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I Fornvännen 107 finns två debattartiklar som rör
bruket av metallsökare vid arkeologiska under-
sökningar i Sverige.Det handlar om»Metallsök-
ning inomuppdragsarkeologin: en angelägen dis-
kussion», skrivenavCharlotteFabech,BertilHel-
gesson ochUlfNäsman, samt»Lär avDanmarks
metallsökarerfarenheter»,skrivenavHåkanSvens-
son.

Artiklarna tar upp ett aktuellt ämne, bruket
avmetallsökare inom svensk arkeologi, men från
olika infallsvinklar. Båda är kritiska till den mo-
derna uppdragsarkeologins avbaningar av fynd-
förandekulturlageroch framhållermetallföremå-
lens betydelse för att vi ska kunna förstå och tol-
ka järnålderns bebyggelse på ett riktigt sätt. Men
medan Fabech et al. hävdar att undersökningar
med metallsökare ska vara en självklar del av den
uppdragsarkeologiska processen efter nationella
riktlinjer vill Svensson liberalisera den svenska
lagstiftningen för att kunna bjuda in amatörer
medmetallsökning somhobby i svensk arkeologi.

Författarna refererar framför allt till danska för-
hållanden, dansk litteratur och undersökningar
som har genomförts i Danmark. Ingen av dem
nämner erfarenheterna frånGotland ochde stor-
skaligaundersökningarmedmetallsökare somhar
genomförts här. Själv har jag använt metallsö-
kare sedan slutet av 1970-talet för att få grepp om
överplöjda fornlämningar och järnålderns bebyg-
gelse på Gotland, och jag har följt debatten om
metallsökare sedan dess. Idag upplever jag att vi
på sätt och vis är tillbaka i 1980-talets debatt och
argumentation, när det gäller privatpersoners
krav på att få leta fornfynd med metallsökare i
Sverige.Den bakomliggande orsaken ärEU-kom-
missionens uppfattning att Sveriges förbud för
privatpersoner att använda metallsökare utan
tillstånd är ett hinder för den fria handeln i Eu-
ropa.EU-kommissionens agerande är ett resultat
av den lobbyverksamhet som hobbyletare och
återförsäljare av metallsökare bedrivit för att ut-
vidga sina möjligheter och sin marknad i landet.

Den svenska lagstiftningen
Den svenska kulturminneslagen (KML) skärptes
1991, då man införde ett allmänt förbud för pri-
vatpersoner att använda metallsökare utan till-
stånd frånLänsstyrelsen. Syftet var att skyddakul-
turarvet från plundring. Man införde dessutom
en ny brottsrubricering, grovt fornminnesbrott,
som ger fängelse i upp till fyra år. Lagen medger
dock dispens för yrkesmässig användning.

Under senare år har vissa grupper börjat ifrå-
gasätta förbudet. Det gäller främst återförsäljare
av metallsökare och hobbyletare men även vissa
arkeologer. 2008 publicerade till exempel arkeo-
logen Martin Rundkvist en debattartikel här i
Fornvännen, där han ville mjuka upp de svenska
restriktionerna. Rundkvist ville tona ner proble-
met med plundring och hävdade att plundring-
ens omfattning och hotbilden mot kulturarvet
var kraftigt överdriven. Rundkvist menade att
»Allmänheten har rätt att ta del av och bruka sitt
kulturarv på ett konstruktivt sätt» (s. 120). Med
detta menade han tydligen att den svenska all-
mänheten borde ha rätt att användametallsökare
på överplöjda fornlämningar, fast han ansåg att
det skulle ske genom metallsökarlicens.

Rundkvists artikel publicerades samtidigt som
andra arkeologer slog larmomomfattande plund-
ring av fornlämningar i Sverige, där de även lyfte
framdet stora internationellaproblemet somhan-
deln med stulna kulturhistoriska föremål utgör
(t.ex.Hennius2008m.ref.).Dessasynpunktertycks
dock inte ha fått någon större respons. I stället
har förespråkarna för en mer liberal lagstiftning
med syfte att släppa in hobbyletare i den arkeo-
logiska processen i Sverige fått ett allt större ut-
rymme, till och med på Riksantikvarieämbetets
seminarier och på Historiska museets webbsajt.

