
Uppdragsarkeologin och kulturmiljölagen hotar fornsakerna – 
svar till Raä
Svensson, Håkan
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2014_139 
Fornvännen 2014(109):2 s. 139-144
Ingår i samla.raa.se



Debatt

Uppdragsarkeologin och kulturmiljölagen hotar
fornsakerna – svar till Raä

Fornvännen 109 (2014)

Like no other surveying method since the
invention of the shovel, the metal detector
has contributed to enormously increasing
the amount of data and sites from metal-rich
periods. Virtually all of the spectacular and
ground-breaking discoveries of the past
decades are owed to metal detectors in the
hands of amateur archaeologists.

(Dobat 2013, s. 704)

Medan samarbetet mellan dansk arkeologi och
detektorhobbyn firar nya triumfer får vi i Sverige
ställa in oss på att leva vidare med en restriktiv
lagstiftning. En redan dålig lag har gjorts sämre.
Vi har till exempel fått ett de facto förbud attme-
tallsöka med avsikt att hitta fornsaker, trots nega-
tiva erfarenheter av sådana skrivningar i andra
länder (Karl 2012). Det främsta argumentet för
en sträng lagstiftning är att fornsakerna ska skyd-
das och bevaras för framtiden. Detta är natur-
ligtvis angeläget,mendet är tyvärr ett rent önske-
tänkande då det gäller föremål i plöjd eller för-
surad mark. Den enda effekten av förbudet är att
ingen, utom möjligtvis en del plundrare, kom-
mer att få se föremålen innan de förstörs.

En förutsättning för att det ska finnas någon
mening med förbudslinjen är att den svenska ar-
keologin tar hand om metallföremålen, det vill
säga att man metallsöker vid uppdragsarkeolo-
giskaundersökningar.Vikanrimligen intehabåde
a) en lagstiftning som förbjuder den historieintres-
serade allmänheten att aktivt leta efter fornsaker
och b) en uppdragsarkeologi som lägger samma
fornsakerpådumphögen.Fråganärdåomdetme-
tallsöks ordentligt i svensk uppdragsarkeologi?
Riksantikvarieämbetet anser det. I den pågående
debatten skriver myndighetens tjänstemän:

Den allmänna bilden, utifrån de länsstyrelse-
beslut som sänds in till Riksantikvarieämbe-
tet i kopia, är att metallsökare används allt

mer, oftast i samband med undersökningar
av boplatser i åkermark men också vid
gravfältsundersökningar. Det tycker vi är
bra, men vi är däremot oroliga för att de
insamlade fynden inte konserveras i den
omfattning som de borde.

(Andersson & Olsson 2013, s. 213)

Det är ingen tvekan omatt ordet metallsökare an-
vänds allt oftare i svensk uppdragsarkeologi. Det
är dock en ökning från en oerhört låg nivå (Mia-
ris Sundberg ms.) och det betyder tyvärr inte sär-
skiltmycket i praktiken.Vid förfråganvisar det sig
attRaä inte har gjort någon bedömningavunder-
sökarnas metallsökarkompetens eller utrustning,
ej heller avsökningarnas upplägg och omfattning
(Andersson, e-post 2013-08-21). Jag tycker det är
beklagligt att Raä tar så lättvindigt på frågan.
Metallsökning är en arkeologiskmetod som stäl-
ler stora krav på utövaren. Det tar lång tid att bli
en bra metalldetekterare och även den mest er-
farne är beroende av bra undersökningsplaner.

För tio år sedan tog jag och JesperOlsson upp
ett antal förutsättningar som krävs för en lyckad
metallsökarinsats: en erfaren detekterare, en bra
detektor, en genomtänkt undersökningsplan,
goda markförhållanden och fynd (Svensson &
Olsson 2004, s. 169). Inte många undersökning-
ar i Raä:s allmänna bild möter dessa krav. Insat-
serna är dessutom ofta ytterst begränsade då det
gäller fälttid och avsökt yta. Faktum är att upp-
dragsarkeologin är ett betydande hot mot forn-
sakerna. Alla led i dagens uppdragsarkeologiska
arbetsgång har en mycket negativ inverkan på
metallmaterialet. Nästan all diskussion om ho-
ten mot fornsakerna kretsar dock kring metall-
sökarhobbyn.

