
Fornminnesinventering, kulturminnesvård och arkeologisk
samhällsforskning
Hyenstrand, Åke
Fornvännen 69-74
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1978_069
Ingår i: samla.raa.se



Fornminnesinventering, kulturminnesvård 
och arkeologisk samhällsforskning 

Av Åke Hyenstrand 

Hyenstrand, A. 1978. Fornminnesinventering, kulturminnesvård och arkeolo
gisk samhällsforskning. (Ancient monument survey, preservation of ancient 
monuments and archaeological socio-economic and settlement research.) Forn
vännen 73. Stockholm. 

The author gives a brief account of the Survey of ancient monuments in 
Sweden, which has been undertaken in connection with the drawing of the 
Economic Map to the scale of 1:10,000. The Central Office of National 
Antiquities is responsible for this work, which will be continued along with 
revisions of the map. The survey results are of vital interest and importance 
for research and preservation of monuments. This is in line with new attitudes 
towards preservation and interdisciplinary scientific research which have 
developed during the last 10—15 years. Owing to its homogeneity and 
topographical darity, the survey's Register of Ancient Monuments provides 
excellent opportunities for the study of social, economic, and settlement 
problems. 

Ake Hyenstrand, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-114 84 Stockholm, 
Sweden. 

Är 1977 avslutades första omgången av den 
fornminnesinventering, som sedan 1938 varit 
knuten till framställningen av den ekonomiska 
kartan i skala 1:10 000. Under 40 år har den
na karta, som baseras på flygfotobilder, upp
rättats över hela landet med undantag för de 
nordligaste delarna och den västra fjällked
jan. I samarbete med Statens lantmäteriverk, 
f. d. Rikets allmänna kartverk, har ämbetet 
därvid genom en särskild enhet, fornminnes
inventeringen, genomsökt ett område motsva
rande ca 12 000 ekonomiska kartblad för in
mätning och beskrivning av fasta fornläm
ningar. Ca 200 000 anteckningar har gjorts 
över ca 450 000 fasta fornlämningar från 
förhistorisk tid och ca 50 000 fornlämningar 
från historisk tid. 

Fornminnesinventeringen fortsätter. Den 
ekonomiska kartan kommer att fortlöpande 
revideras. Redovisningen av fornlämningar 
kommer att förbättras och utökas i takt med 
kulturminnesvårdens och det allmännas krav 
på markering av de servitut, som inskränker 
nyttjanderätten till mark. 

I detta sammanhang skall fornminnesin
venteringens historia ej beskrivas. Om detta 
finns mycket att läsa på annat håll. En rad 
historiska aspekter framförs dessutom i andra 
uppsatser i denna volym. Det kan räcka med 
några konstateranden. Inventeringsresultatet, 
dvs. ett fornlämningsregister med exakta kart-
markeringar och tillhörande beskrivningar 
efter enhetliga mallar, har skapat radikalt 
förändrade förutsättningar för arkeologisk 
forskning och kulturminnesvård. Sverige har 
i detta avseende numera en internationell 
särställning. Detta kan även ses som en följd 
av landets traditionella försteg i fråga om 
kartproduktion. Den officiella fornlämnings-
redovisningen och kartframställningen har 
varit sammanknuten — löst eller fast — se
dan 1600-talet. Linjen kan följas från de geo
metriska jordeböckerna och annat äldre kart
material via de geologiska kartorna från 1800-
och 1900-tal fram till våra dagars kartor. 
Undantag finns dock, den gamla general
stabskartan redovisade ej fasta fornläm
ningar. 
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Även ambitionen att upprätta ett centralt 
register över samtliga fornlämningar kan föl
jas tillbaka till 1600-talet. I många topogra
fiska beskrivningar och reseskildringar från 
1600-, 1700- och 1800-talen redovisas forn
lämningar, något som visar att man allmänt 
ansåg att de hade ett dokumentärt och histo
riskt värde. Under 1800-talet företog Vitter
hetsakademien uppteckningsarbeten. Under 
1870-talet påtalade Hans Hildebrand vikten 
av ett stort upplagt inventeringsprogram. Den 
arkeologiska forskningen tog dock andra ba
nor, präglade av den montdianska typologin. 
Endast ett större arbete blev genomfört, ge
nomgången av västligaste Sverige. Detta pro
jekt, numera vanligen med ett sammanfat
tande namn kallat Göteborgsinventeringen, 
hade sin föregångare i de fullständiga arkeo
logiskt topografiska undersökningar av delar 
av Bohuslän, som Emil Ekhoff inledde på 
1870-talet (jfr Bertilsson & Winberg nedan) . 
Förebilderna finns sannolikt att söka i Dan
mark och i England. 