Enligt min bedömning har de svenska myn-
digheterna själva bäddat för utvecklingen. Vi har
helt enkelt lämnat fältet fritt för påtryckningar-
na, eftersom vi inte har utvecklat »den svenska
modellen» fullt ut. Visserligen är Sverige genom
sin lagstiftning redan idag en förebild för andra
länder som planerar att skärpa sina lagar när det
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gäller allmänhetens bruk avmetallsökare,men vi
kunde definitivt ha gjortmer.Det somhindrat oss
är, som jag ser det, den traditionella arkeologins
syn på överplöjda fornlämningar och tröghet in-
för förändringar samt myndigheternas passivitet.

Den traditionella arkeologin
När jag arbetade med min avhandling på 1980-
talet fick jag ibland höra av vissa kollegor att jag
intevarnågon»riktig»arkeolog,eftersomjagbara
»sprang omkring» med en metallsökare. »Rik-
tiga» arkeologer grävde gravar och husgrunder,
snittade stolphål, härdar och avfallsgropar, sådant
somvar konkret och påtagligt. Sönderplöjda forn-
lämningar saknade vetenskaplig potential.

Dessbättre har detta synsätt förändrats över
tiden och idag använder allt fler arkeologer me-
tallsökning som en kompletterande metod. I vis-
sa län är det rutin att användametallsökare inom
uppdragsarkeologin. Professionella arkeologer har
tagit till sig metoden, vilket jag välkomnar varmt.
Ändå har metallsökningen inte fått något riktigt
generellt genomslag inomsvenskuppdragsarkeo-
logi eller bland tillståndsgivande myndigheter,
vilket Fabech et al. så riktigt påpekar. Det saknas
enhetliga och nationella riktlinjer, trots att un-
dersökningarmedmetallsökare är en jämförelse-
vis billigmetod för att genomföra storskaliga un-
dersökningar på kort tid med knappa resurser.
De bakomliggande orsakerna är fleramen jag vill
lyfta fram några grundläggande faktorer som
enligt min mening varit bidragande:

• Denmodernauppdragsarkeologins allmänt
vedertagnametod att schakta bort fyndfö-
rande kulturlager för att rikta in sig pånär-
mast fyndtommaresteravanläggningarsom
stolphål, härdar och avfallsgropar. Meto-
den har varit förhärskande under de senas-
te årtiondena, även om den under senare
år har förändrats genom att i allt högre
grad kompletteras med till exempel me-
tallsökning.

• Riksantikvarieämbetets indelning av Forn-
minnesregistret, där depåfynd och andra
fynd från överplöjda fornlämningar re-
gistreras som »övrig kulturhistorisk läm-
ning» med lägre prioritet än fasta forn-
lämningar som till exempel gravar och hus-

grunder. Den lägre prioriteringen skapar
problem för den arkeologiska handlägg-
ningenpå länsstyrelserna.Somexempelkan
nämnas dedomstolsförhandlingar somny-
ligen genomförts i Gotlands tingsrätt och
Svea hovrätt, där tre personer dömdes för
grovt fornminnesbrott för att systematiskt
ha plundrat överplöjda fornlämningarmed
metallsökare. Försvarsadvokaterna hävda-
de att deras klienter inte gjort sig skyldiga
till något brott, eftersom de föremål som
de påträffat inte kom från fasta fornläm-
ningar.

• Utbildningen vid universitet och högsko-
lor, som under de senaste årtiondena allt-
mer gått från praktisk arkeologi till teo-
retiska studier med en ibland uttalat ned-
låtande syn på till exempel föremålskun-
skap.

