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Förord

Reflektioner kring fornminnen och fasta fornlämningar
Föreliggande studier ingår i en serie reflekterande texter genom vilka vi vill 
göra en vid Riksantikvarieämbetet pågående diskussion om tillämpningen 
av kulturminneslagens (1988:950) 2 kapitel rörande fasta fornlämningar 
känd för en vidare krets. Studierna i denna serie kretsar kring fornminnenas 
roll i samhället från såväl ett brukar- och delaktighetsperspektiv, som ett 
kunskaps-, informations-, och skyddsperspektiv.

De arkeologiska och kulturmiljö vårdande verksamheterna i Sverige präg
las i hög grad av lagstiftningen. På samma gång är samhället statt i föränd
ring och därmed måste lagar och tillämpning av dem utvecklas så att de 
svarar mot rådande uppfattningar och behov. Det ger oss anledning att re
flektera kring dagens och morgondagens tillämpning av fornminnesskyddet.

Studierna har utförts av Robert Olsson, länsantikvarie vid länsstyrelsen i 
Västernorrland, tidigare platsledare vid Riksantikvarieämbetets fornminnes
inventering. Den första studien har i detta sammanhang närmast funktionen 
av ett slags omvärldsanalys. Den tillkom dock ursprungligen som ett led i ett 
arbete för att stötta länsstyrelserna i utvecklingen av länsvisa långsiktiga 
planer för bevarande och bruk av fasta fornlämningar, till stöd vid t.ex. 
beslut om arkeologiska undersökningar. I den andra studien utvecklar Ols
son dels vilka problem han menar föreligger idag, dels förslag till hur han 
anser att dessa kan hanteras på kortare och längre sikt.

Studierna är utförda på Riksantikvarieämbetets uppdrag, men för fram
förda sakupplysningar och förslag svarar författaren.

Birgitta Johansen
2003-10-02
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Inledning

Fornminnesskydd - i historien och i tiden
Kärt barn har många namn - monument, antikviteter, forntida minnesmär
ken, fasta fornlämningar, fornminnen, kulturminnen. Dessa begrepp har alla 
använts under olika tider, och ibland samtidigt, för att tala om samma före
teelser, de övergivna och på nytt påträffade spåren efter människors liv och 
död. Intresset för sådana spår tog på allvar fart på 1600-talet i Sverige. Den 
svenska lagstiftningen till skydd för sådana spår, eller i alla fall vissa typer 
av sådana spår - monument och antikviteter - är världens äldsta, från 1666. 
Därefter har lagstiftningen förnyats ett antal gånger, främst 1828, 1867, 
1942 och 1989. Och den nu gällande lagstiftningen har fram till idag juste
rats sex gånger.

Här är inte tillfället att göra någon djuplodande historisk betraktelse av 
de senaste 400 åren - varför och vad man gjort eller vad det syftade till. 
Däremot har vi känt det som nödvändigt med en kort betraktelse rörande 
relationen mellan lagstiftning och dokumentation samt mellan begreppen 
känslovärde och vetenskapligt värde. Likaså behövs en diskussion kring frå
gan om vad som är ett kulturarv och när man börjar betrakta något som ett 
kulturarv - värt att vårda sig om. Vi vill bättre förstå varför det ser ut som 
det gör idag. Och vi vill analysera dagens situation för att hitta kreativa 
förslag till förändringar. Innan vi kommer fram till detta är dock en mycket 
kort resumé befogad.

Fornminnesskyddets framväxt
Det torde för de flesta i kulturmiljösektorn vara välbekant att stormaktstid
ens intresse för ”gamla monument och antikviteter” hade sina rötter i göti
cismen, en idétradition med början i 14- och 1500-tal. Göticismen förhärli
gade svensk forntid och kom givetvis väl till pass på 1600-talet, när en 
svensk stormakt skulle byggas. Den betonade kungar och adel, och det är 
också denna ”tolkning” av lämningarna som gör dem intressanta för staten 
i lagen från 1666.

På 1700-talet minskade det statliga intresset för fornforskning. Upplys
ningsfilosofi och framstegsoptimism gjorde det förflutna mindre intressant
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att använda. Däremot ökade de privata initiativen och även inom universi
tetsforskningen fanns ett stadigt intresse.

På 1800-talet skapade nationalismen och romantiken ett stort och svärm
iskt intresse för det förflutna. År 1828 kom en ny fornminnesförordning, som 
inte skiljde sig stort från förlagorna från 1600-talet. Ett stort antal invente
ringar genomfördes, både privata och på initiativ av Vitterhetsakademien 
och sittande riksantikvarie. År 1867 kom så en ny fornminnesförordning. I 
den betonades de fasta fornlämningarnas vetenskapliga betydelse, sannolikt 
formad av att den arkeologiska forskningen från 1860-talet etablerades på 
allvar som ett vetenskapligt fält i Sverige.

På 1900-talet har förändringar genomförts i tre vågor. Åren 1913-1921 
satt den s.k. fornminnesvårdskommittén, som skulle modernisera fornmin- 
neslagstiftningen. Den ville upprätta ett register och genomföra en rikstäck
ande inventering. Denna fråga fick sin gällande lösning 1937 genom det 
riksdagsbeslut som blev upphovet till RAÄ:s ännu pågående fornminnesin
ventering. År 1942 infördes en ny fornminneslag. Och år 1989 infördes gäl
lande kulturminneslag.

Den antikvariska spiralen - dokumentation och lagstiftning
Dokumentation och lagstiftning hör samman. Kunskapen väcker intresse, 
också för att skydda. Lagstiftning väcker i sin tur behov av mer kunskap. Så 
har den ”antikvariska spiralen” sett ut sedan 1600-talet. På 1630-talet inrät
tade Gustav II Adolf en tjänst som riksantikvarie och utfärdade en memorial 
om att man skulle uppsöka och dokumentera lämningar. År 1666 kom sedan 
lagen och samtidigt inleddes rannsakningen efter antikviteter. Med rannsak- 
ningen avsåg man ”att eftersöka och uppspana samt uppteckna lämningar 
samt efterfråga traditioner och sagor” - kort sagt en sorts fornminnesin
ventering. Och så har det fortsatt, även om intresset varit lägre under kortare 
eller längre perioder, ända fram till idag. Initiativet har dessutom över tid 
växlat mellan stat och enskilda.

Den slutsats man kan dra av detta är - tror vi - att när vi har en lag som 
skyddar fasta fornlämningar, så måste vi också ha ett system för att bygga 
upp och sprida kunskap om dem. Lagstiftning och kunskapsuppbyggnad 
samt information måste dessutom vara kongruenta med varandra - utgöra 
ett system. I annat fall uppstår problem som kan hota systemets legitimitet. 
Där befinner vi oss idag!

6 FASTA FORNLÄMNINGAR



Forntiden, äldre tider och yngre kulturlämningar
Vad har man under olika tider velat minnas av det förflutna genom att skyd
da, inventera och registrera? Det man på 1600-talet eftersökte var givetvis 
spår från hedna tider, men intressant att notera är att även kyrkor, kloster 
m.m. från den katolska medeltiden särskilt utpekades. Avståndet mellan dem 
var inte större än avståndet mellan oss och de sentida bebyggelselämningar 
(oftast torp) som vi länge diskuterat huruvida de ska hävdas av de kultur
vårdande myndigheterna som fasta fornlämningar. (För tydlighets skull - 
enligt lagens (1989:950) bokstav är de alltså fast fornlämningar, oavsett om 
vi hävdar dem eller ej.)

Det existerar inte idag och har inte heller tidigare funnits några absoluta 
gränser för hur gammalt något måste vara för att vara forntida, från äldre 
tider eller ens en yngre kulturlämning. Det har aldrig handlat om kalenderår 
utan om upplevelsen av tid, om att t.ex. uppfatta något som spår av en 
avslutad epok.

Problemet är att den upplevda tiden kan skapa otydlighet och medföljan
de osäkerhet hos såväl professionella som allmänhet om vad som gäller. Vi 
professionella förväntas emellertid kunna hantera detta. Vi menar att vad 
den antikvariska historien lär oss är att vi bör börja med att fråga oss vilken 
historia som ska vara möjlig att berätta och vad av det förflutna som vi ska 
kunna ha en känslorelation till.

Känslovärde och vetenskapligt värde
Den tidigare nämnda fornminnesvårdskommittén uttryckte sig på ett intres
sant sätt om minnesmärkena. ”Att vetskapen om, att ett visst föremål härle
der sig från en länge sedan svunnen tidsepok, samtidigt måste framkalla en 
känsla av pietet för föremålet självt och, bortsett från det kunskapsinnehåll, 
av vilket det är bärare, skapa en önskan att skydda föremålet, är helt natur
ligt. Denna pietetskänsla utgör också vid sidan av minnesmärkenas veten
skapliga betydelse den bärande grunden för minnesvården” (SOU 1922:11, 
s. 1). Fram till 1800-talet verkar pietet, eller vad vi här hellre kallar känslo
värde, varit det bärande motivet för intresset för minnesvården. Därefter 
växer det vetenskapliga värdet sig allt starkare, men känslovärdet finns i 
princip alltid med. Även om känslovärdet möjligen är nedtonat i 1942 års 
lag så är det starkare i 1989 års lag, genom att uppräkningen av kategorier 
kompletterats med tre inledande kriterier - forna tider, äldre tiders bruk och 
varaktigt övergiven. Endast för skeppsvrak finns en 100-årsgräns.

Dagens lagstiftning bygger alltså på två delvis svårförenliga, delvis öm
sesidigt beroende, grundföreställningar - känslovärde respektive vetenskap
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ligt värde. Vi menar att känslovärdet är det inte bara ursprungliga värdet, 
utan även det fundamentala värdet. Problemet är att det kommit att över- 
flyglas av det sekundära och t.o.m. underordnade vetenskapliga värdet. Att 
det blivit så kan möjligen kopplas till samhällsandan - för att kunna hävda 
sig gentemot andra mer pekuniära samhällsintressen måste antikvarierna ta 
till tillsynes mer kliniska, absoluta och jämförbara argument. Om vi nu i 
högre grad skulle ta fasta på känslovärdet skulle många nya kategorier be
höva börja hävdas som fasta fornlämningar. Dessutom skulle man behöva 
ompröva vilka villkor som kan och bör ställas vid borttagande av fast forn- 
lämning - hur tar man till vara ett känslovärde, kan det dokumenteras och 
föras över till framtiden i en ny form?

Fornminnesregistreringen
Med början på 1930-talet har en rullande fornminnesinventering kartlagt 
och registrerat kring en miljon fornminnen (kulturhistoriska lämningar) i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, FMR. Med registret som under
lag har ca 700 000 av dessa redovisats som fasta fornlämningar på fastig- 
hetskartan (tidigare benämnd ekonomiska kartan).

Vid registreringen har man skiljt mellan fasta fornlämningar, respektive 
övriga kulturhistoriska lämningar. Grunden för denna uppdelning är att fas
ta fornlämningar är skyddade enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
(kulturminneslagen, KML) 2 kap. Skyddet innebär att de inte får skadas eller 
störas av åtgärder i omgivningen och heller inte avlägsnas, om de inte orsa
kar olägenheter för samhället som inte står i proportion till deras betydelse.

Fasta fornlämningar ställer alltså krav på tillstånd till åtgärder i sin om
givning eller till eventuella ingrepp. Vid registrering i fornminnesregistret 
har Riksantikvarieämbetet (RAÄ) därför eftersträvat en hög grad av säkerhet 
för att registrera (och därmed hävda) såväl en viss lämningstyp (dvs. en 
kategori) som en enskild lämning inom lämningstypen som fast fornlämning 
i KML: s mening.

De ca 300 000 övriga kulturhistoriska lämningar som finns i registret har 
registrerats av olika anledningar, men kanske främst för att de dels väsent
ligt bidrar till förståelsen av kulturlandskapet, dels ett antal av dem de facto 
omfattas av definitionen av fast fornlämning i KML:s 2 kap. I längden ska
par det dock ett pedagogiskt problem att vissa lämningstyper tas in trots att 
de inte är fasta fornlämningar, medan andra, som är det, tenderar att lämnas 
därhän.
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Lagstiftningens konstruktion
I förarbetena till KML (propositionen Kulturmiljövård 1987/88:104) förut
sätts att fornlämningsbegreppets faktiska innehåll utvecklas över tiden. Den
na utveckling förutsätts ske på två grunder. Den ena handlar om att veten
skapen arkeologi utvidgar kunskapen om forntiden och dessa materiella 
lämningar, dvs. ett arkeologiskt vetenskapligt värde. Den andra grunden är 
ambitionen att utveckling av fornlämningsbegreppet måste ske i samklang 
med vad allmänheten uppfattar som skyddsvärt som fornlämning. Erfaren
hetsmässigt har allmänheten i vissa delar en annan uppfattning om vad som 
är skyddsvärt än den offentliga kulturmiljösektorn, uppfattningar som i hö
gre grad grundas på upplevelse och pietet.

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som enligt KML 1 kap. har 
överinseende över kulturminnesvården i landet. Som sådan bör Riksantikva
rieämbetet ge ett tydligt uttryck för sin hållning i fråga om vad som omfattas 
av fornminnesskyddet i KML 2 kap. Detta sker genom vad som registreras i 
fornminnesregistret.

För att registrering som fast fornlämning ska ske behövs i första hand den 
kunskap som gör det möjligt att hänföra lämningstypen till någon av de 
uppräknade kategorierna i 2 kap. f § KML. Om ett fornminne felaktigt häv
das som fast fornlämning kan staten i vissa fall bli ersättningsskyldig.

Utöver detta har i praktiken också krävts att lämningstypen som sådan 
ska vara av en sådan betydelse att dess skydd normalt ska kunna hävdas 
gentemot motstående intressen. Det blir ju inte meningsfullt att kräva till
stånd till ingrepp för lämningar som är så allmänna att de knappast någon
sin kan mäta sig i betydelse med de motstående intressen som de normalt 
möter. Därför har vissa lämningstyper inte registrerats som fasta fornläm- 
ningar trots att de i och för sig uppfyller kriterierna för detta enligt 2 kap. 
KML. Det är i första hand en praktiskt betingad åtgärd, för att undvika att 
kravet på tillståndsprövning enligt KML ska behöva belasta brukare, 
exploatörer och prövningsmyndigheter i fall där tillstånd till olika åtgärder 
regelmässigt skulle lämnas, utan särskilda villkor.

Utvecklingen under 1990-talet och fram till idag
Under denna period och fram till idag har utvecklingen och framför allt 
utvidgningen av kretsen registrerade fornlämningar bromsats upp. Det finns 
flera samverkande faktorer och förhållanden bakom detta som utvecklats 
ovan. Hur ska den samklang med allmänhetens uppfattningar som efterfrå
gas i KML:s förarbeten kunna uppnås? Hur förhåller sig arkeologiskt-veten-
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skapliga värden till värden som handlar om upplevelse och pietet, och som 
har en historisk förankring?

Under denna tid har också pågått ett arbete kring sentida bebyggelseläm
ningar och hur dessa ska hanteras, där dessa frågor stått i fokus. Dessutom 
byggde den tidigare utvidgningen i ett flertal fall på selektiv R-markering av 
enskilda lämningar inom en kategori. Detta arbetssätt är, även om det på 
många sätt är det som vi tror är det framkomliga i framtiden, inte i sam
klang med nuvarande konstruktion av lagen.

Informationen om fornlämningarna och om deras lagskydd behöver 
gå i takt
Rent principiellt är det dock ett problem att vissa lämningstyper registreras i 
FMR utan angivande av att de enligt definitionen i 2 kap. KML faktiskt är 
fasta fornlämningar. Det är en följd av och ett uttryck för att KML: s forn- 
lämningsskydd inte utvecklats i takt med förhållandet mellan kunskapstill- 
växten om fornlämningsbeståndet och samhällsutvecklingen i övrigt. En 
central del i denna utveckling är de växande anspråken på allmän tillgäng
lighet till - och inflytande på - informationen om fornminnen och den kun
skap om historien och landskapet som de förmedlar. Här sker en utveckling 
på många plan, där överföringen av FMR till ett digitalt fornminnesinforma- 
tionssystem, FMIS, och tillämpningen av nya former för fornminnesinvente
ring i projektet Skog & Historia är de mest omfattande satsningarna. För att 
kunna gå vidare med denna utveckling behöver vi dock en tydlighet i fråga 
om hur den redovisning som sker ska fungera - såväl som information om 
fornminnen i landskapet som om reglerna för de fasta fornlämningarnas 
skydd.

En anpassning av systemets uppläggning och tillämpning behövs därför i 
en eller annan form. Möjligen genom regeljusteringar, men i första hand 
genom en översyn av fornminnesskyddets syften och arbetsformer, utifrån 
den utveckling mot tillgänglighet, delaktighet och medansvar för alla, som 
skett under de senaste decennierna och i huvudsak sedan KML kom till 1989.

Birgitta Johansen och Ivar Eklöf
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Fornlämningsbegreppet
- tankar om fortsatt utveckling

Följande uppsats är ett försök att hitta inriktning och former för hur Riks
antikvarieämbetet (RAÄ) ska arbeta med fornlämningsbegreppets utveckling 
och tillämpning, som en del i det offentliga fornminnesskyddet som helhet. 
Undantaget i detta sammanhang är skeppsvrak som har sin särskilda proble
matik.

Som bakgrund görs i uppsatsens första del en genomgång av hur fornläm
ningsbegreppet utvecklats sedan den nuvarande kulturminneslagen (KML, 
SFS 1988:950) trädde i kraft den 1 januari 1989. Där redogörs bl.a. för vilka 
som haft initiativet i frågan, vilka metoder som använts för att utveckla 
fornminnesbegreppet och vilka aktörer som deltagit i arbetet. Därefter bely
ses hur frågan hanterats i olika politiska sammanhang, exempelvis i propo
sitionen Kulturmiljövård 1987/88:104 och i målen för kulturmiljövården 
1987-1988 respektive 1998-1999.

Uppsatsens andra del inleds, sidan 19, med ett antal slutsatser om en än
damålsenlig och allmänt accepterad räckvidd för kulturminneslagens forn- 
lämningsskydd, vilket jag menar kan härledas ur resonemangen på sidorna 
13-19.

I avsnittet Fornlämningar och brukande förs så ett övergripande resone
mang kring de olika intressenter som finns när det gäller fornlämningar. 
Detta inbegriper huvudsakligen aktörer som står utanför den traditionella 
bilden av fornminnesskyddets intressenter. Vetenskapen arkeologi, museer
na, hembygdsrörelsen och länsstyrelserna diskuteras inte.

I avsnittet Fornlämingsbegreppet relaterat till RAÄ:s intentioner görs se
dan en koppling till de intentioner och den vilja som finns i projektet Agenda 
kulturarv kring gemensamma framtidssatsningar inom kulturarvssektorn, 
samt i RAÄ:s omvärldsanalys år 2002; ”Det dynamiska kulturarvet”. Där 
ger RAÄ uttryck för olika intentioner inom fyra prioriterade områden:

• Ett gränslösare samhälle - mångkulturella möten och möjligheter
• Demokratisering, delaktighet och tillgänglighet - kulturarv i nya former 

och för nya grupper
• Mot en långsiktig hållbar utveckling - livsmiljö i ett humanistiskt och 

historiskt perspektiv
• Regioner i nya former - samverkan och särprägel



Huvudfrågeställningen i det resonemanget blir hur arbetet med fornläm- 
ningarna i allmänhet, och fornlämningsbegreppets utveckling i framtiden i 
synnerhet, kan bidra till de förnyade arbetsformer som man söker i Agenda 
kulturarv. Och därutöver på vilket sätt RAÄ kan och bör bidra till detta.

På sidorna 27-34 lämnas avslutningsvis ett förslag till hur man i framti
den från RAÄ:s sida skulle kunna arbeta med att utveckla fornlämningsbe
greppets innehåll och tillämpning. Där resoneras kring arbetssätt, vilka sa
ker som bör belysas vid utvecklingen av fornlämningsbegreppet och viktiga 
samverkanspartners.

