. s. att man utan kostnad tillhandahåller FMR tillsammans med 
en bedömning av säkerheten i materialet samt behovet av kompletterande fördjupningar. 
Länsstyrelsernas personal är i dag hårt belastad av olika arbetsuppgifter. Projektets för
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slag förutsätter därför att länsstyrelserna tilldelas extra resurser för att utföra detta ar
bete. Projektet vill i detta sammanhang också betona vikten av att man inom den cen
trala antikvariska myndigheten, stöder länsstyrelsernas arbete genom framtagande av 
regionala eller länsvis baserade analyser av FMR (jfr avsnitt 4).

Kommunerna får därutöver själva svara för underlagens framtagande och kostnader. 
Konsulter med lämplig kompetens finns företrädesvis på de institutioner inom landet 
som bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet (Riksantikvarieämbetets UV-kontor, läns
museer och vissa kommunala museer), men också på Riksantikvarieämbetets lokalkontor 
för fornminnesinventering (Dokumentationsenheten).

Kommunen skall vid beställning av planeringsunderlaget, både den strategiska och ope
rativa delen, ges möjligheter att själv bestämma vilken ambitionsnivå i underlagen som 
behövs. Om eller när kommunens behov av kunskap om fornlämningar förändras, skall 
det tidigare framtagna planeringsunderlaget lätt kunna kompletteras eller fördjupas uti
från de nya förutsättningarna.

För att säkra en god kvalitet och giltighet hos planeringsunderlagets olika delar, bör 
kommunen se till att detta tas fram i nära samråd med länsstyrelsen (Jfr delrapport 5).

2.5 Metoder
Grundläggande kunskaper och metoder för att ta fram särskilda fornlämningsunderlag 
åt den kommunala planeringen finns redan i dag till stor del inom den antikvariska och 
arkeologiska uppdragsverksamheten. Sedan kulturmiljövårdens instrument för arkeolo
gisk utredning enligt 2 kap. 11 § infördes i kulturminneslagen 1989, har inte minst de 
arkeologiska kunskaperna och metoderna för att fördjupa underlaget avseende forn- 
lämningars förekomst, ökat väsentligt. Som projektets genomgång och utvärdering i 
delrapport 2 visar, är det också denna typ av arkeologiska kunskapsunderlag som domi
nerar i samband med kommunal planering. Underlag som ger kommunerna ökad infor
mation om fornlämningars betydelse, som en positiv resurs i planeringen av mark- och 
vattenområden, har däremot inte uppmärksammats i motsvarande grad.

Syftet med avsnitten 3-6 är att presentera och diskutera kring några av de metoder som 
är aktuella inför tillämpningen av kommunala planeringsunderlag för fornlämningar. 
De metoder som närmare skall kommenteras är följande:

• Strukturanalyser.

• Källanalyser.

• Fördjupade fornlämningsanalyser.

• Tentativ avgränsning av fornlämningsområden.

• Värdeanalyser av fornlämningar.

För diskussionen kring värdebedömning av fornlämningar hänvisas till projektets del
rapport 7, Sätt att se på fornlämningar, där en teoretisk och metodisk grund för värde
bedömning presenteras.
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3. Strukturanalyser
Projektets utvärdering i delrapport 2 och 3 visar att fornlämningar i dag endast i liten 
grad lyfts fram som en positiv resurs och tillgång i samhällsplaneringen. En möjlig förkla
ring till detta är att fornlämningar av tradition uppfattats ha ett ”starkt” lagskydd var
för de inte behöver skyddas ytterligare. En annan tänkbar förklaring är att det i regel be
hövs någon form av arkeologiska förkunskaper för att känna igen olika fornlämnings- 
typer och vad dessa står för. Fornlämningar behöver med andra ord förmedlas på ett 
mera pedagogiskt sätt, jämfört med t. ex. byggnader, för att deras kulturhistoriska bety
delse skall bli begriplig och tillgänglig, både för kommunernas planerare och för allmän
heten. Med en ökad insikt om fornlämningarnas betydelse som historiska och folkliga 
dokument, torde även möjligheterna öka för att se dessa som en tillgång i planeringen av 
den fysiska miljön.

Projektet föreslår mot denna bakgrund att kommunerna för sin översiktliga planering 
erbjuds möjligheter till strukturanalyser baserade på fornlämningsbeståndet. Med struk
turanalyser avses här arkeologiska och kulturhistoriska analyser av fornlämningsbilden 
inom kommunen, för att belysa områdets tidigare historia. Kulturhistoriska analyser av 
fornlämningar utgör inom arkeologin ett grundläggande arbetssätt för att tolka och 
diskutera översiktliga utvecklings- och förändringsförlopp i människans utnyttjande av 
landskapet. Ändringar i arkeologiämnets teoretiska utgångspunkter har under de se
naste tjugofem åren resulterat i olika uppfattningar om hur sådana analyser bör genom
föras (jfr delrapport 7, avsnitt 2). Jag kommer i föreliggande avsnitt därför endast att 
diskutera de principiella utgångspunkterna för tillämpningen av strukturanalyser och 
därmed inte deras praktiska genomförande.

Målet med fornlämningsbaserade strukturanalyser bör vara att hos planerare och andra 
intressenter öka förståelsen för fornlämningar i den egna kommunen, både synliga och 
icke synliga. Strukturanalyser är tänkta att ingå i planeringsunderlagets strategiska del 
och bör omfatta en redovisning av:

• De fornlämningstyper inom kommunen som genom sin karaktär bidrar till den lokala/ 
regionala kulturhistoriska identiteten.

• Valda fornlämningstypers kulturhistoriska funktion och betydelse samt försök till ar
keologisk förklaring av deras rumsliga lokalisering i landskapet.

Fornlämningsbaserade strukturanalyser skall ses som ett sätt att bland den fysiska pla
neringens företrädare öka medvetenheten kring fornlämningar som en positiv resurs i 
planeringen, samt skapa en större förståelse för den egna kommunens fornlämningar 
och varför dessa ligger som de gör i landskapet.

3.1 Genomförande
Strukturanalyser på fornlämningsbeståndet kan, beroende på utförarens teoretiska grund
valar, genomföras på många olika sätt. Utgångspunkten för analysen bör, enligt min 
uppfattning, dock vara att försöka fånga upp sådana förhållanden som är karakteris
tiska eller speciella för den aktuella kommunen; dels i fråga om fornlämningsbeståndets 
typmässiga och tidsmässiga sammansättning, dels beträffande landskapets regionala sär
prägel eller identitet. Följande frågor kan inför analysens genomförande användas som 
utgångspunkt:
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Vilka fornlämningstyper är speciella eller karakteristiska för kommunen?
Kommentar: Exempel på karakteristiska fornlämningar inom kommunen kan t. ex. vara 
den äldre stenålderns jakt- och fångstboplatser, yngre stenålderns megalitgravar, häll
ristningar och skålgropsförekomster, områden med forntida åkrar, system med fångst
gropar, medeltida gårdar, bytomter och städer, hålvägar, milstolpar, lämningar efter primi
tiv järnframställning o. s. v.

Analysen bör omfatta ett urval av de typer som erbjuder bäst förutsättningar till för
medling och pedagogisk framställning av tolkningar rörande fornlämningarnas place
ring/belägenhet i landskapet (rummet).

Vilka arkeologiska tolkningar och samband kan förklara varför fornlämningarna ligger 
som de gör i landskapet?
Kommentar: Strukturanalysen kan genomföras på många olika sätt. Utgångspunkten 
bör dock allmänt sett tas i de rådande arkeologiska tolkningar som förts fram beträf
fande fornlämningarnas tidstillhörighet och funktion samt sociala och kulturella sam
manhang. Fornlämningarna måste med andra ord sättas in i en arkeologiskt tolkande 
kontext. Det kan handla om tolkningar av fornlämningarna som en spegel av den forn
tida bebyggelsens lokalisering och markutnyttjande; av sociala och/eller politiska för
hållanden, äldre kontaktvägar eller t. ex. som illustrationer av den forntida människans 
tankevärld.

Den förklarande potentialen i strukturanalysen torde i regel pedagogiskt kunna synlig- 
göras genom att olika samband i den arkeologiska kontexten lyft fram, d. v. s. mellan 
fornlämningar och företeelser i landskapet. Det kan handla om rumsliga och tidsmäs
siga samband eller t. ex. om miljömässiga och mentala samband (om olika typer av 
samband jfr delrapport 7, avsnitt 5.2).

Vilka nutida förhållanden påverkar fornlämningarnas rumsliga utbredning i landskapet 
i dag?
Kommentar: Den moderna uppodlingen och exploateringen av landskapet har tidvis 
starkt påverkat fornlämningarnas nuvarande rumsliga utbredning i landskapet. Där så
dana samband med den moderna markanvändningen kan utläsas, kan också dessa an
vändas för att förklara dagens ofta fragmenterade fornlämningsbild.
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4. Källanalyser

Kommunen har för sin planering i dag tillgång till olika typer av kunskapsunderlag där 
fornlämningar ingår. Det mest heltäckande underlaget utgörs av RAÄ:s fornminnes
register med tillhörande registerkarta (se delrapport 2, avsnitt 2).

Fornminnesregistret är emellertid av olika anledningar föga lämpat som enda underlag 
för kommunal planering. En viktig anledning är att inriktningen och ambitionsnivån i 
registret varierar mellan olika regioner, huvudsakligen som en följd av ändringar i de ve
tenskapliga och kostnadsmässiga utgångspunkter som över tiden varit styrande för in- 
venteringsarbetet. En annat grundläggande skäl är att den praxis för registrering och be
skrivning av fornlämningar som utarbetats inom fornminnesinventeringen i första hand 
framtagits och utformats för att tillgodose den egna sektorns behov och inte för plane- 
ringsändamål. Registret är med sitt antikvariska beskrivningssystem och sin facktermino
logi därför generellt sett både svårtolkat och svårarbetat för den arkeologiskt oinvigde.

Trots nämnda förhållanden visar projektets undersökning avseende kommunernas be
hov, att många kommuner likväl önskar egna ajourförda fornminnesregister (jfr delrap
port 4). Ett ökat stöd från kulturmiljövårdens sida behövs därför till kommunerna, för 
att dessa rätt skall kunna tolka och förstå fornlämningsbilden och vad denna står för.

Projektet föreslår mot denna bakgrund att kommunerna för sin översiktsplanering skall 
ges möjligheter att få en kvalitativ bedömning eller analys av fornminnesregistret (FMR) 
och dess källmässiga representativitet. Syftet med en sådan antikvarisk källanalys bör 
vara att:

• Ge kommunen stöd och vägledning för hur informationen i FMR skall tolkas och för
stås.

• Ge en preliminär antikvarisk bedömning av registrets aktualitet inom kommunen samt 
visa på i vilka avseenden ytterligare fördjupningar av fornlämningsbilden behövs.

• Ge en preliminär antikvarisk bedömning av säkerheten hos sådana områden som en
ligt FMR är helt fria från fornlämningar.

4.1 Genomförande
Som tidigare framhållits (jfr 2.4) föreslår projektet att länsstyrelsen, som en service åt 
kommunen, dels tillhandahåller fornminnesinventeringens uppgifter, dels kompletterar 
denna med en källanalys och bedömning av registrets representativitet. Följande frågor 
kan inför analysens genomförande här vara en lämplig utgångspunkt:

• Vilka inventeringsinsatser har över tiden genomförts inom området?

• Vilken inriktning och omfattning har dessa inventeringar haft?

• Hur ser dagens kunskapsbild ut avseende fornlämningar?

• Vilka fornlämningstyper är förekommande och hur fördelar sig dessa rumsligt-geogra- 
fiskt?
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• Vilka områden är särskilt fornlämningstäta? (Bör illustreras med en generaliserande 
utbredningskarta)

• Vilka områden saknar helt kända fornlämningar? (Bör illustreras med en generalise
rande utbredningskarta)

• Vilka problem, brister eller kunskapslakuner finns i dagens kunskapsunderlag (FMR)?

• Har några specialinventeringar eller arkeologiska utredningar genomförts som gör det 
möjligt att bedöma underlagets representativitet?

• Vilka förändringar i den kända fornlämningsbilden kan förväntas med en fördjupning 
av kunskapsunderlaget?

• Vilka fornlämningskategorier är underrepresenterade i materialet?

• Kommer fornlämningsbilden endast att förtätas? Eller kommer denna att vidgas även 
till andra delar av kommunen som i dag saknar kända fornlämningar?

Som ett stöd för länsstyrelsernas arbete anser projektet det rimligt att Riksantikvarie
ämbetet, i egenskap av central myndighet med ett övergripande ansvar för kulturmiljö
vårdens kunskapsuppbyggnad, tar på sig huvudansvaret för att utvärdera FMR:s repre
sentativitet. RAÄ:s Kunskapsavdelning, Dokumentationsenheten, har nyligen avslutat 
en pilotstudie för länsbaserade fornlämningsanalyser som också vänder sig till kommu
nerna. Studien har utförts i Uppsala län och föreligger i dag som arbetshandling med 
titeln Fornlämningar i Uppsala län (Hermodsson 1996). Analysen omfattar ett 240- 
sidigt dokument med tydlig arkeologisk/antikvarisk inriktning, varför den i sin nuvaran
de utformning inte utgör något lämpligt planeringsunderlag för kommunerna. De kom
munvisa sammanställningar av fornlämningsbilden som finns redovisade är deskriptiva 
till sin karaktär och svåra att tolka och överföra till planmässiga förhållanden. En bättre 
anpassning av materialet till kommunernas översiktplanering är här nödvändig, framför 
allt vad gäller förmedlingen av analysresultaten i form av kartöversikter och spridnings- 
bilder.
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S. Fördjupade fornlämningsanalyser

Fördjupningar av fornlämningsbilden kan sedan 1989 genomföras i form av arkeolo
giska utredningar enligt KML 2 kap. 11 §, efter beslut från länsstyrelsen om behovet av 
ett fördjupat underlag (jfr delrapport 2, avsnitt 2). Länsstyrelsens beslut ställer formellt 
sett krav på att det skall finnas ett planerat arbetsföretag samt att ett större markområde 
berörs. Arkeologiska utredningar genomförs därför i regel först i samband med upprät
tande av detaljplan då exploatören är känd och denne kan bekosta underlaget.

Projektets undersökning i delrapport 4 visar emellertid att kommunerna för sin pro- 
duktionsförberedande planering, ofta redan i samband med framtagande av fördjupningar 
av översiktsplanen, behöver ett tydligare kunskapsunderlag, jämfört med den översikt 
ekonomiska kartan och fornminnesregistret erbjuder. Ökad information om fornläm- 
ningars förekomst behövs här för att kommunen skall få ett bättre bedömningsunderlag 
inför planerade utbyggnader och lokalisering av samlad bebyggelse.

5.1 Genomförande
Det är projektets uppfattning att kommunerna framgent, i större grad än vad som i dag 
är fallet, bör uppmuntras att själva på frivillig väg ta fram fördjupade kunskapsunderlag 
om fornlämningar. Det övergripande syftet med sådana underlag bör vara att ge kom
munerna en tydligare och säkrare bedömningsgrund avseende den rumsliga omfattningen 
av fornlämningars förekomst.

För att begränsa kostnaderna är det viktigt att analysens ambitionsnivå anpassas efter 
kommunens växlande behov i olika skeden av planeringsprocessen. En fördjupad forn- 
lämningsanalys bör således i ett inledande skede av planeringen kunna ges en mera pre
liminär utformning, för att senare i planeringen när kraven på säkerhet ökar, kunna för
djupas ytterligare.

Projektet föreslår mot denna bakgrund att fornlämningsanalysen utförs i två steg (C:l 
och C:2). Syftet med steg C:1 är att genom insamling och sammanställning av befintliga 
data fördjupa den arkeologiska kunskapen om områdets fornlämningsbestånd. Arbetet 
omfattar en genomgång av olika typer av källmaterial, både utifrån publikationer och 
arkiv- och kartmaterial. Det kan t. ex. handla om sammanställning av resultat från tidi
gare inventeringsinsatser, utredningar och arkeologiska undersökningar; genomgång av 
museernas fyndregister och fyndsamlingar; sammanställning av kartmaterial för beskriv
ning av områdets topografi och geologi; framtagning av historiskt kartöverlägg för ana
lyser av den historiska tidens bebyggelse och markanvändning; ortnamnsstudier m. m.
I många fall torde även en begränsad okulär besiktning i fält behövas.

Den arkeologiska analysen av källmaterialet följs i steg C:2 upp med en fördjupad in
ventering i fält. Syftet med denna är att klargöra om ytterligare fornlämningar, utöver de 
som redovisas i FMR, förekommer inom det berörda området. Förutom dokumentation 
av påträffade fornlämningar bör analysen även omfatta redovisning av områden som, 
på grundval av det arkeologiska källmaterialet och/eller tidigare arkeologiska erfarenhe
ter, kan förväntas rymma ytterligare fornlämningar. Projektets utvärdering i delrapport 2 
visar här att det inom den arkeologiska/antikvariska verksamheten i dag saknas en en
hetlig terminologi för redovisning av denna typ av områden. Projektet föreslår att såda
na områden i fortsättningen benämns områden med kvarstående utredningsbehov.
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Den fördjupade inventeringen bör i första hand genomföras i form av en systematisk 
okulär besiktning av berörda markområden. I vissa fall kan dock finnas behov av att 
kontrollera underliggande marklager med t. ex. jordsond eller annat handredskap. Fosfat
kartering är ett annat exempel på arkeologisk hjälpmetod. Uppfattningarna om meto
dens användbarhet för att lokalisera boplatslämningar varierar dock mellan olika arkeo
logiska enheter inom landet.

För att allmänt sett säkra det fördjupade underlagets vetenskapliga kvalitet och status 
inför fortsatt antikvarisk hantering, är det viktigt att detta tas fram i nära samråd och 
diskussion med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Den beskrivna arbetsgången ovan mot
svarar i stort sett den som normalt tillämpas i samband med särskild utredning, etapp 1. 
Fördjupade fornlämningsanalyser som omfattar både steg C:1 och C:2, bör därför i 
princip kunna godkännas av länsstyrelsen som underlag för en vidare antikvarisk hante
ring och prövning angående utredningsgrävning och/eller förundersökning.

Arkeologiska kunskaper och metoder för genomförande av fördjupade fornlämnings
analyser finns redan i dag inom den etablerade arkeologiska uppdragverksamheten. Vid 
flera arkeologienheter bedrivs dessutom ett aktivt utvecklingsarbete för att förbättra 
metoderna att lokalisera tidigare okända fornlämningar. Projektets utvärdering av forn- 
lämningsunderlag (jfr delrapport 2) visar att de förbättringar som behövs i större ut
sträckning handlar om hur förmedlingen av de arkeologiska resultaten kan göras tydli
gare och mer planeringsanpassade.

5.2 Förmedling av fornlämningar:
Arkeologer och planerare - två kulturer - två verklighetsbilder 

En grundläggande svårighet i samband med förmedlingen av kunskapsunderlag om forn
lämningar till planeringen, är att arkeologer och planerare, på grund av sin akademiska 
och yrkesmässiga skolning, har delvis olika verklighetsbilder. Ella Ödmann, jurist och 
rättssociolog, har i en intressant artikel om fornlämningars hantering i den fysiska pla
neringen, uppmärksammat detta problem. En viktig skillnad mellan arkeologer och ar
kitekter, menar Ödmann, är att de förra till stor del är inställda på det enskilda objektet 
(fornlämningen), medan de senare ser till helheten och sammanhangen i den fysiska miljön.

En annan skillnad gäller de bägge aktörernas syn eller förhållningssättet till tiden. För 
arkeologer är tiden i princip inställd på evigheten. Fornlämningar åtnjuter ett servituts- 
liknande skydd och skall i princip för evigt ligga där de ligger. Planerarnas verklighets
bild präglas däremot av förändring i relativt korta tidsperspektiv, med markingrepp som 
ibland är stora och påtagliga, ibland mindre och oansenliga. Arkeologerna skulle, enligt 
Ödmann, här behöva anpassa sig till planerarnas verklighet och ställa in sig på förändrings- 
förlopp över kortare tid.

Ytterligare en viktig faktor som lyfts fram i Ödmanns artikel är att arkeologer och 
planerare genom sin utbildning är präglade av helt skilda miljöer. Arkeologer har genom 
sin humanistiska skolning i regel en god förmåga att uttrycka sig skriftligen i beskri
vande och resonerande texter. Planerare däremot är i första hand skolade i projektering. 
De arbetar med kartbilder, skisser, ritningar och diagram och är inte på samma sätt 
tränade i att läsa eller skriva sammanhängande textavsnitt. Eftersom planering i regel 
sker under tidspress finns det, menar Ödman, en stor risk för att kulturmiljövardens 
välskrivna textavsnitt klipps in i planmaterialet, utan att man där tagit närmare ställ
ning till textens innehåll (Ödmann 1991).
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För kulturmiljövården är framför allt sistnämnda förhållande en viktig faktor att ta 
fasta på. Om man bland planerare vill öka förståelsen för fornlämningar som en positiv 
resurs i samhällsutvecklingen, måste man försöka finna andra sätt att förmedla arkeolo
gisk kunskap på än i form av beskrivande texter. Man måste närma sig arkitekternas och 
planerarnas verklighetbild, utan att därför sänka den vetenskapliga kvaliteten.

Hur kan då arkeologiska texter och basinformation om fornlämningar förmedlas på ett 
mera lättillgängligt och intresseväckande sätt? Det handlar här till en viss del om att 
använda planerarnas arbetsredskap, i form av kartbilder, illustrationer, fotografier, dia
gram och liknande samt hålla de tillhörande textavsnitten förhållandevis korta. Långa 
beskrivande, argumenterande och diskuterande textstycken bör således undvikas. Slutli
gen bör arkeologiska fackord så långt möjligt utelämnas och i stället ersättas med en 
mera lätttillgänglig terminologi.
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6. Tentativa fornlämningsområden

6.1 Om synen på fornlämningsområde enligt KML
Med 1989 års kulturminneslag infördes ett nytt begrepp inom kulturmiljövården - 
fornlämningsområde. Härmed avses enligt 2 kap. 2 § KML det område, på marken eller 
sjöbotten, som hör till den fasta fornlämningen, och som inte utgör själva anläggningen. 
Området skall enligt lagtexten vara så stort ”som behövs för att bevara fornlämningen 
och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse”.

Den nuvarande synen på fornlämningsområden har sin grund i betänkandet Kulturminnes
lag - sammanförd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen, som 1987 lades fram av 
en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet (DsU 1987:9). I betänkandet framhölls 
följande utgångspunkter:

”Det ligger i sakens natur att omfattningen av det s. k. 3 §-området uppfat
tas högst olika, bl. a. beroende på minnesmärkets karaktär och övriga egen
skaper (art och betydelse) samt på den omgivande topografin och eventuell 
bebyggelse.

Det har därför inte ansetts möjligt att precisera eller ange en generell stor
lek för ett ’normalt’ 3 §-område, ens för specifika fornlämningstyper. Om
rådets omfattning måste i stället bedömas utifrån förhållandena på den en
skilda fornlämningsplatsen. Som allmän regel kan sägas att bestämmelserna 
i 3 § avser att fornlämningar för framtiden skall behålla ett så fritt läge, att 
det i görligaste mån motsvarar de ursprungliga förhållandena. Vid bedöm
ningen av skyddsområdets storlek anses därför de topografiska gränserna 
avgörande. Det normala förfarandet är att man i första hand söker ansluta 
till befintliga, naturliga gränslinjer i landskapet, såsom ett vattendrag, en 
höj drygg eller en siktlinje från fornlämningen.

Är fornlämningar spridda över ett större område är det ibland inte tillfyllest 
att de olika fornlämningsområdena bedöms var för sig. Hänsyn tas då i 
stället till fornlämningarnas inbördes kulturhistoriska sammanhang och deras 
läge i kulturlandskapet. Det tillhörande området avser principiellt den mark 
kring lämningarna som i samband med deras tillkomst torde ha nyttjats på 
visst sätt och som därför bedöms ha betydelse för förståelsen av fornläm
ningen. Ett ingrepp genom byggande i ett område beläget mellan olika forn
lämningar kan således vara olämpligt även om avståndet till de enskilda 
fornlämningarna är relativt stort.

Skyddsområdets storlek bedöms också med hänsyn till de eventuella åtgär
der för fornlämningens vård och skötsel som kan behöva vidtagas, t. ex. ge 
tillräckligt utrymme för en lämplig vegetation.” (a.a. 1987, s. 59f).

De närmare riktlinjerna för hur fornlämningsområden bör dimensioneras ankommer 
enligt regeringens prop. 1987/88:104 på RAÄ att utfärda. Allmänna råd för gräns be
stämning av fornlämningar är för närvarande under utarbetning inom RAÄ, Plan- och 
fornminnesenheten.
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Länsstyrelsen ansvarar enligt 2 kap. 2 § KML för prövning och fastställelse av gränserna 
för fornlämningsområdet. Syftet med gränsbestämning är att slutligt fastställa en be
stämmelsegräns för KML (1987/88:104, s. 73, RAÄ 1995-10-06, prel. manus).

6.2 Tentativ avgränsning av fornlämningsområden
Det juridiska skyddet av fast fornlämning och tillhörande fornlämningsområde följer 
direkt av kulturminneslagens bestämmelser. Något särskilt beslut för att detta skydd 
skall inträda behövs således inte (RAÄ, 1995-10-06, prel. manus). Det finns i dag ingen 
tillgänglig information om och redovisning av fornlämningsområdens omfattning. An
ledningen till detta är, som framgår av 1987 års betänkande, att fornlämningsområdets 
storlek grundas på förhållandena i det enskilda fallet. Någon generalisering av områdets 
omfattning är således inte möjlig, utan måste bedömas från fall till fall.

För kommuner och andra större markanvändare, som för sin verksamhet behöver tyd
liga planeringsunderlag, innebär avsaknaden av information om fornlämningsområden 
en betydande osäkerhetsfaktor. Tentativ avgränsning av fornlämningsområden är ett 
sätt att minska denna osäkerhet. Termen tentativ kommer av det latinska ordet tentare 
som betyder att någonting gjorts på försök eller preliminärt (Prismas främmande ord, 
1984). Med tentativt avgränsade fornlämningsområden avses därmed en preliminär be
dömning och redovisning av det område som enligt 2 kap. 2 § KML hör till fast fornläm
ning. Tentativa avgränsningar bör ses som länsstyrelsens vid tidpunkten redovisade upp
fattning, och fastställs därmed inte genom beslut enligt KML.

6.3 Tidigare insatser
Försök med tentativa avgränsningar har inom ramen för föreliggande projekt tidigare 
genomförts inom valda områden i Kristianstad län (jfr RAÄ PM 1992-08-28, PM 1993- 
07-27). Vidare har tentativa avgränsningar genom projektets försorg genomförts inom 
delar av Växjö kommun, i samband med framtagande av särskilt planeringsunderlag för 
området (jfr delrapport 2).

Föreliggande avgränsningar i Kristianstad och Växjö har till betydande del präglats av 
ett antikvariskt perspektiv på bevarandet. Fornlämningens art och betydelse, liksom 
förekomsten av olika bevarade samband mellan fornlämningarna, har här varit viktiga 
vägledande kriterier. Topografiska samband och miljösamband kan nämnas som exem
pel på detta. Även sådana kvaliteter som är förenade med den nutida upplevelsen av 
landskapet har dock tillskrivits stor betydelse.

Avgränsningarna är generellt sett väl genomförda, med tydliga motiveringar för valet av 
gränsdragningar. En tydligare arkeologisk förankring hos materialet hade dock varit 
önskvärd; d. v. s. en bättre integrering av de arkeologiska tolkningar avseende forn- 
lämningarnas förhistoriska kontext, som förts fram i olika sammanhang. En sådan integ
rering skulle på ett påtagligt sätt öka avgränsningarnas trovärdighet och giltighet från 
vetenskaplig synpunkt. Varför bedöms vissa förhållanden, i t. ex. topografin och siktbarheten 
mellan fornlämningar och olika miljöelement, som viktiga att bevara? På vilket sätt bidrar 
dessa till att öka vår förståelse och upplevelse av fornlämningarna och deras miljö i dag?

Tidigare insatser med tentativa avgränsningar har endast berört lämningar som i tradi
tionell bemärkelse är synliga ovan mark. Lämningar som är markerade med (R), liksom 
olika typer av historiska lämningar, såsom milstolpar och förindustriella lämningar, har 
däremot inte berörts (jfr PM 1993-07-27). Om tentativa avgränsningar skall redovisas i
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planeringsunderlag är det emellertid viktigt att också det dolda kulturlandskapet upp
märksammas och vägs in den samlade bedömningen. Förutsättningarna för en sådan 
integrering, som också omfattar t. ex. boplatslämningar utan synliga spår ovan jord, 
varierar självfallet mellan olika miljöer och landskapstyper. Det vetenskapliga bedöm- 
ningsunderlaget kan t. ex. vara bristfälligt och otydligt eller så kan den omgivande mil
jön vara starkt förändrad och fragmenterad p. g. a. omfattande odling eller mark
exploatering. I sådana fall kan det i stället vara mera lämpligt att genomföra en schab
lonmässig avgränsning som skydd.

6.4 Mål med tentativ avgränsning
Projektet föreslår att målet med tentativa avgränsningar, sett ur ett övergripande per
spektiv, bör vara att skydda fornlämningar och miljöer inför eventuella framtida mark
förändrings- eller exploateringssituationer. Kulturmiljö vår dens mål bör här vara att:

• Säkra sådana samband mellan fornlämningarna och den kringliggande miljön som 
från vetenskaplig synpunkt bedöms vara väsentliga för förståelsen och upplevelsen av 
den kulturhistoriska kontext lämningarna tidigare ingått i.

• Säkra sådana kvaliteter som är förenade med den nutida upplevelsen av landskapet.

• Hindra fragmentering av välbevarade fornlämningsmiljöer.

• Säkra kulturlandskapets historiska mångfald och kontinuitet.

Tentativ avgränsning av fornlämningsområden skall ingå i planeringsunderlagets opera
tiva del.

6.5 Teoretiska och metodiska utgångspunkter
Fornlämningar utgör fossila eller relikta lämningar i ett mångtusenårigt kulturlandskap. 
Ett kulturlandskap som genom människans bruk och nyttjande är stadd i kontinuerlig 
förändring, men där varje del på olika sätt - socialt, ekonomiskt, funktionellt - hänger 
samman i en större helhet. Människan åstadkommer genom sitt bruk av landskapet 
ständigt olika typer av fysisk avgränsning eller ”rum”. Det kan vara genom byggande av 
hus, anläggande av vägar, parker, lekplatser, åkrar och ängar o. s. v. Varje rum ges inte 
bara en funktionell eller ekonomisk betydelse i det samtida samhället utan får genom 
människors bruk också en social betydelse eller innebörd. Medan den fysiska utform
ningen hos ett rum under längre tid kan förbli oförändrad, medför varje ändring av dess 
funktion ofta också en ändrad social betydelse. En äldre funktion eller betydelse hos 
t. ex. en övergiven boplats, ett gravröse eller en megalitgrav kan för en tid leva vidare i 
människors minnen, genom traditioner, sägner, äldre namn och liknande. Allt eftersom 
tiden går bleknar emellertid också minnena.

Varje försök från kulturmiljövårdens sida att fysiskt avgränsa forntida landskapsrum är 
tentativa, i den meningen att de grundas på preliminära bedömningar avseende fornläm- 
ningens art och betydelse, arkeologiska samband som är viktiga för den kulturhistoriska 
förståelsen samt nutida upplevelsevärden. I

I min teoretiska och metodiska grund för kulturmiljövården, har jag funnit att herme- 
neutiken, med sitt sökande och frågande förhållningssätt till materialet, utgör en lämp
lig grund för värdebedömning (jfr delrapport 7, avsnitt 5). Jag föreslår att man även vid
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genomförandet av tentativa avgränsningar använder en liknande metodik. Det vill säga 
ställer frågor till materialet, som en vägledning för på vilka grunder avgränsningen bör 
göras. Vad är syftet med avgränsningen? Vilka är de vetenskapliga utgångspunkterna? 
Vilka lämningar och samband bedöms som väsentliga för den arkeologiska och kultur
historiska förståelsen och upplevelsen av fornlämningsmiljön, synkront och diakront? 
Finns det några element i landskapets topografi eller hydrologi som är grundläggande 
för förståelsen? Vilka nutida upplevelsevärden finns hos fornlämningen och dess när
miljö?

Med tillämpningen av en hermeneutisk metodik torde det även bli lättare för efterföl
jande antikvarier att förstå de arkeologiska tankegångar och resonemang som varit väg
ledande för avgränsningen. Detta underlättar i sin tur för antikvariska ställningstagan
den längre fram avseende avgränsningarnas aktualitet och eventuella behov av översyn 
och revidering (jfr avsnitt 6.8).

6.51 Fornlämningens art och betydelse
Av stor betydelse vid bedömningen av tentativa fornlämningsområden är fornlämning
ens art och betydelse. Med en fornlämnings art avses dess typtillhörighet och tidsmäs
siga bestämning (jfr RAÄ 1995-10-06, prel. manus). RAÄ:s sakordslista, utvecklad och 
framtagen i samband med fornminnesinventeringen, utgör ett viktigt underlag för be
stämningen härav.

En fornlämnings betydelse avser dess samlade arkeologiska, antikvariska och folkliga 
värden, d. v. s. från både vetenskaplig, pedagogisk och upplevelsemässig synpunkt. Jag 
föreslår i min teoretiska grund för värdebedömning en tudelning av det vetenskapliga 
värdet, för att bättre svara mot hela den arkeologiska forskningsprocessen (jfr delrap
port 7, avsnitt 5). Det vetenskapliga värdet omfattar således både redan befintlig arkeo
logisk kunskap om fornlämningen (kunskapsrelaterat värde) och dess framtida poten
tial att bidraga till ny arkeologisk och kulturhistorisk kunskap (källrelaterat värde). 
Fornlämningens vetenskapliga värde är därmed inte konstant utan varierar med det rå
dande arkeologiska forskningsläget, både inom landet som helhet och lokalt/regionalt.

En fornlämnings betydelse påverkas även av dess pedagogiska värde, d. v. s. dess poten
tial att visualisera äldre tiders seder och bruk till människor i dagens samhälle. Det 
pedagogiska värdet torde allmänt sett gynnas om fornlämningens arkeologiska och kul
turhistoriska kontext är känd, samt om denna är välbevarad och lättillgänglig. Forn
lämningens betydelse påverkas dessutom av nutida upplevelsevärden, dels sådana som 
är förknippade med den estetiska upplevelsen av platsen, dels sådana som har betydelse 
för den nationella eller lokala/regionala kulturella identiteten.

6.52 De vetenskapliga utgångspunkterna
Det är angeläget att den tentativa avgränsningen så långt möjligt ges en vetenskaplig 
förankring. Med vetenskaplig förankring avses här de aktuella hypoteser och tolkningar 
rörande fornlämningens funktion och arkeologiska kontext som förts fram. Möjlighe
terna till en sådan kvalitativ förankring varierar givetvis betydligt från område till om
råde, beroende på omfattningen av och inriktningen hos de arkeologiska undersökningar 
och analyser som genomförts. Undersökningsresultat från närliggande regioner kan, till
sammans med den övergripande arkeologiska teori- och metoddiskussionen inom lan
det, här användas som ett viktigt stöd för en kvalitativ förankring.
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Vid bedömning av den tentativa avgränsningen är det viktigt att man inte bara ser till de 
enskilda objekten, utan försöker att se dessa i ett vidare arkeologiskt sammanhang. Varje 
fornlämning har således anlagts eller tillkommit som en följd av enskilda eller flera män
niskors handlande i det förflutna. Människor har generation efter generation levt och 
bott, röjt och odlat marken, handlat eller utbytt varor, givit offer till gudarna och grav
lagt sina döda. För dessa ändamål har man medvetet valt olika platser och miljöer i 
landskapet. Ett mångårigt och kontinuerligt bruk av landskapet har emellertid i många 
fall resulterat i att fornlämningar från olika tidsperioder finns bevarade i samma miljöer. 
Lämningar från olika tidsskikt ligger på varandra och bredvid varandra. De bildar en 
kulturhistorisk mosaik, där de enskilda delarna och sammanhangen kan vara svåra att 
skilja ut från helheten. För fornlämningsmiljöer med en varierad kronologisk och typ
mässig sammansättning kan den rumsliga kontinuiteten i markutnyttjandet i många fall 
vara den bäst lämpade grunden för tentativ avgränsning.

I välbevarade miljöer där fornlämningarnas sammansättning är mindre varierad, ökar 
också möjligheterna att identifiera olika typer av arkeologiska samband mellan forn
lämningar och omgivande miljöelement. Arkeologiska samband kan t. ex. förekomma i 
form av rumsliga, tidsmässiga, funktionella, miljömässiga och/eller mentala samband 
(jfr delrapport 7, avsnitt 5.2).

Rumsliga samband
Med rumsliga samband avses att fornlämningarna ligger i samma geografiska landskaps
rum, t. ex. på en gemensam höjdsträckning eller utmed samma dalgång. Uttrycket rumsliga 
samband kan emellertid också användas för att beteckna att fornlämningarna ligger rumsligt 
väl samlade inom en begränsad yta, vilken i sin tur är omgiven av fomlämningsfria områden.

Rumsliga samband mellan fornlämningar utgör i sig en vag bedömningsgrund för tentativa 
avgränsningar, om inte dessa kan ges någon ytterligare förankring i det arkeologiska 
materialet.

Tidsmässiga samband
Med tidsmässiga eller kronologiska samband avses att fornlämningarna anlagts (upp
förts, tillkommit) under samma arkeologiska tidsperiod. Eftersom endast en begränsad 
del av fornlämningsbeståndet är arkeologiskt undersökt, måste tidsbestämningen i många 
fall baseras på indirekt datering, t. ex. utifrån fornlämningarnas yttre formspråk. Kro
nologiska samband kan därmed täcka tämligen vida tidsavsnitt, t. ex. yngre stenålder, 
bronsålder/äldre järnålder eller vikingatid/tidig medeltid.

Många fornlämningar (inte minst gravar och boplatser) har ofta under efterföljande 
tidsskeden återanvänts på något sätt. Det kan vara för samma syfte eller för ett helt 
annat ändamål. Om sådana arkeologiska data föreligger, bör även dessa vägas in i be
dömningen.

Tidsmässiga samband mellan fornlämningar torde i regel öka möjligheterna till förstå
else av den kulturhistoriska kontext fornlämningarna tidigare ingått i.

Funktionssamband
Med funktionella samband avses sådana fysiska samband mellan fornlämningar som 
från arkeologisk synpunkt bedöms vara förenade med lämningens ursprungliga funk
tion. Det kan handla om de olika funktionella delarna hos en äldre gårdsenhet, (hus
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grunder, brunnar, hägnader, åkerterrasser m. m.) eller t. ex. hos en äldre industrilämning 
(järnframställningsugnar, slaggvarp, smidesplatser m. m.).

Förekomsten av bevarade funktionssamband är en viktig faktor till förståelse och upple
velse av fornlämningarnas kulturhistoriska funktion och betydelse.

Miljömässiga samband
Med miljömässiga samband menas förekomsten av sådana miljöelement, i t. ex. 
topografin, hydrologin eller jordarternas sammansättning, som från arkeologisk syn
punkt bedöms ha påverkat den forntida människans val av miljöer för olika verksamhe
ter. Det kan handla om lokaliseringen av boplatser till en forntida havsvik eller sjö- 
strand, till en större å eller annat vattenflöde. Valet av ett markant topografiskt höjd- 
läge inför uppförandet av ett gravmonument eller t. ex. om valet av en liten välavgränsad 
våtmark som offerplats till gudarna.

Förekomsten av miljömässiga samband torde allmänt sett öka möjligheterna till kultur
historisk förståelse och upplevelse av fornlämningarnas belägenhet i landskapet.

Mentala samband
Med mentala samband avses sådana förhållanden i fornlämningsbilden som från arkeo
logisk synpunkt bedöms vara ett uttryck för eller spegling av den forntida människans 
tankevärld. Det kan t. ex. vara i form av återkommande mönster i fornlämningarnas 
placering i landskapet; speciella topografiska lägen, påtagliga siktförhållanden som 
t. ex. siktbarhet till vatten, siktbarhet till en speciell naturföreteelse (bergsknalle) eller 
till andra närliggande fornlämningar.

Förekomsten av mentala samband mellan fornlämningar och olika miljöelement i land
skapet har stor betydelse för förståelsen av den kulturhistoriska kontext fornlämningar- 
na anlagts i.

6.53 Nutida upplevelsevärden
Även om den tentativa avgränsningen i första hand bör utgå från de arkeologiska sam
manhangen, är det även viktigt att ta hänsyn till sådana förhållanden som är förenade 
med den nutida upplevelsen av landskapet; upplevelser som kanske helt saknar en arkeo
logisk förankring. Det kan t. ex. finnas anledning att slå vakt om siktlinjer som i något 
avseende upplevs som betydelsefulla. Det kan handla om att skydda en vacker eller 
karakteristisk siluett hos fornlämningen, eller t. ex. en fri siktlinje från vägen som går 
förbi fornlämningen. Det kan också t. ex. i fornlämningens närområde finnas trädbe
stånd som ger området särskilda skönhetsvärden.

6.54 Den praktiska avgränsningen i fält
Möjligheterna att genomföra tentativa avgränsningar varierar inte bara med det arkeo
logiska kunskapsläget, utan är också beroende av i vilken utsträckning fornlämningarna 
och den kringliggande miljön utsatts för skador eller förändring. Förutsättningarna för 
tentativa avgränsningar torde således allmänt sett gynnas om fornlämningarna och de
ras närmiljö är välbevarade. På motsvarande sätt torde osäkerheten hos den arkeolo
giska tolkningen öka om miljön utsatts för betydande förändring, genom t. ex. omfat
tande uppodling eller annan markexploatering. Om de vetenskapliga grunderna för tenta
tiv avgränsning är bristfälliga eller otydliga bör avgränsningen i stället genomföras schab
lonmässigt så att denna ger fornlämningen ett skyddsområde.
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6.55 Befintliga gränser i landskapet
Vid genomförandet av tentativa avgränsningar kan det av praktiska skäl var lämpligt att 
utnyttja befintliga gränser i landskapet, eftersom dessa i regel är lätta att känna igen 
eller identifiera. Man här kan skilja mellan fyra olika typer av gränser som är kopplade 
till människans praktiska bruk eller upplevelse av miljön:

• Naturbetingade eller topografiska gränser.

• Administrativa gränser.

• Funktionella gränser.

• Visuellt betingade gränser.

Med topografiska gränser avses sådana fysiska skiljelinjer i landskapet som är kopplade 
till de naturgeografiska förutsättningarna, d. v. s. till höjder och dalsänkor, åar och vat
tendrag, men också till jordarter och andra geologiska förhållanden. Med administra
tiva gränser avses skiljelinjer i landskapet som är betingade av administrativa förhållan
den. Det kan röra sig om en länsgräns, kommungräns, sockengräns, eller om enskilda 
ägogränser (fastighetsgränser). Sådana gränser är tidvis, men inte alltid, synliga i den be
fintliga markanvändningen; som t. ex. vid möten mellan olika markslag eller bruknings- 
enheter (skogsmark, åkermark, hagmark och tomtmark); genom förekomsten av gärds
gårdar, diken eller liknande. Gränser kan också vara enbart funktionella, på så sätt att 
de är kopplade till funktionen hos en viss företeelse i landskapet. Vägar, järnvägar samt 
ledningsdragningar är exempel på olika typer av funktionella gränser. Karakteristiskt 
för dessa tre kategorier är att de är stationära i landskapet, d. v. s. de finns oberoende av 
var man själv som betraktare befinner sig.

Visuella gränser är till skillnad från övriga gränstyper helt beroende av den enskilda 
individens upplevelse av landskapet, varför de med ett annat begrepp också kan kallas 
upplevelserelaterade. Visuella gränser är relativa till sin karaktär, därför att de varierar 
i förhållande till å ena sidan betraktarens erfarenhetsmässiga bakgrund, och å andra 
sidan var någonstans han/hon befinner sig i landskapet. De kan därför även sägas vara 
perspektivberoende. Visuella gränser utgörs t. ex. av siluetten hos en åsrygg eller av en 
trädridå utmed vattendraget. Andra exempel på visuella gränser är siktlinjer mellan 
fornlämningar och/eller mellan fornlämningar och olika miljöelement landskapet, t. ex. 
en vattenspegel.

Den tentativa avgränsningen på markytan skall säkra de arkeologiska sambanden mel
lan fornlämningarna och miljön. Det finns emellertid även situationer då man kan be
höva ta hänsyn till visuella samband som har betydelse för den nutida upplevelsen, t. ex. 
stråket med gravhögar på en åssträckning i odlingslandskap. För att säkra en fortsatt fri 
sikt mot gravhögarna måste man här i stället försöka förhindra siktförsämrande mark
förändringar, som t. ex. tätortsbebyggelse med många våningsplan eller skymmande 
skogsplanteringar.

6.6 Kartredovisning
Rutiner för redovisning av fornlämningar på den ekonomiska kartan (skala 1:10 000), 
har under årens lopp utvecklats i samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesin
ventering. Det är lämpligt att de symboler och lmjedragningar som här utarbetats också,
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så långt detta är möjligt, används i samband med framtagning av fornlämningsunderlag 
för den fysiska planeringen. Karttekniska metoder för redovisning av tentativa forn- 
lämningsområden har hittills endast genomförts i samband med framtagning av pla
neringsunderlag för Växjö kommun. Planeringsunderlagets kartmaterial lades på kom
munens önskan in i GIS och levererades förutom digitalt också på transperanta kartkalker 
till den ekonomiska kartan (jfr delrapport 2, avsnitt 3.3.).

Vid framtagningen av underlaget testade man på Fornminnesinventeringen i Karlskrona två 
olika typer av manér för kartredovisningen av tentativa fornlämningsområden. I den första 
leveransen till kommunen (1993) användes en grön tvärstreckad begränsningslinje (ca 1 mm 
bred). Denna ändrades i den andra och kompletterande leveransen (1994) till en röd heldra
gen linje (ca 0,5 mm bred). Av dessa både manér torde den första vara att föredra från antik
varisk synpunkt, eftersom den streckade begränsningslinjen tydligt återspeglar avgränsning- 
ens preliminära karaktär. Begränsningslinj ens annorlunda utformning minskar också risken 
för att denna förväxlas med gränsen för fornlämningens fysiska utsträckning.

Synpunkterna ovan skall ses som rekommendationer till den arkeologiska enhet som tar 
fram underlaget. När det gäller digitala fornlämningsunderlag, kan användaren som be
kant själv, när hon/han så önskar, gå in i databasen och ändra färgsättning och utform
ning på den lägesbundna informationen.

6.7 Textdel
Till varje tentativt fornlämningsområde bör förutom den kartmässiga redovisningen även 
tas fram en tillhörande textdel. Denna bör omfatta en beskrivning och karakteristik av 
följande sex punkter:

• Fornlämningsområdets nummerbeteckning.

• Administrativa uppgifter: län, kommun, socken, berörda fastigheter.

• Hänvisning till ekonomiskt kartblad.

• Beskrivning av områdets fysiska avgränsning samt motivering.

• Beskrivning av de fornlämningslokaler som konstituerar området.

• Beskrivning av övriga registrerade lämningar inom området.

• Upplysning om området helt eller delvis sammanfaller med område av Riksintresse för 
kulturminnesvården eller annat område enligt eventuellt Kulturmiljövårdsprogram.

I sådana fall avgränsningar av tentativa fornlämningsområden genomförs för större area
ler, bör en tillhörande orienteringskarta över området upprättas, så att fornlämningsom- 
rådenas geografiska läge tydligt framgår.

6.8 Synpunkter på giltigheten över tid
Avgränsning av tentativa fornlämningsområden kommer i den praktiska verkligheten 
att genomföras av de arkeologiska konsulter som kommunen anlitar för planerings
underlags framtagning. För att stärka avgränsningarnas antikvariska giltighet är det 
därför viktigt att dessa tas fram i nära samråd med länsstyrelsernas kulturmiljöenheter.
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Synen på tentativa fornlämningsområdens storlek och avgränsning är inte statisk, utan 
kan med ändrade förutsättningar i det vetenskapliga forskningsläget, förväntas utveck
las över tid. Det är mot denna bakgrund viktigt att det finns väl fungerande rutiner för 
översyn av områdesavgränsningarnas giltighet, för att ta ställning till eventuella behov 
av revidering. Tio år framstår här som en lämplig giltighetstid, varefter materialets ak
tualitet bör ses över.

Projektet föreslår att länsstyrelsen, som en service åt kommunen, lämpligen tar på sig 
ansvaret för bedömningen av materialets aktualitet, medan kommunen själv får ansvara 
för den faktiska ajourhållningen.
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1. Inledning

1.1 Mål
Målet med föreliggande delrapport är att ge kulturmiljövården en teoretisk och meto
disk grund för värdebedömning, så att man bättre kan möta hoten mot våra fornlämningar. 
Behovet av en sådan grund skall ses mot bakgrund av kulturmiljövårdens ökade integre
ring i samhällsplaneringen under senare år samt de politiska direktiv, som förts fram be
träffande ett vidgat ansvarstagande för kulturlandskapets värden. Samhällets krav på 
den kulturmiljövårdande sektorn att precisera och avgränsa vad som är bevarandevärt i 
ett långtidsperspektiv har därvid ökat. En övergripande teoretisk och metodisk ram be
hövs här för att:

• Syftet med fornlämningars och miljöers bevarande skall kunna lyftas fram och göras 
tydligare i den fysiska planeringen på framför allt regional och lokal nivå.

• Kulturmiljövården i samband med den fysiska planeringen skall kunna välja ut sådana 
objekt och miljöer i fornlämningsbeståndet som, nationellt och regionalt/lokalt, har sär
skilda kvaliteter.

• Kulturmiljövården skall få ett bättre bedömningsunderlag för prioritering av vårdin
satser och förmedling av fornlämningar och miljöer till politiker, planerare, exploatörer 
och allmänhet.

1.2 Delrapportens uppläggning
För att förstå de tankar och idéer som i dag styr kulturminnesvårdens urval och priorite
ringar i den praktiska förvaltningen av kulturarvet, måste synen på bevarande och forn
lämningars betydelse sättas in i ett idéhistoriskt och arkeologiskt perspektiv (avsnitt 2). 
Motiven för bevarande är således inte konstanta utan förändras fortlöpande med sam
hällsutvecklingen i stort. De avvägningar som i dag görs avseende fornlämningars bety
delse går ytterst tillbaka på en månghundraårig antikvarisk tradition med anor från 
1600-talets början. Detta antikvariska arv finns ständigt närvarande. De överordnade 
motiven för bevarande utgår dock i första hand från politiska intentioner, värderingar 
och behov i det samtida samhället. Arkeologin och kulturmiljövården utgör här genom 
sitt expertkunnande en viktig bidragande faktor till att synsätt och värderingar rörande 
det förflutnas betydelse förändras.

En viktig utgångspunkt för mitt arbete med en teoretisk grund för kulturmiljövården är 
de resonemang och diskussioner kring värdebedömning av fornlämningar som tidigare 
förts. På vilka sätt har man hittills försökt att närma sig frågan om fornlämningars 
värde? Vilka metoder har tillämpats samt vilka problem kvarstår fortfarande att lösa? 
Dessa frågor diskuteras närmare i avsnitt 3.

En viktig faktor som i tidigare arbeten inte ägnats tillräcklig uppmärksamhet är att all 
värdering av historiska företeelser och lämningar grundas på våra tolkningar i nuet. 
Denna insikt har för mig varit avgörande i mitt sökande efter en lämplig teoretisk ram 
och metod för kulturmiljövårdens arbete. Jag ägnar i avsnitt 4 särskilt utrymme åt att 
diskutera begreppen värde och kvalitet, för att öka medvetenheten om hur vi använder 
dessa. Samtidigt diskuteras också skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa analys
metoder. Jag avslutar kapitlet med att argumentera för tillämpningen av en hermeneu
tisk grundsyn i samband med värdebedömning inom kulturmiljövården, eftersom denna
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tradition har ett sökande och tolkande förhållningssätt till vår upplevelse av verklighe
ten.

Det överordnade målet med avsnitt 5 är att öka insikten om hur vi använder olika värde
begrepp och värdegrundande egenskaper inom kulturmiljövården. Jag föreslår här tre 
värdebegrepp, som jag menar har central betydelse för kulturmiljövårdens arbete och 
argumentation för bevarande. Vidare diskuteras ett urval av sådana egenskaper som i 
allmänhet anses ha en positiv inverkan på värdet. Det skall här nämnas att jag under 
hösten och vintern 1995/1996 genomfört en undersökning bland länsstyrelsernas kul
turmiljöenheter för att diskutera synen på olika värden och värdekriterier. Resultaten av 
undersökningen presenteras och kommenteras närmare i bilaga 7:2. Enkätunderlaget 
för undersökningen återfinns i bilaga 7:3.

För att illustrera det tolkande momentet i värdebedömningar diskuteras i avsnitt 6 ett 
antal fornlämningsärenden hämtade från den praktiska verkligheten. Ärendena samla
des in parallellt med min undersökning på länsstyrelserna (jfr ovan). Mitt önskemål till 
den ansvariga personalen på landets kulturmiljöenheter var att få ta del av sådana ären
den där man haft anledning att föra en mera fördjupad argumentation rörande forn- 
lämningens art och betydelse. Ärendenas samhällskontext gavs därför en i samman
hanget underordnad roll. Exempelsamlingen innehåller ett urval av de för ändamålet 
mest pedagogiska och illustrativa fornlämningsärendena. Det skall här betonas att av
sikten med exempelsamlingen inte är att ge några färdiga lösningar eller förslag på ”rätta” 
tolkningar. Syftet är inte heller att ge något eller några av de diskuterade tolkningsalter- 
nativen företräde framför andra. Avsikten är i stället att skapa insikt om värdebedöm
ningars komplexa och tolkande karaktär. Det finns således inte ett sätt att se på forn- 
lämningar, utan många olika sätt. De värdeperspektiv vi väljer utgår från våra tolk
ningar och prioriteringar, medvetna eller omedvetna. Eva Kretz, Arkeologiska institu
tionen, Stockholm, svarar för den arkeologiska bearbetningen och problematiseringen 
av ärendena i avsnitt 6.