Få saker ger upphov till så kraftiga reaktioner
från svenska arkeologer somprivatpersoners bruk
avmetallsökare. Även arkeologer som annars ald-
rig intresserar sig för metallsökning har ofta
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mycket bestämda uppfattningar i ämnet, och det
finns en utbredd misstro mot hobbyn och man
uttrycker ofta farhågor för att artefakter skall för-
svinna eller tas ur sin kontext. Jag menar att det-
ta i stora delar är en felsyn som bygger på fördo-
mar och kunskapsbrist, parad med en bristande
förmåga att se de skadliga effekterna av den egna
verksamheten.Arkeologer som inte använderme-
tallsökare är, som jag ser det, ett betydligt större
problem än privatpersoner som gör det. Det
effektivaste sättet förRaä att i nuläget rädda arte-
fakter och arkeologisk kunskap vore att ställa
krav på uppdragsarkeologin, som Fabech et al.
(2012) förespråkar.

Den uppdragsarkeologiska processen
Om vi för att identifiera problemen börjar med
att se på de inledande uppdragsarkeologiska ut-
redningarna så kan vi konstatera att redan här är
svensk arkeologi hämmad av den restriktiva lag-
stiftningen.Medan danska arkeologer inte sällan
kanutgå frånGPS-inmätta, typbestämda och da-
terade metallföremål vid inledningen av arkeolo-
giska projekt får svenska arkeologer vanligen nöja
sig med ett mycket magrare material. Det hand-
lar ofta om uppgifter av typen att någon, någon
gång, någonstans i socknen hittat någonting vid
dikesgrävning. Värdet av den typen av uppgifter
är begränsat. Detta får bland annat till följd att
områden som skulle kunna vara intressanta ned-
eller bortprioriteras. Erfarenheterna från Dan-
mark visar att metallföremål som indikerar för-
historisk och medeltida aktivitet ofta förekom-
mer i betydande antal, även inom områden som
till en början kan tyckas vara mindre intressanta.
Metallföremålen är inte, vilket man lätt kan få
intryck av i Sverige på grund av kombinationen
av avbaningsarkeologi och metallsökarförbud,
enbart koncentrerade till enstaka centrala plat-
ser. Även ordinär bebyggelse, överplöjda gravfält
och inte minst depåer kan ofta påvisas av metall-
fynd i ploglagret. Svenska arkeologer letar dock
ytterst sällan efter metallföremålen i utrednings-
skedet – och vi tillåter inte någon annan att göra
det heller. Den svenska modellen medger ingen
extern kvalitetskontroll. Förbudet för privatper-
soner att använda metallsökare i syfte att leta
efter fornsaker gäller även områden som undan-
tagits från arkeologisk undersökning. Det är ett

brott med fängelse i straffskalan att använda me-
tallsökare utan tillstånd, även om sökningen sker
precis framför den schaktmaskin som föser ihop
jorden till en dumphög.

Vad gäller arkeologiska utredningar steg två
och förundersökningar kan vi alltså konstatera
att områden som skulle kunna vara arkeologiskt
intressanta i det skedet redan har släppts utan
vidare insatser. Vid utredningar riktas ofta intres-
set i form av sökschakt mot höjdlägen och ter-
rasseringar i terrängen. Det handlar om att läsa
landskap, att söka efter bra boplatslägen, att
använda sig av beprövad erfarenhet då man tar
upp sina sökschakt. Det är ett bra, men inte helt
oproblematiskt arbetssätt. Det finns en uppen-
bar risk att man mest hittar sådant som man re-
dan kände till sedan tidigare. Jag menar att de
källkritiska invändningar som Jonas Paulsson
(1999) och Majvor Östergren (2013) riktat mot
amatörarkeologerna som genomfört avsökningar
vid Uppåkra i rättvisans namn också bör riktas
mot uppdragsarkeologin. Paulsson (1999, s. 51)
menar att amatörerna starkt prioriterade höjdlä-
gen. Detta är just vad uppdragsarkeologin gör i
stor skala. Skillnaden är att medan sökschakt-
ning och bortprioritering av områden är en för-
störande metodik är metallsökning en ickeför-
störande metod som tillåter kvalitetskontroll. Ar-
keologiska utredningar är ofta en- eller fåmans-
arbete och det ges sällan möjlighet till mer om-
fattandemetallsökarinsatser i detta skede. Det är
därför viktigt att begränsa frågeställningarna
och framför allt inte ta en avsaknad av fynd till
intäkt för att det inte behöver metallsökas i sam-
band med kommande insatser.