Några viktiga utgångspunkter
För att tydliggöra syftet med uppsatsen, och också peka på ett av de problem 
som finns när vi diskuterar en utveckling av fornlämningsbegreppet, måste 
följande klargöras; fornlämningar har ett direkt skydd via kulturminnes
lagen (SFS 1988:950). Det är inte RAÄ eller länsstyrelserna som beslutar 
vilka lämningar som ska ha detta skydd; de är endast uttolkare av lagen. 
Uppsatsen handlar alltså inte om vad som är fornlämning eller inte eftersom 
detta är givet av lagstiftningen. Däremot har man i den praktiska tillämp
ningen av lagen i alla tider eftersträvat en differentiering som ibland utveck
lats till så etablerade principer att de kommit att uppfattas som uttolkningar 
av lagen. När man läser uppsatsen ska den ses i detta perspektiv.

En annan sak som behöver tydliggöras redan initialt är att beteckningen 
lämningskategorier eller fornlämningskategorier åsyftar de grupperingar av 
fornlämningstyper som legat till grund för registrering i fornminnesregistret. 
De återfinns numera i den lämningstyplista (Kunskapsavdelningens PM-serie 
nr 2002:5) som är knuten till fornminnesregistret (FMR). Denna lämnings- 
typslista har därefter kompletterats med de antikvariska bedömningar RAÄ 
gjort vid registrering i RAÄ:s fornminnesregister (RAÄ:s dnr 320-3874-2002). 
Det handlar alltså inte om de åtta kategorier som räknas upp i forlämnings- 
definitionen i KML:s andra kapitel.

Arkeologiska undersökningar, och därigenom kunskapstillväxten om vår 
forntid, är ett av de viktigaste perspektiven när det gäller bruket av fornläm
ningar. Fornlämningarnas arkeologiska värde har också varit den parameter 
som tillmätts störst värde i de diskussioner som förts när man diskuterat 
vilka lämningskategorier som särskilt behöver uppmärksammas. Trots detta 
är skyddet av fornlämningar inte enbart en fråga om arkeologisk kunskap. 
Förståelsen för hur olika kulturlandskap vuxit fram, dvs. fornlämningens 
”upplevelsevärde”, har ofta anförts som skäl till skydd. Man bör också kom
ma ihåg att fornlämningsskyddet har sitt ursprung långt före den arkeologis
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ka vetenskapens tillkomst. Ursprungligen var det alltså inte frågan om att 
säkra arkeologiskt källmaterial som gjorde att man ville skydda fornläm- 
ningarna. Det är därför viktigt att frågan om fornlämningsbegreppet och 
dess framtida utveckling inte reduceras till att enbart bli en fråga om vilket 
arkeologiskt värde olika lämningar har. Därför kommer inte uppsatsen att 
fokusera på den frågan, även om jag är väl medveten om att konsekvenserna 
av en vidgad krets av uppmärksammade fornlämningstyper fram till nu 
inneburit en ökning av de arkeologiska insatserna.

Något som bör finnas med i tankarna när man läser uppsatsen är däremot 
vilka värden och perspektiv vi vill värna och lyfta fram under 2000-talet 
genom tillämpningen av fornlämningsbegreppet. Likaså om kulturmiljövår
den är beredd att lämna ifrån sig handlingsutrymme för att skapa tydlighet 
kring vad som ryms i fornlämningsbegreppet. Något som ständigt återkom
mer i uppsatsen är nämligen den otydlighet och osäkerhet som många kän
ner inför det vittomfattande fornlämningsbegrepp vi utvecklat fram till i 
dag. Genom att sträva efter ett förtydligande av fornlämningsbegreppet ris
kerar vi att inte få samma handlingsfrihet, men samtidigt ökar förhoppnings
vis möjligheterna till att få samhället i stort att ta ett större egenansvar rö
rande övriga kulturhistoriska lämningar.

Utvecklingen av fornlämningsbegreppet
I KML redovisas vad som är en fornlämning. Definitionen är uttömmande 
och anger därmed ramarna för att allteftersom uppmärksamma sådana forn
lämningstyper som kan anses rymmas inom punkterna i 2:a kap. KML. 
Länsstyrelsen är den myndighet som initialt tolkar om en lämning uppfyller 
lagens kriterier. Därmed kan man säga att länsstyrelsen har tolkningsföre
träde i lagens mening. RAÄ har överinseende och möjlighet att överklaga 
beslut av domstol och annan myndighet.

I de flesta fall väljer länsstyrelserna att göra sina tolkningar om vad som 
är att betrakta som fornlämning, i enlighet med den antikvariska bedömning 
som RAÄ gör i FMR. Det senare upprättas framför allt i samband med forn
minnesinventeringen och innehåller lämningar som registrerats sockenvis. 
Registret består av en kart- och en textdel. Fornminnesinventeringen påbör
jades 1938 i samband med att en ekonomisk karta över Sverige upprättan
des. Inventeringen har pågått sedan dess, men i olika takt och med olika 
täckningsgrad över landet. Numera bedrivs inventeringen enbart på några 
platser, men i stället har en ny inventeringsinsats påbörjats som går under 
beteckningen ”Skog och historia”. Projektet startades av Skogsvårdsstyrel- 
sen och är delvis ett sysselsättningsprojekt där anvisad arbetskraft får lära
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sig inventera kulturhistoriska lämningar i skogen. Tanken är att man på så 
sätt får ett bättre planeringsunderlag för skogsbruket. Inventeringarna leds 
av sakkunniga antikvarier vid länsmuseer eller skogsvårdstyrelser, och allt 
eftersom projektet utvecklats har man bedömt att mycket av det som fram
kommit behöver föras in i FMR.

I FMR införs kulturhistoriska lämningar som påträffas i landskapet. Man 
registrerar både lämningar som tolkas som fornlämningar (exempelvis en 
gravhög), och sådana som eventuellt kan vara fornlämningar (exempelvis en 
osäker gravhög). Dessutom införs kulturhistoriska lämningar, varav vissa på 
sikt kan komma att tolkas som fornlämningar. Naturformationer som skulle 
kunna förväxlas med fornlämningar kan också förekomma, dock i relativt 
liten omfattning. Varje enskild lämning bedöms antikvariskt av inventeraren 
och platsledaren. I registret antecknas detta i form av run-R (bedöms som 
fornlämning), bevakning (osäker fornlämning) eller inprickas ej (inte forn- 
lämning). Bedömningarna fungerar i de flesta fall som ett ställningstagande 
som avgör om en lämning i praktiken kommer att skyddas som fornlämning 
eller inte. Som tidigare nämnts följer de flesta länsstyrelserna oftast FMR:s 
bedömning. Dessutom är det de lämningar som får run-R status i FMR också 
de som hamnar på den ekonomiska kartan och i fastighetsregistret. Därige
nom utgör de det planeringsunderlag som finns för fornlämningar.

Under 1980- och 1990-talen fördes den övergripande diskussionen kring 
vad som skulle registreras som en fornlämning i en relativt liten krets. Forn
minnesinventeringens platsledare kan sägas vara de som haft initiativet. 
Tillsammans har platsledarna vid gemensamma träffar med enhetsledning 
och avdelning lyft fram nya kategorier av lämningar som man velat ge forn- 
minnesstatus. Företrädare för den regionala kulturmiljövården bjöds in till 
diskussioner, men var sällan drivande i frågan. Under slutet av 1980-talet 
bedömde man att det vore bra att nå ut med information om nya fornminnes- 
kategorier för att tydliggöra de förändringar som skedde i FMR. Då starta
des informationsserien FLIS (Fornlämningar i Sverige) som kom ut med någ
ra nummer.

Huvudargumenten för att registrera nya lämningstyper som fornlämning
ar har varit övervägande arkeologiska. Begreppet fornlämning hänger till 
stor del samman med vetenskapen arkeologi, och det är nästan uteslutande 
så att lämningens undersökningsvärde varit den avgörande frågan när det 
gäller ett bevarande. Om en lämningskategori kan sägas ha ett arkeologiskt 
undersökningsvärde så har den blivit behandlad som en fornlämning och R- 
markerats vid registreringen. Till viss del har också lämningars upplevelse
värde i landskapet haft betydelse. Detta argument har dock snarast tilläm
pats för olika fornlämningars behov av skyddszoner.
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Lagstiftningen skiljer sig från övrig bevarandelagstiftning i den meningen 
att fornlämningar har ett direkt lagskydd via lagens kriterier. När det gäller 
annan bevarandelagstiftning, exempelvis byggnadsminnen (3:e kap. KML), 
krävs ett särskilt beslut innan byggnaden är skyddad. Därigenom har också 
processen för de olika skyddsformerna kommit att se väldigt olika ut. När en 
byggnad ska byggnadsminnesförklaras ligger ofta en utredning till grund för 
ställningstagandet. I den processen sker samråd med berörda parter, såsom 
fastighetsägare, kommun och RAÄ. När en lämning tas upp som fornläm- 
ning kan detta många gånger bygga enbart på att en enskild tjänsteman gör 
bedömningen att lämningen uppfyller lagens kriterier som fornlämning. Vill 
man tydliggöra skillnaden mellan tillämpningar av byggnadsminnesförkla- 
ringar och lämningar som är uppmärksammade som fornlämningar, gör 
man det tydligast genom att visa på mängden registrerade fornlämningar. I 
nuläget är de senare ca 700 000 stycken, att jämföra med ca 2 000 bygg
nadsminnen. Om lagstiftningen skulle vara utformad på samma sätt när det 
gäller skyddet av byggnadsminnen, skulle exempelvis samtliga skolbyggna
der av en viss karaktär vara skyddade när en sådan skolbyggnad uppmärk
sammas i FMR.

Jämförelser har gjorts mellan Europarådets s.k. Valettakonvention (PM 
Hans Ling 29/8 2002) och KML. I promemorian konstateras att KML:s de
finition av en fornlämning är vidare eftersom den även omfattar sådant som 
inte har ett forskningsvärde. Konventionen talar om arkeologiska miljöer, 
en beteckning som inte används i KML. Trots KML:s vidare definition har 
emellertid bedömningen av en fornlämnings arkeologiska värde styrt vad 
som ska hävdas. Följaktligen är det kanske inte så förvånande att många ser 
det som självskrivet att fornlämningar som ska tas bort först måste under
sökas arkeologiskt. Förvånande många arkeologer tror att det finns krav på 
arkeologisk undersökning i KML, inte att det är ett villkor som länsstyrelsen 
kan ställa om den finner det relevant.

Fornlämningar och kulturpolitik

Bakgrund
Som ofta nämnts går skyddet av fasta fornlämningar tillbaka till 1600-talet, 
kanske längre om man ser till vissa landskapslagar. Diskussionen i den här 
uppsatsen fokuserar dock på det som hänt sedan nya kulturminneslagen träd
de i kraft 1989.

Rapporten ”Tjugo års kulturpolitik” (SOU 1995:85) konstaterar att kul
turmiljöområdet genomgått olika faser från 1970-talet och framåt. Under 
1970-talet stod den fysiska miljön i centrum, en reaktion på de omfattande
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rivningarna på 1960-talet. Under 1980-talet kom miljöfrågorna i fokus. An
svarsområdet breddades och man fokuserade på vardagsmiljön på ett helt 
annat sätt än tidigare. Under 1990-talet höjdes ambitionsnivån återigen, 
men nu mot att tydligare koppla de immateriella delarna av vårt kulturarv 
till de materiella, och begreppet har snarare blivit kulturarv än kulturmiljö.

Utgångspunkterna i 1987-1988 års proposition (prop. 1987/88:104) är att 
den statliga kulturminnesvården bör bredda sitt intresse, och därmed sitt 
ansvarsområde. Man bör ta ett helhetsgrepp på miljön och inte enbart ägna 
sig åt de mest omistliga monumenten, utan se delarna som en del av hel
heten. Därmed etableras också begreppet kulturmiljövård. Kulturmiljön är 
inte en angelägenhet enbart för de yrkesverksamma vid kulturarvsinstitutio- 
nerna, utan för hela samhället, på samma sätt som övriga miljöfrågor. Det 
är framför allt genom en större delaktighet och allas ansvar som man vill nå 
fram med det förhållningssätt som innebär att kulturmiljöintressena precis 
som övriga miljöintressen beaktas i alla situationer i samhället. Kulturmin
nesvården pekas ut som en särskild del av kulturmiljövården; den del som de 
yrkesverksamma har särskilt ansvar för och det som utgör kärnområdet. 
Man påpekar dock att verksamheten inom kärnområdet bör förändras, bl.a. 
att det moderna kulturarvet måste uppmärksammas på ett tydligare sätt. 
Övrigt arbete som bör högprioriteras är att motverka de skador som luftför
oreningar och försurning orsakar, att vårda kulturlandskap och fornläm- 
ningar, att öka informationen om kulturmiljövärden, samt att förnya an
strängningarna inom byggnadsvården. Ett viktigt påpekande i propositionen 
är att kulturminneslagen behåller sitt namn utifrån aspekten att den endast 
är till för de mest omistliga delarna av vårt materiella kulturarv. I stället 
nämns ett antal andra lagstiftningar som beaktar kulturmiljöaspekten i ett 
bredare samhällsperspektiv, och där de mer vardagliga kulturmiljövärdena 
ska tillvaratas. Exempel på sådana lagstiftningar är plan- och bygglagen 
(SFS 1987:10) och skogsvårdslagen (SFS 1979:429). Detta är viktiga ut
gångspunkter att hålla i minnet när vi i nuläget uppmärksammar ca 700 000 
fornlämningar i FMR. Är dessa de mest omistliga delarna i vårt materiella 
kulturarv?

Fornlämningarna lyfts fram på flera ställen i propositionen. En sak jag 
anser att man bör ta fasta på är att lagstiftningen är konstruerad för att 
fornlämningsbegreppets tillämpning ska kunna utvecklas. I texten pekar 
man dock på att detta måste ske i samklang med vad allmänheten uppfattar 
som skyddsvärt som fornlämning; ett påpekande som har direkt koppling till 
hur det praktiskt bör gå till när nya fornlämningskategorier tillkommer. Det 
är svårt att se att man i övrigt ger några tydliga riktlinjer kring hur man vill
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att fornlämningsbegreppets tillämpning ska utvecklas i framtiden. Det inne
bär enligt min mening att det som bör vara vägledande är de mål för kultur
miljövården som satts upp. Dessa mål förändras över tiden, men jag väljer 
här att både ta upp den aktuella bilden från 1987-1988, samt den bild som 
uttrycks i regeringens proposition 1998/99:114; ”Kulturarv — kulturmiljöer 
och kulturföremål”. Syftet med detta är att kunna jämföra vad som gällde 
vid kulturminneslagens införande, samt hur utvecklingen betraktas i nuläget.

Kulturmiljövårdens mål 1987-1988
De mål som uttalas i propositionen är följande:

• Kulturmiljövården skall bevara och levandegöra kulturarvet.
Här betonas vikten av att ta tillvara vardagslandskapet. Kulturmiljövår
den ska börja fokusera mer på de moderna miljöerna och vara med och 
utveckla nya miljöer. Kulturmiljön som en förutsättning och resurs börjar 
alltmer komma i fokus, även om man betonar att den traditionella vården 
av kulturminnen, såsom fornlämningar och byggnadsminnen, ska fortgå i 
oförminskad skala.

• Kulturmiljövården skall syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre 
miljön.
Här betonas att kulturmiljövården ska vara framåtsyftande. Ett bevaran
de ska ske för att ge perspektiv på landskapets utveckling. Olika genera
tioners nyttjande ska på olika sätt återspeglas i landskapet.

• Kulturmiljövården skall främja den lokala kulturella identiteten.
Här handlar det om att bevara olika bygders särart och att låta detta bli 
tydligt i den fysiska miljön.

• Kulturmiljövården skall möta hoten mot kulturmiljön.
Detta mål betonar vikten av att nå ut med bra underlagsmaterial vid 
planeringen för att redan i ett initialt skede kunna vara med och påverka 
olika samhällsbyggnadsfrågor. Här påtalas också vikten av de immate
riella värdena i kulturmiljön.

• Kulturmiljövården skall bidra till att öka medvetenheten om estetiska 
värden och historiska sammanhang.
Det här målet omfattar mycket av medborgardialog och kunskapssprid
ning. Opinionsbildning, folkbildning och engagemang är honnörsord.
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Sammanfattningsvis visar propositionens mål att kulturmiljövården tydligt 
ska arbeta med ett brett kulturmiljöperspektiv, vara förebyggande och fram- 
åtsyftande, samt att detta arbete ska bedrivas i dialog med medborgarna.

Kulturmiljövårdens mål 1998-1999
De mål som uttalas i propositionen är följande:

• Övergripande kulturpolitiskt mål;
- Att bevara och bruka kulturarvet.

• Mål för kulturmiljövården;
- Ett försvarat och bevarat kulturarv.
Detta mål handlar om att kulturmiljövården ska ha framförhållning och 
vara framåtsyftande. För att det ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs 
samverkan med andra samhällssektorer, samt att man förmår analysera 
sin egen situation och sätta in den i ett större samhällsutvecklingsperspek- 
tiv. För att kulturvärdena ska kunna försvaras behövs också en kontinuer
lig forskning och kunskapsinhämtning om kulturarvet.

- Ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer, och med 
kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen.
Arbetet med kulturmiljön ska utgå från en helhetssyn. Därför behöver 
kulturmiljöperspektivet vara integrerat i övriga samhällssektorer. Kultur
värdena är ändliga resurser som måste hanteras utifrån ett resurshushåll
ande perspektiv. Kulturvärdena är resurser som behöver tillvaratas och 
utvecklas i samklang med det omgivande samhället. Samtidigt krävs en 
varsam förvaltning som innebär att värdena inte förbrukas.

- Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kultur
miljön.
Genom kulturmiljöverksamheten ska människor ges perspektiv på sam
hällsutvecklingen och kunskap om kulturvärdena så de kan engagera sig 
och ta ansvar för de egna kulturmiljöerna.

- Nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika grup
pers kulturarv.
Innebörden i målet handlar om allas rätt till att få sitt kulturarv erkänt. 
Förståelsen för olika gruppers kulturarv är en grund för tolerans med olik
heter. Men samtidigt kan kulturarvet missbrukas på ett sätt som utestäng
er andra. Kulturmiljöverksamheten ska ta ansvar för kunskap och tolk
ning av kulturarvet på ett sätt som ger ett ansvarsfullt användande.
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Sammanfattningsvis kan man säga att de mål som ställs upp i propositionen, 
bygger vidare på de mål som redovisades 1987-1988. Därutöver fokuserar 
de särskilt på samverkan, demokratifrågor, hållbar utveckling och interna
tionella perspektiv.

Propositionen tydliggör också en ännu bredare syn på kulturmiljöområ
det än vad som var fallet 1987-1988. Då togs steget från kulturminnesvård 
till kulturmiljövård. Nu betonas de immateriella värdena i allt högre grad, 
bl.a. föreslås det skydd för ortnamn som numera finns i KML. Sammantaget 
innebär detta att perspektivet förskjuts från kulturmiljö till kulturarv, och 
man betonar tydligare en koppling mellan det materiella (där den fysiska 
kulturmiljön ingår) och immateriella kulturarvet.