Myndigheternas passivitet
De svenska myndigheterna har varit passiva se-
dan 1991. Man slog sig till ro med uppfattningen
att fornlämningarna nu var skyddade och pro-
blemet med plundring därmed ur världen. Med
den uppfattningen fanns det inte behov av yt-
terligare åtgärder. Inga satsningar gjordes för att
öka kunskapen om överplöjda fornlämningar.
Inga medel avsattes för inventeringar eller för en
utökad tillsynsverksamhet.Riksantikvarieämbe-
tets allmänna råd för länsstyrelsernas tillstånds-
prövning har inte reviderats sedan 1994. Inga
utvärderingar ochuppföljningar har genomförts.
Det har bland annat resulterat i följande:

• Stora regionala skillnader i tillämpningen
av lagen, där vissa länsstyrelser är restrik-
tiva när det gäller privatpersoners bruk av
metallsökare,medan andra är ytterst gene-
rösa. Vad följderna har blivit har mig ve-
terligt aldrig utvärderats.

• Bristande kunskap omöverplöjda fornläm-
ningar och deras betydelse, inte minst vid
myndigheterna, vilket i sin tur har motver-
kat en utveckling av uppdragsarkeologin.

• Bristande kunskap om plundringens om-
fattning, vilket också gett en ofullständig
bild av den internationella handeln med
stulna kulturhistoriska föremål. Av dessa
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är en stor del fornfynd utan proveniens
som bör ha påträffats nyligenmed hjälp av
metallsökare.

• Fältet har lämnats fritt för plundring, efter-
som risken för upptäckt är minimal. Det
krävs aktivamyndigheter för att plundring
över huvud taget ska upptäckas och i ännu
högre grad för att den ska förhindras.

• Ifrågasättanden av det svenska förbudet,
inte minst bland hobbyletare och återför-
säljare av metallsökare, har lämnats utan
bemötande.

Bruket avmetallsökare och plundring
Nuäregentligenbruketavmetallsökareochplund-
ring av fornlämningar två skilda saker. Det finns
ju trots allt hobbyletare som intemedvetet plund-
rar fornlämningar. Men i praktiken är metall-
sökare och plundring intimt förknippade med
varandra. Man kan heller inte bortse från att det
till stor del är allmänhetens bruk av metallsökare
som ligger bakomden dramatiskt ökade interna-
tionella handeln med fornfynd utan proveniens.
Detta tillsammans med ett bristande lagskydd.
En stor efterfrågan och höga priser har lett till
omfattande plundring av fornlämningar runt om
i världen. Att plundra och sälja ut sitt kulturarv
har blivit ett sätt att försörja sig i fattiga länder
(Atwood 2003). I Europa tycks problemet vara
störst i Storbritannien, trots det samarbete mel-
lan hobbyletare och arkeologer somde sistnämn-
da har tvingats till på grund av en svag lagstift-
ning (Walker Tubb & Brodie 2001).

I Sverige har plundringen av fornlämningar
varitmestuppmärksammadpåGotlandochÖland.
Men där harman även gjort konkreta insatser för
att komma åt problemet. Arbetet har varit fram-
gångsrikt tack vare ett brett samarbete, en tydlig
strategi och ett finansiellt stöd från Riksantik-
varieämbetet. Tre personer har nyligen dömts
till fängelse i Svea hovrätt för grovt fornminnes-
brott. Polisutredning och rättegång har gett bil-
den av en yrkesmässig och systematisk verksam-
het, väl planerad och effektiv med inarbetade
försäljningsrutiner.De arkeologer som slagit larm
och påtalat hotet mot kulturarvet har fått rätt på
samtliga punkter (Hellqvist & Östergren 2011).
Polisutredningen har även visat att plundringens
omfattning tycks vara lika stor på det svenska

fastlandet. Samtliga tre som fälldes för grovt
fornminnesbrott har haft tillstånd för hobbylet-
ning i sina hemlän.