Delrapporten avslutas med en sammanfattning i avsnitt 7.1 Bilaga 7:1 presenteras dess
utom ett försök till hur man inom kulturmiljövården kan använda den hermeneutiska 
metoden som utgångspunkt för kvalitativa analyser av fornlämningars värde. Metodens 
tillämpning åskådliggörs med hjälp av tre praktiska exempel.
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2. Syftet med fornlämningars bevarande

Jag skall i föreliggande avsnitt försöka belysa de idémässiga ramar som bildar utgångs
punkt för fornlämningars hantering inom kulturmiljövården i dag. Vad är syftet med be
varandet och hur har uppfattningarna om fornlämningars betydelse för det samtida sam
hället förändrats över tid? Vilka överordnade teorier och begrepp präglar dagens synsätt 
och värderingar inom kulturmiljövården? För att förstå dessa frågor måste vi inlednings
vis se på bevarandet ur ett historiskt perspektiv.

Termen kulturmiljövård täcker i vid mening ett flertal olika ämnesområden, från arkeo
logi, historia och etnologi till kulturgeografi, konstvetenskap m. m. De idéer och be
grepp som karakteriserar dagens förvaltande kulturmiljövård har ytterst sina rötter i 
den allmänna idéhistoriska och vetenskapsteoretiska utvecklingen inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Eftersom föreliggande arbete fokuseras på de fasta fornlämningar- 
na, både synliga och icke synliga, kommer jag i min framställning företrädesvis att dis
kutera synen på bevarandet ur ett arkeologiskt och idéhistoriskt perspektiv.

Den statligt företrädda synen avseende vad som bör utgöra ett lands kulturminnen och 
deras värden för samtiden kommer direkt eller indirekt till uttryck i den rådande lag
stiftningen liksom i olika kulturpolitiska dokument. Genom att studera dessa är det 
möjligt att fånga upp ändringar i attityder och förhållningssätt över tiden. En icke ovik
tig faktor i detta sammanhang är att lagstiftningen, med sin officiella och formaliserade 
form, har en viss konserverande verkan på förändringar. Lagstiftningen bidrar således 
till att valda delar av kulturmiljön institutionaliseras och ges en mera priviligerad ställ
ning i form av kulturarv.

Diskussionen om kulturarvets betydelse för dagens och framtidens samhällen har under 
senare år, med kultur miljö vår dens ökade integrering i samhällsplaneringen, förändrats 
från en inomvetenskaplig fråga till en samhällelig angelägenhet. Den officiella synen på 
strategierna för bevarande av landets kulturarv gavs 1974 ett mer formaliserat uttryck 
genom den statliga kulturpolitiken. Merparten av diskussionerna förs dock fortfarande 
internt inom den egna verksamheten - på antikvariska myndigheter och institutioner. 
Riksantikvarieämbetet intar i egenskap av den centrala antikvariska myndigheten en 
särställning i fråga om utvecklingen och förmedlingen av kulturminnesvårdens intres
sen. Men även länsstyrelsernas och museernas betydelse som ”pådrivande, initierande 
och kunskapsförmedlande kraft i samhället” betonas från politiskt håll (prop. 1987/ 
88:104, s. 30).

2.1 Bevarandeperspektivet - tiden 1600-1867 
Nationens ärorika förflutna
Det statliga intresset för fornlämningars skydd och bevarande vilar i Sverige på en lång 
antikvarisk tradition. De tidigaste signalerna från statens sida till ett begynnande in
tresse för fornminnen märks i slutet av 1500-talet, då Johannes Bureus får i uppgift att 
genomföra uppteckningar av runstenar. Ungefär trettio år senare, 1630, låter Gustav II 
Adolf inrätta ett särskilt ämbetsverk, riksantikvitetsinstitutionen, med uppgift att söka 
och samla gamla monument. Arbetet inom det unga ämbetetsverket kom, i enlighet med 
ett särskilt utfärdat memorial, till stor del att inriktas på dokumentation av runstenar, 
mynt och gamla sagor. Även viss fornminnesvård kom dock att utföras med uppresande 
av kullfallna runstenar (Schiick 1930; SOU 1922:11, s. Iff; Ödmann 1993, s. 32).
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År 1666 inrättades med stöd av rikskanslern och kulturmecenaten Magnus de la Gardie 
ett nytt organ eller institution för minnesvård och fornforskning, det s. k. Antikvitets
kollegiet. Till chef och riksantikvarie utsågs Johan Hadorph, som redan samma år utar
betade ett särskilt betänkande för skydd av fornminnen, föranlett av att dessa behandla
des vårdlöst och dagligen förstördes. I november samma år utfärdades Kongi. Mayst:s 
Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och Antiquiteter i Rijket, det första försö
ket att i juridiskt hänseende reglera skyddet av fornlämningar. På Hadorphs initiativ 
inleddes året därpå de första mer systematiska försöken till inventering av fornminnen 
eller rannsakningar som de kom att kallas. Ansvaret för inventeringsarbetet ålades i 
första hand prästerna som uppmanades att ”efftersökia och upspana alla Antikquiteter”. 
Sedermera deltog även civila ämbetsmän i arbetet som med kortare avbrott kom att 
fortgå under mer än tjugo års tid fram till 1692 (Stahre, 1995, s. 7ff).

Det ideologiska motivet till dessa tidiga antikvariska insatser har man i allmänhet velat 
söka i den svenska stormaktens behov av en historisk identitet med anspråk på ett ålder
domligt och ärorikt förflutet. Efter framgångsrika segrar under trettioåriga kriget gällde 
det för den unga stormakten att visa att den på intet sätt var någon uppkomling bland 
Europas stater, utan hade en historia som väl kunde jämföras med övriga länder (Schiick 
1930, s. 18). 1600-talets program för inventeringsar beten har av Lindroth rent av jäm
förts med Linnés uppteckningar i samband med hans provinsresor hundra år senare. 
Datainsamlingen om de olika landskapens historiska identitet kombinerades således med 
en rad andra typer av fakta, dels avseende administrativa och ekonomiska intressen, 
dels upplysningar av mer etnologisk karaktär som t. ex. klädesdräkt, vapen och männis
kors mentalitet (Lindroth 1975, s. 245; Eriksson 1995, s. 22).

Det har inte närmare utretts vilken betydelse fornlämningarna de facto kom att få för 
den svenska stormakten. Parallellt med antikvariernas begynnande insamling och för
sök till systematisering av de historiska källorna, fortsatte den på krönikor och sagoberät
telser grundade götiska historieskrivningen att blomstra. Kulmen inom den senare nåd
des 1679 med framläggandet av Olof Rudbecks gigantiska historieverk Atlantica. Den 
bärande tanken för göticismen var som bekant uppfattningen att goterna, Roms eröv- 
rare och arvtagare, ursprungligen härstammade från Sverige. Rudbeck förenade i sin 
historieskrivning uppgifter från den klassiska litteraturen, de isländska sagorna, folk
sägner m. m., allt i en fantasifull blandning, för att söka bekräftelse på det forntida 
Sveriges storslagna förflutna. Atlantica var i sig ett beställningsarbete av den dåvarande 
kungen Karl XI. Då kritiska synpunkter på Rudbecks arbete och hans sätt att hantera 
källmaterialet framfördes från antikvitetskollegiets sida, slogs dessa snabbt ner av kungen, 
som menade att oenighet inom historieforskningen var något förkastligt (Schiick 1935, 
s. 160; Lindroth 1975, s. 284ff; Gren 1993, s. 122f; Eriksson 1995 s. 22ff).

Den romantiska och idealiserade forntiden
Ett minskat statligt intresse för fornminnesuppteckningar gjorde sig märkbart redan un
der 1600-talets sista årtionden. Antikvitetskollegiet, det tidigare så driftiga ämbetsverket, 
ombildades till ett antikvitetsarkiv, som under det följande seklet kom att föra en allt 
mer borttynande tillvaro för att 1780 helt upplösas. Upplysningstiden var i sig en blomst
rande period för historieskrivningen, med tillämpningen av en mera källkritisk historie
forskning. Det var dock inte längre forntiden man främst intresserade sig för utan den 
nyare svenska historien. Begränsade insatser med insamling av historisk-antikvariska 
data genomfördes förvisso, som t. ex. Johan Peringskiölds landskapsresor och Jakob 
Richardsons antikvarisk-topografiska beskrivning över Halland. Såväl frihetstiden som
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den efterföljande gustavianska tiden har dock allmänt sett kommit att karakteriseras 
som den ”mörka perioden” i den svenska fornforskningens historia (Lindroth 1978, s. 
61 lf, s. 125ff; Schlick 1930, s. 28). Först 1786 inrättades av Gustav III ett nytt organ för 
den statliga minnesvården, Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, med uppgift 
att främja utforskandet av Sveriges forntid. Det nyvaknade intresset för forntiden utgick 
från den historiska romantiken, där frammanandet av de götiska förfädernas dygder 
som en förebild för samtiden, spelade en central roll. Inspirationen härtill fick man från 
den fornnordiska poesien och mytologin, kombinerad med ett förhärligande av Rousseaus 
tankegångar om återgången till det ursprungliga, det primitiva och enkla, det exotiskt 
andra. Fornminnena bidrog här i egenskap av historiska monument till att skapa en estetisk 
och känslomässig atmosfär i landskapsbilden (SOU 1922:11, s. 11; Lindroth 1981, s. 291f).

Den götiska renässansen, som från och med 1780- och 1790-talen var fullt utvecklad, 
tog sig en rad olika uttryck. Av särskild betydelse för de följande årens antikvariska 
insatser var grundandet av Götiska förbundet (1811), en sammanslutning av unga poe
ter och intellektuella, influerade av tidens romantiska uppfattning om det klassiska idea
let. Trots att förbundets forntidsintresse främst var av litterärt slag, bidrog man även 
rent ekonomiskt till att stödja olika antikvariska insatser. Under sin verksamma tid fram 
till 1845 gav man dessutom ut tidsskriften Iduna, innehållande såväl antikvariskt/arkeo
logiskt inriktade artiklar som mer litterärt betonade alster utgående från en romantise
rad och idealiserad bild av forntiden (Floderus och Gustawsson, 1946, s. 250; Klindt- 
Jensen 1975, s. 61).

Inom ramen för den romantiska historiesynen genomfördes olika privata försök att åter
skapa forntida monument och miljöer. Fornälskaren Pehr Thams lantgård Dagsnäs är 
ett sådant exempel. Tham försökte här, i sin passionerade förtjusning över den götiska 
forntiden, att göra Västergötland och Dagsnäs till centrum för allt fornt. Bevisen för 
detta hämtade han i ”rudbeckiansk” anda från bl. a. de isländska sagorna. Men Tham 
bidrog även frikostigt till att bekosta tidens på nytt upptagna antikvariska insatser och 
uppdrag. Han stödde således både Carl-Gustav Hilfelings resor i Västergötland, Bohus
län, Öland och Gotland för avbildningar av fornlämningar, och Nils Henric Sjöborg 
antikvariska resor i Västergötland, Bohuslän och Småland. Vid denna tid presenterades 
också, med N. H. Sjöborgs bok Försök til en nomenklatur för Nordiska fornlemningar 
(1815), det första försöket till en systematisering av fornlämningarna. Fornlämnings- 
begreppet var dock fortfarande starkt präglat av de litterära källorna (Schiick 1930, s. 
3Of; Lindroth 1981, s. 31 Off; ).

Folkets minnen och historia
Det förnyade intresset för forntiden tog sig nu även offentligt uttryck med 1828 års för
ordning om fornminnen. Motivet till fornlämningarnas skydd och bevarande hade emel
lertid förändrats jämfört med den äldre lagstiftningen. Uttrycket ”bewarande minnet av 
fäderneslandets inbyggare i forntiden” visar att fornminnena inte längre uppfattades 
bara som illustrationer över kungarnas och stordådens historia, utan som minnesmär
ken över landets och det egna folkets tidigare historia. Insikten om fornminnenas bety
delse som kunskapskälla om gångna tider, resulterade från statens sida successivt i en ny 
typ av ingripande i form av antikvarisk/arkeologisk dokumentation (1828 SFS N:o 78; 
SOU 1922:11, s. 14f och 16f; Ödmann 1993, s. 33f).

Det ökade intresset för ”folkets historia” resulterade från och med 1840-talet i att Vit
terhetsakademien mera aktivt började verka för genomförande av regionala fornminnes-
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uppteckningar. Särskilt under 1860-talet utfördes i landets södra delar ett omfattande 
uppteckningsarbete, genom P. A. Säves och N. G. Djurklous resor. Arbetet fortsatte un
der 1870- och 1880-talen i de mellansvenska landskapen, med bidrag från Vitterhets
akademien och fornminnesföreningarna (Floderus och Gustawsson 1946, s. 252ff). Nå
gon egentlig plan för hur uppteckningsarbetet skulle bedrivas fanns inte vid denna tid. 
Problemet uppmärksammades av Hans Hildebrand som i Månadsbladet 1873 presente
rade ett förslag till hur ett fullständigt fornminnesregister skulle kunna åstadskommas. 
Hildebrands plan utgick från idén om häradsvisa uppteckningar av fornlämningar, forn
fynd och äldre kyrkor (Hildebrand 1873, s. 108f). Synen på lämningarnas betydelse som 
kulturhistoriska dokument var här tydlig. Själv utvecklade han några år senare sin syn 
på syftet med inventeringsarbetet på följande sätt:

”Den arkeologiska ortbeskrifningens uppgift är icke allenast att lemna en 
förteckning öfver fasta fornlemningar, som i orten förekomma, eller de inom 
denna funna fornsakerna, utan är uppgiften den vida högre att gifva en 
framställning av den forntida bygden under olika kulturperioder, som vi för 
vårt land kunna urskilja.” (Hildebrand 1875, s. 68).

Hildebrands tankar om fornminnesinventeringen som ett kulturhistoriskt forsknings
underlag skall ses mot bakgrund av den samtida samhällsutvecklingen. Det är också vid 
denna tid under 1800-talets mitt och senare hälft som arkeologin utvecklas till en egen 
vetenskaplig disciplin. Perioden kännetecknas av ett intensivt insamlingsarbete med för
sök till en övergripande systematisering och uppordning av det arkeologiska källmate
rialet. Av särskild betydelse i sammanhanget var Oscar Montelius arbete med framta
gandet av en på typologi baserad förhistorisk kronologi.

Tidens evolutioniska tankegångar kombinerades inom arkeologin med en spirande na
tionalism samt intresse för det egna folkets etniska bakgrund. I samband med arbetet för 
en förbättrad fornminneslagstiftning i början av 1860-talet framhöll dåvarande riksan
tikvarien Bror Emil Hildebrand:

”Det vore väl onekligen av stort vikt att få upprättad en fullständig och till
förlitlig antikvarisk topografi över fäderneslandet, emedan härpå berodde 
möjligheten att kunna bestämma utbredningen av de olika folkstammar, som i 
forntiden bebott vårt land, samt utforska, på vilka vägar och vid vad tid el
ler åtminstone i vilken tidsföljd de hade hit inkommit...” (SOU 1922:11, s. 34f).

Det är i samma anda som man från arkeologisk synpunkt försöker att ge sin bild eller 
beskrivning av det egna landet kulturhistoria. Boken Vår forntid av Oscar Montelius 
kan ses som exempel på ett sådant försök (1875). Ett annat och liknande exempel häm
tat från vårt danska grannland är Sophus Müllers bok Vor Oldtid. Danmarks forhistoriske 
Archceologi (1897). Montelius bok är till sin karaktär både nationalistisk och utvecklings- 
optimistisk, vilket följande citat bär vittne om:

”Det är således vårt folk, som först brutit bygd här i Sverige. Det är vårt 
folk som år efter år, århundrade efter århundrade, årtusende efter årtusende 
arbetat och strävat här för att göra landet till vad där nu är. Vi hava icke, 
som inbyggarna i så många andra länder, med vapen i hand tagit landet från 
ett annat folk.” (Montelius 1919, s. 71).
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Montelius publikation torde med sin lättillgängliga form och rika illustrationer ha nått 
en viss popularitet hos den samtida allmänheten. Härför talar det faktum att denna 
under loppet av 45 år kom att tryckas i inte mindre än tre upplagor (1875, 1903 och 
1919).

Förhållningssättet till det fysiska källmaterialet var inom den tidiga arkeologiska forsk
ningen positivistiskt i den meningen att man ansåg sig, genom att dokumentera objek
tiva fakta, kunna nå fram till en vetenskaplig sanning om forntiden. Ämnets nyvunna 
status som vetenskapligt ämne innebar dock att man i sina strävanden att nå den förhis
toriska sanningen, kom att stå för en form av tolkningsmonopol på forntiden. Inrikt
ningen på en kulturhistoriskt tolkande arkeologi, resulterade således i ett minskat in
tresse för uppteckningar av folkliga traditioner och föreställningar kring fornminnen. 
Fornlämningarnas betydelse i folktron kom i stället att betraktas som en form av kultur
historiska kuriosa (jfr Burström 1995, s. 75f).

2.2 Bevarandeperspektivet efter 1867 
Fornlämningar som vetenskapligt källmaterial
Hoten mot fornlämningarna och deras bevarande hade fram till 1700-talets slut allmänt 
sett varit tämligen begränsade. Den allt snabbare samhällsutvecklingen, med införande 
av större jordbruksreformer, en stark befolkningstillväxt samt tilltagande markexploa
tering med byggande av vägar och järnvägar, ledde dock snart till en tämligen omfat
tande förstörelse. Medvetenheten om problemen gav i slutet av 1850-talet näring åt en 
förnyad diskussion om nödvändigheten av en bättre fornminneslagstiftning för att skydda 
fornlämningsbeståndet. Den samtida utvecklingen inom arkeologin och dess etablering 
som vetenskapligt ämne var här av stor betydelse för lagstiftningsarbetet. Det var såle
des med stöd i arkeologin som fornlämningarna, i 1867 års förordning om fornminnen, 
kunde ges officiell juridisk status som vetenskapligt källmaterial till kunskap om män
niskans tidigare historia. Betoningen av fornlämningarnas vetenskapliga värde bidrog 
knappast till att minska antalet skador och borttagande. Däremot öppnades nu möjlig
heter för att genom arkeologisk undersökning dokumentera och säkra lämningarnas 
vetenskapliga kunskapspotential.

Det legala skyddet och vetenskapliga intresset var vid denna tid fortfarande starkt knu
tet till de kända och synliga delarna av fornlämningsbeståndet. I arkeologiska kretsar 
växte dock insikten om att också lämningar utan synligt märke ovan jord hade ett veten
skapligt källvärde. Först med 1886 års kungörelse ändrades emellertid fornlämnings- 
begreppet till att även omfatta icke synliga fornlämningar. Initiativet till frågan väcktes 
av dåvarande riksantikvarien Hans Hildebrand, efter att denne föranstaltat om åtal för 
otillbörliga grävningar i svarta jorden på Birka. Åtalet ogillades emellertid, då svarta 
jorden inte berördes av lagens definition på begreppet fast fornlämning. Hildebrand 
föreslog då i en promemoria att begreppet skulle utvidgas till att även omfatta ”... läm
ningar av forntida bostäder och sådana bildningar, som genom mänskligt åtgörande 
uppkommit å eller i närheten av äldre boplatser. ” Motivet för en sådan ändring, menade 
Hildebrand, var att dessa lämningar kunde ha samma intresse för forskningen som t. ex. 
ruiner av kyrkor och andra offentliga byggnader. Hildebrand föreslog dessutom en all
män vidgning av fornlämningsbegreppet med kategorin ”... övriga minnesmärken som 
på grund av vetenskapliga iakttagelser befunnits vara fasta fornlämningar.” Detta se
nare förslag ogillades dock av justitiekanslersämbetet, som menade att förslaget möjli
gen var bra för vetenskapen, men däremot alltför kränkande för den enskildes rätt. 
Resultatet blev att fornlämningsbegreppet för att säkra det vetenskapliga intresset, vidga-
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des till att även omfatta lämningar efter forntida bostäder, dvs lämningar utan synligt 
märke ovan jord (SOU 1922:11, s. 49f; Ödmann 1993, s. 35f).

Synen på fornlämningars vetenskapliga värde hade sin grund i att dessa, genom sin höga 
ålder, uppfattades som ett komplement till de skriftliga källorna; ett vetenskapligt arkiv 
i marken för framtida kunskapsproduktion om forna tiders människor och samhälle. 
Det vetenskapliga värdet ansågs dock inte vara lika stort hos alla kategorier av läm
ningar, utan varierade med åldern:

”... minnesmärkena själva hava ... icke samma inbördes betydelse. ... Ju av
lägsnare de tidsepoker äro, från vilka föremålen stamma, och ju sparsam
mare de skriftliga kunskapskällorna från dessa epoker flöda, desto mera 
träda kvalitetsanspråken tillbaka, så att ... minnesmärkena själva utgöra 
vår enda kunskapskälla om dem.” (SOU 1922:11, s. lf).

Betoningen av det vetenskapliga värdet innebar för minnesvården att denna framöver 
kom att karakteriseras av ett tudelat förhållningssätt till fornlämningar och deras beva
rande; å ena sidan betydelsen av deras vetenskapliga potential och intresse, å andra si
dan den känslomässiga respekt som dessa väckte genom sin höga ålder. Nämnda synsätt 
kom i fornminnesvårdskommitténs betänkande 1921 till ny minneslagstiftning till ut
tryck på följande sätt:

”Det är ur insikten om minnesmärkenas nu antydda stora betydelse för det 
allmänna, som minnesvården uppstått, d. v. s. den verksamhet, som har till 
syftemål att till varataga de föremål från äldre tider, som här och var kunna 
finnas kvar, att bereda möjlighet och utvägar för fortsatt bevarande av dessa 
föremål samt att genom undersökning av dem och de omgivningar uti vilka 
de påträffats, tillgodogöra forskningen det kunskapsmaterial, som i dem 
finnes förborgat. Att vetskapen om, att ett visst föremål härleder sig från en 
länge sedan svunnen tidsepok, samtidigt måste framkalla en känsla av pie
tet för föremålet självt och, bortsett från det kunskapsinnehåll, av vilket det 
är bärare, skapa en önskan att skydda föremålet, är helt naturligt. Denna 
pietetskänsla utgör också vid sidan av minnesmärkenas vetenskapliga bety
delse den bärande grunden för minnesvården.” (SOU 1922:11, s. 1).

De vetenskapliga motiven fördjupas
De grundläggande motiven för fornlämningars bevarande, som de formulerades i forn
minnesvårdskommitténs betänkande 1921, torde förfarande med 1942 års fornminnes- 
lagstiftning ha haft generell giltighet. Samtidigt fördjupades kunskapen och insikten om 
fornlämningarnas vetenskapliga betydelse. Orsaken härtill skall i första hand sökas inom 
arkeologin och dess utveckling i början av 1900-talet, där en växande grävningsverksam- 
het i kombination med nya teoribildningar och analysmetoder gav inspiration till arkeo
logiska forskningsarbeten. En viktig inspirationskälla för den tidiga arkeologiska forsk
ningen var den s. k. kulturkretsläran, vars bärande tanke var uppfattningen att alla män
niskor hade ett gemensamt ursprung och att alla nutida skillnader berodde på historiska 
och geografiska orsaker. Med kulturkretsläran introducerades också användandet av 
kartografiska arbetsmetoder, som inom arkeologin kom att få ett stort genomslag med 
geografiska spridningsbilder över materiell kultur under olika tidsperioder. Idéer som 
diffusion och migration var här centrala begrepp i försöken att förklara kulturella för
ändringar (Kleinstrup-Jensen 1978, s. 13).
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En annan viktig inspirationskälla för dåtidens arkeologer var Gustav Kossinna, som i sin 
bok Die Herkunft der Germanen (1911) introducerade uppfattningen att materiell kul
tur utgör en spegel av etniska förhållanden. Likheter och olikheter i den materiella kul
turen ansågs här kunna användas för att avgränsa olika kulturprovinser vilka i sin tur 
identifierades med olika folkstammar. Kossinna gav i sina olika arbeten en starkt glori
fierande och förhärligande bild av det forna Tyskland och av germanerna som folk; en 
bild som under andra världskriget kom att missbrukas av nazisterna för att främja deras 
politiska ambitioner och mål (Trigger 1989, s. 163ff).

Under 1920- och 1930-talet genomfördes i Sverige ett flertal större arbeten med inrikt
ning på bebyggelsearkeologiska studier, i vilka de fasta fornlämningarna intar en central 
plats. Som exempel kan nämnas G. Sarauws och J. Alins arbete om Götaälvsområdets 
fornminnen (1923), G. Ekholms två band Studier i Upplands bebyggelsehistoria (1915 
och 1921) samt A. Nordens publikationer om Östergötlands bronsålder och järnålder 
(1925, 1929 och 1938) (jfr Carlie 1994, s. 9f). Under motsvarande tid försökte man 
inom Riksantikvarieämbetet, med den s. k. Göteborgsinventeringen som förebild, att 
utveckla en systematisk grund för genomförandet av en heltäckande fornminnesinvente
ring inom landet. En viktig drivande kraft i detta sammanhang var dåvarande riksantik
varien Sigurd Curman, som 1936 presenterade följande motivering för behovet av en 
rikstäckande inventering:

Fornminnesinventeringen ”... utgör den enda fasta grunden för frammanan
det av deras (avser olika trakters) flertusenåriga bebyggelsehistoria. Genom 
en exakt kartlagd kännedom om stora områdens sammanhängande forn- 
minnesbestånd ... skall det utan tvivel i en nära framtid bli oss möjligt att 
ganska klart se konturerna icke blott av det land, som småningom under år
tusenden stigit upp ur havet för att... bli vårt nuvarande Sverige, utan också 
av det folk, som under samma årtusenden ... sökt sitt uppehälle här under 
skiftande former ...” (efter Selinge 1988, s. 7).

Fornlämningarnas betydelse som vetenskapliga och kulturhistoriska dokument fick 1937 
ytterligare politiskt stöd med riksdagsbeslutet att framställningen av den ekonomiska 
kartan även skulle omfatta redovisning av fasta fornlämningar. Redan året därpå, 1938, 
kunde Riksantikvarieämbetet, genom ett första statsanslag, påbörja arbetet med en riks
täckande fornminnesinventering (a.a. 1988, s. 8). Jag skall inte här gå närmare in på 
karaktären och inriktningen hos denna förstagångsinventering som utan avbrott kom 
att fortgå fram till 1977, utan bara nämna att dokumentationen till en början helt inrik
tades på traditionella forntida lämningar, såsom gravar, fornborgar, hällristningar o. s. v. 
För en uttömmande redovisning av fornminnesinventeringens framväxt hänvisas i stäl
let till K.G. Selinges artikel Det närvarande förflutna (1988), tillkommen i samband 
med firandet av inventeringens 50 års minne.

Fornminnesinventeringen och fornlämningsregistret uppfattades till en början som en 
engångsuppgift, och någon systematisk ajourhållning av detta ägde inte rum förrän i 
slutet av 1950-talet. Successivt växte dock insikten om registrets betydelse inte bara som 
ett vetenskapligt och kulturhistoriskt forskningsunderlag, utan också som ett underlag 
för fysisk planering. När arbetet med fysisk riksplanering och hushållningen med natur
resurser inleddes i början av 1970-talet kom dåvarande sektionen för fornminnesinven
tering på Riksantikvarieämbetet aktivt att medverka i utarbetandet av kulturminnesvår
dens underlagsmaterial till den fysiska riksplaneringen (Hyenstrand 1978, s. 39).
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Fornlämningar som hela miljöer och arkeologiska system
Kulturminnesvårdens ökade integrering i samhällsplaneringen, från och med 1970-talet 
och framöver, resulterade i en förnyad diskussion om fornlämningars och andra kultur
minnens betydelse för samhället och samhällsmedborgarna. Viktig i sammanhanget var 
här den förändrade syn på landskapet och den fysiska miljön som introduceras genom 
arbetet med fysisk riksplanering. Uttryck som helhetsperspektiv och resurstänkande blev 
plötsligt centrala begrepp i samhällsplaneringen. För kulturminnesvården stod betoningen 
av ett helhetsperspektiv med bevarande av större samlade kulturmiljöer i bjärt kontrast 
till den tidigare objekt- och monumentinriktade bevarandepolicyn. En viss mental be
redskap för ett förändrat synsätt torde dock ha funnits genom de delvis samtida teore
tiska förändringarna inom arkeologi och angränsande ämnesområden.

Den stora inspirationskällan till nya forskningsinsatser inom svensk arkeologi kom från 
Amerika och England med den s. k. nya eller processuella arkeologin som den senare 
kommit att kallas. Med den nya arkeologin introducerades ett funktionellt och processuellt 
synsätt på det förflutna med intresse för människors vardagsliv, ekonomi och social 
struktur. Den processuella arkeologins förgrundsgestalter, Lewis Binford och Colin Ren
frew, var starkt influerade av naturvetenskaplig metodik och menade att denna lagbun
denhet även kunde överföras på mänskliga kulturer och samhällen. Dessa uppfattades 
som en form av system, liknande naturens ekosystem, som ständigt strävar mot jämvikt. 
All förändring i systemet ansågs bero på yttre faktorer medan människan som varelse 
var passiv och underordnad naturen. Tillämpningen av ett systemteoretiskt perspektiv 
på det mänskliga samhället, innebar att ett holitiskt perspektiv på det förflutna betona
des. För att förklara kulturella förändringar måste alla delar av systemet d. v. s. samhäl
let, ses som delar av samma helhet. Jämförelser med socialantropologiska studier kom 
här att bli en viktigt arbetsredskap för att försöka förklara förändringar i de förhistoris
ka samhällenas ekonomiska, sociala och ideologiska system (Trigger 1989, Hodder 1991).

Delar av den nya arkeologins synsätt kom efter hand även att fångas upp inom den för
valtande kulturminnesvården. Framför allt betoningen av en ekologiskt helhetssyn på 
kulturlandskapet, där människa och samhälle utnyttjar och anpassar sig efter givna re
surser och tillgångar, var ett synsätt som väl passade in i den fysiska riksplaneringens 
krav på helhetstänkande och fysisk avgränsning av samlade miljöer. Också fornminnes
inventeringen, som fr. o. m. 1970-talets andra hälft övergick i en revideringsinventering, 
influerades av den nya arkeologin. Åke Hyenstrand har i sitt program för fornminnesin
venteringen perioden 1978-1982, givit följande karakteristik av inventeringens mål un
der den närmast föregående perioden.

”Fornminnesinventeringen har sökt hävda ett funktionellt och processuellt 
miljöbegrepp, d. v. s. att det som miljö definierade området skall erbjuda 
möjligheter att förstå formernas funktionella bakgrund i landskapet. Detta 
innebär förståelse av landskapsutnyttjandet i den aktuella historiska situa
tionen eller processen liksom i tillämpliga fall även ett längre bebyggelse
eller annat humanekologiskt förlopp.” (Hyenstrand 1978, s. 43).

Kulturlandskapet uppfattas vidare, i enlighet med en humanekologisk grundsyn, som en 
mänsklig produkt med möjligheter till analys av olika dimensioner såsom tid, rum, funk
tion och process (a.a. 1978, s. 39).
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Den mångtydiga forntiden
Svensk arkeologi har under 1980- och 1990-talen allt mer kommit att präglas av en 
pluralistisk mångfald i de teoretiska inrikningarna. Parallellt med den traditionella och 
processuella arkeologin, finns i dag t. ex. också en marxistiskt influerad arkeologi, en 
arkeologi som söker det mänskliga eller humanistiska perspektivet och en arkeologi som 
vill närma sig människan i det förflutna utifrån ett kvinno- och genderperspektiv. Det 
finns således inte ett objektivt sätt att se på och tolka det arkeologiska källmaterialet, 
utan många olika sätt beroende på den enskilde forskarens teoretiska utgångspunkter.

Den teoretiska mångfalden är nu inte unik för arkeologin, utan speglar i själva verket en 
allmän situation inom human- och socialvetenskaperna. Den postprocessuella arkeo
login (PPS), med lan Hodder och andra Cambridgearkeologer som drivande krafter, har 
här haft särskild betydelse för den interna arkeologiska debatten. PPS kan något förenk
lat sägas ha uppstått som en kritik mot ”New Archaeology” och dess applicering av ett 
naturvetenskapligt synsätt på mänskliga samhällen. Inom den postprocessuella arkeo
login, har man i stället åter velat knyta an till en humanistiskt forskningstradition, där 
människan som kulturvarelse sätts i fokus. Människan uppfattas som en aktiv part för 
att förstå kulturell variation och förändring. Som lan Hodder visar i sin bok Symbols in 
action (1982) speglar den materiella kulturen inte bara ekologisk anpassning utan också 
sociala relationer mellan olika grupper. Vid tolkning av den materiella kulturen är det 
nödvändigt att integrera denna i en större helhet och se till den kulturella kontexten.

Företrädare för PPS har under senare år allt mer sökt sin inspiration inom olika filoso
fiska skolor och kunskapsteoretiska inriktningar, som t. ex. hermeneutik, fenomenologi 
och semiotik. Med återkoppligen till en humanistisk forskningstradition har också grund
läggande insikter om arkeologins begränsningar vunnits. Det finns således, menar man, 
inga objektiva fakta eller ingen objektiv sanning utan tolkningen av förhistorien och 
våra möjligheter till förståelse av denna är beroende av våra nutida referensramar utgå
ende från sociala, politiska och historiska sammanhang. Arkeologin bidrar i detta per
spektiv till att skapa nya myter om det förflutna som passar in i den moderna världens 
behov. Vissa forskare anser rent av att arkeologiska tolkningar aldrig kan bli något an
nat än ett uttryck för ideologiska och personliga uppfattningar.

Medvetenheten om den teoretiska mångfalden inom arkeologin torde i dag endast i 
ringa utsträckning ha nått ut till den administrativa och förvaltande kulturmiljövården 
ute i landet. Det finns således en inneboende tröghet i förmedlingen av universitets- 
arkeologins teoretiska kunskapsresonemang till de kulturmiljövårdande institutionerna. 
Stig Welinder har i sin artikel Swedish Society, swedish Archaeology and the Public 
Debate uppmärksammat detta problem. Han nämner som exempel att när intresset 
inom kulturminnesvården förändrades från ett monumentinriktat bevarande till större 
landskapsavsnitt, övergick man samtidigt inom universitetet till en postprocessuell ar
keologi med betoning på studier av sociala mönster och maktstrukturer (a.a. 1995, s. 
133). En mera mångtydig och förståelseinrikad arkeologi kan möjligen börja skönjas i 
kulturmiljövårdens arbete, genom en ökad betoning av individrelaterade och upplevelse- 
betingade värden. Kulturmiljön eller landskapet ses här ibland jämföras med en scen där 
händelser, både naturliga och mänskliga berättelser och historier utspelas. Människan 
utgör en aktiv part i denna historia, i vilken fornlämningarna utgör de enda kvarvarande 
fysiska spåren.
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2.3 Synen på bevarande i den statliga kulturpolitiken 
Historisk kontinuitet som identitets- och trygghetsskapande faktor 
Den första officiella ramen för en nationell svensk kulturpolitik presenterades 1974 med 
propositionen Angående den statliga kulturpolitiken. Kulturpolitiken uppfattas i propo
sitionen som en integrerad del av statens övergripande mål att skapa ett mera jämlikt 
samhälle som ger människor förutsättningar till ett rikare liv. Möjligheterna till kultu
rella upplevelser ses som ett demokratiskt rättvisekrav, där kulturell jämlikhet är lika 
viktigt som ekonomisk och social jämlikhet (1974:28, s. 293f).

Medan fornlämningar i det föregående främst uppfattats som vetenskapliga dokument 
och illustrationer till tidigare kulturhistoriska skeden, kom 1974 års kulturpolitiska pro
position att innebära en ökad betoning av den historiska kontinuiteten i landskapet. 
Fornlämningar integreras nu, tillsammans med övriga delar av den fysiska kulturmiljön, 
i ett från politisk synpunkt mera praktiskt användbart kultur arvsbegrepp. Bevarandet 
av den historiska kontinuiteten betonas ha ”... grundläggande betydelse för den enskil
des känsla av trygghet och förankring i tillvaron.” Men säger man ”... samhällets insat
ser för äldre tiders kultur får inte begränsas till ett passivt bevarande”, utan ”... kraft
fulla åtgärder måste till för att levandegöra och föra vidare vårt kulturarv.” (a.a. s. 301).

Ett mänskligt och framtidsinriktat bevarande
Den statliga synen på kulturarvets betydelse för människors trygghet och välbefinnande 
i den fysiska miljön har under senare år givits ytterligare politisk tyngd med propositio
nen Om kulturmiljövård (1987/88:104). Kulturmiljövården skall enligt denna syfta till:

• Att bevara och levandegöra kulturarvet.

• Kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön.

• Att främja den lokala kulturella identiteten.

• Att möta hoten mot kulturmiljön.

• Att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska sammanhang.

Kulturmiljövården har med dessa mål givits en delvis ny och vidgad innebörd. Kulturarv
ens ställning som tillgång i samhällsbyggandet markeras genom tillämpningen av ett 
framtidsinriktat perspektiv. Samtidigt betonas den kulturella identitetens betydelse för 
bygden och samhället, inte minst på det lokala planet (a.a. s. 28f). Kulturen har därmed 
fått en regionalpolitisk roll för utvecklingen i län och kommuner, var syfte är att stärka 
de positiva inslagen i samhällsmiljön, så att människor trivs och känner att deras om
råde är värt att satsa på för framtiden (Björnstad 1994, s. 23).

Även i kulturutredningens betänkande 1995 avseende Kulturpolitikens inriktning beto
nas kulturarvets betydelse för den enskilde individen och för samhället som allt vikti
gare, inte minst efter Sveriges inträde i EU. Detta gäller, sägs det i rapporten, både i fråga 
om

”... den nationella identiteten och i än högre grad den regionala och den lo
kala... Näringsfång, traditioner, fornlämningar, byggnadsskick och levnadsva
nor ger karaktär och kännetecken åt den egna bygden. Bergsbonden i Jämt
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land kan ur vissa aspekter ha goda förutsättningar att identifiera sig med 
sin motsvarighet i Tyrolen. Utifrån andra kriterier är det hans identitet som 
svensk bonde som ger referensramen.” (SOU 1995:84, s. 305).

Från kulturminnesvård till kulturmiljövård
Med regeringens proposition 1987/88:104 introducerades också termen kulturmiljövård 
i det antikvariska språkbruket. De samhällspolitiska motiven till detta förklaras på föl
jande sätt:

”... då uttrycket kulturminnesvård lätt associeras till att bara gälla kultur
arvets specifikt ålderdomliga delar, väljer jag i det följande att använda ut
trycket kulturmiljövård som en sammanfattande benämning för vården av 
den av människan skapade miljön.”

Kultur miljö vår den omfattar därmed hela den odlade och byggda miljön, i vilken kultur
lämningarna ingår som delar av en större rumslig helhet med historisk kontinuitet, 
d. v. s. i en ständigt fortlöpande samhällsprocess. Den tidigare använda termen kultur
minnesvård har med detta kommit att bli en beteckning för kultur miljövårdens centrala 
ansvarsområde, som avser de särskilt värdefulla kulturminnena (prop. 1987/88:104, s. 
28f; Björnstad 1989, s. lf).

Termen kulturmiljö har sedan den officiellt infördes i den antikvariska terminologin varit 
flitigt använd. Jag skall därför avsluta följande avsnitt med att presentera några av de förslag 
till definition av begreppet som hittills förts fram från antikvarisk synpunkt. Nils Blomquist, 
Riksantikvarieämbetet, använder i boken Historien i landskapet följande vida definition:

Med kulturmiljön menas ”... nuet omkring oss med de i landskapet före
kommande lämningarna av människans pågående och förflutna aktiviteter 
och de ofta osynliga sambanden mellan dessa, som gör det möjligt att förstå 
deras innebörd.” (Blomquist 1990, s. 9).

Åke Hyenstrand och Ulf Sporrong väljer i sin artikel Att studera kulturmiljöer i samma 
bok att betona kulturmiljön i fysiskt hänseende - nämligen som en upplevelsebar omgiv
ning bestående av fysiska spår och lämningar från olika tidsperioder - då och nu (Hyen
strand och Sporrong 1990, s. 38f). Från Riksantikvarieämbetets sida har man helt nyli
gen tagit fram ytterligare en precisering av kulturmiljöbegreppet, nämligen som ”... ett 
verksamhetsövergripande begrepp för den historiska dimensionen i dagens landskap, 
definierad utifrån människan.” De fysiska spåren efter mänskliga verksamheter uppfat
tas liksom tidigare som centrala för begreppet, samtidigt som man också poängterar be
tydelsen av ett nära samspel med naturen (Blomquist 1993, s. 7).

Kulturmiljöbegreppet har även diskuterats av den flitigt samhällsdebatterande arkeolo
gen Stig Welinder, som i sin bok Miljö, kultur och kulturmiljö (1993) vill se två olika 
betydelser av ordet. Kulturmiljö, säger Welinder, är dels

”... alla människors fysiska miljö. Människor påverkar, omdanar och bebyg
ger miljön överallt. Denna människoskapade miljö är kulturmiljö i det att 
den är skapad i enlighet med människors kulturella normer och regler för 
hur miljön skall se ut och fungera.”
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Kulturmiljö kan å andra sidan vara

”... speciellt värdefulla utsnitt av omgivningen. Dessa är bestämda och avgrän
sade utifrån en uppsättning kriterier. I denna betydelsen av ordet kan det an
vändas med plural, en kulturmiljö - flertal kulturmiljöer.” (a.a. 1993, s. 49f).

Det är framför allt i den senare betydelsen som begreppet kulturmiljö i dag används 
inom antikvariska myndigheter och institutioner. Kulturmiljövården har här som upp
gift att välja ut de ”goda” miljöer som är värda att bevara, skydda och vårda. För detta 
behövs en vägledande grund med kriterier för bevarande som gör det möjligt att göra 
”riktiga” urval. Welinder noterar att skyddsvärda miljöer i dag ordnas hierarkiskt, från 
sådana som har lokalt/regionalt intresse till miljöer med nationell och global betydelse. 
Urvalet av skyddsvärda miljöer baseras vanligen på kulturhistoriska kriterier, utgående 
från en form av nationell kulturhistoria. Welinder jämför här det övergripande målet 
med att försöka skapa ett ”... gigantiskt kulturhistoriskt museum över Sveriges historia 
ute i landskapet.” Ett museum över det svenska kulturarvet (a.a. 1993, s. 49f).

2.4 Fornlämningar, arkeologi och kulturminnesvård i samhällets tjänst 
- aktuella problem

Kulturminnesvårdens ökade integrering i samhällsplaneringen har sedan 1970-talet re
sulterat i en allt tydligare uppdelning eller sektorisering av arkeologin och dess ansvars
områden. En tudelning av ämnet är i dag tydlig, i en kunskapsproducerande och en ad
ministrativt förvaltande del. Denna tudelning har indirekt även kommit att påverka 
synen på fornlämningar och deras betydelse för samhället. Fornlämningar uppfattas i 
dag å ena sidan som potentiella undersökningsobjekt, innehållande arkeologiska data 
och därmed kunskap om äldre tider och samhällsformer. Inom Riksantikvarieämbetet 
har en särskild terminologi för detta utvecklats, där det talas om fornlämningens prepa
ratsvärde alternativt dokumentationsvarde. Inte ovanligtvis sätts här också likhetstecken 
med begreppet vetenskapligt värde (Jensen 1993, s. 64ff).

Synen på fornlämningars betydelse karakteriseras å andra sidan av att dessa i egenskap 
av lämningar efter äldre tiders seder och bruk ger en kulturhistorisk dimension åt land
skapet liksom upplevelsemässiga kvaliteter. De antikvariska insatserna var, som tidigare 
nämnts, länge inriktade på bevarande och skydd av de enskilda objekten eller monu
menten, vilket fortfarande är tydligt i den gällande kulturminneslagen. Försöken att vid
ga bevarandeperspektivet till att gälla större samlade miljöer eller helheter i kulturland
skapet skall närmast ses som en följd av de övergripande samhällspolitiska besluten om 
en bättre fysisk livsmiljö och hushållning av naturresurser. Kulturmiljövårdens företrä
dare har med den ökade integreringen i samhällsplaneringen här tilldelats ansvaret för 
att peka ut och avgränsa den egna sektorns intresseområden, både på riksnivå och på re- 
gionaVlokal nivå. Den fria arkeologiska forskningen har inte visat något större intresse 
för att medverka i diskussionen om fornlämningars och miljöers bevarande. Bevarande
debatten inom arkeologin har i stället i första hand handlat om hur källmaterialet bäst 
bevaras, från den arkeologiska dokumentationen i fält till materialets tillvaratagande i 
museer och arkiv (jfr Lundström och Näss 1993, s. 135ff).

Professor Björn Myhre kritiserar i sin artikel Kulturminnevern, forskning, ideologi och 
politik den arkeologiska forskningen för att man hittills i alldeles för stor utsträckning 
varit inriktad på produktion av ny kunskap. Forskningsinsatser som riktar sig mot kul
turmiljövården, med syfte att t. ex. klargöra fornlämningars och kulturlämningars so-
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ciała och politiska betydelse i samhället, har däremot inte ägnats något större intresse. 
Myhre tror dock att den teoretiska utvecklingen inom arkeologiämnet, med dess beto
ning av traditionellt humanistiska värden, på sikt kommer att leda till en ökning av så
dana insatser (Myhre 1991, s. 26).

FoU-projektet Landskapsbruk och Forrtlämningar kan här få tjäna som exempel på ett 
aktuellt försök att vidga synen på fornlämningars kulturvärden i ett långtidsperspektiv. 
I projektet kritiseras kulturmiljö vården för sina ambitioner att endast förmedla den ur
sprungliga, verkliga eller sanna bilden av fornlämningarna, medan man i alldeles för 
liten utsträckning tagit hänsyn till och beaktat senare tiders mentala förhållningssätt till 
fornlämningar och kulturlandskap. Genom att ensidigt förmedla bilden av ett kultur
landskap där fornlämningarna får sitt värde genom att vara lämningar från en särskild 
tidsperiod, har den folkliga historieskrivningen medvetet eller omedvetet givits lägre 
värde eller betydelse. För att skapa ökad förståelse för fornlämningars bevarande är det 
nödvändigt, menar man, att i större grad än hittills även lyfta fram de folkliga traditio
ner och föreställningar som är knutna till dessa. Det handlar om att förmedla bilden av 
ett kulturlandskap med mångtydiga fornlämningar (Burström 1993, s. 7ff och 1997, s. 104ff; 
Zachrisson 1994, s.40ff).

Ökade forskningsinsatser är generellt sett viktiga och angelägna för att möta hoten mot 
fornlämningars bevarande. Detta gäller i synnerhet för de icke synliga fornlämningarna. 
Som Torun Zachrisson påpekar, hotas våra fornlämningar och kulturmiljöer inte bara 
av fysisk skadegörelse och borttagning, utan också av anonymitet. Fornlämningar är 
tysta fossil, i regel utan namn och utan ett förflutet som kan berättas i form av sägner 
och sagor (Zachrisson 1997, s. 30ff). Det måste ses som en viktig uppgift, både för 
forskningen och kulturmiljövården, att utveckla strategier och metoder för hur det dolda 
kulturlandskapet kan göras synligt och tillgängligt för en bredare allmänhet. Bodil Pe
tersson pekar i detta sammanhang på vikten av att vi måste skapa nya berättelser i land
skapet om det förflutna, för att begränsa skadegörelse och borttagande. Genom att syn- 
liggöra och sätta namn på det dolda kan vi på sikt motverka ”glömskans förödelse” (Pe
tersson, manus).
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3. Värdebedömning av fornlämningar

En fråga av central betydelse för den förvaltande kulturmiljövården är hur man från 
antikvarisk synpunkt bestämmer fornlämningars värden, samt hur dessa kan användas 
som en grund för avvägningar om bevarande eller borttagande enligt kulturminneslagen. 
Frågan har under senare år varit föremål för ingående behandling och diskussion inom 
kulturmiljövården i Norge, medan en motsvarande belysning inom svenskt område hit
tills saknats. Syftet med följande kapitel är att ge en överblick över karaktären hos de 
försök till värdebedömning av fornlämningar som genomförts samt peka på några av de 
problem som fortfarande kvarstår.

3.1 Tidigare försök till antikvarisk värdebedömning 
Kulturminner og vassdragsvern 1983
Ett av de mer genomarbetade försöken att bestämma fornlämningars och andra kultur
minnens bevarandevärden finner man i den statliga norska rapporten Kulturminner og 
vassdragsvern (NOU 1983:43). Utredningen inleddes i slutet av 1970-talet på initiativ 
av Miljövernsdepartementet, med syfte att försöka klargöra de kulturhistoriska beva
randevärdena hos ett 60-tal olika vassdrag (älvdalar) inför vattenkraftens planerade ut
byggnad. Som en grund för detta arbete formulerades en rad värderingskriterier eller 
kulturhistoriska bevarandevärden som man i utredningen valde att kalla dem. En viktig 
utgångspunkt i utredningen var att man inför bedömningen av vassdragens bevarande
värden tog hänsyn till olika gruppers behov i samhället. Man menar sig här kunna ur
skilja tre olika intressegrupper: nämligen vetenskapliga intressen, d. v. s. fornlämningar- 
na som potentiella forskningsobjekt, allmänna intressen som i mera vid förstånd avser 
bruket av och upplevelsen av fornlämningar samt juridiska intressen i den meningen att 
fornlämningar kan användas för att dokumentera historiska förhållanden som har juri
disk betydelse. Som en särskild del av de allmänna intressena betonas dessutom använ
dandet av fornlämningar för turiständamål och för friluftslivet.

Inför den samlade bedömningen av vassdragens kulturhistoriska bevarandevärde, ge
nomfördes kvantitativa beräkningar av s. k. ”hopade” värderingskriterier, fördelade på 
två olika värdegrupper. I den första gruppen, kunskapsvärden, återfinns kriterier såsom 
kunskapspotential, forskningstradition, pedagogiskt värde, tillgänglighet, bevarande
tillstånd, hantverksmässigt och stilhistoriskt värde, typiskhet, sällsynthet och mångfald. 
En särskild värdefaktor i sammanhanget var dessutom kulturlämningarnas rumsliga kopp
ling till älvdalar och vatten sett från funktionell, topografisk och visuell synpunkt. I den 
andra gruppen, definierad som upplevelsevärden, återfinns kriterier som visuella och es
tetiska värden, symbolvärden samt identitetsvärden av olika slag (a.a. 1983, s. 25ff).

Verneverdi og utvelgelsekriterier 1987
Med utgångspunkt från erfarenheterna i NOU-rapporten ovan och andra liknande arbe
ten framtogs 1987 av den norska Riksantikvaren skriften Verneverdi og utvelgelses- 
kriterier, innehållande förslag till olika kriterier för bedömning av kulturminnens beva
randevärde. Sammanställningen, som omfattar tio olika delvärden, gör inte krav på att 
vara heltäckande. De värden som lyfts fram är följande: 1) Identitetsvarde, d. v. s. kul
turmiljön eller det enstaka objektet som identitetskapande element; 2) Symbolvärde; 3) 
Historiskt källvärde; 4) Ålder; 5) Autencitet, d. v. s. äkthet eller grad av ursprunglighet 
i förhållande till en viss period; 6) Representativitet och sällsynthet; 7) Variation och ho
mogenitet; 8) Miljövärde, lämningens förhållande till den omgivande miljön; 9) Pedago
giskt värde samt 10) Skönhetsvärde, konstnärligt värde (Bull 1987, s. 26f).
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Fornminnesvern og forvaltning 1996
Det senaste i raden av norska bidrag kommer från Norsk Institutt for kulturminne
forskning (NIKU) och Anne-Sophie Hygens bok Fornminnesvern og forvaltning. En teo
retisk och metodisk tilnærming til planlegging og praksis i fornminnevernet (1996). 
Hygens kanske viktigaste bidrag till diskussionen är att hon sätter in kulturminnesvår
den i ett teoretiskt och filosofiskt sammanhang, för att på detta sätt spåra de idéer som 
ligger till grund för rådande traditioner och värderingar inom verksamheten. Hygen ger 
här en uttömmande presentation och kritisk diskussion av de teorier och begrepp som 
används inom kulturminnesvården. Några av de centrala begrepp som diskuteras är 
miljö, identitet, upplevelse och bevarande. Hygens visar i sin genomgång att det inte 
finns en klar teoretisk grund inom kulturminnesvården utan flera olika ideologier. De 
val och prioriteringar som görs inom verksamheten påverkas ständigt av våra egna vär
deringar och uppfattningar om verkligheten. Hittills har kulturminnesvården dock i all
deles för liten grad ”vært ’vitenskapeliggjort’, d. v. s. gjort til gjenstand for kritisk og me
todisk beskrivelse og analyse” (Hygen 1996, s. 65f).

Själv är Hygen, i sitt sökande efter en teoretisk grund för kulturminnesvården, starkt in
fluerad av filosofi och kunskapsteori. Sin inspiration hämtar hon i första hand från herme- 
neutiken och Hans-Georg Gadamers filosofi och tankar i hans arbete Wahrheit och Metho
de (1960, reviderad 1993). Enligt Hygen bör det främsta kravet på en användbar teori 
vara:

”... at den gir et tankemessig fundament eller ramme for virksomheten, 
samtidig som den skaper rom for ulike valg og prioriteringer. En kritisk og 
spørrende måte å forholde seg til såvel terminologi og ideologier som til 
praksis, til koblingen og konsekvensen mellom dem, og en åpenhet i forhold 
til meninger utenfor seg selv, finner jeg er godt grunnet i hermeneutikken 
som grunddidé.” (Hygen 1996, s. 66).