Den västsvenska inventeringstraditionen 
fördes under 1920-talet vidare av Riksantik
varieämbetet, som startade fullständiga och 
översiktliga inventeringar i skilda landsdelar. 
Dessa arbeten får numera betraktas som för
studier till den rikstäckande fornminnesinven
tering, som blev följden av riksdagsbeslutet 
1937, dvs. att fast fornlämning skall redovisas 
på ekonomisk karta (jfr G. Winberg nedan) . 
Beslutet kom i ett läge, då förståelsen för fasta 
fornlämningars dokumentära värde var ringa 
inom den etablerade arkeologin (jfr Selinge 
och Winberg nedan) . 

Trots de många äldre anteckningarna var 
kunskapen om landets fasta fornlämningar 
mycket begränsad i slutet av 1930-talet. Man 
kan utan överdrift hävda, att under den se
naste 40-årsperioden har den primära bas
kunskapen avseende fornlämningarnas mor
fologi samt rumsliga och kvantitativa fördel
ning skapats, därmed även grunddragen i lan
dets äldre bebyggelsehistoria. Fornminnesin
venteringen kan i detta perspektiv ses som ett 
stort forskningsprojekt av central betydelse 
för arkeologin. 

Aren omkring 1940 inventerades Gotland 
och Öland och senare under 1940-talet Små

land och Östergötland. Fornlämningsantald 
i dessa landskap visade sig uppgå till sam
manlagt ca 115 000, mängder som man tidi
gare var helt ovetande om. Arbetet blev där
för slitsamt och en fullständigt heltäckande 
inventering kunde ej uppnås. Erfarenheten 
av fornlämningar byggdes dock snabbt upp 
liksom arbetsmetoderna. Detta kom väl till 
pass under 1950-talet, som kom att ägnas 
Mälärområdd . I landskapen Uppland och 
Södermanland och Västmanland antecknades 
250 000 synliga, fasta fornlämningar med 
dominans för gravfälten från äldre och yngre 
järnålder, något som ger detta område ett 
vidare europeiskt intresse som fornlämnings-
bygd. 

Under 1960-talet berördes de norrländska 
kustlandskapen, Dalarna, stora delar av det 
norrländska inlandet samt västra Sverige. 
Norrlandsinventeringen, framför allt i Jämt
lands län, gav arbetet nya dimensioner bl. a. 
i och med upptäckten av de stora mängderna 
fångstgropar (jfr Selinge nedan) . För Dalar
nas del kan även de primitiva järnframställ
ningsplatserna nämnas. I Västsverige kom 
fr. a. bilden av Västergötlands fornlämnings-
bestånd att klarna på ett slående sätt, inte 
minst beträffande friliggande stora och me
delstora stensättningar, högar, rosen och 
domarringar. Aren omkring 1970 färdigställ
des Norrland—Dalarna samt Skåne och Ble
kinge längst i söder och åren 1973—77 slut
ligen Bohuslän (Bertilsson & Winberg ne
dan) . Sedan 1974 pågår revidering, b l .a . av 
Gotland (Jönsson & Löthman nedan) . 

Inventeringen innebär granskning av ter
räng, i praktiken systematisk rekognoscering, 
samt bedömning av fysiskt terränginnehåll ur 
antikvarisk synpunkt. Denna bedömning med 
åtföljande registrering har av tradition varit 
starkt objektbetonad, dvs. avsett iakttagbara, 
begränsningsbara fasta fornlämningar, hu
vudsakligen gravar. Att gravarna kommit i 
centrum är naturligt genom deras spegling 
av lägesbestämda funktioner och sin inne
boende information. Gravar har dessutom 
varit föremål för vördnad och aktning och 
därmed hävdats på ett särskilt sätt. Fornmin-
neslagstiftningen har varit starkt inriktad på 
gravar, något som speglar en traditionell ar-
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Statistik över förstagångsinventeringen 1938—1977. 
Omfattar enbart förhistoriska fornlämningar (gra
var, fornborgar, hällristningar ele.) 

