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Abstract: 

 

The metal detector as an archaeological tool: good or bad? 

 

 

Over the past six decades, the metal-detector has taken both the public as the archaeology by 

storm. The amount of people that has started to use it both as a hobby and in their jobs, is 

consistently growing, and the finds that it has provided has been of great value to the 

archaeologists. This paper examines how the metal-detector has been used and what kind of 

information it has provided for archaeologists.  

Firstly, there will be a short presentation of the metal-detector as a tool where its history and 

function get depicted. Thereafter a short summary around the legislation concerning metal-

detectors follows of both Sweden and Denmark, which will end with a comparison.  

Then, the archaeological excavations with metal-detectors that has taken place in Uppåkra and 

Gudme during the last 40 years gets presented. There will be a short historical comprehension 

around both places which is followed by the surveys that has been conducted with metal-

detectors and some of the finds that has been made. 

Finally, there will be a short summary around the debate in Sweden whether the legislation 

concerning metal-detectors should be liberalized or not. The text will end with a discussion 

where the author talks about his thoughts of metal-detectors in archaeology.  

 

Key words: Metal detector, legislation, Gudme, Uppåkra, archaeology 
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Inledning: 

 

Bakgrund: 

Redan från barnsben har intresset för historia och forntiden fängslat mig, och så länge jag kan 

minnas har jag alltid haft en oerhörd respekt för gamla ting och tycker att de ska behandlas med 

stor vördnad. Av den anledningen känner jag att mitt intresse för arkeologi såväl som historia 

har kommit naturligt då de ämnena handlar om det som en gång varit, särskilt arkeologi då det 

kretsar mycket om tillvaratagandet av äldre föremål, men det var under en gymnasiekurs i 

historia som mitt intresse för arkeologi och metallsökare verkligen skulle visa sig. Ett 

delmoment av den historiekursen innefattade en utgrävning som ägde rum i Karleby, utanför 

Falköping. Detta gjordes i samarbete med Göteborgs Universitet hösten 2013 under tre dagar 

där jag och mina klasskamrater fick vara med och gräva ut en neolitisk boplats där fynd som 

kotänder, bränt ben och fragment av keramik dök upp. Inte långt efter det bestämde jag mig för 

att köpa en egen metalldetektor för att på egen hand undersöka gångna tider.  

Under den senare hälften av 1900-talet har användandet av metalldetektorer skjutit i höjden. I 

viss mån har det brukats av arkeologer, men till största del är det människor utanför detta yrke 

som använt det, då främst som en typ av hobbyverksamhet. Många olika modeller och märken 

har utvecklats under årens lopp och idag finns det i princip en detektor för varje särskilt 

ändamål, med detta menas att det exempelvis finns särskilda detektorer utvecklade för att hitta 

mynt och ringar etc.  

Metalldetektorn har också visat sig ha betydelse inom arkeologin där många olika typer av fynd 

har gjorts av såväl arkeologer som privatpersoner. Två av de mer kända exemplen där 

metalldetektorer har bidragit till nya upptäckter är de undersökningar som gjorts i Uppåkra, 

Skåne, och Gudme i Danmark vilka kommer att behandlas i denna uppsats.  

En annan anledning till att jag valt att skriva om detta ämne är dels för att jag personligen finner 

glädje i att nyttja metalldetektorn för privat bruk, och för att jag tror den kan ha en stor betydelse 

och inverkan inom arkeologin i framtiden. 
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Syfte och forskningsfrågor: 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda i vilken grad metalldetektorsanvändning har varit 

betydande för de arkeologiska undersökningar som gjorts i Uppåkra i Sverige och Gudme i 

Danmark. Till detta presenteras den debatt som pågått i Sverige kring en liberalisering av 

metallsökare för att klargöra vad arkeologer och hobbyanvändare faktiskt anser om dagens 

lagstiftning. För att tydliggöra detta ges en inblick över såväl Sveriges som Danmarks 

lagstiftning beträffande metalldetektorsanvändning. Med bas i ovanstående syfte har följande 

forskningsfrågor valts ut: 

 

1. Hur ser regelverket ut för brukandet av metallsökare i Sverige kontra Danmark och hur 

skiljer de sig åt? 

 

 

2. Vilken betydelse har metalldetektorsanvändning haft för arkeologin i de förhistoriska 

järnålderslokalerna Uppåkra (Sverige) och Gudme (Danmark) och vad för typ av 

information har dess användning bidragit med? 

 

3. Hur har debatten sett ut under de senaste åren gällande en eventuell liberalisering av 

metallsökare och vad för typ av argument har lyfts fram för respektive mot en 

liberalisering?  
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Metod och källmaterial: 

 

Denna uppsats kommer att bearbetas som en kvalitativ jämförande studie där jag genom att 

studera texter som på olika sätt berör metallsökare försöker svara på mina frågeställningar. För 

att få svar på hur lagstiftningen ser ut i Sverige kontra Danmark studerar jag relevanta delar i 

de aktuella lagar som berör metallsökare i respektive land. I Sveriges fall går dessa att finna i 

kulturmiljölagen medan jag i Danmarks fall studerar Museumsloven. När bägge dessa länders 

regelverk har blivit presenterade görs en kort jämförelse där relevanta likheter och skillnader 

lyfts fram.  

Jag har i denna uppsats valt att lyfta fram de förhistoriska järnålderslokalerna Gudme och 

Uppåkra då omfattande undersökningar med metallsökare har gjorts där, för att göra detta 

studerar jag arkeologiska rapporter, artiklar och böcker som berör platserna. Andra geografiska 

platser där metallsökare har använts berörs om än något kortfattat, det huvudsakliga fokuset 

ligger på Uppåkra och Gudme. I Uppåkras fall har jag valt att hämta majoriteten av litteraturen 

från två av de arkeologer vilka har undersökt platsen åtskilliga år och därmed samlat på sig en 

hel del kunskap om platsen, nämligen arkeologerna Birgitta Hårdh och Lars Larsson. 

Litteraturen om Gudme är betydligt mer knapphändig i jämförelse med den som finns kring 

Uppåkra, av den anledningen har jag fått använda mig av i princip alla de vetenskapliga källor 

jag stött på kring platsen, vilket har resulterat i både böcker, rapporter och artiklar. 

För att undersöka debatten huruvida kulturmiljölagen bör liberaliseras eller ej granskar jag den 

arkeologiska tidskriften Fornvännen som ges ut av den Kungliga Vitterhetsakademin. Denna 

källa har jag valt att använda då det är en tidskrift riktad till just arkeologer som uppdateras med 

nya artiklar kontinuerligt, urvalet av artiklar gjordes med tanke på deras relevans i sökresultatet 

på Fornvännen. Jag lyfter fram argument både från de arkeologer som anser att en liberalisering 

av kulturmiljölagen vore det bästa för arkeologin samt från de arkeologer som anser det fel med 

en mer liberal lagstiftning. Anledningen till att åsikter från båda sidor tas upp är att det annars 

hade blivit en alltför partisk redogörelse. Även åsikter från medlemmar i Sveriges 

metallsökarförening redovisas, denna information hämtas från artiklar som publicerats på SVT 

samt Sveriges Radio.  
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Avgränsning: 

 

För att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande har jag valt att sätta den kronologiska 

avgränsningen till de senaste 40 åren och fokusera på några av de undersökningar och fynd som 

gjorts under denna tid, medan den geografiska avgränsningen till största del omfattas av Sverige 

och Danmark. Vad gäller debatten i Fornvännen granskas inte artiklar som publicerats innan år 

2008, detta eftersom jag tycker att 10 år är ett lagom tidsspann att plocka artiklar från. 

 

 

Källkritik: 

 

Jag har naturligtvis en egen åsikt kring ämnet, dock speglas inte den i uppsatsens inledande 

delar utan delges först i diskussionskapitlet. Utöver det har jag i denna uppsats strävat efter att 

ha en så objektiv syn som möjligt för att inte ta någons parti. Artiklarna som har valts ut har 

bearbetats på ett sakligt och opartiskt sätt där jag undgått att använda mig av ord som kan klassas 

som värdeladdade, detta för att återigen undvika att vara subjektiv. Vad gäller den danska 

lagstiftningen och de danska texter som har studerats har jag gjort mitt bästa för att tolka dessa 

så korrekt som möjligt, det ska dock sägas att jag inte har någon erfarenhet av det danska språket 

sedan tidigare vilket kan ha haft en inverkan på min tolkning och förståelse av texterna.  

På ett fåtal av de webbkällor jag har använt mig av i denna uppsats har det inte stått något datum 

när de senast blivit uppdaterade eller publicerade, därför har jag i de aktuella källhänvisningar 

lagt till u.å., vilket står för utan år. Samtliga av de webbsidor denna problematik berör handlar 

om metallsökarens historia och dess funktion, trots detta har jag valt att ta med dessa eftersom 

mycket av den information som tillhandahålls kan bekräftas av mig personligen då jag använt 

mig av metallsökare.  

För att få svar på hur metallsökaren är konstruerad samt hur den fungerar har jag delvis använt 

mig av ett annat examensarbete, detta på grund av att det var svårt att hitta någon källa som 

beskrev det på ett bra sätt.  

I Sverige finns idag en stor mängd människor som på något sätt använder sig utav metallsökare. 

En del av dessa personer använder sin metallsökare som en hobby, med syftet att försöka hitta 

spännande och intressanta objekt som exempelvis kan bestå av moderna mynt, smycken och 
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ringar. Denna grupp har jag i uppsatsen benämnt som hobbydetektorister, dvs. deras 

målsättning med sökandet är inte huvudsakligen forskningsrelaterat, snarare nöjesrelaterat. En 

annan grupp använder sin detektor i syfte att främja forskningen, vilket exempelvis kan ske i 

anslutning till arkeologiska utgrävningar, både inom och utanför uppdragsarkeologin. Den 

målsättning denna grupp intar är företrädesvis forskningsrelaterad, och har därmed fått namnet 

amatörarkeologer. En tredje grupp existerar vilka har som syfte att verka olagligt och därmed 

ägna sig åt plundring på olika typer av fornminnen för att exempelvis hitta och gräva upp 

gravgåvor, denna grupp omtalas när plundring tas upp i uppsatsen.  

Uppdragsarkeologi är alla de arkeologiska undersökningar och utredningar som genomförs 

efter beslut av länsstyrelsen i samband med markexploateringar. Uppdragsarkeologi utförs på 

uppdrag av det allmänna, och det är staten genom länsstyrelsen som avgör om en undersökning 

är aktuell.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Riksantikvarieämbetet, Det uppdragsarkeologiska systemet¸ 2018-05-24.  
https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/fornminnen-2-kap/uppdragsarkeologi/det-
uppdragsarkeologiska-systemet/, (hämtad 2018-08-28). 

https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/fornminnen-2-kap/uppdragsarkeologi/det-uppdragsarkeologiska-systemet/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/fornminnen-2-kap/uppdragsarkeologi/det-uppdragsarkeologiska-systemet/
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Teoretisk utgångspunkt: 

 

Den arkeologiska teorin är det som ligger till grund för arkeologens val av data samt dess 

förståelse av den, den avgör också vad som är relevant för den typ av data som väljs ut.2 I denna 

uppsats har jag försökt använda mig av hermeneutisk teoriutbildning för att kunna svara på 

mina frågeställningar, framförallt på grund utav att många av de texter som lästs sedermera 

även har tolkats. Den hermeneutiska utgångspunkten innebär även att man försöker diskutera 

det ämne man valt från så många olika perspektiv som möjligt, vilket i synnerhet märks av när 

frågeställningen kring debatten i Fornvännen tas upp då åsikter presenteras från både de som 

är för och de som är emot en liberalisering av kulturmiljölagen.3 

I vårt samhälle tillkommer det ständigt nya innovationer och uppfinningar, till en början kan 

dessa nya företeelser vara något som oroar oss människor vilket kan medföra att det kan ta tid 

innan vi accepterar och faktiskt tillåter oss att använda det i vår vardag. Anledningen till denna 

ängslan kan antingen bero på en fruktan av det nya okända, eller att vi naturligt föredrar sådant 

som vi normalt är vana vid. Inom arkeologin går detta närmast exemplifiera med den digitala 

tekniken som introducerades under 1990-talet.  

Under 1990-talet utvecklades informationsteknologin i ett mycket högt tempo vilket har lett till 

att man idag kan applicera den digitala teknologin inom de flesta forskningsområden. 