Utgångspunkter för en utveckling av fornminnesskyddet
Enligt min uppfattning kan man i förarbetena till kulturminneslagen se ett 
par tydliga ställningstaganden som bör påverka de arbetsformer och den 
process där fornlämningsbegreppet utvecklas. I förarbetena anges exempel
vis att fornlämningsbegreppet ska svara mot den allmänna uppfattningen 
kring vad som bör vara en fornlämning. Min tolkning är att det bör ske 
någon form av samråd eller remiss med andra samhällsintressen när frågan 
om att uppmärksamma ytterligare kategorier av kulturhistoriska lämningar 
som fornlämningar väcks. Detta för att det ska gå att bedöma om det finns 
en allmän acceptans för åtgärden. Vidare konstateras i förarbetena att 
fornlämningsskyddet (för övrigt allt skydd enligt kulturminneslagen) är av
sett för de allra mest omistliga delarna av vår fysiska kulturmiljö. Vad som 
är de mest omistliga delarna är naturligtvis en definitionsfråga, men kultur
minneslagens fornminnesskydd bör betraktas som något särskilt kvalificerat 
med utgångspunkt från det faktum att resterande delar ska skyddas via hän- 
synsparagrafer i andra lagstiftningar, och att ett sådant lagskydd numera 
finns i de flesta lagstiftningar rörande vår fysiska miljö. Detta understryks 
enligt min uppfattning även av den allmänna kulturpolitiska uppfattningen 
som trycker på att ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Ett skydd enligt 
kulturminneslagen inskränker möjligheten att ta egna initiativ och fatta 
egna beslut, utan att blanda in myndigheterna (länsstyrelserna). Därigenom 
fråntar staten delvis fastighetsägare, markägare och andra möjligheten att ta 
det fulla ansvaret. Följden blir ofta att man resonerar i termer av ”vårt och 
ert”. Detta gäller exempelvis inom skogsbruket där också merparten (ca 75 
procent) av de registrerade fornlämningarna ligger. Det är tydligt i de kon
takter jag haft med både skogsägare och myndigheter att de är villiga att ta
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ett stort eget ansvar för skogens kulturarv. Detta har de också visat genom 
projektet ”Skog och Historia” och genom den aktivitet som pågått inom 
kampanjer som ”Kulturmiljövård i skog”. Bägge dessa satsningar hade initi
alt som mål att få underlagsmaterial för att kunna ta de hänsyn som skogs
vårdslagen krävde, dvs. för de lämningar som inte betraktades som forn- 
lämningar.

I dag finns det inom delar av skogsbruket en ängslan för att ta sådana 
initiativ, mot bakgrund av att en kategori ”plötsligt” kan hävdas som forn- 
lämning och därmed kräva inblandning av länsstyrelsen. I detta perspektiv 
tror jag att tydligheten kring vad som ska uppmärksammas som fornläm- 
ning behöver öka. Jag menar dessutom att en viss tröghet rörande uppmärk
samheten av nya fornlämningskategorier är att föredra även i fortsättningen, 
i stället för att bokstavstroget tillämpa lagstiftningen så brett som möjligt. 
Skyddet måste i första hand utgå från lämningens bevarandevärde och inte 
ta sin utgångspunkt i hur vitt lagstiftningen kan tillämpas. Ett förhållnings
sätt som fokuserar på lagstiftningen som utgångspunkt för registreringen 
skulle enligt min mening i förlängningen innebära att i princip alla lämning
ar behöver registreras som fornlämning, och därmed kräva inblandning från 
länsstyrelsen. Detta mot bakgrund av hur lagen är skriven. Förutom att det 
skulle behövas en betydande administrativ apparat för att hantera ett sådant 
förhållningssätt, menar jag att det slår undan grunden för andra att ta eget 
ansvar.

För att skapa förutsättningar för ett mer selektivt fornlämningsbegrepp 
krävs dock en förändring av lagstiftningen. Min åsikt är alltså att det finns 
ett vägval för RAÄ och kulturarvssektorn när det gäller utvecklingen av det 
framtida fornlämningsbegreppet. Antingen väljer man att fortsätta arbetet 
med den nuvarande lagstiftningen, och fokuserar då insatserna på att uttolka 
vad som kan anses vara skyddat enligt KMF. Alternativt försöker man för
ändra KMF så det krävs aktiva val för att avgöra vilka lämningar som ska 
skyddas. Det senare perspektivet gör att RAÄ och kulturarvssektorn mycket 
tydligare måste motivera och precisera sina anspråk. Fördelen är att man 
genom ett sådant förhållningssätt skapar aktivare arbetsformer och även 
kommer att uppfattas som tydligare av andra samhällssektorer.

I det sammanhanget skulle jag vilja peka på något som enligt min mening 
saknas i förarbetena till lagstiftningen, och som man förmodligen behöver 
ägna en del tid åt i framtiden. I propositionen görs ingen problematisering 
kring huruvida kulturminneslagen är ett bra instrument för att uppnå kultur
miljövårdens mål. Eftersom det förs en diskussion inom ramen för Agenda 
kulturarv kring hur kulturmiljövården ska formera sig i framtiden, behövs
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även en diskussion om instrumenten. Min bedömning är att vi i framtiden får 
en sådan diskussion, men den hade behövts redan 1987-1988 då det sker en 
tydlig inriktningsförändring; från objekt till miljöer, från det omistliga till 
vardagslandskapet och från offentligt ansvar till allas ansvar.

Fornlämningar och brukande

Bakgrund

Traditionellt uppfattas fornlämningar som en resurs för arkeologisk kun
skapsuppbyggnad.

Man kan i det sammanhanget tala om ett samspel mellan de arkeologiska 
universitetsinstitutionerna och RAÄ:s fornminnesinventering, vilket varit 
vägledande för att uppmärksamma nya fornlämningskategorier. Som ett ex
empel på detta kan nämnas fornlämningsbilden i övre Norrland som utveck
lats genom att Umeå universitets arkeologiska institution (tillkom 1975) upp
märksammat nya sammanhang, och därigenom givit nya bilder av 
Norrlands förhistoria. Dessa bilder har sedan förstärkts, förändrats och för
nyats genom RAÄ och det lokalkontor för fornminnesinventering som etable
rades i Luleå 1984. Flera av de samiska fornlämningarna har fått sin forn- 
lämningsstatus genom detta samarbete.

Trots att det uteslutande är arkeologin som varit huvudavnämare för 
många av de fornlämningskategorier som uppmärksammats, har många nya 
fornlämningskategorier också tydlig kopplats mot kulturmiljövårdens intres
sen ur ett landskapsmässigt perspektiv. Ett flertal av de diskussioner som 
förts kring nya fornlämningskategorier har, utöver fornlämningens värde 
som arkeologisk kunskapskälla, även relaterat till fornlämningens upplevel
sevärde i landskapet. Primärt har dock framför allt det arkeologiska kun
skapsvärdet varit det som styrt inriktningen på vad som ska hävdas som 
fornlämning.

Går man utanför de primära intressenterna (i detta inkluderar jag även 
hembygdsrörelsen) för fornlämningar hittar man dock inga egentliga grup
per som drivit frågan om fornlämningsskydd av olika lämningstyper. Däre
mot kan man hitta ett flertal exempel på intressenter som använder fornläm
ningar för sina olika verksamheter.

Olika brukargrupper som använder fornlämningar
Följande redovisning av olika intressegrupper och verksamheter bygger dels 
på förfrågningar hos landets länsstyrelser, dels på diskussioner med olika
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arkeologer, samt på egna erfarenheter. Det går förmodligen att hitta fler 
aktörer och verksamheter än de som nämns nedan, men grupperna ska sna
rare ses som ett sätt att visa på de olika intressen som finns gällande fornläm- 
ningar, än som en heltäckande inventering av olika intressenter. I de flesta 
fall redovisar listan aktörer, i några fall företeelser. Detta beror dels på svar 
på de frågor som ställts till länsstyrelserna, dels på att det ibland bedömts 
vara intressantare att redovisa företeelsen än varje enskild aktör. I de fall där 
företeelsen beskrivs inbegrips ett flertal aktörer.

Aktörer

Kommuner
Det finns många exempel på att kommuner engagerar sig i fornlämningsmil- 
jöer när det gäller markskötselfrågor, information, skolor, fornbyar m.m. 
Däremot är det sällsynt att kommunerna i sina översiktsplaner redovisar 
fornlämningar som en resurs för kommunen. Detta sker mer i undantagsfall. 
Vad gäller planeringsfrågor betraktas fornlämningar uteslutande som be
gränsningar. Det är sällsynt att en kommun medvetet planerat verksamheter 
som utgår från fornlämningar som en resurs för exempelvis ett bostadsområ
de, eller bygger en skola i anslutning till en fornlämningsmiljö för att den 
ska kunna användas i undervisningen. Det omvända förekommer dock; en 
fornlämning som ligger i anslutning till en skola används ibland i undervis
ningen.

Företag
Företag kan indelas i två olika grupper. Dels de som indirekt använder forn- 
lämningarna för sin verksamhet, dels de som mer direkt använder fornläm
ningar för sitt företagande. Den första gruppen återfinns framför allt inom 
turistnäringen. Det borde finnas goda förutsättningar att utveckla företagan
det inom denna grupp i anslutning till turistiska fornlämningsmiljöer, och 
även i anslutning till arkeologiska undersökningar. I en tidigare utredning 
för RAÄ återgav jag intervjuer med ett antal turistföretagare, relaterat till 
arkeologiska undersökningar. De intervjuade redovisar ett stort intresse att 
få till en dialog med arkeologer för att utveckla verksamheten.

Den andra gruppen företag är de som mer direkt använder fornlämningar 
för sitt företagande. De består framför allt av arkeologiföretag som genom
för arkeologiska undersökningar och utredningar, men som även ägnar sig 
åt information, forskning och utvärderingar. Dessa företags förutsättningar 
att vidareutvecklas och växa är framför allt knutna till hur den arkeologiska 
undersökningsverksamheten kommer att se ut i framtiden.
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Statliga myndigheter
Många statliga myndigheter, t.ex. sektorsmyndigheter inom skog, jordbruk 
och kommunikationer, kommer i kontakt med fornlämningar på olika sätt. 
Ibland kommer de i kontakt med fornlämningar genom de miljömål som 
finns knutna till verksamheten. Det gäller exempelvis skogsbruket som både 
drivit kampanjer (t.ex. Kulturmiljövård i skog), genomför projekt (t.ex. Skog 
och historia) och bedriver utbildningar. Ibland uppstår konflikter med forn
lämningar vid väg- eller järnvägsbyggen.

Exploatörer
Många större exploatörer av markområden kommer i kontakt med fornläm
ningar. I de största infrastruktursatsningarna väljer man ofta att använda 
den uppmärksamhet som finns knuten till fornlämningarna i samband med 
arkeologiska undersökningar till att försöka sprida en positiv bild av infra
strukturprojektet. Signalen är att de arkeologiska undersökningarna inte 
skulle ha genomförts utan infrastruktursatsningen. Alltså medverkar väg- 
eller järnvägsbygget till att ge bygden mer kunskap om sin historia. Det är 
också vanligt att man satsar på utställningar, besöksverksamhet, skolor och 
populärvetenskapliga böcker i samband med större arkeologiska undersök
ningar. Det förekommer även exempel på vägsatsningar där man velat ge 
trafikanterna en upplevelse av det forntida landskapet genom att satsa på 
exempelvis parkeringsplatser med information i anslutning till fornlämn
ingar.

Kyrkan
Kyrkan kommer i kontakt med fornlämningar på olika sätt. Det som särskilt 
kan nämnas är att fornlämningar som är knutna till tidigare kyrklig verk
samhet (exempelvis kyrkoruiner) ibland används för gudstjänster.

Föreningar
Olika former av föreningar, framför allt på landsbygden, använder fornläm
ningar på olika sätt. Det vanligaste är någon form av turistisk verksamhet, 
kopplad till ett intresse att berätta om hembygden. Det finns även exempel 
på bostadsrättsföreningar, golfklubbar m.fl. inom denna kategori.

Stiftelser
Stiftelser har bildats för ett antal av landets fornbyar. Stiftelsebildarna består 
ofta av kommun, landsting, länsmuseum och någon lokal förening.
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Företeelser

Alternativ arkeologi
Ett vanligt användningsområde för fornlämningar är att de används av grup
per och personer som i mångt och mycket står i motsatsställning till den 
etablerade arkeologin. RAÄ bedriver via Pia Andersson ett forskningsprojekt 
med syfte att undersöka hur denna användning ser ut och kan utvecklas. Här 
nöjer jag mig med att konstatera att flera länsstyrelser bekräftar bilden av 
att fornlämningar nyttjas för sådana ändamål. Många tolkningar bygger på 
andliga föreställningar eller asterologiska utgångspunkter, och man kan 
konstatera att dessa existentiella utgångspunkter ofta attraherar människor 
mer än den traditionella arkeologin. Det mest kända exemplet i landet när 
det gäller detta är Ales stenar där Bob Lind med sina astroarkeologiska 
tolkningar fått stor uppmärksamhet. Även de som sysslar med rollspel an
vänder ibland fornlämningsmiljöerna och räknas in i gruppen alternativ ar
keologi. I den gruppen vill jag också placera alla lekmän som är intresserade 
av arkeologi och som gör egna inventeringar och lämnar tips om nya forn
lämningar. Dessa är ibland väldigt skolade, och söker och dokumenterar 
fornlämningar enligt de metoder som den etablerade kulturmiljövården ar
betar efter. Lika vanligt är det dock att man söker och tolkar saker utifrån 
egna föreställningar om förhistorien.

Byutveckling och småskalig turism
Ett annat vanligt användningsområde för fornlämningar är det jag väljer att 
kalla byutveckling och småskalig turism. Där har fornlämningarna en bety
delse för både den lokala identiteten och utvecklingen. Tanken är att man 
genom att uppmärksamma den egna historien både ska lära känna sin hem
bygd bättre, samt kunna profilera orten och därigenom också intressera be
sökare för platsen. Ofta förekommer detta i mindre skala, men ibland hand
lar det om samarbete mellan olika byar. På vissa ställen leder sådana 
satsningar till att man bygger upp större besöksanläggningar som ibland 
bedriver experimentell arkeologi, och där besökare kan få pröva på att leva 
olika former av ”stenåldersliv”. Olika former av kringverksamhet, exempel
vis gästabud eller tävlingar av olika slag, kan också ingå i verksamheten. 
Exempel på den här typen av verksamhet kan hämtas från i stort sett hela 
landet. De satsningar som gjorts i Jämtland kan nämnas; där har man arbe
tat med fornlämningarna som en resurs för den regionala utvecklingen. Ett 
annat exempel är Sörmland där det finns ett flertal satsningar som baserar 
sig på ett lokalt intresse, kopplat till enskilda fornlämningsmiljöer.
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Kulturevenemang
Att fornlämningsmiljöer används för att genomföra olika typer av kultureve
nemang förekommer också i rätt stor omfattning. Olika former av kulturytt
ringar som dans, musik och konstnärliga verk, inspireras ibland av platser 
som ger långa tidsdjup, eller som kännetecknas av en viss magi. Exempel på 
den här typen av evenemang är exempelvis festivalen Urkult vid hällrist
ningarna i Nämforsen i Västernorrlands län.

Slutsatser
Det finns en hel rad aktörer som kommer i kontakt med fornlämningar på 
olika sätt. Många mer eller mindre ofrivilligt genom att fornlämningarna är 
en begränsning för deras verksamhet, andra därför att fornlämningarna är 
intressanta för deras verksamheter. Det som kan konstateras är dock att forn
lämningarna oftare ses som något begränsande, än som en resurs. Detta gäl
ler också många som från början haft intentionen att se fornlämningarna ur 
ett positivt perspektiv. Det har inte saknats initiativ kring fornlämningar. 
Däremot har kulturmiljövården ofta haft en benägenhet att mota bort verk
samheter från fornlämningsmiljöer, i den goda avsikten att detta skyddar 
fornlämningen. Detta är förmodligen också en riktig slutsats många gånger. 
I andra fall har detta däremot lett till att fornlämningarna inte blivit den 
resurs för annan verksamhet som de skulle ha kunnat bli. När det gäller 
arkeologiska undersökningar anser jag dock att bilden delvis blir en annan. 
Hos de undersökande företagen och institutionerna har det med tiden vuxit 
fram en allt tydligare medvetenhet om att en samverkan med exploatörerna 
gynnar bägge parter. Arkeologerna ges ett bra tillfälle att nå ut med sina 
kunskaper, och exploatörerna kan visa att deras insatser även berikar byg
dens historia.

När det gäller brukande av olika fornlämningsmiljöer för turism, mark
skötsel m.m., kan man se att de initiativ som genomförs ofta har sin grund i 
den offentliga kulturmiljövården (undantaget den alternativa arkeologin). 
Det känns därför viktigt att i framtiden försöka skapa en mer tillåtande atti
tyd gentemot de intressen som vill göra saker i anslutning till fornlämnings
miljöer utifrån sina egna perspektiv och premisser, och på ett sätt som inte 
menligt inverkar på dessa. Ett sätt att nå längre i detta sammanhang är att 
försöka föra en dialog med de aktörer som nämnts ovan utifrån aktörernas 
egna utgångspunkter.

FORNLÄMNINGSBEGREPPET 25



Fornlämningsbegreppet relaterat till RAÄ:s intentioner

Bakgrund
Inom kulturarvssektorn pågår ett förändringsarbete i samarbete mellan 
RAÄ, länsstyrelserna och länsmuseerna. Projektet benämns Agenda kultur
arv och syftar till att ”i bred samverkan med det omgivande samhället för
nya kulturmiljövårdens arbete, inriktning, demokratiska förankring och 
slagkraft”. Självklart måste ett sådant arbete få effekter för hur kulturmiljö
vården hanterar sina instrument och sina arbetsformer. Som tidigare nämnts 
har hanteringen av fornlämningsbegreppet framför allt uppfattats som en 
angelägenhet för den egna sektorn. Den behöver därför hitta nya former för 
att kunna anpassas till det tankesätt som präglar Agenda kulturarv. Projektet 
är i sig ett utslag av det samhälle och det samhällsklimat som råder i dags
läget. Därför blir det extra viktigt att finna arbetsformer som passar in i 
detta.

RAÄ arbetar med att ta fram strategier för hur verket ska uppnå de kultur
politiska mål som finns. Strategierna är i nuläget inte framtagna. Däremot 
redovisar RAÄ årligen till regeringen en omvärldsanalys där man redovisar 
sin syn på kulturmiljöfrågorna, relaterad till omvärlden. 12002 års omvärlds
analys väljer man att peka ut fyra områden som man anser ska prioriteras i 
det framtida arbetet.

De fyra områden man valt att prioritera är:

• Ett gränslösare samhälle
• Demokratisering, delaktighet och tillgänglighet - kulturarv i nya former 

och för nya grupper
• Mot en långsiktigt hållbar utveckling - livsmiljö i ett humanistiskt och 

historiskt perspektiv
• Regioner i nya former - samverkan och särprägel

Fornlämningsbegreppet och arbetsformerna för detta bör enligt min mening 
relateras till dessa områden för att på ett reellt sätt kunna knytas till RAÄ:s 
övergripande prioriteringar.

Slutsatser
Arbetet med fornlämningsbegreppet är ett av de instrument sektorn förfogar 
över för att uppnå de övergripande kulturmiljömålen inom olika områden. 
Relaterat till de fyra prioriteringarna i omvärldsanalysen blir det därför 
viktigt att se fornlämningarna i ett mer internationellt perspektiv, samtidigt 
som man bör skapa förutsättningar för nya grupper att delta i arbetet med att
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utveckla begreppet. Det blir också viktigt att skapa en ökad samverkan mel
lan natur- och kulturmiljösektorn, något som också påbörjats inte minst med 
avseende på fornlämningar. Det biologiska kulturarvet är ett begrepp som 
bör kunna utvecklas i framtiden (se ”Skogens biologiska kulturarv” av Ma
rie Emanuelsson, utgiven i RAÄ:s serie ”Reflektioner kring fornlämningar i 
samhället”). Fornlämningsbegreppet bör också ses i ett regionalt perspektiv 
för att tydligare profilera olika fornlämningskategorier i vissa områden. 
I arbetet med att utveckla fornlämningsbegreppet bör det också skapas ut
rymme för att analysera vilken form av information som knyts till olika 
fornlämningskategorier. Därigenom går det att utvärdera om detta ger de 
perspektiv som RAÄ säger sig vilja framhäva.

Slutsatser och förslag till framtida arbetsformer

Slutsatser
Många av dagens problem är relaterade till den otydlighet som råder kring 
huruvida en kulturhistorisk lämning är att betrakta som fornlämning eller 
inte. KML:s generella kriterier i andra kapitlet skapar en osäkerhet och otyd
lighet i den praktiska hanteringen av frågan. Jag anser att någon form av 
översyn av lagstiftningen bör göras för att öka tydligheten, och för att skapa 
förutsättningar att aktivt kunna välja vad man vill skydda. I dagsläget knyts 
alltför mycket av diskussionen kring fornlämningsbegreppet till vilka läm
ningar som är möjliga att skydda (eller snarare; vilka som omfattas av det 
generella fornlämningsskyddet) med nuvarande lagstiftning, i stället för till 
vilka som behöver skyddas av KML. Nedanstående förslag ska därför ses i 
perspektiv av en förändrad lagstiftning. Den arbetsmodell jag föreslår kan 
dock tillämpas redan i nuläget för att försöka hitta utgångspunkter för all
männa råd om tillämpningen av lagstiftningen, och för att tydliggöra an
språken. I framtiden kan den kanske också användas för att utveckla själva 
fornlämningsbegreppet.