idskap 

Blekinge 
Bohuslän 
Dalarna 
Dalsland 
Gotland 
Gästrikland 
Halland 
Hälsingland 
Härjedalen 
Jämtland 
Medelpad 
Närke 
Skäne 

Småland 

Södermanland 
Uppland 
Värmland 
Västergötland 

Västmanland 
Ångermanland 
Öland 
Östergötland 
Norrbottens län 
Västerbottens län 

Totalsumma 

3 003 
17 346 

746 
2 986 

31 012 
2 193 
6 341 
3616 

123 
704 

2 305 
4 751 
7 974 

42 019 

90 348 
138 195 

3919 
28 158 

15019 
1 701 
9 147 

35 106 
100 

1 324 

448 136 

Lä 

L 
M 
F 
G 
H 

nsfördelning 

6 355 
1 619 

18 545 
11 101 
12 373 

(utom Öland) 

R 
P 

15 242 
12916 

Vid tillägg av fångstgropar, boplatser och fornläm
ningar frän historisk tid blir slutsumman betydligt 
högre. 

keologi. 
Fornminnesinventeringen har således i sin 

första omgång primärt kommit att bli en 
gravinventering eller i varje fall en objekt
inventering. Produkten har blivit överväldi
gande och genom gravinriktningen resulterat 
i något av en folkbokföring av en stor d d av 
landets äldre inbyggare. 

Trots den konsekventa och likformiga upp
byggnaden sedan starten 1938, betingad av 
samhällsuppdraget för den ekonomiska kart
läggningen, får inventeringen inte ses som 
något statiskt, utan bör insättas i processer. 
Dessa kan renodlas i tre huvudlinjer, inven
teringens utveckling i sig, kulturminnesvår
dens utveckling och den arkeologiska forsk

ningens utveckling. Dessa linjer är inflätade i 
varandra och har påverka varandra, sanno
likt dock i ett allt snabf -ire tempo. Föränd
ringar i synsätt bör relateras till utveckling 
inom samhällsliv och vetenskaplig forskning. 

Inventeringsarbetet innebär en serie direkta 
eller indirekta bestämningar: objektmässig, 
topografisk, geografisk, kronologisk och eko
logisk. 

Den objektmässiga bestämningen innebär 
antikvarisk bedömning av företeelsens art, typ 
inom arten och beskrivning av densamma. 
Det är naturligt att källkritiska synpunkter 
på registrets förhållande till primärmaterialet 
är synnerligen viktiga vid en fortsatt bearbet
ning. Den geografiska bestämningen, dvs. till 
exakt läge och utsträckning, är inventerings
metodens stora styrka. Sammankopplingen 
med kartframställningen ger unika möjlig
heter till detta. 

övr iga bestämningar är mera svävande. 
Utförligast i nuvarande metod är den topo
grafiska bestämningen, dvs. läge i förhållande 
till terrängen i plan och profil etc. Den kro
nologiska bestämningen ingår indirekt i ob
jektbestämningen och baseras på allmän ar
keologisk erfarenhet av typen "stort röse = 
bronsålder, gravfält med högar = vikinga
tid". Det är naturligt att denna bestämnings
grad är synnerligen inexakt. 

Den ekologiska bestämningen är i ännu 
högre grad än den kronologiska indirekt och 
förutsätter en vidare bearbetning mot re
konstruktion av samtida förhållanden. Kart
tolkning ingår där som ett viktigt led. Läges
bestämningen av fornlämningen utgör dock 
grunden för en sådan forskningsprocess. 

De olika bestämningsgraderna har under
gått vissa förändringar. Den objektmässiga 
har vad gäller teknisk registrering blivit 
distinktare med åren (jfr Selinge 1969) och 
därtill kommit att omfatta ett ökat antal 
fonilämningskategorier. En registrering av 
"konventionella" fornlämningar med gravar 
i centrum har utvidgats och ett stigande in
tresse finns för "funktionella" lämningar med 
näringsekonomisk och social betydelse som 
fångstgropar, ödesbölen, fossil åker, järnfram
ställningsplatser etc. (jfr G. Winberg nedan) . 
Detta är huvudsakligen en följd av att arbets-
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områdena under den senaste 1 O-årsperioden 
kommit att beröra områden med denna typ 
av lämningar, men även beroende på enskilda 
tjänstemäns personliga intresse av vetenskap
liga frågor och av att öka arbetets spänn
vidd. Till detta kommer den kulturgeogra
fiska forskningen vid Stockholms universitet, 
som från 1960-talet fått en starkt bebyggelse-
historisk inriktning med studier av landska
pets historiska innehåll, något som påverkat 
synen på fornlämningsbegreppet. 