Framförallt är det den moderna datakraften som förbättrats, som idag används av såväl 

humanister som matematiker. Vad beträffar arkeologin använde många av arkeologerna trots 

den nya tekniken i slutet av 1990-talet fortfarande till stor del teknik som utvecklats fram på 

1950-talet, både vad som gäller dokumentation, hantering av databaser och 

materialbearbetning.4  

Denna skepticism som uppstår i bland annat arkeologin när nya metoder utvecklats fram går att 

se spår av än idag, exempelvis inom metalldetekteringen. Denna skepticism grundar sig bland 

annat i bekvämlighet av tidigare metoder, bristande kunskap och förutfattade meningar.5 Idag 

är det relativt få arkeologer som fortfarande håller kvar vid de metoder som användes på 1950-

talet då dessa är betydligt mer ineffektiva i jämförelse med de som används idag, den skepticism 

                                                           
2 Olsen, Björnar, Från ting till text – Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning, Lund, Studentlitteratur, 2003 
3 Heinerud, Elin, Är kulturarv värda att bevara? En analys av kulturarv genom ett närmare studium av Irak 

2003–2007, CD-Uppsats, Lund, Lunds universitet, 2008, s. 9.  
4 Burenhult, Göran, Digital teknik inom arkeologin, Stockholm, Stockholm universitet, 1996.  
5 Nyberg, Fredrica, Vinst eller skada? Metalldetekteringens möjligheter och begränsningar för arkeologisk 

verksamhet i Sverige, Kandidatuppsats, Lund, Lunds universitet, 2015, s. 8.  
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som fanns på 1990-talet har med andra ord sakteliga avtagit under årens lopp. Att det kan ta tid 

att anpassa sig till nya metoder är alltså inget nytt, därför är det viktigt att ha förståelse för de 

som ställer sig kritiska mot metalldetektorer inom arkeologin idag, vilket är något som jag har 

med i bakhuvudet när jag författar denna uppsats. 

 

Jag tror att de metallfynd som ibland görs under utgrävningar kan fungera som ett bra 

komplement till exempelvis keramikskärvor och ben när det kommer till helhetsbilden av hur 

en forntida boplats eller forntida samhälle har sett ut/fungerat. Beroende på vad det är för typ 

av material arkeologer hittar under en utgrävning görs olika tolkningar baserat på det 

fyndmaterial som grävs upp, och om metalldetekteringen görs på ett systematiskt sätt kan 

kunskapen kring en plats nyanseras. Detta på grund av att metallfynden kan fungera som ett 

viktigt underlag för såväl datering av platsen samt berätta om platsens eventuella kontaktnät 

och sociala status då vissa av fynden ibland går att koppla till andra städer och länder.  

Samtidigt som jag tycker att metalldetektering inom arkeologin är en väldigt bra metod då 

metallsökare genererar metallföremål som kan vara viktiga för tolkningen av en lokal tror jag 

inte att det är särskilt bra att förlita sig på enbart en typ av fyndkategori under en utgrävning, 

till exempel enbart metallföremål. Resultatet blir i mina ögon bäst om så många olika material 

och fyndkategorier som möjligt kan hittas under en grävning, desto mer fyndkategorier som 

görs på en lokal, desto mer kunskap kan arkeologerna väva in när de gör sina tolkningar. 
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Introduktion till metallsökaren: 

 

Inom arkeologin har det utvecklats en mängd olika prospekteringsmetoder som hjälper 

arkeologer att ta reda på vad som döljer sig i marken. Bland dessa går att nämna geokemiska 

metoder, ett exempel är den mycket kända och välanvända fosfatanalysen som används för att 

spåra platser där djur och människor verkat. Det finns också metoder som grundar sig på de 

magnetiska fält som finns i jorden, en av dessa metoder är magnetisk susceptibilitet (MS), och 

med denna går det bland annat att upptäcka förhistoriska härdar.6 Även om MS har fått ett starkt 

fotfäste i arkeologin är det en annan av dessa metoder som på senare år fått extra mycket 

uppmärksamhet, nämligen avsökning med hjälp av metalldetektor.  

Metallsökaren är ett elektroniskt instrument som består av en spole längst ner vilken både 

sänder såväl som tar emot elektromagnetiska fält. När spolen påträffar ett metallföremål 

liggandes i jorden ger det upphov till störningar i metallsökarens magnetfält.7 På den display 

vilken är lokaliserad på metallsökarens översta del framkommer då information om vilken typ 

av metall det rör sig om, storlek på föremålet samt hur långt ner det är i marken i förhållande 

till spolen. Beroende på hur exklusiv den metallsökare man använder sig av är, desto mer 

detaljer kan visas i displayen.8 

Redan under slutet av 1800-talet utvecklades en av de tidigaste metalldetektorerna fram, då av 

uppfinnaren Alexander Graham Bell, syftet var att försöka lokalisera de skott som ledde till den 

amerikanske presidenten James A. Garfields död.9 När sedan 1920 och 1930-talet anlände 

fortsattes metalldetektorn att utvecklas och år 1937 fick en annan uppfinnare, nämligen Gerhard 

Fischer, patent på den första metallsökaren som kom att kallas för ”Metallascope”. Snabbt blev 

denna apparat den världsledande och användes till många olika ändamål; geologer använde det 

för att hitta malm, prisjägare för att hitta ”skatter” och militären för att lokalisera minor. 

Metalldetektorn används därutöver även i jordbruksindustrin för att upptäcka eventuella 

metaller.10 Allteftersom metalldetektorn växte sig mer och mer populär började fler företag att 

producera olika varianter av den, och konkurrensen blev ett faktum.11 

                                                           
6 Clark, Anthony, Seeing beneath the soil, tredje upplagan, Routledge, 2000, s. 120. 
7 Colin, Renfrew & Bahn, Paul G, Archaeology: theories, methods and practice, London, Thames & Hudson, 

2004. 
8 Wing, Laila, Metallsökning – hot eller tillgång? kandidatuppsats, Stockholm, Stockholms universitet, 2013.  
9 Roach, Wayna. L, Archaeological Application of the Metal Detector, masteruppsats, The college of William 

and Mary in Virginia, 2001, s. 20.  
10 Nyberg, 2015, s. 12.  
11 Fisherlab Research Labs, Company history, u.å., http://www.fisherlab.com/about.htm, (hämtad 2018-02-15). 

http://www.fisherlab.com/about.htm
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Fortfarande idag är Fisher en av de ledande distributörerna inom metallsökarbranschen och 

tillverkar ständigt nya apparater, många andra har tillkommit under de senaste åren och 

marknaden har växt sig enorm. Märken så som Garrett och Minelab är ytterligare två av de 

största försäljarna av metallsökare och ideligen utvecklas de och blir mer effektiva. Desto 

dyrare maskinen är desto mer funktioner besitter den, oavsett pris brukar de mycket sällan 

kunna känna av metaller djupare än 30 centimeter under marken. Det ska dock poängteras att 

det finns ett flertal faktorer som påverkar sökdjupet, bortsett från att priset på detektorn är av 

relevans har också storleken på föremålet i marken en stor betydelse för sökdjupet, likaså 

föremålets orientering, det vill säga huruvida det ligger i marken. Om föremålet ligger platt i 

marken är chansen väsentligt mycket större att det ger utslag på detektorn än om det ”står upp”, 

ligger det dessutom olika metaller bredvid varandra i marken kan detektorn ge ”felaktigt” 

utslag.12 Precis som vilket annat intresse eller hobby krävs mycket erfarenhet för att bemästra 

det, detsamma gäller för metallsökare.  

 

Ett användningsområde där metalldetektorn spelat en stor roll är i den så kallade 

slagfältsarkeologin. I denna inriktning av arkeologin undersöks platser där historiska fältslag 

har ägt rum, och för att en undersökning ska bli så framgångsrik som möjligt är metallsökaren 

ett oundgängligt redskap då majoriteten av fynden som görs består av metall, då i form av 

exempelvis hylsor och projektiler. Sveriges strikta lagstiftning gällande metalldetektorer är till 

för att skydda fornlämningar från plundring, inklusive de platser där ett slag en gång ägt rum, 

vilket är grundläggande för att slagfältsarkeologin överhuvudtaget ska kunna existera.13 För att 

jämföra med USA där majoriteten av slagfälten från det amerikanska inbördeskriget blivit 

plundrade har vi i Skandinavien kvar orörda fyndkontexter. I Sverige tog slagfältsarkeologin 

sin start 2003 då omfattande undersökningar började göras där slaget vid Landskrona en gång 

utkämpats mellan Sverige och Danmark, det vill säga i Ylleshed, strax öster om Landskrona.14 

 

Även den numismatiska forskningen är till viss del beroende av metalldetektorn. År 2014 

registrerades 5455 mynt i Danmark där majoriteten var funna av detektorister, samma år 

hittades 1891 mynt i Sverige, det ska dock poängteras att inga av dessa mynt var funna med 

                                                           
12 Guldström, Hur fungerar en metalldetektor? u.å., https://www.guldstrom.se/soekdjupet, (hämtad 2018-02-15). 
13 Knarrström, Bo, Slagfältet – Om bataljen vid Landskrona 1677 och fynden från den första arkeologiska 

undersökningen av ett svenskt slagfält, Efron & Dotter, Saltsjö-Duvnäs, 2006, s. 23. 
14 Knarrström, 2006, s. 14.  

https://www.guldstrom.se/soekdjupet
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hjälp av metallsökare. Den svenska numismatiska forskningen är därmed mer eller mindre helt 

bunden av arkeologiska undersökningar.15 Den i uppdragsarkeologin väl använda metoden 

matjordsavbaning som sedan 1980-talet florerat inom yrket har visat sig ha sina brister, efter 

att systematiska undersökningar med metalldetektorer gjorts har arkeologer sett att 90–100% 

av metallföremålen är lokaliserade i ploglagret. Har arkeologerna då inte gått över matjorden 

innan med metalldetektorer riskerar alla de föremål, inklusive mynten, att hamna i en dumphög 

där ingen får någon nytta av de.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Svensson, Håkan, Metalldetektorbruk i Sverige – metod och erfarenheter, Numismatiskt Unions medlemsblad 

(NNUM) nr 1, 2016, s. 5.  
16 Svensson, 2016, s. 8–9.  
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Kort historik kring järnåldersboplatserna Uppåkra och Gudme: 

 

Uppåkra: 

 

Uppåkra är en egendomlig arkeologisk boplats i Sverige på grund av dess storlek och enorma 

fyndmaterial. Boplatsen är belägen strax under fem km söder om Lund och har varit känt för 

arkeologer sedan 1936 då Bror Magnus Vifot genomförde en mindre utgrävning i samband med 

att nya gårdsbyggnader skulle uppföras till det dåvarande prästlönebostället, som låg strax 

sydväst om Uppåkra kyrka. Vifot upptäckte då en skelettgrav som härstammade från 

senromersk järnålder. I myllan uppenbarade sig också kulturlager från folkvandringstiden, och 

efter att ha studerat innehållet i kulturlagret kunde Vifot se att lämningen utgjordes av ett 

bostadshus som en gång i tiden brunnit.17   

 

Åtskilliga arkeologiska utgrävningar har gjorts sporadiskt sedan dess i samband med väg- och 

husbyggen, däremot var det inte förrän på 1990-talet som alltmer omfattande undersökningar 

började att göras. 1996 ställdes Uppåkraboplatsen i rampljuset inom sydsvensk arkeologisk 

forskning, det var nämligen då projektet Samhällsstrukturen i Sydsverige under järnåldern 

inleddes där boplatsen i Uppåkra fick särskilt stor plats. Arkeologerna ville skaffa sig en bra 

bild över boplatsen så snabbt som möjligt, varefter de inledde undersökningar med bland annat 

jordborrningar, geofysiska undersökningar samt metalldetektorundersökningar. Varför 

arkeologerna valde att använda sig av dessa metoder var för att kunna få en kronologisk 

avgränsning och lokalisera någon typ av struktur i bebyggelsen.18 Undersökningarna som 

utförts på platsen har gjort att synen på hur länge boplatsen användes förändrats, detta eftersom 

en stor del av detektorfynden har kunnat dateras.19 

Gudme: 

 

Gudme på Fyn i Danmark är ett av de största järnålderskomplexen i Skandinavien, dess existens 

går att spåra från 200 e.Kr fram till 1000-talet. Platsen har tolkats som ett viktigt regionalt 

                                                           
17 Lindell, Maria, Utgrävningar i Uppåkra – en översiktlig beskrivning av de inledande utgrävningarna utförda 

under åren 1996–1998, i Uppåkra – centrum i analys och rapport, red. Lars Larsson, Lund: Lund Tryckeri AB, 

2001, s. 3.  
18 Lindell, 2001, s. 3.  
19 Nilsson, Lena, Benmaterialet från Uppåkra 98:” – preliminära resultat, i Uppåkra – Centrum i analys och 

rapport, red. Lars Larsson, Lund: Lund Tryckeri AB, 2001, s. 87.  
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centrum som har förfogat över både religiös och sekulär makt, och människorna där ska ha 

kontrollerat över såväl produktion som handel. Arkeologiska utgrävningar har visat att 

bosättningen på Gudme har bestått av ett stort antal hantverkarbostäder som varit underordnade 

en större dominerande herrgård som styrts av en hövding.20  

 

21 

Gudmes geografiska belägenhet i Danmark. 