Utifrån min genomgång, menar jag att hanteringsformen för hur RAÄ går 
tillväga för att bestämma vad som ska registreras i FMR med antikvarisk 
status som fornlämning bör förändras. Med utgångspunkt från det som sägs 
i propositionen Kulturmiljövård 1987/88:104, anser jag att utvecklingen av 
fornlämningsbegreppet i mycket större omfattning bör hanteras i dialog med 
andra samhällsaktörer. Ett sådant förhållningssätt kan också tydligt relate
ras till de intentioner RAÄ presenterar i sin omvärldsanalys för år 2002. 
Under rubriken ”Demokratisering, delaktighet och tillgänglighet - kulturarv 
i nya former och för nya grupper” anges följande ställningstagande: "Riks
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antikvarieämbetet skall aktivt bidra till ett demokratiskt förhållningssätt i 
samhället genom att lyfta fram det ideella engagemanget, samt prioritera 
dialog och ökad delaktighet för olika grupper i samhället i arbetet med att 
identifiera, tolka och ta tillvara kulturarvet!”. I propositionen framgår också 
att skyddet i KML är inriktat mot de mest omistliga delarna av vårt materi
ella kulturarv. Jag anser att detta ska tolkas som att tanken med KML är att 
skyddet ska vara inriktat för de lämningar som absolut inte får tas bort eller 
förstöras, och att övriga kulturvärden huvudsakligen ska värnas via hän- 
synsparagrafer i annan lagstiftning.

En alltför vid tillämpning av fornlämningsbegreppet motverkar enligt 
min mening de mål som syftar till att göra kulturmiljövården till allas ange
lägenhet. Om olika aktörer inte får möjlighet att ta ett eget ansvar när det 
gäller hänsyn till kulturmiljön, kommer i stället en osäkerhet att utbreda sig 
som snarare bidrar till en minskad vilja att ta eget ansvar. I de kontakter jag 
haft med företrädare för skogsvårdsorganisationer och skogsägare har man 
bl.a. påpekat svårigheterna i att bedriva utbildningar i kulturmiljövård för 
skogsfolk av rädsla för att insatserna sker inom miljöer som ”plötsligt blivit 
fornlämning”. Detta visar på vikten av att informationen kring vad som är 
fornlämning måste bli mycket tydligare. Enligt min mening innebär inte en 
mer restriktiv hållning till omfattningen av fornlämningsbegreppet att detta 
skulle bli snävare. Det är fullt möjligt att både ha ett bredare fornlämnings- 
begrepp och en mer restriktiv hållning till hur detta i praktiken hävdas. Mitt 
resonemang baserar sig på att det nuvarande systemet för hanteringen arbe
tar med lämningskategorier i ett väldigt brett perspektiv. Det vill säga, den 
generella lagstiftningen bidrar till att beslut kring registrering av olika läm
ningskategorier får stora konsekvenser för enskilda och samhället. Konse
kvenser som kanske inte står i förhållande till lämningskategorins skydds
värde. Detta anknyter också till den osäkerhet som råder kring kända och 
okända fornlämningar.

Detta kan exemplifieras på följande sätt. Ett protokoll från fornminnesin
venteringen från 1980-talet konstaterar att det är dags att registrera läm
ningar efter kvarnar som fornlämning (en breddning och utveckling av re- 
gistreringsprinciperna). Villkoret är att det går att belägga via kartor att det 
stått en kvarn på platsen under 1600-talet. Ett sådant ställningstagande inne
bär att RAÄ betraktar landets samtliga kvarnplatser som presumtiva forn
lämningar tills man har konstaterat om det finns kartor från 1600-talet över 
platsen. För användare av fornlämningsregistret innebär det i praktiken ett 
fornlämningsskydd för alla kvarnplatser eftersom man sällan vet om kvarn
platsen har 1600-talsbelägg, framför allt inte om man ställs inför en tidigare
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okänd kvarnlämning. Med en lagstiftning som krävt ett aktivt ställnings
tagande och beslut om inrättande av fornlämningsskydd, skulle ett sådant 
ställningstagande i stället ha föregåtts av en ordentlig dialog med berörda 
grupper, en analys av skyddsbehovet och intresset av lämningskategorin, 
samt konsekvensen för markägare och andra grupper. Utifrån detta kanske 
man kommit fram till att vissa kvarnplatser skulle betraktas som fornläm- 
ning, medan andra skulle behandlas som kulturhistoriska platser och hante
ras i enlighet med gällande hänsynsregler. På så sätt skapar man både ett 
bredare fornlämningsbegrepp och en ökad tydlighet. De kvarnar man be
stämt sig för att registrera som fornlämningar inom denna kategori skulle då 
uppmärksammas som särskilt värdefulla och skyddsvärda enligt KML. Kon
sekvenserna av ett sådant synsätt och en sådan praxis skulle bli att nyupp
täckta lämningar inte med automatik betraktas som fornlämningar och sy
nen på kända respektive okända fornlämningar skulle komma att påverkas. 
Signalen kring vad som skulle uppfattas som fornlämning skulle därmed bli 
mycket tydligare. Om nya lämningar upptäcks krävs ett särskilt ställnings
tagande innan de blir fornlämningar. Hanteringen av fornlämningsbegrep- 
pet skulle på detta vis mer kunna jämställas med hanteringen av bygg- 
nadsminnen, där varje specifik byggnad bedöms utifrån sina egna förutsätt
ningar. För ett sådant betraktelsesätt krävs dock en förändrad lagstiftning.

Ett annat osäkerhetsmoment för de aktörer som kommer i kontakt med 
fornlämningar, och ska visa hänsyn till dessa, är det fornminnesområde som 
tillhör varje lämning och de regler som gäller för olika villkor som är kopp
lade till markrestriktionerna. Lika benägen som man varit att betrakta forn- 
lämningsbegreppet ur ett generellt perspektiv, lika benägen har man varit att 
tillämpa fornlämningsområden och markrestriktionsfrågor ur ett individu
ellt perspektiv. Detta är inte särskilt konstigt med tanke på hur lagstiftningen 
är utformad. För en fornlämning är definitionen generell, medan den är mer 
specifik för ett fornlämningsområde och regleringen av de enskilda fornläm- 
ningarna. Likafullt menar jag att det bör vara en ambition att ta fram gene
rella rekommendationer för hur man ska betrakta ett fornlämningsområde 
och de markrestriktioner som är kopplade till olika fornlämningskategorier. 
Detta är nödvändigt för att öka tydligheten kring vilka regler som gäller. Det 
man möjligen förlorar i handlingsutrymme torde uppvägas av ökad hänsyn i 
fornlämningarnas närmiljö med tanke på den tydlighet som skapas.

En mer restriktiv hållning till fornlämningsbegreppet och en bredare sam- 
hällsdialog innebär inte att kunskapsuppbyggnaden kring kulturhistoriska 
lämningar ska minska, utan snarare att behovet av kulturhistoriska analyser 
och inventeringar ökar. Det krävs också en betydligt mer utvecklad diskus-
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sion med brukarna av fornlämningarna för att kunna genomföra den typen 
av analyser. Traditionellt förs en sådan diskussion med universitet, museer 
och myndigheter. Diskussionen med dessa aktörer bör fördjupas för att man 
tydligare ska kunna avgöra hur de ser på de aktuella fornlämningskatego- 
rierna. Dessutom finns det behov av en dialog även med andra grupper som 
använder fornlämningarna. En utgångspunkt för en sådan diskussion kan 
vara den genomgång som redovisas i avsnittet Fornlämningar och brukande 
på sidan 21.

Det fortsatta arbetet bör enligt min mening göra avstamp i de former för 
registrering av fornlämningar som redan är etablerade inom RAÄ. Detta 
innebär att RAÄ även i fortsättningen bör använda fornlämningsregistrets 
antikvariska bedömningar för att signalera sin uppfattning kring hur forn- 
lämningsskyddet bör tillämpas enligt 2:a kap. KML. Detta är viktigt efter
som fornminnesregistret är ett inarbetat begrepp bland andra aktörer i sam
hället och allmänt uppfattas som det register som redovisar landets fornläm
ningar.

Många av landets fornlämningar brukas inte aktivt; endast en mindre del 
av varje fornlämningskategori kan sägas vara använd i aktiv mening. Enligt 
min uppfattning bör detta påverka synen på fornlämningsbegreppets tillämp
ning. Olika gruppers intresse av att uppmärksamma vissa enskilda lämningar 
eller kategorier av lämningar bör vägas in i RAÄ:s ställningstagande. Själv
klart bör den arkeologiska kunskapspotentialen väga tungt när man ska be
döma en lämnings bevarandevärde, och detta är ett tungt vägande skäl till 
att vi har den skyddsform vi har för fornlämningarna. Samtidigt är det vik
tigt att det inte bara är den arkeologiska kunskapspotentialen som vägs in 
när frågan hanteras. En annan viktig bedömningsgrund är som jag ser det, 
och som tidigare nämnts, vilket intresse som finns från samhället i övrigt. I 
det sammanhanget skulle jag vilja peka på vikten av att hitta sätt för olika 
intressenter att väcka egna frågor kring vad som ska fornlämningsmärkas. 
Redan i nuläget går det att märka ett intresse från enskilda och vissa grupper 
som är intresserade av föra en diskussion kring detta, men det finns dock 
inga former för detta ännu. Kanske skulle man i samband med att fornmin
nesregistret blir digitalt tillgängligt, även kunna hitta former för att de som 
använder detta själva får möjlighet att lämna synpunkter rörande fornläm
ningar.

Ytterligare synpunkter som bör vägas in är de konsekvenser som drabbar 
andra intressen, både enskilda och allmänna. Det är enligt min uppfattning 
inte rimligt att fortsätta utvidga fornlämningsbegreppet utan att man beslu
tar om en introduktion av nya fornlämningstyper, samt genomför någon
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form av konsekvensanalys av vad beslutet innebär för andra. Vissa fornläm- 
ningskategorier är så pass areal- och mängdmässigt stora att förutsättning
arna för att exempelvis bedriva skogsbruk kan förändras mycket snabbt. Ett 
exempel på detta är både boplatsbegreppets utvidgning under 1980- och 
1990-talet, och de områden med odlingsrösen (hackerör) som finns i meller
sta och södra delarna av Sverige. När det gäller förhistoriska boplatsläm
ningar utan synliga anläggningar eller begränsning, tror jag det bör ske en 
översyn av de bedömningsgrunder som använts för att fastställa dessa. Den 
typen av fornlämningar har ofta ett begränsat upplevelsevärde och skyddets 
huvudsyfte är att värna om den arkeologiska information som man kan fa ut 
av fornlämningen. En genomgång och analys av kategorin bör därför stude
ra hur många av dessa boplatslämningar som bedömts som värdefulla att 
undersöka efter en förundersökning i samband med en exploatering. Forn
lämningar av den här kategorin är ofta ytmässigt ganska omfattande och 
innebär många gånger stora restriktioner för markanvändningen. Flera av 
dessa visar sig vid undersökningar också vara stora och innehålla mycket 
information, medan andra däremot endast innehåller ett fåtal spår av 
mänsklig aktivitet. Efter förundersökningar bedöms de senare ofta som oin
tressanta att fortsätta att undersöka. Det är enligt min mening inte rimligt att 
stora markområden får ett generellt skydd om flera fornlämningar i katego
rin inte uppfyller huvudsyftet med skyddet; de innehåller inte den informa
tion man vill värna om. Metoderna för att fastställa fornlämningens innehåll 
måste då utvecklas så man säkert vet att de boplatslämningar som skyddas 
också svarar upp mot skyddets intentioner. De platser som inte uppnår dessa 
högre krav får i stället betraktas som platser med uppgifter om fynd. De kan 
eventuellt utredas närmare i händelse av en exploatering på platsen.

Framtida arbetsformer
Mitt förslag till framtida arbetsformer grundar sig på de slutsatser jag har 
dragit under utredningens gång. Det grundar sig också på att lagstiftningen 
förändras på ett sådant sätt att man aktivt kan välja vad som ska skyddas 
med stöd av KML. Modellen kan dock användas redan i nuläget för att 
belysa olika lämningskategorier och där perspektivet är en bred samverkan 
och dialog. Som tidigare nämnts så tror jag att fornminnesregistret och den 
grundstruktur som finns i registret är en bra utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet. Sedan december 2002 (RAÄ dnr 320-3874-2002) finns också ett be
slut knutet till registrering i FMR. Där klargörs vilken antikvarisk bedöm
ning som ska göras av olika kategorier i FMR. Genom att både äldre och 
nytillkomna fornlämningskategorier analyseras utifrån nedanstående punk
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ter, menar jag att RAÄ har en bättre utgångspunkt för att fatta beslut och 
redovisa sin ståndpunkt. I de analyser som behöver göras vill jag särskilt 
peka på följande punkter:

Syfte med skyddet
För varje fornlämningskategori bör ett eller flera tydliga syften redovisas 
som anger varför lämningen uppmärksammas i FMR. I de allra flesta fall är 
huvudsyftet naturligtvis att säkra arkeologiskt forskningsmaterial, men 
ibland finns andra tydliga skäl till varför en lämningskategori behöver skyd
das. I detta sammanhang är det viktigt att redovisa andra aktörers argument 
för detta. Exempelvis bör universiteten redogöra för hur den arkeologiska 
forskningspotentialen ska tillvaratas när det gäller den aktuella fornläm- 
ningskategorin. Vidare bör varje fornlämningskategori relateras till RAÄ:s 
strategier eller prioriteringar.

Intresse från olika grupper
För varje lämningskategori bör de berörda intressegrupperna redovisas med 
avseende på både brukande och konsekvens. Redogörelsen bör bl.a. visa hur 
många av lämningarna inom kategorin som berörs av informationen, samt 
hur många som markvårdas och med vilka utgångspunkter detta sker. Och 
om detta sker på initiativ av den offentliga kulturmiljövården eller utifrån 
andra gruppers intressen.

Regionalt perspektiv
Varje lämningskategori bör belysas utifrån ett regionalt perspektiv. Landet 
ser olika ut och det kan finnas skäl att låta detta avspegla sig i FMR, vilket 
även är ett sätt att låta länets kulturhistoria profileras på ett tydligare sätt. 
I viss mån kan detta sägas gälla redan nu, exempelvis de fågelfångstanlägg- 
ningar i Västernorrlands län som uppmärksammas som lämningskategori 
eftersom de endast påträffats vid fornminnesinventering i detta län. I hän
delse av att det i framtiden blir möjligt att aktivt välja fornlämningsskydd, kan 
man tänka sig att vissa län eller regioner får ett särskilt ansvar för vissa forn- 
lämningskategorier som är särskilt frekventa eller tydliga i den regionen.

Konsekvenser
Det bör tydligt redogöras för vilka konsekvenser ett beslut om registrering i 
FMR medför för både kulturmiljövården och andra. För kulturmiljövården 
ökar behovet av uppföljning och tillsyn allteftersom fornlämningsbegreppet
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breddas. För andra samhällsaktörer kan beslut om registrering i FMR påver
ka både markanvändning och planering, och därigenom ekonomin. Dessa 
konsekvenser bör så långt möjligt vara kända och tas med i bedömningen 
när det gäller nya fornlämningar. Ersättningsfrågor berörs inte i detta sam
manhang, men om det i framtiden blir aktuellt med sådana bör de hanteras 
under denna punkt.

Tillämpning i markfrågor
RAÄ bör generellt redogöra för sin syn på vilka markrestriktioner som bör 
gälla för en fornlämningskategori. Syftet är dels att vara ett stöd för länssty
relserna, dels för de intressen som använder marken där fornlämningarna är 
belägna. Genom att skapa en ökad tydlighet kring vad som bör gälla, ges 
större förutsättningar för enskilda att ta större ansvar.

Fornlämningsområden
Under denna punkt bör rekommendationer kring fornlämningsområden 
kopplas till den lämningskategori som belyses. För att detta ska underlättas 
även för andra än professionella kulturmiljövårdare bör man sträva efter att 
göra rekommendationerna så generella som möjligt. För fornlämningar som 
är av sådan speciell karaktär att fornlämningsområdet bör anpassas indivi
duellt, bör man i stället sträva efter att fastställa fornlämningsområden i 
enlighet med 2:a kap. § 2 KML.

Utifrån ovanstående bör man sedan fatta beslut om hur RAÄ ser på om
fattningen av skyddet, samt hur man vill att lämningskategorin ska kommu
niceras. Min uppfattning är att mål bör knytas till varje lämningskategori 
som tydligt uttrycker syftet med skyddet. Målen bör vara uppföljningsbara 
och kopplade till övergripande målsättningar eller intentioner inom kultur
arvsområdet. De kan både handla om hur man ska lyckas med bevarandet 
och med brukandet. En viktig del av detta är att även föra en dialog om 
målen med de olika aktörer som berörs. Med ett mål och utvärderings- och 
uppföljningssystem blir arbetet mer processinriktat och kan efterhand för
ändras. Detta är viktigt för att inte fastna i system som inte kan förändras.

Mitt förslag är att RAÄ gör en genomgång av både etablerade och nya 
fornlämningskategorier enligt denna modell. Enligt min mening bör man 
börja med de två lämningskategorier som belysts ett antal gånger i utred
ningen; de så kallade hackerörsområdena och de förhistoriska boplatserna 
utan synlig anläggning och begränsning. Syftet med att börja med dessa är 
att hackerörsområdena blivit föremål för en stor diskussion utifrån skogs- 
bruksperspektivet, och att boplatsbegreppet innefattar en hel del ytmässigt
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stora fornlämningar där kriterierna för fornlämningsklassningen ibland vi
lar på en något osäker grund. Eventuellt bör även någon ny lämningskate- 
gori belysas i ett tidigt skede. Torplämningar och andra sentida bebyggelse
lämningar har ofta en stark lokal förankring så jag föreslår att man även 
tittar över denna kategori tämligen snabbt.

Avslutningsvis vill jag särskilt peka på att det enligt min uppfattning inte 
är mängden fornlämningar som skyddas enligt KML som avgör om vi är 
framgångsrika i skyddet av vår kulturmiljö. Framgångsfaktorerna ligger i 
att det övriga samhället förstår varför vi ska tillvarata vårt kulturarv; att 
olika människor och grupper känner igen sig i det vi uppmärksammar och 
skyddar. Skyddet av vår kulturmiljö kan inte endast vara en fråga för profes
sionella kulturmiljövårdare och specialister. Detta gäller även i högsta grad 
fornlämningsskyddet.
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Fallstudie över uppdragsarkeologi, 
kulturmiljövård och samhällsrelevans

Exemplen E4 Höga Kusten och Botniabanan
Diskussioner rörande behovet och nyttan av uppdragsarkeologi har pågått 
under flera år. Utgångspunkten har i huvudsak varit att påvisa och förbättra 
uppdragsarkeologin som en resurs för den arkeologiska forskningen. Riks
antikvarieämbetet (RAÄ) har tagit en serie initiativ inom området, bl.a. ge
nom bildandet av ett nationellt råd. Dessutom har man satsat resurser på att 
få till stånd koordinatorstjänster vid de arkeologiska institutionerna vid uni
versiteten. Detta i syfte att skapa en plattform där arkeologisk forskning kan 
möta uppdragsarkeologin och därigenom även kulturmiljövården. Parallellt 
med detta har man under senare år även tagit fram ett underlag och prövat 
förutsättningarna för att utveckla ett stöd till länsstyrelserna när det gäller 
uppdragsarkeologiska ärenden (det så kallade controllerprojektet/arkeolo- 
gisk rådgivare).