Begreppen värde och kvalitet ägnas i Hygens arbete särskild uppmärksamhet, där hon 
pekar på vikten av att skilja mellan dessa. Det är således inte fornlämningarna i sig som 
värderas utan de egenskaper eller kvaliteter som vi tillskriver dessa. Hygen menar att 
värdebegreppet inom kulturminnesvården fått en ”speciell och absolut ladning”, varför 
hon i stället väljer att ersätta detta med ett kvalitetsbegrepp. Det senare visar tydligare 
att det är frågan om identifierade och tolkade egenskaper snarare än absoluta sådana 
(a.a. 1996, s. 131).

Att upprätta program för kulturminnesvård 1984
Frågor rörande värde och värderingskriterier har inom svenskt område hittills främst 
diskuterats i samband med bedömning av äldre bebyggelse och kulturlandskap. Redan 
1979 presenterades från byggnadsantikvarisk sida, i samband med byggnadsvårds- 
utredningens betänkande Kulturhistorisk bebyggelse - värd att vårda, ett försök att de
finiera grunderna för bedömning av äldre byggnaders kulturhistoriska värde (a.a. 1979, 
s. 122ff). När Riksantikvarieämbetet fem år senare tog fram en övergripande vägled
ning för upprättande av regionala och kommunala kulturminnesvårdsprogram, var denna 
emellertid anmärkningsvärt befriad från råd avseende värdebedömning. I skriften Att 
upprätta program för kulturminnesvård framhålls inför urvalet av ”kulturminnen, kultur
miljöer och karaktärslandskap” att dessa ”... skall spegla länets kulturhistoria” samt att 
urvalet ”... skall ha ett välbevarat kulturhistoriskt innehåll och kunna upplevas som il
lustrationer till hur människan satt sin prägel på kulturlandskapet.” (min kursivering). I
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vägledningen framhålls vidare att den kulturhistoriska beskrivningen skall omfatta en 
motivering med kulturhistoriska argument för objektets bevarande. Som exempel på 
värderande egenskaper anförs: övergiven - levande, monumental - anspråkslös, unik - 
representativ samt egenskaper som komplex, relikt, ålderdomlig och ursprunglig. Det 
kan, noterar man, handla om vetenskapliga värden, pedagogiska, estetiska eller emotionel
la värden. Några försök att närmare diskutera dessa begrepp eller sätta in dem i ett sam
manhang görs däremot inte (a.a. 1983, s. 17 ff).

RAÄ:s bebyggelseprojekt 1995
Under 1990-talet har från RAÄ:s sida, med det så kallade Bebyggelseprojektet, inletts 
ett mera systematisk forskningsarbete för att finna ett system för kulturhistorisk värde
ring. De preliminära resultaten av projektets arbeten har i skrivande stund presenterats 
i Kulturmiljövård. 1995:1-2. Kulturhistoriskt värde är, enligt projektet, inte något enty
digt begrepp utan består av flera olika delar. Vissa av dessa är, menar man, åtminstone 
från teoretisk synpunkt, möjliga att mäta eller beräkna, medan andra genom att vara 
knutna till människan och hennes referensramar kännetecknas av en större grad av sub
jektivitet. Till de mätbara värdena, här kallat dokumentvärden, räknas faktorer som på 
olika sätt berättar om byggnadens historia. Som exempel nämns byggnadshistoriskt, 
byggnadstekniskhistoriskt, arkitekturhistoriskt, samhällshistoriskt, socialhistoriskt, per- 
sonhistoriskt och teknikhistoriskt värde.

Utöver dessa, som man uttrycker det, ”faktiska” värden, föreligger också upplevelse
värden som på grund av sin subjektiva eller personliga karaktär är mer eller mindre svår- 
fångade. Som exempel på klassiska begrepp vilka karakteriserar upplevelsen av en bygg
nad, nämns arkitektoniskt och konstnärligt värde, patina, miljöskapande värde, konti - 
nuitetsvärde, identitetsvarde samt traditionsvärde och symbolvärde. Till dessa två grund
motiv (dokumentvärde och upplevelsevärde) läggs i värderingen också in olika förstär
kande eller övergripande motiv. Fyra begrepp framhålls här vara av särskild vikt, näm
ligen äkthet (autencitet), tydlighet (pedagogiskt värde), kvalitet samt värdeparet säll
synthet och representativitet. De sistnämnda värdena måste, framhåller man, självfallet 
bedömas med hänsyn till olika perspektiv, d. v. s. på nationell, regional eller lokal nivå 
(Unnerbäck och Nordin 1995, s. llf).

Natur- och kulturlandskapet i arealplanleggningen 1987
Vikten av att samordna natur- och kulturmiljövårdens olika bevarandevärden har under 
det senaste årtiondet uppmärksammats i olika sammanhang. Som exempel kan nämnas 
Nordiska ministerrådets miljörapport Natur- och kulturlandskapet i arealplanleggningen 
(1987), i vilken det görs försök att definiera kriterier för utpekande av särskilda bevarande
värden i landskapet. Fem olika värdekriterier uppfattas i rapporten som gemensamma 
för natur- och kulturmiljövården. Det första av dessa är representativitet eller typiskhet. 
I rapporten framhålls vikten av att säkra ett urval av områden som ger en bred och så 
representativ bild som möjligt av natur- och kulturutvecklingen. Helhetsfaktorn fram
hålls med hänsyn till landskapsbilden här som synnerligen viktig. En annan gemensam 
värdefaktor är mångfald som för kulturmiljövårdens vidkommande avser variation i 
fråga om olika fornlämningar och kulturlämningar, liksom olika kulturhistoriska möns
ter som visar på kontinuitet över tid. Mångfald eller variation uppfattas i rapporten som 
en av de bärande utgångspunkterna för värderingen av landskapet. Det betonas att mång
fald är ett relativt begrepp som måste ställas i förhållande till lokala eller regionala för- 
hållanden.Ytterligare exempel på värdekriterier, gemensamma för natur- och kulturmiljö
vården, är sällsynthet, orördhet och egenvärde. Dessutom pekas ett antal särskilda värde
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kriterier ut, vilka anses ha överordnad betydelse. Lämningarnas pedagogiska värden för 
undervisning och forskning uppfattas således ha avgörande betydelse liksom också de
ras symbolvärden, identitetsvärden och estetiska värden (a.a. 1987, s. 9ff).

3.2 Reflexioner kring kvarstående problem
Jag har i detta avsnitt presenterat några av de försök till värdebedömning som tidigare 
genomförts inom kulturmiljövården. Ett återkommande problem i de arbeten som grans
kats är att man saknar en tydlig teoretisk och metodisk grund. Endast Anne-Sophie 
Hygens arbete Fornminnesvern og forvaltning utgör här ett undantag. Avsaknaden av 
denna grund får som följd att man inte tydligt gör åtskillnad mellan de två centrala 
begreppen värde respektive kvalitet/egenskap, utan blandar samman dessa. Begrepps
förvirringen tar sig här varierande uttryck. Å ena sidan används egenskaper som t. ex. 
unik, representativ, autentisk och välbevarad, som likvärdiga med begreppet värde. Å 
andra sidan tilldelas eller påförs fornlämningen ett bestämt värde, utan att man närmare 
definierar eller klargör vilka egenskaper som konstituerar detta värde. Man talar om 
vetenskapliga värden, kulturhistoriska värden och upplevelsemässiga värden. Problemet 
är dock att värdena i sig inte kan mätas eller kvantifieras, utan endast de egenskaper 
som de grundas på. För att ta ställning till ett visst värde, måste man i stället först ta 
ställning till vilka kvaliteter som är väsentliga för bedömningen (jfr Hygen 1996, s. 
13Iff). Det handlar om att försöka enas om vissa grundläggande kriterier, d. v. s. red
skap, verktyg eller kännetecken, som kan anses meningsfulla och med vars hjälp man 
kan bedöma lämningens värde i bestämda avseenden. Först därefter är det möjligt att 
genom en sammanvägning av de olika värdena ta ställning till lämningens samlade värde.

Fornlämningar utan synligt märke ovan jord ägnas i de olika arbetena generellt sett liten 
uppmärksamhet. Det är i sig en väsentlig begränsning, eftersom det ofta är dessa läm
ningar som särskilt hotas av skadegörelse och borttagande. I flera av de norska arbetena 
har diskussionen medvetet fokuserats på kulturminnen från historisk tid. Detta har dock 
sin praktiska förklaring genom att dessa lämningar (tillkomna efter 1537), enligt den 
norska kulturminneslagen från 1978, inte är automatiskt fredade på samma sätt som 
fasta fornlämningar.

Upplevelsebetingade värden utgör i de statliga kulturpolitiska målen ett viktigt motiv 
för bevarande av kulturminnen och kulturlandskap. I regeringspropositionen till ny kul
turminneslag 1987/88:104 framhålls att:

”Möjligheten att kunna uppfatta och värdera kulturmiljön är sålunda i hög 
grad kunskapsberoende. Kulturmiljövården bör därför bygga på samspel 
mellan insatser i enlighet med medborgarnas uppfattningar om vari de vikti
ga kulturkvaliteterna ligger och en utveckling av den allmänna medvetenhe
ten och kunskapsbasen.” (1987/88:104, s. 30).

En viktig fråga för kulturmiljövården är hur man vid bedömning av fornlämningars och 
miljöers upplevelsevärden integrerar allmänhetens synpunkter och uppfattningar. Upp
levelser av fornlämningar och deras miljöer är som det betonas i regeringspropositionen 
till stor del beroende av våra kunskaper om det förflutna. Kulturmiljövården har till
sammans med den arkeologiska forskningen här ett särskilt ansvar för att förmedla så
dana kunskaper som krävs för att uppfatta och förstå dessa. Samtidigt finns i upplevel
sen av kulturlandskapet också andra icke kunskapsrelaterade värden, förknippade med 
den subjektiva upplevelsen av visuella, estetiska och känslomässiga kvaliteter. På vilket
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sätt bör denna senare typ av upplevelser integreras i myndigheternas bedömning av värdet? 
Endast få av de här refererade arbetena diskuterar detta problem. Vems eller vilkas uppfatt
ningar är det som gäller? Är det förhållningssättet hos de människor som bor och vistas 
inom området? Eller är det i stället vår egen syn som kulturmiljöförvaltare och arkeologer 
som är utgångspunkten? Frågorna är inte helt okomplicerade och kanske man lite självkri
tiskt bör fråga sig om man från antikvarisk sida är intresserad av att släppa det egna mono
polet eller kontrollen över hur fornlämningar bör bevaras, upplevas och uppfattas?

Ett annat näraliggande problem är hur man metodiskt sett belägger fornlämningars 
upplevelsevärden? Elur mäter man det som är vackert och som känslomässigt berör oss? 
Hur belägger vi fornlämningars identitetsskapande värden? Vems identitet är det för 
övrigt som avses? Hygen som diskuterar dessa problem menar att om det är ”folkets” 
uppfattningar vi avser, måste vi också särskilt undersöka eller dokumentera vilka dessa 
är. Vi kan, menar Hygen, antingen genomföra kvantitativa undersökningar av männis
kors uppfattning, eller som alternativ analysera hur upplevelser av fornlämningar och 
deras miljöer framställs och förmedlas i den samtida konsten och litteraturen (Hygen 
1996, s. 51).

Ytterligare en fråga av central betydelse för kulturmiljövården är hur värdebedömningar 
kan bilda underlag för avvägningar enligt kulturminneslagen om fornlämningars beva
rande eller borttagande. Vilka värden, kunskapsmässiga eller upplevelsemässiga, bör 
vara vägledande? Är det lämningens estimerade kunskapspotential eller källvärde för 
framtida forskning som skall vara styrande eller är det i stället mer samhällsorienterade 
värden som t. ex. fornlämningens estetiska och pedagogiska upplevelsekvaliteter som 
bör vara vägledande? På vilka grunder skall avvägningar i de enskilda fallen baseras? 
Hygen, som diskuterar problemet, framhåller att samhällskontexten naturligtvis har 
stor betydelse för utfallet. Det finns dock, menar hon, allmänt sett en stor osäkerhet 
inom verksamheten om var tyngdpunkten skall läggas. En fördjupad diskussion efterly
ses här av värdebegreppet sett utifrån en ideologisk och samhällsmässig kontext (jfr 
Hygen 1996, s. 115).
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4. Teoretisk grund för värdebedömning

Avsaknaden av en övergripande teoretisk och metodisk ram för värdebedömning torde 
för kulturmiljövårdens arbete ofta ha resulterat i att fornlämningar antingen försetts 
med intuitiva ”värdeetiketter” eller med egenskaper som sekundärt upphöjts till egna 
värden. Trots detta har subjektivitet i den antikvariska bedömningen vanligen uppfat
tats som något både problematiskt och oönskat, varför man vänt sig mot naturvetenska
perna för att i det kvantitativa och mätbara finna stöd eller garanti för objektivitet.

Strävan efter objektivitet i antikvariska värdebedömningar är förståelig från administra
tiv och förvaltande synpunkt. Eftersom all värdering av historiska företeelser och läm
ningar innehåller ett tolkande moment är den på samma gång tyvärr omöjlig. Fornläm- 
ningars betydelse utgår från våra egna tolkningar och värderingar av det förflutna i nu
tiden. Det vore en illusion att hävda motsatsen.

Jag kommer i det följande att argumentera för att kulturmiljövården i sökandet efter en 
teoretisk och metodisk grund bör ansluta sig till en humanistisk vetenskapstradition. Jag 
föreslår hermeneutiken som en lämplig teoretisk ram och metod för kulturmiljövårdens 
arbete, eftersom denna på ett tydligt sätt visar att det fråga om en tolkande och evalu
erande värderingsprocess. Jag skall i detta sammanhang också diskutera några för kul
turmiljövården centrala begrepp. De termer vi skall se närmare på från kunskapsteore
tisk synpunkt är värde och kvalitet. Jag belyser även skillnaderna mellan kvantitativ och 
kvalitativ analysmetod samt hur dessa utnyttjats i samband med antikvarisk värdebe
dömning.

4.1 Värde och egenskap
Att värdera något innebär att man tar ställning för ett visst objekt eller en bestämd 
företeelse och dess värde eller betydelse. Begreppet värde förutsätter i ett filosofiskt 
språkbruk att någonting är föremål för en positiv värdering, uppskattning eller gillande. 
Värdena i sig kan indelas i både materiella och andliga men också i moraliska och reli
giösa värden.

Värdet hos ett föremål eller en företeelse grundas på de kvaliteter eller egenskaper vi 
tillskriver denna. När vi tar ställning till värdet hos t. ex. en stenåldersboplats eller grav
hög, är det inte boplatsen eller högen som sådan vi värderar, utan de olika attribut hos 
denna vi implicit eller explicit anser vara meningsfulla eller betydelsefulla för oss. Synen 
på värdet är därmed inte konstant utan förändras från en tid till en annan. Uppfatt
ningen om det förflutna växlar med det egna perspektivet; av våra glasögon som är 
färgade utav dagens värderingar och synsätt. Vad som är viktigt och relevant att betona 
i dag kan i framtiden komma att uppfattas på ett annat sätt. En konsekvens av det sagda 
är att fornlämningars olika värden inte är något abstrakt och inomvetenskapligt tillde
lat, utan en effekt av någonting i högsta grad konkret och verkligt. Värdena hos fornti
dens boplatser och gravar definieras och artikuleras först genom mötet med dagens 
människor och samhälle. Det handlar om en kommunikativ process i vilken de fysiska 
spåren efter forntidens samhällen får betydelse först när dessa konfronteras med en 
mottagare. All värdering är således nutidsorienterad i den meningen att den syftar till att 
klargöra objektets betydelse för oss i dag - här och nu. Värderingar är av samma anled
ning relativa till sin karaktär, genom att grunderna för de urval av kvaliteter vi anser vik
tiga gradvis förändras med tiden.
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I tidigare försök att skapa system för antikvarisk värdering (jfr avsnitt 3.1 ) har man ofta 
framhållit vikten av att skilja mellan objektiva och subjektiva värderingsgrunder. Indel
ningen i objektiva och subjektiva data eller egenskaper har sin grund inom filosofin, där 
redan John Locke i sin Essay concerning human understanding (1690) presenterade tan
kar om verkligheten och våra möjligheter att uppleva denna. I kunskapsteoretiskt hän
seende skiljer man i allmänhet mellan objektiva eller primära och subjektiva eller sekun
dära grundegenskaper. De primära egenskaperna är sådana som anses existera oberoen
de av om de uppfattas eller inte, t. ex. form, storlek, vikt och rörelse. Begreppet objektiv 
innebär i detta perspektiv att människan, i sin beskrivning av verkligheten eller ett visst 
fenomen, är ”neutral”, d. v. s. opartisk, korrekt, saklig eller fri från värderingar och sub
jektiva uppfattningar. Objektiva data är i förlängningen härav mätbara, d. v. s. kan an
vändas för kvantitativa analyser och beräkningar. I den kvantitativa analysen studeras 
egenskapen utifrån ett mängdperspektiv. Målet är att undersöka hur olika på förhand 
definierade egenskaper fördelar sig samt om det föreligger eventuella samband mellan 
olika objekt eller företeelser (Barbosa da Silva och Wahlberg 1994, s. 55f). De sekundära 
egenskaperna kännetecknas av att dessa är beroende av en subjektiv varseblivning ge
nom våra sinnesintryck för att komma till uttryck. Exempel på subjektiva egenskaper är 
förnimmelser av färg, smak, lukt och känsla. Det kan handla om upplevelser av det egna 
jaget och identiteten, av ångest, skuld, lidande, glädje, lycka, kärlek, musik, skönhet och 
andlighet m. m. De kvalitativa egenskaperna utgår således från mänskliga upplevelser, 
vilket i sig innebär att de inte kan mätas eller kvantifieras på samma sätt som ”hård
data”. För undersökningar av subjektiva egenskaper eller upplevelser används i stället 
kvalitativa analysmetoder, utgående från filosofiska inriktningar såsom hermenuetik och 
fenomenologi (a.a. 1994, s. 56ff).

Inom den förvaltande kulturminnesvården var man länge tämligen ensidigt inriktad på 
de enskilda monumenten, vilket fått till följd att man kommit att tillskriva dessa kon
kreta värden, i form av påståenden eller postulat. Man talar t. ex. om lämningens kun
skapsvärde/vetenskapliga värde alternativt dess kulturhistoriska värde, utan att närmare 
precisera på vilka grunder tolkningen baseras. En tänkbar förklaring härtill ges av den 
norska kulturminnesvårdsforskaren A-S. Hygen som menar att det bakomliggande tanke
systemet bör sökas inom den filosofiska inriktningen nykantismen. Enligt Hygen torde 
det ha funnits

”... et behov for å tilpasse de historiske vitenskapene til det naturvitenska
pelige forbilde i dennes förklaring av påviselige kjensgjerninger, idet de postu
lerte en verden av verdier, et system av kulturverdier i et helhetlig verdi
system.”

Naturvetenskapens objektivitetsbegrepp har således använts för att skapa en mera ”till
förlitlig” grund för bedömning av historiska värden. Övergången till ett mera miljöinrik- 
tat helhetstänkande från 1970-talet och framöver har inte nämnvärt ändrat på detta för
hållande. Möjligen kan försöken till objektivisering av kognitiva sinnesintryck, i form av 
upplevelsevärde, estetiska värden, symbolvärden, ses som ett begynnande steg mot en 
betoning av mera humanistiskt betingade egenskaper (Hygen 1996, s. 41f).

4.2 Kvantitet som värderingsgrund
Som framgår av föregående avsnitt har man inom den förvaltande kulturminnesvården 
i regel använt kvantitativa metoder som arbetsredskap för värdebedömning. Syftet med 
kvantitativ metod är att bestämma mängden eller kvantiteten hos en viss företeelse eller
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egenskap för att på detta sätt nå fram till ny kunskap om denna. Metodens tillämpning 
förutsätter en verklighetsuppfattning som utgår från en logiskt-deduktiv kunskapsmodell. 
Detta innebär att man först utgår från en teori om den företeelse som skall studeras, för 
att sedan pröva hur verkligheten stämmer med hypotesen (teorin). För att kunna mäta 
eller fastställa mängden hos de kvaliteter man undersöker, måste dessa på förhand be
gränsas eller väljas ut. Den kvantitativa metoden står här i stark kontrast till den kvalitativa 
metoden, vars syfte just är att fånga upp de kvaliteter som beskriver företeelsen. Grundläg
gande för den kvantitativa metoden är också uppfattningen att forskaren helt är skild från 
”objektet”, d. v. s. den företeelse eller det fenomen som undersöks (Eneroth, 1987, s. 7ff).

Tillämpningen av kvantitativa beräkningsmetoder på arkeologiska lämningar och före
teelser har i antikvariska sammanhang vanligen ansetts ge en objektiv, d. v. s. värderings- 
fri, grund för ställningstaganden avseende värdet. Jag skall förtydliga detta påstående 
genom att lyfta fram två exempel på värderingskriterier, där kvantitetsbegreppet haft 
stor betydelse för den antikvariska bedömningen. De kriterier vi skall se närmare på är 
förekomst och karakteristisk.

Med begreppet förekomst avses den mängd eller det antal lämningar av en viss kategori, 
t. ex. megalitgravar, stenåldersboplatser, gravhögar, fornborgar eller labyrinter, som finns 
dokumenterade i ett bestämt rumsligt sammanhang. Det kan t. ex. gälla antalet läm
ningar inom den lokala bygden eller regionen sett i förhållande till riksperspektivet, men 
det kan också gälla den nationella nivån som sådan. Kvantitativa beräkningar av olika 
kategoriers rumsliga förekomst, förutsätter i sig en precisering av mängdförhållanden, 
d. v. s. huruvida något är vanligt eller ovanligt, allmänt förekommande eller unikt/säll
synt. Dessa begrepp eller egenskaper har sedan kommit att användas sekundärt som en 
grund för antikvariska värdebedömningar. Fornlämningar som utifrån ett rumsligt per
spektiv är ovanliga, unika eller sällsynta har från antikvarisk synpunkt vanligen ansetts 
ha ett större värde jämfört med kategorier som är vanliga eller allmänt förekommande.

Begreppet karakteristisk är i jämförelse med föregående term mera relativ till sin karak
tär, men likväl kvantitativt mätbar. Med denna avses huruvida något, t. ex. en viss forn- 
lämningstyp är typisk eller representativ i något avseende. Det kan gälla i rumsligt hän
seende - för ett bestämt område, en bygd eller region; men det kan också gälla i betyd
ligt snävare avseende, t. ex. för en viss typ av miljö med särskilda topografiska känne
tecken. Att ett gravröse ligger på ett karakteristiskt topografiskt läge har i antikvariska 
sammanhang i allmänhet ofta uppfattats som en värdeförhöjande faktor. Motsvarande 
förhållande torde gälla för sådana lämningar som illustrerar en för bygden/regionen 
karakteristisk näringsform, t. ex. gotländska kalkugnar.

Jag har med dessa exempel velat peka på några antikvariska begrepp, där man med 
tillämpningen av kvantitativ metod och kvantifiering i mera vid bemärkelse, menat sig 
få en objektiv d. v. s. värderingsfri, grund för ställningstaganden avseende fornlämningars 
och miljöers kulturhistoriska eller vetenskapliga värde. En viktig faktor som mera sällan 
påtalats i detta sammanhang, är att urvalet av värderingskriterier i sig grundas på en 
subjektiv värdering av olika egenskapers innebörd och betydelse. Indelningen resulterar 
dessutom i en polarisering av positiva respektive negativa egenskaper, vilket i sig kan 
leda till svårigheter avseende bedömningen av lämningar som hamnar mitt emellan dessa 
poler. Den på kvantitativa grunder baserade indelningen ger för dessa fornlämnings- 
typer föga eller ingen vägledning alls.
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Övergången från ett monumentinriktat bevarande till ett bevarande där helheten och de 
miljömässiga sambanden betonas, har under senare år medfört ökade krav på en kom
pletterande värderingsgrund, som också tar hänsyn till de kognitiva sinnesintrycken. 
Problemet har inte i första hand varit att formulera olika typer av värdeförhöjande upp
levelser, som t. ex. tydlig/monumental, pedagogisk, identitetsskapande, vacker, stämnings
full o. s. v., för att nämna några exempel. Problemet har i stället varit att upplevelserna i 
sig, på grund av sin subjektiva karaktär, ansetts mer eller mindre svåra att objektivisera med 
hjälp av kvantitativa metoder. Den kvantitativa metodens tillämpning ställer således krav på 
en bredare undersökning av olika uppfattningar (jfr avsnitt 5.7, Estetiskt upplevelsevärde).

4.3 Kvalitet som värderingsgrund
Med begreppet kvalitet avses den väsentliga karaktären eller egenskapen hos ett föremål 
eller fenomen. Kvalitet har således att göra med hur någonting är beskaffat, vilket bety
der att alla empiriska fenomen är kvalitativa i den meningen att de har någon form av 
egenskap (Starrin 1994, s. 21).

Bengt Starrin ger i sin artikel Om distinktionen kvalitativ - kvantitativ i social forskning, 
förslag till definition av begreppet kvalitativ metod. Enligt Starrin syftar den kvalitativa 
metoden, i motsats till kvantitativ metod, till att försöka identifiera och beskriva de icke 
kända eller otillräckligt kända egenskaper, företeelser eller innebörder hos ett visst före
mål eller företeelse som karaktäriserar denna. Den kvalitativa analysen är därmed sökan
de till sin karaktär, i det den har som mål att klarlägga variationen, strukturen eller pro
cessen hos det som studeras (a.a. 1994, s. 21). Målet med den kvalitativa metoden kan 
också uttryckas på följande sätt; nämligen att försöka klarlägga de olika kvaliteter som 
behövs för att fånga upp det centrala, d. v. s. kärnan hos den företeelse som studeras. 
Varje kvalitet eller egenskap utgör med tillämpningen av ett helhetsperspektiv därmed 
bara en del eller delaspekt av helheten. Kvalitativa metoder utgår från människans 
kognitiva upplevelser, d. v. s. subjektiva sinnesintryck av verkligheten. Det kvalitativa är 
därmed det som är möjligt att uppleva men som inte kan kvantifieras eller mätas (Ene- 
roth, 1987, s. 47foch 76ff).

Kvalitativa metoder kan genomföras på många olika sätt beroende på karaktären hos 
den fråga eller det fenomen som studeras. En metod som är särskilt lämpad för evalu
ering av historiska företeelser är hermeneutiken, vars företrädare bl. a. intresserar sig 
för tolkning och förståelse av upplevelsemässiga fenomen. Jag skall i följande avsnitt 
återkomma till hermeneutiken som metod och filosofiskt begrepp.

4.4 Den teoretiska plattformen
Kvantitativa metoder syftar som tidigare nämnts till att mäta eller fastställa hur mycket 
som finns av en viss egenskap eller företeelse, för att på detta sätt nå ny kunskap. De 
parametrar man vill undersöka måste därför redan på förhand väljas ut och avgränsas. 
En sådan metodik är enligt min uppfattning inte generellt sett lämplig som grund för 
värdebedömning, eftersom all värdering utgår från subjektiva upplevelser av olika före
teelser och fenomen. Värdering och värdebedömning som begrepp bör i stället ses uti
från ett humanistiskt och kunskapsteoretiskt perspektiv, och i enlighet härmed belysas 
med hjälp av en kvalitativ analysmetod. Med en sådan metod ges också utrymme för 
värderingarnas relativa, d. v. s. icke statiska karaktär. Våra värderingar förändras såle
des i takt med samhällets allmänna sociala, politiska och ekonomiska utveckling. Av 
samma anledning kan några absoluta svar eller slutgiltiga omdömen inte heller ges avse
ende det förflutnas betydelse och värde för oss här och nu.
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Erkännandet av subjektivitetens väsen och ständiga närvaro i allt vad vi företar oss, är 
av grundläggande betydelse i sökandet efter en teoretisk grund och användbar metodik 
för värdebedömning. Jag har i detta sökande inspirerats av Anne-Sophie Hygens arbete 
Fornminnevern og forvaltning (1996). Hygen argumenterar i sin bok för tillämpningen 
av en humanistisk grundsyn och metodik som ideologisk ram i försöken att evaluera 
fornlämningars och deras miljöers värden. Hon framhåller här den inriktning inom filo
sofin och vetenskapsteorin som kallas hermeneutik, som den bäst lämpade kvalitativa 
metoden för detta ändamål (a.a. 1996, s. 61ff).

Begreppet hermeneutik har i vetenskapshistoriska sammanhang använts på många olika 
sätt. Ursprunget till ordet finner man i gudanamnet ”Hermes” i den antika grekiska 
mytologin. Hermes som var gudarnas budbärare, hade till uppgift att översätta gudar
nas budskap till människorna. Budskapen till de dödliga var ofta dunkla till sin karaktär 
och det var här budbärarens uppgift att tolka dessa. Begreppet hermeneutik kommer av 
det grekiska verbet ”hermeneuein” som betyder ”att tolka”. Enligt Per-Johan Ödman 
var termen dock redan i antiken mera mångtydig än så:

”Hermeneutik byggde på tecken, tydning, råd och maning. Den avsåg att 
gripa djupt in i människors liv. Den refererade till deras praxis. Förståelsen 
skulle ge mottagarna ett nytt perspektiv på tillvaron, så genomgripande att 
de skulle välja att förändra sina liv.” (Ödman 1983, s. 7f).

Hermeneutiken som filosofisk teori- och metodlära har sina rötter i arbeten av Schleier
macher, Ditley, Heidegger, Gadamer och Ricoeur. Efter att inledningsvis, under 1600- 
och 1700-talen, ha använts som en metod för tolkning av bibeltexter, kom hermeneu- 
tiken under 1800-talet och framöver att genomgå flera viktiga förändringar. Genom 
Schleiermachers insatser omvandlades denna från en ren texttolkningslära till en metod 
för att förstå alla sorters utsagor och texter genom tolkning (Ödman 1983, s. 27). Med 
William Ditleys arbete inriktades det hermeneutiska tänkandet på försök att finna ve
tenskapliga modeller för tolkning av humanvetenskapliga fenomen. Enligt hans uppfatt
ning bör sådana modeller inte grundas på begrepp som ”kraft” och ”energi” utan på 
”innebörd”. De humanistiska vetenskaperna har i motsats till naturvetenskaperna såle
des möjligheter att, genom det ”mänskliga tänkandets strukturlikhet”, förstå sitt under
sökningsobjekt inifrån. Centrala begrepp i Ditleys s. k. förståelsemetodik är ”upplevel
se, uttryck och förståelse”. Ditley för i sina resonemang också in termen ”historikalitet” 
(Geschichtlichkeit), som är ett uttryck för människans delaktighet eller integrering i 
historien som process.

”Eftersom människan är historisk, är förståelsen det också. Meningen, inne
börden befinner sig alltid i ett sammanhang som sträcker sig både in i det 
förflutna och i framtiden.” (Ödman 1983, s. 30).

Med Martin Heideggers bok Sein und Zeit (Varat och tiden) (1927) förvandlas herme- 
neutiken till en existentiell filosofi.

”Förståelse är enligt Heidegger inte något man är i besittning av, ett red
skap att ta till då det behövs. Förståelse är i stället konstituerande för vårt 
vara-i-världen, den sammanhänger oupplösligt med vår existens. Den är 
grunden för vårt tolkande, med vilket den ständigt samverkar.” (Ödman 
1983, s. 17).
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H-G. Gadamer vidareutvecklar i arbetet Wahrheit und Methode (Sanning och metod) 
(1972) Heideggers existentiella filosofi. Kunskapssökande och förståelse är för Gadamer 
inte i första hand fråga om en metod utan om öppenhet och deltagande, ett dialektiskt 
förhållande mellan subjekt och objekt. Denna process bör enligt Gadamer karakterise
ras av ett frågande, undrande och kritiskt sökande förhållningssätt (Ödman 1983, s. 18).

Hermeneutik handlar i vid bemärkelse om att tolka och förstå världen och verkligheten 
omkring oss. Hermenuetikens uppgift är därmed inte att söka sanningen utan att söka 
efter förståelse. Det finns inte ett sätt att se och förstå världen på, utan många olika sätt. 
Gemensamt för dessa är dock att vi, när vi studerar verkligheten omkring oss, aldrig kan 
ställa oss själva utanför denna.

”Vi kan och bör läsa mycket, ta del av andras arbete och erfarenhet, samla 
in material, iakttagelser och data. Men vi kommer för den skull inte i en po
sition utanför våra liv, föreställningar och bedömanden. Hur vi tolkar och 
förstår betingas alltid av att vi är historiska varelser.” (Ödman 1983, s. 10).

En viktig del av hermeneutikens tolknings- och förståelseprocess är begreppet ”förför
ståelse”. Härmed avses forskarens tidigare erfarenheter, insikter eller kunskaper om det 
objekt eller fenomen som studeras. Förförståelsen utgör därmed en viktig grund eller ett 
stöd för i vilken riktning sökandet efter insikt och förståelse bör påbörjas. Det råder i 
den hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen ett nära samspel mellan de olika 
delarna och helheten, i det som kallas för ”den hermeneutiska cirkeln” eller ”spiralen”. 
Förståelsehorisonten ändras således med kunskapssökande! i en ständigt fortlöpande 
process (Ödman 1983, s. 81).

Jag instämmer i Anne-Sophie Hygens uppfattning om att hermeneutiken, genom sitt 
sökande, evaluerande och tolkande förhållningssätt, är väl lämpad som överordnande 
teoretisk ram och metod för kulturminnesvårdens arbete. Den hermeneutiske forskaren 
söker således, i enlighet med en humanistisk forskningstradition, inga absoluta svar och 
sanningar utan har ett frågande och kritiskt granskande förhållningssätt till det som 
skall undersökas. En metodik som stämmer väl in på arkeologins sätt att förhålla sig till 
sitt källmaterial.

Jag har i det föregående (jfr avsnitt 3.1) försökt visa hur man inom kulturmiljövården av 
tradition valt att använda värdebegreppet som en grund för prioritering. Hygen väljer i 
sitt arbete att gå bort från begreppet värde, då hon anser att ”... det har fått en så spesiell 
og absolutt ladning i kulturminnesvernet. ” Som alternativ vill hon i stället använda 
kvalitetsbegreppet

”... fordi dette bedre beskriver at der er tale om evaluerte (oppfattede, erkjen
te, formente, valgte, identifiserte, undersøkte, oppdagete, analyserte) egen
skaper heller enn om tilsynelatende absolutter (positivt eller objektivt tilstede
værende, postulater, sannheter, noe som er eller kan bli målt). Dette under
streker at våre vurderinger er flerdimensjonale og mangfoldige, og forankrer 
kulturminnesvernet der det hører hjemme, nemlig i den kvalitative huma
nistiske tradisjon.” (Hygen 1996, s. 131).

Själv är jag tveksam till Hygens kategoriska sätt att avskriva värdebegreppet och ersätta 
detta med ett kvalitetbegrepp. Enligt mitt synsätt är problemet inte så enkelt. Det är
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således inte frågan om ett antingen - eller, utan om ett både - och. Att enbart analysera 
och tolka en lämnings eller miljös kvaliteter, är från antikvarisk synpunkt lika ofullstän
digt, som att utan analys eller på intuitiv väg tillskriva eller påföra ett visst värde. De 
kulturmiljövårdande institutionerna måste i sina omdömen och motiveringar i stället 
sträva efter att bli mera tydliga och lättförståeliga gentemot myndigheter och allmän
het. En sådan tydlighet uppnås bäst genom en kvalitativ analys av egenskaper och värde. 
Syftet med analysen bör - med ett hermeneutisk synsätt - vara att med hjälp av ett 
sökande och frågande förhållningssätt tolka de kvaliteter som från antikvarisk synpunkt 
bedöms vara centrala för den lämning eller företeelse som skall värderas. Bedömningen 
av olika egenskaper kan därefter användas som en grund för evaluering av värdet. För
förståelsen, d. v. s. våra tidigare erfarenheter och kunskaper, är här viktig i samman
hanget, eftersom den skapar insikt och möjligheter för tolkning. Ett kritiskt förhåll
ningssätt till våra egna fördomar och kunskaper är samtidigt nödvändigt för att kunna 
frigöra oss från det traditionella och nå ny insikt eller förståelse. Jag vill på nytt betona 
att målet med kvalitativa värdeanalyser inte bör vara att försöka nå fram till ett bestämt 
eller absolut värde, d. v. s. att bestämma det definitiva värdet hos fornlämningen och 
dess miljö. Målet bör i stället vara att utifrån en tolkning av olika egenskaper ge uttryck 
för en bedömning av värdet.
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S. Utgångspunkter för kvalitativ värdeanalys

Jag har i det föregående argumenterat för att sättet att se på fornlämningar och deras 
värde ytterst är resultatet av en tolkande process. Det finns således inte ett sätt att se på 
fornlämningar utan många olika sätt. Vilka egenskaper och i förlängningen härav vilka 
värdeperspektiv vi i det enskilda fallet väljer att lyfta fram beror på våra teoretiska ut
gångspunkter och vetenskapliga förhållningssätt, men också på våra övriga kunskaper 
och erfarenheter, såväl personliga som yrkesmässiga.

Syftet med detta avsnitt är att öka insikten om hur vi inom kulturmiljöområdet använ
der och ser på olika värdebegrepp och värdegrundande egenskaper. Jag föreslår här med 
utgångspunkt från den historiska tillbakablicken i avsnitt 2, att fornlämningars betydel
se bör struktureras utifrån tre övergripande begrepp eller delvärden:

• Vetenskapligt värde.

• Pedagogiskt värde.

• Nutida upplevelsevärden.

Jag kommer inledningsvis att redogöra för min syn på innebörden och förståelsen av 
dessa delvärden, varefter jag presenterar och diskuterar ett urval av sådana egenskaper 
som i regel ansetts ha en positiv eller värdehöjande inverkan.

5.1 Vetenskapligt värde
Det finns hos de flesta fornlämningar och miljöer någon form av vetenskaplig potential. 
Hur vi bedömer eller tolkar denna - som intressant och värdefull eller av mindre bety
delse - beror på många olika faktorer. Grundläggande i sammanhanget är det rådande 
forskningsläget och våra tidigare kunskaper om fornlämningen. Andra viktiga faktorer 
är den egna vetenskapliga förankringen och teoretiska skolningen, liksom våra prak
tiska kunskaper och erfarenheter. För att bedöma fornlämningars vetenskapliga värde, 
måste vi som arkeologer och kulturmiljövårdare sätta in dessa i ett forskningshistoriskt 
sammanhang så att vi kan ställa frågor till materialet. Först därefter är det möjligt att 
göra en kvalitativ bedömning och tolkning av den vetenskapliga potentialen. Detta inne
bär att det inte finns något objektivt mätbart eller självskrivet sätt att se på det veten
skapliga värdet. All bedömning är i stället subjektiv och beroende av vilket eller vilka 
perspektiv vi väljer att anlägga på materialet. Vi kan välja ett kronologiskt eller kultu
rellt perspektiv, ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv, men också ett socialt och 
ideologiskt eller t. ex. könsrelaterat perspektiv på materialet.

Arkeologin har som övergripande mål att, genom studier av kulturella lämningar och 
spår, försöka nå ökade kunskaper om människan i det förflutna. Fornlämningar rymmer 
- i egenskap av mänskliga kulturyttringar - en socialt, kulturellt och ideologiskt sam
mansatt eller mångtydig karaktär. Arkeologer har för sina tolkningar och förståelse av 
källmaterialet därför ofta sökt inspiration inom andra humanistiska och samhällsveten
skapliga ämnen, företrädesvis socialantropologi men också t. ex. religionshistoria och 
filosofi. Källmaterialets starkt fragmentiserade och förändrade karaktär, bidrar även till 
att man för sina tolkningar behöver ta hjälp av naturvetenskapliga analyser och expert
kunnande inom ämnen som t. ex. kvartärgeologi och -biologi, osteologi och kulturgeo
grafi. Det nära samarbetet med forskare från andra discipliner har under årens lopp
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resulterat i att arkeologiska lämningar inte bara har ett explicit vetenskapligt värde för 
arkeologer, utan också för t. ex. kulturgeografer, kvartärbiologer och osteologer. Detta 
är en viktig faktor att minnas när man försöker närma sig frågan om fornlämningars 
vetenskapliga betydelse.

Man ser ofta, företrädesvis i Riksantikvarieämbetets terminologi, en preferens för att i 
stället för vetenskapligt värde använda begrepp som undersökningsvärde, dokumenta
tionsvarde eller preparatsvärde. Denna senare typ av begrepp leder dock felaktigt tan
ken till att det skulle finnas ett särskilt egenvärde hos fornlämningen, oberoende av oss 
arkeologer och antikvarier. Eftersom jag menar att det är precis tvärtom, d. v. s. att det 
är vi själva som utifrån våra tolkningar av olika egenskaper väljer att tillskriva fornläm- 
ningarna olika betydelser, bör vi också undvika att använda värdebegrepp som är objekt- 
relaterade.

Definitionen på vetenskapligt värde måste enligt min uppfattning dessutom förtydligas 
för att bättre svara mot hela den arkeologiska forskningsprocessen - d. v. s. från doku
mentation och tolkning av källorna i fält till bearbetning, analys och tolkning för att nå 
ny kunskap om det förflutna - som ju är det yttersta målet. Jag föreslår därför att man 
vid bedömning av det vetenskapliga värdet delar in detta i ett källrelaterat värde och ett 
kunskapsrelaterat värde. Det källrelaterade eller arkeologiska värdet är med ett sådant 
synsätt knutet till de fysiska källornas vetenskapliga potential, dels som ett arkiv i mar
ken, dels i egenskap av fynd och gravningsrapporter i museernas magasin och arkiv. Det 
kunskapsrelaterade eller kulturhistoriska värdet utgörs däremot av de tolkningar eller 
den kunskap avseende källornas funktion och betydelse över tiden som genom den ar
keologiska dokumentationen och analysen gjorts tillgängliga för oss (jfr förförståelsen).

Källrelaterat eller arkeologiskt värde
Fornlämningars källrelaterade värde kan beskrivas som deras potential att, genom ar
keologisk dokumentation och tolkning, förse oss med kunskaper om och förståelse för 
tidigare generationers människor och samhällen. Fornlämningar innehåller därmed ingen 
objektiv och mätbar kunskap. Det är i stället utifrån våra iakttagelser och tolkningar av 
de fysiska spåren som vi kan nå ökad kännedom om det förflutna. Ett generellt problem 
för arkeologin är att våra tolkningar ofta försvåras av de arkeologiska källornas sam
mansatta och mångtydiga karaktär. De fysiska spåren speglar således inte bara männis
kors sociala och praktiska vardagsliv, utan ger oss också möjligheter att glänta på dör
ren till de tankar och den föreställningsvärld som präglat människornas liv i det för
gångna. Det är här viktigt att vi inte begränsar våra undersökningar och analyser till att 
bara gälla frågor kring fornlämningarnas ursprungliga funktion och betydelse, utan att 
vi har ett öppet och diakront förhållningssätt till källorna.

Bedömningar avseende fornlämningars arkeologiska värde tillkom under 1800-talet se
nare del för att inför hot om borttagande säkra lämningarnas källvärde och därmed ve
tenskapliga intresse (jfr avsnitt 2.2). Kunskapsutvinning är enligt 1993/94 års forsknings- 
politiska proposition fortfarande i dag det primära målet för landets arkeologiska upp
dragsverksamhet (prop. 1993/94:177). Samtidigt utgör de arkeologiska källorna inte bara 
forskningens intresse, utan den vetenskapliga bearbetningen är i stället ett medel för att nå 
ny kunskap om det förflutna som kan komma alla människor till gagn och glädje.

Antikvariska bedömningar har, i takt med den moderna markexploateringens behov och 
arkeologins och kulturmiljövårdens professionalisering, tyvärr i allt högre grad kommit
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att handla om vilken ambitionsnivå och därmed kostnadsnivå som behövs för att säkra 
en tillfredsställande dokumentation. Min undersökning på länsstyrelserna (jfr bilaga 7:2) 
visar att de antikvariska myndigheterna i regel är förhållandevis nöjda med detta förfa
rande, som man anser vara ett effektivt sätt att begränsa eller förhindra onödigt bort
tagande av fornlämningar. Med en sådan grundläggande syn på det vetenskapliga värdet 
uppstår emellertid förr eller senare den något obehagliga frågan: är alla fornlämningar 
förhandlingsbara från arkeologisk synpunkt om man betalar tillräckligt med pengar för 
att säkra en god dokumentation? Svaret på denna fråga torde förhoppningsvis vara: Nej 
- alla fornlämningar är inte förhandlingsbara. Men varför är detta så? Hur kommer det 
sig att vi uppfattar vissa fornlämningar som viktigare att bevara åt framtidens arkeolo
ger och forskare jämfört med andra? På vilka grunder baserar vi vår tolkning och upp
fattning om det arkeologiska vetenskapliga värdet?

Kunskap srelater at eller kulturhistoriskt värde
Fornlämningars kunskapsrelaterade eller kulturhistoriska värde kan karakteriseras som 
de tolkningar och slutsatser avseende lämningarnas funktion och betydelse som genom 
vetenskaplig bearbetning och analys kommer till vår kännedom. Det kulturhistoriska 
värdet omfattar därmed inte bara tolkningar av lämningarnas ursprungliga betydelse, utan 
också de olika innebörder dessa kan ha haft för människor under andra senare tidsskeden.

Kulturhistoriskt värde är för kulturmiljövården i dag ett av de mest centrala och sam
lande begreppen, både som övergripande rambeskrivning för den egna verksamheten, 
och som argument eller motiv för bevarande i enskilda ärenden. Termen har en stark 
förankring i den statliga kulturpolitiken, där det kulturhistoriska arvet allmänt sett upp
fattas som en grundläggande faktor för människors välbefinnande och livskvalitet i ett 
samhälle statt i förändring. Begreppet kulturhistoriskt värdefull har under senare år 
kommit att bli en flitigt utnyttjad term, både internt inom kulturmiljövården och bland 
politiker och allmänhet. Uttrycket har genom flitigt bruk nästan fått ett eget liv, där 
utrymmet för egna tolkningar och tyckande är stort. Det kan av denna anledning vara 
intressant att närmare undersöka vad termen kulturhistorisk, d. v. s. kulturhistoria, står 
för. I ett aktuellt uppslagsverk ges följande karakteristik av ordet. Kulturhistoria är

”... den vetenskap som utforskar kulturlivet och civilisationsprocessen bort
seende från det politiska skeendet.” (Nationalencyklopedin 1993, Bd 11).

Begreppet förtydligas ytterligare i ett annat dagsaktuellt uppslagsverk. Kulturhistoria, 
sägs det här

”... handlar om den mänskliga kulturens former och utveckling, såväl den 
materiella som den andliga. Ämnet är uppdelat i ett flertal discipliner, t. ex. 
arkeologi, etnologi, konstlitteratur och lärdomhistoria.” (Bra Böckers lexi
kon 1995, Bd 14).

Definitionen av begreppet hålls tämligen kort i dessa verk, från fyra till fjorton rader. 
Det kan därför vara intressant notera att termen i en äldre uppslagsbok från 1950 ges 
inte mindre än en spalt i utrymme. Begreppets innebörd fördjupas här på följande sätt: 
Kulturhistoria

”... i vidsträckt mening vill giva en allmän bild av människornas sätt att le
va och tänka under olika kulturperioder, av deras teknik och bostadsförhål-
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landen, deras umgängesformer och sociala liv över huvud och av deras andli
ga odling i dess olika förgreningar.” Kulturhistoria ”... i trängre mening 
studerar de typiska formerna för människornas livsföring under olika peri
oder, deras sätt att förvärva sitt livsuppehälle, deras seder och bruk i helg 
och socken m. m.” (Svensk Uppslagsbok 1950, Bd 17).

Kulturhistoriskt värde hos en fornlämning eller miljö innebär helt enkelt att denna rym
mer någon form av information om den mänskliga kulturen under äldre tidsskeden. Alla 
fornlämningar rymmer därmed i egenskap av människoalstrade spår ett potentiellt kul
turhistoriskt värde. I praktiken görs dock ständiga avvägningar i fråga om vilka delar av 
det kulturhistoriska arvet som skall bevaras åt framtiden. Frågan är på vilka grunder vi 
företar dessa avvägningar. Vad är det som gör att vi väljer att tillskriva vissa lämningar 
ett större kulturhistoriskt värde jämfört med andra?

Synkrona eller diakrona kulturhistoriska tolkningar
Fornlämningars arkeologiska och kulturhistoriska värde grundas på våra tolkningar av 
deras betydelse och funktion i det förflutna. Våra tolkningsförfaranden kan här vara 
dels synkrona, dels diakrona. Synkrona i den bemärkelsen att de endast avser fornlämning- 
ens samtida funktion eller betydelse, d. v. s. som är knuten till lämningens ursprungliga 
anläggnings- eller tillkomsttid. Våra tolkningar kan också vara diakrona, genom att ta 
fasta på de många olika betydelser eller funktioner som fornlämningen tilldelats av män
niskor under senare efterföljande tidsskeden.

Av dessa båda förhållningssätt har det synkrona - till för bara några år sedan - vanligen 
ansetts vara det enda ”rätta” sättet att se på fornlämningars arkeologiska och kulturhisto
riska betydelse (se avsnitt 6, Exemplet Värnhem). Det är fornlämningarnas ursprungliga 
funktion och betydelse för människan i egenskap av forntida gravplatser, boplatser, kult
platser o. s. v. som vi bör eftersträva ny kunskap om och förståelse för. Vad som därefter 
hänt på platsen anses i detta sammanhang ha sekundär betydelse för den kulturhisto
riska tolkningen, dock med undantag för sådana faktorer som har källkritisk relevans 
för tolkningen. Det skall här noteras att ursprunglighet i denna synkrona bemärkelse i 
själva verket ofta avser ganska betydande tidsavsnitt. Anläggnings- och användnings
tiden för en viss boplats eller gravplats kan som bekant sträcka sig över åtskilliga århund
raden, ibland rent av något årtusende.

Undantag från det synkrona förhållningssättet torde tidigare endast ha förekommit då 
fornlämningens ursprungliga rumsliga kontext varit okänd eller omöjlig att rekonstru
era, som i fallet med Flärenestenen i Dagsnäs (se avsnitt 6, Exemplet Dagsnäs). Under 
senare tid har emellertid, företrädesvis inom den universitetsanknutna arkeologin, märkts 
ett ökat intresse för att se på fornlämningar ur ett mera nyanserat och människoorienterat 
synsätt (jfr t. ex. Burström 1993 och 1997). Fornlämningar uppfattas utifrån detta per
spektiv som ideologiskt och kulturellt meningsbärande konstruktioner till vilka olika 
tankemönster, minnen, betydelser och funktioner under olika tider varit knutna. Det är 
inte självklart så att vi i alla situationer nödvändigtvis måste betona de tolkningar som 
är knutna till den ursprungliga betydelsen. Fornlämningar rymmer i stället, med ett 
diakront förhållningssätt till den kulturhistoriska tolkningen, flera olika betydelser eller 
innebörder över tiden, både kända och okända. Jag tänker här på de kända minnen som 
i form av olika folkliga traditioner finns nedtecknade; men också på de minnen som 
fortfarande finns dolda för oss i det arkeologiska materialet. Jag tror det är viktigt att 
man inom både arkeologin och kulturmiljövården framgent har ett öppet förhållnings
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sätt till den kulturhistoriska tolkningens mångfald och komplexitet samt att denna öp
penhet får prägla vårt sätt att möta hoten mot fornlämningars bevarande.

5.2 Exempel på värdegrundande egenskaper
Jag skall i följande avsnitt diskutera ett urval av olika egenskaper som jag menar har 
betydelse för vårt sätt att se på fornlämningars vetenskapliga värde, såväl källrelaterat 
som kunskapsrelaterat. Min allmänna utgångspunkt är att man först måste ha någon 
form av kunskap eller hypotes om den fornlämning eller företeelse som skall bedömas 
(jfr förförståelse). Detta är nödvändigt för att man i sin tur skall kunna ställa frågor till 
materialet. Vad anser vi oss i dag veta om den berörda fornlämningen? Vilka frågor eller 
problem har tidigare i ett forskningshistoriskt perspektiv belysts och diskuterats? På 
vilket sätt kan denna lämning förväntas bidraga till att fördjupa våra kunskaper?

Det är enligt min uppfattning därefter viktigt att bedömningen grundas på en kvalitativ 
analys av egenskaper som vi från forskningssynpunkt anser påverkar det vetenskapliga 
värdet. Jag tänker här i första hand på egenskaper som har en positiv eller värdeförhöjande 
inverkan. Det är dock viktigt att man i den samlade analysen även tar hänsyn till sådana 
faktorer som kan innebära ett fysiskt hot mot fornlämningens bevarande och det veten
skapliga arkiv i marken som denna utgör.

Hur vi tolkar olika värdegrundande egenskaper, d. v. s. om vi uppfattar dessa som posi
tiva, negativa eller utan betydelse, beror på fornlämningens karaktär men också på de 
perspektiv och frågor vi väljer att utgå från. Egenskaper som i en viss kontext uppfattas 
som grundläggande och betydelsefulla, kan i ett annat sammanhang framstå som rela
tivt sett utan betydelse. Det är således tämligen självklart att vi, beroende på om vi ställs 
inför ett vikingatida flatmarksgravfält, en stenåldersboplats eller medeltida bytomt, väl
jer att anlägga olika forskningsperspektiv, utgående från frågor om kronologiska, kultu
rella, sociala, religiösa och mentala förhållanden. Valet av perspektiv påverkar i sin tur 
hur vi tolkar de olika egenskapernas betydelse för det vetenskapliga värdet.