Ett problem vid undersökning av arkeolo-
giska lokaler i höjdlägen är att de bästa lägena för
lokalisering av boplatser och gravar ofta är hårt
nedplöjda. Detta får till följd att många lokaler
släpps i samband med förundersökningen, efter-
som anläggningarna under ploglagret anses vara
för dåligt bevarade. Det finns många fornläm-
ningar där den huvudsakliga arkeologiska infor-
mationen finns i ploglagret, men sådana lokaler
går i princip aldrig vidare till slutundersökning.
Problemet är sannolikt särskilt stort då det gäller
bebyggelse från den yngre järnåldern, där ett
förändrat bebyggelseskick i vissa regioner inte
efterlämnat djupa stolphålmed förmåga att över-
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leva plogen (jfr Fabech et al. 2012, s. 204). Sam-
tidigt vet vi numera, inte minst tack vare den
danska metallsökarhobbyn, att ploglager på be-
byggelse från den yngre järnåldern ofta inne-
håller stora mängder metallföremål. Vi arkeo-
loger letar dock ytterst sällan eftermetallföremå-
len på dessa lokaler och vi tillåter ingen annan att
leta heller. Artefakter på fornlämningar åtnjuter
numera ett dubbelt »skydd» i lagstiftningen. Det
är inte tillåtet för privatpersoner att använda
metallsökare på fornlämningar och det är inte
tillåtet för privatpersoner att använda metall-
sökare i syfte att hitta fornsaker, även om det rör
sig om lokaler som bortprioriterats p.g.a. dåliga
bevaringsförhållanden.

Då vi kommer till slutundersökningen kan vi
konstatera att många lokaler som skulle kunna
ha en arkeologisk potential om metallföremål
och ploglager ägnats ordentlig uppmärksamhet,
försvunnit ur processen. Den dominerande me-
toden vid slutundersökningar är maskinell av-
baning, enmetodmed många fördelar, men ock-
så många problem. När man kommer ner till ni-
våer som intresserar den traditionellt arbetande
fältarkeologen, då är det i regel för sent då det
gäller metallföremålen. I plöjd mark ligger de
flesta av dem i ploglagret, i skogsmark ligger en
stor del av dem precis under förnan, i anlägg-
ningar och kulturlager ligger påfallande många
föremål högt upp i stratigrafin. Då det gäller mat-
jordsfynd menar en del arkeologer att de saknar
kontext och därför inte har något större informa-
tionsvärde. Detta är en felsyn. Alla fynd har en
kontext. Matjordsfynd må sakna anläggnings-
kontext, men de har platskontext, till exempel i
matjorden ovanför ett långhus. Modern arkeo-
logi studerar gårdsenheter och platser snarare än
enskilda anläggningar. Med ett sådant perspek-
tiv är matjordsfynden i allra högsta grad använd-
bara, för att inte säga helt oumbärliga, för att
belysa frågeställningar kring social stratifiering,
handel, hantverk, religiösa föreställningar etc.