 

 

Gudme som en arkeologisk plats blev känd redan under 1800-talets första hälft då man under 

en plöjning i en åker vid en av utmarkerna till herrgården Broholm körde över något som fick 

plogmannen att häpna. När mannen vände sig om och tittade ner i marken fick han se något 

som glimmade i solljuset, den närliggande jorden rensades bort och i marken kunde mannen 

plocka upp sex stycken guldringar som han sedermera förde till ägarinnan av herrgården.22 

Ägarinnans son hörde vad som hade hänt och återvände till fyndplatsen så snabbt han bara 

kunde där han fortsatte att gräva i jorden, och det dröjde inte länge innan han hade grävt upp 

ytterligare 20 föremål. Enligt 1752 års lag var ägarinnan tvungen att lämna in ringarna till C.J. 

Thomsen vid det dåvarande museet i Christiansborg. På resan dit följde hennes 

historieintresserade son med, detta var Fredrik Sehestad, som sedermera skulle komma att spela 

en viktig roll för arkeologin på Gudme, inte minst tack vare det museum han själv konstruerade 

                                                           
20 Jørgensen, L, Gudme-Lundeborg on Funen as a model for Northern Europe?, I The Gudme/Gudhem 

Phenomenon, band 6, Neumünster: Wachholz Verlag, 2011, s. 78. 
21 Natmus, Gudme – gold, gods and people, u.å., https://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-

period-until-1050-ad/the-late-iron-age/gudme-gold-gods-and-people/ (hämtad 2018-04-17) 
22 Nielsen, Poul-Otto, The archaeology of Gudme and Lundeborg: papers presented at a conference at 

Svendborg, October 1991, Köpenhamn, Akademisk Förlag, 1994, s. 9. 

https://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-late-iron-age/gudme-gold-gods-and-people/
https://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-late-iron-age/gudme-gold-gods-and-people/
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där fynd från Gudme fick fylla hyllorna.23 Alltsedan detta spektakulära fynd gjordes har 

ytterligare upptäckter gjorts kontinuerligt, bland annat har en stor mängd guldbrakteater hittats. 

Den enorma mängd guldbrakteater som har hittats på platsen sen dess har fått den danska 

arkeologen Morten Axboe att tro att Gudme spelat en viktig roll i utvecklandet av brakteater, 

och den största skatten som hittats i Danmark bestående av fyra kilo guld har gjorts i just 

Gudme-området.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Nielsen, 1994, s. 10.  
24 Hedeager, Lotte, Asgard reconstructed? Gudme – A ‘Central place’ in the north. I Topographies of power in 

the early middle ages, Theuws, F. (Frans), De Jong, Mayke & Rhijn, Carine van, Transformation of the roman 

world; v. 6, Leiden: Brill, 2001, s. 472.  
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Resultat: 

 

Lagstiftning: 

 

Sverige: 

 

För att få använda sig av metallsökare i Sverige behöver personen i fråga genomföra en del 

moment. Regelverket för Sveriges räkning går att finna i kulturmiljölagen (KML) där det i 

detalj framgår vad som gäller för metallsökare. Om man som privatperson i Sverige önskar söka 

på en särskild plats behöver en ansökan fyllas i där uppgifter såsom syftet med avsökningen ska 

finnas med, såväl som den period avsökningen skall genomföras. Det finns dock vissa undantag 

där tillstånd från länsstyrelsen inte krävs, dessa gäller för ” 1. Riksantikvarieämbetet, 2. den 

som efter medgivande av länsstyrelsen enligt 8 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 13 § 

fjärde stycket utför sådana undersökningar av fornlämningar eller platser där fornfynd har 

påträffats, 3. medförande och användning i militär verksamhet för att söka efter annat än 

fornfynd, och 4. användning i en myndighets verksamhet för att söka efter annat än fornfynd”.25 

När ansökan om tillstånd fylls i är det viktigt att syftet med sökningen framhålls på ett tydligt 

sätt, man får inte under några omständigheter skriva att avsikten med sökningen ska vara att 

hitta fornfynd, om detta mot förmodan skulle göras blir svaret från länsstyrelsen garanterat 

negativt. Det är dessutom av stor vikt att markägaren för den aktuella platsen ger sitt 

godkännande innan sökningen väl påbörjas.26 När uppgifterna länsstyrelsen begärt har fyllts i 

skickas ansökan in och man får vänta på att länsstyrelsen kommer med ett svar som antingen är 

positivt eller negativt.27 För att se hur ansökan ser ut, se bilaga 1–3.  

 

 

 

                                                           
25 Regeringskansliet, Kulturmiljölag, 2 kap, § 18.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-

1988-950, (hämtad 2018-02-15). 
26 Länsstyrelsen, Tillstånd för användande av metallsökning, u.å., 

http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-

fornlamningar/tillstand-for-anvandande-av-metallsokare/Pages/default.aspx, (hämtad 2018-02-15).  
27 Regeringskansliet, Kulturmiljölag, 2 kap, § 20. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/tillstand-for-anvandande-av-metallsokare/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/tillstand-for-anvandande-av-metallsokare/Pages/default.aspx
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Ansvar och konsekvenser:  

Det ställs en hel del krav på den som använder sig utav en metallsökare, ibland händer det att 

människor bryter mot någon/några paragrafer i KML och därmed använder metalldetektorn 

olagligt utan att ha tillstånd, vilket kan få som följd att man straffas. Låt säga att den som söker 

med en metalldetektor hittar ett bronssvärd från bronsåldern i en åker när personen inte har 

skaffat ett tillstånd, om man på något sätt fördärvar eller lägger beslag på svärdet utan att 

rapportera till länsstyrelsen eller polisen kan man tilldelas antingen böter eller fängelse i upp 

till sex månader. Om dessa brott anses vara gjorda medvetet kan det klassas som grovt och 

således förlänga fängelsestraffet upp till max fyra år 28. Utöver att fynden konfiskeras tas även 

metallsökaren ifrån den skyldige.29 

År 2007 arbetade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) tillsammans med Riksantikvarieämbetet 

(RAÄ) och Länsstyrelsen på Gotland fram en rapport som berör fornminnesbrott i Sverige. Från 

1973 fram till och med 2005 fälldes totalt 36 stycken domar som berör fornminnesbrott, av 

dessa 36 kretsar majoriteten av fallen kring åverkansbrott, det vill säga när en eller flera 

personer på något sätt påverkar en fornlämning.  

30 

 Tabell som visar antalet domar fördelade på 3-årsperioder mellan 1973–2005. 

 

                                                           
28 Ibid, § 21.  
29 Ibid, § 22 a.  
30 Brottsförebyggande rådet, Brott under ytan – en undersökning om fornminnesbrott, 2007, 
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180008620/1371914725011/2007_5_brott_under_ytan.
pdf, (hämtad 2018-04-17) 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180008620/1371914725011/2007_5_brott_under_ytan.pdf
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180008620/1371914725011/2007_5_brott_under_ytan.pdf
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Införande av ansökningsavgift: 

 

Under juli månad 2016 inkom ett förslag från Riksantikvarieämbetet som berör 

metallsökarärenden, RAÄ föreslog att en avgift för varje ansökan bör införas, de ansåg då att 

700 kronor vore en rimlig gräns för en ansökan. Anledningen till att detta förslag dök upp går 

att finna i den lagändring som gjordes 2014, lagändringen innebar att man var tvungen att ha 

tillstånd för den plats man tänkt söka på, antalet ansökningar ökade markant efter att denna lag 

togs i bruk, och majoriteten av de ansökningar länsstyrelsen får in härstammar från 

hobbydetektorister. Den stora mängd ärenden länsstyrelsen tar emot medför mycket mer jobb 

än tidigare vilket är tidskrävande för personalen, skälet för detta är att det först och främst måste 

göras en bedömning kring kända fornlämningar i det berörda området, och därefter ta hänsyn 

till okända fornlämningar och fornfynd som eventuellt kan dyka upp under sökningens gång. 

Skulle eventuella fornfynd hittas och rapporteras in tillkommer ytterligare arbete för 

länsstyrelsen såsom konservering och registrering av fynden.31  

Riksantikvarieämbetet menar att denna avgift reducerar antalet ansökningar länsstyrelsen får in 

och därmed nedbringar det extra jobb som det annars blir, avgiften på 700 kronor furneras i 

anknytning med leveransen av ansökan.32 Förslaget kom senare att beviljas och sedan den första 

januari 2018 krävs det alltså att man i samband med ansökan sätter in 700 kr på länsstyrelsens 

bankgironummer.33 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Riksantikvarieämbetet, Införande av ansökningsavgift i metallsökarärenden, 2016-06-20 

http://www.regeringen.se/contentassets/39d61b5128b4483590c14850475fa8b9/promemoria.inf.ansknavgift.meta

llskar..pdf, s. 2, (hämtad 2018-02-15). 
32 Ibid, s. 4.  
33 Länsstyrelsen, Ansökan om tillstånd för metallsökare. 

http://www.regeringen.se/contentassets/39d61b5128b4483590c14850475fa8b9/promemoria.inf.ansknavgift.metallskar..pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/39d61b5128b4483590c14850475fa8b9/promemoria.inf.ansknavgift.metallskar..pdf
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Danmark: 

I Danmark har amatörarkeologer använt metallsökare sedan slutet av 1970-talet och majoriteten 

av sökningarna som utförs görs i samarbete med de museum som finns i landet. Före 1970-talet 

gjordes inte särskilt många upptäckter vad gäller nya kulturhistoriska fynd i den danska jorden, 

och de som väl gjordes påträffades i samband med byggnadsarbete. När väl metallsökaren 

började användas mer regelbundet började fler fynd att göras, och idag hittas majoriteten av de 

fynd som besitter kulturhistoriskt värde av just metallsökaren.34 Det är tillåtet att bruka 

metallsökare i Danmark, lagstiftningen skiljer sig däremot gentemot många andra länder. Precis 

som i andra länder där det är lagligt att äga och bruka metallsökare finns det ett regelverk som 

måste följas, och ett av de mest grundläggande kraven som krävs av den som ska utföra 

sökningen är att få markägarens tillstånd.35  

I den danska lagen Museumsloven går det att läsa om kulturmiljövård och museer i Danmark. I 

denna lag är det särskilt ett ord som är ständigt återkommande, nämligen Danefæ. Danefæ är 

de föremål som hittas i Danmark vilka inte har någon specifik ägare, dessa föremål skall tillfalla 

staten om de på något sätt besitter kulturhistorisk information. Danefæ är något som funnits 

väldigt länge i Danmark och går att spåra till medeltiden. Den som hittar danefæ ska så fort som 

möjligt kontakta och leverera det till Danmarks nationalmuseum. Efter att föremålet har lämnats 

in ges upphittaren en ersättning där föremålets värde och upphittarens omsorg kring föremålet 

tas i beaktning.36 Om danefæ hittas i samband med arkeologiska utgrävningar som finansieras 

av offentliga medel betalas inte någon ersättning ut till upphittaren, däremot kan ägaren av den 

areal fyndet hittades på få någon typ av ersättning.37 

Man har även listat en del tips och idéer om vad som är bra att tänka på när man använder sin 

detektor, bland annat tas det upp att det är en bra idé att vara medlem i en metallsökarförening, 

samt att man är mer än en när man söker. Det tas också upp att det är en bra idé att man är 

systematisk i sin sökning så att den görs på ett så effektivt sätt som möjligt utan att viktiga ytor 

missas, det är också av värde att man diskuterar sina fynd med medlemmar i en 

                                                           
34 Kulturministeriet, Metaldetektor og Danefæ, 2017, https://slks.dk/fortidsminder-diger/metaldetektor-og-

danefae/ (hämtad 2018-02-15) 
35 Ibid.  
36 Museumsloven, Danefæ og danekræ, 9 kap, § 30, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12017#K9, (hämtad 2018-02-15).  
37 Ibid.  