Vi skall i det följande se närmare på ett urval av olika egenskaper som torde påverka vår 
bedömning av fornlämningars vetenskapliga värde. De egenskaper som jag avser att dis
kutera är följande:

• Hög ålder/avsaknad av skriftliga källor

• Kvantitet och kvalitet

• Ovanlig/sällsynt/unik

• Vanlig/allmän förekomst

• Karakteristisk/representativ

• Välbevarade lämningar och samband

• ”Goda bevaringsförhållanden”

• Kontinuitet

• Komplexitet och homogenitet
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Hög ålder/av saknad av skriftliga källor
Hög ålder samt avsaknaden av skriftliga källor är några av de kriterier som i allmänhet 
anses ha grundläggande betydelse för att ge fornlämningar ett vetenskapligt värde. Forn- 
lämningar uppfattas som ett arkiv i marken, innehållande sådan information om det för
flutna som vi inte kan erhålla på annat sätt genom andra källor. Med hjälp av arkeolo
giska undersökningar kan fornlämningarnas källvärde frigöras och omvandlas från empi
riska fakta till kulturhistorisk kunskap.

Alderskriteriets betydelse som värdegrundande kriterium har under senare år allmänt 
sett tonats ner. Frågan om olika fornlämningskategoriers vetenskapliga kunskapspotential 
är dock långt ifrån en avslutad diskussion. Detta framgår tydligt av den förnyade debatt 
kring fornlämningsbegreppet, dess innebörd och praktiska tillämpning, som blossat upp 
under senare år. Debatten som framför allt gällt de historiska eller efterreformatoriska 
lämningarna, såsom torpgrunder, backstugor men också senare tiders småindustriella 
lämningar, har sin grund i frågan huruvida dessa innehåller ett vetenskapligt källvärde i 
förhållande till det skriftliga källmaterialet; samt om de mot denna bakgrund bör upp
fattas och hanteras som fasta fornlämningar eller ej. Företrädarna för en nedtoning av 
alderskriteriets betydelse menar att också senare tiders lämningar bör betraktas som 
fast fornlämning eftersom de kan förväntas ge ny kunskap om dessa tidsskeden. Mot
ståndarna å sin sida hävdar att arkeologiska undersökningar inte skulle bibringa någon 
ny information sett i förhållande till den kunskap vi redan har utifrån de skriftliga käl
lorna (jfr Ersgård 1990; Mogren 1995).

Jag ansluter mig själv till uppfattningen att ting och text inte bör uppfattas som varand
ra motställda och konkurrerande fenomen, utan i stället betraktas som kompletterande 
delar av en gemensam komplex och mångtydig verklighet. Olika typer av källmaterial 
speglar olika sidor av samma verklighet. Det är forskarens uppgift att försöka rekon
struera, tolka och förstå denna tidigare verklighet. Valet av källmaterial, arkeologiskt 
eller skriftligt, står därför i förhållande till de perspektiv och frågor vi önskar att belysa. 
Det kan gälla frågor om tidsmässiga, kulturella och sociala förhållanden, d. v. s. med en 
kulturhistorisk förankring. Men det kan också gälla frågor som mer knyter an till det 
ideologiska, till frågor om förändringar i människors mentalitet och förhållningssätt till 
den egna verkligheten. Vilken vikt vi tillägnar alderskriteriets betydelse för det veten
skapliga värdet, beror således ytterst på valet av forskningsperspektiv samt de frågor om 
människan som vi söker en fördjupad kunskap om (jfr Andrén 1988).

Kvantitet och kvalitet
Kvantitet eller mängdförhållanden används inom kulturmiljövården ofta som ett själv
ständigt kriterium för värdebedömning. Det kan handla om kvantitativa aspekter på 
olika fornlämningskategorier, t. ex. antalet gropkeramiska fångstboplatser, hällkistor, 
labyrinter eller hällmålningar sett utifrån ett visst rumsligt eller geografiskt perspektiv. 
Olika kategorier kan här, beroende på vilket perspektiv som tillämpas, regionalt/lokalt 
eller nationellt, fastställas vara mer eller mindre vanliga eller ovanliga, representativa 
eller sällsynta. Att fornlämningar i något avseende är unika, ovanliga eller sällsynta upp
fattas ofta ha särskilt betydelse för det vetenskapliga värdet. Ett mera ambivalent för
hållningssätt torde råda i fråga om lämningar som är vanligt förekommande. Medan 
uttrycket ” massförekomst” rymmer en negativ klang eller ger upphov till negativa associa
tioner, visar begrepp som representativ eller karakteristisk i stället att det rör sig om en 
selektiv bedömning av företeelser med en allmän förkomst. Fornlämningen är vanlig därför 
att den t. ex. utgör en för bygden eller regionen karakteristisk näringsform eller gravfältstyp.
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Kvantitativa aspekter ses ibland också tillämpas på enskilda fornlämningslokaler. Det 
kan gälla storleken eller den fysiska omfattningen hos en viss boplats eller gravfält. Men 
det kan också handla om det arkeologiska källmaterialets sammansättning och karaktär 
mer specifikt, i termer av t. ex. antal registrerade fynd och anläggningsspår, såsom stolphål, 
härdar, gravfynd, metall- och keramikfynd o. s. v. Den kvantativa omfattningen eller 
mängden av fynd och anläggningar blir i detta fall ett sätt att mäta och därmed uttrycka 
fornlämningens arkeologiska värde.

Enligt min uppfattning bör kvantitet emellertid i första hand användas som ett praktiskt 
hjälpmedel för att bedöma värdet. Frågan om huruvida en viss fornlämning är unik eller 
representativ, rik på anläggningsspår eller fynd, blir således först vetenskapligt intres
sant när denna integreras i en forskningshistorisk kontext, d. v. s. när det kvantitativa 
bedöms utifrån kvalitativa aspekter.

Ovanlig, sällsynt, unik
Fornlämningar som är ovanliga, sällsynta eller rent av unika ges inom kulturmiljövården 
ofta ett stort värde. Varför är detta så? Är det ovanliga nödvändigtvis mer intressant 
från vetenskaplig synpunkt jämfört med det som är vanligt och allmänt förekommande? 
Naturligtvis är det inte så. Att unika lämningar tillskrivs ett större värde beror i stället 
på att dessa - p. g. a. sin ringa förekomst - ger arkeologin få tillfällen eller möjligheter 
till dokumentation och utforskning. Företeelser som är unika i något avseende har emel
lertid också historiskt sett ofta tillskrivits en stark positiv laddning. Människan har såle
des under olika tider och i olika kulturer gärna eftertraktat det som är ovanligt och säll
synt förekommande. Det kan gälla allt ifrån guld och andra ädelmetaller till antika 
konstskatter och exotiska fornlämningar. Det sällsynta blir genom sin begränsade före
komst till något åtråvärt och därmed symboliskt och/eller ekonomiskt värdefullt.

För att få vetenskaplig relevans är det emellertid inte tillräckligt att lyfta fram det unika 
i termer av kvantitativa mängdförhållanden. Det unika måste i stället preciseras och de
finieras samt sättas in i ett större forskningshistoriskt sammanhang. På vilket sätt är 
fornlämningen unik? Är det i tidsmässigt eller geografiskt hänseende? Eller beror det 
unika på tolkningar av anläggningens funktion eller på förekomsten av olika konstruk- 
tionstekniska detaljer? Fornlämningens unicitet måste dessutom ges en tydlig vetenskap
lig förankring, d. v. s. integreras i det aktuella arkeologiska forskningsläget. Det är först 
i detta skede som en mer kvalitativ bedömning av det unikas karaktär kan genomföras. 
På vilket sätt bidrar det faktum att fornlämningen är unik till dess vetenskapliga bety
delse? Man måste i detta sammanhang också vara uppmärksam på att en företeelse, 
som vid en viss tidpunkt bedöms vara unik i något avseende, inte för all framtid nödvän
digtvis förblir unik. Nya inventeringar eller arkeologiska undersökningar kan således 
snabbt förändra de forskningsmässiga utgångspunkterna. Förhållandet kan också vara 
det omvända, d. v. s. att fornlämningar som tidigare ansetts vanliga, plötsligt blir säll
synta p. g. a. sekundär borttagning.

Allmän förekomst eller karakteristisk/representativ
Lämningar som är vanliga eller allmänt förekommande utgör motpolen till det unika 
eller sällsynta. Man möts inom kulturmiljövården tidvis av uppfattningen att det som är 
vanligt förekommande har ett lägre värde från vetenskaplig synpunkt. Så är naturligtvis 
inte fallet. Tolkningen av ”det vanliga” som mindre betydelsefullt, utgår i stället från 
tanken att dessa lämningar genom sin allmänna förekomst ger arkeologin fler tillfällen 
och därvid möjligheter till arkeologisk undersökning och beforskning. Även fornlämningar
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som är allmänt förekommande rymmer ju en vetenskaplig potential. Det är därför åter 
först när lämningarnas karaktär definierats samt integrerats i ett större forskningshisto- 
riskt sammanhang som den vetenskapliga betydelsen kan bedömas från kvalitativ syn
punkt. Den kvalitativa analysen innebär i detta fall en nyansering av ”det allmänna” i 
förhållande till olika perspektiv och frågor utgående från den kunskap vi i dag har om 
företeelsen. Det kan vara en nyansering i kronologiskt eller korologiskt hänseende, men 
det kan också röra sig om en precisering avseende kulturella, funktionella eller ideolo
giska förhållanden. Att beskriva fornlämningar som representativa eller karakteristiska 
i något avseende, är ett konkret sätt att ge uttryck för en kvalitativ bedömning eller gra
dering av ”det allmännas” betydelse. Det kan handla om fornlämningar som är karakte
ristiska för en viss tidsperiod, men också om lämningar som är typiska för en särskild 
region och på detta sätt bidrar till den regionala särarten eller ”identiteten”, t.ex. små
ländska höglandets röjningsröseområden eller Östergötlands stensträngsområden. Repre
sentativitet kan också användas i snävare rumslig bemärkelse för att t. ex. markera bety
delsen av enskilda fornlämningstypers karakteristiska belägenhet i landskapet.

Välbevarade lämningar och samband
Det arkeologiska källmaterialets fysiska konstitution är, enligt min uppfattning, en fak
tor av grundläggande betydelse vid bedömning av det vetenskapliga värdet. Fornlämningar 
kan således vara mer eller mindre väl bevarade eller skadade och förändrade, vilket 
ytterst påverkar deras betydelse som vetenskapligt källmaterial. Det är därför viktigt att 
man vid bedömning av det källrelaterade värdet tar hänsyn till både den allmänna kon
stitutionen hos fornlämningen och dess miljö samt till de fysiska förutsättningarna för 
det arkeologiska fyndmaterialets bevarande.

Att fornlämningar är välbevarade, d. v. s. endast i liten grad påverkats eller förändrats 
av senare tiders markanvändning eller verksamheter, torde allmänt sett ha en positiv 
inverkan på det vetenskapliga värdet. Detta gäller i synnerhet beträffande fornlämningars 
närmiljö; där en välbevarad fornlämningsbild, topografi och hydrologi allmänt sett be
främjar genomförandet av vetenskapliga undersökningar och analyser. Jag föredrar här 
att använda begreppet välbevarad, framför uttryck som t.ex. autentisk eller ursprunglig, 
vilka till sin karaktär är betydligt mer idealiserande och därför svårtolkade.

För att förtydliga materialets och områdets vetenskapliga potential är det emellertid 
viktigt att även försöka bedöma de olika typer av samband, utöver rent rumsliga, som 
kan finnas bevarade mellan fornlämningarna och deras närmiljö. Det kan vara kronolo
giska samband, d. v. s. tidsmässig överensstämmelse mellan olika typer av lämningar; 
t. ex. mellan en boplats och en gravplats eller mellan ett område med fossil åkermark 
och gravar. Det kan även vara funktionssamband mellan lämningar. Härmed avses att 
dessa ingått som delar i en större funktionell eller ekonomisk helhet, t. ex. en gårdsen
het, en bystruktur eller någon form av småindustriell verksamhet. Funktionssamband 
kan emellertid även avse funktionell likhet i mera vid bemärkelse mellan lämningar 
inom ett avgränsat område, d. v. s. att dessa tillhör samma typ av fornlämningskategori.

Fornlämningars placering i landskapet är i många fall nära förenade med de topografiska, 
hydrologiska och jordartsmässiga förutsättningarna på platsen. Det kan gälla lokaliseringen 
av stenåldersboplatser invid en forntida strand eller havsvik; placeringen av en fornborg på 
en strategisk höjd invid en större å; eller lokaliseringen av ett fångstgropssystem till en åsrygg 
där djuren företar sin vandringar. Dessa miljösamband spelar ofta en central roll för tolk
ningen och förståelsen av fornlämningarnas synkrona kulturhistoriska betydelse.
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Fornlämningars belägenhet kan emellertid också vara betingade av ideologiska, reli
giösa eller sociala orsaker, d. v. s. av den forntida människans tankevärld. Det är natur
ligtvis inte möjligt för oss i dag att rekonstruera eller förstå denna tankevärld fullt ut. 
Däremot kan vi med hjälp av teorier om mänskligt tänkande hypotetiskt försöka att 
närma oss denna. Samband mellan företeelser som kan antas ha sin grund i den förhisto
riska människans idévärld kallas här med ett generaliserande begrepp för mentala sam
band. Som exempel på mentala samband mellan fornlämningar och olika miljöelement 
kan nämnas kopplingen mellan olika förhistoriska gravtyper och deras topografiska pla
cering i landskapet. Det kan även föreligga visuella samband mellan gravar och en vat
tenspegel; eller mellan hällristningar och vatten som vittnar om någon form av medve
ten tankemässig struktur bakom handlingen.

”Goda bevaringsförhållanden”
Motsatsen till väl bevarad är skadad eller fragmenterad. De allra flesta fornlämningar 
och miljöer har i större eller mindre grad påverkats av senare tiders markanvändning. 
Vilken betydelse vi tillägnar olika skador och markingrepp, beror både på fornläm- 
ningarnas art och karaktär och på de perspektiv eller frågor vi väljer att ställa till mate
rialet. Det är därför viktigt att fornlämningars fysiska konstitution också görs till före
mål för en kvalitativ granskning och bedömning. Hur ser skadesituationen ut och på 
vilket sätt kan denna förväntas påverka fornlämningens källrelaterade värde? Vilka fak
torer präglar fyndomständigheterna på platsen? Hur ser bevaringsförhållandena ut - för 
t. ex. keramik och organiskt material såsom trä, ben, horn och skinnavfall? Skall de be
tecknas som goda eller dåliga? På vilket sätt eller i vilka avseenden torde föreliggande 
källmaterial komplettera eller förändra det aktuella kunskapsläget?

Kontinuitet
Begreppet kontinuitet har, i takt med den ökade betoningen av samlade kulturmiljöer, 
kommit att få en självskriven plats som grundläggande kriterium för att bedöma forn
lämningars och miljöers kulturhistoriska värde. Jag delar denna uppfattning, men anser 
samtidigt att vi måste bli mycket bättre på att förklara vari denna för bevarandet så 
viktiga kontinuitet består. Kontinuitet är nämligen i sig ett både relativt och mångtydigt 
begrepp, som för att bli tydligare måste sättas in i ett mera nyanserat sammanhang. 
Vilken typ av kontinuitet är det vi menar och varför är denna intressant från arkeologisk 
eller kulturhistorisk synpunkt? Är det kontinuiteten i områdets bosättningsmönster och 
bebyggelsestruktur som avses, eller handlar det om kontinuitet i de lokala näringsformerna 
och markutnyttjandet såsom jordbruk, skogsbruk, bergsbruk, fiske, renskötsel o. s. v.; 
eller menar vi kanske kontinuitet i det äldre kommunikationsnätet? Jag tror det är vik
tigt att vi försöker göra begreppet tydligare och ge det en mera preciserad innebörd, för 
att detta skall kunna bli ett slagkraftigt argument i en bevarandediskussion.

Komplexitet och homogenitet
Begreppen komplexitet (varierad sammansättning) och homogenitet (enkel samman
sättning) är liksom föregående begrepp relativa och mångtydiga till sin karaktär. För att 
bli greppbara måste dessa sättas in i en forskningmässig kontext. Vilken typ av komplexi
tet eller homogenitet är det vi avser? Är det i kronologiskt eller kulturellt hänseende? 
Funktionellt eller ideologiskt? Eller avser vi helt enkelt fornlämningarnas typmässiga 
sammansättning inom ett avgränsat område? Det är här inte bara viktigt att vi precise
rar vilken slags sammansättning vi avser, d. v. s. det arkeologiska materialets karaktär, 
utan också tar ställning till de frågor eller problem vi avser att studera. Först därefter är 
det möjligt och meningsfullt att använda begreppen som värdegrundande egenskaper.
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Av resonemanget ovan följer att den värdeladdning, positiv eller negativ, vi tillskriver de 
bägge egenskaperna, med nödvändighet kommer att variera beroende på vilka frågor 
eller problem vi väljer att studera.

Avslutande synpunkter
Bedömningar avseende fornlämningars och miljöers vetenskapliga värde bör samman
fattningvis utgå från en helhetssyn, där man med hjälp av en kvalitativ analys av olika 
egenskaper försöker att belysa på vilket sätt dessa bidrar till att höja värdet. Det är i 
denna samlade bedömning även viktigt att ta hänsyn till eventuella negativa faktorer i 
de fysiska förutsättningarna som kan påverka källmaterialets bevarande framöver. Är 
fornlämningen eller fyndplatsen i den pågående markanvändningen utsatt för någon 
form av hot, t. ex. genom plöjning eller annan markberedning, användande av tunga 
arbetsmaskiner, erosions- eller vittringsskador p. g. a. svavelhaltigt regn o. s. v.?

Det bör även påpekas att kvalitativa bedömningar av fornlämningars vetenskapliga värde 
tidvis kan vara förenade med praktiska svårigheter och problem. Jämförande referens
material i form av fördjupade kunskapsunderlag och probleminriktade sammanställ
ningar saknas således ofta, vilket inom framför allt regioner med en omfattande grävnings- 
verksamhet torde utgöra ett icke oväsentligt antikvariskt problem. Det är därför viktigt 
att man, både från RAÄ:s, universitetens och den regionala kulturmiljövårdens sida, på 
olika sätt bidrar till att förbättra sådana underlagsmaterial.

5.3 Pedagogiskt värde
Fornlämningars pedagogiska värde hänger samman med deras förmåga att, i egenskap 
av arkeologiska och kulturhistoriska källor, på ursprunglig plats visualisera vår upple
velse och förståelse för människors liv och samhälle i det förflutna. Fornlämningar tjä
nar med andra ord som illustrationer över hur människan under äldre tider levt och 
bott, hur man odlat och bedrivit olika näringar och hantverk, hur man färdats i landska
pet, hur man utövat sin religion och begravt sina döda, o. s. v. Det är i regel fornläm- 
ningarnas ursprungliga funktion och betydelse, d. v. s. den synkrona kulturhistoriska 
tolkningen, som vi försöker att förmedla. Om lämningarna givits en förändrad betydelse 
eller funktion över tiden, är emellertid också dessa andra betydelser viktiga att förmedla.

Fornlämningar framhålls ofta ha en betydligt större pedagogisk potential, jämfört med 
andra typer av historiskt källmaterial (Bull 1987, s. 23). Även fornlämningar kan emel
lertid vara mer eller mindre pedagogiskt tydliga. I många fall krävs olika typer av för
stärkande insatser för att den arkeologiska eller kulturhistoriska tolkningen skall bli 
tillgänglig och uppfattningsbar för en bredare allmänhet. Exemplet med den gropkerami- 
ska boplatsmiljön i Åloppe, som hotades av en planerad skogplantering, är ett bra exem
pel på en fornlämningsmiljö, där den antikvariska argumentationen för områdets peda
gogiska kvaliteter indirekt ställer krav på en ökad visualisering (se avsnitt 6, Exemplet 
Åloppe). Vad som för arkeologerna utgör påtagliga och tydliga rester efter en forntida 
skärgårdsmiljö, måste gentemot allmänheten göras tydligare och förmedlas med hjälp 
av bilder och textmaterial.

Kunskapsförmedling om fornlämningar och deras betydelse är allmänt sett ett viktigt 
hjälpmedel för att göra dessa synliga och tillgängliga för människor, så att den allmänna 
medvetenheten och förståelsen för bevarande och skydd kan stärkas. Kulturmiljövården 
ges i de kulturpolitiska målen ett särskilt ansvar för att förmedla och levandegöra kultur
arvet. Detta sker i dag på flera olika sätt, t. ex. genom ekonomiska bidrag för skötsel och
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vård, genom skyltning, anläggande av kulturstigar, framtagande av informationsmate
rial m. m. Den regionala myndigheten har här en central roll och ett ansvar vid samord
ning och urval av olika objekt och miljöer.

Det växande intresset för fornlämningar och kulturlandskapet som en resurs för frilufts
liv och turistnäring är även en viktig bidragande faktor till ökade satsningar på förmed
ling. Kulturturism och kulturturistiska projekt är här relativt nya begrepp som öppnar 
vägen för större och bredare kultursatsningar inom län och kommuner. Fornlämningar 
och kulturmiljöer blir i skuggan av EU till ett viktigt medel för att med utgångspunkt 
från den egna kulturhistoriska och näringsmässiga särarten stärka en regional profile
ring.

Antikvariska bedömningar avseende fornlämningars pedagogiska värde torde för kul
turmiljövårdens arbete ha betydelse ur två olika aspekter:

• Som ett kompletterande delvärde/bedömningsgrund för avvägningar avseende beva
rande eller tillståndsgivning enligt 2 kap. KML.

• Som ett praktiskt antikvarisk hjälpmedel för framtida prioritering av vårdinsatser och- 
förmedling.

Jag kommer i min presentation av olika värdegrundande egenskaper först att diskutera 
sådana kriterier som har betydelse för bedömningen av den pedagogiska potentialen 
som sådan. Därefter diskuterar jag värdets praktiska tillämpning vid tillståndsprövning 
enligt KML.

5.4 Exempel på värdegrundande egenskaper
De allra flesta fornlämningar rymmer som framförts ovan någon form av pedagogisk 
potential. Hur vi tolkar denna beror dels på våra egna kunskaper och erfarenheter som 
arkeologer och kulturmiljövårdare, dels på vilken eller vilka målgrupper vi har för ögonen.

Flera av de egenskaper som tidigare diskuterats i avsnitt 5.2 har även betydelse vid be
dömning av fornlämningars pedagogiska värde. Detta gäller för egenskaper såsom ovanligi 
sällsynt kontra allmänt förekommande, karakteristisk/representativ, kontinuitet, kom
plexitet och homogenitet samt välbevarad kontra skadad. Jag skall i detta avsnitt lägga 
till ytterligare några egenskaper som jag menar bör diskuteras, nämligen fornlämningars

• synlighet kontra icke synlighet

• arkeologisk och kulturhistorisk kontext

• tillgänglighet.

Synlighet kontra icke synlighet
När vi inom arkeologi och kulturmiljövård talar om synliga respektive icke synliga forn
lämningar, menar vi i allmänhet sådana lämningar som utgörs av, alternativt saknar, 
visuellt registrerbara anläggningsspår eller konstruktioner ovan markytan. Detta kan 
för den egna verksamheten möjligen vara ett praktiskt sätt att hantera det arkeologiska 
källmaterialet på. Frågan om fornlämningars synbarhet eller icke synbarhet är dock 
betydligt mera komplex och torde snarare hänga samman med huruvida iakttagaren har
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ett arkeologiskt eller fackmässigt kunnande för att ”se” fornlämningen. Även många 
s. k. ”synliga” fornlämningar kräver således någon form av arkeologiskt eller kultur- 
geografiskt kunnande för att man skall upptäcka dem. Man måste med andra ord veta 
vilka spår i terrängen man skall leta efter, d. v. s. kunna ”läsa landskapet”. Föreliggande 
resonemang innebär i förlängningen att också en ”icke synlig” stenåldersboplats kan 
vara visuellt synlig genom de olika fynd i form av flint- eller kvartsavslag som finns be
varade i markytan, eller genom t. ex. karaktären i den omkringliggande topografin.

Jag menar här att det är en grundläggande uppgift för både arkeologin och kulturmiljö
vården att öka fornlämningars synbarhet också utanför den egna kretsen av specialister. 
Det är viktigt att vi i vår förmedling av fornlämningar inte bara väljer sådana objekt och 
miljöer som genom sin omedelbara visuella synlighet eller tydlighet är lätta att uppfatta 
och förstå. Den riktigt stora pedagogiska utmaningen ligger i stället i att göra också de 
”icke synliga” delarna av kulturlandskapet - ibland också kallat det dolda kulturland
skapet - tillgängliga och intressanta för människor utan expertkunnande. Fornlämning
ars ”synlighet” i traditionell bemärkelse bör, mot denna bakgrund, inte generellt lyftas 
fram som ett särskilt värdekriterium för att bedöma den pedagogiska potentialen.

Arkeologisk och kulturhistorisk kontext
Fornlämningars pedagogiska värde torde i stället i hög grad vara beroende av huruvida 
vi har någon form av arkeologisk och kulturhistorisk kunskap om dessa, både kring 
deras ursprungliga och eventuella senare betydelser. Det kan vara kunskaper som fram
kommit genom arkeologisk dokumentation eller äldre antikvariska/etnologiska upp
teckningar. Lämningarnas kulturhistoriska kontext kan också vara kända genom äldre 
skriftliga källor; som t. ex. fallet är med flertalet av de medeltida städerna. Eller så kan 
folkliga föreställningar eller traditioner vara knutna till dessa. Det kan röra sig om tra
ditioner som övergivits redan i äldre tid, eller om traditioner som fortfarande hålls le
vande, t. ex. genom att fornlämningen är namngiven.

Jag tror i detta sammanhang det är viktigt att vi i vår tolkning av den arkeologiska och 
kulturhistoriska kontexten inte fokuserar denna endast på fornlämningarnas ursprung
liga eller synkrona funktion eller betydelse. Det är i stället viktigt att vi har ett öppet för
hållningssätt till deras innebörd över tiden, och att vi försöker att integrera denna mång
tydighet i förmedlingen till allmänheten (jfr avsnitt 5.2).

För det stora flertalet fornlämningar saknas tyvärr ofta både konkreta arkeologiska 
fynd och/eller annan typ av kulturhistorisk information. Man måste i sådana fall i stället 
använda sig av jämförande undersökningsresultat i sin förmedling till allmänheten.

Tillgänglighet
När man skall bedöma frågan om fornlämningars tillgänglighet tänker man kanske ofta 
i första hand på tillgänglighet i fysisk bemärkelse. Det vill säga huruvida lämningen lig
ger nära dagens bebyggelse och vägar eller långt ifrån desamma i avlägsen och svårfor
cerad terräng. Begreppet kan emellertid också avse tillgänglighet ur ett visuellt perspek
tiv. En fornlämning kan således fysiskt sett vara svårtillgänglig p. g. a. omfattande linje
dragningar i landskapet, i form av motorvägar och järnvägssnabbspår; men på samma 
gång visuellt tillgänglig från fönstret i den förbifarande bilen eller tåget. Fornlämningens 
visuella tillgänglighet påverkas naturligtvis även till stor del av den rådande vegetatio
nen på platsen. Med riktade vårdinsatser kan skymmande träd och buskar dock lätt av
lägsnas.
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Fornlämningarnas pedagogiska potential torde allmänt sett gynnas om dessa är fysiskt 
eller visuellt lättillgängliga. Tillgängligheten kan dels ses i förhållande till dagens bebyg
gelse och vägar; dels i relation till t. ex. befintliga eller planerade vandringsleder och 
strö vstigar. Det är i detta sammanhang viktigt att man från kulturmiljövårdens sida ak
tivt medverkar till anläggande av nya kulturstigar för att på så sätt öka fornlämningarnas 
tillgänglighet.

5.5 Andra faktorer av betydelse
I kulturmiljövårdens arbete är det inte bara väsentligt hur man bedömer det pedago
giska värdet, utan också när detta delvärde vid tillståndsprövning enligt KML bör an
vändas som ett särskilt argument för bevarande. Den senare frågan hänger enligt min 
uppfattning nära samman med det praktiska bruket eller nyttjandet av fornlämningar. 
Dessa kan således ha olika intresse, t. ex. som exkursionsmål för studenter, fackfolk och 
andra arkeologiskt eller kulturhistoriskt intresserade. De kan också utnyttjas lokalt av 
ortsbefolkningen, i samband med föreningsverksamhet och skolundervisning, som ett 
sätt att visualisera bygdens historia. Fornlämningar har dessutom ett allmänt intresse 
från upplevelsesynpunkt för friluftsliv och turistnäring (jfr NOU 1983:43, s. 27).

En annan faktor av betydelse är om det - från kulturmiljövårdens sida eller på annat sätt 
via kommunen eller på privat initiativ - företagits medvetna satsningar och investe
ringar för att öka fornlämningars synbarhet och tillgänglighet. Det kan t. ex. handla om 
antikvariska insatser i form av varsam restaurering, skyltning, upprättande av vårdpla
ner samt ekonomiska bidrag till fornlämningars vård och skötsel. Det kan också handla 
om insatser för att allmänt sett öka tillgängligheten till fornlämningarna genom anläg
gande av kulturstigar, vandrings- och cykelleder; eller om olika typer av informativa sats
ningar i form av framtagande av informationsmaterial, såsom broschyrer, småskrifter, enkla 
arkeologiska reseguider samt utställningar på platsen, både tillfälliga och permanenta.

5.6 Nutida upplevelsevärden
Utgångspunkten för följande avsnitt är att fornlämningar och kulturmiljöer, oberoende 
av deras vetenskapliga betydelse, även har kvaliteter som är förknippade med vår upp
levelse av dessa. Upplevelsevärden har under senare år givits en alltmer framskjuten 
plats inom kulturmiljövården som ett argument för bevarande. Några olika faktorer 
torde ha bidragit till detta. Av överordnad betydelse är den allmänna teoridiskussionen 
och metodutvecklingen inom humaniora och samhällsvetenskap. På det samhällspolitiska 
planet skall i första hand arbetet med den fysiska riksplaneringen framhållas. Med riks- 
planeringen, som politiskt och administrativt instrument för hushållning av landets natur
resurser, introducerades en ny helhetssyn på landskapet. En helhetssyn som också ställde 
ökade krav på precisering av olika samhällssektorers intresseområden. För kulturminnes
vården innebar riksplaneringen början på ett omfattande och alltjämt pågående arbete 
med redovisning av objekt och miljöer som bedöms ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. 
Med tjugo års statlig kulturpolitik och förändringar i naturresurs- och planlagstiftning 
har det fysiska kulturarvet kommit att få en självklar plats som tillgång i det allmänna 
samhällsbyggandet. Kulturminnesvården har genom den politiska viljan omvandlats från 
monumentvård till kulturmiljövård, med ansvar för hela den byggda och odlade miljön.

Upplevelsevärden framhålls i de kulturpolitiska målen för kulturmiljövården ha grund
läggande betydelse för människors välbefinnande i den fysiska miljön. Värden som sär
skilt betonas är den lokala kulturella identiteten, men också de allmänna estetiska, d. v. s. 
skönhetsmässiga, kvaliteter som finns i miljön. Kulturmiljövården framhålls ha ett över
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gripande ansvar för att levandegöra kulturarvet och öka medborgarnas kunskaper om 
dess skönhetsvärden och kulturhistoriska värden (Prop. 1987/88:104, s. 29f).

5.7 Exempel på nutida upplevelsevärden
Termen upplevelsevärde är som det antyds i de kulturpolitiska målen ett mångtydigt och 
innehållsrikt begrepp. Upplevelser som fenomen utgår från människans sinnliga förnim
melser av verkligheten, d. v. s. från det vi ser, hör och känner omkring oss. Hur vi upple
ver miljön omkring oss beror dock på många olika orsaker, såväl inre mentala förhållan
den som yttre faktorer. Till de inre orsakerna hör vår egen personlighet, yrkesbakgrund, 
intressen och erfarenheter. Exempel på yttre faktorer kan t. ex. vara förändringar i vege
tation och markanvändning, men också dygnets och årtidernas växlingar (se avsnitt 6, 
Exemplet Blomsholm).

Fornlämningar och deras miljöer kan med andra ord upplevas på många olika sätt. 
Medan den arkeologiskt eller kulturgeografiskt skolade i första hand försöker att läsa 
och tolka de fysiska spåren i landskapet, är det för andra besökare kanske andra typer 
av upplevelser som väcker intresse. En vacker vy att glädjas åt invid det gamla gravröset 
i samband med en paus i bär- eller svampplockningen. Eller en suggestiv och fantasieg
gande lekplats där resterna av en gammal skeppssättning i barnens lek blir till ett ståtligt 
och mäktigt vikingaskepp.

Upplevelser är genom sin nära koppling till känslolivet flyktiga till sin karaktär. De är 
ögonblicksbilder av nuet som redan i nästa stund omvandlas och lagras i våra minnen. 
Minnen, som i efterhand sorteras och struktureras i hjärnan till en väv av känslor och 
värderingar som ger mening åt tillvaron. Det är just denna faktor, d. v. s. att upplevelser 
bidrar till vår mentala och känslomässiga förankring i verkligheten, som är bakgrunden 
till att nutida upplevelser av kulturarvet har betydelse vid utformningen av den fysiska 
miljön.

För att man inom kulturmiljövården skall kunna använda upplevelser som bedömnings- 
underlag, måste dessa emellertid struktureras i olika kategorier eller delvärden. Tidigare 
försök till systematisering av upplevelsevärden har framför allt genomförts i Norge (jfr 
avsnitt 3). I det norska Miljövernsdepartementets rapport Kulturminner og vassdrags
vern föreslås t. ex. en indelning av upplevelsevärden i tre delvärden, visuella och este
tiska värden, symbolvärden och identitetsvärden (NOU 1983:43). Ytterligare en preci
sering av upplevelsevärden presenteras i den norska Riksantikvarens skrift Verneverdi 
og utvelgelsekriterier. Här diskuteras förutom ovan nämnda värden även miljövärden 
och konstnärliga värden (Bull 1987, s. 26f). Upplevelsevärden har inom svenskt område 
hittills inte varit föremål för någon uttömmande diskussion. Den närmaste parallellen 
till det norska materialet återfinns inom byggnadsvården och det pågående Bebyggelse- 
projektet vid Riksantikvarieämbetet. Man har inom projektet försökt att fånga sådana 
värden som karaktäriserar upplevelsen av en byggnad. Dessa kan, menar man, bestå av 
arkitektoniska och konstnärliga värden, miljöskapande värden, kontinuitetsvärden, iden
titetsvärden, traditionsvärden och symbolvärden (Unnerbäck och Nordin 1995, s. llf).

Jag är principiellt sett positiv till den tradition som under senare år utvecklats inom 
kulturmiljöområdet att kategorisera upplevelser i olika typer av värden. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att upplevelsevärden inte utgår från objektet eller miljön, utan 
från den enskilde människans känslor och värderingar (jfr Hygen 1996, s. 47ff). Försö
ken att objektivisera och precisera kulturarvets upplevelsevärden löser därför knappast
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några problem om hur man inom kulturmiljövården bör hantera dessa frågor. Vad som 
behövs är i stället en fördjupad diskussion om komplexiteten i de olika begrepp man 
använder, samt hur man metodiskt sett kan gå till väga för att fånga upp människors 
känslor, upplevelser och förhållningssätt till kulturarvet. Det är här viktigt att de över
ordnade delvärden man utgår från i det praktiska arbetet med värdebedömning nära 
knyter an till de allmänna kulturpolitiska intentionerna i samhället. Nutida upplevelse
värden hos fornlämningar och kulturmiljöer torde med en sådan utgångspunkt kunna 
indelas i två olika delvärden: estetiskt upplevelsevärde samt identitetskapande värde.

Estetiskt upplevelsevärde
Det estetiska - eller sköna - utgår från vår sinnliga upplevelse av verkligheten. Skönhet 
handlar inte bara om det som är vackert att titta på, utan om de känslor som uppstår i 
mötet mellan människa-objekt och miljö. Skönhet är förenat med upplevelsen av posi
tiva känslor och stämningar. Det kan vara känslor av välbefinnande, harmoni, glädje, 
lycka eller lust. Inom konsten används begreppet ofta för att ge uttryck för en inre ba
lans - också kallad det gyllene snittet (Brunius 1986, s. 79). Upplevelser kan också vara 
förknippade med det mångtydiga eller suggestiva. Fornlämningar utgör de fysiska spå
ren efter människor i en annan tid - en annan verklighet. Spåren väcker tillsammans 
med muntliga traditioner och myter vår undran och nyfikenhet inför denna andra verk
lighet.

Många fornlämningar ligger i dag i miljöer som vi upplever estetiskt tilltalande, inte 
bara för ögat utan också för själen. Vi uppfattar dem som vackra, rogivande och stäm
ningsfulla, men också som suggestiva och fantasieggande, kanske rent av lite kusliga. 
Ibland kan känslan av att tiden på något sätt stått stilla infinna sig. Verkligheten blir 
drömlik och sammansmälter för ett kort ögonblick med spåren från det förgångna.

Estetiska upplevelser av fornlämningar är intimt förknippade med miljön omkring dem; 
med områdets topografi och hydrologi, dess vegetation, flora och fauna. Kultur och na
tur hänger samman, förenade i en självklar och till synes logisk helhet. Det är ofta först 
när denna helhet som vi tar för givet rubbas och förändras, som vi blir varse om karak
tären hos de olika delarna.

Problemet för kulturmiljövården är hur man bedömer estetiska kvaliteter. Hur mäter 
man det som är vackert? Hur fastställer man subjektiva, visuella och känslomässiga 
upplevelser av landskapet och verkligheten omkring oss? Vems upplevelser är det för 
övrigt som gäller? De kulturmiljövårdande institutionernas syn eller allmänhetens upp
fattning? Exemplet med Blomsholm visar på de praktiska svårigheter som ofta finns 
med att göra ”rätta” avvägningar mellan det estetiska och pedagogiska/funktionella. 
Det är inte alltid myndigheternas strävan att försöka ”återskapa” arkeologiska tolk
ningar av forntida miljöer sammanfaller med allmänhetens uppfattning om vad som är 
visuellt och känslomässigt betydelsefullt.

Det finns naturligtvis inga självklara svar eller lösningar på de frågor som ställdes ovan. 
En tänkbar möjlighet är att kulturmiljövårdens företrädare själva försöker att tolka och 
beskriva de estetiska kvaliteterna hos olika miljöer. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att några självklara och oberoende skönhetsvärden inte existerar. All upplevelse av det 
sköna är subjektiv och uppstår först i mötet mellan människa och miljö. Jag menar där
för allmänt sett att det är viktigt att man från kulturmiljövårdens sida om möjligt försö
ker att fånga upp lokala uppfattningar eller opinioner. Vilken betydelse har miljön för
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människor i dag? På vilket sätt används den? Ingår den i populära strövområden? Ligger 
den nära allfartsvägar eller vandringsleder? O. s. v. Undersökningar av detta slag kan 
genomföras på olika sätt. Allmänhetens uppfattningar kan antingen mätas på kvantita
tiv väg, eller så kan man låta olika intressegrupper eller föreningar komma till tals. En 
annan möjlighet är att undersöka hur en viss typ av miljö eller fornlämning behandlats 
inom litteraturen eller konsten. Risken med ett sådant tillvägagångssätt är dock att det 
historiska perspektivet lyfts fram på bekostnad av det i dag aktuella och levande.

Identitetsskap ande värden
Människors sociala, kulturella och språkliga identitet är på en övergripande nivå kopp
lad till det nationella perspektivet, d. v. s. känslan av tillhörighet till den egna nationen 
och landet. Det är lätt att i ett land som Sverige, där nationalstaten har en månghundra
årig historia och där vi under snart 200 år inte upplevt vare sig krigsförhållanden eller 
starka etniska konflikter, ta denna nivå för givet. Exempel från andra delar av världen, 
inte minst Afrika och Sydamerika, visar emellertid med stor tydlighet att nationalstaten 
som företeelse inte är någon självklarhet, utan i stället resultatet av en medveten ideolo
gisk och politisk process. Historiens identitetsskapande roll i denna process har bland 
annat diskuterats av professor Kristian Kristiansen i artikeln Fortids kraft og kæmpestyrke 
(1989). Enligt Kristiansen är ett av de viktigaste syftena med arkeologin och förhistorien 
just att fungera som en politisk och ideologisk grund för att skapa en nationell/etnisk 
identitet.

”Det er formodentlig den væsentligste grund, til at der findes arkæologi, 
museer och fredningslov, og at historie er ligeså vigtigt et skolefag som regning 
och matematik. For fortiden er nutidens myte om nationalstaternes og folke
slagenes tilblivelse. Den er en af grundpillerne i de forestillinger vi har om 
den verden, vi lever i.” (Kristiansen 1989, s. 194; jfr även Keller 1978 och 
Mahler et al 1983).

Bruket av forntiden för nationella politiska syften, är något vi i Sverige gärna förknippar 
med etableringen av den svenska nationen och stormakten under 1500- och 1600-talen. 
Exempel från andra delar av världen där denna process fortfarande pågår, visar dock på 
det politiska sprängstoff som arkeologiska forskningsresultat kan utgöra. I Afrika t. ex. 
har fornlämningar och arkeologi i flera fall använts för politiska syften. Ett av de mer 
graverande exemplen återfinns i före detta Rhodesia, där representanter för den vita 
minoriteten länge medvetet förnekade den färgade befolkningens rätt till en egen kultur
historia, för att på detta sätt legitimera sin rätt till landet och dess resurser. Den moderna 
staten Israel utgör ett annat aktuellt exempel på hur folkslag utnyttjat sitt historiska för
flutna för att legitimera en nationell etablering och expansion av landområden (Kristiansen 
1989, s. 198f; Keller, 1978, s. 75f).

Sett utifrån ett nordeuropeiskt perspektiv framstår dock fortfarande 1930- och 40-ta- 
lens Nazityskland, som det mest vulgära exemplet på politiskt missbruk av historiska 
källor. Arkeologiska teorier om olika folkstammars ursprung och förflyttningar utnytt
jades här bl. a. för att legitimera den germanska rasens rätt till nya landområden. Nazis
terna utnyttjade även ”sin nordiska härkomst” i propagandasyfte, genom att t. ex. tyska 
soldater i uniform avbildades tillsammans med nordiska vikingar, försedda med sköld 
och brynja. Även runor och olika hällristningstecken användes som beteckningar för 
olika militära avdelningar. Man skapade kort sagt nya myter om germanerna och deras 
förflutna (Keller 1978, s. 71ff).
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Människor med en gemensam nationalitet kan emellertid också ha olika social och kul
turell identitet - eller etnicitet. Med etnicitet förstås enligt den norske socialantropologen 
Fredrik Barth ett sätt att organisera interaktioner mellan olika samhällsgrupper. Etnicitet 
handlar om kontakter mellan människor, vilket innebär att ingen etnisk grupp kan exis
tera helt isolerad. Etniska grupper kan indelas på grund av skillnader i språk eller dialek
ter, religiösa övertygelser, klädesdräkt, näringsformer eller byggnadsskick. Begreppet utgår 
dock i första hand från den egna subjektiva och känslomässiga identitetsuppfattningen. 
Människor kan således passera in och ur olika etniska kategorier utan att dessa föränd
ras (Barth 1969, s. lOff; Werbart 1995, s. 22f).

Motsatsen till etnisk identitet är enligt Bożena Werbart rotlöshet. Hon har under senare 
år i ett flertal artiklar diskuterat problemen med att använda fornlämningar och arkeo
logiska fynd för tolkningar av etniska förhållanden. Det finns här ständigt en risk för att 
våra resultat utnyttjas för andra ändamål än dem de var tänkta; av ren okunnighet eller 
för t. ex. nationalistiska eller rasistiska syften. Det är därför viktigt, säger Werbart, att vi 
som arkeologer först försöker att förstå fenomenet etnicitet och förhållandet mellan et
niskt medvetande och materiell kultur, innan vi börjar sätta etniska etiketter på det ar
keologiska materialet (Werbart 1994a och 1994b).

Varje människa har, förutom sin nationella och etniska identitet, även andra identiteter som 
är relaterade till de olika roller vi har i samhället. Man har en familjeidentitet, en yrkesidenti
tet, samtidigt som man också kan identifiera sig med den miljö där man bor eller är uppväxt. 
Det kan handla om en stadsmiljö, en mindre tätort eller lantlig bymiljö. Identiteten kan ock
så vara knuten till fritidshuset på landet, i skogen eller vid havet (jfr Björnstad 1994, s. 23).

Det är i den svenska kulturpolitiken i dag framför allt på denna lokala och regionala nivå 
som fornlämningar betonas kunna bidraga till att stärka människors trygghets- och identitets
känslor. Fornlämningar framhålls genom sin blotta närvaro kunna ge människor en känsla 
av hemmahörande och kontinuitet i bygden. De tjänar som illustrationer över den egna 
bygdens eller regionens bebyggelse, näringsformer och i förlängningen härav sociala förhål
landen. Olika folkliga traditioner, namn och minnen kan vara knutna till dessa och bidrar på 
så sätt till områdets och människornas historia. Kulturarvets identitetsskapande värde har 
av Axel Unnerbäck och Erik Nordin beskrivits på följande värdeneutrala sätt:

”... de egenskaper hos en miljö eller miljökomponent som ger människan en
upplevelse av trygghet, samhörighet och identifikation med sin miljö.”
(Unnerbäck och Nordin 1995, s. 14).

Jag vill i detta sammanhang påminna om att miljön i sig inte har några objektiva egen
skaper som ger människan upplevelser av trygghet och samhörighet, utan att det är 
människan själv som medvetet eller omedvetet tillskriver miljön egenskaper av bety
delse för den egna identiteten. Vilka egenskaper vi väljer att betona beror dels på vår so
ciala och kulturella bakgrund, dels på våra värderingar, känslor och erfarenheter i stort 
(jfr Hygen 1996, s. 47f). Frågan är därför om man inom kulturmiljövården över huvud 
taget bör se det som sin uppgift att försöka klargöra hur fornlämningar och kultur
miljöer påverkar människors känslor av identitet och samhörighet. Själv är jag, mot 
bakgrund av identitetsbegreppets starkt politiskt laddade karaktär, tveksam till detta. 
Bör inte kulturmiljövårdens uppgift i stället vara att se till att den kulturella mångfalden 
i kulturlandskapet bibehålls, så att människor ges möjligheter till en rikare och mera 
mångdimensionell upplevelse av landskapet?
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6. Exempelsamling

I föregående avsnitt argumenterades för att man i samband med värdebedömningar bör 
försöka använda ett mera nyanserat förhållningssätt vad gäller olika egenskapers värde
grundande betydelse. De teoretiska resonemangen kring värdebedömningar skall i detta 
avsnitt konkretiseras med hjälp av ett antal fornlämningsärenden som hämtats ur den 
praktiska verkligheten. Syftet med exempelsamlingen är dock inte att ge några ”fär
diga” svar eller lösningar på hur antikvariska värdebedömningar bör genomföras; detta 
eftersom varje ärende är unikt och måste ses utifrån dess speciella förutsättningar och 
förhållanden. Avsikten är i stället att öka insikten om vår egen roll och betydelse i vär- 
deringsprocessen. Av denna anledning skall ännu en viktig faktor lyftas fram i samman
hanget, nämligen frågan om användar- eller brukarperspektivet. Det har i olika sam
manhang framhållits att ett av de största hoten mot våra fornlämningars bevarande inte 
är markexploateringen i sig, utan det faktum att vi människor genom vårt moderna och 
sekulariserade levnadssätt inte längre har ett själsligt och kulturellt integrerat förhåll
ningssätt till den miljö vi lever och bor i. Flertalet fornlämningar och andra kulturläm
ningar ingår i regel inte längre i några för oss levande och meningsfulla sammanhang, 
utan förblir i stället anonyma lämningar utan närmare innebörd eller betydelse för oss. 
Motsatsen till anonymitet kan å ena sidan bestå i ett antikvariskt levandegörande, präg
lat av riktade vårdinsatser och kunskapsförmedling om lämningarnas tidigare betydelse 
och historiska sammanhang. Motsatsen till anonymitet kan å andra sidan utgöras av ett 
aktivt och levande bruk av människorna i en bygd; ett bruk som resulterar i att lämning
arna får en ny och förmodligen helt annan betydelse jämfört med den ursprungliga. Frå
gan är här vems värdeperspektiv som bör vara styrande i det senare fallet; den antikva
riska myndighetens eller människornas i lokalsamhället?

De fyra fornlämningsärenden som presenteras i exempelsamlingen är det kvarstående 
resultatet av ett omfattande insamlingsarbete på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. In
samlingen företogs hösten och vintern 1995/1996 parallellt med den undersökning kring 
länsstyrelsernas förhållningssätt till fornlämningars betydelse, som projektet då genom
förde och vars resultat redovisas i bilaga 7:2 i denna rapport.

Insamlingsarbetet genomfördes på så sätt att personalen på respektive kulturmiljöenhet 
ombads ta fram aktuella fornlämningsärenden inom länet, där man av olika skäl haft 
anledning att ge uttryck för en fördjupad argumentation kring fornlämningarnas beva
rande. Projektets förfrågan begränsades inte till någon specifik typ av ärenden, utan 
länsstyrelsens personal gavs i stället möjligheter att fritt välja bland vad man uppfattade 
som ”goda exempel”. Resultatet av insamlingsarbetet blev sammanlagt 14 ärenden, för
delade på åtta län.

Projektets vägledande tanke inför urvalet av lämpliga exempel var att ärendena skulle 
illustrera olika typer av värdeperspektiv på fornlämningar, d. v. s. dels vetenskapliga och 
pedagogiska värden, dels olika typer av nutida upplevelsevärden. En annan viktig faktor 
var att dessa skulle rymma en pedagogisk potential genom att ge möjligheter till proble
matisering av och diskussion kring till synes självklara begrepp. Projektet stod här inför 
valet att välja antingen flera till karaktären delvis likartade exempel med risk för upp
repning, eller att begränsa urvalet till ett mindre antal men kvalitativt mer genomarbe
tade exempel. Av dessa båda alternativ föll valet så småningom på det senare. Det är så
ledes mot denna bakgrund fornlämningsärendenas sammansättning i exempelsamlingen 
skall förstås.
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6.1 Exempel Vamhem - om arkeologiska vetenskapliga värden, av Eva Kretz

Fornlämningsområden kan i teorin avgränsas på ett närmast oändligt antal sätt. Hur ett 
område avgränsas bestäms ytterst av de teoretiska utgångspunkterna, det vetenskapliga 
perspektivet och arkeologens, uttalade eller outtalade, landskaps- och människosyn.

I praktiken är det emellertid inte alltid arkeologiska intressen som avgör hur fornlämnings
områden till sist avgränsas. Verkligheten består av ständiga kompromisser och avväg
ningar och ibland måste hänsyn tas till ägoförhållanden eller andra sentida faktorer. I 
exemplet nedan presenteras ett gränsbestämningsbeslut för Värnhems klosterkomplex, 
dock utan någon närmare penetrering av de praktiska turerna i ärendet. Här används 
området som utgångspunkt för en generell diskussion kring tre olika idealiserade arkeo
logiska synsätt och hur dessa i sin tur skulle kunna komma att påverka en rumslig gräns
bestämning.

6.11 Värnhems klosterruin, Värnhems socken, Skara kommun, Skaraborgs län 
I slutet av januari 1996 beslutade länsstyrelsen i Skaraborgs län om en gränsbestämning 
runt Värnhems klosterruin (fig. 1). Det antikvariska argumentet för denna avgränsning 
motiveras främst med upplevelsevärden av en ursprunglig miljö.

”Närheten till ett öppet odlingslandskap är av särskild betydelse för förstå
elsen och upplevelsen av den miljö i vilken klostret ursprungligen anlades.” 
(Beslut 30.1. 1996, Dnr 220-3209-91, Länsstyrelsen Skaraborg).

Det framgår dessutom att man genom detta val också ringar in ett kalkbrott och en 
kalkugnsruin samt en vattenkanal med anknytning till klostret. Vidare ges följande in
formation:

”Värnhems cistercienserkloster grundades omkring 1150. Klosterkyrkan, 
belägen i anslutning till detta, brann ned 1234, men återuppbyggdes och 
stod klar år 1260. Kyrkan är bl. a. gravkyrka för Birger Jarl och den erikska 
kungaätten. Till klosterkomplexet hörde förutom munkarnas byggnader även 
utrymmen för lekmän, vilka deltog i klostrets jordbruk, samt verkstäder 
och ekonomibyggnader. Runt anläggningen har funnits en mur. Ruinen i 
Värnhem visar fortfarande tydliga spår av dessa strukturer. Klostret upp
hörde 1532 i samband med reformationen, varefter det ödelädes. I två om
gångar, 1918-23 och under 1970-talet, har resterna efter klosterkomplexet 
söder och sydväst om kyrkan blottlagts och restaurerats. Kyrkan anses vara 
det bästa exemplet på cisterciensernas arkitektur i Sverige.” (Beslut 30.1.
1996, Dnr 220-3209-91, Länsstyrelsen Skaraborg).

De teoretiska utgångspunkterna, vilka ligger till grund för motiveringen ovan, finns inte 
formulerade i beslutsärendet. Emellertid betonas vikten av den ursprungliga kloster
miljön och dess öppna odlingslandskap. Men, varför är det av särskild betydelse att be
vara just den miljö i vilken klostret ursprungligen anlades? Blir klostret och dess omgiv
ningar automatiskt mer värda att bevara eller mer illustrativa ju mer ursprunglig miljön 
är, och vad menas med en ursprunglig miljö? Avses tidpunkten för klostrets ursprungliga 
uppförande eller kanske en tidsperiod om några hundra år, exempelvis under dess ”blomst
ringstid”? Är det ens möjligt att rekonstruera hur Värnhems omgivningar såg ut när 
klostret en gång stod färdigt, och hur skulle en avgränsning runt klostret tänkas kunna
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Fig. 1. Karta över gränsbestämningen runt Värnhems klosterruin, Västergötland. Ritning: 
Inger Thorell.

229



variera under inflytande av olika vetenskapstraditioner? Kanske kan följande resone
mang belysa dessa frågor.