Ytjordsavbaning utan metallsökning innebär
inte bara att alla metallföremål i matjorden för-
passas till dumphögen, utan även attmånga före-
mål i kulturlager och anläggningar hamnar på
samma plats. En betydande del av metallföre-
målen ligger som sagt ytligt, i fyllnadsmassor
snarare än i bottenlager. För att få tydliga avgräns-

ningar på lager och stora anläggningar tvingas
man ofta gå djupt vid avbaningen. Stora gropsys-
temavtecknar sig till exempel inte sällan som för-
djupningar på en avbanad yta. Detta får till följd
att många metallföremål faktiskt tas ur sin kon-
text vid avbaningen. Det är annars en beskyllning
sombrukar riktasmotmetallsökarhobbyn, vilken
jag vill passa på att bemöta här. Den danska er-
farenheten visar att det ärmarginellt problem, av
flera skäl. För det första nårmetallsökaren ytterst
sällan djupare än ploglagret. De flesta detektor-
klubbar har vidare etiska riktlinjer som förbju-
dermedlemmarna att gräva under ploglagret. Det
finns dessutom ingen anledning att ägna tid och
kraft åt att gräva djupa hål, eftersom merparten
av fyndenoftast finns i ploglagret.De föremål som
eventuellt är åtkomliga för metallsökaren under
ploglagret liggermed största sannolikhet så högt
upp i stratigrafin att det bara är en tidsfråga in-
nan de också fångas upp av plogen, och de löper
som sagt stor risk att hamna på dumphögen vid
enytjordsavbaning.Med lite erfarenhet är det inte
svårt att avgöra omman grävt för djupt, eftersom
metallföremål i kulturlager och anläggningar van-
ligen omges av korrosionsprodukter. I ett plog-
lager ligger föremålen inte stilla så länge att de
hinner färga av sig på den omgivande jorden. Den
effektivaste åtgärden för att förhindra att föremål
tas ur sin kontext är inte att förbjuda privatper-
soner från att använda metallsökare, utan att se
till att arkeologer använder samma utrustning
vid avba-ning. Metoden är enkel. Så fort man ser
mörkfärgningen från till exempel grophus grävs
de ytligt liggande föremålen (även järnföremål)
fram,mäts in och relateras till anläggningen. Där-
efter är det bara att ta det sista taget med gräv-
skopan för att få tydliga avgränsningar.Med detta
sagt finns det förstås exempel på dåligt omdöme
inomhobbyn,mendet är ett i sammanhanget be-
gränsat problem.

Särskilda fältsituationer
På lokaler i skogsmark är det nödvändigt att ar-
beta parallellt med grävmaskinen. Äldre metall-
föremål ger sällan ordentliga sökarindikationer
genom förna och vegetation. En betydande del
av metallföremålen ligger trots detta så ytligt att
de försvinner vid den maskinella avtorvningen,
om inte metallsökare används mellan skoptagen.
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I plöjd mark är det i regel nödvändigt att selek-
tera bort järnföremål eftersom ploglager inne-
håller stora mängder sentida skrot. I mark som
inte plöjs samt i anläggningar och kulturlager ska
man naturligtvis inte välja bort järn. Det kan låta
som en självklarhet, men i själva verket sker det
omedvetet på många utgrävningar. I princip alla
metallsökares standardinställningar selekterar
automatiskt bort huvudparten av järnföremålen,
utan att den orutinerade användaren ens märker
det. Arkeologisk metallsökning kräver sökarin-
ställningar som accepterar all metall, även små
och svårt korroderade föremål av järn, vilka ut-
gör majoriteten av föremålen på boplatserna. En
metallsökare med standardinställning i handen
påenorutineradanvändare indikerarbara enbråk-
del av föremålen på en arkeologisk lokal. Detta är
av avgörande betydelse för resultatet – men ty-
värr ingenting som märks i Raä:s allmänna bild.