Som ett led i att utveckla uppdragsarkeologin och övrig arkeologi, samt 
den arkeologiska verksamheten, vill RAÄ även titta närmare på hur integre
rad den arkeologiska uppdragsverksamheten är med den regionala kultur
miljövården. En integrering av dessa delar, och en arkeologi som hidrar till 
kulturmiljövårdens mål, borde vara självklar eftersom arkeologiska under
sökningar av fornlämningar regleras i lagen om kulturminnen (KML; SFS 
1988:950). Kulturminneslagen (KML) är ju ett av de instrument som kultur
miljösektorn har till sitt förfogande för att uppfylla de mål som riksdag och 
regering sätter upp för kulturmiljöområdet. En av de studier som genomförts 
tittar på hur den frågan hanteras av de arkeologiska forskningsprogram som 
de undersökande aktörerna tagit fram i vissa regioner.

Följande studie som genomfördes under två månader hösten 2001 är ett 
försök att belysa hur två större arkeologiska undersökningar i Västernorr- 
lands län har förhållit sig till kulturmiljösektorns mål och prioriteringar. 
I länet finns inga arkeologiska forskningsprogram eller kunskapssamman- 
ställningar framtagna, vilket innebär att utgångspunkterna i stället är de 
nationella och regionala mål som finns för kulturmiljösektorn. Som en följd 
av det nyligen påbörjade arbetet med Agenda kulturarv görs även ett försök 
att hitta andra utgångspunkter för att bedöma värdet av arkeologiska under
sökningar. Detta sker i studien genom att några enskilda representanter för 
andra samhällsintressen får komma till tals i frågan, och peka på vilka krav 
dessa kan komma att ställa på arkeologer och arkeologiska undersökningar.
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Målsättningen är alltså att:
1. Studera kopplingarna mellan uppdragsarkeologi och kulturmiljövård, 

och försöka identifiera vilka parametrar som är viktiga att utveckla för 
att öka uppdragsarkeologins nytta för den regionala kulturmiljövården.

2. Låta andra samhällsintressen komma till tals och låta företrädare för 
dessa, utifrån sina egna personliga erfarenheter, definiera eventuella be
hov av och krav på uppdragsarkeologin.

Utgångspunkter
Som utgångspunkt tas två arkeologiska undersökningar som genomförts i 
Västernorrlands län. Den ena undersökningen genomfördes inför byggandet 
av en ny E4 genom Höga Kusten och pågick åren 1993-1995. Den andra 
undersökningen genomförs 2000-2002 med anledning äv byggandet av Bot- 
niabanan.

Undersökningarna uppvisar vissa likheter; bägge ligger kostnadsmässigt i 
storleksordningen 20-30 miljoner och bygger på samverkan mellan flera 
arkeologiska aktörer. Båda är dessutom föranledda av större infrastruktur
satsningar och ligger i, eller i anslutning till, Höga Kusten. Höga Kusten ses 
som ett av länets viktigaste utvecklingsområden, inte minst inom turismen. 
Området upptogs år 2000 på UNESCO:s världsarvslista på grund av sin 
geologi och landhöjning. Kulturmiljön i området ses som ett starkt bidragan
de komplement till världsarvet.

Undersökningarna uppvisar även vissa olikheter. Dels arkeologiskt; un
dersökningen inför E4-bygget genomfördes vid järnåldersbosättningar, med
an undersökningarna vid Botniabanan genomförs vid stenålderslämningar. 
Dels utifrån kulturmiljövårdens perspektiv eftersom det åren 1993-1995 inte 
fanns något strategiprogram för kulturmiljö vården i länet. Detta fastställdes 
först 1998.

Värt att påpeka är även att jag i studien gör skillnad mellan arkeologer 
och kulturmiljövårdare, trots att jag är väl medveten om att de flesta arkeo
loger arbetar med kulturmiljövård. Anledningen till detta är att jag tydligt 
vill visa på de skillnader i mål och prioriteringar som arkeologi och kultur
miljövård har. Generellt kan man säga att de som omnämns som arkeologer 
har varit verksamma inom de arkeologiska undersökningarna. Deras primä
ra mål har varit att bedriva god arkeologi med de utgångspunkter som gäller 
för den arkeologiska vetenskapen. De som benämns kulturmiljövårdare är 
handläggare på länsstyrelsen eller länsmuseet, vars huvudsakliga arbetsupp
gift har varit att i första hand beakta kulturmiljövårdens mål och priorite
ringar.
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Frågeställningar
I syfte att försöka uppnå studiens målsättningar har ett antal frågeställningar
satts upp. För den första målsättningen gäller följande frågeställningar:

• Har man i samband med planerandet och genomförandet av undersök
ningarna tagit någon utgångspunkt i kulturmiljö vårdens mål och priorite
ringar, och hur har det i så fall gått till?

• Hur har de arkeologiska undersökningarna bidragit till att uppnå de mål 
och prioriteringar som finns, respektive fanns, för kulturmiljövården?

För målsättning nummer två gäller följande frågeställningar:

• Finns det andra anspråk på uppdragsarkeologin än kulturmiljövårdens, 
och hur ser dessa i så fall ut?

• Hur kan arkeologin och kulturmiljövården svara upp mot dessa krav?

Metod
För att försöka få svar på frågorna har länsstyrelsens arkiv gåtts igenom. 
Anledningen till att endast länsstyrelsens arkiv valts ut, är dels tidskäl, dels 
den nyckelroll som länsstyrelsen har när det gäller uppdragsarkeologi. Läns
styrelsen är i princip involverad i samtliga steg när det gäller uppdrags
arkeologi, och handlingarna i länsstyrelsens arkiv bedöms därför kunna ge 
en relativt heltäckande bild av vad som utspelats i ett ärende. Handlingarna 
har granskats med avseende på vilka ambitioner och ställningstaganden som 
har gjorts med betoning på kulturmiljövård, men även vilka initiativ som 
tagits från andra aktörer och hur detta hanterats. Ett mål har varit att hitta 
eventuella kopplingar till de nationella kulturmiljömålen när det gäller un
dersökningen inför E4 Höga Kusten, eftersom dessa var de enda mål som 
fanns tillgängliga när den undersökningen planerades. För Botniabane-un- 
dersökningen studerades eventuella kopplingar till länets kulturmiljöpro
gram och de mål och prioriteringar som presenteras där. Eftersom dessa är 
starkt integrerade med länets regionala utvecklingsdokument, undersöktes 
även eventuella kopplingar till tillväxtavtal och länsvisionen (Vision 2005).

Utöver genomgången av handlingarna har vissa personer intervjuats. 
Dels ett urval av de arkeologer som är verksamma vid Botniabane-undersök- 
ningarna. Flera av dessa medverkade också vid Höga Kusten-undersökning
arna. Dels ett antal personer som representerar andra samhällsintressen för 
att se hur dessa ser, respektive har sett, på undersökningarna.

Följande utgångspunkt har gällt för valet av de samhällsintressen som 
undersökningen fokuserar på: De närmast berörda parterna är de exploatörer
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som betalar för arkeologin och de har därför fått tillfälle att utveckla vilken 
eventuell nytta de ser med arkeologin. För Höga Kusten-undersökningarna 
har merparten av slutsatserna dragits utifrån det material som finns i hand
lingarna, eftersom hela den genomförarorganisation som fanns för vägens 
tillkomst är upplöst. För Botniabane-undersökningarna är saken i ett annat 
läge. Där bygger ställningstagandena på intervjuer med personer kopplade 
till Banverket och till Botniabanan AB som är det bolag som bildats för 
byggandet av järnvägen.

Utöver att studera exploatörernas intresse för uppdragsarkeologin har ut
gångspunkten varit Västernorrlands läns kulturmiljöprogram (Utsikt mot 
framtiden, del 1), som bl.a. innehåller följande mål för resursanvändningen:

”Vi ska verka för att kulturarv och kulturmiljöer alltid respekteras som en 
resurs i allt samhällsbygge. Medvetenheten om platsens betydelse i männi
skors identitetsprocesser höjer kvaliteten och engagemanget i utformningen 
av nya platser. Vi använder vår historiemedvetenhet när vi ska fatta beslut 
som rör vår framtid.”

Målet baseras på att andra samhällssektorer ska se kulturarvet och kul
turmiljöerna som en resurs som de kan använda för sin verksamhet. Perspek
tivet är alltså omvänt mot det traditionella synsättet där utgångspunkten är 
att kulturmiljövårdens institutioner på olika sätt försöker driva utvecklings
projekt inom olika samhällssektorer.

Kulturmiljöprogrammet (kapitel 4) prioriterar fem områden där kultur
arvet och kulturmiljöerna särskilt bör ses som en resurs, nämligen:

1. Turism
2. Forskning
3. Företagande
4. Skola och folkbildning
5. Samhällsplanering

Ett antal personer som företräder dessa områden har intervjuats. Fokus har 
legat på turismen och turistföretagare, och fem personer har intervjuats. För 
de övriga områdena har två personer per område fått komma till tals. En 
lista över vilka som intervjuats och vad dessa företräder finns i bilagan. 
Utgångspunkten har varit att få personerna att redogöra för hur de ser på de 
arkeologiska undersökningarna ur sitt perspektiv: om arkeologin kan bidra 
med något för dem, och vilka anspråk de i så fall har. Dessutom har jag velat 
se hur väl de känner till undersökningarna för framför allt Botniabanan, men 
även E4 Höga Kusten.
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Undersökningarna för Höga Kusten-vägen
Byggandet av en ny E4-sträckning genom Höga Kusten diskuterades under 
många år med anledning av områdets särskilda kvaliteter avseende framför 
allt natur- och kulturlandskapet. De utredningar som gjordes bedömde dock 
att bygget inte kunde framkalla påtaglig skada på riksintresset Höga Kusten. 
Denna uppfattning delades av länsstyrelsen och RAÄ. När frågan om en 
regeringsprövning av olika alternativ kom upp, ansåg RAÄ i sitt yttrande till 
miljödepartementet (den 29 april 1992) att ärendet ändå borde prövas enligt 
naturresurslagen (4:e kap. NRL). RAÄ:s utgångspunkt var att även om för
slaget var acceptabelt från miljö- och kulturmiljösynpunkt så borde frågan 
utredas ytterligare, och man borde sträva efter att uppnå mer än endast en 
acceptabel lösning för miljön. Bl.a. förordades att ett så kallat miljöalterna
tiv borde utredas. Regeringen gjorde dock aldrig någon NRL-prövning och 
några ytterligare alternativ utreddes inte. Numera prövas alla infrastruktur
projekt av den här storleken av regeringen i enlighet med miljöbalken (MB), 
något som bl.a. är aktuellt för Botniabanan. När vägen väl är färdig kan det 
konstateras, att även om landskapet naturligtvis förändrats och påverkats så 
har vägen samtidigt berikat och gjort delar av kulturlandskapet tillgängliga 
på ett bra sätt. Vägen har också tilldelats pris som Sveriges vackraste väg.

Redan innan prövningen av vägprojektet var färdig och beslutad, hade en 
rad aktiviteter genomförts för att ta fram olika planeringsunderlag. En arkeo
logisk utredning utfördes och ett tidigt ställningstagande var att fornläm- 
ningarna vid Gallsäter och Lappnäset var synnerligen betydelsefulla, både 
ur ett arkeologiskt vetenskapligt perspektiv och från kulturmiljösynpunkt. 
Det konstaterades att påverkan på fornlämningsmiljön blev lika stor oavsett 
om ingreppet skedde i de centrala delarna av fornlämningen, eller i utkanten 
av densamma. Detta ledde till att vägens placering från landskapsbildssyn- 
punkt kom att styra detaljlokaliseringen. Gallsäterboplatsen som ligger på 
den norra sidan av sjön består av lämningar efter bebyggelse, odlingsytor 
med odlingsrösen och ett gravfält, och dateras till romersk järnålder-folk- 
vandringstid. Lappnäsetboplatsen som ligger på södra sidan av sjön består 
av liknande lämningar, men är av något yngre datum med tyngdpunkten i 
vendeltid-vikingatid. Arkeologiskt är platserna ovanliga i ett norrländskt 
perspektiv eftersom det rör sig om övergivna gårdar i nära anslutning till 
varandra, överlappande i tid och med välbevarad struktur.

Undersökningarna av boplatserna genomfördes i huvudsak åren 1993- 
1995. Mycket av diskussionen kring undersökningarna fokuserades på om 
fornlämningen skulle undersökas i hela sin omfattning, vilket innebar mer
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än bara de delar som berördes av vägbygget. De flesta arkeologer som var 
inkopplade i projektet menade att den kunskapspotential som fanns i forn- 
lämningen inte skulle kunna utnyttjas till fullo om inte hela fornlämningen 
fick undersökas. Företrädarna för kulturmiljövården menade däremot att det 
stred mot kulturminneslagens intentioner att ta bort hela fornlämningen. De 
hävdade att lagstiftningen framför allt är en bevarandelagstiftning som syf
tar till att bevara så mycket som möjligt av våra fornlämningsmiljöer. En 
annan sida av debatten gällde de höga kostnaderna som var förenade med 
undersökningarna, och det markintrång som markägaren vid Gallsäterbo- 
platsen motsatte sig.

Kontentan av diskussionen blev att man i den förundersökning som gjor
des 1993 fick tillgång till hela fornlämningsmiljön för att försöka få grepp 
om dess art, utbredning och karaktär. Däremot fick man i slutundersökning
arna 1994-1995 framför allt fokusera insatserna till de ytor som berördes av 
vägen.

Organisatoriskt genomfördes undersökningarna som ett samarbetsprojekt 
mellan Länsmuseet Västernorrland och Umeå universitet. Länsmuseet Väs
ternorrland hade huvudansvaret för båda undersökningarna, men i prakti
ken tog universitetet ansvaret för Gallsäter, medan länsmuseet ansvarade för 
undersökningen av Lappnäset. I arbetet med att upprätta en undersöknings
plan inför slutundersökningarna deltog även RAÄ UV-Väst. I det programför
slag och den kostnadsberäkning som inlämnades till länsstyrelsen den 30 
mars 1992, står att samverkan är initierad av länsantikvarien. Anledningen 
är att detta dels säkrar den vetenskapliga bearbetningen och publiceringen, 
dels kunskapsåterföringen till länsmuseet. Samverkan mellan universitetet 
och länsmuseet baserades på undersökningarnas stora vetenskapliga poten
tial. Utöver undersökningar och undersökningsrapporter var målet även att 
publicera tre populärvetenskapliga böcker åren 1994-1997, samt tre doktors
avhandlingar åren 1997-2000. Kostnaden för undersökningarna uppgick 
enligt detta förslag till ca 22 miljoner kr (inkl. förundersökning). Slutsum
man för undersökningarna visade sig sedermera bli ca 21 miljoner kr.

Kopplingar till kulturmiljömål
Det fanns inga utpekade regionala kulturmiljömål när E4-undersökningarna 
genomfördes. Regeringens proposition 1987/88:104 innehöll däremot natio
nella mål:

• Kulturmiljövården skall bevara och levandegöra kulturarvet
• Kulturmiljövården skall syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre

miljön
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• Kulturmiljövården skall främja den lokala kulturella identiteten
• Kulturmiljövården skall möta hoten mot kulturmiljön
• Kulturmiljövården skall bidra till att öka medvetenheten om estetiska

värden och historiska sammanhang

Det finns inget i handlingarna som tydligt kopplar arkeologiärendet till kul
turmiljövårdens mål. Det finns inte heller några signaler om att något sådant 
efterfrågades av länsstyrelsen i samband med undersökningsplaner eller an
nat underlagsmaterial. Inte heller i strategiska dokument, exempelvis Höga 
Kusten-utredningen som kan ses som en utvecklingsplan för området, finns 
några kopplingar. Trots avsaknaden av direkta kopplingar i de dokument 
som tillhör ärendet kan man ändå konstatera att mycket av de diskussioner 
som fördes tydligt kretsade kring kulturmiljövårdens bevarandemål. Hela 
det resonemang som fördes inom projektet och som var relaterat till hur 
mycket av fornlämningen som skulle få undersökas och tas bort anknyter till 
detta.

Det fanns en mycket hög ambition att arbeta med arkeologisk forskning 
inom ramen för projektet. Hela upplägget gjordes utifrån det perspektivet. 
Av ärendet framgår att det saknades erfarenhet och beredskap, både hos kul
turmiljövårdare och arkeologer, när det gällde den fråga som kom att ställas 
på sin spets och kraftigt diskuterades under hela projekttiden; arkeologins 
intressen gentemot kulturmiljövårdens. En huvudorsak till detta kan sägas 
vara att länsstyrelsen inte på ett tydligt sätt redovisade kulturmiljövårdens 
anspråk när projektet initierades. Den frågan kom på bordet först när under
sökningarna skulle inledas och kulturminneslagens intentioner tydligt kom i 
dager. I det skedet kom detta som en stor överraskning för många arkeologer 
som arbetat med planläggningen, och som utgått från att de hade tillgång till 
hela fornlämningsområdet, samt stora möjligheter att bedriva arkeologisk 
forskning inom ramen för undersökningarna. Projektet påverkades också en 
hel del av detta och många låsningar skapades av att förutsättningarna för
ändrades under resans gång. Detta kan också utläsas av handlingar i ärendet 
som från början fokuserade mycket på undersökningarnas stora möjligheter, 
men som sedermera kom att fokuseras mer på kulturminneslagens begräns
ningar. Projektet genomfördes trots allt med goda ekonomiska förutsättning
ar. Man hade i princip tillgång till samma ekonomiska ambitionsnivå som i 
programförslaget och kostnadsberäkningen från 1992 (se ovan). Bristen på 
en utvärdering av skillnaden mellan de bevarandeanspråk som kulturmiljö
vården hade, och de forskningsanspråk som arkeologerna hade, är dock 
märkbar. En sådan utvärdering borde ha gjorts i nära anslutning till projek
tet, men genomfördes inte.

FALLSTUDIE ÖVER UPPDRAGSARKEOLOGI ... 4I



Det fanns också en hög ambition i projektet när det gällde att nå ut med 
information om grävningarna och de resultat som kom fram. En hel del 
aktiviteter både planerades och genomfördes, exempelvis spelades en video
film in och det gjordes guidningar vid utgrävningsplatserna. Därutöver togs 
en broschyr kring undersökningarna fram och det byggdes utställningar 
både på Hornöberget och på länsmuseet. Andra saker planerades men ge
nomfördes aldrig, t.ex. tre populärvetenskapliga böcker. Dessa kom inte till 
stånd, även om det så småningom gavs ut en bok om hela vägprojektet där 
arkeologin finns med som ett kapitel. Inte heller någon av de doktorsavhand
lingar som planerades har genomförts. Det fanns vissa planer på att anlägga 
en rastplats i anslutning till fornlämningarna. Fornlämningarna skulle mark
vårdas och det skulle även finnas informationstavlor på plats, men inget av 
detta genomfördes.

Slutsatser
Har man i samband med planerandet och genomförandet av undersökning
arna utgått från kulturmiljövårdens mål och prioriteringar, och i så fall på 
vilket sätt?

Det finns inga tydligt förda diskussioner kring kulturmiljövårdens mål i 
de handlingar som finns i ärendet. Ingen av de personer jag varit i kontakt 
med har heller kunnat erinra sig att den frågan diskuterats i någon nämn
värd utsträckning. Därför går det inte att säga att man utgått från kulturmil
jövårdens mål och prioriteringar i planerandet och genomförandet av under
sökningarna. Utgångspunkten för undersökningarna är helt arkeologiska, 
och de mål man beskriver är direkt kopplade till arkeologisk kunskapsupp
byggnad och förmedling. Däremot framgår tydligt att kulturmiljövårdens 
mål haft betydelse i de diskussioner som pågått i ärendet, framför allt kring 
hur mycket av fornlämningen som fick undersökas och tas bort. Indirekt har 
även målen haft betydelse för de förmedlingsinsatser som genomfördes. Det 
finns dock inga tydliga mål för de förmedlingsinsatser som genomfördes. Att 
arbeta med information om arkeologiska undersökningar är snarast en trend 
i tiden. Den bilden bekräftas också av de arkeologer och kulturmiljö vår dare 
som jag talat med, och som deltog i planeringen och genomförandet av un
dersökningarna.