6.12 Monument som objekt
Inom den äldre objektcentrerade arkeologin fokuserades intresset till visuellt tydliga 
lämningar i landskapet samt dessas funktion. När uppfördes monumentet eller byggna
den? Hur stora eller små var olika utrymmen och hur utnyttjades de? Hur såg monu
mentet ursprungligen ut? Hur klarade man av själva uppförandet? Fornlämningsplatsen 
i sig skulle ge upphov till mängder av frågor och tolkningar vilkas svar skulle rymmas 
inom en relativt snäv avgränsning. Enligt detta synsätt skulle troligen ett försök till på
tvingad rumslig avgränsning resultera i att de monumentala och kanske även de andra, 
mindre synliga, lämningarna ringades in - inte sambanden dem emellan.

En gränsbestämning med denna äldre objektcentrerade syn skulle sannolikt ske i ome
delbar anslutning till de synliga klosterruinerna i Värnhem. Av beslutsärendet från läns
styrelsen i Skaraborg framgår att det fortfarande finns tydliga rester efter en mur runt 
och omedelbart intill komplexet. Med denna inramning blir gränsbestämningen såväl 
traditionell som enkel, rak och tydlig. Ruinerna kan registreras och studeras. Kloster
rummens storlek kan upptecknas, arkitekturen beskrivas och bevaras. Fornlämningarnas 
vetenskapliga värde kan skyddas. Med en sådan tämligen oproblematiserad gränsbe
stämning, blir klosterkomplexet visuellt synligt, men också en avskuren och isolerad 
koordinatpunkt i ett betydligt vidare resurs- eller tankelandskap. Ur denna traditionella 
och monumentinriktade arkeologi kom därför andra tankegångar att växa fram.

6.13 Monument inom system
Med den systemrekonstruerande arkeologin kom synen på fornlämningarnas vetenskap
liga värde att vidgas samtidigt som de arkeologiska rummen kring monumenten väsent
ligen växte i omfång. Inom denna väletablerade och fortfarande dominerande arkeologi 
kan intresset sägas fokusera kring system, kausala samband och beteenden. Hypoteser 
skapas och ”mjuka” frågor och tolkningar för en undanskymd tillvaro genom krav på 
fakta och bevis. Naturvetenskapliga metoder väger tungt. Områden registreras, avläses 
och rekonstrueras. Vidare betraktas gränsbestämda arealer ”utifrån” och rymmer sam
tidigt en objektiv, statisk, anonym och utopisk ursprungsmiljö. Gränsbestämningen 
är en kompromiss mellan praktiska (bl. a. ägoförhållanden) och arkeologiska motiv.

En avgränsning av klosterkomplexet i Värnhem skulle således, med detta synsätt, kunna 
omfatta såväl åkermark som vattenanläggningar. Intresset fokuseras vidare till boende
miljön och på munkarnas rörelsemönster. Gränsbestämningen skulle troligen ta hänsyn 
till tänkbara pilgrimsleder, resursområden och klostrets försörjningsbas. Hur levde man? 
Hur stora åkerarealer krävdes för att försörja de boende i klostret? Var man självförsör
jande? Människosynen är samtidigt adaptiv. Munkarna anpassar sig till omgivningen 
och dess resurser. De skulle handla förutsägbart inom rådande förutsättningar, anonymi- 
seras och betraktas som en mindre enhet i ett kring klostret kretsande gigantiskt system. 
En avgränsning runt Värnhems omgivningar skulle teoretiskt sett kunna ta hänsyn till, 
och rumsligt ringa in, sambanden mellan klostret, omlandets resurser och tillgångar. 
Men, genom det storskaliga perspektivet fjärmar man sig från det lilla. Det förenklade 
lyfts fram på bekostnad av det varierade.
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6.14 Monument bland tankar
Under senare tid har ett vidareutvecklat synsätt börjat ta form. Där vidgas aktörs
perspektivet och allting utgår inte längre från själva monumenten. I stället är människan 
i centrum och rummet ses som ett medium. Ett kulturlandskap formas av människan 
och flödar genom henne. Landskapet blir ett tänkt landskap, eller snarare tänkta land
skap, eftersom människor uppfattar sin omgivning på olika sätt. I denna vetenskaps
tradition är människan komplicerad och måste problematiseras och individualiseras. 
Att förstå tankens landskap kräver inlevelse.

En människofokuserad avgränsning skulle för Varnhemskomplexets del kunna innefatta 
skilda aktörskategorier (med anknytning till området) och deras tankar. Hur var de då
tida munkarnas syn och uppfattning om sig själva, om andra och om sin omgivning? Vad 
kunde munkarna se och uppfatta från fönstret i klosterruinen? Vad betraktade och tänkte 
munkarna när de promenerade i klosterträdgården? Var muren runt komplexet en gräns 
mellan det sakrala och profana? Fanns det, också i tankens landskap, en skarp gräns 
mellan det slutna rummet och det öppna omlandet? Fanns tryggheten innanför murarna 
och motsatsen utanför? Dessa tänkbara tankerum ”från” klostret är emellertid inte de 
enda. Hur betraktade och uppfattade de övriga boende i Värnhem med omnejd den do
minerande byggnaden? Som ett funktionellt riktmärke i landskapet? Med skeptisk miss
tanke eller som en maktmanifestation? Ingen torde ha varit oberörd. Av beslutsärendet 
framgår dessutom att kyrkan är gravkyrka för Birger Jarl och den erikska kungaätten; 
ett faktum som vittnar om Värnhems betydelse i ett betydligt vidare tankerum. En nyare 
avgränsning runt Värnhem skulle således kunna omfatta såväl tankerum som sociala 
skeenden och ”mjukdata”.

I teorin däremot är en människofokuserad avgränsning konturlös. Den kan aldrig blir 
statisk, ty den är subjektiv, individuell och levande. Den måste ideligen problematiseras 
och tolkas. Det existerar inte en, objektiv ursprunglig upplevelsemiljö som kan rekonstru
eras ”utifrån” av forskaren. Konsekvensen blir dessutom att platser i landskapet till
skrivs historiska värden. Det vill säga, de mänskliga lämningar som en gång skapades 
och sedan bevarades kontinuerligt omvandlas i nya tankestrukturer. Med en människo
fokuserad arkeologi måste man därför välja såväl aktörsperspektiv som tidsutsnitt, ett 
eller flera, och därefter bokstavligen ringa in de historier man finner mest illustrativa 
eller vetenskapligt värdefulla.

På så vis skulle Värnhem också kunna motiveras utifrån ett sentida upplevelsemotiv. Där 
tillåts ruinerna tala sitt eget språk. Nutidsmänniskans fängslas av deras öde. Ruinernas 
romantik skapas. Det en gång hotfulla, trygga eller ödesmättande blir vackert och tillta
lande. Platsen i sig själv, de förflutnas förgreningar genom tiden, väcker tankar och frå
gor. Intresset fokuseras på sentida, känslomässiga upplevelsevärden. I mötet mellan klos
terruinen och de boende i området föds kontinuerligt nya tankar och innebörder. Områ
det namnges. Historier kring platsen berättas. Det forna klostret blir betydelsefullt och 
förknippas med barndomen eller andra minnen, såväl roliga som beklämmande. Ruinen 
förkroppsligar människors identitet. Klosterruinen blir en vitkalkad plats i landskapet 
där nu och då möts och fantasin flödar, med eller utan vetenskapliga förtecken.

6.15 Slutord
Inom den äldre, objektcentrerade arkeologin fokuserades intresset till de visuellt tydliga 
lämningarna i landskapet. Med detta synsätt skulle en gränsbestämning runt Värnhem 
sannolikt ligga i omedelbar anslutning till de synliga klosterruinerna.
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Med en systemrekonstruerande arkeologi vidgas rummet runt monumenten. Man försö
ker rekonstruera en i det närmaste statisk ursprungsmiljö och genom storskaliga förkla
ringar förenklas en mer nyanserad verklighet.

Med en människofokuserande arkeologi betraktas rummet som ett medium. Det råder ett 
dialektiskt förhållande mellan landskap och människor. I stället för ett statiskt, objektivt och 
ursprungligt landskapsrum runt Värnhem, genomsyras klosterkomplexet av ett antal histo
riska tankerum (dåtida som nutida), från klosterkomplexet men också mot det, runt det och 
bortom det. Genom att förstå historien ”inifrån”, via människor, fokuseras intresset till 
mångfalden och mångtydigheten. En avgränsning runt Värnhem måste med detta synsätt 
problematiseras och man tvingas ta ställning till såväl aktörsperspektiv som tidsutsnitt.

Förhoppningen är att diskussionen kring Varnhemsexemplet visar hur de teoretiska ut
gångspunkterna, det vetenskapliga perspektivet och arkeologens landskaps- och män
niskosyn ligger till grund för arkeologiska motiveringar av fornlämningsområden och 
gränsbestämningar. En ökad medvetenhet om dessa förhållanden kan leda till förbätt
rade formuleringar och därmed tyngre argument.

Referenser
Länsstyrelsen Skaraborg. PM 26.5.1994. Dnr 220-3209-91.
Länsstyrelsen Skaraborg. Beslut 30.1.1996, Dnr 220-3209-91.

6.2 Exempel Aloppe - om pedagogiska värden, av Eva Kretz

En fornlämning, eller ett fornlämningsområde, bar en mängd olika egenskaper, vilka i 
sin tur stärker dess värde. Det pedagogiska värdet ökar genom kvaliteter som exempel
vis monumentalitet och tillgänglighet. Andra, kanske mindre uppenbara, men lika vik
tiga faktorer är fornlämningarnas lokalisering i terrängen och den omgivande miljön.

Med ett naturvetenskapligt synsätt angrips historien ”utifrån”. Man försöker objektivt 
förklara och tvingas därmed förenkla på bekostnad av en mer nyanserad verklighet. 
Möjligen föredrar man enkla, orörda och ”typiska” fornlämningslokaler - ett slags 
mönsterlokaler, ”vetenskapligt ideala” och oftare pedagogiskt tydliga för en allmänhet. 
Med denna utgångspunkt riskerar samtidigt förmedlingen av en komplex förhistoria bli 
snedvriden. För när blir det ”typiska” atypiskt?

Med ett humanistiskt synsätt är det tvärtom. Utgångspunkten är det varierade. Man 
försöker förstå historien ”inifrån”, via människor. Verkligheten är komplicerad och 
människan mångfacetterad. Fornlämningslokaler är oftare komplexa än ideala. Intres
set fokuseras därför till mångfalden och till mångtydigheten, vilket sker på bekostnad av 
pedagogiska värden i fält.

Det är utan tvekan många gånger vanligare att allmänheten förevisas forntida praktex
emplar i stället för mer vanliga, otydliga eller rent av osynliga lämningar. Det vi ser med 
blotta ögat är i regel lättare att ta till sig. Stora tydliga fornlämningar är illustrativa 
enbart genom sin påtagliga monumentalitet och vanligen mycket tacksamma att peda
gogiskt levandegöra eller skapa förståelse för hos såväl ortsbor som exploatörer.

Nedan presenteras därför ett ärende där det pedagogiska värdet utgör huvudargumentet 
i beslutet - trots att det saknas synliga markeringar och konstruktioner ovan mark.
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Fig. 2. Karta över riksintresseområdet vid Åloppe, Uppland. Ritning: Inger Thorell.

6.21 Åloppe, Nysätra och Österunda socknar, Enköpings och Uppsala kommuner, 
Uppsala län

Åloppe är ett riksintresseområde (K 47) i sydvästra Uppland. Inom det ca 6 x 4,5 km stora 
området finns fornlämningar från såväl förhistorisk som historisk tid (fig. 2). Det är emeller
tid koncentrationen av stenåldersboplatser som betonas vara av intresse för hela riket. Inom 
detta riksintresseområde vill en ortsbo i Åloppe ta sin åkermark ur produktion och i stället 
plantera skog. Begäran avslås 1991 av länsstyrelsen, Uppsala län med följande motivering:

”Planteringsytorna ligger inom och intill ett område av riksintresse för kul
turminnesvården, K 47 Åloppe, en sluten och i det närmaste orörd fornläm- 
ningsmiljö från stenåldern. Här finns spår av en omfattande fångstbosättning, 
vars boplatser ligger invid den dåtida havsstranden - i dag kanten mellan 
moränmark och åker. Landskapets öppna karaktär bör bibehållas för att il
lustrativt återspegla stenåldersmiljön.” (Beslut 3.12.1991, Dnr 2362-0071- 
91, Länsstyrelsen Uppsala län).

Länsstyrelsens beslut överklagades till kammarrätten där såväl Naturvårdsverket som 
Riksantikvarieämbetet anmodades inkomma med yttrande i målet. Båda instanserna 
anser att skogsplanteringen påtagligt skulle skada riksintresset och miljön i övrigt och 
avslår än en gång den påtänkta skogsplanteringen. Nu lyder motiveringen:
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” Åloppeboplatserna upptäcktes för närmare 100 år sedan och var då de 
första kända gropkeramiska lokalerna i östra mellansverige. Åloppegruppen 
intar en viktig plats i stenåldersforskningen i Sverige och är genom sin tidi
ga upptäckt den klassiska lokalen för denna kulturgrupp i Uppland. Bo
platserna av denna typ har inga synliga markeringar eller konstruktioner 
ovan mark. Deras vetenskapliga värde ligger i det arkeologiska och natur
vetenskapliga fyndmaterialet i kombination med den miljö som finns på 
platsen. Den nuvarande landskapsbilden, som fortfarande i dag är ostörd 
av sentida bebyggelse och öppen i sin karaktär, ger sällsynt god möjlighet 
att uppleva förutsättningarna för tidig fångstbosättning i det forntida skär- 
gårdslandskapet. Det är viktigt att denna öppenhet och orördhet bibehålies 
för framtiden inom hela riksintresseområdet och upprätthålls genom mark- 
vårdsåtgärder.” (ATA, Dnr 421-4116-1995).

Det är med andra ord främst pedagogiska samt arkeologiskt vetenskapliga värden som 
förs fram i ärendet - värden som i sin tur bygger på ett antal egenskaper vilka samman
fattas nedan:

• Fyndmaterialet i kombination med miljön.

• Orörd miljö.

• Sluten fornlämningsmiljö.

• ”Klassisk arkeologisk fyndlokal”.

• (Ostörd) öppen karaktär.

• Illustrativ genom lokalisering i den omgivande miljön.

För att belägga de vetenskapliga kvaliteterna bifogas i ärendet en litteraturlista (med ett 
20-tal titlar) som belyser Åloppeområdets särställning i såväl vetenskapliga som popu
lärvetenskapliga skrifter under 1900-talet. Dessutom framgår det att boplatsmiljön kon
tinuerligt utnyttjas i olika undervisningsformer (skolundervisning och studiegrupper för 
vuxna).

6.22 Slutord
Ärendet visar att det är möjligt att argumentera för ett områdes pedagogiska värde - 
trots dess avsaknad av synliga monument eller andra konstruktioner. Frånvaron av visu
ella lämningar ställer emellertid mycket högre krav på insatser då fornlämningslokaler- 
na skall levandegöras.

Referenser
Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 3.12.1991, Dnr 2362-0071-91.
Naturvårdsverket. Yttrande 30.8.95, Dnr 308-1527-95. ATA Dnr 421-4116/95.
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6.3 Exempel Blomsholm - om visuella, estetiska upplevelsevärden, av Eva Kretz

I möten mellan människor och monument uppstår såväl spänningar som stämningar. 
Känslor föds, formas och förändras. Vi reagerar och reflekterar. Kort sagt: visuella forn- 
lämningar berör.

Just därför finns det ibland skäl att se upp. Ett monuments vetenskapliga värde står knap
past i paritet med dess vikt i kilo eller graden av känslomässig beröring. Men, det finns även 
andra värden att måna om. Det är också viktigt att ta hänsyn till nutida förhållanden, upp
levelser och uppfattningar samt känslomässiga och estetiska faktorer när ett kulturlandskap 
bevaras eller förändras. Vårt förhållningssätt till fornminnen i dag är historia i morgon.

Det är inte underligt att det framför allt var stora, imponerande och i landskapet väl synliga 
fornlämningar som först uppmärksammades, uppskattades och nedtecknades. Det är heller 
inte särskilt förvånande att hällristningar, stora gravar, fornborgar och runstenar, allt sedan 
de äldsta uppteckningarna på 1600-talet, väckt såväl fornälskares som arkeologers nyfiken
het. Vissa monument talar till oss på ett undermedvetet plan. De pockar på uppmärksamhet 
oavsett om vi förstår, kan eller vill tyda dess signaler. Vi blir alla, på ett eller annat sätt, be
rörda, även om fornlämningarna i sig själva aldrig skvallrar om sin ursprungliga innebörd.

Det är också dessa monument som vanligen och under årtusenden kommit att tillskrivas 
en rad olika innebörder i nya och varierande sammanhang. Visuellt lättillgängliga, este
tiska och pedagogiska miljöer ökar dessutom intresset för kulturarvet i allmänhet, vilket 
i sin tur stärker grunden för allt kulturmiljövårdsverksamhet.

I det följande presenteras ett område som uppmärksammas just för sina visuella upp
levelsevärden.

6.31 Blomsholm, Skee socken, Strömstad kommun, Göteborgs och Bohus län 
Området kring Blomsholm rymmer ett flertal visuella och monumentala lämningar (fig. 3). 
Förutom en imponerande skeppssättning, en stor domarring och flera storhögar finns 
ett antal resta stenar, ett större antal stensättningar, mindre högar och ett stort område 
med fossil åkermark (RAÄ 337, 338, 339, 342, 343 m fl).

Blomsholm betraktas som ett område av riksintresse för kulturmiljövården och är för 
närvarande inte hotat av exploatering. 1993 upprättades en skötselplan för stora delar 
av området av Riksantikvarieämbetets fornvårdsenhet. I ett pågående vårdprogram öns
kar man göra riksintresset mer levande och tillgängligt för allmänheten.

Skog avverkas, lövträdsdungar gallras och hagmark skapas. En parkeringsplats anläggs 
och nya informationsskyltar sätts upp. Vidare anläggs en vandringsled. Under ljumma 
sommarkvällar förtätas stämningen. Området blir då än mer levande genom det rituella 
dansspelet Domaredansen.

6.32 Forntida, allmänna och visuella värden
I yttrandet görs - utifrån ett arkeologiskt vetenskapligt perspektiv - en beskrivning av 
hur området torde ha sett ut under järnåldern:

”Dalgången var under järnålder en skyddad havsvik. Grönehög låg vid in
loppet i söder vid den dåtida stranden, medan skeppssättningen, gravfälten,
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Fig. 3. Äldre avbildning av skeppssättningen vid Blomsholm, Bohuslän. Foto: ATA. Tecknaren 
okänd.

domarringen och storhögarna anlagts på sydsluttningen längst in i viken.
Den visuella kontakten mellan de monumentala gravarna har därvid varit 
en grundläggande förutsättning. Det ursprungliga öppna vattenlandskapet 
ersattes senare av ett brokigt våtmarks/odlingslandskap, som successivt om
vandlades till dagens nästan lika öppna fullåkerlandskap.” (Yttrande 30.3.1993,
Dnr 220-5601-93, Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län).

Området är pedagogiskt tydligt. Det är relativt lätt även för en otränad allmänhet, att på 
plats förstå hur den forntida havsviken en gång bredde ut sig. Dessutom är det möjligt att 
leva sig in i hur detta förmodade järnålderstida maktcentrum en gång såg ut. Domarringen 
och de resta stenarna står alla stadigt kvar på ursprunglig plats. Den gigantiska skepps
sättningen ligger fortfarande fast förankrad mitt ute i det öppna åkerhavet, även om det 
under svala sommarkvällar då älvorna dansar kring stäven finns anledning att tvivla.

I ett yttrande från kulturmiljöenheten från länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län fram
skymtar de arkeologiska motiven bakom vårdprogrammet. Man menar att de mest iö
gonfallande gravarna

”... medvetet inkomponerats för att visuellt dominera landskapsrummet.”

Vidare sägs det att avverkningen kring domarringen

”... är ett led i att återskapa dessa visuella samband.” (Yttrande 30.3.1993,
Dnr 220-5601-93, Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län).

Genom vårdprogrammet eftersträvas sålunda en ursprunglig fornlämningsmiljö. Bland 
annat avverkas all gran i området väster om domarringen på grund av att

”Trädslaget är en förhållandevis sentida invandrare som definitvt ej hör 
ihop med den ursprungliga gravfältsmiljön.” (Yttrande 30.3.1993, Dnr 220- 
5601-93, Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län).
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Dessutom görs diverse siktgallringar för att skapa de önskade visuella sambanden mel
lan de olika lämningarna som antas ha existerat under forntiden. Men vad är det som 
ligger till grund för dessa antaganden? Att också människorna i området under järnål
dern utnyttjade monumentens och landskapets visuella kraft förefaller rimligt, men var
för ville man i så fall ha visuell kontakt? Är det så självklart att landskapet kring Bloms- 
holms gravmonument låg öppet under förhistorisk tid?

6.33 Nutida individuella och estetiska värden
I Blomsholm görs således försök att återskapa en statisk och i det närmaste utopisk ur- 
sprungsmiljö, men det är oklart varför. Blomsholmsområdet har under tusen år tillskrivits 
mängder av innebörder, använts på skilda sätt och uppfattats olika av enskilda individer 
och grupper av människor. Ännu i dag utnyttjas fornlämningarnas visuella och estetiska 
upplevelsevärden till fullo. Kronan på verket utgörs av det rituella spelet Domaredansen 
som varje sommar sedan 1989 uppförs i den stora domarringen i områdets norra, mer 
trädbeväxta del. Initiativtagare till spelet är den internationellt kände koreografen Ivo 
Cramér. Föreställningen inleds i skymningen. Dansarna virvlar in i gravens mitt likt 
forntida väsen på tillfällig visit från en avlägsen tid. I skydd av skogens mörker försvin
ner de sedan ut i intet. Åskådarna befinner sig i ett skugglandskap, ett diffust gränsland 
mellan ljus och mörker, då och nu, dröm och verklighet. Upplevelsen blir total.

Det rituella spelet Domaredansen berörs också i länsstyrelsens yttrande:

”Kulturmiljöenheten ser det rituella spelet Domaredansen, som ytterligare 
ett led att göra miljön än mer levande. Den fängslande stämning som Do
maredansen bygger upp kring denna förhistoriska kultplats tillför miljön 
upplevelsemässiga kvaliteter som annars är svåra att nå. Det är vår för
hoppning att Domaredansen även i fortsättningen kan spelas vid Bloms
holm och att det rituella spelet kan anpassas till den något förändrade, men 
historiskt mer autentiska fornlämningsmiljön.” (Yttrande 30.3.1993, Dnr 
220-5601-93, Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län).

Av formuleringen ovan anar man att den förtätade stämningen kring dansspelet förtas 
när avverkningen fullbordas. Det är således kulturmiljöenhetens önskan att det väl eta
blerade dansspelet anpassar sig till den mer ”autentiska” miljön - inte tvärtom.

6.34 Slutord
Det ovan beskrivna fornlämningsområdet har utan tvivel såväl vetenskapliga som kulturhis
toriska värden. Här illustrerar emellertid exemplet Blomsholm någonting annat. De stor
slagna monumenten och deras placering i landskapet frambringar också andra upplevelse
värden genom visualitet, känslomässig beröring, tillgänglighet och nutida utnyttjande.

Blomsholm är endast ett av många tänkbara exempel på hur ett fornlämningsområdes inne
boende visuella värden uppmuntrar till allehanda aktiviteter och allmänna reflektioner. Ge
nom det upprättade fornvårdsprogrammet önskar länsstyrelsen, utifrån ett arkeologiskt ve
tenskapligt perspektiv, återskapa den ursprungliga fornlämningsmiljön, men för vem? Sam
tidigt som det i skrivelsen argumenteras för forntida visuella upplevelsevärden inverkar 
avverkningen vid domarringen negativt på den nutida scenupplevelsen av Domaredansen. 
Vems vilja är det som vårdas?
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6.4 Exempel Dagsnäs - om kulturhistoriska och identitetsskapande upplevelsevärden, 
av Eva Kretz

Många i forntiden förekommande föremål förmultnar och försvinner för alltid. Andra 
däremot, omvandlas och inlemmas i nya kombinationer av minnen, upplevelser och 
känslor.

De ursprungliga intentionerna bakom vissa fornlämningar och de idéer och behov som 
formats i mötet mellan människan och hennes omgivning, utgör endast en ringa del av 
alla de tankar som under årtusenden cirkulerat runt, med eller mot dem. En och samma 
fornlämning kan i realiteten ha tillskrivits vitt skilda innebörder under en rad historiska 
skeenden. Dessutom torde dessa uppfattningar ha varierat betydligt mellan olika indivi
der, även under dess samtid. Alla dessa högst olikartade historier, såväl forntida som 
historiska, allmänna som enskilda, är var och en på sitt sätt relevanta. Så långt är de 
flesta överens. I praktiken är det dock inte lika enkelt. Problemen uppstår när vi måste 
välja historia.

Nedan redovisas ett relativt aktuellt länsstyrelseärende, där betoningen lagts vid det kultur
historiska perspektivet i argumenteringen för ett bevarande av en viss miljö. Exemplet 
rör en runsten. Bild- och runstenar är nämligen mycket tydliga och illustrativa exempel 
på fornlämningskategorier där det är möjligt att urskilja nya sammanhang och varieran
de tankestrukturer över tid. Andra gånger rör det sig om knappt skönjbara tankenyan
ser, lika sköra som svåra att fånga.

6.41 Här enestenen, Skara kommun, Skaraborgs län
Av ett beslutsärende (Länsstyrelsen Skaraborg 29.4.1993) framgår att Resville Hembygds- 
gille önskat flytta en runsten, den s. k. Härenestenen (RAÄ 6, Bjärka socken), från Dagsnäs 
park till en plats invid Resville ödekyrkogård (fig. 4). Ansökan avslogs med motiveringen;

”... att stenens nuvarande placering har hävd och att Pehr Thams Dagsnäs 
har kulturhistoriskt och idéhistoriskt värde. Stenens ursprungliga plats är 
dessutom inte känd.” (Beslut 29.4.1993, Dnr 220-1774-93, Länsstyrelsen 
Skaraborg).

6.42 Tre historieutsnitt kring Härenestenen
Härenestenen finns för första gången beskriven på en bläckteckning av kyrkoherden 
A. Unge. Han var verksam i Härene 1660-1677. Stenen skulle ha påträffats i resterna av 
Resville ödekyrka. Sannolikt blev den kvar där till år 1795. Det var då som Pehr Tham 
beslöt att flytta stenen och resa den på ägorna i Dagsnäs.

Av ovanstående framgår att stenens ursprungliga placering är okänd. Det rumsliga sam
bandet med andra samtida lämningar saknas helt. Det är visserligen möjligt att göra 
vissa antaganden genom jämförelser med andra runstenar och tolkningar från denna tid, 
men stenens Ursprungskontext är för alltid förlorad.
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Fig. 4. Den s. k. Härenestenen. I slutet av 1700-talet flyttad av Pehr Tham från Resville öde- 
kyrka till parken på Dagsnäs. Ritning. Eva Kretz.

Med nästa historieutsnitt är det annorlunda. Enligt kyrkoherden Unge påträffades ste
nen i södra grundmuren av Resville ödekyrka. Detta historiska sammanhang är således 
intakt. När kyrkan en gång byggdes, beslöts det av någon eller några, att stenen skulle 
muras in på just detta sätt. Runstenen kom så bevisligen att inlemmas i ett nytt samman
hang och i en ny tid av andra än dem som först lät rista eller uppföra stenen. På samma 
gång som denna tids tankevärld gjorde det möjligt att flytta och omplacera stenen till 
Resville kyrka, gav dess nya position snart upphov till nya tankegångar och därmed 
stoff och möjligheter för oss arkeologer att formulera andra historier utifrån dessa mo
nument - lika betydelsefulla som de ursprungliga.

Det i dag tydligaste historieutsnittet med Härenestenen i centrum, är från slutet av 1700- 
talet och början av 1800-talet. Det är också denna historia som, av länsstyrelsen i Skara
borg, lyfts fram i motiveringen och argumenteringen för att stenen bör få stå kvar i par
ken på Dagsnäs.

Vid denna tid virvlade nyromantiska strömningar in över landet, Känslog fantasi, reli
giositet, filosofisk idealism och exotism samt inte minst nationalism, är några av de be
grepp som vanligen sammanfattar denna tidsålder. Nu ökade intresset för Nordens forn
tid och medeltid i reaktion mot, och på bekostnad av, den gustavianska tidens fokuse-
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ring på den klassiska forntiden. Pehr Tham var en del av denna tid. Dagsnäs är dess 
kvarvarande materiella uttryck.

Dagsnäs var Pehr Thams huvudgård. På markens ägor kunde han genom sin förmögen
het och beundran för den götiska forntiden samla runstenar och anlägga parker och 
trädgårdar i tidens anda. Hans frikostiga mecenatskap ledde bland annat till att flera av 
våra ”viktiga” fornlämningar blev avtecknade. Dessutom understödde han lundapro- 
fessorn N. H. Sjöborgs antikvariska forskningar. I länsstyrelsens beslut står att Pehr 
Thams livsverk;

”... gett honom en plats i svensk idéhistoria”. På Dagsnäs ”... var han både 
den patriarkaliske reformivraren och den originelle forntidsdyrkaren. Till 
en början hängiven vän av de idéer som upplysningsfilosoferna Voltaire och 
Rousseau stod för, skapade han, i synnerhet i den senares anda, en park- 
och trädgårdsanläggning med bland annat runstenar och en björkhage med 
ättestupa. Intresset för fornforskningen övergick med tiden i gränslös lokal- 
patriotism och utan hänsyn till upplysningstidens historiska kritik började 
Pehr Tham att göra Västergötland och Dagsnäs till ursprungsort för allt 
fornt. Monumenten, till vilka runstenarna hör, kom här att spela en viktig 
roll.” (Beslut 29.4.1993, Dnr 220-1774-93, Länsstyrelsen Skaraborg).

Ett sista, närmast samtida historieutsnitt, skulle kunna formuleras utifrån länsstyrelsens 
beslutsunderlag. I ett antikvariskt perspektiv betraktas således (med utgångspunkt från 
runstenen) parken i Dagsnäs som ett illustrativt exempel på en romantisk epok. Härene- 
stenen och Dagsnäs förvandlas så i turismens tidevarv till ett historiskt dokument och 
ett utomhusmuseum. Argumentationen visar också att 1990-talets antikvariska myn
digheter inte enbart värderar den äldsta historien som den enda rätta eller den vikti
gaste. Bygdens folk (Resville Hembygdsgille) vill däremot flytta tillbaka stenen till om
rådet vid Resville ödekyrka, d. v. s. platsen för det äldsta kända belägget för runstenens 
påträffande. Skillnaden i uppfattning mellan länsstyrelsen och dem som önskar flytta 
stenen illustrerar ytterligare två tänkbara, ännu oformulerade, samtida och framtida 
historier.

6.43 Myndighet kontra ortsbefolkning
Det finns således ett stort antal nya och gamla historier kring Härenestenen, några syn
liga, andra osynliga. Ovan berördes de historiska skeenden som i dag framträder vid en 
blick på ärendets beslutsskrivelse. Bland dessa är bilden av Pehr Thams Dagsnäs komplett 
och därför tydlig. Här finns redan alla ingredienser som hjälper oss att förstå runstenen 
i dess idéhistoriska sammanhang. Vi har god kännedom om tidens strömningar i kons
ten, arkitekturen och inte minst litteraturen. Dagsnäs är det individuella och något ex
trema uttrycket för samma sak. Pehr Tham är inkarnationen. Både det allmänna och det 
individuella, det medvetna och det omedvetna finns tydligt representerat på platsen. 
Detta historiska utsnitt är inte bara intakt utan även visuellt, pedagogiskt och lättill
gängligt jämfört med övriga bilder.

Men, för vem eller vilka framstår argumentationen ovan som den mest rimliga? Att de 
antikvariska myndigheterna har sin uppfattning klar är uppenbart, men vad anser de 
boende i bygden? Hur motiverar hembygdsföreningen den önskade flyttningen av ste
nen i sin ansökan?
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Av ett ansökningsdokument från januari 1993 framgår det varför Resville Hembygds- 
gille vill flytta stenen:

”Hembygdsmedlemmar har vid sommarutflykt till Dagsnäs med oro kon
staterat runstenens vittring och förfall. Hembygdsgillet har för avsikt att 
skydda den unika runstenen (7 alnar lång) med en byggnad vid tidigare 
upprustad gammal kyrkplats.” (ATA Dnr 741 F, 1993).

I inledningen till samma skrivelse står dessutom att föreningen

”... hemställer att få återföra ”sin” runsten från Dagsnäs Egendom, Skara.”
(ATA Dnr 741 F, 1993).

Denna formulering avslöjar någonting mer. Här anas att stenens ”förfall” inte är det 
primära skälet till varför gillet vill flytta tillbaka stenen till Resville. Runstenens vittring 
kan lika gärna åtgärdas på dess nuvarande plats. Uppenbarligen betraktar Resville Hem- 
bygdsgille Härenestenen som ”sin”. Stenen flyttades (eller kanske, med andra ögon sett, 
”stals”) från deras kyrkoruin i Resville till Bjärka socken 1795. Vid utflykten till grann
socknen och parken i Dagsnäs blev därför besvikelsen än större när det visade sig att ste
nen befann sig i dåligt skick. En tolkning är att detta aldrig skulle tillåtas på hemmaplan. 
Där skulle runstenen sannolikt vårdas ömt av de sina!

Skillnaden mellan länsstyrelsen och hembygdsföreningen, mellan det regionala och det 
lokala, mellan känslor och förnuft är uppenbar. Den ena parten betonar det kulturhisto
riska och idéhistoriska värdet. Den andra parten har vid första anblick ett mer funktionellt 
motiv. Mellan raderna förefaller det dock snarare vara känslomässiga och identitets- 
skapande värden som ligger till grund för hembygdsgillets ansökan - värden väl så vik
tiga att måna om.

6.44 Slutord
Runstenens ursprungliga lokalisering är okänd och med den dess äldsta kontext. Dess 
placering i södra grundmuren till Resville ödekyrka är känd (och trots dess borttagande 
ännu teoretiskt sett vetenskapligt användbar, men föga värd att rekonstruera). På Dags
näs omges Härenestenen av ett annat sentida, men i det närmaste komplett, idéhistoriskt 
ramverk med ett antal tydliga kvaliteter. Samtidigt vill hembygdsföreningen i Resville 
föra tillbaka ”sin” sten till en plats nära ödekyrkan, sannolikt främst av känslomässiga 
och kanske identitetsskapande skäl.

Exemplet illustrerar främst två saker. För det första är inte de äldsta (ursprungliga) 
historierna kring en lämning alltid mer värdefulla eller bevarandevärda än övriga. En 
värdering måste göras för varje enskilt fall. För det andra visar ärendet att det finns en 
betydande skillnad mellan myndighetens och den lokala ortsbefolkningens förhållnings
sätt till Härenestenen. Kanske är det så att vissa värden (såsom exempelvis upplevelse
värden) får betydelse först då de formuleras av dem som redan har mandat att yttra sig 
och ta beslut?

Den s. k. Härenestenen står ännu kvar i Dagsnäs. Där har den nu fått stå i fred under 
nära tvåhundra år och sannolikt lär det bli så även en tid framöver.
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7. Sammanfattning

Syftet med föreliggande delrapport har varit att presentera en teoretisk och metodisk 
grund för värdebedömning inom kulturmiljöområdet. Nödvändigheten av en sådan grund 
skall ses mot bakgrund av de ökade politiska kraven under senare år på ett större hän
synstagande till kulturvärden i samhällsplaneringen. Därvid har också samhällets krav 
på den kulturmiljövårdande sektorn stärkts vad gäller att i olika underlag för planering 
söka precisera och avgränsa sådana lämningar och miljöer som anses särskilt bevarande
värda i ett långtidsperspektiv.

Rapporten inleds med en historisk exposé över hur den statliga synen på fasta fornläm- 
ningar och deras betydelse för det samtida samhället förändrats över tiden. Den bild jag 
förmedlar utgår från synsätt och uppfattningar som genom lagstiftningen och den stat
liga kulturpolitiken givits officiell status. Ändrade förhållningssätt till fornlämningars 
betydelse, hänger från och med 1800-talet senare del och framöver nära samman med 
utvecklingen inom arkeologin. Bilden har därför kompletterats med sådana teoretiska 
och metodiska förändringar inom arkeologiämnet, som bedömts ha betydelse för synen 
på bevarandet. Avsikten med den historiska tillbakablicken på bevarandeperspektivet är 
att visa att fornlämningars värde inte är något objektivt och inomvetenskapligt tilldelat, 
utan hänger samman med de politiska, ekonomiska och sociala förändringarna i det 
samtida samhället.

Ser man till de tidigare försök till värdebedömningar av fornlämningar och kulturlämningar 
som gjorts inom landet, har dessa genomgående präglats av uppfattningen att värderingar 
måste vila på en objektiv bedömningsgrund. Tillämpningen av kvantitativa metoder på ma
terialet har härvid setts som en garanti för att säkra en värderingsfri grund.

Ett grundläggande problem hos de försök till värdebedömningar som tidigare genom
förts är att man inte tydligt gjort åtskillnad mellan begreppen värde och kvalitet/egen
skap, utan i stället blandat samman dessa. Begreppsförvirringen har tagit sig varierande 
uttryck. Å ena sidan har man använt egenskaper som likvärdiga med begreppet värde. Å 
andra sidan har man använt olika värdebegrepp, som t. ex. vetenskapligt värde, kultur
historiskt värde och pedagogiskt värde utan att närmare klargöra vilka egenskaper som 
konstituerar dessa. Problemet är emellertid att värdena i sig inte kan mätas eller kvanti- 
fieras, utan endast de egenskaper som dessa grundar sig på.

Ansträngningarna inom kulturmiljövården att försöka finna objektiva metoder för värde
bedömning är, från administrativ och förvaltande synpunkt sett, förståelig. Samtidigt 
kan ingen värdebedömning vara objektiv, eftersom denna innehåller tolkande moment. 
Värderingar av fornlämningar utgår således från våra egna tolkningar av det förflutnas 
betydelse i nutiden. Jag föreslår av denna anledning att man vid genomförande av värde
bedömningar i stället bör ansluta sig till en humanistisk vetenskapstradition. Herme
neutiken utgör genom sitt sökande och tolkande förhållningssätt här en användbar teo
retisk och metodisk ram. Den hermeneutiska grunden innebär ett accepterande av att all 
värdering av objekt och miljöer ytterst utgår från människan själv. Fornlämningarna 
omkring oss innehåller således inga objektivt mätbara värden, utan deras betydelse ska
pas först genom mötet med oss människor. Hermeneutikens uppgift är därvid inte att 
söka absoluta sanningar, utan i stället att genom ett frågande och kritiskt granskande 
förhållningssätt söka större insikt eller förståelse. Det finns således inte ett sätt att se på 
fornlämningar, utan många olika sätt.
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För att öka den egna insikten om hur man inom kulturmiljövården använder olika vär
den och egenskaper ägnar jag i avsnitt 5 stort utrymme åt att diskutera sådana begrepp. 
Jag föreslår med utgångspunkt från den historiska tillbakablicken en indelning av forn- 
lämningars samhällsmässiga betydelse i tre delvärden: vetenskapligt värde, pedagogiskt 
värde och nutida upplevelsevärden. Det sistnämnda delvärdet indelas i sin tur i estetiskt 
värde och identitetsskapande värde. Några av de egenskaper som diskuteras är bl. a. 
vanlig/ovanlig, karakteristisk, välbevarad, komplexitet/homogenitet, synlighet/icke syn
lighet, tillgänglighet, estetisk och identitetsskapande. Ett genomgående drag för flertalet 
av dessa begrepp är mångtydigheten. Hur vi uppfattar och tolkar de olika egenskaper
nas värdegrundande betydelse, som positiva eller negativa, beror dels på det egna veten- 
skapsteoretiska perspektivet och förhållningssättet, men också våra övriga kunskaper 
och erfarenheter, såväl privata som yrkesmässiga.

Sätt att se på fornlämningar konkretiseras i avsnitt 6 med hjälp av fyra aktuella forn- 
lämningsärenden. Syftet med exemplen är inte att presentera några ”färdiga” lösningar 
på hur antikvariska värdebedömningar bör genomföras. Avsikten är i stället att skapa 
större insikt om vår egen roll och betydelse i värderingsprocessen. Varje exempel har 
således valts för att illustrera olika typer av värdeperspektiv. I exemplet med Värnhems 
klosterruin, Skaraborgs län, diskuteras ett gränsbestämningsärende med utgångspunkt 
från tre olika arkeologiska vetenskapsperspektiv. Exemplet visar med stor tydlighet hur 
den vetenskapliga grundsynen påverkar sättet att se på och värdera området och sam
manhangen mellan de olika lämningarna. Innebörden av begreppen synlighet kontra 
icke synlighet aktualiseras i nästa ärende från Uppsala län, då den gropkeramiska boplats
miljön i Åloppe hotas av en planerad skogsplantering. Exemplet visar att det är möjligt 
att argumentera för ett områdes pedagogiska värde, trots avsaknaden av synliga monu
ment. Nästa exempel, fornlämningsområdet vid Blomsholm, Göteborgs och Bohus län, 
handlar om den svåra uppgiften att inför upprättandet av en ny vårdplan välja ”rätt” 
värdeperspektiv. Skall vårdinsatserna i området präglas av ett arkeologiskt vetenskap
ligt perspektiv med försök att rekonstruera förmodade äldre siktförhållanden, eller bör 
vårdplanen i stället skydda de estetiska upplevelsevärden som finns i området och som 
gör att det rituella spelet Domaredansen varje år förläggs hit? För vems skull bevarar 
och vårdar vi egentligen våra fornlämningar? Denna fråga aktualiseras även i det sista 
exemplet kring Härenestenen, som i slutet av 1700-talet flyttades av Pehr Tham, från 
Resville till grannsocknen Bjärka och godset Dagsnäs, Skaraborgs län. Tvåhundra år se
nare inkommer ortsbefolkningen i Resville med en förfrågan till länsstyrelsen om att få 
flytta hem ”sin” runsten, efter att vid ett besök på platsen erfarit att stenen är i dåligt 
skick. Frågan är vilket värdeperspektiv som skall vara vägledande för länsstyrelsens be
slut; det idéhistoriska nästan kompletta ramverk som stenen ingår i på Dagsnäs eller den 
lokala befolkningens känslomässiga och möjligen identitetsrelaterade förhållningssätt 
till stenen? Två synsätt, till synes oförenliga, ställs här gentemot varandra; det antikva
riskt förvaltande och konserverande kontra den nutida ortsbefolkningens upplevelse
värden. Ärendet illustrerar svårigheterna med att välja bland olika värdealternativ. Vad 
som i dag upplevs som ”rätt” perspektiv kommer om några år kanske att uppfattas på 
ett annat sätt. Med framtiden följer delvis ändrade värderingsgrunder och därmed också 
andra tidigare oprövade synsätt på det förflutna.
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1. Inledning

Enligt Kulturminneslagens bestämmelser är i princip alla fornlämningar skyddade mot 
förstörelse och borttagande. I praktiken fattas årligen ett stort antal beslut som innebär 
ett undantag från denna regel, med ett helt eller partiellt borttagande av fornlämningar 
som följd. Bedömningsgrunderna för den antikvariska expertisens beslut varierar med 
nödvändighet från fall till fall, dels som en följd av det arkeologiska materialets väx
lande karaktär, dels beroende på regionala/lokala förutsättningar. Ett grundläggande 
problem i sammanhanget är svårigheterna för antikvarisk myndighet att förutsäga vari
från hoten mot kulturarvet kan förväntas. Osäkerheten ligger till stor del i att markexploa
tering i större skala vanligen är en följd av politiska överväganden och beslut. De poli
tiska vindarna kan som bekant växla mycket snabbt och ge väsentligt ändrade förutsätt
ningar. Trots dessa generella svårigheter är det viktigt att man från de kulturmiljövårdande 
institutionernas sida inte inväntar hoten, utan försöker att möta dessa på olika nivåer; i 
samhällsplaneringen och hos politiker men också allmänt sett genom ökad information 
och förmedling av ny kunskap om fornlämningar och människan under äldre tider.

På samma gång är det också viktigt att man inom kulturmiljö vår den försöker att bli 
tydligare och mer offensiv i sina ställningstaganden till vilka delar av kulturarvet som vi 
menar har sådana kvaliteter och värden att dessa inte är förhandlingsbara. Det räcker 
här inte med att fysiskt avgränsa miljöer på kartan och sätta en värdeettikett på dessa. 
Den stora och svåra uppgiften består i stället av att ge miljöerna ett kvalitativt innehåll 
som i sin tur kan bilda underlag för en bedömning avseende bevarandevärdet. Att en 
kvalitativ värdeanalys omfattar betydligt mer än en traditionellt beskrivande text torde 
mot denna bakgrund vara närmast en självklarhet. Värdeanalysen måste i stället ta fasta 
på kvaliteterna och strukturerna i de enskilda miljöerna. Vari består miljöernas bevarande
värde och vilka är grunderna för detta värde?

1.1 Mål och material 
Mål
Målet med följande avsnitt är att försöka konkretisera de teoretiska och metodiska ut
gångspunkterna, som tidigare presenterats, genom att utföra en kvalitativ värdeanalys 
på ett konkret fornlämningsmaterial. Avsikten härmed är att ge inspiration till hur kva
litativa värdeanalyser praktiskt kan genomföras, som en grund för antikvariska ställnings
taganden avseende fornlämningars långsiktiga bevarande.

Material
Eftersom det i föreliggande projekt är ett viktigt delmål att värdebedömningar skall 
kunna genomföras i samband med framtagning av underlag för den fysiska planeringen, 
har jag funnit det lämpligt att genomföra de kvalitativa värdeanalyserna på denna typ 
av material. Utgångspunkten kommer att tas i tre valda exempel från det planerings
underlag som under 1993-1994 togs fram av Riksantikvarieämbetet för delar av Växjö 
kommun. Underlaget har tidigare presenterats ingående i projektets delrapport 2. Det 
faktum att fornlämningarna här avgränsats i större områden ger möjligheter att genom
föra värdeanalyserna på samlade miljöer i stället för på enskilda objekt.

För värdeanalyserna har jag använt mig av Fornminnesinventeringens register- och kart
material. Jag har även utnyttjat de områdesbeskrivningar som togs fram som en del av 
kommunens planeringsunderlag. Faktaunderlaget för min redogörelse av det arkeolo
giska kunskapsläget inom området har i huvudsak hämtats ur arkeologiska rapporter

253



och artiklar samt i förekommande fall akademiska avhandlingar. Det skrivna materialet 
är emellertid av mycket skiftande karaktär, vilket med nödvändighet sätter sin prägel på 
min karakteristik av kunskapsbilden för olika fornlämningstyper.

1.2 Metodiska utgångspunkter
Jag kommer i linje med min teoretiska grund att försöka genomföra de kvalitativa värde
analyserna med hjälp av en hermeneutisk metodik. Detta innebär att jag närmar mig 
fornlämningarna i de olika exemplen utifrån ett frågande och sökande förhållningssätt. 
Vilka värdeförhöjande kvaliteter karakteriserar från arkeologisk och kulturmiljövårdande 
synpunkt de valda fornlämningsmiljöerna inom planområdet? Hur kan dessa kvaliteter 
användas som en grund för att bestämma värdenas karaktär? Vari består de olika miljö
ernas bevarandevärde?

Jag kommer i analyserna att diskutera fornlämningsområdenas betydelse utifrån tre olika 
delvärden:

• Vetenskapligt värde.
• Pedagogiskt värde.
• Nutida upplevelsevärden.

För att kunna bedöma vari fornlämningarnas bevarandevärde ligger måste jag i analy
sen först ta ställning till vilka kvaliteter som från arkeologisk och antikvarisk synpunkt 
karakteriserar de olika miljöerna. Dessa egenskaper kommer i sin tur att bilda underlag 
för en bedömning avseende de olika delvärdenas karaktär och för bevarandevärdet i 
stort. Det är enligt min uppfattning inte de kvantitativa aspekterna på materialet, d. v. s. 
antalet positiva värdekriterier, som bör vara vägledande för bedömningen, utan i stället 
kriteriernas kvalitativa sammansättning och karaktär.

1.3 Frågeunderlag för kvalitativa värdeanalyser
1.31 Vetenskapligt värde
Med vetenskapligt värde avses i detta sammanhang fornlämningarnas källrelaterade 
värde. Målet med värdeanalysen är således att försöka bedöma i vilka avseenden de ar
keologiska lämningarna torde kunna bidraga med ny kulturhistorisk kunskap sett i för
hållande till det rådande forsknings- och kunskapsläget, både utifrån en nationell och re
gional/lokal nivå. Genomförandet av sådana bedömningar ställer allmänt sett stora krav 
på utföraren och dennes förkunskaper om det arkeologiska materialets sammansättning 
och karaktär inom den berörda regionen. Möjligheterna till en god arkeologisk över
blick och materialkännedom växlar emellertid betydligt mellan olika områden. I regio
ner där undersökningsverksamheten är omfattade kan det för den enskilde handlägga
ren vara svårt att ha en sådan överblick och detaljkunskap. Arkeologiska kunskaps
underlag med inriktning på olika fornlämningskategorier och/eller tematiska områden 
framstår här som ett viktigt stöd. I

I regioner där den arkeologiska verksamheten är låg, är problemet i stället av motsatt 
art. Även här framstår arkeologiska kunskapsunderlag som en viktig grund och stöd för 
antikvariska bedömningar. Samtidigt medför avsaknaden av ett brett kunskapsunderlag 
grundläggande svårigheter att ta ställning till fornlämningarnas vetenskapliga potential. 
Hur bedömer man forskningspotentialen hos ett källmaterial som man egentligen vet 
ytterst lite om och som tidigare varit näst intill arkeologiskt obeforskat?
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I Växjöområdet, som tillhör den senare typen av region, besitter man i regel endast be
gränsade kunskaper om olika fornlämningskategorier och deras ursprungliga kulturhisto
riska funktion och innebörd annat än på en mycket generell nivå. Bedömningen av forn- 
lämningarnas vetenskapliga potential kommer i föreliggande analys därför endast till en 
del att handla om vilka problemområden dessa kan förväntas bidraga med ny kunskap 
om. Analysen inriktas i övrigt på en bedömning av de kvalitativa förutsättningarna hos 
lämningarna och deras miljöer till arkeologisk beforskning.

För att undersöka nämnda förhållanden kommer jag i analysen att ställa följande frågor 
till materialen.

Fråga 1: Hur ser det regionala arkeologiska kunskapsläget ut kring berörda fornläm- 
ningar?

Syftet är att ge en kvalitativ grund för bedömningen av fornlämningarnas vetenskapliga 
potential. Redogörelsen bör dels omfatta en kort karakteristik av de undersökningar 
som genomförts inom regionen, dels på vilket sätt de berörda fornlämningstyperna 
beforskats. I min analys för Växjöområdet används regionsbegreppet för Kronobergs 
län.

Fråga 2: Inom vilka forskningstemata kan fornlämningarna och deras miljöer förväntas 
bidraga med ny kulturhistorisk kunskap?

Avsikten med denna fråga är att bedöma i vilka avseenden fornlämningarna och deras 
miljöer kvalitativt sett kan förväntas ge ny kulturhistorisk kunskap. I de fall arkeolo
giska undersökningar tidigare genomförts, kan bedömningarna göras med en större sä
kerhet. I Växjöområdet, där berörda fornlämningar inte varit föremål för moderna un
dersökningar, måste bedömningarna ges en mer preliminär och generaliserande karak
tär. Försök till precisering i olika tänkbara forskningstemata framstår här som en lämp
lig redovisningsnivå. Nämnda temata torde ge en ungefärlig uppfattning om de berörda 
områdenas vetenskapliga potential.

Fråga 3: Hur ser fornlämningarnas kronologiska och funktionsmässiga sammansätt
ning ut inom området? På vilket sätt bedöms denna påverka den vetenskapliga potentia
len?

Syftet är att försöka bedöma karaktären hos fornlämningarnas tidsmässiga och funktions
mässiga sammansättning. Är sammansättningen homogen (enkelt sammansatt) eller 
komplex (varierat sammansatt)? På vilket sätt gynnar eller missgynnar detta områdets 
vetenskapliga potential? Bedömningarna graderas på följande sätt:
Mycket positivt eller positivt: Precisering av omständigheter som främjar den veten
skapliga potentialen.

Negativt: Precisering av omständigheter som inverkar negativt på den vetenskapliga po
tentialen.
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Fråga 4: Hur ser fornlämningarnas fysiska bevarandekonstitution ut? Är dessa väl- 
bevarade eller skadade i något avseende?

Syftet är att bedöma huruvida fornlämningarna utsatts för skador av sådan omfattning 
och karaktär att dessa påverkar deras vetenskapliga potential. Bedömningen (som na
turligtvis är preliminär, eftersom endast en arkeologisk undersökning kan visa på de 
egentliga skadorna) har graderats på följande sätt:

• Mycket positivt: Lämningar som är välbevarade eller har lätta skador.

• Positivt: Lämningar med begränsade skador.

• Negativt: Lämningar med omfattande skador.

Kommentar: Om lämningen utsatts för omfattande skadegörelse/förändring eller pågå
ende nedbrytning, görs en kvalitativ bedömning av på vilket sätt skadornas karaktär kan 
förväntas påverka lämningens vetenskapliga potential (jfr resp. temata).

Fråga 5: Hur ser fornlämningarnas närmiljö ut i fråga om bevarandesituationen? I vil
ken grad har den ursprungliga topografin och hydrologin bevarats intakt eller föränd
rats till följd av senare tiders verksamheter?