Nu kan de brittiska förhållandena inte jäm-
föras med de svenska, eftersom vi har en betyd-
ligt starkare lagstiftning som skyddar våra forn-
lämningar. Skilda förutsättningar i olika länder
har gjort att man valt olika vägar för att möta det
privata bruket av metallsökare. I Danmark har
man till exempel släppt hobbyletningen fri under
eget ansvar, vilket vissa vill framhålla som en
förebild för Sverige (Rundkvist 2008; Svensson
2012). Jag håller intemed.Det kan inte vara posi-
tivt attmedvetet släppa kontrollen över en viktig
del av vårt gemensamma kulturarv och det lär
enligt mina erfarenheter inte minska plundring-
en. De som lyfter fram den danskamodellen som
en förebild för oss i Sverige beskriver situationen
iDanmark som i stort sett problemfri.Man bort-
ser i det närmaste helt från den plundring som
faktiskt sker i Danmark och som är särskilt svår
att komma åt, eftersom den är i det närmaste
omöjlig att upptäcka bland all hobbyletning. Så
har till exempel den förmodligen största vikinga-
tida silverskatten i Danmark plundrats, styckats
upp och sålts illegalt på auktioner runt om i
Europa (Jensen 1998). Skatten tros ha innehållit
5000–6000 mynt. Till detta ska läggas återkom-
mande uppgifter om plundring av kända fynd-
platser i Danmark och om mynt som illegalt
kommer ut på marknaden.

I Sverige har vi fortfarandemöjlighet att kon-
trollera verksamheten och att låta utbildade ar-
keologer styra utvecklingen. Det sker bäst genom
ett ökat bruk av metallsökning efter enhetliga
riktlinjer inom uppdragsarkeologin, vilket också
innebär att man bygger upp en bred kompetens i
metallsökning bland landets arkeologer och ar-
keologiska företag. Lösningen är således inte fler
amatörer inom arkeologin utan fler arkeologer
som är skickliga på metallsökning.

Erfarenheterna från Uppåkra med en grupp
hobbyletare från Bornholm visar framför allt att
sådana undersökningar skapar stora källkritiska
problem för forskningen. Den tekniska skicklig-
heten, systematiken och noggrannheten varierar
mellan de enskilda personerna. Dessutom tycks
hobbyletarna ha koncentrerat sina insatser till de
mest fyndförande områdena och redan på ett ti-
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digt stadiumövergivit de områden somvarmind-
re fyndförande och därmed mindre intressanta
ur deras synpunkt (Paulsson 1999, s. 51f). Ett
sådant tillvägagångssätt ger en felaktig bild av
fyndspridningen och är därmed inte acceptabelt
ur vetenskaplig synvinkel. För ett säkrare resultat
som möjliggör jämförande studier krävs ett ve-
tenskapligt arbetssätt med systematik och nog-
grannhet, där varje metallföremål är lika viktigt
(Paulsson 1999).

Metallsökning – en facklig fråga
För mig är metallsökning i hög grad en facklig
fråga, och i förlängningen en fråga om finansie-
ring. Utgångspunkten bör vara att fornläm-
ningar ska undersökas av utbildade arkeologer
och inte av amatörer. Det gäller såväl fasta forn-
lämningar i skog och hagmark som överplöjda
fornlämningar i åkermark. De är alla skyddade i
KML. Jag har svårt att förstå hur man kan tycka
att hobbyletning av fornfynd på överplöjda forn-
lämningar skall vara tillåtet i Sverige, när vi sam-
tidigt har många arbetslösa arkeologer som sat-
sat stora pengar på sin utbildning. Varför ska vi
ifrågasätta nyttan av vår egen utbildning, och var-
för just när det gäller överplöjda fornlämningar?

I stället borde kraven på utbildning, kompe-
tens och erfarenhet vara större just när det gäller
undersökning av överplöjda fornlämningar. Jord-
bruksredskapen har skadat både vertikala och ho-
risontella stratigrafier, samtidigt som det som
regel finns fornlämningar från skilda tidsepoker
i direkt anslutning till varandra. Det ställer sär-
skilda krav på arkeologens förmåga att identi-
fiera fornlämningar och föremål, att dokumen-
tera samband och att dra viktiga slutsatser under
fältarbetet. Att undersöka fasta fornlämningar
som inte är skadade av plogen är däremot betyd-
ligt enklare och kräver enligt min mening inte
lika hög kompetens och erfarenhet.Mendär stäl-
ler Riksantikvarieämbetet redan idag höga krav
på utbildning och erfarenhet.