https://slks.dk/fortidsminder-diger/metaldetektor-og-danefae/
https://slks.dk/fortidsminder-diger/metaldetektor-og-danefae/
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12017#K9
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metallsökarförening då man till exempel kan lära sig mer om föremålets historia och eventuellt 

användningsområde.38  

 

Ansvar och konsekvenser: 

 

Precis som i Sverige måste brukarna av metallsökare även i Danmark följa paragraferna som 

står nedskrivna i Museumsloven för att undvika att bli straffade. Skulle de trots allt bryta mot 

dessa finns det olika straff man som utövare av metallsökare kan råka ut för. Ett av de mest 

vanliga straffen som verkställs är böter. Böter får den som bl.a. söker på en plats trots att det är 

förbud, och om brottet anses ha begåtts avsiktligt eller extremt oaktsamt kan domen leda till 

fängelse i upp till ett år.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Kulturministeriet, Metaldetektor og Danefæ.  
39 Museumsloven, Straffebestemmelser m.v., 13 kap, § 40-40a.  
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Jämförelse: 

I Sverige och Danmark finns det en lag som förklarar vad man får och inte får göra med 

metallsökare. Den huvudsakliga anledningen till att dessa lagar överhuvudtaget existerar beror 

på att båda länderna har haft problem med plundring där plundrare har sökt över kända 

fornlämningar och därmed förstört viktig historisk information. I Sveriges fall har detta 

resulterat till en allt hårdare lagstiftning kring metallsökare medan man i Danmark har fortsatt 

på en mer liberal väg. Detta har medfört blandade resultat; för Danmarks del har det växt fram 

ett starkt samarbete mellan metallsökarföreningar och arkeologer där de förstnämnda ofta 

hjälper arkeologer i deras undersökningar. Tack vare detta samarbete har ett stort antal föremål 

framkommit som eventuellt inte hade uppenbarat sig annars. Även om det utspelas ett liknande 

samarbete i Sverige är det långt ifrån samma omfattning som den i Danmark. På 

Kulturministeriets hemsida i Danmark har man valt att dels publicera de riktlinjer som gäller 

för metallsökare, utöver det ges också tips för hur man bör tänka under sökningens gång. I 

Sverige går det inte finna liknande tips på hur sökningen bör gå till väga, utan där finns ”bara” 

lagarna som ska följas. 

En tydlig indikator på att lagstiftningen i Danmark är mer liberal än i Sverige är att man inte 

behöver skaffa sig ett godkännande från länsstyrelsen medan man i Sverige är helt beroende av 

länsstyrelsens godkännande innan man får börja söka med sin detektor. En av de mest 

utstickande skillnaderna som går att finna mellan de bägge länderna är att man i Danmark i 

princip enbart behöver förlita sig på markägarens godkännande för att få börja söka.  
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Undersökningarna i Uppåkra 

 

I Sverige är användandet av metallsökare inom arkeologiska undersökningar något som är 

relativt nytt och därmed något ovant för svenska arkeologer medan man i Danmark ser 

metallsökaren som vilket annat arkeologiskt redskap som helst. I Danmark talas det om 

”detektorrevolutionen” vilket åsyftar alla de metallföremål som i synnerhet gjorts av 

amatörarkeologer, vilka dessutom har bidragit till att nya arkeologiska platser med dateringar i 

den yngre järnåldern har dykt upp. Exempel på dessa är Gudme på Fyn och Sorte Muld på 

Bornholm.40 Tack vare att detektorsökningen tagit ett sådant enormt steg framåt har 

järnåldersforskningen fått helt nya förutsättningar än vad den tidigare haft; platser som 

förmodligen annars inte hade upptäckts har nu upptäckts, föremålstyper såsom beslag och 

fibulor har hittats i allt större utsträckning och har därmed kommit att klassas som massmaterial. 

Då metallsökaren i regel endast brukar nå de översta två-tre decimeterna under marken har de 

föremål som dyker upp med stor sannolikhet redan ryckts från sin kontext, men de har i regel 

inte färdats några längre sträckor.41 För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt krävs det att 

personen eller personerna som gör undersökningarna med metallsökaren är väl insatta i hur 

apparaten fungerar. Använder man sig av en detektor som har ett väl utvecklat signalsystem, 

det vill säga låter olika beroende på vilket metall som stöts på, är det av stort värde att man lärt 

sig vad varje litet ljud faktiskt betyder/innebär. Detta krävs av utövaren för att man inte ska 

missa exempelvis mindre metallföremål som kan ge ifrån sig en väldigt svag ton, eller ovanliga 

legeringar som kan ge ifrån sig två olika ljud som indikerar på två olika metaller.42 Beroende 

på vem som håller i detektorn kommer olika fynd att göras eftersom varje person gör en 

individuell selektering när han/hon söker, detektorister delar inte alltid samma tankar kring vad 

som anses vara en ”bra” respektive ”dålig” signal.43  

Inför en arkeologisk grävning är det i regel självklart att man har en plan över hur 

undersökningen ska gå till innan grävningsarbetet väl påbörjas, vanligt är att ett rutnät 

struktureras upp där varje ruta får särskilda beteckningar. Inför en undersökning med 

metallsökare är detta inte alltid lika uppenbart. Metallsökarhobbyn har under åren till viss del 

kommit att utvecklas till en sysselsättning där en del utövare ser det som en inbördes tävlan där 

                                                           
40 Hårdh, Birgitta, Uppåkra – ett järnålderscentrum med lång kontinuitet, i Arkeologi i Norden 2, red. Göran 

Burenhult, 2 uppl., Stockholm, Natur & Kultur, 1999, s. 199. 
41 Hårdh, 1999, s. 199.  
42 Paulsson, Jonas, Metalldetektering och Uppåkra – att förhålla sig till ett detektormaterial, i Uppåkra – fynden i 

centrum – keramik, glas och metall från Uppåkra, red. Birgitta Hårdh, Lund: Lund Tryckeri AB, 1999, s. 51. 
43 Paulsson, 1999, s. 51. 
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målet till varje pris är att hitta så värdefulla och dyrbara föremål som möjligt, det vanligaste är 

att undersökningar sker där man förväntar sig att dessa exklusiva föremål finns, exempel på 

detta är topografiska belägenheter.44 Detta tankesätt medför att vissa platser ger oss en felaktig 

bild i och med att vissa delar av undersökningsplatsen blir undersökta medan andra inte blir det. 

När undersökningar med metallsökare har gjorts på Uppåkrakomplexet har man tagit hjälp av 

ett dussin danska amatörarkeologer där samtliga haft lång erfarenhet med metallsökare, och om 

en jämförelse görs med den spridningskarta som uppkom efter att deras sökning var klar med 

den som blev till efter att en utbildad arkeolog med en strikt systematisk strategi går det att se 

remarkabla skillnader.45 

46 

Genom att jämföra dessa två spridningsscheman går det att se hur mycket de danska 

detektoristerna missade i sin sökning och varför det är viktigt att man har en systematisk strategi 

i sitt sökande. En teori kring varför amatörarkeologernas spridningsbild blev mer fyndfattig än 

den utbildade arkeologens kan gå att finna hos en av detektorns många egenskaper, nämligen 

diskrimineringsfunktionen. De personer som använt metallsökare med ett utvecklat 

signalsystem vet att detektorn ger utslag nästan överallt där man går eftersom järn är så ofantligt 

vanligt, därför har de företag som utvecklat metallsökare tagit fram en funktion där man kan 

”sålla” bort alla järnföremål så att dessa inte hörs, detta har de gjort för att det ofta ligger en 

otroligt stor mängd med modernt järn i matjorden som oftast inte är av intresse för de som 

söker.47  

                                                           
44 Ibid. 
45 Ibid.   
46 Ibid, s. 52. 
47 Ibid.  
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Metallföremål överlag är en betydelsefull fyndkategori som gäller både vid datering och 

funktionsindikator. Om särskilda fyndkombinationer alternativt enskilda föremål påträffas i ett 

detektormaterial kan det vara läge att diskutera hantverk, handel och eventuella kontaktnät som 

människorna på den berörda platsen har haft. Dock bör man ha i åtanke att de fynd som 

uppkommer i samband med metalldetektorundersökningar endast företräder de verksamheter 

där metallföremål på något sätt varit involverat.48 Efter att 1996 års undersökningar med 

metallsökare stod klara i Uppåkra hade ett stort fyndmaterial uppenbarat sig. De fynd som gjorts 

visade ett tydligt mönster gällande fördelning och spridning på olika föremålskategorier, och 

tack vare detta material har arkeologer kunnat föra en diskussion beträffande fyndmängden 

samt variationen i innehållet från de olika perioderna som boplatsen varit bebodd. Vid årsskiftet 

1998/99 hade arkeologerna som jobbat med Uppåkra boplats registrerat ca 6000 föremål varav 

3442 stycken kunnat bestämmas, och majoriteten av dessa föremål var mycket svårdaterade. 

Exempel på dessa var olika typer av gjutklumpar av bly och silver. Därutöver fanns det föremål 

som man har kunnat datera där 1088 härstammar från järnåldern, medan 133 dateras till 

medeltid.49  

 

Fyndmaterialet: 

 

Vad bidrog då dessa inledande detektorundersökningar mellan åren 1996–1998 med? Det 

huvudsakliga källmaterialet undersökningarna genererade bestod givetvis av metallföremål av 

olika slag, allt från bronsålder fram till medeltid, när utgrävningarna och undersökningarna stod 

färdiga 1998 hade fyndmaterialet ökat avsevärt jämfört med fyndmaterialet från 1996, och här 

nedan syns en tabell över antalet metallföremål från järnåldern som gjordes med metallsökare 

mellan åren 1996–1998.  

 

Tabell 1. Föremål daterade till järnåldern fördelade på olika tidsavsnitt.  

 Förromersk och romersk järnålder      126  

 Folkvandringstid      81 

                                                           
48 Paulsson, 1999, s. 53. 
49 Branca, André, Helgesson, Bertil, Hårdh, Birgitta & Tegnér, Mimmi, Detektorfunna föremål från järnåldern. 

Översikt av materialet vid årsskiftet 1998/1999, i Fynden i centrum – keramik, glas och metall från Uppåkra, 

red. Birgitta Hårdh, Lund: Lund Tryckeri AB, 1999, s. 59.  
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 Vendeltid      451  

 Vikingatid     43550 

Från bronsåldern och förromersk järnålder har metallsökarundersökningarna frambringat 

mycket få föremål, det är vid den senare delen av den romerska järnåldern som en reell ökning 

av fynden börjar göras. Den artefakttyp som är den klart dominerande från romersk järnålder 

är fibulor och olika typer av vapendetaljer, även en del denarer har hittats.51 Fynden från 

folkvandringstid utgörs även där till stor del av fibulor, en skillnad gentemot de fibulorna från 

föregående period är att dessa med stor sannolikhet härstammar från kontinenten. Fibulorna 

från just folkvandringstid sticker ut gentemot de andra genom att de dels är helt av brons samt 

för att de är försedda med små röda stenar (granater). Liknande fibulor har bland annat hittats i 

Italien, men aldrig tidigare norr om Main. Ett guldbleck föreställande en kvinnofigur samt ett 

runt hänge med två förgyllda ormar hör också till de fynd som kan placeras till folkvandringstid.  