Avsikten är att försöka fånga upp i vilken omfattning de miljömässiga förutsättningarna 
inom fornlämningsområdet förändrats, eftersom denna faktor bedöms ha generell bety
delse för den vetenskapliga potentialen. En välbevarad miljö torde således allmänt sett 
ge mer gynnsamma förutsättningar för vetenskapliga studier jämfört med en starkt för
ändrad miljö. Det är naturligtvis här viktigt att man i bedömningen tar hänsyn till land
skapets regionala karaktär, både naturgeografiskt och till fornlämningsmässigt. Bedöm
ningarna av miljön graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Välbevarad eller obetydligt förändrad topografi och hydrologi.

• Positivt: Något förändrad topografi och hydrologi.

• Negativt: Den ursprungliga topografin är starkt förändrad.

Kommentar: Om miljön utsatts för omfattande skadegörelse/förändring eller pågående 
nedbrytning, görs en kvalitativ bedömning av på vilket sätt skadornas karaktär kan för
väntas påverka miljöns vetenskapliga potential (jfr resp. temata).

Fråga 6: Hur bedöms fornlämningarnas bevarandegrad (d. v. s. antal och sammansätt
ning) vara inom området?

Syftet är att se till i vilka avseenden senare tiders borttaganden av fornlämningar inver
kar på områdets vetenskapliga potential. En hög grad av orördhet torde allmänt sett 
gynna genomförandet av vetenskapliga studier. Liksom för fråga 5 är det naturligtvis 
viktigt att man gör bedömningen i förhållande till landskapets regionala karaktär, både 
naturgeografiskt och till fornlämningsbilden. Förekomsten av under mark dolda läm
ningar vägs lämpligen in under denna fråga. Bedömningarna av fornlämningarnas beva
rande graderas på följande sätt:
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• Mycket positivt: Intakt/obetydligt skadad.

• Positivt: Något skadad.

• Negativt: Betydligt skadad. Redogör för i vilka avseenden senare tiders borttaganden 
torde påverka områdets vetenskapliga potential i förhållande till respektive tema.

Fråga 7: Finns det några bevarade samband mellan olika fornlämningar och miljöelement 
inom området som är kopplade till den ursprungliga arkeologiska och kulturhistoriska 
tolkningen? T. ex. rumsliga, kronologiska, funktionella eller mentala?

Denna fråga har till syfte att fånga upp de olika typer av samband mellan fornlämningar 
och olika miljöelement som bedöms föreligga inom fornlämningsområdet och som kan 
kopplas till fornlämningarnas ursprungliga funktion eller betydelse. En hög grad av såda
na bevarade samband torde allmänt sett gynna den vetenskapliga potentialen inom om
rådet, vilket bedöms som mycket positivt. De bevarade sambanden bör ses i förhållande 
till de potentiella forskningstemata som kan vara av intresse. Bedömningarna av beva
rade samband graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Ja, följande samband finns (uppräkning).

• Positivt: Nej, fornlämningen bedöms som en enstaka företeelse.

• Negativt: Nej, inga samband är kända.

Fråga 8: Hur ser dagens hotbild ut inom regionen? Finns det några faktorer som påver
kar fornlämningens vetenskapliga potential från negativ synpunkt?

Frågan om huruvida fornlämningarna i dag eller på sikt är hotade i några avseenden är 
en viktig faktor vid bedömning av deras vetenskapliga potential. Bedömningar rörande 
eventuella hotbilder graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Inga kända hot föreligger.

• Positivt: Följande hotbilder finns på lång sikt.

• Negativt: Följande hotbilder finns i dag. Redogör för dessa.

Fråga 9: Bedöms fornlämningarnas vetenskapliga potential ha betydelse ur ett natio
nellt/internationellt perspektiv eller regionalt/lokalt perspektiv?

Syftet är att försöka bedöma fornlämningarnas vetenskapliga potential sett i förhål
lande till det övergripande kunskapsläget, dels på en nationell nivå, dels lokalt/regionalt. 
Bedömningen utgår från att alla fornlämningar rymmer några former av kulturhisto
riska data. Ett negativt svarsalternativ har därför uteslutits för denna fråga och i stället 
ersatts med - inget värdeomdöme, för att markera att en närmare bedömning först kan 
göras efter en arkeologisk dokumentation. Bedömningen av fornlämningarnas veten
skapliga potential görs på följande sätt:

257



• Mycket positivt: Betydelse ur ett nationellt och eventuellt internationellt perspektiv.

• Positivt: Betydelse ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

• Inget värdeomdöme: En bedömning av värdeperspektivet kan först göras efter det att 
en arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

1.32 Pedagogiskt värde
Det övergripande syftet med denna del av värdeanalysen är att försöka bedöma vilken 
pedagogisk potential som finns hos de berörda fornlämningarna och deras miljöer, för 
att förmedla de arkeologiska och kulturhistoriska kunskaper och tolkningar (ursprung
liga och senare tiders) vi i dag har om dessa. För att undersöka detta ställs följande fem 
frågor:

Fråga 1: Vilka arkeologiska eller kulturhistoriska tolkningar föreligger i dag om forn
lämningarna? Är dessa grundande på direkta eller jämförande undersökningsresultat?

Avsikten med denna fråga är att göra en kvalitativ bedömning av de tolkningar som i 
dag föreligger för de berörda fornlämningarna, som en grund för pedagogisk förmedling 
till allmänheten. Bedömningarna graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Lämningarnas kulturhistoriska tolkning grundas på följande direkta 
undersökningsresultat.

• Positivt: Lämningarnas kulturhistoriska tolkning grundas på följande jämförande un
dersökningsresultat.

• Negativt: Lämningarnas kulturhistoriska funktion eller betydelse är inte känd.

Fråga 2: Är fornlämningarna tydliga och lättidentifierade för allmänheten?

Den pedagogiska förmedlingen till allmänheten gynnas allmänt sett om lämningarna är 
tydliga och lättidentifierade. Härmed avses inte att lämningarna i fråga är monumentala 
till sin karaktär, utan endast att dessa är möjliga att identifiera utan särskilt fackkunnande. 
Man bör även ta hänsyn till om fornlämningens synbarhet är av tillfällig art, orsakad av 
t. ex. skymmande vegetation eller om denna beror på lämningens karaktär. Om så är fal
let bör dessa faktorer vägas in i bedömningen som graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Lämningarna är tydliga och lättidentifierade.

• Positivt: Lämningarna är i dag otydliga och/eller svåridentifierade. Synbarheten kan 
dock förbättras med hjälp av följande åtgärder (t. ex. vårdinsatser eller pedagogiska in
satser).

• Negativt: Lämningarna är otydliga och/eller svåridentifierade av följande orsaker (upp
räkning).
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Fråga 3: Finns det några bevarade samband (t. ex. funktionella, rumsliga, kronologiska, 
mentala) mellan fornlämningarna och olika miljöelement av betydelse för den kulturhis
toriska förståelsen och upplevelsen av miljön?

Olika typer av samband mellan fornlämningar och förekommande miljöelement torde 
allmänt sett gynna den pedagogiska potentialen. Man bör för enstaka liggande läm
ningar försöka bedöma om detta beror på ursprungliga förhållanden, eller är resultatet 
av sekundära borttaganden. Bedömningen av olika bevarade samband graderas på föl
jande sätt:

• Mycket positivt: Följande samband finns bevarade (uppräkning).

• Positivt: Fornlämningen bedöms som en enstaka företeelse.

• Negativt: Inga samband finns bevarande.

Fråga 4: Är fornldmningarna lättillgängliga för allmänheten f T. ex. närhet till befintliga 
vägar och strövstigar?

Den pedagogiska potentialen torde allmänt sett gynnas om fornlämningarna har ett lätt- 
tillgängligt läge för besökare. Bedömningen graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Lämningarna har ett mycket lättillgängligt läge.

• Positivt: Lämningarna har ett tämligen lättillgängligt läge.

• Negativt: Lämningarna är svårtillgängliga av följande orsaker.

Fråga 5: Är fornlämningarna föremål för vård och skyltning?

Lämningarnas pedagogiska potential gynnas om dessa i dag är föremål för någon form 
av vård eller skyltning. I bedömningen bör man emellertid även ta ställning till om dessa 
p. g. a. sina kvaliteter utgör lämpliga framtida vård- eller skyltningsobjekt (-miljöer). 
Bedömningen graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Ja, lämningarna (miljön) är föremål för följande insatser (uppräkning).

• Positivt: Nej, men lämningarna (miljön) är av följande skäl väl lämpade för framtida 
vård- och skyltningsinsatser.

• Negativt: Nej, lämningarna (miljön) utgör av följande skäl inte någon lämplig pedago
gisk miljö.

1.33 Nutida upplevelsevärden
Inom ramen för nutida upplevelsevärden ryms både estetiska kvaliteter och egenskaper 
som i något avseende bidrar till den kulturella identiteten. Följande fyra frågor är ett för
sök att fånga upp sådana nutida upplevelsevärden hos fornlämningarna och deras mil
jöer. Bedömningar avseende förekomsten av nutida upplevelsevärden grundas i de tre 
metodexemplen på RAÄ:s beskrivningar i Växjömaterialet (jfr avsnitt 2.5).
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Fråga 1: Finns det några estetiska kvaliteter i miljön? T. ex. vacker utsikt, stämningsfull 
miljö, att lämningarna väcker känslor hos oss...

Fornlämningsområdenas nutida betydelse gynnas allmänt sett om det finns upplevelse
mässiga kvaliteter, t. ex. i form av en vacker utsikt, karakteristisk vy eller siluett eller 
liknande. Bedömningen graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Ja. Följande skönhetsvärden finns (uppräkning).

• Negativt: Nej, inga särskilda skönhetsvärden finns.

Fråga 2: Är fornlämningarna i något avseende specifika eller karakteristiska för regio
nen/området, så att de bidrar till den lokala/regionala kulturhistoriska identiteten?

Fornlämningsområdenas nutida betydelse gynnas även om dessa innehåller lämningar 
som i kulturhistoriskt hänseende är särskilt karakteristiska eller speciella för området. 
Bedömningen graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Ja. Följande lämningar bidrar till den lokala/regionala identiteten 
(uppräkning).

• Negativt: Nej. Lämningarna bidrar inte särskilt till den lokala/regionala identiteten.

Fråga 3: Är någon känd historisk händelse, namn, sägen eller tradition knuten till forn
lämningarna, som bedöms bidraga till den lokala/regionala eller nationella kulturhisto
riska identiteten?

Fornlämningarnas nutida betydelse torde allmänt sett gynnas om den kulturhistoriska 
kontexten är känd. Detta kan vara i form av sägner eller muntliga traditioner, eller i vis
sa fall som historiskt kända händelser. I bedömningen tillskrivs händelser eller traditio
ner som är kopplade till den nationella nivån ett större relativt värde jämfört med den 
lokala/regionala nivån. Bedömningen graderas på följande sätt:

• Mycket positivt: Ja. Lämningarna bidrar av följande skäl till den nationella identiteten.

• Positivt: Ja. Lämningarna bidrar av följande skäl till den lokala/regionala identiteten.

• Negativt: Nej; inga traditioner eller historiska händelser är knutna till fornlämningarna.

1.34 Kvalitativ värdetext
Frågeunderlaget i avsnitten 1.31-1.33 skall i första hand uppfattas som ett stöd för an
tikvarisk myndighet att genomföra kvalitativa värdeanalyser. Det är dock viktigt att 
betona att urvalet av frågor inför de här valda exemplen präglas av Växjöområdets sär
skilda karaktär. Föreliggande frågor skall därmed inte ses som en mall, färdig att appli
cera på andra områden, utan måste givetvis anpassas efter regionala förutsättningar i 
fornlämningsbild och miljöförhållanden.

Efter det att värdeanalysen genomförts kommer resultaten i de tre exemplen att ställas 
samman i en kvalitativ värdetext, vars syfte är att visa vari fornlämningsområdets olika 
kvaliteter och värden består. Värdetexten kompletteras även med en sammanfattande
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värdetext som är tänkt att kunna användas i förmedlingen till kommunerna, t. ex. i olika 
planeringssammanhang.

Dessutom görs en samlad antikvarisk bedömning av fornlämningsområdets bevarande
värde. Denna bedömning bör i enlighet med Kulturminneslagens intentioner stå i sam
klang med kultur miljövårdens övergripande mål, d. v. s. att alla fornlämningar om möj
ligt skall bevaras. En gradering av bevarandevärdet föreslås här i tre kategorier:

A Allmänt bevarandevärde från ett lokalt/regionalt perspektiv.

B Särskilt bevarandevärde från ett lokalt/regionalt eller interregionalt perspektiv.

C Särskilt bevarandevärde från ett nationellt eller internationellt perspektiv
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2. Tre kvalitativa värdeanalyser

Jag skall i föreliggande avsnitt försöka visa hur kvalitativa värdeanalyser kan genom
föras rent praktiskt. Som underlag för dessa har jag valt tre fornlämningsmiljöer i Växjö- 
materialet. Innan analysen påbörjas ges först en kort presentation av Växjöområdet, 
dess landskap och fornlämningsbild. Varje metodexempel inleds sedan med en kort re
dogörelse för respektive fornlämningsmiljö med relevanta basfakta, varefter själva ana
lysen följer. Den senare avslutas med en sammanfattande värdetext samt förslag till an
tikvarisk bedömning av miljöns samlade bevarandevärde.

2.1 Presentation av Växjöområdets naturgeografi och fornlämningsbild
Växjö kommun ligger i östra delen av Kronobergs län, i hjärtat av det medeltida folklan
det Värend, Kinnevalds härad. Området tillhör i naturgeografiskt hänseende sydslutt
ningen av sydsvenska höglandet. Landskapet är lätt kuperat med talrika sjöar och sjö
system, varav Helgasjön som är den största utbreder sig norr om Växjö stad. Området 
ligger liksom övriga delar av länet över högsta kustlinjen, vilket innebär att jordarterna 
till övervägande del består av osorterad morän. Denna faktor har varit avgörande för lo
kaliseringen av den tidiga bebyggelsen och åkerbruket i länet (Höglin, 1996 prel. ma
nus). Fornlämningarna i Växjöområdet kännetecknas till stor del av olika typer av för
historiska gravar, såsom rösen, stensättningar med eller utan hällkistor, högar, domar
ringar och gravfält med varierande sammansättning. Inom området förekommer även 
betydande arealer med fossil åkermark, företrädesvis i form av hackerör men ställvis 
även med inslag av terrasseringar och stensträngar. Andra förekommande kategorier 
inom området är hålvägar, skärvstenshögar, älvkvarnsförekomster och milstolpar. Läm
ningar utan synligt märke ovan mark är däremot fortfarande dåligt kända och finns i 
fornminnesinventeringen främst registrerade i form av stenåldersboplatser och medelti
da by-/gårdstomter.

2.2 Exempel 1: Värdeanalys av fornlämningsområde RAÄ 2, Bergunda socken 
Bergunda socken, Växjö kommun, Kronobergs län
Ek. kartblad: 5E Oh, Bergunda.

Fornlämningsområde: RAÄ 2 
2) Gravgrupp, best. av:
2:1) 1 röse, 16 m. i diam., med hällkista, 5 m. 1.
2:2) Stensättning, rund, fylld, 9 m. i diam, kantkedja 
2:3) Stensättning, rund, fylld, 9 m. i diam.

Terräng: Krön av moränrygg med berg i dagen. Igenväxande hagmark intill tomtmark.

Områdets avgränsning: Fornlämningsområdet omfattar den mindre höjd som gravarna 
ligger på och som delvis är kringskuren av väg och bebyggelse.

Vetenskapligt värde
Fråga 1: Hur ser det regionala arkeologiska kunskapsläget ut kring berörda fornläm- 
ningar?

Bedömning
A) Många av de arkeologiska undersökningar som utförts i Värend, av hällkistor, rösen 
och stensättningar, har till stor del genomförts i äldre tid. Redan 1860 undersöktes av

262



Fig. 1. Fornlämningsområde RAÄ 2, Bergunda 
socken. Utdrag ur Ekonomisk karta, blad 5 E 
Oh, Bergunda. Renritning: Inger Thorell.

fornforskaren J. A. Wittlock t. ex. en hällkista vid Björnhem norr om Växjö. Doktor Knut 
Kjellmark genomförde i början av 1900-talet ett flertal undersökningar av hällkistor, t. ex. i 
Öjaby, Sjöudden, Linneryd och Aneboda. Bland senare undersökningar under 1900-talet 
kan även nämnas Erik Flodérus undersökning av en hällkista vid Kungsgården på Krono
berg norr om Växjö. Denna hällkista flyttades sedermera till Smålands museums museipark.

Efter 1960 har endast få undersökningar av hällkistor genomförts inom området. Som 
exempel kan nämnas en hällkista, belägen i en rund stensättning, i Norratorp, Linneryds 
socken, liksom en starkt skadad hällkista med rösebotten vid Telestad, söder om Växjö.

B) Antalet arkeologiska undersökningar av enstaka eller i grupp liggande rösen och sten- 
sättningar utan hällkistor är i Kronobergs län betydligt färre. Bland nyare undersök
ningar kan nämnas undersökningarna av ett röse i Öjaby, kv. Lådan (RAÄ 52) 1976. Yt
terligare ett röse (RAÄ 129) undersöktes 1979 söder om det stora röset Domfällerör 
norr om Växjö. Runda fyllda stensättningar, ensamliggande eller i grupp, har t. ex. un
dersökts vid Nyelund, Hovshaga, norr om Växjö.

A och B) Kännetecknande för undersökningarna före 1960 är att dessa ofta tillkommit 
på enskilda initiativ. Undersökningarna inriktades på själva gravmonumenten och de 
eventuella gravgåvor som kunde ge en datering av anläggningen. Efter 1960 har under
sökningarna nästan uteslutande föranletts av olika typer av markexploatering. Målen 
kännetecknas fortfarande till stor del av en fokusering på frågor av kronologisk karak
tär, d. v. s. kring gravarnas anläggnings- och användningstid. Ett visst intresse märks 
också vad gäller anläggningarnas uppbyggnad, förekomsten av olika konstruktionsdetaljer 
samt gravgömmornas karaktär. Försök till vidare kulturhistoriska tolkningar med in
riktning på förändringar av gravskick och religiösa föreställningar har däremot endast i 
liten grad diskuterats. Hällkistor och rösen har även använts som underlag för att på en 
nationell och översiktlig nivå illustrera centrala bebyggelseområden under senneolitisk 
tid och bronsålder.
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Fråga 2: Inom vilka olika forskningstemata kan fornlämningarna och deras miljöer för
väntas bidraga med ny kulturhistorisk kunskap?

Bedömning
Fornlämningarna bedöms ha en vetenskaplig kunskapspotential som knyter an till föl
jande forskningsområden:

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på sten-, brons- och den äldre järnålderns 
inre och yttre gravskick samt på det arkeologiska fenomenet ”gravgrupp”.

• Religionsarkeologiska aspekter på gravskick och begravningstraditioner.

• Mentalitetsaspekter på gravarna som delar av ett rituellt och religiöst landskap, som 
territoriemarkeringar, äganderättsdokument m. m.

• Gravmonumenten som kronologiska underlag för översiktliga analyser av områdets 
förhistoriska bebyggelseutveckling.

En mera detaljerad bedömning av kunskapspotentialen kan dock först göras efter det att 
en arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

Fråga 3: Hur ser fornlämningarnas kronologiska och funktionsmässiga sammansättning 
ut inom området? På vilket sätt bedöms denna påverka den vetenskapliga potentialen?

Bedömning
Mycket positivt: Fornlämningarna har en i kronologiskt hänseende varierad samman
sättning (senneolitikum, bronsålder och möjligen äldre järnålder), vilket bedöms främja 
studiet av kronologiska, kulturhistoriska och religionsarkeologiska aspekter på grav
skick och begravningstraditioner. Fornlämningarnas funktionsmässiga sammansättning 
framstår utifrån kända fakta som homogen, d. v. s. samtliga anläggningar tolkas som 
gravar. Även denna faktor torde gynna studier kring berörda forskningstemata.

Fråga 4: Hur ser fornlämningarnas fysiska bevarandekonstitution ut? Är dessa välbevarade 
eller skadade i något avseende?

Bedömning
Mycket positivt: RAÄ 2:1-2 är välbevarade resp. har lätta skador.

Negativt: RAÄ 2:3 har utsatts för omfattande skador i samband grustäkt som torde på
verka den vetenskapliga potentialen negativt.

Fråga 5: Hur ser fornlämningarnas när miljö ut i fråga om bevarandesituationen? I vil
ken grad har den ursprungliga topografin och hydrologin bevarats intakt eller föränd
rats till följd av senare tiders verksamheter?

Bedömning
Positivt: Den lokala topografin och hydrologin är något påverkade av sentida verksam
heter (gårdsbebyggelse/tomtmark och lokal grustäkt). Ingreppen bedöms dock inte nämn
värt påverka den vetenskapliga potentialen.
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Fråga 6: Hur bedöms fornlämningarnas bevarandegrad ( d. v. s. antal och sammansätt
ning) vara inom området?

Bedömning
Mycket positivt: Lämningarna förefaller inte ha utsatts för några borttaganden. Arkeo
logiska undersökningar av likartade gravanläggningar visar dock att det ofta finns ytter
ligare gravar eller andra typer av anläggningsspår dolda under flat mark.

Fråga 7: Finns det några bevarade samband mellan olika fornlämningar och miljöelement 
inom området som är kopplade till den ursprungliga arkeologiska och kulturhistoriska 
tolkningen? T. ex. rumsliga, kronologiska, funktionella eller mentala?

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Både rumsliga och funktionsmässiga samband föreligger mellan 
fornlämningarna. Dessutom finns mentala samband med den höjdrygg som gravarna 
anlagts på.

Fråga 8: Hur ser dagens hotbild ut inom regionen? Finns det några faktorer som påver
kar fornlämningens vetenskapliga potential från negativ synpunkt?

Bedömning
Mycket positivt: Nej - ingen hotbild finns. Fornlämningen ligger i igenväxande hag- 
mark. Den lokala grustäkten och angränsande bebyggelsen bedöms inte utgöra några 
hot.

Fråga 9: Bedöms fornlämningarnas vetenskapliga potential ha betydelse ur ett natio
nellt/internationellt perspektiv eller lokalt/regionalt perspektiv?

Bedömning
Positivt: Fornlämningarna bedöms p. g. a. sin allmänna förekomst inom regionen ha ve
tenskaplig betydelse företrädesvis utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv.

Pedagogiskt värde
Fråga 1: Vilka arkeologiska eller kulturhistoriska tolkningar föreligger i dag om forn
lämningarna? Är dessa grundande på direkta eller jämförande undersökningsresultat?

Bedömning
Positivt: Inga arkeologiska undersökningar har genomförts på platsen. Den kulturhisto
riska tolkningen baseras därför på jämförande undersökningsresultat från andra delar 
av regionen. Fornlämningarna tolkas som förhistoriska gravmonument med en trolig 
datering till senneolitikum, brons- och äldre järnålder (texten kan här vidgas till att om
fatta t. ex. beskrivningar av förekommande begravningssedvänj or, gravgåvor m. m.).

Fråga 2: Är fornlämningarna tydliga och lättidentifierade för allmänheten?

Bedömning
Mycket positivt: Ja (RAÄ 2:1).

Positivt: Nej, p. g. a. flack karaktär och skada. Med vårdinsatser kan stensättningarnas 
synbarhet ökas (RAÄ 2:2-3).
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Fråga 3: Finns det några bevarade samband (t. ex. funktionella, rumsliga, kronologiska, 
mentala) mellan fornlämningarna och olika miljöelement av betydelse för den kulturhis
toriska förståelsen och upplevelsen av miljön?

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Det nära rumsliga sambandet mellan gravarna och den höjd dessa 
ligger på.

Fråga 4: Är fornlämningarna lättillgängliga för allmänheten? T. ex närhet till befintliga 
vägar och strövstigar?

Bedömning
Positivt: Ja, de är lättillgängliga.

Fråga 5: Är fornlämningen föremål för vård och skyltning?

Bedömning
Positivt: Nej. Igenväxande hagmark. Men kan lätt åtgärdas. Kräver dock markägarens 
samtycke.

Nutida upplevelsevärden
Fråga 1: Finns det några estetiska kvaliteter i miljön? T. ex. vacker utsikt, stämningsfull 
miljö, att lämningarna väcker känslor hos oss...

Bedömning
Negativt: Nej. Några särskilda skönhetsvärden finns inte.

Fråga 2. Är fornlämningarna i något avseende specifika eller karakteristiska för regio
nen/området, så att de bidrar till en lokal/regional kulturhistorisk identitet?

Bedömning
Mycket positivt: Gravgrupper med rösen och stensättningar är allmänt förekommande i 
större delarna av Götaland. Förekomsten av en megalitisk hällkista bidrar dock till re
gionens kulturella identitet.

Fråga 3: Är någon känd historisk händelse, namn, sägen eller tradition knuten till forn
lämningarna? Bedöms denna bidraga till den lokala/regionala eller nationella kulturhis
toriska identiteten?

Bedömning
Negativt: Nej. Lämningarna bidrar inte specifikt till någon kulturhistorisk identitet.

Kvalitativ värdetext 
Vetenskapligt värde
Fornlämningsområdet RAÄ 2 bedöms ha ett allmänt vetenskapligt värde inför studiet 
av tidsperioderna neolitikum, bronsålder och äldre järnålder. Följande forskningsområ
den är här av intresse:

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på sten-, brons- och den äldre järnålderns 
inre och yttre gravskick samt på det arkeologiska fenomenet ”gravgrupp”.
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• Religionsarkeologiska aspekter på gravskick och begravningstraditioner.

• Mentalitetsaspekter på gravarna som delar av ett rituellt och religiöst landskap, som 
territoriemarkeringar, äganderättsdokument m. m.

• Gravmonumenten som kronologiska underlag för översiktliga analyser av områdets 
förhistoriska bebyggelseutveckling.

En mera detaljerad bedömning av kunskapspotentialen kan först göras efter det att en 
arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

Fornlämningsområdets vetenskapliga potential bedöms allmänt sett vara god. Röset med 
hällkistan samt den ena av stensättningarna (RAÄ 2:1-2) är i fysiskt hänseende välbeva- 
rade eller har endast lätta skador. En stensättning (RAÄ 2:3) har dock utsatts för omfat
tande skador i samband en lokal grustäkt. Det arkeologiska källvärdet hos denna läm
ning kan möjligen i fråga om forskningstemat kring Gravskick och begravningstraditioner 
ha reducerats något genom ingreppet. Fornlämningarna bedöms på grundval av gravty
pernas formspråk ha en varierad kronologisk spridning från senneolitikum och in i äldre 
järnålder. Lämningarna utgörs i samtliga fall av gravanläggningar och uppvisar därmed 
en i funktionshänseende homogen sammansättning. Man bör vara uppmärksam på att 
ytterligare gravar och andra anläggningsspår ofta förekommer under flat mark i anslut
ning till de synliga monumenten.

Samtliga forskningstemata gynnas av att den lokala topografin och hydrologin inom 
området är förhållandevis orörda. De rumsliga och kronologiska sambanden mellan 
gravarna bedöms vara intakta. Så även gravarnas fysiska samband med den höjdrygg på 
vilken de anlagts. Den befintliga gårdsbebyggelsen samt lokala grustäkten bedöms såle
des inte ha någon nämnvärd negativ inverkan på de vetenskapliga potentialen. Kringlig
gande markområden är oexploaterade och består huvudsakligen av skogsmark. Några i 
dag kända hotbilder finns inte inom området.

Fornlämningsområdet torde främst bidraga med sådan arkeologisk information som 
har betydelse för tolkningen av den kulturhistoriska utvecklingen ur ett regionalt och 
lokalt perspektiv.

Pedagogiskt värde
Fornlämningarna kan på grundval av de allmänna kunskaper som föreligger avseende 
sten-, brons- och järnålderns gravskick, ges en kulturhistorisk tolkning som förhisto
riska gravmonument. Några arkeologiska undersökningar som kompletterar denna bild 
har inte genomförts på platsen. Den pedagogiska potentialen gynnas av att lämningarna 
utgör en fysiskt välavgränsad miljö. Den välbevarade topografin ger dessutom goda 
möjligheter till en kulturhistorisk förståelse och upplevelse av miljön.

Av de tre synliga gravarna är endast röset med hällkistan (RAÄ 2:1) i dag lättidentifierad 
för allmänheten. De båda stensättningarna (RAÄ 2:2-3) är p. g. a. anläggningarnas flacka 
karaktär och den betydande skadan svåra att identifiera. Gravarna är inte vårdade eller 
skyltade utan belägna i igenväxande hagmark. Med markägarens samtycke kan dessa 
förhållanden dock lätt åtgärdas och synbarheten därigenom förbättras. Lämningarna är 
lättillgängliga för allmänheten.
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Nutida upplevelsevärden
Fornlämningsområdet rymmer inga särskilda skönhetsvärden.

Gravgrupper bestående av rösen och stensättningar är allmänt förekommande inom 
större delarna av Götaland. Lokala eller regionala variationer i gravarnas utformning 
och uppbyggnad kan dock förekomma. Förekomsten av en megalitisk hällkista i röset 
RAÄ 2:1 utgör ett karakteristiskt särdrag för småländska höglandet och bidrar därmed 
till regionens kulturhistoriska identitet.

Fornlämningarna är inte namngivna. Det finns inte heller några kända muntliga eller 
historiska traditioner som bidrar till att främja den lokala och regionala kulturhistoriska 
identiteten.

Sammanfattande värdetext
Fornlämningsområdet RAÄ 2 bedöms ha ett allmänt vetenskapligt värde för lokala och 
regionala studier av:

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på sten-, brons- och den äldre järnålderns 
inre och yttre gravskick samt på det arkeologiska fenomenet ”gravgrupp”.

• Religionsarkeologiska aspekter på gravskick och begravningstraditioner.

• Mentalitetsaspekter på gravarna som delar av ett rituellt och religiöst landskap, som 
territoriemarkeringar, äganderättsdokument m. m.

• Gravmonumenten som kronologiska underlag för översiktliga analyser av områdets 
förhistoriska bebyggelseutveckling.

En mera detaljerad bedömning av kunskapspotentialen kan först göras efter det att en 
arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

Fornlämningsområdet rymmer en viss pedagogisk potential, som dock kräver ett visst 
antikvariskt tillrättaläggande i form av vård och skyltning.

Miljön rymmer få nutida upplevelsevärden. Några särskilda skönhetsvärden föreligger 
inte. Förekomsten av en megalitisk hällkista bidrar dock till regionens kulturella identitet.

Samlad värdebedömning
Fornlämningsområdet bedöms från antikvarisk synpunkt ha ett allmänt bevarandevärde 
med betoning på ett lokalt och regionalt perspektiv.
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2.3 Exempel 2: Värdeanalys av fomlämningsområde RAA 8 m. fl., Bergunda socken
Bergunda socken, Växjö kommun, Kronobergs län 
Ek. kartblad 5 E Og, Marklanda

Fomlämningsområde: RAÄ 8, 15:1-3, 16:1-4, 86, 88 och 89 
8) Stensättning, rund, fylld, 7 m. i diam.
15) Gravgrupp, best. av:
15:1 Stensättning, rund, fylld, 14 m. i diam., kantvall 
15:2 Husgrund, kämpgravslikn., 16 x 7 m.
15:3 Stensättning, rund, fylld, 14 m. i diam.
16) Gravgrupp, best. av:
16:1 Stensättning, rund, fylld, 14 m. i diam., mittröse och kantvall 
16:2 Stensättning, rund, fylld, 14 m. i diam., mittröse och kantvall 
16:3 Rest sten, 1,55 m. h.
16:4 Stensättning, rund, fylld, 10 m. i diam.
86) Röse, 8 m. i diam.
88) Stensättning, rund, högliknande 7 m. i diam.
89) Fossil åkermark, best. av:

1 terrassering, ca 70-80 röjningsrösen samt stensträngsfragment.

Icke R-markerade lämningar
10) Naturbildning med tradition. Flyttblock med 13 naturliga gropar.

Terräng: Moränhöj dområde söder om Bergkvarasjön. Skogsmark med huvudsaklig tall 
och gran.

Bergkvara-

BrunneJ

100 0 500 meter
i i i i i I — <

Fig. 2. Fomlämningsområde RAÄ 8 m. fl., Berg
unda socken. Utdrag ur Ekonomisk karta, blad 
5 E 0g, Marklanda. Renritning: Inger Thorell.
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Områdets avgränsning: Fornlämningsområdet sammanfaller i stort sett med den fossila 
åkermarken och utgörs av ett skogsbeklätt höjdområde som ansluter till sankare mark i 
V och riksväg i O.

Vetenskapligt värde
Fråga 1: Hur ser det regionala arkeologiska kunskapsläget ut kring berörda fornläm- 
ningar?

Bedömning
A) Kämpgravsliknande husgrunder är en ovanligt förekommande fornlämningstyp i re
gionen. En liknande anläggning har dock undersökts i Mästreda, Sjösås socken, där ett 
C 14-prov, taget på en härd i huset, gav dateringen 2645 f. Kr., d. v. s. yngre stenålderns 
förra del (framgår ej om det är kalibrerade värden eller ej).

B) Runda fyllda stensättningar, enstaka eller i grupp liggande, är vanligt förekommande 
gravtyper både i Värend och angränsande delar av småländska höglandet. Någon aktu
ell sammanställning över de undersökningar som genomförts i länet finns inte. Den all
männa uppfattningen är dock att dessa tillhör yngre bronsålder och äldre järnålder. En 
ensamliggande rund stensättning vid Nyelund, norr om Växjö, undersöktes i mitten av 
1980-talet av Smålands museum. Graven daterades utifrån en bronsfibula till mellersta 
bronsåldern.

C) Områden med fossil åkermark har först med Riksantikvarieämbetets reviderade forn
minnesinventering under 1990-talet börjat att registreras som fast fornlämning i Kro
nobergs län. Detta innebär att man i länet först relativt nyligen börjat att genomföra sys
tematiska undersökningar av sådana miljöer i samband med modern markexploatering. 
Undersökningar har i dag genomförts på 18 lokaler inom länet. Av dessa ligger nio i 
Allbo härad, två i Sunnerbo härad, fyra i Kinnevalds härad samt tre i Uppvidinge härad.

Den första undersökningen genomfördes av Kulturgeografiska institutionen i Stockholm 
i Uppvidinge kommun åren 1977-1981. Tre lokaler undersöktes - Sävsjö, Nöbbele och 
Granhult. Resultaten visar bl. a. på förekomsten av regelbundna system med åkerpar
celler, med äldsta dateringar tillbaka till romersk järnålder och folkvandringstid. Dessa 
åkersystem framstår i dag, vid jämförelse med övriga delar av Kronobergs län, som ett 
regionalt begränsat fenomen. De preliminära resultaten från revideringsinventerade 
områden visar att den fossila åkermarken i länet domineras av röjningsrösen eller ”backe- 
rör”.

Undersökningar av hackerörsområden har i Värend hittills genomförts på fyra lokaler 
(Asa, Berg, Fylleryd och Nyelund). Dessutom genomfördes 1993-1996 undersökningar 
på nio olika lokaler vid Hamneda, söder om Ljungby. Undersökningarna har till stor del 
inriktats på frågor kring rösenas kronologiska ställning och ett stort antal C 14-date- 
ringar föreligger i dag från de olika lokalerna. Resultaten visar att de äldsta dateringar
na kan föras till övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder. Merparten av 
dateringarna visar dock på en brukningstid under förromersk och romersk järnålder. 
Agrar verksamhet har i några områden även förekommit under yngre järnålder samt, i 
ett enstaka fall, under tidig medeltid.
En intressant bieffekt av undersökningarna är att man på flera lokaler även påträffat bo
platslämningar under flat mark. På fem av de nio lokalerna vid Hamneda har man t. ex. 
funnit olika typer av boplatsspår, med kända dateringar till romersk järnålder. Utgrävar
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na tolkar två av dessa lokaler som boplatser av mer permanent karaktär, medan övriga 
ger ett mer tillfälligt intryck.

Fråga 2: Inom vilka olika forskningstemata kan fornlämningarna och deras miljöer för
väntas bidraga med ny kulturhistorisk kunskap?

Bedömning
Fornlämningarna bedöms ha en vetenskaplig kunskapspotential som knyter an till föl
jande forskningsområden:

• Den yngre stenålderns bebyggelseformer.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på regionens äldre agrara lämningar.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på brons- och järnålderns inre och yttre 
gravskick samt på det arkeologiska fenomenet ”gravgrupp”.

• Religionsarkeologiska aspekter på gravskick och begravningstraditioner.

• Mentalitetsaspekter på gravmonumenten som delar av ett rituellt och religiöst land
skap, som territoriemarkeringar, äganderättsdokument m. m.

• Gravmonumenten som kronologiska underlag för översiktliga analyser av områdets 
förhistoriska bebyggelseutveckling.

En mera detaljerad bedömning av kunskapspotentialen kan först göras efter det att en 
arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

Fråga 3: Hur ser fornlämningarnas kronologiska och typmässiga sammansättning ut in
om området? Varierad eller homogen sammansättning?

Bedömning
Mycket positivt: Lämningarna har en förmodad kronologisk spännvidd från mellanneo- 
litisk tid, bronsålder till äldre järnålder. Lämningarna har en typmässig och funktions- 
mässig varierad sammansättning, bestående både av gravanläggningar, en huskonstruktion 
samt lämningar efter äldre agrar verksamhet (hackerör).

Fråga 4: Hur ser fornlämningarnas fysiska bevarandekonstitution ut? Är dessa välbevarade 
eller skadade i något avseende?

Bedömning
Mycket positivt: Lämningarna inom området är som helhet välbevarade. Följande an
läggningar har lätta skador: 8) Mindre grop, grävd i kanten; 15:2) Sentida grop, 6 m. i 
diam. och 0,8 m. dj i husgrundens SV del; 16:4) Den resta stenen, kringgrävd i sen tid; 
88) Något kantskadad; 89) Ett tiotal anl. skadade efter arkeologisk undersökning 1930.

Fråga 5: Hur ser fornlämningarnas närmiljö ut i fråga om bevarandesituationen? I vil
ken grad har den ursprungliga topografin och hydrologin bevarats intakt eller föränd
rats till följd av senare tiders verksamheter?
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Bedömning
Mycket positivt: Områdets topografi förefaller vara intakt och ligger i skogsmark.

Fråga 6: Hur bedöms fornlämningarnas bevarandegrad (d. v. s. antal och sammansätt
ning) vara inom området?

Bedömning
Mycket positivt: Lämningarna förefaller inte ha påverkats av några borttaganden. Ar
keologiska undersökningar inom regionen visar dock att det inom områden med fossil 
åkermark ofta finns boplatslämningar eller andra anläggningsspår under flat mark. Sam
ma förhållande gäller för de synliga gravmonumenten. Ytterligare gravar eller andra 
typer av lämningar kan här förväntas förekomma under flat mark.

Fråga 7: Finns det några bevarade samband mellan olika fornlämningar och miljöelement 
inom området som är kopplade till den ursprungliga arkeologiska och kulturhistoriska 
tolkningen? T. ex. rumsliga, kronologiska, funktionella eller mentala?

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Det finns både rumsliga och kronologiska samband mellan gravar
na och den fossila åkermarken. Samtliga anläggningar utom RAÄ 88 ligger inom områ
det för den fossila åkermarken och tillhör förmodligen samma tidsskede (bronsålder - 
äldre järnålder). Det mentala sambandet mellan gravarna och den höj drygg på vilken 
dessa uppförts är ostört.

Fråga 8: Hur ser dagens hotbild ut inom regionen? Finns det några faktorer som påver
kar fornlämningens vetenskapliga potential från negativ synpunkt?

Bedömning
Mycket positivt: Nej. Inga kända hot föreligger.

Fråga 9: Bedöms fornlämningarnas vetenskapliga potential ha betydelse ur ett natio
nellt/internationellt perspektiv eller lokalt/regionalt perspektiv?

Bedömning
Mycket positivt: Den kämpgravsliknande husgrunden bedöms p. g. a. sin ovanliga före
komst i regionen ha ett särskilt vetenskapligt intresse även ur ett interregionalt perspektiv.

Positivt: Övriga lämningar bedöms i första hand ha vetenskaplig betydelse ur ett regio
nalt och lokalt perspektiv. Flera av stensättningarna har dock ett särskilt intresse genom 
förekomsten av konstruktionsdetaljer i form av mittröse och kantvall.

Pedagogiskt värde
Fråga 1: Vilka arkeologiska eller kulturhistoriska tolkningar föreligger i dag om forn- 
lämningarna? Är dessa grundande på direkta eller jämförande undersökningsresultat?

Bedömning
Positivt: 13 anläggningar inom den fossila åkermarken (RAÄ 89) undersöktes 1930 av 
K. Kjellmark. I fem av dessa gjordes fynd som kan tyda på gravanläggningar, bl. a. en 
bronsnål från bronsåldern (SHM 19 513). I övrigt har inga undersökningar genomförts. 
Den kulturhistoriska tolkningen baseras därför på jämförande undersökningsresultat
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från andra delar av regionen. Fornlämningarna utgörs av förhistoriska gravar och fossil 
åkermark med en förmodad datering till bronsålder och äldre järnålder. Den kämpgravs- 
liknande husgrunden är mycket ovanlig inom regionen. Tidigare undersökningar i regio
nen av en liknande anläggning visar att denna troligen härrör från yngre stenålder.

Kommentar: En specialkarta över området i skala 1:1.000 upprättades av Kjellmark 
1930. År 1937 upprättades av S. Lindblad och Th. Petersson ytterligare en specialkarta 
som också omfattar RAÄ 8, 86 och 88.

Fråga 2: Är fornlämningarna tydliga och lättidentifierade för allmänheten?

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Nästan samtliga anläggningar är lätta att identifiera för allmänheten.

Positivt: Nej. RAÄ 8 ligger i dag i en svårgenomtränglig tallplantering. Stensättningens 
synbarhet kan dock åtgärdas med hjälp av vårdinsatser.

Fråga 3: Finns det några bevarade samband (t. ex. funktionella, rumsliga, kronologiska, 
mentala) mellan fornlämningarna och olika miljöelement av betydelse för den kulturhisto
riska förståelsen och upplevelsen av miljön?

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Det rumsliga sambandet mellan gravarna och den höjd på vilken 
dessa ligger är intakt. Det finns också bevarade rumsliga och förmodade kronologiska 
samband mellan gravarna och den fossila åkermarken. Husgrunden ligger i en grav
grupp tillsammans med tre runda stensättningar. De tidsmässiga förhållandena mellan 
dessa lämningar är dock oklara.

Fråga 4: Är fornlämningarna lättillgängliga för allmänheten? T. ex. närhet till befintliga 
vägar och strö vstigar?

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Samtliga anläggningar med undantag för RAÄ 8 ligger mycket lätt- 
tillgängligt för allmänheten.

Fråga 5: Är fornlämningarna föremål för vård och skyltning?

Bedömning
Positivt: Nej, men dessa utgör genom sin välbevarade karaktär, tydlighet och lättillgäng
lighet en lämplig miljö att vårda eller skylta.

Nutida upplevelsevärden
Fråga 1: Finns det några estetiska kvaliteter i miljön? T. ex. vacker utsikt, stämningsfull 
miljö, att lämningarna väcker känslor hos oss...

Bedömning
Kan först bedömas efter en besiktning av området i fält.

Fråga 2: Är fornlämningarna i något avseende specifika eller karakteristiska för regio- 
nen/området, så att de bidrar till den lokala/regionala kulturhistoriska identiteten?
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Bedömning
Mycket positivt: Ja. Gravgrupper med rösen och stensättningar är allmänt förekom
mande i större delarna av Götaland. Den nära rumsliga sambandet med röjningsröse- 
områden från ungefär samma tidsperiod är dock karakteristiskt för det småländska hög
landet och bidrar därför till områdets identitet.

Fråga 3: Är någon känd historisk händelse, namn, sägen eller tradition knuten till forn- 
lämningarna? Bedöms denna bidraga till den lokala/regionala eller nationella kulturhis
toriska identiteten?

Bedömning
Negativt: Nej. Lämningarna bidrar inte specifikt till någon kulturhistorisk identitet.

Kvalitativ värdetext 
Vetenskapligt värde
Fornlämningsområdet RAÄ 8,15:1-3, 16:1-4, 86, 88 och 89 bedöms ha ett allmänt och 
till delar särskilt vetenskapligt värde inför studiet av tidsperioderna neolitikum, bronsål
der och äldre järnålder. Följande forskningsområden är här av intresse:

• Den yngre stenålderns bebyggelseformer.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på regionens äldre agrara lämningar.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på brons- och järnålderns inre och yttre 
gravskick samt på det arkeologiska fenomenet ”gravgrupp”.

• Religionsarkeologiska aspekter på gravskick och begravningstraditioner.

• Mentalitetsaspekter på gravmonumenten som delar av ett rituellt och religiöst land
skap, som territoriemarkeringar, äganderättsdokument m. m.

• Gravmonumenten som kronologiska underlag för översiktliga analyser av områdets 
förhistoriska bebyggelseutveckling.

En mera detaljerad bedömning av kunskapspotentialen kan först göras efter det att en 
arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

Fornlämningsområdets vetenskapliga potential bedöms vara mycket god. Nästan samt
liga lämningar är i fysiskt hänseende välbevarade eller har endast lätta skador. Ett tiotal 
rösen inom den fossila åkermarken har skadats i samband med en äldre arkeologisk 
undersökning, genomförd 1930. Källvärdet hos dessa lämningar torde förmodligen ha 
reducerats något genom undersökningen. Fornlämningarna bedöms på grundval av tidi
gare arkeologiska undersökningar i regionen av liknande lämningar ha en varierad krono
logisk spridning från mellanneolitikum och in i äldre järnålder. Gravanläggningarna och 
den fossila åkermarken bedöms här vara relativt sett samtidiga. Lämningarna uppvisar 
i funktionshänseende en varierad sammansättning, bestående av både gravanläggningar, 
en huskonstruktion samt lämningar efter agrar verksamhet. Man bör vara uppmärksam 
på att ytterligare anläggningar i form av t. ex. gravar och boplatslämningar sannolikt 
finns bevarade under flat mark.

275



Samtliga forskningstemata gynnas av att den lokala topografin inom området är orörd. 
De rumsliga och tidsmässiga sambanden mellan gravarna och den fossila åkermarken 
bedöms vara intakta. Så även det mentala sambandet mellan gravarna och den höjdrygg 
på vilken de anlagts. Fornlämningsområden är oexploaterat och består uteslutande av 
skogsmark. Några i dag kända hotbilder finns inte inom området.

Fornlämningsområdet torde främst kunna bidraga med sådan arkeologisk och kultur
historisk kunskap som har betydelse ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Den för regio
nen ovanliga husgrunden av kämpgravskaraktär bedöms dock ha särskilt intresse också 
ur ett interregionalt perspektiv.

Pedagogiskt värde
Fornlämningarna kan på grundval av tidigare arkeologiska undersökningar på småländs
ka höglandet ges följande kulturhistoriska tolkning: en neolitisk husanläggning, två grup
per med gravmonument samt ett område med fossil åkermark från bronsålder och äldre 
järnålder. Några moderna arkeologiska undersökningar, som skulle kunna komplettera 
denna tolkning, har inte genomförts inom området.

Miljöns pedagogiska potential gynnas av att lämningarna är välbevarade och tydliga 
samt att de har ett lättillgängligt läge för allmänheten. Endast RAÄ 8 (stensättning) är 
p. g. a. tät tallplanering i dag svåridentifierad och svårtillgänglig. Den neolitiska husgrun
den har ett särskilt pedagogiskt intresse p. g. a. sin ovanliga förekomst inom regionen. 
Även flera av stensättningarna är dock pedagogiskt intressanta genom förekomsten av 
tydliga konstruktionsdetaljer i form av mittröse och kantvallar. Den välbevarade topo
grafin inom området erbjuder mycket goda förutsättningar till kulturhistorisk förståelse 
och upplevelse av miljön.

Inga fornlämningar inom området är i dag vårdade eller skyltade. Området som helhet 
bedöms dock ha en mycket god pedagogisk potential.

Nutida upplevelsevärden
Estetiska kvaliteter. Kan först bedömas efter att området besiktigats i fält. Gravgrupper 
med stensättningar är allmänt förekommande i större delarna av Götaland. Gravarnas 
nära rumsliga samband med röjningsröseområdet från ungefär samma tidsperiod är dock 
särskilt karakteristiskt för småländska höglandet och bidrar således till områdets lokala 
och regionala kulturhistoriska identitet. Fornlämningarna är inte namngivna. Det finns 
inte heller några kända muntliga eller historiska traditioner som bidrar till att främja 
den lokala och regionala kulturhistoriska identiteten sett utifrån ett längre perspektiv.

Sammanfattande värdetext
Fornlämningsområdet RAÄ 8, 15:1-3, 16:1-4, 86, 88 och 89 bedöms ha ett allmänt och 
till delar särskilt vetenskapligt värde inför lokala, regionala och interregionala studier av 
tidsperioderna neolitikum, bronsålder och äldre järnålder. Följande forskningsområden 
är här av intresse:
• Den yngre stenålderns bebyggelseformer.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på agrara lämningar av ”hackerörstyp”.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på brons- och järnålderns inre och yttre 
gravskick samt på det arkeologiska fenomenet ”gravgrupp”.
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• Religionsarkeologiska aspekter på gravskick och begravningstraditioner.

• Mentalitetsaspekter på gravmonumenten som delar av ett rituellt och religiöst land
skap, som territoriemarkeringar, äganderättsdokument m. m.

• Gravmonumenten som kronologiska underlag för översiktliga analyser av områdets 
förhistoriska bebyggelseutveckling.

En mera detaljerad bedömning av kunskapspotentialen kan först göras efter det att en 
arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

Fornlämningsområdet bedöms ha en mycket god pedagogisk potential.

För en närmare bedömning av miljöns nutida upplevelsevärden krävs en besiktning i 
fält. Det nära rumsliga och förmodade kronologiska sambandet mellan den fossila åker
marken och gravmonumenten utgör dock ett karakteristiskt drag för småländska hög
landet och bidrar därmed till regionens kulturhistoriska identitet.

Samlad värdebedömning
Fornlämningsområdet RAÄ 8 m. fl. bedöms från antikvarisk synpunkt ha ett särskilt 
bevarandevärde med betoning på ett lokalt och regionalt perspektiv. Den neolitiska hus
grunden bedöms ha ett särskilt bevarandevärde även ur ett interregionalt perspektiv.
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2.4 Exempel 3: Värdeanalys av fomlämningsområde 19 m. fl., Bergunda socken
Bergunda socken, Växjö kommun, Kronobergs län 
Ek. kartblad 5 E Og, Marklanda

Fomlämningsområde: RAÄ 18, 19:1-4, 21:1-3, 22, 24:1-3, 25, 65:1-2, 73, 74 och 78
18) Stensättning, rund, fylld med hällkista, 15-20 m. i diam., rest av
19) Gravgrupp, best. av:
19:1 Röse, runt, 20 m. i diam.
19:2 Röse, runt, 18 m. i diam.
19:3 Röse, runt, 8 m. i diam.
21) Gravgrupp, best. av:
21:1 Stensättning, rund, fylld, 8-9 m. i diam.
21:2 Röse, runt, 7 m. i diam.
21:3 Röse, runt, 9 m. i diam.
22) Röse, runt, 17 m. i diam.
24) Gravgrupp, best. av:
24:1 Röse, runt, 22 m. i diam., med brätte

MarRTauda^.Än""'

Grötafatet*

[A MARKLANDX

Marklanda sjö

[Lilla Rockatorp

500 meter

Fig. 3. Fomlämningsområde RAÄ 19 m. fl., Bergunda socken. Utdrag ur Ekonomisk karta, 
blad 5 E 0g, Marklanda. Renritning: Inger Thorell.
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24:2 Stensättning, rund, fylld, 6 m. i diam.
24:3 Stensättning, rund, fylld, 12 m. i diam.
25) Gravfält, best. av 90 fornlämningar:

2 rösen 
24 högar
48 runda stensättningar 
15 skeppsformiga stensättningar 
1 treudd

65) Gravgrupp, best. av:
65:1 Röse, runt, 18 m. i diam.
65:2 Röse, runt, 15 m. i diam.
73) Område med fossil åkermark, best. av:

22 terrasserade åkrar
3 parcellåkrar
ca 20 röjningsrösen

74) Marklanda gamla bytomt, med lämningar efter:
14 husgrunder
9 grunder av ekonomihus
1 jordkällare
2 brunnar 
1 bygata
1 fägata
1 grund efter soldattorp

78) Vestenhagas gamla gårdstomt, med lämningar efter:
3 husgrunder

Icke R-markerade lämningar
20) Röjningsröse
23) Område med röjningsrösen
72) Bebyggelselämning efter dansbana
76) Väghållningssten, sekundärt läge
77) Fyndplats för medeltida bronsvikt i form av häst
79) Plats med tradition, vattensamling, ca. 15 m. i diam och 0,5 m. dj.
87) Fyndplats för oval eldslagningssten
95a) Lilla Rockatorps gamla gårdstomt, bebyggd

Terräng: Varierande. Högt liggande moränområden med flera delkrön. Åkermark, hag- 
mark och någon skogsmark.

Områdets avgränsning: Fornlämningsområdet omfattar ett större höjdområde och två 
mindre delkrön med dess S- resp. SÖ-sluttningar ner till den numera utdikade Mark
landa sjö.

Vetenskapligt värde
Fråga 1: Hur ser det regionala arkeologiska kunskapsläget ut kring berörda fornläm
ningar?

Bedömning
A) Enstaka och gruppvis liggande gravar av röse- och stensättningstyp (inkl. en bortta
gen hällkista) är vanligt förekommande fornlämningstyper både i Värend och angräns
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ande delar av småländska höglandet. Rösen och stensättningar har undersökts på åtskil
liga platser i länet. Någon aktuell sammansättning över undersökta anläggningar och 
resultat föreligger dock inte. Den allmänna uppfattningen är att dessa gravanläggningar 
uppförts under tidsperioden äldre och yngre bronsålder samt äldre järnålder.