I och med revideringsarbetets inledande år 
1974 har ambitionen att öka objekturvalet 
formulerats, främst till funktionella fornläm
ningar och fasta fornlämningar från historisk 
tid. Orsakerna till detta är främst en strävan 
mot överensstämmelse mellan fornlämnings-
begreppen i kulturminnesvård och register. 
Vidare har en konsekvent inventering av bo
platslämningar utförts från 1970, både i 
Norrland och på Västkusten. 

Den geografiska bestämningen har under 
hela inventeringsarbetet följt samma mönster 
och kan som metod sannolikt inte förbättras 
inom ramen för givna kartskalor. Vad gäller 
den topografiska bestämningen har intresset 
ökat under senare år. Beträffande ekologiska 
bakgrundsförhållanden finns en liknande ut
veckling som en följd av vidgade arkeolo
giska synsätt på materialet och dess tillämp-
ningsmöjligheter inom kulturminnesvård och 
forskning. 

Inventering medför handhavandet av stora 
materialmängder. Detta leder otvivelaktigt 
till ett översiktligt synsätt där detaljer är 
mindre viktiga vid jämförelse med generella 
tendenser. Fornminnesinventeringen inbjuder 
vidare genom sin förankring i fältarbetet till 
rumsliga synsätt och analyser av naturgeogra
fiska sammanhang. I och med arbetets fort
skridande och ökad erfarenhet av fornläm
ningarnas förhållande till sin miljö fram
manas ytterligare ett synsätt, nämligen kul
turhistoriska helheter som mera intressanta 
än de enskilda objekten. 

De nämnda tre inriktningarna eller syn
sätten, dvs. översiktlighet, rumslighet och 
kulturhistorisk helhetssyn, har präglat utveck
lingen inom fornminnesinventeringen de se
naste åren. Detta har avspeglats i vetenskap

liga arbeten (Selinge 1977, Hyenstrand 1974a 
och 1974b) och i form av inlägg i kulturland
skapsdebatten (Selinge 1974). De nämnda 
synsätten är jämförbara med varandra och 
har i stort sett vuxit fram parallellt, möjli
gen med helhetssynen som sista del. Inom 
kulturminnesvården kan en liknande process 
skönjas. Från objektinriktning, som kan sägas 
ha varit dominerande fram till 1960-talet, 
kom samhällsutbyggnaden med tillhörande 
planeringsverksamhet att medföra en allt 
större medvetenhet om miljöer. Detta kom 
att bli särskilt markerat i och med Riks
antikvarieämbetets sammanställningar av un
derlagsmaterialet till den fysiska riksplane
ringen, som gjordes under 1970-talets första 
år. Detta initierade en vidare kulturland
skapssyn, som nu tenderar att utvecklas mot 
en större medvetenhet om allmänna samhälls-
historiska strukturer och samband. 

Inventeringen har också genom sin land-
skapserfarenhet och rumsliga syn och känsla 
för helheter energiskt och framgångsrikt ver
kat för bibehållandet av de gamla ortsnam
nen i samband med beteckningsreformen (jfr 
Hyenstrand 1975). 

Den arkeologiska forskningens utveckling 
skall här inte närmare behandlas. Det kan 
dock vara av intresse att närmare analysera 
en rent vetenskaplig del av inventeringens 
verksamhet, dvs. bearbetningen av det insam
lade materialet. Under 1940- och 50-talen ut
kom en lång rad smärre arbeten, baserade på 
inventeringsmaterial. Det var dock först ge
nom Björn Ambrosianis avhandling Forn
lämningar och bebyggelse (1964) som inven
terade fornlämningar insattes i ett vidare 
sammanhang. Avhandlingen utkom i ett läge, 
då inventeringens reslutat i Mälarlandskapen 
började kunna överblickas. Det inventerade 
materialet behandlades dock inte självstän
digt, utan i relation till ett stort undersök
ningsmaterial. Därmed kan ytterligare en ut
veckling inom kulturminnesvårdens och in
venteringens fält betonas, nämligen den t ill— 
lämpning det inventerade materialet fick i 
samband med det expansiva samhällets mark
anspråk under slutet av 1950-talet och under 
1960-talet. Fornlämningsregistret blev med 
ens förutsättningen för en effektiv tillämp-
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ning av fornminneslagen. Stora arkeologiska 
undersökningar inleddes, främst i storstads
regionerna. Dessa undersökningar, främst ut
förda av Uppdragsverksamheten vid riks
antikvarieämbetet, det stora inventeringsma
terialet och en vidgad landskapssyn medför
de en viss nyorientering inom forskningen. 
Begreppet bebyggelsearkeologi blev fast eta
blerat. Ambrosianis arbete har därvidlag haft 
stor betydelse och initierat en lång rad mindre 
bearbetningar och scminarieuppsatser. 