Andra lokaler erbjuder sina särskilda svårig-
heter. För en tid sedan fick jag och en detektor-
kollega möjlighet att på vår fritid assistera med
metallsökning på en utgrävning som berörde ett
medeltida gårdsläge i plöjd mark. Projektledaren
hade försökt med den omöjliga kombinationen
att själv projektleda, styra avbaningen, handren-
sa och söka av matjord och lager med metall-
sökare. Detta låter sig inte göras. Metallsökning
kräver full uppmärksamhet, inte minst på me-
deltida lokaler där det finns stora mängder spik
och andra föremål av järn i marken. Den oruti-
nerade användaren, eller den som använder en
föråldradmetallsökare, uppfattar bara enbråkdel
av de relevanta sökarindikationerna, eftersom de
flesta indikationer försvinner bland alla signaler
från järnföremål. Det enda resultatet av projekt-
ledarens avsökning var en knapp, ett modernt
mynt och spik. Vi hittade ett dussin medeltida
mynt och ett stort antal andra samtida föremål av
ädlare metaller än järn. Fynden gjordes i dump-
högar (matjord) och i de översta centimetrarna
av de framtagna kulturlagren. Djupare liggande
indikationer grävde vi inte fram. Vår undersök-
ning tog längre tid än projektledarens, men den
stora skillnaden låg i rutin, tekniskutrustning(små
sökspolar) och sökarinställningar (snabb åter-
hämtning). I Raä:s allmänna bild väger dessa av-
sökningar helt lika. Den här utgrävningen är inte
unik. Så här ser det ut i många arkeologiska pro-

jekt eftersomdet finns så få arkeologermed gedi-
gen metallsökarkompetens att tillgå. Raä:s tjän-
stemän oroas dock inte av detta; de är mer be-
kymrade för att de föremål som trots allt hittas
inte konserveras i tillräckligt stor omfattning. En
konsekvens av detta resonemang är att Raä anser
att det är viktigare att konservera spik, knappar
och sentida mynt än hitta det källmaterial som
faktiskt kan berätta något om den undersökta
platsen. Det är i mina ögon en märklig priorite-
ring. Jag har också svårt att förstå oron för bris-
tande konservering.Det tycks somattRaä:s tjän-
stemän inte insett hur mycket metallföremål det
faktiskt finns på lokaler från framförallt yngre
järnålder och medeltid. Det tål att upprepas: den
relativa metallfattigdomen på arkeologiska loka-
ler är i huvudsak en effekt av avbaningsarkeolo-
gin och metallsökarförbudet. Det viktiga är att
hitta och registrera metallföremålen. Därefter
går det naturligtvis bra att gallra även föremål av
metall, som Fabech et al. föreslår (2012). Raä:s
krav på ökad konservering kommer tyvärr verka
hämmande på metodutvecklingen, eftersom kon-
servering kostar pengar.

Låt oss också, rent hypotetiskt, tänka tanken
att detta material istället dykt upp på Tradera,
under rubriken »medeltida mynt och artefakter,
nyfunna med metallsökare på fornlämning». Då
hade Raä, med all rätt, reagerat kraftfullt. Polis-
anmälning hade följt och i tidningarna hade vi
kunnat läsa rubriker som »de stjäl vår historia,
ovärderliga föremål försvunna». Men då metall-
föremålen på grävning efter grävning förpassas
till dumphögen är det ingen som reagerar.

Den omedvetna(?) gallringen av metallföre-
mål upphör inte då grävmaskinen gjort sitt. Det
är oerhört svårt att hittametallföremål vid hand-
grävning (t.ex. Schmidt Sabo 2008, s. 66). Detta
gäller även vid kontextuell lagergrävning. En del
historiska arkeologer använder intemetallsökare
eftersom de menar att den tar fynden ur sin kon-
text. Så är det inte. Det effektivaste sättet att ta
föremål ur kontext är att aldrig hitta dem. Det är
vad som sker vid lagergrävning utan metallsö-
kare. En försiktig uppskattning, baserad på min
egen och andra metalldetekterares erfarenhet, är
att man vid noggrann handgrävning med skär-
slev i bästa fall hittar vart tiondemedeltidamynt,
eller föremål av motsvarande storlek. Erfaren-
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heterna från metallsökning vid UV-Syds by-
tomtsundersökningar visar dessutom att en stor
del av fynden finns i lager som grävs bort maski-
nellt eller med spade, t.ex. äldre matjordshori-
sonter eller raseringslager. Där är mörkertalet
naturligtvis ännu större. Av de ca 450 mynt som
påträffades vid undersökningarna av Örja by-
tomt utanför Landskrona (Schmidt Sabo 2013)
påträffades alla utom sexmedmetallsökare (förf:s
fältobservation). Vid en professionellt genomförd
avsökning,med en rutinerad detekterare, enmo-
dern metallsökare och en handhållen pinpointer
tas inga fynd ur kontext. Det är till och med möj-
ligt att exakt lokalisera hur även små föremål lig-
ger i lagren, vilket är av betydelse för tolkningen
av både lager och föremål (t.ex. föremål som lig-
gerned=aktivitetslager, föremål somstår på hög-
kant = rasering). Undersökningar av medeltida
kulturlager utanmetallsökare innebär inteminst
att ett stort och viktigt myntmaterial går till spil-
lo, vilket borde engagera landets numismatiker.