 

             52 

 

När det sedan kommer till fynden från vendeltid kan man genom att betrakta tabell 1 här ovan 

dra slutsatsen att betydligt fler föremål börjar visa sig gentemot tidigare perioder. Precis som i 

föregående perioder består majoriteten av fyndmaterialet av fibulor, här går också att finna en 

del bleck och beslag.53  

Även från vikingatiden är fyndmaterialet stort, till skillnad från tidigare perioder börjar 

materialet bli mer varierat. Ett urval av de fyndkategorier som gjorts i Uppåkra med hjälp av 

metallsökare som härstammar just från vikingatid är till exempel arabiska mynt som blivit 

                                                           
50 Branca m.fl., 1999, s. 60.  
51 Hårdh, 1999, s. 201.  
52 Branca m.fl., 1999, s. 61.  
53 Hårdh, 1999, s. 201.  
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klippta samt vikter av olika slag, detta tyder på att folket i Uppåkra åtminstone under vikingatid 

utövade någon sorts handel. Dessutom har en mängd olika typer av beslag och smycken hittats 

som går att spåra till Västeuropa vilket tyder på ett utvecklat kontaktnät.54 

 

 

Gudme-Lundeborg 

 

Gudme-Lundeborgprojektet tog sin start 1980 som ett resultat av att ett stort antal fynd gjordes 

med hjälp av metalldetektorer strax väster om Gudme, och under samma tid påträffades även 

spår av en forntida handelsplats på kusten alldeles intill Gudme, i Lundeborg, av den 

anledningen fick projektet namnet Gudme-Lundeborgprojektet.55 1988 beslutade Gudme-

kommittén att ett samarbete skulle inledas tillsammans med de närliggande museerna, målet  

var att försöka fastställa hur utvecklingen av de bägge platserna sett ut samt att undersöka 

platsernas förhållande till varandra.56 

 

De inledande undersökningarna med metallsökare hade sin utgångspunkt i en bild som 

publicerades 1878 i F. Sehestads bok ”Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm”. 

Bilden visade bland annat en detaljerad angivelse där en rad guldfynd från den yngre järnåldern 

ska ha hittats. De första sökningarna med metalldetektorer tog sin start kring det område där 

guldfynden var hittade och gav raskt nya resultat i form av guldfynd bestående av en 

solidusskatt samt en brakteatskatt.57 Ända sedan dessa fynd gjordes har museerna i Svendborg 

och Odense genomfört kontinuerliga undersökningar, och tack vare dessa har arkeologerna fått 

en bra bild av hur bosättningen sett ut.  

 

Gudme har sedan 1800-talet haft en betydande roll inom dansk arkeologi då det har hittats en 

hel del praktfynd av guld från folkvandringstiden. De inledande undersökningarna med 

metallsökare i början på 80-talet utfördes av två arbetslösa medborgare, de fynd som dessa 

personer hittade var av stor betydelse för arkeologerna. Utöver guldfynden hittades också 

                                                           
54 Ibid. 
55 Nielsen, 1994, s. 7. 
56 Nielsen, 1994, s. 17. 
57 P.Ø., Sörensen, Detektorfundene fra Gudme og den digitale arkæologi. I Henriksen, Detektorfund – hvad skal 

vi med dem? Dokumentation og registrering av bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder. 

Skrifter fra Odense Bys Museer, 2000, s. 69. 
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accessoarer till klänningar tillika mynt och metallskrot.58 Fynden som låg utspridda kring 

dagens Gudme indikerade på en stor bosättning som varit bebodd i nästan 1000 år, och när 

sedan museerna fortsatte med sina undersökningar upptäckte de hur byn hade varit uppbyggd. 

Spår av både bondgårdar och långhus hittades, tillika en hall-liknande byggnad som härstammar 

från den romerska järnåldern.59 Undersökningarna med metallsökare hade vid år 2011 

frambringat mer än 6000 metallföremål, och några av de föremålstyper dessa fynd består av är 

vapen, mynt, smycken och vikter. Fördelningen av metallfynden indikerar att många av 

gårdarna på platsen varit specialiserade på metallbearbetning, i den södra delen av Gudme har 

man varit specialiserad på guld och silversmide, denna slutsats har dragits eftersom en stor 

kvantitet av deglar hittats på platsen.60   

 

I nästan alla utgrävningar som gjorts på Gudme under de senaste 30–40 åren har metallsökaren 

varit ett återkommande inslag i de redskap arkeologerna använt sig av, detta har naturligtvis 

frambringat en enorm mängd med lösfynd från järnåldern vilket bilden nedan redogör för.61 

 

 

                                                           
58 Dobat, Andres, S, Between rescue and research: An evaluation after 30 years of liberal metal detecting in 

archaeological research and heritage practice in Denmark, European journal of archaeology, Vol.16(4), 2013, s. 

706.  
59 Dobat, 2013, s. 706-707. 
60 Jørgensen, L., Gudme-Lundeborg on Funen as a Model for Northern Europe? I: O. Grimm & A. Pesch, eds. 

The Gudme/Gudhem Phenomenon. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe, Band 6. 

Neumünster: Wachholz Verlag, s. 82. 
61 P.Ø., Sörensen, 2000, s. 9. 
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Redan i början av Gudme-Lundeborgprojektet var det bestämt att fynden skulle mätas in med 

hjälp av en totalstation, till en början var det museet i Odense som fick ansvar över inmätningen 

där museumsassistenten Claus Madsen stod för inmätningarna samt det efterkommande arbetet, 

bland annat gjordes ritningar till de objekt som hittades. Områdena som omfattade Gudme 

delades in i olika regioner och fick olika beteckningar, Gudme I, II och III etc.62 

 

 

Fyndmaterialet: 

 

Från Gudme II hade man 1993 hittat ca 1500 föremål med metalldetektorer där ett stort antal 

fyndkategorier finns representerade, bland annat ornament till kläder, verkstadsföremål och 

mynt. Samtliga av dessa fynd har hjälpt arkeologerna att förstå hur bosättningen på platsen har 

sett ut, fungerat och utvecklats genom åren då de talat om hur den materiella kulturen har sett 

ut. En fyndkategori har spelat extra stor roll i dateringen av platsen, nämligen broscher. År 1993 

hade totalt 250 broscher hittats där ett fåtal kunde dateras till tidig romartid, däremot kan en 

stor andel av broscherna dateras till sen romartid, vilket kan tyda på att bosättningen på Gudme 

II började någon gång kring 175/200 e.Kr.63  

 

Att metallbearbetning varit närvarande på platsen har redan konstaterats, efter denna 

verksamhet har många olika restprodukter hittats som kan förklara vad som använts för 

respektive metall. Vad gäller silver har en stor del denarer hittats, både de som varit avklippta 

och de som varit hela. Förmodligen har de personer som jobbat med metallbearbetning på 

Gudme tänkt smälta dessa och därefter ”konstruera” ett annat föremål. Guld är representerat i 

form av avklippa smycken, solidusmynt, ringar och tackor. Slaggprodukter av både smält silver, 

brons och guld har hittats i anslutning till ”verkstäderna”. Att det finns starka belägg för att 

någon typ av smideverksamhet har brukats på platsen råder det inga tvivel om, vad som däremot 

är intressant är att arkeologerna i princip inte hittat några helt färdigsmidda föremål, utan bara 

slagg efter dem.64 

 

Även en stor mängd romerska mynt har hittats, dessa har man valt att dela in i tre olika grupper. 

I grupp ett går att hitta denarer från år 0 till år 100, grupp två består av solidusmynt från 300 

                                                           
62 P.Ø., Sörensen, 2000, s. 69. 
63 Nielsen, 1994, s. 53.  
64 Ibid.  
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e.Kr, och slutligen i grupp tre finns siliquamynten från samma period. I Gudme II hade man 

fram till 1993 hittat 157 stycken denarer som kunde dateras till 69–213 e.Kr, även 16 

siliquamynt och ett solidusfragment hittades.65 

 

Det finns även fynd som indikerar på att Gudme har varit en del av ett större handelsnät med 

kontinenten, från romartid går det att hitta broscher med ursprung i just romarriket. Skärvor 

från keramik med ursprung i romarriket har också hittats under utgrävningarna.66 

67 68 

 

Till de riktigt fina praktfynden av guld går att finna en brakteatskatt från folkvandringstid samt 

en solidusskatt bestående av 11 mynt vilka går att beskåda härovan. 

 

                                                           
65 Nielsen, 1994, s. 64.  
66 Nielsen, 1994, s. 55.  
67 Dobat, s. 711.  
68 Natmus, Votifund fra Gudme, 2016, http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/677  

   (hämtad 2018-04-10) 
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69 

Antal föremål i de olika fyndkategorierna funna på Gudme II. 

 

Tack vare undersökningarna som gjorts med metallsökare har Gudme kommit till att bli en ikon 

för den danska arkeologin. Upptäckten av Gudme var starten på något ingen hade kunnat 

förutse; när 1970-talet var till ända kände man inte till mer än 20 medeltidslokaler i Danmark, 

idag har den siffran stigit till att omfatta flera hundra lokaler. Exempel på dessa nya lokaler som 

upptäckts sedan 1970-talet är Tissø på Själland och Sorte Muld på Bornholm.70 

Undersökningarna med metallsökare har också genererat en stor mängd lösfynd av guld, silver 

och brons som har givit arkeologerna en bättre bild av den materiella världen i Danmark under 

järnåldern, framförallt är det mynt av olika valörer som dykt upp. Trots att många av dessa 

lösfynd inte går att sätta i någon särskild kontext bidrar de ändå med viktig information till hur 

samhället har fungerat en gång i tiden eftersom de har varit en del av den materiella kulturen.71 

Det är en stor chans att vissa av de föremål som grävts upp av amatördetektorister aldrig hade 

blivit upptäckta eftersom det varken finns tid eller pengar för arkeologer att undersöka hur 

många ytor som helst, att regnet dessutom försuras allt mer samt att kemiska gödningsmedel 

börjar användas allt flitigare hjälper knappast föremålen i marken att bevaras bättre. Av den 

anledningen är de undersökningar som amatördetektorister utför av stort värde för arkeologer 

såväl som arkeologin.72 

                                                           
69 Nielsen, 1994, s. 55. 
70 Dobat, s. 707.  
71 Ibid, 708.  
72 Ibid.  
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Debatten kring en liberalisering av metallsökare i Sverige 

 

Användandet av metallsökare i Sverige har under årens lopp utvecklats till en debatt där det 

finns både personer som är motståndare till det såväl som de som är för metallsökare. Under de 

senaste åren har detta tagit sig uttryck i den arkeologiska tidskriften Fornvännen där arkeologer 

kan skriva sina tankar kring ämnet arkeologi, där inkluderas även metallsökare. Hur ser 

egentligen Sveriges arkeologer på metallsökare som en del av den arkeologiska verksamheten? 

 

Artiklar från Fornvännen:  

 

En av de personer som deltagit i debatten kring en liberalisering av metallsökare och dess 

regelverk i Fornvännen är arkeologen Martin Rundqvist. År 2008 skrev Rundqvist ett inlägg 

där han argumenterade för varför en liberalisering av KML skulle gynna allmänheten. 

Rundqvist presenterar ett par argument där han bland annat menar att majoriteten av de som 

brukar metallsökare inte är några skurkar, utan de är mer intresserade av historia såväl som 

arkeologi än vad den vanlige medborgaren är, men att det finns de som ägnar sig åt detta olagligt 

är inget som Rundqvist förnekar.73 

Ett av de argument Rundqvist lyfter fram berör forskningen, nämligen att det som metallsökar-

entusiasterna får fram bidrar med otroligt mycket mer information till arkeologin än vad det 

annars hade gjort om föremålen fått ligga kvar i backen. Han menar att inom vissa 

forskningsfält, exempelvis kring järnålderns elitboplatser, ligger Sverige flera decennier bakom 

den danska arkeologin. Då Danmark har en mer liberal lagstiftning än Sverige samt att danska 

arkeologer sedan länge haft ett väl utvecklat samarbete med metallsökarföreningar har man 

upptäckt flera stora järnåldersboplatser. I Sverige har vi ännu inte sett metallsökarens fulla 

potential, detta på grund av den hårda lagstiftningen menar Rundqvist. Däremot har vi fått se 

vad den är kapabel till att göra, då åsyftar Rundqvist Uppåkraprojektet där omfattande 

undersökningar med metallsökare har gjorts sporadiskt sedan 1996.74 

Ett annat argument Rundqvist tar upp handlar om att de föremål som ligger i marken inte ligger 

kvar och väntar på att bli uppgrävda hur länge som helst. Han menar att en vanlig 

missuppfattning är att de föremål som inte hittas av metallsökaranvändare förr eller senare 

                                                           
73 Rundqvist, 2008, s. 119.  
74 Rundqvist, 2008, s. 120.  
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kommer att hittas av arkeologer, även om detta dröjer 100 år. Detta är alltså inte fallet eftersom 

exempelvis bronsföremål bryts ner relativt snabbt i ploglagret. Kopparföremål kan överleva 

längre i marken såvida den miljö de ligger i består av en låg aciditet, dessvärre är detta sällan 

fallet i de svenska åkrarna. De föremål som ligger i åkrar utsätts för många olika typer av 

nedbrytningar, utöver den kemiska nedbrytning som sker tack vare gödsel utsätts föremålen 