Har de arkeologiska undersökningarna bidragit till att uppnå de mål och 
prioriteringar som finns och fanns för kulturmiljö vården?

Eftersom det saknades tydliga prioriteringar från kulturmiljövårdens sida 
kring hur arkeologin skulle kunna bidra till kulturmiljövårdens mål, går det 
inte att påstå att undersökningarna för E4 bidragit till målen. Vissa av de
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aktiviteter som genomfördes med avseende på information och förmedling 
har fått viss uppmärksamhet. Sannolikt har informationen nått en hel del 
människor och därför kanske indirekt bidragit till målet om att förstå de 
historiska sammanhangen. Om man betraktar hur undersökningarna påver
kat den kulturmiljövård som bedrivits i länet i samband med eller efter un
dersökningarna, finns dock inget som antyder att undersökningarna vare sig 
bidragit till nya prioriteringar eller givit andra effekter.

Andra samhällsintressen
Om vi tittar närmare på de samhällssektorer som har haft ansprak på de 
arkeologiska undersökningarna inför E4-bygget, framträder en bild runt pro
jektet. Vi utgår från exploatören och ser sedan på de utvecklingsområden 
som anges i länets kulturmiljöprogram, vilka anges inledningsvis (under 
avsnittet Metod). Det bör naturligtvis påpekas att dessa områden inte var 
utpekade när undersökningarna för E4-bygget i Höga Kusten genomfördes, 
men de kan ändå fungera som relevanta omraden för att belysa detta.

"Projekt Höga Kusten"
”Projekt Höga Kusten” var hela vägprojektets namn. Den beställarorganisa- 
tion som sattes ihop för genomförande av projektet fanns med i hela den 
arkeologiska processen, och det fanns en tydlig ambition att använda de 
arkeologiska undersökningarna till att skapa en goodwill runt vägbygget. 
Detta kommer till uttryck på flera sätt. I en av de broschyrer som gavs ut av 
”Projekt Höga Kusten” står det att projektet leder till att ”områdets kultur
skatter grävs fram och tillgängliggörs”. Vidare togs en särskild broschyr 
fram om undersökningarna, och i princip uppmärksammades de i allt infor
mationsmaterial som ”Projekt Höga Kusten” tog fram. Vägbygget ser tydligt 
undersökningarna som en tillgång, framför allt när det gäller marknadsför
ingen av att vägen inte enbart är negativ för området, utan också ger posi
tiva effekter. Den person jag talat med och som fanns med på beställarsidan 
när projektet genomfördes har bekräftat denna bild. Enligt hans uppfattning 
förstod den informationsansvariga för ”Projekt Höga Kusten tidigt den po
sitiva potential som arkeologin kunde ha för projektet.

Turism
Det finns inget i ärendet som antyder att den organiserade turismen varit 
intresserad, eller givits möjlighet att bli intresserad av undersökningarna. 
Däremot besöktes utgrävningsplatserna sporadiskt av turister och lokalbe
folkning. Olika företrädare för turismen, både den offentliga delen och olika
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turistföretag, bekräftar den bilden. Flera av de jag talat med framhåller, att 
trots den satsning som gjordes på olika informationsinsatser blev undersök
ningarna aldrig den resurs de kunde ha blivit. Man efterlyser framför allt 
initiativ från arkeologerna att närma sig turistnäringen. Trots att turismen 
skulle kunna ha haft stor nytta av ett organiserat samarbete gjordes aldrig 
några sådana framstötar.

Forskning
Utgångspunkten för undersökningarna vid Gallsäter och Lappnäset var arkeo
logisk forskning. Kopplad till projektet var en arkeologisk referensgrupp be
stående av forskare från hela landet. Efter att ha samtalat med några arkeo
logiska forskare framkom att undersökningsresultaten inte använts i någon 
större omfattning inom arkeologisk forskning. Ingen av de planerade av
handlingarna har kommit till och det finns för tillfället inga doktorander vid 
Umeå universitet som arbetar med materialet. Däremot har en C-uppsats 
skrivits som baseras på röjningsrösena i området. Arkeologer som deltagit i 
planeringen av undersökningarna anger begränsningarna av undersöknings- 
ytorna som ändrade de arkeologiska förutsättningarna som den främsta or
saken till att de arkeologiska målen inte har uppnåtts. Även vissa föränd
ringar på det personliga planet, som att tilltänkta doktorander slutat eller 
flyttat, har bidragit till att målen inte nåtts.

Företagande
Det finns inte särskilt många företagsidéer synliga i ärendet. Den som finns 
är dock mycket intressant därför att den tydligt visar hur kulturmiljövården 
ofta hanterar initiativ som kommer från andra sektorer. Den 20 maj 1994 
skriver MSB AB som driver Herrskogs hotell till landshövdingen och anmä
ler sitt intresse att driva en utställningsanläggning vid den planerade rast
platsen Lappnäset - Gallsäter, på samma sätt som vid Vuollerim. De menar 
att E4:s nya sträckning kommer att göra att hotellrörelsen tappar en hel del 
av sitt kundunderlag och man söker nya verksamheter för att kunna överle
va. En sådan verksamhet skulle kunna vara turism i anslutning till undersök
ningarna vid Lappnäset - Gallsäter och den rastplats som planerats där. 
Medan undersökningarna pågår vill man erbjuda service i form av natthär
bärge, samlings- och konferenslokaler, kaffe, lunchlådor, middagar m.m. 
Man räknar även med att kunna hålla tillsyn över fornlämningarna. Vidare 
ger man signaler om att man i framtiden är intresserade av att delta i flera 
liknande projekt.
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Länsstyrelsen förhåller sig mycket kallsinnig till idén. I en intern skrivelse 
säger kulturmiljövården till landshövdingen att det vackra landskapet är 
mycket känsligt för nya inslag och att stora turistanläggningar skulle vara 
förödande för miljön.

Eftersom undertecknad var den som handlade ärendet inom länsstyrelsen 
kan en viss självkritik vara befogad. Det är möjligt att en alltför stor sats
ning på information kanske inte varit möjlig. Däremot är det naturligtvis 
mycket konstigt att inga kontakter togs med hotellägarna från Skog och att 
idén endast avfärdades i korta ordalag genom en skrivelse. Det företag det 
handlar om har bedrivit hotell- och caféverksamhet i över tjugo år i området 
och måste betraktas som seriösa entreprenörer. Signalen från länsstyrelsen är 
dock att inga utanför kulturmiljösektorn i princip bör göra sig besvär. Läns
styrelsens argument om att miljön är känslig är också något lustig med tanke 
på att den vid tillfället tålde en stor Europaväg.

Skola och folkbildning
Det finns inget i underlaget som pekar på att undersökningarna utgjorde 
någon resurs för skolorna i området. Det finns heller inga kopplingar till 
folkbildningen. I sammanhanget bör dock nämnas att framför allt Nora 
hembygdsförening var mycket aktiv i olika kulturmiljöfrågor som rörde 
vägbygget. Däremot fanns ingen koppling mellan undersökningarna och 
hembygdsföreningen. Nämnas bör också att något år efter det att undersök
ningarna avslutats, så diskuterade Nordvik, ett naturbruksgymnasium i 
Nora (Kramfors kommun), tillsammans med Umeå universitets arkeologiska 
institution och länsmuseet frågan om att bedriva försöksodlingar i området. 
Detta avstannade dock på diskussionsstadiet.

Samhällsplanering
Avseende kommunens syn på fornlämningsområdet, framgår inget som tyder 
på att man betraktar det som en resurs. Det enda ställe där resurstanken 
framskymtar är Vägverkets idé om att anlägga en rastplats vid Lappnäset. 
Detta förslag läggs så småningom på is eftersom det dels hamnar på fel ställe 
vägplaneringsmässigt, dels blir för kostsamt att anlägga rastplatsen på ett 
trafiksäkert sätt.

Slutsatser
Finns det andra anspråk på uppdragsarkeologin än kulturmiljövårdens, och 
hur ser i så fall dessa ut?
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Sett till hela ärendet, kan man inte se några större anspråk på vare sig 
undersökningarna eller fornlämningarna, utöver de arkeologiska. De initia
tiv som finns kommer dels från ett lokalt företag, dels från en hembygdsför
ening, men får inget större gensvar hos kulturmiljö vårdarna. Sannolikt når 
inte förslagen ens fram till de arkeologer som genomför undersökningarna. 
Undantaget är ”Projekt Höga Kusten” som på ett tydligt sätt finns med i 
ärendet och som också förmår att använda sig av den goodwill som under
sökningarna ger. Projektet har ju dessutom en kontinuerlig kontakt med ar
keologer och kulturmiljövårdare som gör att de kan få hjälp med artiklar, 
broschyrer och utställningar, medan andra inte känner kontaktvägarna. 
Tydligast blir denna brist i fallet med hotellägarna som vill arbeta med tu
rism i området. De väljer sannolikt att skriva till landshövdingen eftersom 
de inte har något eget kontaktnät mot arkeologerna eller kulturmiljövården. 
”Projekt Höga Kusten” satsar också frivilligt en hel del ekonomiska resurser 
på olika marknadsföringsinsatser som inkluderar arkeologin. Det är tydligt 
att man anser att arkeologin har viss nytta för projektet.

Sammanfattning
Sammantaget visar ärendet att fokuseringen varit mycket tydlig mot arkeo
logiska mål. Däremot fanns inga tydliga kopplingar mot kulturmiljövårdens 
mål och prioriteringar. Det har inte heller funnits någon beredskap att försö
ka stötta eller hjälpa andra som visat intresse för projektet. Inga genomtänk
ta planer har funnits för hur man tar tillvara eller skapar en efterfrågan från 
andra samhällssektorer. På grund av detta har de arkeologiska undersök
ningarna och resultaten inte kunnat spela någon roll, vare sig när det gäller 
de framtida prioriteringarna av kulturmiljövården, eller profileringen av 
Höga Kusten. Inte heller när det gäller arkeologin har projektet varit särskilt 
framgångsrikt när det gäller att nå målet med att få fram nya doktorsav
handlingar. I nuläget verkar inte resultaten kunna bidra till att någon av
handling färdigställs. De enda som delvis verkar ha uppnått sina mål är 
”Projekt Höga Kusten”, där målsättningen varit att använda arkeologin för 
att skapa en viss goodwill för vägprojektet.

Kulturmiljöprogram och länsutveckling
Innan vi går in på undersökningarna för Botniabanan ska vi dröja lite vid 
länets kulturmiljöprogram och de kopplingar som finns mellan detta och 
olika länsutvecklingsdokument. Till skillnad mot när undersökningarna för 
Höga Kusten-vägen genomfördes, finns sedan 1998 regionala mål antagna
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för kulturmiljövården i Västernorrlands län. Länets kulturmiljöprogram 
(Utsikt mot framtiden, del 1) löper fram till 2001 då en uppföljning och 
utvärdering av programmet sker inför den nya programperioden som be
räknas vara mellan 2002 och 2005. Utgångspunkten för programmet är 
människan. En annan viktig utgångspunkt är att kulturmiljöer inte består 
bara av de fysiska lämningarna utan också av minnen, känslor och traditio
ner som är knutna till dessa.

De mål som finns är:

Mål 1 Attitydpåverkan
Målet utgår från att människor som har kunskap och medvetenhet om sin 
egen historiska bakgrund och är trygg i den, har lättare att acceptera män
niskor som har en annan kulturell bakgrund. Attityder ska förändras i en 
riktning som motverkar främlingsfientlighet.

Mål 2 Tillgängliggörande
Målet utgår från att länets kulturmiljöer ska vara tillgängliga dels geogra
fiskt, dels genom arkiv, samlingar och andra vittnesbörd.

Mål 3 Resursanvändning
Målet utgår från att kulturarv och kulturmiljöer är en resurs för allt sam
hällsbyggande och alltså ska brukas på ett medvetet och ansvarsfullt sätt.

Mål 4 Ansvarstagande
Målet utgår från att det är allas ansvar att ta tillvara och bruka vårt kultur
arv och våra kulturmiljöer. Kulturarvet angår alla samhällssektorer och 
medborgare, och inte en utvald skara av kulturmiljövårdare.

I programmet finns följande prioriteringar för länets inriktning i arbetet 
med kulturmiljövården:

• den mångkulturella mötesplatsen
• de maritima kulturmiljöerna
• älvdalarnas kulturlandskap
• industrisamhällets kulturarv

Sedan det antogs har kulturmiljöprogrammet varit kulturmiljövårdens in
strument för att aktivt delta i diskussionerna om länets framtid; utifrån vilka 
förutsättningar vi vill utveckla Västernorrland. Detta har bl.a. fått till följd 
att parterna i länets tillväxtavtal (2000-2002) har valt att se de fyra priorite
ringarna i kulturmiljöprogrammet (ovan) som tillväxtfaktorer inom åtgärds-
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områdena kultur och kulturmiljö. Detta innebär bl.a. att en fokusering ska 
ske mot dessa områden när det gäller att utveckla målet om resursanvänd
ning. En fokusering på att utveckla kunskap kring dessa prioriteringar på ett 
sätt som gör att olika intressen i länet kan utveckla sina verksamheter med 
utgångspunkt från detta, har alltså bäring på länets framtida utveckling.

Länets visionsdokument (Vision 2005) syftar till att utveckla länet och har 
antagits i bred förankring av länsstyrelse, landsting och kommuner. Enligt 
visionen kan kulturmiljöarbetet bidra inom flera av de handlingslinjer som 
pekats ut.

Efter beskrivningen av Botnianbane-undersökningarna och hur dessa 
kopplats till kulturmiljömålen, ska vi titta på hur undersökningarna kan 
kopplas till visionens olika handlingslinjer.

Undersökningarna för Botniabanan
Botniabanan är namnet på den nya järnväg som byggs mellan Ångerman
älven och Umeå. Planeringen av bygget har pågått under flera år. Arbetet 
inleddes med sträckan mellan Arnäsvall (norr om Örnsköldsvik) och norrut 
till Husum. Där fanns en färdig järnvägsplan innan miljöbalken (MB) trädde 
i kraft (ingen regeringsprövning) och byggandet av sträckan pågår för fullt. 
För övriga sträckor i Västernorrlands län upp till Arnäsvall kom regerings
beslut om tillåtlighet under juni 2001, och där har inte järnvägsplanerna 
fastställts ännu. För kulturmiljövården har det alternativ som valts för banan 
inom länet varit relativt skonsamt. Alla stora infrastrukturella satsningar 
omdanar och påverkar naturligtvis landskapet, men totalt sett är ändå be
dömningen att banan byggs i ett sådant läge och på ett sådant sätt att land
skapet och kulturmiljöerna tillvaratas och tillförs nya dimensioner.

I samband med planeringen av banan har kulturmiljövården, och i sam
manhanget också arkeologin, på ett tydligt sätt funnits med i hela plane
ringsprocessen. Detta gäller inte minst i samband med MKB:n, där arkeo
login funnits med i såväl förstudie som utredning. RAÄ:s projekt med en 
koordinator (Umeå universitet) och controller (arkeologisk rådgivare), har 
haft stor betydelse för länsstyrelsens möjligheter att driva dessa frågor ak
tivt. Detta ledde med tiden till att länsstyrelsen avsatte resurser och inrättade 
en särskild tjänst med kulturmiljövårdsinriktning, med betoning på arkeo
logi. Inriktningen är direkt kopplad till Botniabanan och har ytterligare bi
dragit till att kulturmiljövårdens intressen har beaktats i hela processen.

De undersökningar som ska belysas extra i det här sammanhanget, ge
nomförs vid Skorpedsåsen i Bjästa, strax söder om Örnsköldsvik. Under
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sökningarna bedrivs i två fornlämningsområden av stenålderskaraktär. I det 
ena området (objekt 23) finns lämningar efter hyddbottnar, härdar, gropar, 
benkoncentrationer och slagplatser för kvarts. I det andra området (objekt 26) 
finns lämningar efter kokgropar, tjocka kulturlager, samt eventuellt gravar.

Undersökningarna är planerade att pågå till och med år 2002 och organi
satoriskt är projektet ett samarbete mellan RAÄ/UV (huvudman), Länsmu
seet Västernorrland och de två regionala arkeologiföretagen Angaria AB 
samt KMVA. Västerbottens länsmuseum finns också med i samarbetet genom 
ett avtal med Länsmuseet Västernorrland. Utgångspunkten för samarbetet är 
att länsstyrelsen och Botniabanan AB delat uppfattningen att projektets stor
lek kräver en organisation med bred erfarenhet och kompetens av liknande 
undersökningar för att leda arbetet.

Uppfattningen var att RAÄ/UV var den enda part som uppfyllde dessa 
krav. Samtidigt behöver projektet ta tillvara och utveckla den regionala 
kompetens som finns för att öka förutsättningarna att nå ett bra resultat. 
Detta inkluderar naturligtvis också länsmuseets erfarenhet av förmedling. 
Länsmuseet har också ansvaret för dessa delar av projektet. Enligt undersök
ningsplanen och länsstyrelsens beslut beräknas kostnaden för de två under
sökningarna till ca 35 miljoner kr (inkl. förundersökning).

Kopplingar till kulturmiljömål
Inom ramen för Botniabanearbetets arkeologi har kopplingen till kulturmiljö
vårdens mål och prioriteringar tydligt funnits med ända sedan de första 
MKB-utredningarna. En fråga som kulturmiljövården ansåg kunde ha avgö
rande betydelse för banans lokalisering var fornlämningarnas art och place
ring. Det handlar om de partier där banan sänker sig från ca 300 meter över 
havet, ner mot nuvarande havsnivå. Frågan hade avgörande betydelse för 
prioriteringen ”de maritima kulturmiljöerna”. Den syftar bl.a. på länets 
landhöjning och har inneburit att Höga Kusten upptagits på UNESCO:s 
världsarvslista. Fornlämningarna avspeglar människans bosättningsmönster 
i kustområdet under lång tid och ses som en resurs, inte minst för att utveckla 
turismen i området. En samlad bild av ett flertal fornlämningar på olika 
nivåer över havet speglar landhöjningen och människans nyttjande av land
skapet under lång tid. Påverkan på ett sådant område hade därför bedömts 
som mycket känslig.

För objekt 23 och 26 (Nätra socken, Örnsköldsviks kommun) som vi foku
serar på här, finns tydliga kopplingar mellan kulturmiljövårdens mål, priori
teringar och de arkeologiska undersökningarna. För att belysa detta ska vi 
titta närmare hur dessa kopplingar uttrycks i länsstyrelsens anbudsförfrågan,

FALLSTUDIE ÖVER UPPDRAGSARKEOLOGI ... 49



den undersökningsplan som upprättats inför slutundersökningarna, och slut
ligen i det beslut som länsstyrelsen fattat i ärendet.

Länsstyrelsens anbudsförfrågan
I länsstyrelsens anbudsförfrågan inför slutundersökningen finns flera kopp
lingar till kulturmiljövårdens mål och prioriteringar. Det gäller både läns
styrelsens syn på de allmänna förutsättningarna och de aktuella fornläm- 
ningsmiljöerna, samt uppgifter som undersökarna ska lämna till 
länsstyrelsen. Det är viktigt att poängtera att länsstyrelsen väljer att betrakta 
undersökningarna ur ett helhetsperspektiv, och att huvudansvaret för samtli
ga delsträckor och fornlämningar läggs på RAÄ/UV. Ett skäl är att de anses 
vara den enda organisation som har tillräckligt stor erfarenhet av att genom
föra projekt i den här storleksordningen. En annan anledning är att man vill 
tillgodogöra sig all den kompetens som RAÄ/UV har avseende stenåldersun- 
dersökningar i hela landet. RAÄ/UV ska samarbeta med både länets arkeolo
giföretag och länsmuseet för att dessa aktörer ska få tillfälle att utvecklas 
samt bidra med sina specifika kunskaper. Länsstyrelsens mål är att få största 
möjliga kompetens knuten till undersökningarna, både vad avser arkeologi 
och förmedling.