Utvecklingen har dock fortsatt, huvudsak
ligen efter två linjer. Inom inventeringen 
har allt starkare tyngdpunkt lagts på kvanti
tativa bearbetningar och översiktliga arbeten, 
dels med ekologisk inriktning (Selinge 1974, 
1977), dels med samhällsorganisatorisk in
riktning (Hyenstrand 1974b). Inventeringens 
engagemang i vissa vetenskapliga projektar
beten som Helgöprojektet och NTB har på
skyndat denna utveckling, som i stor utsträck
ning blivit tvärvetenskaplig. Till detta kom
mer en tendens att utvidga bebyggelsearkeo
login i linje med modern arkeologi till dju
pare analyser av samhällsformer och eko
nomiska sammanhang. I detta avseende har 
kulturgeografernas forskningsinsatser varit av 
stor betydelse som inspirationskälla. Dessa har 
tillfört nya metodiska infallsvinklar och be
tonat andra typer av fältmaterial, t. ex. de 
fossila odlingsspåren. Nämnas kan även spe
cialundersökningar, case-studies, av begrän
sade områden. Hagestadsundersökningen (M. 
Strömberg) och Gårdlösaundersökningen (B. 
Stjernquist) i Skåne är goda exempel på ar
beten, där målsättningarna vidgats till studier 
av mera detaljerade samhällsmönster. 

Bebyggelsearkeologin är en nivå inom 
fornlämningsforskningen, men inte den ytter
sta nivån. Redovisningen av fasta fornläm
ningar är på samma sätt en nivå för forn
minnesinventeringen, men inte den yttersta 
nivån. 

Vilken är då fornminnesinventeringens 
yttersta målsättning? Denna kan formuleras 
som beskrivning av samhällshistorisk helhet 
i rumsdimension. I denna helhet speglar fasta 
fornlämningar "samhällen" och samhällsfor
mer, anpassade till en viss miljö. Vad som 
inventeras är därmed inte bara de enskilda 

objekten utan ytterst de sammanhang dessa 
är yttringar av. 

Resonemanget kan illustreras med ett tra
ditionellt redovisningssätt för inventerat ma
terial: utbredningskartan. Denna är i själva 
verket en hopsummering av vissa yttringar, 
vilka kan representera en tidsmässig och eko
nomisk process eller flera sådana processer. 
Det ideala vore naturligtvis, om kartan kunde 
redovisa bakomliggande förhållanden och 
inte bara yttringarna av dessa. Någon arkeo
logisk utbredningskarta över t. ex. ekonomiska 
system eller religiösa uppfattningar har dock 
inte gjorts (jfr Malmer 1974). 

De tre linjerna som har uppdragits, dvs. 
den inventeringsmässiga, den kulturminnes
vårdande och den vetenskapliga, pekar alla 
åt samma håll, delvis genom att de hela 
tiden påverkar och är beroende av varandra. 
Fornminnesinventeringen tenderar att bli 
mindre objektinriktad, mera helhetsinriktad. 
Detta illustreras bl. a. av en strävan att i 
samband med fältarbetet redovisa en rumslig 
helhetsbild. 