även för mekanisk nedbrytning samt frostsprängning. När och om dessa föremål någon gång 

når ytan utan att någon tar hand om dem direkt tar det inte särskilt lång tid innan de 

omintetgörs.75 

Efter att ha presenterat dessa argument ger Rundqvist egna förslag på hur lagstiftningen skulle 

kunna se ut i framtiden, här listar han fyra punkter. I punkt ett föreslår Rundqvist att man ska 

få gå fritt i åkermark med eller utan känd fornlämning så länge man kan uppvisa en licens för 

sin metallsökare. Anledningen till att man även ska få gå där en fornlämning redan finns är för 

att så fort ett fynd äldre än 1850 påträffas blir platsen automatiskt omgjord till en känd 

fornlämning och man har enligt lag inte längre rätt att få söka på platsen, det kan räcka att man 

hittar ett litet kvartsavslag för att platsen ska få kallas fornlämning.76 

I punkt två redogörs det för hur man erhåller metallsökarlicens, detta får de som genomfört ett 

kunskapstest som tillhandahålls av Länsstyrelsen. I detta kunskapstest ingår det frågor som 

berör olika typer av dokumentationsteknik med GPS tillika frågor som berör 

kulturminneslagen. Punkt tre handlar om vad som skall hända med de fynd som görs, de fynd 

som är äldre än 100 år skall skickas in till länsmuseet där personalen avgör ifall det ska bli tal 

om hembud eller ej. De fynd som upphittaren gjort vars ålder går att bevisa är yngre än 100 år 

får de alltså behålla.77 Punkt nummer fyra som också är den sista punkten gäller det straff man 

kan få om man bryter mot paragraferna i KML; Rundqvist föreslår att den som brutit mot KML 

skall få sin licens indragen samt bli svartlistad hos Länsstyrelsen i förslagsvis två år.78 

 

 

Håkan Svensson och Bengt Söderberg är ytterligare två arkeologer som har diskuterat ämnet i 

Fornvännen. År 2009 publicerade de sin artikel Dumpad kunskap? Om metallsökning och 

uppdragsarkeologins villkor där de ger sina tankar kring metallsökning. De menar bland annat 

                                                           
75 Rundqvist, 2008, s. 120.  
76 Rundqvist, 2008, s. 121.  
77 Ibid.  
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att uppdragsarkeologin har mycket att vinna på ett mer systematiskt användande av 

metallsökare, samt att det finns både möjligheter och problem med redskapet.79 Inom den 

svenska uppdragsarkeologin har man sedan 1970-talet använt sig av matjordsavbaning som en 

metod inför arkeologiska undersökningar. Det man gör då är att man med hjälp av en grävskopa 

skrapar bort det översta skiktet av matjorden för att man enklare ska kunna nå kulturlagren.  

Både Svensson och Söderberg är eniga om att denna metod har sina brister, när man genomför 

denna avbaning försvinner en stor del av fyndmaterialet som ofta innehåller stora mängder 

metallföremål. I både Sverige och Danmark finns det exempel på undersökningar där enorma 

kvantiteter metallföremål hittats i det översta skiktet av jorden, Uppåkra i Skåne är ett exempel. 

I Danmark, där lagstiftningen är åt det mer liberala hållet, har det växt fram ett samarbete mellan 

amatördetektorister och museer, och idag är det i princip inte en enda järnålderboplats som 

undersöks innan man låtit detektorister fått söka av det översta lagret. Författarna till texten 

framhåller dock att man även i Sverige börjat intressera sig alltmer för vad ploglagret har att 

erbjuda, men långt ifrån den utsträckning som i Danmark.80  

Skribenterna ger även exempel på fyra olika lokaler där metallsökare har använts i 

undersökningarna. På samtliga platser hittades metallföremål, mer på vissa än på andra. De 

ställer sig frågan hur många av dessa fynd som hade hittats om avsökningarna med metallsökare 

inte hade varit en del av undersökningen. De menar att alla de föremål som hittades i ploglagret 

hade hamnat i en dumphög där ingen skulle kunna ta del av dem, de metallföremål som hittades 

vilka var av ädlare metaller än järn var samtliga hittade med just metalldetektorer.81 

Texten avslutas med att författarna listar fem punkter där de presenterar sina tankar på framtida 

användning av metallsökare inom uppdragsarkeologin. I punkt ett förklarar de att man i den 

fyndstrategi som upprättas inför varje utgrävning ska ha med en bedömning av eventuell 

närvaro av metallföremål i de olika lagren man förväntas gräva i, exempelvis ploglager och 

kulturlager. Punkt två handlar om att avsökning med metalldetektor senast skall ske i 

förundersökningsstadiet, och det resultat som uppkommer då skall användas som grund inför 

kommande undersökningar på platsen. I punkt tre redogörs det för hur avsökningen bör gå till, 

nämligen sakkunnigt såväl som systematiskt, samt att extra tid och fokus bör ligga på 

ploglagret. Punkt fyra berör det arbete som skall göras efter en utgrävning, nämligen 

                                                           
79 Svensson, Håkan & Söderberg, Bengt, Dumpad kunskap? Om metallsökning och uppdragsarkeologins villkor, 

Fornvännen, 2009(104):2, s. 131-132.  
80 Svensson, Håkan & Söderberg, Bengt, 2009, s. 132. 
81 Svensson, Håkan & Söderberg, Bengt, 2009, s. 132-133.  
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rapportskrivandet. Svensson och Söderberg påpekar att metodiken och resultatet från en 

utgrävning måste bli tydligare i rapporten. I den sista punkten lyfter de fram att ”resultaten ska 

ses som en beståndsdel i en långsiktig kunskapsuppbyggnad”, samt att man hela tiden som 

arkeolog bör utvärdera sitt arbetssätt.82 

 

 

År 2013 publicerade arkeologen Majvor Östergren sin artikel Metallsökning inom 

uppdragsarkeologi och vetenskaplig forskning där hon bland annat presenterar delar av den 

svenska lagen som rör metallsökare, nämligen kulturminneslagen (KML). Östergren menar att 

syftet med införandet av den nya lagen var att skydda det svenska kulturarvet från den plundring 

som sker runt om i vårt land, samt att en ny brottsrubricering introducerades, nämligen grovt 

fornminnesbrott, viket innebär att man kan få fängelse i upp till fyra år.83 Östergren berättar att 

när hon skrev sin avhandling på 1980-talet fick höra av sina kollegor att hon inte var en äkta 

arkeolog eftersom hon använde sig av metallsökare. De som var ”riktiga” arkeologer var de 

som exempelvis grävde ut gravar. Idag har inställningen till metallsökare inom arkeologin 

kommit att ändras till att bli mer accepterad, i vissa delar av Sverige har det kommit att bli 

praxis att använda sig av metallsökare i arkeologiska undersökningar vilket Östergren ställer 

sig positiv till. Trots detta har man inom uppdragsarkeologin i Sverige ändå inte tagit till sig 

metoden i den grad som Östergren hoppats på, och hon menar att det är ett antal faktorer som 

ligger bakom denna långsamma utveckling i Sverige.84 

Bland annat menar Östergren att en av uppdragsarkeologins metoder, nämligen den när man 

schaktar bort det översta lagret av jorden för att så snabbt som möjligt nå de underliggande 

kulturlagren som innehåller exempelvis stolphål, har varit en bidragande faktor. En annan faktor 

är den indelning av Fornminnesregistret som RAÄ gjort där depåfynd från överplöjda 

fornlämningar har fått lägre prioritet än de fynd som görs exempelvis från fasta fornlämningar 

såsom gravar. Slutligen tar författaren även upp att den utbildning som sker vid högskolor och 

universitet har gått mot en mer teoretisk inriktning snarare än praktiskt, dessa utbildningar har 

stundvis medfört en medvetet nedlåtande syn på föremålskunskap.85 

                                                           
82 Ibid. 
83 Östergren, Majvor, Metallsökning inom uppdragsarkeologi och vetenskaplig forskning, Fornvännen, 

2013(108), s. 53.  
84 Östergren, 2013, 54.  
85 Ibid. 
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Östergren menar att allmänhetens bruk av metallsökare är den största faktorn till att den 

internationella handeln med fornfynd har ökat under åren, även den för Sveriges del svaga 

lagstiftning har spelat en viss roll. I just Sverige är det särskilt två landskap som har haft extrema 

problem med plundring, dessa två är Gotland och Öland. Östergren understryker dock att man 

har gjort insatser för att komma tillrätta med problemet, och i maj 2011 dömdes tre personer 

för olaga användning av metallsökare.86  

Till skillnad mot Rundqvists positiva inställning till Danmarks lagstiftning ser Östergren istället 

att vi bör ha en mer strikt lagstiftning. Hon skriver i sin artikel att det är en risk för Sveriges 

kulturarv att låta hobbydetektorister gå runt med sina metalldetektorer och att plundringen inte 

kommer att minska bara för att lagen blir mer liberal. Östergren hävdar att de personer som 

argumenterar för att Sverige ska ta Danmarks exempel gällande lagstiftningen bortser från de 

problem som det faktiskt för med sig, nämligen plundringen. I Danmark är den inte helt lätt att 

upptäcka då hobbysökandet har växt sig så pass stort så att plundringen blir svår att urskilja 

bland alla de detektorister som söker. Östergren menar att lösningen på problemet är att utbilda 

fler arkeologer med kunskap kring metallsökare istället för att låta amatörer utöva hobbyn.87 

 

Ytterligare en artikel har publicerats i Fornvännen som berör ämnet, denna gång står Charlotte 

Fabech som författare. I hennes text Metallsökning inom uppdragsarkeologin: en angelägen 

diskussion redogör hon för sina tankar kring metallsökning. Fabech ställer sig positiv till 

metallsökare inom uppdragsarkeologin, och i hennes text fokuserar hon mycket på vad som 

hade hänt om arkeologer inte alls använt sig av metallsökare, bland annat förklarar hon att 

många av de fornlämningar som härrör från järnåldern hade förstörts utan någon som helst 

dokumentation. Den kunskap vi nu besitter kring järnålderns bebyggelse hade blivit mer eller 

mindre summarisk samt att den yngre järnåldern hade övergått till att bli underrepresenterad i 

det arkeologiska materialet. Enligt Fabech visar erfarenheter från Danmark att många av de 

metallfynd som görs i ploglagren ideligen kan knytas till olika typer av anläggningar under den. 

Dessa metallfynd är inte kontextlösa, däremot har de ett mer annorlunda bevisvärde gentemot 

anläggningar av olika slag. En av skillnaderna mellan dessa fyndkategorier är att metallfynden 

som görs i ploglagren ses som lösa fynd medan anläggningar betraktas som fasta fornlämningar. 

Fabech poängterar att bevisvärdet för metallföremål är större om det anträffas in situ i 

                                                           
86 Östergren, 2013, s. 55.  
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kulturlager men att de inte ska uppfattas som lösfynd, utan snarare ses som en del av 

källmaterialet ekvivalent med anläggningar.88 

Fabech understryker att det behövs riktlinjer för hur metallsökning bör genomföras inom 

uppdragsarkeologin, dels på grund av att konkurrensen emellan olika aktörer skall utspelas på 

lika villkor, men också för att man inom den arkeologiska forskningen ska kunna genomföra 

jämförelser mellan olika platser där metallsökare varit ett återkommande inslag.89 Skribenten 

föreslår att man inför varje undersökning i en järnåldersbygd börjar med att utföra en avsökning 

efter ädelmetaller med hjälp av metallsökare, detta för att se om det överhuvudtaget finns något 

av värde i det översta lagret. När denna inledande undersökning står färdig kan man börja med 

den avbaning som vanligtvis görs. Därefter ska metallsökaren användas kontinuerligt vid alla 

de anläggningar som blir synliga. Om det i förundersökningen framkommer metallföremål bör 

man i slutundersökningen kontinuerligt avsöka de aktuella ytorna i omgångar med 

metallsökare.90  

Författaren belyser också att vissa av de metallföremål som ligger i jorden hade försvunnit om 

inte metallsökning hade funnits och att man då inte hade haft någon möjlighet att tolka dem. 