Följande kan noteras när det gäller länsstyrelsens syn:

Gemensamma utgångspunkter
”Landhöjningsproblematiken är av särskild vikt för undersökningarna 
p.g.a. områdets närhet till det av UNESCO nyligen utsedda världsarvet 
Höga Kusten. Landhöjningen har påverkat samtliga förhistoriska och his
toriska samhällen i området och studier av dess effekter genomsyrar där
för all arkeologisk forskning i regionen. Länets kulturmiljöprogram ”Ut
sikt mot framtiden" anger också som ett prioriterat område de maritima 
kulturmiljöerna, vilket är en viktig utgångspunkt i sammanhanget. De 
arkeologiska undersökningarna bör särskilt inriktas mot att belysa land
höjningens och de maritima näringarnas betydelse för kulturmiljöerna i 
området."

Objekt 23 - karaktär, övergripande syfte och inriktning 
"Länsstyrelsen vill också påtala vikten av att undersöka de förmodade 
samiska lämningarna från historisk tid inom området. Därigenom belyses 
regionens betydelse som mångkulturell mötesplats under flera olika tids
perioder. Denna aspekt har utpekats som ett prioriterat område i länets 
kulturmiljöprogram "Utsikt mot framtiden".”
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Generella uppgifter
”Ni skall presentera en översiktlig forskningsplan för hela Botniabanans 
sträckning i Västernorrlands län. Redovisa hur denna kan relateras till de 
prioriterade områdena i länets strategiska kulturmiljöprogram Utsikt 
mot framtiden”.”
”Ni skall redogöra för hur Ni avser att förmedla undersökningsresultaten 
till allmänheten såväl under fältarbetet som efter avslutad undersök
ning”.

Undersökningsplan
”Ni skall redovisa aktuellt forskningsläge för de berörda fornlämningsty- 
perna med avseende på Fennoskandien, Norrland respektive Ångerman
land och knyta an till de nu aktuella undersökningarna. Ni skall redogöra 
för hur undersökningarna är ett led i en kunskapsuppbyggande process 
och hur resultatet kan komma att användas både vetenskapligt och peda
gogiskt. Redovisa hur detta kan relateras till de prioriterade omradena i 
länets kulturmiljöprogram ”Utsikt mot framtiden". Ni bör också redo
göra för eventuella forskningsprojekt som kan kopplas till undersökning
arna. Särskild hänsyn skall tas till länsstyrelsens ovan anförda övergri
pande syfte och inriktning för undersökningarna.”

Undersökningsplan
RAÄ/UV har tillsammans med övriga aktörer lämnat in en undersöknings
plan som tagit fasta på länsstyrelsens synpunkter i anbudsförfrågan. I den 
undersökningsplan som upprättats av RAÄ/UV och dess samarbetsparter 
finns ett antal direkta och indirekta kopplingar till länets kulturmiljö- 
program. Redan den inledande delen i undersökningsplanen redovisar att 
undersökningarna ska ses som en nystart för den arkeologiska stenålders- 
forsknmgen i regionen. Där pekar man bl.a. ut att den rikliga förekomst av 
stenålderskeramik som finns på boplatserna ger förutsättningar för forskning 
som kan ge en ny dimension at Västernorrland som en mångkulturell mötes
plats.

Undersökningsplanen svarar också på ett tydligt sätt upp mot länsstyrel
sens krav på kopplingar till kulturmiljövården. I avsnittet med generella 
uppgifter var uppdraget att redovisa en översiktlig forskningsplan och relate
ra den till länets prioriterade områden inom kulturmiljövården, samt att ta 
fram en förmedlingsplan för allmänheten. Följande text är ett axplock av 
några av de kopplingar som finns i planen:
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Axplock ur undersökningsplänens kapitel Generella uppgifter 
”En central problemställning gäller hur landskapet fysiskt och idémässigt 
tagits i anspråk. Vilka identitetsskapande element såväl i den fysiska om
givningen som i de spår som skapats av människor är möjliga att iaktta. 
Inriktningen ger kopplingar både till det kulturmiljöprogram som utfor
mats för Västernorrlands län och till Arkeologiskt program för UV Mitt."

” Genom de arkeologiska insatserna ges även ovanligt goda möjligheter 
till att uppmärksamma regional särprägel i en mångkulturell miljö".

Ur Förmedlingsprogram för Botniabanans arkeologi hämtas följande: 
”Besökarna skall få en känsla av naturens och kulturlandskapets föränd
ring och människans livsvillkor i Nätra genom årtusenden fram till idag. 
Tyngdpunkten kommer att ligga på Bjästamon, där de största undersök
ningarna bedrivs, och landhöjningsförloppet. En tydlig koppling till 
världsarvet ”Höga Kusten ” samt länets särprägel vad gäller kust och älv
dalar och annat som utpekats i strategiprogrammet ”Utsikt mot fram
tiden” ska uppmärksammas."

Det bör poängteras att trots att förmedlingsprogrammet ingår i undersök
ningsplanen så finansieras dessa insatser inte via det beslut som länsstyrelsen 
fattar enligt kulturminneslagens 2:a kap 14 §. Kostnaderna för förmedlingen 
delas i huvudsak mellan Botniabanan AB och länsstyrelsen. Dessutom bidrar 
Länsmuseet i Västernorrland och Örnsköldsviks museum med en egen insats 
till de administrativa kostnaderna. Denna del i projektet hanteras alltså an
norlunda, men ses tydligt som en del av undersökningarna och bidrar där
med till den helhetssyn som länsstyrelsen eftersträvar i sin anbudsförfrågan.

När det gäller förmedlingsinsatserna så ligger huvudansvaret på läns
museet. Tillsammans med Örnsköldsviks museum är det länsmuseet som 
sköter om huvuddelen av de insatser som sker inom ramen för detta. En 
särskild tjänst har inrättats vid länsmuseet med stationering på Örnskölds
viks museum.

När det gäller de uppgifter som länsstyrelsen krävt in avseende undersök
ningsplaner finns många kopplingar. Några av dessa anges nedan:

Axplock ur undersökningsplanens specificerade del
”1 Västernorrlands kulturmiljöprogram Utsikt mot framtiden betonas 
bland annat att kulturarvet och kulturmiljöerna utgör en tillgång för länet.” 
”Inom programmet har fyra områden prioriterats: Den mångkulturella 
mötesplatsen, maritima kulturmiljöer, älvdalarnas kulturlandskap och in
dustrisamhällets kulturarv. De aktuella boplatskomplexen som ligger i
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anslutning till Nätraåns forntida mynningsområde kommer i hög grad att 
bidra med kunskap till de tre förstnämnda punkterna i programmet.”

För objekt 23 anses att det framför allt har beröringspunkt till områdena 
Den mångkulturella mötesplatsen och de maritima kulturmiljöerna. Det
ta avspeglar sig sedan på de målsättningar som formulerats för undersök
ningen.

Länsstyrelsens beslut
I länsstyrelsens beslut i ärendet anges under rubriken Redogörelse för ärendet 
att länsstyrelsen begärt in en översiktlig forskningsplan, och att denna knyter 
an till länets kulturmiljöprogram och de prioriterade områdena. Likaså om
nämns de förmedlingsprogram som tagits fram.

Under rubriken Skäl för beslut anger länsstyrelsen att undersökningarna 
har stora möjligheter att belysa landhöjningen och de maritima kulturmiljö
ernas betydelse för kulturmiljöerna i området. Länsstyrelsen anser att detta 
är betydelsefullt för utvecklingen av Höga Kusten och kopplar det tydligt till 
länets kulturmiljöprogram. Vidare kopplar länsstyrelsen undersökningarna 
till länets betydelse som mångkulturell mötesplats. Där är det framför allt 
det samiska inslaget inom fornlämningarna som anses betydelsefullt. Slutli
gen gör länsstyrelsen bedömningen att undersökningsplanen håller god kva
litet och uppfyller kraven i anbudsförfrågan, samt att man tagit hänsyn till 
de inriktningar som länsstyrelsen föreslagit.

Handlingslinjer i Vision 2005
Nedan ges några exempel på handlingslinjer i länets utvecklingsdokument 
Vision 2005 (antaget av länsstyrelsens, landstingets och kommunförbundets 
styrelser). Dessutom redovisas några exempel på hur länsstyrelsens sakom
råde kulturmiljö argumenterar för att Botniabane-undersökningarna kan bi
dra till att visionen uppfylls.

Bilden av Västernorrland (handlingslinje i Vision 2005)
En särskild satsning kommer att göras på Höga Kusten, och där kommer 
undersökningarna för Botniabanan att spela en särskild roll för kunskaps
uppbyggnad och förmedling.

Öppenhet och integration som resurs och möjlighet (handlingslinje i Vision 
2005)
Pekar ut länet som den mångkulturella mötesplatsen under lång tid. Även 
här kommer undersökningarna att ha betydelse, framför allt när det gäller 
länets samiska kulturarv.
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Ung i Västernorrland (handlingslinje i Vision 2005)
Den här handlingslinjen utgår bl.a. från att förmedlingsarbetet i projektet 
kommer att spela en roll. En huvuduppgift är att nå skolor och få dessa att se 
undersökningarna som en resurs för skolarbetet.

Slutsatser
Har man i samband med planerandet och genomförandet av undersökning
arna i något avseende utgått från kulturmiljövårdens mål och prioriteringar, 
och hur har detta i så fall gått till?

Ser man endast till de handlingar som finns i ärendet, är det tydligt att 
man har utgått från kulturmiljövårdens mål och prioriteringar avseende 
hela Botniabanearbetets arkeologi sedan förstudierna gjordes. För de under
sökningar vi har valt att fokusera på (objekt 23 och 26 i Nätra socken) kan 
dessa utgångspunkter tydligt följas, både i länsstyrelsens anbudsförfrågan, 
den undersökningsplan som upprättats av de undersökande aktörerna, och 
sedermera i länsstyrelsens beslut. Kulturmiljövårdens synsätt, mål och prio
riteringar är väl integrerade i de vetenskapliga frågeställningar som finns för 
undersökningarna och kan följas som en röd tråd genom handlingarna i 
ärendet.

Vid diskussioner ute på plats med arkeologerna framkommer dock en 
något mer nyanserad, men även förväntad bild. Det visar sig att de flesta av 
de arkeologer som deltar i undersökningarna har relativt vaga bilder av 
kulturmiljövårdens mål och hur undersökningarna förhåller sig till dessa. 
Här skiljer det naturligtvis en hel del mellan de arkeologer som har ett mer 
övergripande ansvar och de som är säsongsanställda. Trots detta finns det 
även enstaka arkeologer i ledande ställning som har uppfattningen att under
sökningarna inte är metodiskt upplagda på ett sådant sätt att de inriktningar 
som kulturmiljövården eftersträvar i realiteten givits någon prioritering, 
utan att detta mer ska ses som en eftergift på papper till länsstyrelsen. Svaret 
på om detta stämmer torde vi få i framtiden. Glädjande att konstatera är i 
alla fall att det hos dem som har huvudansvaret för undersökningarna verkar 
finnas både en vilja och kunskap att prioritera kulturmiljövårdens mål. 
Glädjande är också att samtliga arkeologer har givits tillfälle att läsa och ta 
del av undersökningsplanen. Samtliga säger sig också vara väldigt positiva 
till en ökad efterfrågan av arkeologiska resultat från andra samhällssektorer, 
även om vissa betonar svårigheterna att leva upp till de krav på snabba 
tolkningar som efterfrågas, inte minst från media.
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Ser man till det förmedlingspaket som planerats och som ska ha sin ut
gångspunkt i länets kulturmiljöprogram (formulerat i undersökningsplanen 
på följande sätt: En tydlig koppling till världsarvet ”Höga Kusten” samt 
länets särprägel vad gäller kust och älvdalar och annat som utpekats i stra
tegiprogrammet ”Utsikt mot framtiden” ska uppmärksammas.), kan man 
konstatera att den person som anställts för att arbeta med detta ännu inte 
säger sig känna till kulturmiljövårdens mål och prioriteringar. Eftersom den 
pedagogiska delen i projektet är i sin linda får man dock förutsätta att detta 
tydligt kommer att implementeras i arbetet allt eftersom det tar form.

Har de arkeologiska undersökningarna bidragit till att uppnå de mål och 
prioriteringar som finns och fanns för kulturmiljövården?

Det är naturligtvis för tidigt att bedöma detta i nuläget eftersom under
sökningarna precis har påbörjats, men en bedömning bör kunna kopplas till 
den uppföljning och utvärdering som genomförs kontinuerligt i samband 
med genomförandet av länets kulturmiljöprogram. Det känns dock angelä
get att påtala vikten av att man försöker följa upp detta även i det arkeolo
giska rapportarbetet över undersökningarna. Detta bör bl.a. kunna ske inom 
ramen för de temaområden som planeras som fördjupningar. Man kan dock 
redan säga att den förberedande insats som gjorts genom förstudie, utred
ning, förundersökning och undersökningsplan har ökat kunskaperna om de 
områden som länet prioriterat för kulturmiljöarbetet. Därigenom har under
sökningarna redan bidragit till att uppnå de mål och prioriteringar som 
finns. Undersökningarna har också påverkat prioriteringarna inom den ordi
narie kulturmiljövården som länsstyrelsen arbetar med, t.ex. en undersök
ning och inventering som genomfördes vid Skuleberget i Höga Kusten som
maren 2001.1 detta fall var utgångspunkten landhöjningen och tanken är att 
koppla resultaten till Botniabane-undersökningarna. Intressant i samman
hanget är att dessa undersökningar genomfördes som ett samfinansierat pro
jekt mellan länsstyrelsens näringslivsavdelning och samhällsbyggnadsavdel- 
ning, samt länsmuseet och RAÄ UV-Mitt. Att näringslivsavdelningen står för 
halva kostnaden av projektet bör ses som att arkeologin i Höga Kusten be
traktas som ett verktyg för marknadsföring och utveckling av turism i områ
det. Vi ska återkomma till detta senare när vi diskuterar arkeologin som en 
resurs för andra samhällssektorer. Viktigt att peka pa är även att man genom 
att bidra till att kulturmiljövårdens mål och prioriteringar uppnås också bi
drar till att utveckla Västernorrlands län. Det går att se tydliga kopplingar 
mellan de handlingslinjer som pekats ut som viktiga i länets visionsarbete, 
kulturmiljöprogrammet och de arkeologiska undersökningarna.
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Andra samhällsintressen
Vi fortsätter med att titta på vilka övriga anspråk som finns på arkeologin. 
Utgångspunkten är exploatören, på motsvarande sätt som för E4-undersök- 
ningen, varefter vi går vidare med de fem utvecklingsområden som finns i 
k ulturmi I j öprogrammet.

Botniabanan AB
Botniabanan AB är ett statligt aktiebolag som skapats enbart för uppgiften 
att bygga Botniabanan. Allt sedan bolaget bildades har Länsstyrelsen och 
Botniabanan AB haft löpande kontakter när det gäller arkeologiärenden 
längs banan. Innan bolaget bildades, och så småningom parallellt, har läns
styrelsen även haft motsvarande kontakter med Banverket när det gäller den 
formella hanteringen. De arkeologiska ärendena och MKB-arbetet kring kul
turmiljöfrågor har länsstyrelsen medvetet behandlat ur ett helhetsperspektiv. 
Kontakten intensifierades av naturliga skäl när länsstyrelsen anställde en 
särskild handläggare för ärendet. Botniabanan AB har valt att aktivt delta 
vid arkeologimöten, liksom att aktivt och ekonomiskt stödja det förmed- 
lingspaket som kopplats till undersökningarna.

Vid kontakter framhåller Botniabanan AB att den modell som lagts upp 
för arbetet - en samverkan mellan flera aktörer och en smidig administrativ 
hantering av frågan genom den särskilda satsning som länsstyrelsen gjort - 
starkt bidragit till den positiva bild man har fått av arkeologin och kultur
miljövården. Modellen har även uppmärksammats vid en nationell konfe
rens, och man vill fortsätta att gå vidare med den även i övriga miljöfrågor. 
På frågan om arkeologin ses som något påtvingat, eller mer som en möjlig
het för projektet, är svaret att det huvudsakligen är ett tvång som man knap
past skulle valt att lägga några resurser på om man inte var tvungen enligt 
lag. Samtidigt pekar man på att eftersom det ändå ska göras gäller det att få 
ut mesta möjliga goodwill för projektet ur det. Därför är man också villig att 
satsa mer ekonomiska resurser än vad som är påtvingat genom lagstift
ningen.

En viktig utgångspunkt för exploatören är att få så stor lokal delaktighet 
som möjligt i hela järnvägsprojektet. Eftersom järnvägen kommer att påver
ka både landskap och bosättningsmönster är det viktigt att så många män
niskor som möjligt som bor och lever i anslutning till järnvägen ser positivt 
på den. Något man vill uppmärksamma är att om dessa människor själva 
ges möjlighet att delta i byggandet på olika sätt så ökar känslan av delaktig
het. Förmedlingspaketet inom det arkeologiska projektet ses som ett instru-
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ment för detta. Den inriktning som finns mot skolan och barnen är särskilt 
viktig. För att barnen ska känna delaktighet krävs dock att de kan bidra till 
projektet och inte bara blir passiva deltagare, eller uppfattas som en belast
ning av arkeologerna. Efter att ha frågat ett antal av de deltagande arkeo
logerna om hur de ser på att barn ges uppgifter i projektet, har jag en något 
negativ bild av hur detta kan komma att fungera. De flesta arkeologerna har 
en attityd som innebär att barnen huvudsakligen ses som en belastning. Man 
ser också primärt barnens närvaro som ett ifrågasättande av yrkesrollen, och 
gör omedelbart tolkningen att barnen ska syssla med komplicerade utgräv
ningar. På frågan om barnen skulle kunna bidra med något genom att exem
pelvis göra inventeringar i närområdet eller intervjua äldre människor om 
närområdets historia, blir svaren något svävande, men man ser ingen egent
lig nytta för projektet. Några glädjande undantag från denna negativa atti
tyd finns dock, huvudsakligen bland Angaria AB och KMVA:s personal.

Turism
De personer jag talat med som företräder turismen ur det allmännas perspek
tiv, framhåller den potential som arkeologiska undersökningar kan ha för 
Västernorrland; ett län där turismen baseras på länets natur- och kulturland
skap. Detta blir extra viktigt i Höga Kusten som i länets nya vision utpekats 
som ett område det särskilt ska satsas på. Visionen pekar också på det sam
arbete som har skett vid undersökningarna på Skuleberget (se sid. 18) och 
som lyfts fram i bl.a. vetenskapsprogrammet Nova. Flera av länets turistmål 
har sin bas i arkeologin, t.ex. Gene och Nämforsen, vilket enligt bransch
företrädarna visar att arkeologin har stor betydelse för bilden av länet som 
besöksmål.

De behov turistföreträdarna identifierar är huvudsakligen kopplade till 
forskning och pedagogik. Behovet av tillämpad forskning som ett verktyg för 
att kunna berätta en intressant historia om länet och dess olika platser, ses 
som väldigt viktigt. I övrigt vill man peka pa att arkeologin behöver utveck
la nya sätt att sprida sin kunskap. På frågan om hur detta skulle kunna ske 
menar man att samverkan med andra professioner som exempelvis turist
företagare kan vara ett sätt.

Man anser att undersökningarna som är kopplade till Botniabanan bör 
bli mycket mer kända än vad de är i dag, och efterlyser mer samverkan. 
Dessutom efterlyser man en öppnare dialog mellan arkeologer och närings
idkare inom framför allt besöksnäringen.
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Forskning
De forskare jag talat med pekar på att undersökningarna för Botniabanan 
har stora förutsättningar att ge ny arkeologisk kunskap. Knuten till under
sökningarna finns också en arkeologisk referensgrupp som kan bidra med 
synpunkter och få information. På samma sätt som för Höga Kusten-under
sökningarna består begränsningarna av att det endast är delar av fornläm- 
ningsmiljön som får undersökas. En person framhåller samverkan mellan de 
olika undersökarna som en stor tillgång, både för projektet och arkeologin. 
På detta sätt ges arkeologiska aktörer med olika erfarenhet, både avseende 
geografiska områden, organisation och kompetens, en möjlighet att lära av 
varandra. Därigenom erhålls en kunskapsöverföring som bör kunna berika 
alla.