De hårda krav som Riksantikvarieämbetet
ställer på företag inom uppdragsarkeologin gäl-
ler emellertid också när uppdraget omfattar över-
plöjda fornlämningar. Kraven handlar inte bara
om kompetens utan även om finansiering av
bland annat konserveringskostnader. Det kan
därföruppfattas inkonsekventatt släppa inhobby-

letare i svensk arkeologi, vilka inte omfattas av
samma hårda krav. Förespråkarna för en mer li-
beral lagstiftning brukar hävda att hobbyletare
inte konkurrerar med uppdragsarkeologin. Men
den konkurrensfördel som billig arbetskraft och
lägre krav innebär kan göra att företag inför
upphandlingar börjar anlita hobbyletare i stället
för utbildade arkeologer för metallsökning och
då är den otillbörliga konkurrensen ett faktum.

Den svenskamodellen
Jag skulle önska att vi i diskussionen slutar att
hänvisa till förhållanden i andra länder med and-
ra förutsättningar och i stället utgår från förut-
sättningarna i vårt eget land. Vår restriktiva lag-
stiftninghar gjort Sverige till något av en förebild
för flera andra länder som vill skärpa sin lagstift-
ning, när det gäller privatpersoners bruk av me-
tallsökare (muntliga synpunkter framförda vid
den internationella konferensen»BlackArchaeo-
logy» i Stockholm 2007; Riksantikvarieämbetet
2011 b, Bilaga 2; Association HAPPAH 2010).
Lagstiftning kan visserligen inte förhindra plund-
ring men den kan minska verkningarna och göra
det lättare att komma åt plundringen.Genomatt
utveckla vår svenska modell skulle vi vara en
ännu bättre förebild. Vi har fortfarande en unik
möjlighet att skapa förutsättningar som verkli-
gen gynnar och utvecklar arkeologin i Sverige,
arkeologerna som yrkesgrupp och vårt gemen-
samma kulturarv. Jag föreslår följande:

• Likställöverplöjda fornlämningarmedand-
ra fasta fornlämningar, d.v.s. utan att jord-
bruket hindras.

• Ta fram aktuella riktlinjer för länsstyrel-
sernas handläggning och tillståndspröv-
ningnär det gäller privatpersoners bruk av
metallsökare.

• Låt metallsökning efter enhetliga riktlin-
jer bli en självklar del av uppdragsarkeolo-
gin så som Fabech, Helgesson & Näsman
föreslår.

• Bygg upp en bred kompetens inommetall-
sökning bland svenska arkeologer, främst
genom att genomgående använda metall-
sökning vid exploateringsgrävningar. Det
skapar också förutsättningar för etable-
ring av företag med specialistkompetens.
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• Skapautrymme för praktisk arkeologi i ut-
bildningen på högskolor och universitet,
bland annat i föremålskunskap.

• Öka kunskapen om överplöjda fornläm-
ningar, till exempel genom att avsätta me-
del för inventeringar, vilka främst utförs
med metallsökare.

• Arbeta aktivt för att förebygga och stoppa
plundring av fornlämningar, bland annat
genom att dra nytta av resultaten från pro-
jektet »Ett plundrat kulturarv» som gen-
omförts av Länsstyrelsen i Gotlands län
(Hellqvist & Östergren 2011). Inför till
exempel ursprungsmärkning för fornfynd.

• Arbeta aktivt för att motverka den illegala
handeln med fornfynd. Enligt Brottsföre-
byggande rådet är den internationella han-
deln med stulna kulturhistoriska föremål
så pass omfattande att den endast överträf-
fas av handeln med narkotika och vapen
(BRÅ 2004).

• Samverka med allmänheten när det gäller
fornlämningarochkulturmiljö, så somriks-
antikvarien Lars Amréus ger uttryck för i
en intervju med Birgitta Gustafson 2012.
Det finns dock andra sätt att samverka
med allmänheten än att släppa in hobby-
letare i den arkeologiska processen. När
Spillingsskattenpåträffades en fredagsefter-
middag för några år sedan bjöds den got-
ländska allmänheten in för att ta del av
framtagandet och utgrävningen. Det kom
2000 personer bara under den första hel-
gen. Arrangemanget var uppskattat och
ingen var sur för att de själva inte fick gå
med metallsökaren.
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