Fabech tycker att ett register över metallsökarfynd bör skapas i en nationell databas där 

uppgifter såsom vart fyndet är gjort samt hur gammalt fyndet kan vara bör finnas med.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Fabech, Charlotte, Metallsökning inom uppdragsarkeologin: en angelägen diskussion, Fornvännen, 2012(107), 

s. 205.  
89 Fabech, 2012, s. 205.  
90 Ibid.  
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38 
 

Tankar från allmänheten: 

 

Utöver de många arkeologer som har använt metallsökare i sitt yrke och givit sin åsikt i 

Fornvännen finns det också människor från allmänheten som är flitiga utövare av 

metalldetektorn och som har gjort sin röst hörd. Den 22 mars 2018 publicerades en artikel i 

SVT-nyheter Halland där metallsökaramatören Ulf Ahlstrand stod i fokus, han ser nämligen 

mycket negativt på den avgift som Riksantikvarieämbetet införde i början av året på 700 kronor 

per ansökan. Mellan 2010 och 2015 hade de ansökningsärenden länsstyrelsen fått in tiodubblats 

och därmed givit personalen på länsstyrelsen mer jobb att ta itu med, detta extra arbete som 

ansökningarna bidrar med går ut över många uppgifter inom kulturmiljön som därmed inte 

hinns med. Ahlstrand påpekar att det är många användare av metallsökare som menar att det 

kommer ta kål på hobbyn. Han konstaterar att man vanligtvis brukar söka tillstånd för upp till 

sex områden åt gången och att det idag skulle innebära en total kostnad på 3500 kronor. Enligt 

Ulf Örnell, medlem i styrelsen för svenska metallsökarföreningen (SMF), har hobbyn nu blivit 

en klassfråga som endast de med en god ekonomi har råd att utöva.92 

Varför det överhuvudtaget krävs tillstånd för att få bruka metallsökare i Sverige är för att skydda 

fornminnen från plundrare, inom SMF tror man dessvärre att den ny-införda avgiften kan 

komma att få motsatt effekt och därmed mynna ut i en allt högre grad av plundring då fler och 

fler personer inte vill betala avgiften. Både Ahlstrand och SMF är eniga om att något måste 

göras, därför har de kommit med ett förslag till länsstyrelsen, nämligen att det borde införas en 

metallsökarlicens där den som önskar bruka metalldetektorn genomgår en utbildning som man 

själv betalar för.93 

 

Även hobbydetektoristen Kristian Österberg, som också är medlem i SMF, ställer sig negativ 

till den nya lagen som introducerades tidigare i år, han säger i en intervju med Sveriges Radio 

P4 Värmland att han tack vare denna nya lag kan få ställa sin metallsökare på hyllan för ett tag. 

Argumentet är att det blir alldeles för dyrt för att man ska kunna hålla på med det kontinuerligt, 

samt att en stor del av de ansökningar man skickar in blir avslagna. Österberg menar istället att 

                                                           
92 SVT Nyheter Halland, Metalletare rasar – ny avgift kan döda hobbyn, 2018, 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/moderna-skattletare-overhopar-lansstyrelserna-nu-infors-avgift, 

hämtad 2018-04-03. 
93 SVT Nyheter Halland, Metalletare rasar – ny avgift kan döda hobbyn. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/moderna-skattletare-overhopar-lansstyrelserna-nu-infors-avgift
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de som brukar metallsökare som hobby gör samhällsnytta då de rensar upp badstränder samt 

åkermark från skräp.94  

Österberg är rädd att antalet fall då folk söker med metallsökare utan tillstånd kommer att öka, 

faran med detta är att föremål som är äldre än år 1850 och således räknas som fornfynd inte 

kommer att rapporteras in, och därmed eventuellt inte hamna på museum.95 Österberg är 

medveten om att antalet ansökningar till länsstyrelsen har ökat under de senaste åren men att 

de i SMF har jobbat för att få lagstiftningen mer liberal. Detta har de inte fått något gehör för 

från länsstyrelsen, han tror istället att de på länsstyrelsen ser hobbydetektorister som skattletare 

och inte på den nytta de faktiskt kan bidra med, till exempel upprensning av åkermark där 

betande djur kan skada sig.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Sveriges Radio, Nya avgifter upprör metalletare, 2018, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6866976  
95 Sveriges Radio, Nya avgifter upprör metalletare, 2018.  
96 Sveriges Radio, Nya avgifter upprör metalletare, 2018.  
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Avslutande diskussion:  

 

I den här uppsatsen har jag redogjort för både Sveriges och Danmarks lagstiftning beträffande 

användning av metallsökare. I Danmark har vi sett att lagstiftningen är betydligt mer liberal och 

att man av den anledningen därmed också har mer utövare av metallsökare. Dessa 

amatörarkeologer hjälper de danska arkeologerna i deras undersökningar för att få ut så mycket 

information som möjligt av lokalerna som undersöks, då i form av metallfynd. I Sverige har 

man under de senaste decennierna sett att denna typ av samarbete har vuxit fram och blivit allt 

mer vanlig, dock inte i samma extension som i Danmark. Som jag redogjort för i denna uppsats 

är Uppåkra ett exempel på där metallsökare har använts kontinuerligt sedan mitten av 1990-

talet, den information som de danska amatörarkeologerna bidrog med i form av olika metallfynd 

har spelat en stor roll i förståelsen av platsens historia. 

Vad för typ av direktiv de hade fått från arkeologerna i Uppåkra inför sökningarna, det vill säga 

vilka metaller som skulle grävas upp, vet inte jag. Vad jag däremot vet är att de fynd de danska 

amatörarkeologerna grävde upp till största del bestod av ädelmetaller och inte av järn. Som 

tidigare beskrivits är det av stor betydelse att man har en tydlig strategi inför en undersökning 

med metallsökare, min gissning är att amatörarkeologerna inte fick direktiv över vad för 

metaller de skulle gräva upp, och att de av den anledningen enbart grävde de signaler som 

indikerade på guld, silver och brons.  

I Sverige har man efter undersökningarna i Uppåkra inte fortsatt på samma spår vilket jag tycker 

är en förlust för arkeologin eftersom mycket av de föremål som ligger kvar i marken förr eller 

senare kommer att försvinna då de flesta metaller bryts ner. En anledning till att samarbetet i 

Sverige inte nått den utbredelse som i Danmark går att finna i den strikta lagstiftning Sverige 

har. Att man sedan första januari 2018 dessutom behöver betala en avgift på 700 kronor per 

ansökan kommer inte att hjälpa, snarare stjälpa samarbetet.  

Även i Gudme har metallsökaranvändningen bidragit med mycket. Utöver alla de fynd som 

påträffats vilka talar om hur den materiella världen sett ut har undersökningarna bidragit till att 

fortsatta undersökningar överhuvudtaget gjorts där. Om inte de två danska arbetslösa 

medborgarna hade gjort de spektakulära fynden på 1980-talet med sina metalldetektorer kanske 

kunskapen om platsen inte varit lika stor som den är idag. Trots att platsen varit känd redan från 

1800-talets första hälft tror inte jag att Gudme hade hamnat i det arkeologiska rampljuset i 
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Danmark på det sättet som det är i idag utan undersökningarna på 1980-talet, detta på grund av 

att de fynden var starten på en helt ny fas av arkeologin i Gudme. 

Att det överhuvudtaget finns ett regelverk som reglerar användandet av metallsökare är för att 

skydda fornminnen och fornfynd från plundring, vilket har varit ett problem i både Danmark 

och Sverige. Att avgiften kommer att sänka antalet ansökningar Länsstyrelsen får in tvivlar jag 

inte en sekund på, personligen tror inte jag att denna ny-införda avgift kommer att minska på 

den plundring som sker, tvärtom ser jag precis som Ulf Ahlstrand från Sveriges 

metallsökarförening att plundringen istället kommer att öka eftersom majoriteten av de som 

kontinuerligt använder sig av metallsökare varken vill eller har råd att fortsätta med sin hobby. 

De som trots allt fortsätter att använda metallsökare utan att betala avgiften och därmed söker 

illegalt kanske en dag påträffar en brakteatskatt, då de inte har något tillstånd kan de heller inte 

kontakta länsstyrelsen eftersom de då hade blivit påkomna. Detta dilemma går inte i första hand 

ut över detektoristerna, snarare är det RAÄ och Länsstyrelserna som drabbas då allt färre fynd 

kommer att rapporteras in.  

Enligt mig är det tydligt att någonting behöver göras för att fixa detta problem, och jag tycker 

att några av de arkeologer som har diskuterat kring en liberalisering av metallsökare i 

Fornvännen har gett bra exempel på vad som kan göras. Arkeologen Martin Rundqvist kom 

2008 med förslaget att den som vill använda metallsökare behöver förvärva en typ av 

metallsökarlicens som erhålls efter att ett kunskapstest med frågor som dels berör KML klarats 

av, men också olika dokumentationstekniker där GPS står i fokus. För mig låter detta som ett 

bra förslag eftersom RAÄ liksom Länsstyrelsen då får svart på vitt vilka som faktiskt får 

använda sig av metallsökare. Om personer utan denna licens påträffas skall deras sökare enligt 

Rundqvist tas ifrån dem samt att de blir svartlistade hos länsstyrelsen i två år. 

De förslag som Rundqvist presenterade 2008 är idag 10 år gamla och verkar inte ha fått något 

gehör från RAÄ och Länsstyrelsen, tvärtom har lagen istället skärpts ytterligare. Som jag ser 

det är det märkligt att RAÄ och Länsstyrelsen inte har tagit till sig Rundqvists förslag då det i 

praktiken hade underlättat för alla inblandade parter; detektoristerna hade fått en utbildning i 

KML och användandet av GPS samt en licens som talar om att de har rätt att få söka, de ärenden 

Länsstyrelsen fått in beträffande just ansökan kring användandet av metallsökare hade minskat 

i antal då de endast inkommit från de med licens samt att RAÄ och Länsstyrelsen hade fortsatt 

att få in fynd som hittas av detektoristerna i en allt större grad.  
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Majvor Östergren som också uttalat sig i Fornvännen ställer sig kritisk till en liberalisering. 

Östergren, som själv använt sig av metallsökare, fick under sin avhandling höra av sina kollegor 

att hon inte var någon ”riktig” arkeolog på grund av hennes användande av detektorn. I min 

teoridel tar jag upp att när nya metoder introduceras inom ett visst ämne kan det till en början 

vara svårt att få fotfäste på grund av att det är så pass nytt och outforskat. Att hennes kollegor 

uttalade sig på detta sätt tyder på att de mer eller mindre var emot den för den tiden 

förhållandevis nya metod och istället menade att utgrävningar av gravar var vad en ”riktig” 

arkeolog sysselsatte sig med. Det hade varit intressant att höra vad hennes dåvarande kollegor 

hade att säga kring metallsökare inom arkeologin idag, ifall den liksom den digitala tekniken 

slutligen fått sitt godkännande, eller ifall de fortfarande ställt sig skeptiska till metalldetektorer.  

Att Sverige ska ta efter Danmarks lagstiftning till punkt och pricka är inte vad jag önskar, men 

att den behöver ändras är helt självklart. Att handläggningen kring de inskickade ärendena ska 

ta sådan lång tid för Länsstyrelsen att andra arbetsuppgifter inte hinns med är naturligtvis inte 

bra, kanske hade det hjälpt att istället för en avgift införa en maxgräns på förslagsvis tre 

områden per person att få skicka in, som det är idag får man ansöka om hur många områden 

man vill, hade en maxgräns införts skulle Länsstyrelsen inte alls fått in lika många ansökningar 

som tidigare.  

En liberalisering av KML hade fört med sig både för och nackdelar; om man i Sverige, liksom 

Danmark, skulle upphäva processen med att söka tillstånd från länsstyrelsen och endast basera 

beslut om man får söka eller ej beroende på vad markägaren säger hade privatpersoner snabbare 

kunnat få påbörja sin sökning och därmed göra fler fynd, fynden som gjorts hade därefter 

skickats in till länsstyrelsen såväl som till olika muséer för bland annat registrering. Det man 

bör veta ifall en liberalisering skulle ske är att det också medföljer nackdelar; om lagstiftningen 

i Sverige hade gått mot en mer liberal riktning skulle Länsstyrelsen och RAÄ samtidigt få in 

allt fler fynd vilka hade tagit upp än mer tid för dem eftersom fynden då både skall registreras, 

dokumenteras samt konserveras. Att konservera föremål är inte gratis, utan det kostar en hel 

del pengar. Vid arkeologiska undersökningar påträffas ofta föremål som måste omhändertas så 

fort de når ytan, om föremålet i fråga består av järn som hunnit torka under en tid ökar den 

totala kostnaden vid konservering eftersom det blir svårare att behandla.97 Detta är givetvis 

något som inte går att bortse från, och om Länsstyrelsen och RAÄ exempelvis hade satt en del 

                                                           
97 Västarvet, Arkeologisk konservering. 
http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/konservering/olika_former_av_konservering/arkeologisk-
konservering/, hämtad 2018-08-20. 
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http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/konservering/olika_former_av_konservering/arkeologisk-konservering/
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av sina anställda som fått jobba med detta på heltid blir det genast en fråga om pengar, trots det 

ser jag hellre att föremålen grävs upp och skickas in till länsstyrelsen än att de ligger kvar i 

marken och sakteligen förstörs, då har åtminstone länsstyrelsen chansen att göra ett val, 

antingen behålla och konservera föremålet eller kasta det. 