Företag
De företagare jag talat med är alla verksamma inom besöksnäringen, även 
om deras företag har lite olika inriktning. Den varierar från företag som 
paketerar resor, genomför guidningar, driver caféer eller campingplatser, till 
de som driver konferensanläggningar. Samtliga framhåller att arkeologi 
skulle kunna vara en tillgång för deras verksamheter. De pekar framför allt 
på hur Botniabane-undersökningarna skulle kunna fungera som ett komple
ment till Gene fornby i Örnsköldsvik. I Gene kan man besöka en rekonstruk
tion av en järnåldersgård, medan man vid Botniabane-undersökningarna får 
se hur den kunskap som ligger till grund för olika rekonstruktioner tas fram. 
Samtliga säger sig ha hört talas om undersökningarna genom tidningar och 
TV. Däremot har de flesta inte haft någon egen kontakt med undersökning
arna, vilket efterlyses, men man vet inte riktigt hur man ska gå till väga. 
Samtliga framhåller också vikten av att hitta en gemensam dialog och tycker 
i nuläget att arkeologer ofta framstår som mer intresserade av att bedriva 
folkbildning än att hitta gemensamma samverkansprojekt.

Skola och folkbildning
Samtliga jag talat med framhåller arkeologins betydelse som en resurs för 
skolan när det gäller lokalhistoria. Samtidigt pekar man på problemen med 
att planera in arkeologin på ett sätt som gör att den passar in med skolans 
andra aktiviteter. En skolföreträdare pekar på det goda samarbete man har 
med länsmuseet och tycker att arkeologiska undersökningar som metod för 
att arbeta med lokalhistoria är väldigt bra. Från den skolan tar man också 
mycket egna initiativ när det gäller samverkan med länsmuseet. Botniabane- 
undersökningarna har även nått ut med information till Örnsköldsvikssko- 
lorna och därigenom skapat ett intresse.
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Samhällsplanering
Ur samhällsplaneringsperspektiv framhålls att fornlämningar kanske inte 
nyttjas i någon större utsträckning i den framåtsyftande planeringen, även 
om det finns undantag. Framför allt ger översiktsplanen utrymme att redo
visa den resurs som fornlämningar utgör. För att fornlämningar ska kunna 
bli en ordentlig resurs i dessa sammanhang efterlyses ett personligt engage
mang från människor i bygden och eldsjälarna framhålls. Man efterlyser 
också ett digitalt fornminnesregister med god tillgänglighet för att kunna 
öka möjligheterna att stimulera amatörforskare och skapa en intresserad 
allmänhet. Likaså poängteras behovet av exakthet och tydlighet i underlags
materialet. Det kulturhistoriskt intressanta byggnadsbeståndet anses dock ha 
större förutsättningar att upplevas som en resurs än fornlämningarna.

Slutsatser
Finns det andra anspråk pä upp dragsarkeologin än kulturmiljövardens, och 
hur ser dessa i så fall ut?

Sammantaget finns det en relativt stor efterfrågan på arkeologi och det 
som Botniabanans undersökningar kan bidra till. Detta inbegriper både de 
arkeologer som är verksamma i projektet och den kunskap som inhämtas. 
Det finns etablerade kontakter mellan entreprenören, skolan och de arkeolo
giska forskarna. Däremot saknas i dagsläget en dialog och nätverk med tu
ristföretagarna. Det verkar finnas ett stort intresse för en ökad samverkan 
från deras sida. Detsamma gäller förutsättningarna att utveckla ett samarbe
te om det bedöms som möjligt och intressant från projektets sida. Entrepre
nören verkar också ha hittat ett antal intressanta infallsvinklar när det gäller 
vad arkeologin kan bidra med. Ser man till de handlingar i ärendet som 
inkommit till länsstyrelsen går det inte i dagsläget att utläsa någon efterfrå
gan, men eftersom undersökningarna inte tagit riktig fart ännu är det för 
tidigt att säga vad som kan hända på den fronten.

Sammanfattning
Det finns tydligt utsatta mål i ärendet, bade när det gäller den arkeologiska 
kunskapsuppbyggnaden och dess kopplingar till kulturmiljövardens mal och 
prioriteringar, samt därigenom indirekt även till utvecklingen av länet. Un
dersökarna har på ett tydligt sätt svarat upp till länsstyrelsens krav pa denna 
punkt och aktivt försökt hitta sätt att utveckla formerna för hur detta kan 
ske. Det är för tidigt att uttala sig om hur resultatet kommer att bli, men 
kunskapssammanställningar har redan gjorts genom arbetet med undersök
ningsplaner och framtagandet av ett pedagogiskt program. Det finns även en
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medvetenhet hos de arkeologer som leder undersökningarna om vikten att 
uppnå de uppställda målen. Samtliga arkeologer som deltar i undersökning
arna har fått möjlighet att ta del av målen via undersökningsplanen.

Det finns ett uttalat intresse från exploatören att använda undersöknings
resultaten för att skapa ett lokalt engagemang, samt att ge arbetsföretaget 
goodwill genom de arkeologiska undersökningarna. Även från andra sam- 
hällsintressenter finns önskemål om deltagande på olika sätt. Kontakter är 
redan etablerade med skolorna i området, samt med de arkeologiska forsk
arna. Däremot kan ett närmande mot turistföretagare förmodligen utvecklas 
om projektet väljer att göra det. Flera företagare är intresserade av att ha en 
dialog med arkeologerna.

Slutdiskussion och några viktiga slutsatser
Fallstudien visar tydligt att synen på de arkeologiska undersökningarna som 
ett verktyg för att uppnå kulturmiljövårdens mål och prioriteringar har för
ändrats över tiden. I samband med undersökningarna för E4 i Höga Kusten 
1993-1995 låg fokus på att uppnå ett antal arkeologiska mål. Kulturmiljö
vården intog ett passivt förhållningssätt där det enda målet var att försöka 
minimera skadorna på fornlämningsmiljön. Inför de undersökningar som nu 
sker för Botniabanan är kulturmiljövården i stället aktiv och försöker få ut 
mesta möjliga nytta för länet när det gäller kringeffekter. De arkeologiska 
undersökningarna ses som en möjlighet att få kunskap kring kulturmiljö
vårdens prioriterade områden. De betraktas också som ett verktyg för att 
öka tillgången till den resurs som kulturarvet utgör ur ett länsutvecklingsper- 
spektiv. Den förmedlingsinsats som görs ska ge tillgänglighet för framför allt 
skola och folkbildning, ett utvecklingsområde i kulturmiljöprogrammet. 
Den ska även kunna fungera som en sluss för andra samhällssektorer som 
kan vara intresserade av att använda de arkeologiska undersökningarna för 
olika ändamål. Därigenom finns en tydlig koppling till det resursmål som 
kulturmiljövården i Västernorrland har.

Uppdragsarkeologi - kulturmiljövård
Den inledande målsättningen för fallstudien var formulerad på följande sätt:

Studera kopplingarna mellan uppdragsarkeologi och kulturmiljövård och 
försöka identifiera vilka parametrar som är viktiga att utveckla för att öka 
uppdragsarkeologins nytta för den regionala kulturmiljövården.
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De parametrar som är extra viktiga att utveckla för att skapa en tydligare 
integrering mellan arkeologiska uppdragsundersökningar och kulturmiljö
vård är enligt min bedömning följande:

Behovet av strategiska program för kulturmiljövården
Fallstudien visar att det är viktigt att kulturmiljövården definierar sina an
språk på uppdragsarkeologin. Detta kan naturligtvis ske på olika sätt, men 
jag väljer att peka på att väl förankrade kulturmiljöprogram med tydliga 
mål och prioriteringar är en bra lösning. Programmen har den fördelen att 
de är långsiktiga och förhoppningsvis genomförs i samklang med andra stra
tegiska dokument med inriktning på länsutveckling. Resultatet av de insatser 
som görs kan därför bedömas mer långsiktigt och i ett bredare perspektiv, än 
en enskild insats vid ett visst tillfälle. Arkeologiska forskningsprogram eller 
kunskapssammanställningar finns för tillfället inte i Västernorrland och där
för går det inte att bedöma vilken betydelse sådana kan ha i just dessa fall. 
Jag är ändå övertygad om att sådana program kan utgöra bra underlag för 
framtagandet av kulturmiljöprogram. Dessutom kan kulturmiljöprogram
men ge underlag för inriktningen av den arkeologiska forskningen i en viss 
region.

Ett strategiskt utarbetat kulturmiljöprogram är både förankrat mot mål 
och prioriteringar ur ett länsutvecklingsperspektiv, och verkar för genomför
ande av nationella och regionala kulturmål och kulturmiljömål. Därför ger 
en koppling av uppdragsarkeologin till ett sådant program även indirekta 
återverkningar för länsutveckling, och det kommer då också att bedömas i 
ett sådant perspektiv. Detta kan naturligtvis komma att ställa andra resultat
krav på uppdragsarkeologin, krav som i förlängningen kan komma att inne
bära att fokus delvis förändras liksom en delvis förändrad yrkesroll. Det är 
därför viktigt att en sådan förändring sker i dialog med de verksamma 
arkeologerna, på ett sådant sätt att den inte ger avkall på förutsättningarna 
att bedriva en kunskapsuppbyggande, vetenskaplig och kvalitetsmässigt bra 
arkeologi. Samtidigt är det viktigt att yrkesverksamma arkeologer, likväl 
som andra yrkesgrupper, är beredda att förnya sig och förändra sin yrkesroll 
i enlighet med vad omvärlden efterfrågar. I detta sammanhang blir naturligt
vis också den arkeologiska grundutbildningen viktig.

Länsstyrelsens prioritering av frågan
Som tidigare nämnts har länsstyrelsen en nyckelroll som beställare av arkeo
logiska uppdrag. För att länsstyrelsen ska kunna hantera den rollen pa ett 
trovärdigt sätt, framför allt när det gäller större arkeologiska uppdrag, krävs
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naturligtvis att frågan ges ett ordentligt utrymme när det gäller handlägg
ning och uppföljning. Arkeologiska uppdrag omsätter i snitt ca 200 miljoner 
årligen (genomsnitt för åren 1996-2000). Botniabane-undersökningarna som 
beskrivs i fallstudien, och som kostnadsmässigt ligger någonstans runt 35 
miljoner, omsätter ungefär sex gånger så mycket pengar som länsstyrelsen i 
Västernorrlands län årligen förfogar över när det gäller bidrag till kulturmil
jövård. I det perspektivet är det enligt min mening rimligt att länsstyrelsens 
resurser tydligt fokuseras på att handlägga det arkeologiska ärendet. Beträf
fande de två undersökningarna i studien går det också att se en tydlig skill
nad när det gäller länsstyrelsens förmåga att agera. I Höga Kusten-undersök
ningarna intog länsstyrelsen ett relativt passivt förhållningsätt och överlät 
helt åt de arkeologiska aktörerna att ta fram undersökningsplaner. Länssty
relsen pekade sedan på att planerna var för omfattande och de arkeologiska 
aktörerna fick arbeta om dem, men egentligen helt utan direktiv om vad som 
skulle prioriteras. De enda signaler som gick ut var att undersökningskostna- 
den inte fick överstiga det belopp man ursprungligen kommit överens om, 
samt att undersökningarna bara delvis fick ske utanför exploateringsområ
det. I Botniabane-undersökningarna har länsstyrelsen aktivt kunnat arbeta 
med både sina krav på inriktning och organisation, samt samråda med ex
ploatören. Dessutom har länsstyrelsen kunnat vara aktiv mot universitet, de 
olika undersökarna, samt gentemot olika referensgrupper som är knutna till 
Botniabaneprojektet. Arkeologin i Botniabaneprojektet har också tydligt va
rit en del av hela MKB-arbetet, och därigenom tydligt funnits med i den 
helhetssyn som länsstyrelsen eftersträvat när det gäller synen på kulturmiljö
frågorna i projektet. Därigenom har också arkeologin i projektet kunnat 
integreras med övriga miljö- och kulturmiljöfrågor.

Samverkansformer
När projekt av den storleksordning som ingår i studien ska genomföras 
krävs att arkeologin kan svara upp med en kompetens som gör kostnaderna 
rättvisa. Ofta innebär detta att kompetens från bara en institution eller ett 
företag inte räcker till. Signaler om detta ges också från de aktörer som finns 
i anslutning till Botniabaneprojektet, där både arkeologer (undersökande 
såväl som forskare) och Botniabanan AB framhåller vikten av samordning. 
Möjligheten att få en samverkan mellan arkeologer som har erfarenheter 
från skilda delar av landet har både utvecklat metoddiskussionerna och givit 
en kunskapsöverföring som måste anses som positiv. Länsmuseets särskilda 
kompetens kring förmedling ger nödvändig tyngd och kvalitet åt det utåtrik
tade arbetet, och de regionala undersökarnas kompetens bidrar till detsam-
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ma när det gäller länets förhistoria och dess fornlämningar. RAÄ/UV har 
med sig erfarenhet från hela landet, samt en kompetens att driva projekt i 
den här storleksordningen. Sammantaget ger detta en bra utgångspunkt för 
att både genomföra de rent arkeologiska insatserna, likväl som att utveckla 
andra verksamheter knutna till undersökningarna. I framtiden kanske vi 
även kommer att få se samverkansformer som inbegriper andra professioner, 
om arkeologin väljer att ytterligare utveckla sin roll gentemot andra sam
hällssektorer.

Uppdragsarkeologi - andra samhällsintressen
Fallstudiens andra målsättning löd:

Låta andra samhällsintressen komma till tals och låta företrädare för 
dessa, utifrån sina egna personliga erfarenheter, definiera eventuella behov 
av och krav på uppdragsarkeologin.

Jag har försökt belysa detta genom att låta några företrädare för olika 
samhällsintressen komma till tals. Det går naturligtvis inte att dra några 
långtgående slutsatser utifrån de fåtal personer jag talat med. Man bör också 
vara medveten om att den som intervjuar är en tydlig representant för arkeo
login, och risken finns att man av ”artighetsskäl” framhäver det positiva 
mer än det negativa. Trots detta vill jag hävda att det finns en viss efterfrå
gan, naturligtvis i första hand av arkeologiska forskare, men också från 
framför allt turismen och turistföretag, att använda arkeologi och arkeolo
giska undersökningar för sina verksamheter. Även skola och folkbildning 
efterfrågar arkeologin, vilket visar på en tendens som jag personligen ser 
som mycket positiv. Samtidigt som det finns en tydlig efterfrågan visar det 
sig också finnas tydliga brister när det gäller kommunikationen med andra 
samhällsintressen. Ett flertal av de jag talat med tycker att när arkeologer 
kommunicerar med andra så blir det ofta en envägskommunikation; man är 
mest intresserad av att förmedla sina egna kunskaper. Flera personer efterly
ser mer samarbete och dialog, gärna inför starten av nya projekt och under
sökningar. Den erfarenhet jag drar av mina samtal med arkeologer ger ock
så signaler i den riktningen. Trots att man tycker det är positivt med ett 
intresse från olika samhällssektorer, ser många inte den egna nyttan i att 
samverka med andra. Många gånger får man snarare intrycket av att det 
uppfattas som ytterligare belastningar och krav, snarare än som en möjlig
het. Om arkeologin och kulturmiljövården ska kunna svara upp mot den 
efterfrågan och de krav som finns tror jag att vissa saker behöver utvecklas. 
Nedan tar jag upp några av dessa:
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Vikten av attitydförändring
Om vi menar allvar med att vi vill samverka med andra områden och däri
genom bredda nyttan av arkeologiska uppdragsundersökningar, anser jag 
att vi behöver föra en diskussion om vår yrkesroll. Vi behöver också fundera 
över vilket samhällsuppdrag vi anser oss ha och hur vi ska kunna fullgöra 
detta på bästa möjliga sätt. En sådan diskussion behövs både för vitalisering 
av yrkesrollen och för att kunna utveckla densamma. I detta ligger bl.a. att 
föra resonemang kring vikten av att se uppdragsarkeologin i ett bredare 
samhällsperspektiv. Detta ligger också väl i linje med det Agenda kultur- 
arvsarbete som precis påbörjats och som kan vara det instrument som kan 
hjälpa oss att föra en diskussion kring dessa frågor. Det är också synnerligen 
viktigt att en sådan diskussion inbegriper de utbildningsinstitutioner som 
finns för arkeologin. Det är där grunden läggs för framtida arkeologer och 
kulturmiljövårdare. I en sådan diskussion behöver man också utveckla frå
gan kring hur andra samhällsintressen ser på arkeologin och även göra 
grundligare studier kring hur en sådan efterfrågan ser ut.

Vikten av att hitta nya samarbetspartners
Flera av de personer jag talat med har efterlyst en ökad dialog med arkeolo
ger och kulturmiljövårdare. För att detta ska kunna bli verklighet behöver vi 
hitta nya samarbetspartners i planering och uppläggning av arkeologiska 
projekt. Vi behöver utveckla nya former för dessa samarbeten och inte själv
klart enbart hålla oss inom den sektor som vi väl känner och är skolade i. 
Samverkan med turistföretag som ges möjlighet att guida grupper vid under
sökningar och som även tillåts tjäna pengar på detta är ett exempel på ett 
sådant samarbete.

Vikten av att kunna kommunicera
Som tidigare nämnts efterlyser flera personer jag talat med en dialog med 
arkeologerna kring hur man kan få en ökad ömsesidig nytta av de arkeolo
giska undersökningarna och den arkeologiska forskningen. Detta är natur
ligtvis något som behöver utvecklas, men samtidigt är det viktigt att påpeka 
att en utökad dialog inte är alldeles enkel. Enligt min mening behövs en 
gemensam plattform för att det ska gå att föra en konstruktiv dialog. Både 
arkeologer och tilltänkta samverkanspartners måste ha vissa gemensamma 
utgångspunkter. En sådan är att båda parter måste se nyttan av att sam
verka. Att förstå varandras språk är viktigt för att kunna förstå varandras 
värdegrunder. Enligt min mening behöver detta utvecklas för att ge en frukt
sam grund för samverkan. Elär återstår mycket att göra och en förhoppning
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är att vi i framtiden kommer att se ett flertal utvecklingsprojekt inom detta 
område. Även här är det värt att peka på Agenda kulturarvsarbetet och de 
möjligheter som finns inom detta.

Avslutningsvis kan nämnas att det inom projektet inte funnits förutsätt
ningar att belysa hur allmänhetens behov och önskningar ser ut när det gäl
ler arkeologin. Ett annat intressant uppslag är att gå vidare med media som 
bevisligen visar stort intresse för arkeologiska undersökningar, och under
söka hur de ser på arkeologiska projekt. Dessa saker får emellertid bli före
mål för någon framtida studie.
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Bilaga

Personer som intervjuats i utredningen

Turism
Arne Eriksson, Länsstyrelsen i Västernorrland, ansvarig för strukturfonds
projekt med bäring på turism.
Mats Henriksson, Länsstyrelsen i Västernorrland, ansvarig för utvecklingen 
av världsarvet Höga Kusten

Forskning
Lena Holm, Umeå universitet, forskningskoordinator inom arkeologi 
Per Ramqvist, Mitthögskolan, forskningsledare för regional arkeologi

Företagande
Gerd Bergman, Docksta vandrarhem och camping 
Anna-Karin Lundblad, ResKlara - upplevelseforum 
Lennart Vessberg, Naturinformation 
Jan Wikskär, Gålsjöbruk AB 
Barbro Uhlin, Café Linlyckan

Skola och folkbildning
Gerd Bergman, Alnö skola, Örnsköldsviks kommun, biträdande rektor 
Marianne Gustafsson, Lucksta skola, Sundsvalls kommun, rektor

Samhällsplanering
Anders Bolin, Kramfors kommun, stadsarkitekt
Leif Kåsthag, Länsstyrelsen i Västernorrland, länsarkitekt

Entreprenörer
Bo Lorslund, Botniabanan AB, arbetschef
Bengt Schibbye, Schibbye Landskap AB, konsult för projekt Höga Kusten 
och Banverket

Personer verksamma vid de arkeologiska undersökningarna
Omkring tjugo arkeologer arbetande för RAÄ/UV, Länsmuseet i Västernorr
land, Angaria AB och KMVA. I detta inbegrips även personer som arbetar 
med det pedagogiska programmet.
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