Ett röse, 12 m i diam., undersöktes 1979 vid anläggande av Hovshaga kyrkogård, norr 
om Växjö (RAÄ 127). Röset, som innehöll brända ben och ett bronsfragment, har date
rats till yngre bronsålder. Ett annat röse, 8-9 m. i diam., undersöktes 1976 i Öjaby, kv. 
Lådan (RAÄ 52). I röset påträffades, förutom två gravgömmor av ben, även fynd av 
keramik, järnföremål och slagg. Röset har utifrån gravformen samt en häll med skålgro
par daterats till bronsålder, men förmodas utifrån fynden av järnslagg och ett hammar
huvud även ha använts som smidesplats under romersk järnålder. En ensamliggande 
rund stensättning vid Nyelund, norr om Växjö (RAÄ 122), undersöktes i mitten av 
1980-talet av Smålands museum. I stensättningen påträffades en gravgömma med brända 
ben och träkol, en skålgropshäll med 19 skålgropar samt en fragmenterad bronsfibula 
som daterar anläggningen till mellersta bronsåldern.

Kännetecknande för de arkeologiska undersökningarna är att dessa till stor del inriktats 
på frågor av kronologisk art, d. v. s. kring gravtypernas anläggning och anläggningstid. 
En viss intresse märks även vad gäller anläggningarnas uppbyggnad, förekomsten av oli
ka konstruktionsdetaljer samt gravgömmornas karaktär. Försök till vidare kulturhisto
riska tolkningar med inriktning på förändringar av gravskick och religiösa föreställ
ningar har däremot endast i liten grad diskuterats. Gravrösen har även använts som un
derlag för att på en nationell och översiktlig nivå illustrera bronsålderns centrala bebyg
gelseområden.

B) Gravfält med högar, runda och skeppsformiga stensättningar, brukar i Kronobergs 
län, på grundval av tidigare grävningsresultat, vanligen tillskrivas den yngre järnåldern. 
Inga aktuella sammanställningar finns dock över undersökningsläget. Medan man i äldre 
undersökningar främst inriktade sig på frågor kring gravfältens tidsmässiga ställning 
samt gravarnas sociala och religiösa innehåll, har gravfälten under senare år även ut
nyttjats för översiktliga studier av regional bebyggelseutveckling. De yngre järnåldersgrav
fälten har utifrån deras typmässiga sammansättning även använts som underlag för att 
belysa och diskutera territoriell bygdegruppering i de medeltida folklanden Värend, Finn
veden och Njudung.

C) Områden med fossil åkermark har med Riksantikvarieämbetets reviderade fornminnes
inventering först under 1990-talet börjat att registreras som fast fornlämning i Krono
bergs län. Detta innebär att man i länet först relativt nyligen börjat att genomföra syste
matiska undersökningar av dessa miljöer i samband med modern markexploatering. 
Undersökningar har i dag genomförts på 18 lokaler inom länet. Av dessa ligger nio i 
Allbo härad, två i Sunnerbo härad, fyra i Kinnevalds härad samt tre i Uppvidinge härad.

De preliminära resultaten från revideringsinventeringen visar att områden med fossil 
åkermark inom länet domineras av röjningsrösen eller ”hackerör”. Områden, innehål
lande formelement såsom terrasseringar, parcellbildningar och stensträngar, är således 
mindre vanligt förekommande. Undersökningar av denna senare typ av områden har 
inom länet hittills genomförts på tre lokaler i Uppvidinge kommun, nämligen Sävsjö, 
Nöbbele och Granhult. Undersökningarna, som utfördes av Kulturgeografiska institu
tionen i Stockholm 1979-1981, visar bl. a. att regelbundna system med åkerparceller
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förekommit redan under romersk järnålder och folkvandringstid. Ett fortsatt bruk har 
på dessa lokaler även kunnat påvisas under senare delen av yngre järnålder samt under 
tidig medeltid. Förekomsten av åkerparcellsystem under yngre järnålder tolkas av utgrä
varna som att det redan vid denna tid förekommit en organiserad uppdelning av marken 
inom en by med flera delägare. En övergång från extensiva till permanenta åkrar torde 
ha ställt krav på regelmässig gödsling, vilket i sin tur fordrar att kreaturen stallades.

D) Övergivna by- och gårdstomter. Den medeltida bebyggelsen i Sydsveriges skogsbygder 
kännetecknas i de äldsta historiska källorna ofta av ensamgårdar parallellt med bybebyg
gelse. På småländska höglandet är byarna också ofta splittrade, på så sätt att gårdarna 
kan ligga med flera hundra meters avstånd. I områden med fullåkersbygd ligger går
darna i by däremot i regel samlade på en gemensam bytomt. Övergivna by- och gårds
tomter jämställs i Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering sedan några år till
baka med andra typer av boplatslämningar under flat mark. Några arkeologiska under
sökningar av by- och gårdstomter har i dag inte genomförts i Kronobergs län.

Fråga 2: Inom vilka forskningstemata kan fornlämningarna och deras miljöer förväntas 
bidraga med ny kulturhistorisk kunskap?

Bedömning
Fornlämningarna bedöms ha en vetenskaplig kunskapspotential som knyter an till föl
jande forskningsområden:

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på brons- och järnålderns inre och yttre 
gravskick samt på de arkeologiska fenomenen ”gravgrupp” och ”gravfält”.

• Religionsarkeologiska och socialhistoriska aspekter på gravskick och begravningstraditioner.

• Mentalitetsaspekter på gravmonumenten som delar av ett rituellt och religiöst land
skap, som territoriemarkeringar, äganderättsdokument m. m.

• Gravmonumenten som kronologiska underlag för översiktliga analyser av områdets 
förhistoriska bebyggelseutveckling.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på agrara lämningar med terrasseringar 
och åkerparceller.
• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på regionens medeltida agrara bebyggelse.

En mera detaljerad bedömning av kunskapspotentialen kan först göras efter det att en 
arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

Fråga 3: Hur ser fornlämningarnas kronologiska och funktionsmässiga sammansättning 
ut inom området? På vilket sätt bedöms denna påverka den vetenskapliga potentialen?

Bedömning
Mycket positivt: Fornlämningarna uppvisar en betydande kronologisk spännvidd, från 
bronsålder och fram till medeltid och nyare tid. Lämningarna som har en varierad typ
mässig sammansättning visar på en ”sammanhängande” bebyggelsekontinuitet inom 
området som är ovanlig för den moderna jordbruksbygden. Dessa förhållanden bedöms 
som mycket positiva för den vetenskapliga potentialen i stort.
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Fråga 4: Hur ser fornlämningarnas fysiska bevarandekonstitution ut? Är dessa välbevarade 
eller skadade i något avseende?

Bedömning
Mycket positivt: Huvudparten av lämningarna är välbevarade eller har endast lätta skador.

Positivt: RAÄ 25) Har varierande skador. Flera av de runda stensättningarna är skadade 
av grustäkt och odling.

Negativt: RAÄ 18) Av stensättningen och hällkistan återstår endast anläggningens botten
parti. Skall enligt uppgift ha bortodlats år 1933; RAÄ 65:1-2) Båda rösen har omfattande 
skador p. g. a. bl. a. ingrävda kallmurade jordkällare, påförd odlingssten m. m.

Fråga 5: Hur ser fornlämningarnas närmiljö ut i fråga om bevarandesituationen? I vil
ken grad har den ursprungliga topografin och hydrologin bevarats intakt eller föränd
rats till följd av senare tiders verksamheter?

Bedömning
Positivt: Området ursprungliga topografi har trots betydande uppodling till stora delar 
bevarats intakt.

Negativt: Utdikningen av Marklanda sjö innebär en betydande förändring av områdets 
hydrologi.

Fråga 6: Hur bedöms fornlämningarnas bevarandegrad (d. v. s. antal och sammansätt
ning) vara inom området?

Bedömning
Positivt: Fornlämningsbeståndet är som helhet mycket välbevarat sett i förhållande till 
den omfattande uppodlingen inom området. De synliga fornlämningarna ligger i dag 
samtliga bevarade i åkerimpediment. Det kan inte uteslutas att ytterligare synliga läm
ningar funnits inom området (analyser av äldre kartmaterial kan möjligen ge upplys
ningar härom). Den fossila åkermarken (RAÄ 73) har sannolikt tidigare omfattat hela 
det höjdområde som denna ligger på. Halva delen av höjden utgörs i dag av moderna 
åkrar. Arkeologiska undersökningar från liknande miljöer visar också att i regel finns 
ytterligare fornlämningar dolda under flat mark, både i form av gravar och bebyggelse
lämningar. Förekomsten av brons- och järnåldersgravar talar här för att det i närheten 
även bör finnas tillhörande boplatslämningar. Ett lösfynd i form av en oval eldslagnings- 
sten är känd från området.

Fråga 7: Finns det några bevarade samband mellan olika fornlämningar och miljöelement 
inom området som är kopplade till den ursprungliga arkeologiska och kulturhistoriska 
tolkningen? T. ex. rumsliga, kronologiska, funktionella eller mentala?

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Inom området finns både rumsliga, kronologiska, funktionella, mil
jömässiga och mentala samband mellan lämningarna och deras miljö. De mentala sam
banden mellan brons- och den äldre järnålderns gravar och de höjder dessa ligger på 
bedöms vara intakta. De rumsliga och förmodade kronologiska sambanden mellan hög- 
gravfältet, Marklanda gamla bytomt samt området med den fossila åkermarken är
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ostörda. De miljömässiga sambanden mellan byn och dess ekonomiska grundvalar är 
välbevarade, med slåttermarker och betesmarker för boskapen, åkermark och utmark 
samt sjön och dess utkomstmöjligheter.

Fråga 8: Hur ser dagens hotbild ut inom regionen? Finns det några faktorer som påver
kar fornlämningens vetenskapliga potential från negativ synpunkt?

Bedömning
Positivt: Samtliga kända skador på fornlämningsbeståndet har orsakats av odling och i 
någon mån av en lokal grustäkt. Jordbruket torde även i fortsättningen innebära ett visst 
potentiellt slitage. Detta bedöms dock inte nämnvärt påverka områdets vetenskapliga 
potential.

Fråga 9: Bedöms fornlämningarnas vetenskapliga potential ha betydelse ur ett natio
nellt/internationellt perspektiv eller lokalt/regionalt perspektiv?

Bedömning
Mycket positivt: Fornlämningarna bedöms företrädesvis bidraga med sådan arkeologisk 
och kulturhistorisk kunskap som har betydelse ur ett lokalt och regionalt perspektiv. De 
kvalitativt sett mycket gynnsamma vetenskapliga förutsättningarna gör dessutom om
rådet till ett, i interregionalt och även nationellt hänseende, viktigt potentiellt komparativt 
forskningsunderlag.

Pedagogiskt värde
Fråga 1: Vilka arkeologiska eller kulturhistoriska tolkningar föreligger i dag om forn
lämningarna? Är dessa grundande på direkta eller jämförande undersökningsresultat?

Bedömning
Positivt: För RAÄ 65 finns en äldre uppgift om att man ca. år 1850 grävde i en numera 
borttagen hällkista och fann ”flintvapen och lerkärlsbitar samt något metallvapen”. Några 
moderna arkeologiska undersökningar har däremot inte företagits inom fornlämnings- 
området. Den kulturhistoriska tolkningen baseras därför på jämförande undersöknings
resultat från andra delar av regionen samt på historiska källor. Fornlämningarna består 
av förhistoriska gravar och gravfält med en förmodad datering till bronsålder och äldre 
- yngre järnålder. Den förhistoriska bebyggelsens lokalisering är inte känd. Däremot är 
platsen för Marklanda gamla bytomt känd, liksom Västenhaga gamla gårdstomt. Den 
senare utgör förmodligen en nykolonisering, utgående från Marklanda by. Den fossila 
åkermarken med terrasseringar och åkerparceller hör sannolikt samman med den yngre 
järnålderns och tidiga medeltidens bebyggelse.

Kommentar: RAÄ 25) En specialkarta över gravfältet upprättades 1937 av S. Lindblad 
och Th. Petersson i skala 1:500.

Fråga 2: Är fornlämningarna tydliga och lättidentifierade för allmänheten?

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Huvudparten av lämningarna är tydliga och lättidentifierade för 
allmänheten (avser röselokalerna RAÄ 19:1-3,22, gravfältet RAÄ 25, Marklanda bytomt 
RAÄ 74 samt Vestenhagas gårdstomt RAÄ 74).
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Positivt: Nej. Stensättningarna RAÄ 24:1-3 är omgivna av tät lövslysvegetation. Läm
ningarnas synbarhet kan dock ökas genom vårdinsatser. Den fossila åkermarken torde 
kräva ett visst arkeologiskt eller kulturgeografiskt kunnande för att identifieras. Här 
behövs kompletterande pedagogiska insatser i form av information på platsen.

Negativt: Nej. Följande stensättningar och rösen är svåridentifierade p. g. a. av omfat
tande skador (RAÄ 18, 21:1-3, 65:1-2).

Fråga 3: Finns det några bevarade samband (t. ex. funktionella, rumsliga, kronologiska, 
mentala) mellan fornlämningarna och olika miljöelement av betydelse för den kulturhis
toriska förståelsen och upplevelsen av miljön?

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Fornlämningsbeståndets varierade kronologiska och typmässiga 
sammansättning ger, i kombination med en för den moderna jordbruksbygden välbeva- 
rad topografi, mycket goda förutsättningar till kulturhistorisk förståelse och upplevelse 
av miljön. På höjdernas krönlägen ligger bronsålderrösen med exponering ut över byg
den. Nedanför och söder om rösena ligger gravfältet (RAÄ 25) med bl. a. högar och 
skeppsformiga stensättningar, som brukats under järnåldern (sannolikt främst yngre järn
ålder). Intill och öster om gravfältet ligger Marklanda gamla bytomt. Byn finns skriftli
gen omnämnd år 1386, men har förmodligen anor redan från yngre järnålder. Höggrav- 
fältet kan då ha utgjort byinnevånarnas begravningplats. Byn, i vilken sista gården över
gavs omkring 1900, ligger mellan Marklanda sjö och dess utkomstområden, med slåtter- 
marker och betesmarker för boskapen å ena sidan och åkermarken samt utmark å den 
andra sidan. Västenhaga gamla gårdstomt på andra sidan sjöviken är troligtvis en me
deltida nykolonisation (äldsta belägg 1545), utgående från Marklanda by.

Fråga 4: Är fornlämningarna lättillgängliga för allmänheten? T. ex. närhet till befintliga 
vägar och strövstigar?

Bedömning
Mycket positivt: Ja, fornlämningarna är med något undantag lättillgängliga för allmän
heten.

Fråga 5: Är fornlämningen föremål för vård och skyltning?

Bedömning
Mycket positivt: I dag är endast gravfältet RAÄ 25 vårdat och skyltat. Området som 
helhet bedöms dock ha en mycket stor pedagogisk potential för att förklara en bygds 
framväxt, från bronsålder och fram till i dag. Vårdinsatser behövs här för t. ex. RAÄ 24, 
som i dag ligger i tät lövslysvegetation. Dessutom behövs informationsinsatser för att 
allmänheten skall kunna tillgodogöra sig områdets kulturhistoria.

Nutida upplevelsevärden
Fråga 1: Finns det några estetiska kvaliteter i miljön? T. ex. vacker utsikt, stämningsfull 
miljö, att lämningarna väcker känslor hos oss...

Bedömning
Mycket positivt: Ja. Den fossila åkermarken RAÄ 73 ligger högt och naturskönt. För en 
närmare bedömning måste området besiktigas i fält.
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Fråga 2. Är fornlämningarna i något avseende specifika eller karakteristiska för områ
det/regionen, så att de bidrar till den lokala/regionala kulturhistoriska identiteten?

Bedömning
Mycket positivt: Gravfält med runda stensättningar och skeppssättningar är utifrån ett 
interregionalt perspektiv särskilt karakteristiska för Värend. Övriga lämningar är all
mänt förekommande i större delarna av Götaland och bidrar därför inte specifikt till 
den lokala/regionala kulturhistoriska identiteten.

Fråga 3: Är någon känd historisk händelse, namn, sägen eller tradition knuten till forn
lämningarna? Bedöms denna bidraga till den lokala/regionala eller nationella kulturhis
toriska identiteten?

Bedömning
Positivt: Ja. Bidrar till den lokala/regionala identiteten. RAÄ 19) Gravgruppen med rösen 
är namngiven och kallas Grötafaten. RAÄ 74) Marklanda gamla bytomt och RAÄ 78) 
Vestenhagas gårdstomt är namngivna och bidrar till den lokala bebyggelseidentiteten i 
området. Inom området finns även RAÄ 79) Plats med tradition, vattensamling. Enligt 
traditionen var detta en rastplats, där man vattnade hästarna. Namnet Rolf ahålan är 
efter soldaten Rolf som bodde på det närbelägna soldattorpet.

Kvalitativ värdetext 
Vetenskapligt värde
Fornlämningsområdet RAÄ 19 m. fl. bedöms ha ett vetenskapligt värde inför studier av 
tidsperioderna bronsålder, järnålder, medeltid och nyare tid. Följande forskningsområden 
är här av intresse:

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på brons- och järnålderns inre och yttre 
gravskick samt på de arkeologiska fenomenen ”gravgrupp” och ”gravfält”.

• Religionsarkeologiska och socialhistoriska aspekter på gravskick och begravningstraditioner.

• Mentalitetsaspekter på gravmonumenten som delar av ett rituellt och religiöst land
skap, som territoriemarkeringar, äganderättsdokument m. m.

• Gravmonumenten som kronologiska underlag för översiktliga analyser av områdets 
förhistoriska bebyggelseutveckling.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på agrara lämningar med terrasseringar 
och åkerparceller.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på regionens medeltida agrara bebyggelse.

En mera detaljerad bedömning av kunskapspotentialen kan först göras efter det att en 
arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

Fornlämningarna uppvisar en betydande kronologisk spännvidd, från bronsålder och 
fram till medeltid och nyare tid. Lämningarna har en varierad typmässig sammansätt
ning som visar på en ”sammanhängande” bebyggelsekontinuitet, vilket är ovanligt för 
den moderna jordbruksbygden. Fornlämningsbeståndet har liksom områdets topografi
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trots omfattande uppodling till stora delar bevarats intakt. Dessa förhållanden bedöms 
som mycket positiva för den vetenskapliga potentialen i stort. Endast enstaka lämningar 
RAÄ 18 och RAÄ 65:1-2) har skador av sådan omfattning att det kan inverka på läm
ningarnas källrelaterade värde. Man bör vara uppmärksam på att ytterligare fornlämningar 
förmodligen finns dolda under flat mark, både i form av gravar och bebyggelselämningar.

Fornlämningsbeståndet har som helhet en varierade kronologisk och typmässig sam
mansättning, vilket i kombination med områdets välbevarade topografi är ovanligt för 
den moderna jordbruksbygden. Flertalet forskningstemata gynnas av att de rumsliga, 
kronologiska, funktionella, miljömässiga och mentala sambanden mellan lämningarna 
och deras miljö är välbevarade.

Kända skador på fornlämningsbeståndet har hittills till stor del orsakats av odling samt 
i någon mån av grustäkt. Jordbruket bedöms även fortsättningvis innebära ett visst po
tentiellt hot, vilket dock inte nämnvärt torde påverka områdets vetenskapliga potential.

Fornlämningsområdet bedöms som helhet främst bidraga med sådan arkeologisk och 
kulturhistorisk kunskap som har betydelse ur ett lokalt och regionalt perspektiv. De kva
litativt sett mycket gynnsamma vetenskapliga förutsättningarna gör dessutom området 
till ett, i interregionalt och även nationellt hänseende, viktigt potentiellt komparativt 
forskningsunderlag.

Pedagogiskt värde
Den kulturhistoriska tolkningen av lämningarna grundas på jämförande undersökningsre
sultat från andra delar av regionen samt på historiska källor. Fornlämningarna består till stor 
del av olika typer av förhistoriska gravar och gravfält med en förmodad datering till bronsål
der och äldre - yngre järnålder. Den förhistoriska bebyggelsens lokalisering är inte känd. Där
emot är platsen för Marklanda gamla bytomt känd, liksom Västenhaga gamla gårdstomt. 
Inom området finns även fossil åkermark med formelement som gör det troligt att denna 
tidsmässigt hör samman med den yngre järnålderns och tidiga medeltidens bebyggelse.

De välbevarade sambanden mellan olika lämningar och deras miljö ger området som 
helhet en mycket god pedagogisk potential för att förklara en bygds framväxt, från 
bronsålder och fram till i dag. På höjdernas krönlägen ligger bronsålderrösen med expo
nering ut över bygden. Nedanför och söder om rösena ligger gravfältet (RAÄ 25) med 
bl. a. högar och skeppsformiga stensättningar, som brukats under järnåldern (sannolikt 
främst yngre järnålder). Intill och öster om gravfältet ligger Marklanda gamla bytomt. 
Byn finns skriftligen omnämnd år 1386, men har förmodligen anor redan från yngre 
järnålder. Höggravfältet kan då ha utgjort byinnevånarnas begravningplats. Byn, i vil
ken sista gården övergavs omkring 1900, ligger mellan Marklanda sjö och dess utkomst
områden, med slåttermarker och betesmarker för boskapen å ena sidan och åkermarken 
samt utmark å den andra sidan. Västenhaga gamla gårdstomt på andra sidan sjöviken är 
troligtvis en medeltida nykolonisation (äldsta belägg 1545), utgående från Marklanda by.

Områdets pedagogiska potential gynnas också av att lämningarna till mycket stor del är 
tydliga, lättidentifierade samt ligger lättillgängliga för allmänheten. Endast en lokal, 
gravfältet RAÄ 25, är i dag vårdad och skyltad. Ytterligare vårdinsatser behövs därför 
inom området, inte minst för RAÄ 24 som ligger i tät lövslysvegetation. Det behövs 
också ytterligare satsningar på information för att allmänheten skall tillgodogöra sig 
områdets kulturhistoria.
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Nutida upplevelsevärden
Området bedöms ha ett flertal nutida upplevelsevärden. Den fossila åkermarken RAÄ 
73 ligger högt och naturskönt och bedöms därför ha ett estetiskt värde. Övriga delar av 
fornlämningsområdet måste besiktigas i fält.

Gravfält med runda stensättningar och skeppssättningar är utifrån ett interregionalt 
perspektiv särskilt karakteristiska för Värend och bidrar därför till regionens kulturhis
toriska identitet. Flera fornlämningslokaler är namngivna och bidrar också till den lo
kala/regionala identiteten. Marklanda gamla bytomt (RAÄ 74) och Vestenhagas gårds
tomt (RAÄ 78) är namngivna. Även en gravgrupp med rösen (RAÄ 19) har försetts med 
namn och kallas Grötafaten. Inom området finns en vattensamling med namn och tradi
tion, (RAÄ 79) kallad Rolfahålan.

Sammanfattande värdetext
Fornlämningsområdet RAÄ 19 m. fl. bedöms ha ett allmänt och särskilt vetenskapligt 
värde inför lokala, regionala och interregionala studier av tidsperioderna bronsålder, 
järnålder, medeltid och nyare tid. Följande forskningsområden är här av intresse:

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på brons- och järnålderns inre och yttre 
gravskick samt på de arkeologiska fenomenen ”gravgrupp” och ”gravfält”.

• Religionsarkeologiska och socialhistoriska aspekter på gravskick och begravningstradi- 
tioner.

• Mentalitetsaspekter på gravmonumenten som delar av ett rituellt och religiöstlandskap, 
som territoriemarkeringar, äganderättsdokument m. m.

• Gravmonumenten som kronologiska underlag för översiktliga analyser av områdets 
förhistoriska bebyggelseutveckling.

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på agrara lämningar med terrasseringar 
och åkerparceller

• Kronologiska och kulturhistoriska aspekter på regionens medeltida agrara bebyggelse.

En mera detaljerad bedömning av kunskapspotentialen kan först göras efter det att en 
arkeologisk utredning och förundersökning genomförts.

Fornlämningsområdet bedöms ha en mycket god pedagogisk potential, som dock kräver 
ett visst antikvariskt tillrättaläggande i form av vård och skyltning.

Miljön innehåller även vissa nutida upplevelsevärden, t. ex. i form av vacker utsikt. 
Gravfältet från yngre järnålder rymmer gravformer som är särskilt karakteristiska för 
Värend och därför bidrar till regionens kulturhistoriska identitet. Dessutom är flera forn- 
lämningar namngivna.

Samlad värdebedömning
Fornlämningsområdet RAÄ 19 m. fl. bedöms från antikvarisk synpunkt ha ett särskilt 
bevarandevärde med betoning på ett lokalt/regionalt och interregionalt perspektiv.
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3. Avslutande kommentarer

Jag har i detta kapitel försökt att med hjälp av tre metodexempel visa hur man praktiskt 
kan genomföra kvalitativa värdeanalyser på fornlämningar. Som underlag för analyser
na användes valda delar av ett planeringsunderlag för Växjö kommun, som under 1993- 
1994 togs fram av Riksantikvarieämbetet i samverkan med föreliggande projekt. Jag 
skall i detta sista avsnitt ge några personliga reflexioner kring utfallet av mina försök till 
värdeanalyser. Vilka faktorer har styrt mitt urval av frågor till materialet? Hur har värde
bedömningarna genomförts? Vilka problem uppstod i samband med analysernas ge
nomförande? Är metodiken tillämpbar på andra typer av fornlämningsmiljöer och land
skapstyper? Vad bör man i sådana fall tänka på?

Vilka faktorer bar styrt mitt urval av frågor till materialet?
När värdeanalyserna påbörjades var det inte självklart vilka frågor som borde ställas till 
materialet. Min utgångspunkt var dock att frågorna i sig skulle vara ett stöd för att 
fånga upp egenskaper som kunde ha betydelse för bedömningen av de enskilda delvär
dena, d. v. s. lämningarnas vetenskapliga, pedagogiska och nutida upplevelsevärden. 
Vikten av att varje fråga måste vara nära kopplad till respektive delvärde, framstod här 
som ett grundläggande krav. Det vill säga, varje fråga måste på något sätt bidraga till en 
ökad insikt om betydelsen hos det enskilda delvärdet.

Antalet frågor för varje delvärde varierar mellan tre och nio stycken. Jag kan i efterhand 
konstatera att frågornas inriktning påverkats av fornlämningsbeståndets regionala karak
tär i Växjöområdet, d. v. s. med en hög frekvens av traditionella synliga fornlämningar 
och låg bortodlingsgrad. Frågornas karaktär skulle förmodligen i ett område med större 
bortodling och lägre andel synliga fornlämningar ha givits en något annorlunda utform
ning. Jag tror här allmänt sett det är viktigt att frågeunderlaget anpassas till de regionala 
förutsättningar i fråga om fornlämningsbild och landskapstyp som föreligger i det områ
de som skall behandlas.

Hur har värdebedömningarna genomförts?
Värdebedömningarna genomfördes på så sätt att det i förhållande till respektive del
fråga gavs olika möjligheter till svarsalternativ i fallande skala: från mycket positivt och 
positivt till negativt (jfr frågeunderlaget i avsnitt 3.31-3-33). Endast de två första frågor
na under rubriken Vetenskapligt värde avviker från denna regel och är i stället redogö
rande och beskrivande till sin karaktär.

Av de tre delvärdena visade sig nutida upplevelsevärden inte helt oväntat vara de mest 
svårfångade. Min avsikt var från början att själv besöka respektive områden för att söka 
bedöma i vilka avseenden dessa rymde särskilda upplevelsemässiga kvaliteter. Av tids
brist måste besiktningen emellertid utgå, och jag tvingades i stället som underlag an
vända de bedömningar som uttrycks i inventeringsmaterialet. Det metodiska tillväga
gångssättet utgörs i analysen av subjektiva omdömen av fackexpertis. Detta är från 
genomförandesynpunkt sett förmodligen det enklaste sättet att bedöma förekomsten av 
upplevelsebetingade kvaliteter. Däremot är jag inte helt säker på om förfarandet i alla 
situationer är det enda och rätta. Jag tänker här närmast på värdebedömningar av forn- 
lämningsområden som inom en nära framtid kommer att beröras av omfattande mark
ingrepp. Frågan är om man inte från antikvarisk sida här har ett visst moraliskt ansvar 
att försöka fånga upp vad de boende i området eller t. ex. lokala hembygdsföreningar 
har för uppfattningar. Vilket av dessa båda tillvägagångssätt som är ”det rätta” måste 
förmodligen avvägas från fall till fall.
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Är metodiken tillämpbar på andra typer av fornlämningsmiljöer och landskapstyper? 
Svaret på denna fråga måste enligt min uppfattning bli jakande. Det är som tidigare 
nämnts dock oerhört viktigt att frågeunderlaget kritiskt ses över och anpassas till den 
landskapstyp och fornlämningssituation som råder inom det aktuella området. Inför 
analyser av fornlämningar inom större områden, kan det dessutom vara praktiskt att 
samordna svaren avseende det arkeologiska kunskapläget inom regionen (jfr fråga 1 un
der rubriken Vetenskapligt värde). Utgångpunkten kan här antingen tas i olika forn- 
lämningstyper eller utifrån olika övergripande temata, som t. ex. den äldre stenålderns 
boplatser och bebyggelsemönster, förhistorisk agrar verksamhet, bronsålderns och den 
äldre järnålderns gravar o. s. v.
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1. Inledning

1.1 Mål
Som en förberedande grund inför arbetet med delrapport 7, Sätt att se pä fornlämningar, 
genomförde jag inledningsvis en undersökning bland landets regionala antikvariska myn
digheter för att få en uppfattning om de bedömningsgrunder som i dag är vägledande för 
hanteringen av fornlämningar i olika situationer. Syftet med undersökningen var således 
att försöka fånga upp vilken betydelse man generellt sett lägger vid olika typer av värdekri
terier vid bedömning av fornlämningars bevarande eller borttagande. Hur graderas t. ex. 
det synliga i förhållande till det icke synliga, det unika i förhållande till det allmänt före
kommande? Hur ser man på betydelsen av fornlämningars vetenskapliga potential i jäm
förelse med t. ex. upplevelsemässiga och pedagogiska kvaliteter? Hur påverkar olika an
tikvariska insatser synen på fornlämningars bevarandevärde ?

1.2 Genomförande och källkritiska synpunkter
Jag valde att rikta undersökningen gentemot länsstyrelserna eftersom dessa ansvarar för 
handläggning och beslut i frågor som rör 2 kap. kulturminneslagen (KML). Samtliga 
dåvarande 24 länsstyrelser inom landet tillfrågades om medverkan i projektet, både 
brevledes och per telefon. Tjugotvå av dessa valde att deltaga, nämligen Stockholm (AB), 
Uppsala (C), Södermanland (D), Östergötland (E), Jönköping (F), Kronoberg (G), Kalmar 
(H), Gotland (I), Kristianstad (L), Malmöhus (M), Halland (N), Göteborg och Bohuslän 
(O), Älvsborg (P), Skaraborg (R), Värmland (S), Västmanland (U), Kopparberg (W), 
Gävleborg (X), Västernorrland (Y), Jämtland (Z), Västerbotten (AC) och Norrbotten 
(BD). Undersökningen utfördes under tiden oktober-januari 1995/1996.

Undersökningen genomfördes i form av en enkät med olika delfrågor och svarsalternativ; 
detta för att möjliggöra kvantitativa jämförelser av resultaten (jfr bilaga 7:3). Frågorna 
har i regel besvarats av en person, vanligen den antikvarie som handlägger de arkeologiska 
frågorna inom länet. I tre län valde man dock att samordna svaren internt inom enheten 
(AB, I och U län), medan man i två län valde att lämna in enkätsvar från två olika hand
läggare (H och X län). Det är viktigt notera att svaren rymmer ett stort mått av subjek
tivitet, d. v. s. speglar enskilda handläggares åsikter i olika frågor. För att minska risken 
för oklarheter och missförstånd av frågeunderlaget valde jag att följa upp enkäten med 
muntliga intervjuer; dels genom besök på länsstyrelserna, dels telefonledes. Genom dessa 
samtal gavs också möjligheter till att föra fördjupade resonemang kring olika frågor och 
svarsalternativ.

1.3 Länsstyrelsernas synpunkter på undersökningen
Länsstyrelsernas reaktioner gentemot undersökningen var i flera fall inte enbart positiva. 
Jag möttes således av intresse men också av en viss förundran och förvåning över mitt 
önskemål att diskutera fornlämningars betydelse. Fornlämningsärenden är så komplexa, 
menade man. Hoten varierar så att man kan inte kan generalisera kring olika bedömnings
kriterier. Dessutom är ju alla fornlämningar i princip bevarandevärda. Kulturminneslagens 
intentioner är som bekant att fornlämningar så långt möjligt skall bevaras. Det är från 
juridisk synpunkt ett allmänt intresse att fornlämningar bevaras, vilket är utgångspunkten 
för länsstyrelsernas hantering. Man försöker i ett inledande skede därför alltid att styra 
bort det planerade arbetsföretaget från fornlämningarna. Går inte dettta försöker man 
att hitta lösningar som mildrar påverkan på fornlämningsmilj ön. Först därefter prövar 
man villkoren enligt 2 kap. KML - d. v. s. samhällsföretagets värde i förhållande till 
fornlämningens art och betydelse.
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Från länsstyrelsernas sida framhölls också att man i regel genom tidiga plansamråd kan 
styra bort arbetsföretagen från särskilt känsliga områden. Det stora problemet utgörs i 
stället av de icke kända fornlämningarna, som ofta blir kända först i samband med en 
arkeologisk utredning. Särskilt de lämningar, vilka saknar synliga anläggningsspår ovan 
mark, upplevs här som ett problem. Det är, menar man, svårt att hos planerare och ex
ploatörer få förståelse för bevarandet av sådana lämningar. Ett högt kostnadsläge för 
den arkeologiska undersökningen är här i många fall mera lättförståeligt.

I några län (E, O och W län) betonas också vikten av att man inte sektoriserar fornläm
ningarna utan att dessa uppfattas som delar av en större helhet. Det kändes därför inte 
relevant att diskutera enskilda fornlämningars betydelse, utan man ansåg det viktigare 
att se till helheten i kulturlandskapet liksom de regionala särdragen.

I ett län påpekades att det kändes meningslöst att föra teoretiska resonemang kring be
varandet eftersom samhällsintressena i den ”krassa” verkligheten ofta är väldigt starka. 
Lagstiftningen ger dåligt stöd för att hävda arkeologiska strukturer eller helheter som 
inte är riksintressen, varför man från antikvarisk sida många gånger i slutändan måste 
följa med... (X län).

I några fall framhölls också att alla fornlämningar i princip har ett lika stort bevarande
värde och att detta värde skall vägas i förhållande till arbetsföretagets värde (G, L M 
och P län). Man frågar sig också vad vi egentligen vet om den framtida forskningens syn 
på fornlämningars värden (L län).

En annan reaktion var att man upplevde det som svårt att ta ställning till de olika värde
kriterierna isolerade var och ett för sig, eftersom det i faktiska ärenden i regel är frågan 
om betydligt mera komplexa förhållanden. Det som är positivt i ett läge kan vara negativt 
i ett annat och det är den samlade bedömningen som gäller. Svarsalternativen upplevdes 
också i ett fall som förutsägbara, i den meningen att värdekriteriernas betydelse kändes 
självklara (R län).

Slutligen kan nämnas att man hittills endast i S län arbetat mera aktivt från antikvarisk 
synpunkt med att försöka utvärdera fornlämningars bevarandevärde. Arbetet, som inled
des redan 1971 på initativ av dåvarande antikvarien vid Värmlands museum, Hasse Ols
son, omfattade en utvärdering av länets samtliga fornlämningar och miljöer från bl. a. 
vetenskaplig, social och pedagogisk synpunkt. Fornlämningarnas bevarandevärde bedöm
des därefter utifrån kriterier som karakteristiskt - unikt, välbevarat - skadat, vetenskapligt 
intressant, lättillgängligt m. m., samt klassifiserades i följande fyra grupper:

A Fornlämningar som är särskilt bevaransvärda i ett riks- och eller länsperspektiv.

B Fornlämningar som är beaktansvärda för den lokala bygden/kommunen.

C Fornlämningar som är ordinära (neutrala).

D Fornlämningar som är minst beaktansvärda p. g. a. att de är skadade eller på an
nat sätt negativt påverkade.

De kommunvisa sammanställningarna och utvärderingarna av fornlämningsbeståndet 
har enligt länsstyrelsens personal haft stor betydelse för den antikvariska verksamheten
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inom länet. Underlaget har således inte bara varit ett stöd vid handläggningen av olika 
fornlämningsärenden, utan har också utgjort en antikvarisk bedömningsgrund inför ur
valet av fornvårdobjekt inom länet (Wettergren 1989, s. 46f).

1.4 Enkätens uppläggning
Länsstyrelsernas förhållningssätt till olika värdekriterier undersöktes i enkäten med 
utgångspunkt från två övergripande frågor; dels avseende fornlämningars bevarandevärde, 
dels avseende urvalet av objekt för vård och skyltning. De huvudfrågor som ställdes var 
följande:

Vilka av följande värdekriterier anser ni har betydelse för bedömningen av fornlämningars 
bevarandevärde? På vilket sätt påverkar faktorerna bedömningen?

Vilken betydelse anser ni att följande värdekriterier bör ha för urvalet av vård- och 
skyltningsobjekt?

Målet med den första frågan var att försöka fånga upp vilken vikt man från läns
styrelsernas sida generellt sett lägger vid olika typer av värdekriterier när man skall ta 
ställning till fornlämningens art och betydelse. Frågan var således tänkt att uppfattas ur 
ett övergripande och teoretiskt perspektiv och inte i förhållande till enskilda faktiska 
situationer. Syftet med den andra frågan var att söka kartlägga vilka kvaliteter man från 
länsstyrelsernas sida anser bör ligga till grund för urvalet av vård- och skyltningsobjekt. 
Jag försökte här även få en bild över de faktorer som tidigare varit vägledande vid utform
ningen av den regionala fornvården (jfr avsnitt 3.1).

De båda huvudfrågorna ställdes i enkäten sedan i förhållande till ett stort antal värde
kriterier (ca. 50 st) fördelade på åtta temata:

• Fornlämningens karaktär.

• Bevarandesituation.

• Unicitet och representativitet.

• Vetenskapligt och kulturhistoriskt värde.

• Äldre litteratur och folklig tradition.

• Tillgänglighet, pedagogisk tydlighet, friluftsliv och turism.

• Upplevelsemässiga och identitetsskapande värden.

• Antikvariska insatser.

För att ge de tillfrågade möjligheter till en viss nyansering av svaren, försökte jag i enkäten 
så långt möjligt att ställa olika värdekriterier mot varandra; som t. ex. synlig - icke syn
lig, välbevarad - lätta skador, omfattande skador o. s. v. För varje delfråga gavs sedan 
möjligheter att välja bland fyra olika svarsalternativ, bestående av mycket positivt, positivt, 
negativt samt saknar betydelse. Med svarsalternativet saknar betydelse avsågs att det 
aktuella värdekriteriet inte har någon betydelse för bedömningen, d. v. s. varken i positivt
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eller negativt hänseende. Länsstyrelserna ombads sedan att välja ett svarsalternativ per 
delfråga. I några fall har man dock valt att markera två alternativ. Dessa svar kommenteras 
närmare i de fall alternativen står i någon form av motsatsförhållande till varandra, som 
t. ex. positiv - saknar betydelse, positiv - negativ eller negativ - saknar betydelse.

1.5 Redovisning av undersökningsresultaten
Resultaten från undersökningen kommer i det följande att presenteras och kommenteras 
temavis utifrån de två huvudfrågor som ställdes till den regionala kulturmiljövårdens 
företrädare. Först redogörs i avsnitt 2 för synen på olika värdekriteriers betydelse för 
bedömningen av fornlämningars bevarandevärde; varefter jag i avsnitt 3 redovisar synen 
på olika värdekriteriers betydelse för urvalet av vård- och skyltningsobjekt. Svarsresultaten 
i avsnitt 2 grundas på 24 svar från 22 länsstyrelser, medan resultaten i avsnitt 3 baseras 
på 23 svar från 22 länsstyrelser. Förutom i den skriftliga redovisningen, återges svarsre
sultaten även i tabellerna 1 och 2 i denna bilaga. För att möjliggöra kvantitativa jäm
förelser mellan de olika frågorna och svarsalternativen, har antalet svar/delfråga om
vandlats till procentsiffror. Enkäten som användes vid undersökningen återfinns i bilaga 3.
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2. Om synen på olika värdekriteriers betydelse 
för fornlämningars bevarandevärde

I följande avsnitt presenteras projektets undersökningsresultat avseende den regionala 
kulturmiljövårdens förhållningssätt till olika värdekriterier som grund för att bestämma 
fornlämningars bevarandevärde. Den fråga som ställdes var följande:

Vilka av följande värdekriterier anser ni har betydelse för bedömningen av fornlämningars 
bevarandevärde? På vilket sätt påverkar faktorerna bedömningen?

Resultaten baseras på 24 svar från 22 länsstyrelser. Som ett komplement till den skriftliga 
presentationen, redovisas svarsresultaten även i tabellform (se tabell 1).

100% Negativ 50 Saknar betydelse 0 Positiv 50 Mkt positiv
±zzzzzzzzzA

Icke synlig

Lätta skador 
Omfatt. skador 
Fortlöp, nedbrytning1

I
Närmiljön starkt förändrad 
Saknar snår av 
ursprungi. topografi |
Inga fönktionssamh

Vanlig typ

Vetenskapi. värde 

Ordinär fyndlokal

Ej omnämnd i 
äldre top. litteratur
Ej uppmärksammad i 
folklig tradition
Ej namngiven

Perifert läge 
Svårtillg. läge 
Svårtillgängl pga 
barriäreffekter 
Otydlig
Inga pedagogiska 
värden
Ingen betydelse för 
friluftslivet 
Ingen betydelse 
ur turistsynpunkt
Inga visuella och 
estetiska värden

Inga ident itetsvärden

Inga antikvariska 
åtgärder

Ingår ej i riksintresse

100%

i Synlig

Välbevarad närmiljö

Tydliga fimktionssamb

Ovanlig ur riksperspektiv 
Ovanlig för regionen 
Representativt exempel 
på ovanlig typ
Representativt exempel 
på vanlig typ 

i Vetenskapi. värde känt
I
I Klassisk fyndlokal

Kulturhist. betydelse nationellt 
Kulturhist. betydelse lokalt/regional

I Omnämnd i äldre top litteratur

Uppmärksammad i 
folklig tradition

I Namngiven 

Lättillgänglig

Tydlig och lättidentifierad
Miljösammanhang av 
pedagogiskt värde

Betydelse för friluftslivet 
Betydelse ur turistsynpunkt

Visuella och estetiska värden

Betydelse för lokal bygdeidentitet 
, Betydelse för etnisk tillhörighet 
och trygghetskänsla 
Föremål för antikvariska åtgärder

Fornlämningen gränsbestämd 

Ingår i riksintresse

Tabell 1. Länsstyrelsernas syn på olika värdekriteriers betydelse för fornlämningars bevarande
värde. Baseras på 24 svar från 22 länsstyrelser.
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2.1 Fomlämningens karaktär
Beträffande frågan om fomlämningens synlighet/icke synlighet påverkar bevarandevärdet, 
svarar 76 % av de tillfrågade att frånvaron av synliga anläggningsspår ovan mark generellt 
sett saknar betydelse. Endast 20 % anser att bevarandevärdet påverkas negativt härav. 
Samtidigt uppger 40 % att man uppfattar det som mycket positivt för bevarandevärdet 
om fornlämningen är synlig ovan mark. Att ta bort en synlig fornlämning är ett miss
lyckande även om närmiljön är kraftigt omdanad, som man uttrycker det i ett län (G).

Från länsstyrelsernas sida är man noga med att betona att både synliga och icke synliga 
fornlämningar har ett lika stort arkeologiskt källvärde, men att man för de icke synliga 
lämningarna vanligen inte känner till det vetenskapliga värdet, varför det är svårt att ar
gumentera för ett bevarande. Man upplever också att det generellt sett är svårare att hos 
t. ex. planerare och kommunfolk få förståelse för bevarandevärdet hos icke synliga 
fornlämningar. Man uttrycker i Y län detta på följande sätt. Det är svårt att få gehör för 
bevarandet av t. ex. en stenåldersboplats som helt saknar upplevelsemässiga och pedago
giska värden. Boplatsernas värde ligger framför allt i deras vetenskapliga värde eller un- 
dersökningsvärde... Boplatser med synliga lämningar, eller som har en pedagogiskt tydlig 
koppling till t. ex. en forntida strandlinje eller havsvik, är lättare att argumentera för 
eller om det t. ex. finns husgrunder bevarade.

I ett annat län (F) menar man att det inte är svårare att hävda bevarandevärdet hos en 
icke synlig fornlämning jämfört med en synlig. Om fornlämningen däremot först upptäcks 
i samband med den arkeologiska utredningen, så är detta från bevarandesynpunkt en 
oerhörd nackdel. Att avgränsa fornlämningen, få klarhet i dess ålder och vetenskapliga 
värde, kräver markingrepp, som i regel först kan genomföras i ett sent skede av det pla
nerade arbetsföretaget, när vägen är utstakad och markfrågorna lösta.

2.2 Bevarandesituation
Fomlämningens bevarandesituation förefaller ha stor betydelse vid bedömningen av 
bevarandevärdet. Samtliga tillfrågade (100 %) menar att omfattande skadegörelse generellt 
sett har en negativ inverkan på fomlämningens bevarandevärde. Lättare skador uppfattas 
däremot som mindre viktiga för bedömningen (20 % negativt och 80 % saknar betydelse). 
Skadegörelse på fomlämningens närmiljö uppfattas också allmänt sett som negativt för 
bevarandevärdet, i synnerhet om miljön är så skadad att näst intill alla spår av den ursprungliga 
topografin och hydrologin tagits bort (negativt 87,5 %). En starkt förändrad närmiljö, där 
rudimentära spår av den ursprungliga topografin fortfarande kan utläsas, uppfattas däremot 
i mindre grad ha en negativ inverkan på bevarandevärdet (29 %).

Att fornlämningen i fysiskt hänseende är välbevarad uppfattas generellt sett som positivt 
för bevarandevärdet. Cirka 72 % av de tillfrågade anser det vara mycket positivt om 
lämningen är välbevarad, medan 92 % upplever det mycket positivt om närmiljön är 
välbevarad. Även dokumenterade funktionssamband mellan närliggande fornlämningar 
uppfattas i stor utsträckning (83 %) som mycket positivt för bevarandevärdet. 54 % av 
de tillfrågade uppger vidare att frånvaron av funktionssamband, orsakade av förändringar 
i miljön, är negativt för bevarandevärdet. I

I Y län betonar man att det inför bedömningen av fomlämningens bevarandevärde är 
viktigt att se denna i förhållande till hur exploaterad miljön redan är eller om denna är 
förhållandevis orörd. Om fornlämningen/miljön är starkt skadad är det också svårt att 
hävda en stark bevarandeideologi, menar man.
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Av delvis samma uppfattning är man i C län. Man anför följande: ”en fornlämning som 
är dåligt bevarad och som saknar ett upplevelsemässigt värde eller ... sammanhang med 
andra fornlämningar, där man inte längre kan uppleva den i en helhet, ... har ett sämre 
läge än en som befinner sig i en bevarad kontext.”

I Z län noteras att fornlämningens vetenskapliga och upplevelsemässiga värde i regel 
påverkas negativt om t. ex. närmiljön fragmentiseras genom förändrad markanvändning.

I ett annat län (I) betonas att det principiella förhållningssättet enligt KML är att alla 
fornlämningar skall bevaras, även om man från fackhåll kan tycka att en starkt skadad 
eller framentiserad fornlämning är mindre bevarandevärd än en motsvarande i en väl- 
bevarad miljö. Man ställer här frågan - för vem bevarar vi? Är det för fackfolket eller 
för den breda allmänheten? Kan inte också en fornlämning som ligger inklämd mellan 
vägar, trots den förändrade landskapsbilden och eventuella otillgängligheten, ha kvar ett 
visst upplevelsevärde för den förbifarande?

I AB län påtalar man vikten av att se skadegraden utifrån ett regionalt perspektiv. Skadade 
miljöer i ett mycket fornlämningsrikt län torde således generellt sett få ett lägre bevaran
devärde, jämfört med liknande miljöer i mindre fornlämningsrika regioner.

2.3 Unicitet, vanlig förekomst och representativitet
Undersökningen visar kanske inte helt oväntat att begreppet unicitet generellt sett upp
fattas som mera betydelsefullt från bevarandesynpunkt jämfört med lämningar som är 
allmänt förekommande. Framför allt sådana fornlämningar som är unika eller ovanliga 
ur riksperspektivet ges ett stort bevarandevärde (mycket positivt 79 %). ”Man tar inte 
bort sällsynta fornlämningar i första taget”, som man uttrycker det i ett län (U). I ett 
annat län framhålls att unicitet är nära förenligt med ett högt vetenskapligt värde (Z 
län).

Förhållningssättet till fornlämningstyper av vanlig förekomst inom landet eller länet är 
mera ambivalent. Av de tillfrågade uppfattar endast 40 % vanlig förekomst som en 
allmän positiv faktor vid bedömning av bevarandevärdet; 36 % menar att denna faktor 
saknar betydelse medan 24 % uppfattar vanlig förekomst som en negativ faktor. Att 
vanligt förekommande fornlämningskategorier är representativa i något avseende upp
fattas däremot i större grad ha en positiv inverkan på bevarandevärdet (58 % positivt 
och 29 % mycket positivt).

I D län betonas att vanlig förekomst som kriterium kan ha en både positiv och negativ 
inverkan på bevarandevärdet. En fornlämningstyp som är allmänt förekommande, t. ex. 
jordfria stensättningar, är således inte lika hotad som företeelse, som en mera ovanlig 
typ. Detta kan leda till en större benägenhet hos länsstyrelsen att ge tillstånd till bort- 
tagning. Fornlämningstypen rymmer samtidigt, säger man, genom sin allmänna förekomst 
och varierande utformning ett vetenskapligt värde, vilket är positivt från bevarandesynpunkt.

I Z län framhålls med viss självkritik att man i fråga om fångstgropar, just p. g. a. deras 
massförekomst, varit mer benägna att ”släppa” dessa - d. v. s. tillåta undersökning och 
borttagning. Samtidigt betonar man att just fångstgroparna, p. g. a. sin talrikedom inom 
länet, borde lyftas fram tydligare och ges ett större bevarandevärde. Det märkliga är ju 
just att det är så väldigt många, säger man (ca. 10.000-12.000). Länsstyrelsen efterlyser 
också en aktuell sammanställning över kunskapsläget, en fråga som man för övrigt själv
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avser att driva. Fångstgropar kan ju innehålla en ytterst varierande kunskapspotential. 
Det är därför viktigt att man regelmässigt genomför förundersökningar, för att bedöma 
kunskapsvärdet, och utifrån denna gör kostnadsberäkningar före slutundersökning. Att 
fångstgroparnas massförekomst tidigare påverkat synen på bevarandevärdet i negativ 
riktning, märks också om man ser till urvalet av vård- och skyltningsobjekt inom länet. 
Fångstgroparna tillhör således den minst skyltade och vårdade fornlämningskategorin, 
något som länsstyrelsen arbetar på för att förändra.

I X län anser man att ”... den generella (bilden) ... är viktigare än att ta fram någonting 
som är unikt. Jag ser inte så stor mening av att ta fram någonting unikt för den här regi
onen, t. ex. om det finns 1.000 såna fornlämningar i något annat distrikt. Utan det är 
den generella bilden. Varje region har ju en speciell fornlämningsbild ...”.

2.4 Vetenskapliga värden
Fornlämningars vetenskapliga betydelse kan, som jag tidigare diskuterat i delrapport 7, 
indelas i källrelaterade och kunskapsrelaterade värden. Jag har i frågeformuläret försökt 
att lyfta fram denna tudelning, även om jag vid tidpunkten för undersökningens genom
förande inte använde mig av just dessa begrepp. För att i den följande redovisningen 
undvika eventuella missförstånd, skall därför betonas att jag med uttrycket vetenskapligt 
värde här avser deras betydelse som arkeologiskt källmaterial, d. v. s. deras källrelaterade 
värde; medan jag med begreppet kulturhistoriskt värde avser fornlämningarnas kunskaps
relaterade värde.

Betydelsen av huruvida fornlämningens vetenskapliga (källrelaterade) värde är känt eller 
ej varierar i undersökningen. Av de tillfrågade anser inte mindre än 70 % att det är mycket 
positivt för bevarandevärdet om fornlämningens vetenskapliga värde är känt; detta under 
förutsättning att värdet bedömts vara högt. Samtidigt anser något fler (74 %) att det 
generellt sett saknar betydelse för bevarandevärdet om man inte har någon kännedom 
om det vetenskapliga värdets omfattning och karaktär. Endast 26 % uppfattar denna se
nare faktor som negativ.

Ungefär samma förhållningssätt gäller för frågan om fornlämningen utgör en i forsknings
sammanhang ”klassisk ” fyndlokal eller ej. Av de tillfrågade menar 63 % att det är mycket 
positivt för bevarandevärdet om fornlämningen tillhör arkeologiämnets ”klassiska” lo
kaler. Något färre, 58 %, menar dock att det saknar betydelse för bevarandet om forn
lämningen utgörs av en ordinär fyndlokal. 21 % ser den senare faktorn som negativ för 
bevarandevärdet.

I enkäten ställdes också frågan huruvida fornlämningars kulturhistoriska (kunskapsrela
terade) värde har någon inverkan på bevarandevärdet. Frågan nyanserades här i förhål
lande till ett nationellt respektive lokalt/regionalt perspektiv. Undersökningen visar att 
man generellt sett ger det kulturhistoriska värdet mycket stor betydelse för bevarandet. 
Nästan samtliga tillfrågade (96 %) anser således att det är mycket positivt för bevarande
värdet om fornlämningen har kulturhistorisk betydelse från nationell synpunkt. Även 
fornlämningar som har kulturhistorisk betydelse för den egna bygden, d. v. s. på lokal 
eller regional nivå, uppfattas i stor utsträckning som mycket positivt för bevarandet (71 %) 
- dock i något mindre grad än på den nationella nivån.