Problemen tar inte slut när fältarbetet slutar.
Rapporteringen av metallsökarinsatser är inte
sällan bristfällig vilket omöjliggör vetenskaplig
utvärdering av resultaten. Alltför ofta är infor-
mationen begränsad till någon enstaka mening
om att schakten undersöktes med metallsökare
eller att metallsökare användes då det var möj-
ligt. Jag ställer mig då frågor som: söktes matjor-
den av, vilken typ av sökare och vilka inställ-
ningar användes, var det rutinerad personal som
höll i sökaren, fanns det sentida skrot som kan
komplicera en framtida avsökning etc. Jag frågar
mig också hur sådana rapporter kan godkännas.
Ingen arkeolog skulle komma på tanken att re-
dovisa en rutgrävning genom att bara i förbi-
gående nämna att rutor grävdes i schakten och
ingen länsstyrelse skulle acceptera en sådan rap-
port.

Det saknas dock inte exempel på väl genom-
förda metallsökarinsatser. Nu talar jag förvisso i
egen sak, men det råder nog ingen större tvekan
omattUV-Syd varmetodledande under ett antal
år. Den satsningen har dock till stor del kommit
av sig och idag är det UV-Mitts kontor i Uppsala
som bör tjäna som förebild för svensk uppdrags-
arkeologi. Där finns såväl duktiga metalldetek-
terare som projektledaremed god kännedom om
metoden. Bra exempel kan också hämtas från

Jönköpings länsmuseum.
En tendens som jag och Jesper Olsson tog upp

2004 (s. 165) är att metallsökning framför allt
genomförs på centrala platser och lokaler från
yngre järnålder. Detta beror på att sannolikheten
att påträffametallföremål på den typen av platser
är mycket större än på ordinära lokaler från äldre
perioder. Det vetenskapliga i att söka mindre
efter sådant som är sällsynt och mer efter sådant
som förekommer frekvent, bör dock starkt ifrå-
gasättas. Här finns en uppenbar risk för att felak-
tiga fyndbilder cementeras.

Slutord
Jag förespråkar inte att man till varje pris ska ta
handomallametallföremål i sambandmed arkeo-
logiska undersökningar. Det vore både omöjligt
och orimligt: prioriteringar är en självklarhet
inom all vetenskap. Det finns dock många goda
argument förmer ochbättremetallsökning inom
uppdragsarkeologin och för ett utökat samarbete
med den seriösametallsökarhobbyn.Metallföre-
mål har stort informationsvärde och metallsök-
ning är, rätt utförd, en mycket kostnadseffektiv
metod. Vi arkeologer äger dessutom inte kultur-
arvet, det tillhör alla. Om uppdragsarkeologin,
på lösa grunder, väljer att dumpa metallföre-
målen har vi som jag ser det inte rätt att förbjuda
privatpersoner att leta efter samma föremål. Det
viktigaste argumentet för att låta privatpersoner
metallsöka på dumphögar och områden som
bortprioriterats är annars att det skulle tjäna som
en kvalitetskontroll, vilket skulle öppna upp för
en kritisk diskussion kring uppdragsarkeologins
metodval. Detta vore i högsta grad önskvärt och
att betrakta som vetenskaplig forskning hos det
allmänna.Metallföremålen utgör en viktig del av
vårt kulturarv. Kostnader för registrering och
konservering bör av den anledningen förslagsvis
täckas av Raä:s bidrag för kulturmiljövård. Am-
bitionsnivån för konserveringen bör ställas i re-
lation till att det rör sig om föremål som annars
skulle hamnat i dumphögen.
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