Fornlämningsregistret innehåller en enorm 
lagrad kunskap kring landets äldre samhälls-
historia (jfr Selinge nedan) . Denna kunskap 
har ännu endast i begränsad omfattning kun
nat frigöras, delvis beroende på den fixering 
vid artefakter och dateringar den traditio
nella arkeologin hämmats av. Modernare syn
sätt, t. ex. kvantitativa, ekologiska och sam-
hällsmässiga, gynnar dock i dagsläget en ut
veckling av fornlämningsforskningen. Det 
är därvid viktigt, att de informationstyper 
de fasta fornlämningarna är bärare av ana
lyseras. Det är ett misstag att tro, att forn
lämningar enbart kan klassificeras morfolo
giskt, kronologiskt och geografiskt. De med
delar mängder av annan information, t. ex. 
avseende ekonomi, samhällsorganisation, po
pulation etc. De bär vittne om processer och 
förändringar och om funktioner och struk
turer i samhället (jfr Bertilsson & Winberg 
nedan) . 

I och med detta antyds en fornlämnings-
situation och en forskningsmöjlighet. En be
arbetning och publicering av fornlämnings
registret har länge diskuterats. I och med att 
förstagångsinventeringen avslutats, bör dessa 
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frågor avgöras. Det är uppenbart och själv
klart, att inventeringsresultatet snabbt bör 
redovisas i översiktlig form, efter samman
läggning och vidareutveckling av de bearbet
ningar som föreligger, publicerade eller ej. 
Detta är nu genomförbart och därmed inte 
den centrala frågan i ett långtidsperspektiv. 
Det viktiga är istället hur en fortsatt forsk
ning utifrån fasta fornlämningar skall läggas 
upp. Tonvikt bör därvid läggas på två saker: 
dels ökade kontakter mellan kulturminnes
vård och forskning, dels modern forskningsin
riktning. Den första punkten är viktig ur 
resurssynpunkt. Den andra punkten är viktig 
för att klargöra forskningens två nivåer: dels 
analysen av det forntida förhållandet eller 
den forntida processen, dels analysen av de 
faktorer som ligger bakom detta. I arkeologin 
har forskningsmålet ofta begränsats till den 
första nivån och ibland inte ens nått så långt, 
utan stannat vid själva materialet. 

Slutsatsen blir, att en fortsatt inventering 
och bearbetning av fornlämningsregistret bör 
baseras på klarare målsättningar och defi
nierade problem. Det ligger nära till hands 
att som generell grundmodell för detta till-
lämpa de båda nämnda planen eller nivåerna: 
ett dimensionsplan för iakttagelserna och ett 
faktorsplan för analys av orsakerna. Dimen
sionsplanet skulle förslagsvis kunna baseras 
på tid, rum, funktion och process, dvs. de i 
historien alltid förekommande och mätbara 
begreppen. Faktorsplanet kan på motsvaran
de sätt nedbrytas i fyra huvudbegrepp: 
energi, ekonomi, population och organisation, 
dvs. de faktorer som på olika sätt påverkar 
varandra och samhällets utformning i de fyra 
dimensionerna. I sina huvuddrag överens
stämmer begreppen med Stig Welinders 
(1975, 1977) dynamiska modell för kultur
landskapsutveckling i ett långtidsperspek
tiv (ekologi, agrar teknik, population). Det 
är dock missvisande att i långtidsperspektivet 
förbigå organisationsfaktorn, dvs. sociala och 
politiska institutioner etc. med tillhörande 
dialektik, en faktorsgrupp som utgör en stän
dig regulator på nischutnyttjandet. I skepnad 
av sociala mönster återfinns dock denna fak
tor i Welinders (1977 s. 23) alternativa mo

deller för samhällsanalys i korttidsperspek
tivet. 

Fornlämningsregistret erbjuder otvivelak
tigt goda möjligheter till storskaliga mät
ningar avseende dimensionsplanet, i synner
het om det registrerade innehållet även utgörs 
av funktionella, oavsiktliga lämningar av 
typen fossil åker, järnframställningsplatser, 
fångstgropar etc. Även vad gäller det tradi
tionella materialet, dvs. i huvudsak gravarna, 
kan andra aspekter än de konventionella 
morfologiska, korologiska, geografiska och 
ekologiska anläggas. Man kan t. ex. analy
sera deras kommunikationsfunktion i sam
hället. 

Möjligheterna är således många. En vi
dareutveckling av fornlämningsregistrds an
vändbarhet för en mera djupgående sam
hällsforskning förutsätter dock medvetenhet 
om moderna arkeologiska strömningar och 
insikter i antropologiska synsätt, därtill fri
görelse från traditionell diffussionism och 
olika slag av determinism. 
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