I D län betonas i detta sammanhang svårigheterna med att bestämma icke synliga 
lämningars bevarandevärde (läs boplatser). För att kunna argumentera för en boplats
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bevarandevärde måste man i regel först klargöra dess vetenskapliga värde. Bedömningen 
av fornlämningens vetenskapliga kvaliteter ställer dessutom krav på att man har dels en 
viss arkeologisk kunskap om fornlämningen, dels ett visst kunskaps- eller referensmaterial 
att ställa detta i förhållande till.

Även i W län påtalas de praktiska problemen med att ta ställning till olika boplatsläm
ningars bevarandevärde. ”Problemet med boplatserna är att de ju verkligen är under 
mark. Vi vet inte på förhand vad de egentligen innehåller, framför allt vet vi inte i vilket 
bevarandetillstånd de är. Utanför Borlänge t. ex. har det visat sig att de är väldigt ner- 
plöjda... Då är det frågan om man skall låta det här fortgå med att plöja ner dem ... 
(eller) om man skall acceptera exploatering. Jag tycker man skall försöka bevara så 
mycket som möjligt... (och) där måste vi gå in och vara mer restriktiva och hävda KML 
för att bevara boplatslämningarna. Här måste man lägga det perspektivet på att detta är 
ett centralt område för Dalarna under förhistorisk tid.”

2.5 Äldre topografisk litteratur och folklig tradition
Projektets undersökning visar att man från länsstyrelsernas sida i regel lägger begränsad 
vikt vid att fornlämningar har namngivits eller på annat sätt uppmärksammats i den 
folkliga traditionen. Endast 29 respektive 25 % av de tillfrågade uppfattar således dessa 
kriterier som mycket positiva för bevarandevärdet. Fornlämningar som omnämns i äldre 
topografisk litteratur ges däremot något större betydelse. Omkring 46 % anser att denna 
faktor är mycket positiv för bevarandevärdet.

Samtidigt menar mellan 92 och 96 % av de tillfrågade att frånvaron av nämnda värdekri
terier generellt sett saknar betydelse för bevarandevärdet. Svarsalternativet saknar bety
delse kan i detta sammanhang uppfattas som en bekräftelse på den ringa vikt man lägger 
vid att fornlämningar är en del av den folkliga traditionen. En annan förklaring är att 
man besvarat frågan utifrån aspekten att långt ifrån alla fornlämningstyper har en folklig 
förankring. De muntliga synpunkter som framkommit i samband med intervjuerna talar 
dock för den förstnämnda förklaringen. På min fråga om vilka värdekriterier man allmänt 
sett anser har en förhöjande inverkan på bevarandevärdet, nämndes endast i något enstaka 
fall betydelsen av folkliga värden.

2.6 Tillgänglighet, pedagogisk tydlighet, friluftsliv och turism
Fornlämningarnas fysiska tillgänglighet tillmäts i undersökningen varierande betydelse 
för bevarandevärdet. Endast 29 % av de tillfrågade ser det som mycket positivt att forn
lämningar har ett lättillgängligt läge i förhållande till dagens bebyggelse och vägar. 88 % 
anser samtidigt att ett perifert läge i förhållande till vägar och bebyggelse allmänt sett 
saknar betydelse för bevarandevärdet. I X län är man av en delvis motsatt uppfattning. 
Man uppfattar här avskildhet som en stor tillgång, vilken kan höja fornlämningens vär
de genom att när miljön i regel förblivit tämligen orörd av senare tiders markanvändning.

Att fornlämningar är svårtillgängliga på grund av dagens markanvändning uppfattas till 
stor del som negativt för bevarandevärdet. Inte mindre än 58 % menar således att barriär
effekter orsakade av olika typer av linjedragningar har en generellt sett negativ inverkan 
på bevarandevärdet. Något färre (42 %) ser svårtillgänglighet p. g. a. pågående markan
vändning som en negativ faktor i detta sammanhang.

Att fornlämningar till sin karaktär är tydliga och lättidentifierade anses till en viss grad 
ha positiv inverkan på bevarandevärdet. 42 % av de tillfrågade uppfattar således fysisk
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tydlighet som mycket positivt; samtidigt menar 76 % att bristande tydlighet hos forn- 
lämningen generellt sett saknar betydelse för bevarandevärdet. Att fornlämningar är 
otydliga och svåridentifierade, menar man, behöver således inte bara bero på förändringar 
i samband med senare tiders markanvändning, utan kan också vara ursprunglig och där
med vara en del av fornlämningens karaktär.

Fornlämningar som genom sitt miljösammanhang, sin tydlighet och tillgänglighet har 
pedagogiska värden uppfattas av inte mindre än 79 % som mycket positivt för bevarande
värdet. Omkring 42 % anser här också att avsaknaden av pedagogiska värden har en 
negativ inverkan på bevarandevärdet. Som man uttrycker det i AB län: ”Fornlämningar 
får först sitt fulla pedagogiska värde där man kan åskådliggöra för människor och för 
eftervärlden teckna det landskap som gravfältet eller boplatserna kommit till i.”

I enkäten frågades också om vilken betydelse friluftslivet och turismen har för fornläm- 
ningars bevarandevärde. Undersökningen visar att 38 respektive 44 % av de tillfrågade 
anser det vara mycket positivt för bevarandevärdet om fornlämningen har betydelse för 
friluftslivet och för turismen. Samtidigt menar 88 respektive 92 % att avsaknaden av så
dana kvaliteter generellt sett saknar betydelse för bevarandevärdet.

Projektets muntliga intervjuer bekräftar i huvudsak de förhållanden som beskrivits ovan. 
Några ytterligare aspekter framkom således inte.

2.7 Nutida upplevelsevärden
I enkäten frågades även om betydelsen av olika nutida upplevelsevärden. Undersökningen 
visar hur man i regel fäster stor vikt vid fornlämningars visuella och estetiska kvaliteter. 
Inte mindre än 62,5 % av de tillfrågade anser således att förekomsten av visuella och 
skönhetsmässiga värden är mycket positivt för bevarandevärdet. 46 % anser här också 
att avsaknaden av sådan kvaliteter har en negativ inverkan på bevarandevärdet.

Även förhållningssättet till olika typer av identitetsskapande värden är i regel positivt. 
Störst betydelse ges till fornlämningar som bidrar till att skapa en lokal bygdeidentitet, 
vilket av 64 % uppfattas som mycket positivt. Fornlämningar som bidrar till att stärka 
människors etniska tillhörighet och trygghetskänsla uppfattas däremot inte i lika stor 
utsträckning som betydelsefullt. Endast 34,5 % anser att denna faktor är mycket positiv 
för bevarandevärdet. Av de tillfrågade menar samtidigt 64 % att frånvaron av identitets
skapande värden generellt sett saknar betydelse för bevarandevärdet, medan 36 % anser 
att det har en negativ påverkan.

2.8 Antikvariska åtgärder
Länsstyrelsernas syn på vilken betydelse antikvariska insatser har för bevarandevärdet 
varierar i undersökningen. Omkring 50 % av de tillfrågade uppfattar det som mycket 
positivt för bevarandevärdet att fornlämningen varit föremål för antikvariska insatser 
såsom uppmätning, restaurering, vård eller skyltning. Samtidigt anser 92 % att avsakna
den av antikvariska åtgärder av olika slag generellt sett saknar betydelse för bevarande
värdet.

I S län framhålls att om vårdinsatser skett utifrån antikvariska förutsättningar och med 
antikvariska medel är det också rimligt att se de nedlagda ekonomiska resurserna på en 
fornlämning som ytterligare ett skäl vid hävdandet av fornlämningens bevarande. Man 
menar att det inte bara bör vara KML:s lagtext som skall vägas in, vid fråga om borttag-
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ning eller andra förändringar, utan också medvetna ekonomiska åtaganden från statens 
eller kulturmiljövårdens sida.

Gränsbestämning av fornlämning som genomförts enligt 2 kap. 2 § KML uppfattas av 
24 % som mycket positivt för bevarandevärdet. Hela 56 % menar att åtgärden saknar 
betydelse, medan 4 % ser gränsbestämning som direkt negativt för bevarandevärdet. ID 
län framhålls att gränsbestämning enligt KML kan ha en positiv inverkan på bevarande
värdet, genom att den ger omvärlden signaler om fornlämningens betydelse. Gamla gräns
bestämningar däremot representerar ofta föråldrade synsätt och saknar därför betydelse 
för bevarandevärdet.

Att fornlämningar ingår i områden av riksintresse för kulturminnesvården uppfattas av 
54 % som mycket positivt för bevarandevärdet. Ca 21 % anser det vara negativt för be
varandevärdet om fornlämningen inte ingår i riksintresseområde eller annat område av 
kulturhistoriskt intresse, medan 79 % menar att det saknar betydelse.

I några län (D, G och BD) betonas att bevarandevärdet hos fornlämningarna inom 
riksintresseområdet generellt sett höjs endast om dessa konstituerar riksintresset, d. v. s. 
att riksintresset definierats på grundval av fornlämningarnas karaktär och sammansätt
ning. I annat fall saknar detta betydelse.
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3. Om synen på olika värdekriteriers betydelse 
för urvalet av vård- och skyltningsobjekt

Det andra delmålet med min undersökning var som ovan nämnts att försöka få en upp
fattning om vilka värdekriterier man från antikvarisk synpunkt anser bör ligga till grund 
för urvalet av vård- och skyltningsobjekt. Mina samtal med kultur miljövårdens före
trädare på länsstyrelserna visade dock redan tidigt i undersökningen på vikten av att 
skilja mellan de kriterier som tidigare varit vägledande för verksamheten och de antik
variska önskemålen eller intentionerna inför framtiden. Jag bestämde mig därför för att 
nyansera min undersökning till att å ena sidan omfatta en karakteristik av den befintliga 
sammansättningen av olika vårdobjekt och de kriterier som varit styrande; och å andra 
sidan de kriterier som man från antikvarisk synpunkt i dag försöker att anlägga på materialet.

De frågor som ställdes till länsstyrelsens personal var följande:

• Vilka faktorer ligger till grund för dagens urval av olika fornvårdsobjekt?

• Vilka fornlämningstyper karakteriserar sammansättningen av vårdobjekt inom länet?

• Vilken betydelse anser ni att följande värdekriterier bör ha för urvalet av vård- och 
skyltningsobjekt?

Innan jag närmare redogör för de enskilda undersökningsresultaten, skall jag dock först 
ge en kort presentation av fornvårdens nuvarande organisation och omfattning inom 
landet (avser läget 1996).

3.1 Vård och skyltning av fornlämningar
Ansvaret för fornlämningars vård och tillsyn vilar på staten och då i första hand på läns
styrelsen. Efter nedläggningen av Riksantikvarieämbetets regionala fornvårdskontor, har 
man i flertalet län - för att garantera en god kontinuitet i verksamheten - valt att gå 
samman och delfinansiera en fornvårdstekniker som sköter det fortlöpande arbetet med 
bl. a. upprättande av nya vårdplaner, kontakter med markägare och fördelning av vård
insatser.

Kostnaderna för fornvården finansierades tidigare helt med olika former av statsbidrag. 
Sedan 1980-talets mitt har dessa bidrag dock successivt dragits in, varför man från kultur
miljövårdens sida försökt att få kommunerna att ta på sig ett större ansvar. Min under
sökning på länsstyrelserna visar att man hittills endast i några få län lyckats väl med 
denna uppgift. Stockholms län är ett sådant exempel. Sedan statsbidragen drogs in 1984 
har nästan samtliga kommuner i dag tagit på sig ansvaret för den praktiska vården, mot 
att man från kulturmiljövårdens sida bjuder på vårdplanen (muntligen G. Prenzlau Enan- 
der, Stockholms länsmuseum). Betydligt vanligare är dock att bara enstaka kommuner 
inom länen påtagit sig vårdansvar. Enligt uppgift i Riksrevisionsverkets granskning av 
kulturmiljövården 1993 hade knappt 90 utav landets 288 kommuner vid denna tidpunkt 
tagit på sig ansvaret för vård av vissa fornlämningar inom kommunen (RRV 1993, s. 32).

I RRV:s granskning framgår också att det under ett verksamhetsår vårdas närmare 3.000 
fornlämningslokaler, vilket motsvarar ungefär 2 % av det totala antalet registrerade lo
kaler i landet (ca. 150.000) (a.a. 1993, s. 51). För de praktiska vårdinsatserna svarar, 
förutom staten och kommunerna, även Skogsvårdsstyrelsen, privata fastighetsägare, hem
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bygdsföreningar m. fl. Projektets egen undersökning visar på ungefär samma omfattning 
av det totala antalet vårdobjekt (jfr tabell 2). Variationerna mellan de olika länen är 
dock stor; från 400-500 objekt i Stockholms och Södermanlands län till mellan 30 och 
40 objekt i Västmanlands och Västerbottens län. Man betonar också från länsstyrelsernas 
sida att inte alla lokaler vårdas samtidigt, utan att insatserna varierar med objektens 
karaktär och de rådande vegetationsförhållandena. Vårdbehovet växlar också betydligt 
mellan landets norra och södra delag beroende på skillnader i klimatzoner och växtsäsong.

Län Vård/skyltn. Ansvarig inst. Fomvårdstekniker Antal objekt

AB Länsstyrelsen/ Stockh Länsm. Ja; delfinans, med S, U län Ca 400

C Länsstyrelsen Ja Ca 50

D Länsstyrelsen Ja Ca 500

E Länsstyrelsen Ja; delfinans, med F län 135

F Länsstyrelsen Ja; delfinans, med E län Ca 200

G Länsstyrelsen Ja; delfinans, med H, N län Ca 100

H Länsstyrelsen Ja; delfinans, med G, N län Ca 50

I Länsstyrelsen Ja Ca 130

K Länsstyrelsen Ja; delfinans, med L, M län Ca 100

L Länsstyrelsen Ja; delfinans, med K, M län ?

M Länsstyrelsen Ja; delfinans, med K, L län Ca 350

N Länsstyrelsen Ja; delfinans, med G, H län 127

O Länsstyrelsen Ja; delfinans, med P, R län Ca 150

P Länsstyrelsen Ja; delfinans, med 0, R län Ca 250

R Länsstyrelsen Ja; delfinans, med 0, P län Ca 200

S Länsstyrelsen Ja; delfinans, med AB, U 
län

Ca 185

T Länsstyrelsen ? Ca 60

U Länsstyrelsen Ja; delfinans, med AB, S län Ca 30-40

W Länsstyrelsen/Dalamas Mus. Nej Ca 80-90

X Länsstyrelsen/Gävleborgs Mus. Nej Ca 110

Y Länsstyrelsen Nej; anlitar ekolog på 
länsmuseet

Ca 80-90

Z Länsstyrelsen Nej; anlitar personal på
RAÄ

Ca 60

AC Länsstyrelsen Nej; anlitar personal på 
Skogsvårdsstyrelsen

Ca 45

BD Länsstyrelsen Ja Ca 100-120

Tabell 2. Sammanställning över fornvårdens organisation samt antal vårdobjekt. Baserad på 
muntliga uppgifter från respektive länsstyrelse samt RRV:s statistik (1993, Bilaga 3, tabell 4: 
Vård).
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3.2 Vårdobjektens sammansättning och geografiska spridning
Nästan samtliga länsstyrelser framhåller att urvalet i vårdprogrammen i dag till stor del 
präglas av traditionella fornlämningstyper såsom förhistoriska gravar och andra monu
mentala lämningar. Urvalet upplevs i flera fall som ”föråldrat” och man skulle gärna se 
en revidering som gav större utrymme för en mer varierad typsammansättning. Följande 
synpunkter kring vårdprogrammens karaktär utgör ett axplock av de olika uppfattningar 
som framkommit i samband med projektets intervjuer.

• Urvalet karakteriseras till stor del av yngre järnåldersgravfält, fornborgar och brons- 
åldersrösen (AB län).

• Det är fortfarande mycket objekt och få miljöer (M län).

• Sammansättningen i fornvårdsprogrammet består fortfarande till 70 % av gravhögar. 
Men det finns även olika klassiska objekt som är attraktiva från turistsynpunkt, som 
t. ex. Nämforsen, Gene och Styresholm (Y län).

• Urvalet karakteriseras i huvudsak av monumentala rösen i kustzonen och fångstgropar 
i inlandet (AC län).

• Urvalet domineras av järnålderns gravhögar i Storsjöbygden tillsammans med skansar 
och befästningar (Z län).

I flertalet län betonas att sammansättningen av vårdobjekt fortfarande till stor del grundas 
på ett arv från 1960- och 1970-talets sysselsättningspolitik, d. v. s. att det var tillgången 
till arbetskraft som styrde i vilka områden man vårdade fornlämningar (F, G, N, R, AC 
län). Urvalet har sedan dess fortlöpande kompletterats och vidgats, men grundstommen 
i materialen är i huvudsak densamma som då. Vårdobjektens geografiska spridning upp
levs också i flertalet län som otillfredsställande. Följande urval av olika synpunkter får 
exemplifiera detta:

• Samtliga vårdobjekt är i stort sett lokaliserade till Östersund, medan övriga delar av 
länet är styvmoderligt behandlade (Z län).

• De flesta objekten återfinns i dag i kustzonen där de flesta människorna bor. Det finns 
således kommuner som inte har några fornvårdsobjekt över huvud taget. Vi arbetar där
för för en mera ”rättvis” fördelning av fornvårdsobjekten inom olika geografiska delar 
av länet, så att det blir ett mer representativt urval inom varje kommun (AC län).

Det finns emellertid även regioner där man allmänt sett tycker sig ha en god geografisk 
spridning, som t. ex. BD län: De flesta objekten ligger i kustzonen och älvdalarna, men 
det finns även objekt i fjällen, t. ex. utmed vandringsleder. Samiska lämningar är däremot 
inte särskilt väl representerade.

Endast i tre län (C, S och BD) betonas att man själv till stor del kunnat påverka urvalet 
av vårdobjekt från antikvarisk synpunkt. Ett viktigt mål i S län var således att samtliga 
de fornlämningar som klassats som bevarandevärda ur ett riks- eller länsperspektiv skall 
omfattas av vårdinsatser. Det har också varit en strävan att urvalet skall spegla de olika 
fornlämningstyper som är karakteristiska för länet. Det är traditionella förhistoriska 
gravtyper som dominerar, men även t. ex. olika sentida lämningar såsom fångstgropar,
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skansar, milstolpar och minnesstenar samt finngårdar m. m. (S län). I C framhålls att 
man i urvalet till stor del valt att prioritera fornlämningar belägna inom riksintresse
områden. Det är de ”finaste” gravfälten, ”finast” från vetenskaplig synpunkt, från upp
levelsesynpunkt o. s. v. Fornlämningar som skall illustrera länets historia och främja den 
lokala identiteten.

Exempel på andra faktorer som allmänt sett anses ha påverkat urvalet är att lämninga
rna var lättillgängliga och pedagogiskt tydliga. Dessutom framhålls olika praktiska fak
torer ha påverkat urvalet, t. ex. lokala initiativ från allmänheten, att markägarna varit 
positiva till vård och skyltning samt att det funnits tillgång till parkering.

3.3 Om olika kriteriers betydelse för det framtida urvalet av vård- och skyltningsobjekt 
I föreliggande avsnitt presenteras resultaten från min undersökning avseende den regionala 
kulturmiljövårdens förhållningssätt till värdekriterier av betydelse för urvalet av vård- 
och skyltningsobjekt. Den fråga som ställdes var följande:

• Vilken betydelse anser ni att följande värdekriterier bör ha för urvalet av vård- och 
skyltningsobjekt?

Resultaten baseras på 23 svar från 22 länsstyrelser. Som ett komplement till den skriftliga 
presentationen, redovisas svaren för respektive delfråga även i tabellform (tabell 3). 
Liksom i avsnitt 2 har antalet svar/delfråga omvandlats till procentsiffror, för att möjlig
göra kvantitativa jämförelser mellan de olika frågorna och svarsalternativen.

3.31 Fomlämningens karaktär
I undersökningen frågades om vilken betydelse fomlämningens synlighet/icke synlighet 
har för urvalet av vård- och skyltningsobjekt. Resultaten visar att 62,5 % av de tillfrågade 
anser att det vara mycket positivt om fornlämningen är synlig ovan mark. Samtidigt 
uppger 75 % att det saknar betydelse för urvalet om fornlämningen inte är synlig, medan 
26 % anser att denna faktor har en negativ inverkan.

Man poängterar här från länsstyrelsernas sida att det är betydligt svårare att skylta 
fornlämningar som saknar synliga anläggningsspår ovan mark (läs boplatser). Samtidigt 
upplever man det i flera län som en viktig och angelägen uppgift för kulturmiljövården 
att öka tillgängligheten och förståelsen för dessa lämningar. Endast i ett län (AC) görs 
dock redan i dag konkreta försök att förbättra informationen om boplatslämningar, 
t. ex. genom att vårda och skylta boplatsvallar som är arkeologiskt undersökta. Man har 
även tillsammans med friluftslivet medverkat till en liten (utomhus)utställning som illust
rerar pärlbandet av stenåldersboplatser utmed en älvdal. Boplatser i åkermark (d. v. s. 
utan synlig markering ovan jord) har man däremot ännu inte försökt att skylta.

3.32 Bevarandesituation
Fornlämningars bevarandesituation ges i undersökningen stor betydelse för urvalet. Inte 
mindre än 78 % av de tillfrågade menar att det är mycket positivt om fornlämningen är 
välbevarad. Förekomsten av lätta skador generellt sett betydelse för utvalet (70 %), 
medan samtliga (100 %) inte helt oväntat anser att omfattande skadegörelse är en negativ 
faktor vid urvalet av lämningar och miljöer för vård och skyltning.

Även närmiljöns bevarandetillstånd ges i undersökningen mycket stor betydelse. Av de 
tillfrågade anser således 87 % att det är mycket positivt om närmiljön i fråga om den
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ursprungliga topografin och hydrologin är välbevarad. 57 % uppfattar det som en negativ 
faktor om närmiljön är starkt förändrad. Samtliga tillfrågade (100 %) anser dessutom 
att det är negativt om närmiljön helt saknar spår av den ursprungliga topografin.

En annan faktor av stor betydelse för urvalet är att tydliga funktionssamband föreligger 
mellan olika lämningar. Inte mindre än 74 % uppfattar detta kriterium som mycket po
sitivt. Något fler än hälften (57 %) anser också att avsaknaden av sådana samband är 
negativt för urvalet, medan 43 % menar att det saknar betydelse.

Några särskilda kompletterande synpunkter framkom inte i samband med de muntliga 
intervjuerna.

3.33 Unicitet, vanlig förekomst och representativitet
I enkäten ställdes vidare ett antal frågor som är kopplade till lämningarnas kvantitativa 
förekomst. Fornlämningar som i något avseende uppfattas vara ovanliga ges i undersökningen 
generellt sett större betydelse jämfört med lämningar som är allmänt förekommande. Hela 
78 % anser således det vara mycket positivt om fornlämningen tillhör en ur riksperspektivet

100% Negativ 50 Saknar betydelse 0 Positiv

Icke synlig

Lätta skador 
Omfatt skador 
Fortlöp, nedbrytning

Närmiljön starkt förändrad 
Saknar spår av 
ursprungi. topografi 
Inga funktionssamb

Vanlig typ

50 Mkt positiv 100%

Synlig

Vetenskapi. värde 
ej känt
Ordinär fyndlokal

Ej omnämnd i 
äldre top litteratur
Ej uppmärksammad i | 
folklig tradition ! 
Ęj namngiven

Perifert läge 
Svårtillg. läge 
Svårtillgänel. pga 
barri äreffekter
Otydlig

Inga pedagogiska 
värden
Ingen betydelse for 
friluftslivet 
Ingen betydelse 
ur turistsynpunkt 
Inga visuella och 
estetiska värden

Inga identitetsvärden

Inga antikvariska | 
åtgärder

I
Ingår ej i riksintresse I

Välbevarad

Välbevarad nårmiljö

Tydliga funktionssamband

Ovanlig ur riksperspektiv 
Ovanlig för regionen 

I Representativt exempel 
I pa ovanlig typ 
, Representativt exempel 

på vanlig typ 
Vetenskapi värde känt

Klassisk fyndlokal

Kulturhist betydelse nationellt 
Kulturhist. betydelse lokalt/regionalt
Omnämnd i äldre top. litteratur

_ Uppmärksammad i 
1 folklig tradition

Tydlig och lättidentifierad
: Miljösammanhang av 
pedagogiskt värde
Betydelse för friluftslivet 
Betydelse ur turistsynpunkt

Visuella och estetiska värden

Betydelse for lokal bygdeidentitet 
Betydelse för etnisk tillhörighet 
och trygghetskänsla
Föremål för antikvariska åtgärder 
Fornlämningen gränsbestämd 
Ingår i riksintresse

Tabell 3. Länsstyrelsernas syn på olika värdekriteriers betydelse för urvalet av vård- och 
skyltningsobjekt. Baseras på 23 svar från 22 länsstyrelser.
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ovanlig typ. Knappt hälften (48 %) menar att det är mycket positivt om lämningen är ovanlig 
i ett regionalt perspektiv, medan 57 % tycker att det är mycket positivt om fornlämningen 
utgör ett representativt exempel på en inom landet/länet ovanlig typ.

Endast 13 % av de tillfrågade anser att det är mycket positiv faktor för urvalet om fornläm
ningen är vanligt förekommande. Något fler (21,5 %) finner det mycket positivt om lämningen 
utgör ett för landet/länet representativt exempel på en vanligt förekommande typ.

De senare svaren kontrasterar delvis mot de synpunkter som framkom i samband med de 
muntliga samtalen. I flera län framhölls således att en bättre representativitet borde 
eftersträvas, för att ge en bättre spegling av fornlämningsbilden inom länet och därmed 
områdets historia (R, U, Y, AC och BD län). Urvalet bör spegla det som är vanligast och mest 
tydligt inom området, som man uttrycker det i U län. Som exempel nämns att det i Norberg 
är gruvnäringen och bergshanteringen som dominerar, medan länets södra delar karakteriseras 
av fornborgar och gravfält, lite kapellruiner, minnesstenar, runstenar och hällristningar.

11, ex. AC län arbetar man redan i dag för en revidering av fornvårdsprogrammet, bl. a. för 
att ge urvalet en mer rättvis geografiskt fördelning. I dag, framhåller man, är kustzonen där 
de flesta människorna bor, starkt överrepresenterad. Man vill också i framtiden komplettera 
med kategorier som t. ex. boplatsvaller, järnåldergravar i kustlandet (AC län).

3.34 Vetenskapliga värden
I enkäten frågades även om vilken betydelse fornlämningens vetenskapliga (d. v. s. käll- 
relaterade) värde har för urvalet av vård- och skyltningsobjekt. Undersökningen visar 
att 64 % av de tillfrågade uppfattar det som mycket positivt om det vetenskapliga värdet 
är känt. 59 % anser också att det har en negativ inverkan på urvalet om det vetenskapliga 
värdet inte är känt, medan 41 % uppger att detta saknar betydelse.

Att fornlämningar i något avseende är ”klassiska” för den arkeologiska forskningen an
ses av 57 % vara mycket positivt för urvalet. Samtidigt menar 52 % att det saknar be
tydelse för urvalet om fornlämningen utgörs av en ordinär fyndlokal.

I undersökningen ställdes även frågan om vilken betydelse fornlämningars kulturhisto
riska (d. v. s. kunskap sr elaterade) värde har för urvalet av vård- och skyltningsobjekt. 
Frågan relaterades här till dels ett nationellt, dels ett lokalt/regionalt perspektiv. Samman
ställningen visar att det kulturhistoriska värdet i regel ges mycket stor betydelse för ur
valet. Inte mindre än 74 % anser således att det är mycket positivt om fornlämningen 
har kulturhistorisk betydelse; detta gäller både från nationell och lokal/regional synpunkt.

Inga ytterligare synpunkter på dessa värdekriterier framkom i samband med de muntliga 
samtalen.

3.35 Äldre litteratur och folklig tradition
I undersökningen ställdes även frågor om vilken betydelse olika kriterier kopplade till 
fornlämningens tidigare hantering och folkliga betydelse. Svarsmaterialet visar att ungefär 
hälften av de tillfrågade anser det vara mycket positivt för urvalet av vård- och skyltnings
objekt om lämningen uppmärksammats i äldre topografisk litteratur (48 %) eller i den 
folkliga traditionen (50 %). Endast 25 respektive 17 % anser att avsaknaden av nämnda 
kriterier har en negativ inverkan på urvalet, medan flertalet (67 respektive 83 %) anser 
att det generellt sett saknar betydelse för urvalet.
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Att fornlämningar är namngivna anses vid jämförelse med övriga kriterier ha en ringa 
betydelse för urvalet. Endast 33 % av de tillfrågade ser således denna faktor som mycket 
positiv, medan 91 % uppger att den saknar betydelse.

Några ytterligare synpunkter framkom inte vid de muntliga samtalen.

3.36 Tillgänglighet, pedagogisk tydlighet, friluftsliv och turism
Projektets undersökning visar inte helt oväntat att fornlämningarnas fysiska tillgänglighet 
tillskrivs mycket stor betydelse för urvalet av vård- och skyltningsobjekt. Ett lättillgängligt 
läge uppges av 74 % ha en mycket positiv inverkan på urvalet. På motsvarande sätt an
ser inte mindre än 74 % att en belägenhet som är perifer i förhållande till dagens bebyggelse 
och vägar är negativ. Samtliga tillfrågade (100 %) anser också att det har en negativ in
verkan om fornlämningen är svårtillgänglig, antingen p. g. a. den pågående markanvänd
ningens karaktär eller till följd av barriäreffekter orsakade av t.ex. olika typer av linje
dragningar.

Fornlämningar som är tydliga och lättidentiferade tillskrivs stor betydelse för urvalet. 
70% av de tillfrågade ser således detta kriterium som mycket positivt, medan 91 % 
uppger att det har en negativ inverkan på urvalet om lämningen är otydlig till sin karaktär 
och kräver fackmässigt kunnande för att uppfatta. 83 % anser vidare att det är mycket 
positivt om fornlämningen - genom sitt miljösammanhang, sin tydlighet och tillgänglighet 
- har klara pedagogiska värden. Nästan samtliga (96 %) ser avsaknaden av pedagogiska 
kvaliteter som negativt för urvalet.

De kompletterande samtalen med länsstyrelsernas personal bekräftar dessa resultat, vilket 
följande urval av muntliga synpunkter får exemplifiera:

• Fornlämningens fysiska belägenhet är alltid en viktig faktor vid urval av vård och 
skyltning, säger man i AB län.

• Det är viktigt att fornlämningarna är ”socialt” tillgängliga för människor (E län).

• Det handlar även om att fornlämningar är attraktiva utflyktsmål, är tätortsnära, invid 
skolor eller på kommunal mark (S län).

• Det är viktigt att fornlämningen är lättillgänglig och pedagogisk tydlig. I urvalet strävar 
vi mot att få vårdobjekt som representerar olika tidsavsnitt eller företeelser i länets 
historia (BD län).

• Det är viktigt att fornlämningen är tillgänglig, samt att den har ett upplevelsevärde uti
från dess art och geografiska och topografiska belägenhet (Y län).

• Fornlämningen bör vara tätortsnära, besöksvänlig och det skall finnas god tillgång till 
arbetskraft för vård (U län).

• Det skall även finnas goda möjligheter till parkering (L län).

Andra faktorer som ges viss betydelse för urvalet av vård och skyltnigsobjekt är att forn
lämningarna har betydelse för friluftslivet och för turistnäringen. Svarsmaterialet visar 
här att 54 respektive 65 % av de tillfrågande ser dessa kriterier som mycket positiva.
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Något fler (54 respektive 71 %) anser också att avsaknaden av nämnda kvaliteter generellt 
sett har en negativ inverkan på urvalet.

I några län framhålls att olika kulturturistiska projekt varit bidragande till att nya forn- 
lämningar vårdas och skyltas. Som exempel kan nämnas projektet Kung Valdemars segel
led, i vilket länen utmed den svenska östkusten engagerat sig (AB, D, E, H och K län). 
Genom projektet har det varit möjligt att lyfta fram en rad olika kulturhistoriska platser 
och miljöer utmed den ca. 700 år gamla segelleden, från Utlängan i Blekinge till Arholma 
i Stockholms norra skärgård.

3.37 Nutida upplevelsevärden
I undersökningen frågades även om vilken betydelse olika nutida upplevelsevärden har 
för urvalet av vård och skyltningsobjekt. Resultaten visar att man generellt sett tillskriver 
dessa faktorer stor betydelse. Av de tillfrågade anser 70 % att förekomsten av visuella 
och estetiska värden är mycket positivt. Något fler, 83 %, anser också att avsaknaden av 
sådana kvaliteter är negativt för urvalet.

Även olika identitetsskapande värden ges i regel viss betydelse. Detta gäller i synnerhet om 
fornlämningen på något sätt bidrar till att skapa en lokal bygdeidentitet. 61 % av de tillfrågade 
ser denna faktor som mycket positiv. Förhållningssättet till fornlämningar som kan stärka 
den etniska tillhörigheten och trygghetskänslan är mera ambivalent. Endast 38 % ser således 
detta kriterium som mycket positivt. Samtidigt uppger mer än hälften, 58 %, att det är 
negativt för urvalet om fornlämningen helt saknar identi-tetskapande värden.

Några kompletterande synpunkter på dessa kriterier framkom inte i samband med 
projektets muntliga intervjuer. Däremot framhölls i flera län (C, D, E, H, I, R och W län) 
vikten av att ta hänsyn till lokala intressen och initiativ till vård och skyltning från all
mänheten. Att lokala grupper och föreningar föreslår objekten främjar den lokala identite
ten, som man uttrycker det i C län.

3.38 Antikvariska åtgärder
I enkäten frågades slutligen vilken betydelse olika typer av antikvariska åtgärder har för 
urvalet av vård- och skyltningobjekt. Undersökningen visar att sådana insatser i regel 
ges liten betydelse. Endast 35 % av de tillfrågade anser således att det är mycket positivt 
om fornlämningen varit föremål för någon form av antikvarisk åtgärd som t. ex. upp
mätning eller restaurering. Samtidigt anser inte mindre än 83 % att frånvaron av an
tikvariska insatser generellt sett saknar betydelse för urvalet.

Att fornlämningen är gränsbestämd enligt 2 kap. 2 § KML ges i undersökningen också 
liten betydelse i detta sammanhang. Något fler än hälften (52 %) uppger således att 
förekomsten av gränsbestämning saknar betydelse för urvalet. Endast 20 % anser att 
gränsbestämning är mycket positivt för urvalet, medan 4 % ser denna faktor som negativ.

Ett kriterium som ges något större betydelse för urvalet av vård- och skyltningsobjekt är 
om fornlämningen ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården. 57 % av de till
frågade anser således att det är mycket positivt om fornlämningen ingår i riksintresse
område. 39 % ser det också som negativt om fornlämningen inte ingår i riksintresseområ
den, medan 57 % menar att detta allmänt sett saknar betydelse för urvalet.

Inga ytterligare synpunkter framkom vid de muntliga samtalen.
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4. Slutsatser

Jag har i föreliggande rapport försökt att, utifrån en rikstäckande undersökning på läns
styrelsernas kulturmiljöenheter, ge en bild av sättet att se på olika kriteriers betydelse i 
samband med värdebedömning av fornlämningar. Tjugotvå av landets dåvarande tjugo
fyra länsstyrelser har medverkat i undersökningen som genomfördes under hösten och 
vintern 1995/1996.

De två huvudfrågor som ställdes till den regionala kulturmiljövårdens företrädare var 
följande:

1) Vilka av följande värdekriterier anser ni har betydelse för bedömningen av fornläm- 
ningars bevarandevärdei På vilket sätt påverkar faktorerna bedömningen?

2) Vilken betydelse anser ni att följande värdekriterier bör ha för urvalet av vård- och 
skyltningsobjekt?

Till varje fråga ställdes i enkäten sedan ett stort antal delfrågor (50 st), avseende olika 
värdekriteriers betydelse, fördelade på åtta temata. För att ge möjligheter till en viss 
nyansering av svaren, valde jag i frågeunderlaget att ställa kriterier med positiv respektive 
negativ värdeladdning gentemot varandra. De tillfrågade ombads sedan att för varje 
delfråga välja ett av följande fyra svarsalternativ - mycket positivt, positivt, negativt 
och saknar betydelse.

4.1 Kriterier av betydelse för fornlämningars bevarandevärde
Vilka resultatet eller slutsatser kan då dras av föreliggande undersökning? En allmän 
slutsats är att man från kulturmiljövårdens sida i regel är mindre benägen att tillskriva 
olika värdekriterier en negativ betydelse i fråga 1 jämfört med i fråga 2. Motsvarande 
tendens märks i materialet även för alternativet mycket positivt. Man är med andra ord 
mera försiktig i sitt bruk av svarsalternativ med en negativ eller mycket positiv laddning 
när man diskuterar fornlämningars bevarandevärde, jämfört med vid urvalet av vård- 
och skyltningsobjekt. Detta är ett möjligen intressant men knappast överraskande resultat. 
Desto mera intressant är i stället att se närmare på vilka olika kriterier man inom kultur
miljövården anser ha betydelse för nämnda frågor. Ett sätt att mäta länsstyrelsernas för
hållningssätt till olika värdekriterier är att lyfta fram de kriterier där minst 50 % av de 
tillfrågade har en gemensam uppfattning, antingen positiv eller negativ.

Projektets undersökning visar här att man inom den regionala kulturmiljövården 
tillskriver 13 olika kriterier en mycket positiv betydelse vid bedömning av fornlämningars 
bevarandevärde (procentsiffra inom parentes visar andelen svar av 100 %), nämligen 
att fornlämningen:

• Har kulturhistorisk betydelse från nationell synpunkt (96 %).

• Har tydliga funktionssamband (83 %).

• Är ovanlig ur riksperspektiv (79 %).

• Är välbevarad (72%).
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• Utgör ett representativt exempel på en för landet/länet ovanlig typ (71 %).

• Har kulturhistorisk betydelse från regional synpunkt (71 %).

• Har ett känt vetenskapligt värde (70 %).

• Bidrar till en bygdeidentitet (64 %).

• Utgör en klassisk fyndlokal (63 %).

• Har visuella och estetiska värden (62,5 %).

• Ingår i riksintresseområde (54 %).

• Är ovanlig för regionen (52 %).

• Varit föremål för antikvariska åtgärder (50 %).

Endast fyra kriterier uppges i undersökningen ha en direkt negativ inverkan på be
varandevärdet; att fornlämningen(s):

• Är utsatt för omfattande skador (100 %).

• Närmiljö saknar spår av ursprunglig topografi (87,5 %).

• Är utsatt för fortlöpande nedbrytning (76 %).

• Är svårtillgänglig p. g. a. barriäreffekter (58 %).

4.2 Kriterier av betydelse för urvalet av vård- och skyltningsobjekt 
Undersökningen avseende kulturmiljövårdens syn på urvalet av vård- och skyltningsobjekt 
visar att man i detta sammanhang ger inte mindre än 18 olika värdekriterier en mycket 
positiv betydelse; nämligen att fornlämningen:

• Har en välbevarad närmiljö (87 %).

• Har miljösammanhang av pedagogiskt värde (83 %).

• Är välbevarad (78 %).

• Är ovanlig ur riksperspektiv (78 %).

• Har tydliga funktionssamband (74 %).

• Har kulturhistorisk betydelse från nationell synpunkt (74 %).

• Har kulturhistorisk betydelse från regional synpunkt (74 %).

• Är lättillgänglig (74 %).
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• Är tydlig och lättidentifierad (70 %).

• Har betydelse för turismen (65 %).

• Har ett känt vetenskapligt värde (64 %).

• Är synlig (62,5 %).

• Bidrar till en bygdeidentitet (61 %).

• Är ett representativt exempel på ovanlig typ (57 %).

• Utgör en klassisk fyndlokal (57 %).

• Ingår i riksintresseområde (57 %).

• Har betydelse för friluftslivet (54 %).

• Har uppmärksammats i den folkliga traditionen (50 %).

Mer än hälften av de tillfrågade på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter anser dessutom 
att hela 14 värdekriterier har en negativ inverkan på urvalet av vård- och skyltningsobjekt, 
vilket är betydligt fler än för fråga 1. De kriterier som framhålls är att fornlämningen(s):

• Är utsatt för omfattande skador (100 %).

• Är utsatt för fortlöpande nedbrytning (100 %).

• Närmiljö saknar spår av ursprunglig topografi (100 %).

• Är svårtillgänglig p. g. a. befintlig markanvändning (100 %).

• Är svårtillgänglig p. g. a. barriäreffekter (100 %).

• Saknar pedagogiska värden (96 %).

• Är icke synlig ovan mark (75 %).

• Har ett perifert läge (74 %).

• Saknar betydelse för turismen (71 %).

• Saknar ett känt vetenskapligt värde (59 %).

• Saknar identitetsvärden (58 %).

• Närmiljö är starkt förändrad (57 %).

• Saknar funktionssamband (57 %).

• Saknar betydelse för friluftslivet (54 %).
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4.3 Slutord
Jag vill slutligen framhålla att resultaten i föreliggande undersökning grundas på enskilda 
handläggares subjektiva uppfattningar och sätt att se på fornlämningar. Syftet med un
dersökningen har därmed inte varit att ta fram rekommendationer för hur man bör se på 
fornlämningar, utan i stället att ge en karakteristik av hur man inom dagens kulturmiljö
vård förhåller sig till olika värdekriterier, d. v. s. på vilka grunder man i dag fattar beslut 
enligt 2 kap. KML om fornlämningars bevarande eller borttagande. Min förhoppning är 
dessutom att undersökningen skall bidraga till en ökad medvetenhet och diskussion inom 
den egna sektorn om hur vi använder olika värdekriterier och begrepp.
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Intervju Antikvarie Elise Hovanta, Gävleborgs Länsmuseum, 1995-12-14.

Intervju Länsantikvarien, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Kopparbergs län 
(W), 1995-12-15.

Telefonintervju Bitr. länsantikvarien, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Värmlands län 
(S), 1996-01-03.

Telefonintervju Bitr. länsantikvarien, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Västernorrlands 
län (Y), 1996-01-09.

Telefonintervju Bitr. länsantikvarien, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Jämtlands län 
(Z), 1996-01-16.

Telefonintervju Länsantikvarien, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Skaraborgs län (R), 
1996-01-19.

Telefonintervju Bitr. länsantikvarien, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Norrbottens län 
(BD), 1996-01-22.
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Bilaga 7:3

Enkätunderlag

Av Anne Carlie





Fråga 1
Vilka av följande värdekriterier anser Ni har betydelse för bedömningen av fornlämningars 
bevarandevärde? På vilket sätt påverkar faktorerna bedömningen? Välj bland alternativen 
mycket positivt, positivt, negativt eller saknar betydelse under respektive delsvar. Välj ett al
ternativ per delsvar och markera med kryss.

Värdekriterier Mkt positivt Positivt Negativt Saknar betydelse

Fornlämningens karaktär
Fornlämningen är synlig ovan mark □ □ □ □

Fornlämningen saknar synliga anl. spår
ovan mark □ □ □ □

Bevarandesituation
Fornlämningen är välbevarad □ □ □ □

Fornlämningen har utsatts för lätta fy-
siska skador □ □ □ □

Fornlämningen har utsatts för omfat-
tande skadegörelse □ □ □ □

Fornlämningen utsätts för fortlöpande 
nedbrytning p. g. a. pågående markan
vändning □ □ □ □

Fornlämningens närmiljö är välbevarad 
i fråga om ursprunglig topografi och 
hydrologi □ □ □ □

Fornlämningens närmiljö är starkt för
ändrad, men innehåller rudimentära 
spår av ursprunglig topografi och hydro
logi □ □ □ □

Fornlämningens närmiljö saknar spår av
ursprunglig topografi och hydrologi □ □ □ □

Fornlämningen har tydliga funktions-
samband med närliggande lämningar □ □ □ □

Fornlämningen saknar funktionssam-
band med närliggande lämningar □ □ □ □

Unicitet
Fornlämningen tillhör en ur riksperspek
tivet ovanligt förekommande typ □ □ □ □

Fornlämningen tillhör en ur riksperspek
tivet vanligt förekommande typ, men är 
ovanlig inom regionen □ □ □ □
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Värdekriterier Mkt positivt Positivt Negativt Saknar betydelse

Fornlämningen utgör ett representativt 
exempel på en inom landet/länet ovanlig
typ □ □ □ □

Representativitet
Fornlämningen utgör en inom landet/ 
länet allmänt förekommande typ □ □ □ □

Fornlämningen utgör ett representativt 
exempel på en inom landet/länet allmänt 
förekommande typ □ □ □ □

Vetenskapligt och kulturhistoriskt värde 
Fornlämningens vetenskapliga värde är 
känt genom t. ex. arkeologisk dokumen
tation □ □ □ □

Fornlämningens vetenskapliga värde är
inte känt □ □ □ □

Fornlämningen utgör en i forsknings
sammanhang ”klassisk” fyndlokal/om
råde □ □ □ □

Fornlämningen utgör en i forsknings
sammanhang ”ordinär” fyndlokal/om
råde □ □ □ □

Fornlämningen har kulturhistorisk bety-
delse ur ett nationellt perspektiv □ □ □ □

Fornlämningen har kulturhistorisk bety-
delse ur ett regionalt/ lokalt perspektiv □ □ □ □

Äldre litteratur och folklig tradition 
Fornlämningen är omnämnd i äldre to
pografisk litteratur □ □ □ □

Fornlämningen är inte omnämnd i äldre
topografisk litteratur □ □ □ □

Fornlämningen har uppmärksammats i
den folkliga traditionen □ □ □ □

Fornlämningen har inte uppmärksam-
mats i den folkliga traditionen □ □ □ □

Fornlämningen är namngiven □ □ □ □

Fornlämningen är inte namngiven □ □ □ □
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Värdekriterier Mkt positivt Positivt Negativt Saknar betydelse

Tillgänglighet, pedagogisk tydlighet, fri
luftslivet och turism 
Fornlämningen har ett lättillgängligt 
läge i förhållande till dagens bebyggelse 
och vägar

Fornlämningen har ett perifert läge i för
hållande till dagens bebyggelse och vä
gar

Fornlämningen är svårtillgänglig p. g. a. 
pågående markanvändning

Fornlämningen är svårtillgänglig p. g. a. 
t. ex. väg- eller järnvägsdragningar som 
skapar barriäreffekter

Fornlämningen är för lekmannen tydlig 
och lättidentifierad

Fornlämningen är otydlig och kräver 
fackkunskap för att identifieras

Fornlämningen har genom sitt miljö
sammanhang, sin tydlighet och tillgäng
lighet klara pedagogiska värden

Fornlämningen har inga pedagogiska 
värden

Fornlämningen har genom sin art, tyd
lighet och tillgänglighet betydelse för fri
luftslivet

Fornlämningen har ingen betydelse för 
friluftslivet

Fornlämningen har genom sin art, tyd
lighet och tillgänglighet betydelse från 
turistsynpunkt

Fornlämningen har ingen betydelse från 
turistsynpunkt

Upplevelsemässiga och identitetsska- 
pande värden
Fornlämningen har visuella och estetiska 
värden

Fornlämningen har inga visuella eller 
estetiska värden

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □
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Värdekriterier Mkt positivt Positivt Negativt Saknar betydelse

Fornlämningen bidrar till att skapa en 
lokal bygdeidentitet

Fornlämningen bidrar till att skapa en 
social och/eller ideologisk identitet

Fornlämningen bidrar till att stärka den 
etniska tillhörigheten och trygghets
känslan

Fornlämningen har inga identitetsska- 
pande värden

Antikvariska insatser 
Fornlämningen har varit föremål för an
tikvariska åtgärder, t. ex. uppmätning, 
restaurering, vårdinsatser och skyltning

Fornlämningen har inte varit föremål för 
antikvariska åtgärder (jfr ovan)

Fornlämningen är gränsbestämd

Fornlämningen ingår som komponent i 
område av riksintresse för kulturmiljö
vården eller annat område av kulturhi
storiskt intresse

Fornlämningen ingår inte i område av 
riksintresse för kulturmiljö vården eller 
annat område av kulturhistoriskt intresse

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

Ev. kommentarer: ...
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Fråga 2
Vilken betydelse anser Ni att följande värdekriterier har för urvalet av vård- och skyltnings- 
objekt? Välj bland alternativen mycket positiv, positiv, negativ eller saknar betydelse under 
respektive delsvar. Välj ett alternativ per delsvar och markera med kryss.

Värdek ri terier Mkt positivt Positivt Negativt Saknar betydelse

Fomlämningens karaktär 
Fornlämningen är synlig ovan mark □ □

Fornlämningen saknar synliga anl. spår 
ovan mark □

Bevarandesituation 
Fornlämningen är välbevarad □ □ □ □

Fornlämningen har utsatts för lätta fy
siska skador □ □ □

Fornlämningen har utsatts för omfat
tande skadegörelse □

Fornlämningen utsätts för fortlöpande 
nedbrytning p. g. a. pågående mark
användning □

Fomlämningens närmiljö är välbevarad 
i fråga om ursprunglig topografi och
hydrologi □

Fomlämningens närmiljö är starkt för
ändrad, men innehåller rudimentära spår 
av ursprunglig topografi och hydrologi □

Fomlämningens närmiljö saknar spår av 
ursprunglig topografi och hydrologi □

Fornlämningen har tydliga funktions
samband med närliggande lämningar □

Fornlämningen saknar funktionssam
band med närliggande lämningar □

Unicitet
Fornlämningen tillhör en ur riksperspek
tivet ovanligt förekommande typ □

Fornlämningen tillhör en ur riksperspek
tivet vanligt förekommande typ, men är 
ovanlig inom regionen □

Fornlämningen utgör ett representativt 
exempel på en inom landet/länet ovanlig 
typ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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Värdekriterier Mkt positivt Positivt Negativt Saknar betydelse

Representativitet
Fornlämningen utgör en inom landet/
länet allmänt förekommande typ □ □ □ □

Fornlämningen utgör ett representativt 
exempel på en inom landet/länet allmänt 
förekommande typ □ □ □ □

Vetenskapligt och kulturhistoriskt värde 
Fornlämningens vetenskapliga värde är 
känt genom t. ex. arkeologisk dokumen
tation □ □ □ □

Fornlämningens vetenskapliga värde är
inte känt □ □ □ □

Fornlämningen utgör en i forsknings
sammanhang ”klassisk” fyndlokal/om
råde □ □ □ □

Fornlämningen utgör en i forsknings
sammanhang ”ordinär” fyndlokal/om
råde □ □ □ □

Fornlämningen har kulturhistorisk bety-
delse ur ett nationellt perspektiv □ □ □ □

Fornlämningen har kulturhistorisk bety-
delse ur ett regionalt/lokalt perspektiv □ □ □ □

Äldre litteratur och folklig tradition 
Fornlämningen är omnämnd i äldre to
pografisk litteratur □ □ □ □

Fornlämningen är inte omnämnd i äldre
topografisk litteratur □ □ □ □

Fornlämningen har uppmärksammats i
den folkliga traditionen □ □ □ □

Fornlämningen har inte uppmärksam-
mats i den folkliga traditionen □ □ □ □

Fornlämningen är namngiven □ □ □ □

Fornlämningen är inte namngiven □ □ □ □

Tillgänglighet, pedagogisk tydlighet, 
friluftslivet och turism
Fornlämningen har ett lättillgängligt lä
ge i förhållande till dagens bebyggelse 
och vägar □ □ □ □
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Värdekriterier Mkt positivt Positivt Negativt Saknar betydelse

Fornlämningen har ett perifert läge i för
hållande till dagens bebyggelse och vägar

Fornlämningen är svårtillgänglig p. g. a. 
pågående markanvändning

Fornlämningen är svårtillgänglig p. g. a. 
t. ex. väg- eller järnvägsdragningar som 
skapar barriäreffekter

Fornlämningen är för lekmannen tydlig 
och lättidentifierad

Fornlämningen är otydlig och kräver 
fackkunskap för att identifieras

Fornlämningen har genom sitt miljö
sammanhang, sin tydlighet och tillgäng
lighet klara pedagogiska värden

Fornlämningen har inga pedagogiska 
värden

Fornlämningen har genom sin art, tyd
lighet och tillgänglighet betydelse för fri
luftslivet

Fornlämningen har ingen betydelse för 
friluftslivet

Fornlämningen har genom sin art, tyd
lighet och tillgänglighet betydelse från 
turistsynpunkt

Fornlämningen har ingen betydelse från 
turistsynpunkt

Upplevelsemässiga och identitetsska- 
pande värden
Fornlämningen har visuella och estetiska 
värden

Fornlämningen har inga visuella eller 
estetiska värden

Fornlämningen bidrar till att skapa en 
lokal bygdeidentitet

Fornlämningen bidrar till att skapa en 
social och/eller ideologisk identitet

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □
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Värdekriterier Mkt positivt Positivt Negativt Saknar betydelse

Fornlämningen bidrar till att stärka den 
etniska tillhörigheten och trygghets
känslan

Fornlämningen har inga identitetsska- 
pande värden

Antikvariska insatser 
Fornlämningen har varit föremål för an
tikvariska åtgärder, t. ex. uppmätning 
och restaurering

Fornlämningen har inte varit föremål för 
antikvariska åtgärder (jfr ovan)

Fornlämningen är gränsbestämd

Fornlämningen ingår som komponent i 
område av riksintresse för kulturmiljö
vården eller annat område av kulturhi
storiskt intresse

Fornlämningen ingår inte i område av 
riksintresse för kulturmiljövården eller 
annat område av kulturhistoriskt intresse

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

Ev. kommentarer: ...
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