 

Slutsats: 

 

Metallsökare har varit en del av den arkeologiska verksamheten sedan 1970-talet, tack vare den 

har tusentals fynd hittats som annars ingen människa hade fått chansen att se. Att arkeologerna 

i Uppåkra valde att använda sig av metallsökare i sina undersökningar har visat sig vara ett 

genidrag då man fått en större förståelse kring platsens funktion och sammansättning tack vare 

alla de fynd som gjorts. För att undersökningen ska bli så utförlig och detaljerad som möjligt 

krävs det att man inför undersökningen har en utarbetad plan över hur metallsökaren kommer 

att användas, det vill säga vilken typ av sök-strategi som är bäst att använda på just den platsen 

man befinner sig på. 

I Uppåkra valde arkeologerna att ta hjälp av danska amatördetektorister där samtliga haft en 

lång erfarenhet av metallsökare, de här personerna fick fram ett stort material som till största 

del bestod av ädelmetaller så som guld, silver och koppar. En metall som däremot inte finns 

representerad i lika hög grad från fyndsammanställningen efter de danska amatörarkeologernas 

sökningar är järn. Varför detta är fallet beror högst troligen på att detektoristerna valt att sålla 

bort alla järnsignaler detektorn upptäckt för att de föremålen normalt inte anses lika intressanta 

och uppseendeväckande inom metallsökarhobbyn. Detta ger ofta arkeologer en felaktig bild 

över hur fyndsammansättningen ser ut på en plats eftersom att enbart vissa föremål grävs upp, 

ett selektivt urval har alltså skett av detektoristerna. Tidigare presenterades två spridningskartor 

över område två i Uppåkra där först de danska amatörerna gått med sina metalldetektorer och 

därefter en utbildad arkeolog. Det är tydligt att den utbildade arkeologen hittat betydligt mer 

föremål tack vare att han/hon inte diskriminerat järnsignalerna, trots detta får man ändå belysa 

de danska detektoristernas insats på platsen då arkeologerna som jobbat med Uppåkra fått en 

klart bättre bild av platsens föremålsvärld, samt att man tagit reda på att folket i Uppåkra haft 

långväga kontakt med kontinenten. 

I Gudme har metalldetektorn spelat en central roll för fortsatta undersökningar på platsen. Tack 

vare de många pampiga guldfynd i form av brakteat- och solidusskatter som gjorts har Gudme 
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fått en ikonstämpel inom dansk arkeologi. Vad har då undersökningarna med metallsökare 

bidragit med för information till platsen? Precis som i Uppåkra har tusentals fynd gjorts vilka 

berättar hur platsens föremålsvärld har sett ut samt att ett utvecklat kontaktnät med kontinenten 

har existerat. Bland fynden kan exempelvis den enorma mängd accessoarer till kläder nämnas, 

inte minst broscher. Denna fyndkategori har hjälpt arkeologerna att få en exakt datering till 

platsen eftersom just broscher är utmärkt för det ändamålet. Metallsökare har även visat att en 

verksamhet med metallbearbetning varit närvarande på platsen. 

Danmark har sedan länge haft en betydligt mer liberal inställning och lagstiftning beträffande 

metallsökare än Sverige. Detta har utvecklats till ett samarbete mellan arkeologer och 

metalldetektorister där de sistnämnda ofta hjälper till i arkeologiska undersökningar. I Sverige 

existerar denna typ av samarbete, visserligen i en allt lägre grad. Den nya lagen som 

introducerades i Sverige i början av 2018 där man i samband med ansökan om tillstånd för 

metallsökare skall skicka in 700 kronor kommer inte att öka detta samarbete, snarare tvärtom, 

minska, detta eftersom allt mindre har råd att upprätthålla hobbyn.  

Med tanke på att lagstiftningen ser ut som den gör i Danmark hittas betydligt fler lösfynd där 

än i Sverige av amatördetektorister. Lösfynden i sin tur kan indikera på att exempelvis en 

boplats eller ett gravfält kan finnas i närheten, att detta sker i Danmark är inget ovanligt, av just 

den anledningen har fler arkeologiska lokaler hittats i Danmark. Det finns även negativa 

konsekvenser med en alltför liberal lagstiftning; nämligen plundring. I den arkeologiska 

tidskriften Fornvännen har arkeologer fått föra en debatt kring fördelar och nackdelar med en 

alltmer liberal lagstiftning kring metallsökare. Arkeologen Majvor Östergren menar att 

plundringen är svår att upptäcka i Danmark då hobbyanvändandet är så pass utbredd där. Andra 

argument som tas upp i Fornvännen som talar för en mer strikt lagstiftning kring metallsökare 

är exempelvis att metallsökarhobbyn skapar en svart marknad där fornfynd säljs runtom i 

världen, detta eftersom många brukare av metalldetektorn negligerar lagstiftningen och istället 

säljer föremålen de hittar. Östergren menar att de personer som använder metallsökaren som en 

hobby dessutom utgör ett hot mot Sveriges kulturarv då de kan ta fynden de hittar utan att 

rapportera in de till länsstyrelsen. 

Det finns också de arkeologer som menar att metallsökaren är ett användbart redskap inom 

uppdragsarkeologin. De som anser att lagstiftningen bör bli mer liberal menar bland annat att 

föremålen som ligger i marken försvinner om ingen gräver upp de, och att det därför är självklart 

att de som vill ska få bruka sökaren. Arkeologen Martin Rundqvist understryker att föremålen 
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inte väntar i all evighet eftersom vissa typer av metaller, exempelvis brons, bryts ner ganska 

snabbt i ploglagret.  

Håkan Bengtsson och Bengt Söderberg menar att man som regel inom uppdragsarkeologin 

brukar bana av det översta skiktet av matjord för att så snabbt som möjligt komma ner till 

kulturlagren. Detta översta lager innehåller ofta metallföremål av olika slag vilka kan spela en 

viktig roll för platsens kontext. På järnåldersboplatser i Danmark är det en oskriven regel att 

detektorister alltid söker igenom detta översta skikt för att se till att inget missas. I Sverige har 

lagstiftningen gjort att detta inte sker i samma grad, av den anledningen hade 

uppdragsarkeologin gynnats av en allt mer liberal lagstiftning beträffande metallsökare.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att metallsökaren har varit ett mycket betydelsefullt verktyg 

för arkeologin och uppdragsarkeologin de senaste decennierna, både i Danmark och i Sverige. 

Dess användande har bidragit med dels en enorm mängd fyndmaterial, och nya 

järnålderslokaler såsom Sorte Muld har upptäckts. Lagstiftningen reglerar vem som får använda 

den och vart sökningen får ske, Danmark har en klart mer liberal legislatur än Sverige vilket 

har lett till att fler fynd har gjorts i Danmark. Då Sverige har en betydligt mer strikt lagstiftning 

än Danmark har en debatt uppstått där arkeologer såväl som privatpersoner argumenterat för 

eller emot en eventuell liberalisering kring lagstiftningen beträffande metallsökare, denna har 

till största del utspelats i den arkeologiska tidskriften Fornvännen. 
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Sammanfattning: 

Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka metalldetektorns betydelse för arkeologin. I 

uppsatsen har lagstiftningen beträffande metallsökare i både Sverige och Danmark redogjorts. 

Danmark har en mer liberal lagstiftning än vad Sverige har eftersom man i Danmark inte 

behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen, vilket man är tvungen att göra i Sverige. Det har också 

förklarats vad som kan hända om man som brukare av metallsökare inte följer kulturmiljölagen, 

nämligen att man antingen kan dömas till böter såväl som fängelse beroende på hur grovt brottet 

anses vara.  

I texten har det också redogjorts för de undersökningar som gjorts med metallsökare på de 

förhistoriska järnåldersboplatserna Uppåkra och Gudme sedan 1980-talets början. Dels har en 

kort historik kring platserna presenterats för att ge läsaren en förståelse kring hur lokaliteterna 

hamnat i det arkeologiska fokuset, men också hur undersökningarna har gått till samt vilka 

personer som utförde dem presenteras. En del av de fynd som gjorts på platsen har tagits upp, 

både i form av text men också med hjälp av bilder. Fynden som gjorts med metallsökare har 

visat att båda platserna haft kontakt med kontinenten och varit en del av ett större handelsnät 

då exempelvis fynd med rötter från romarriket har hittats. 

Den debatt som pågått i Sverige huruvida Sveriges lagstiftning gällande metallsökare bör 

liberaliseras eller ej har presenterats, argument från både de som är för samt de som är mot har 

redovisats. Majoriteten av de som deltagit i debatten är arkeologer vilka har publicerat de flesta 

av sina debattartiklar i den arkeologiska tidskriften Fornvännen, förutom arkeologernas åsikter 

vävs även allmänhetens synpunkter in i form av två medlemmar från Sveriges 

metallsökarförening. De arkeologer som argumenterar för att lagen bör stramas åt menar att 

metallsökaranvändning ger upphov till den svarta marknad som finns där fornfynd skeppas runt 

över hela världen, vidare menar de också att en allt för oreglerad lagstiftning är ett hot mot 

Sveriges kulturarv då de personer som hittar fynden kan ta dem utan att kontakta länsstyrelsen. 

De arkeologer som istället anser dagens lagstiftning vara allt för strikt hävdar att de föremål 

metallsökare genererar fram bidrar till forskningen mer än vad det annars gjort om föremålen 

fått ligga kvar i marken. Utöver föregående argument förklarar arkeologerna att föremålen i 

marken inte kan överleva hur länge som helst vilket är en vanlig missuppfattning bland många, 

och att de undersökningar som därmed görs med metallsökare är av stort värde för arkeologin.  

 

 



47 
 

Källförteckning: 

 

Del i bok (antologi) 

Hedeager, Lotte, Asgard reconstructed? Gudme – A ‘Central place’ in the north. I Topographies 

of power in the early middle ages, Theuws, F. (Frans), De Jong, Mayke & Rhijn, Carine van, 

Transformation of the roman world; v. 6, 467-507, Leiden: Brill, 2001.  

 

Hårdh, Birgitta, Uppåkra – ett järnålderscentrum med lång kontinuitet, 1998. I Burenhult, 

Göran, Arkeologi i Norden 2, Natur & Kultur, Stockholm, 2012.  

 

Jørgensen, L. Gudme-Lundeborg on Funen as a Model for Northern Europe? I: O. Grimm & 

A. Pesch, eds. The Gudme/Gudhem Phenomenon. Schriften des Archäologischen 

Landesmuseums. Ergänzungsreihe, Band 6. Neumünster: Wachholz Verlag, pp. 77–89, 2011. 

 

Lindell, Maria, Utgrävningar i Uppåkra – en översiktlig beskrivning av de inledande 

utgrävningarna utförda under åren 1996–1998, i Uppåkra – Centrum i analys och rapport, 

red. Lars Larsson, Lund: Lund Tryckeri AB, s. 3–22, 2001.  

 

 

Internetkällor:  

Brottförebyggande rådet, Brott under ytan – en undersökning om fornminnesbrott, 2007, 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180008620/1371914725011/2007_5_bro

tt_under_ytan.pdf (Hämtad 2018-04-17) 

 

Fisher Research Labs. Company History. 

http://www.fisherlab.com/about.htm (Hämtad 2018-02-08) 

 

Guldström & Co AB. Metalldetektor allmänt. Holsbybrunn. 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180008620/1371914725011/2007_5_brott_under_ytan.pdf
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180008620/1371914725011/2007_5_brott_under_ytan.pdf
http://www.fisherlab.com/about.htm


48 
 

https://www.guldstrom.se/soekdjupet (Hämtad 2018-02-12). 

 

Kulturministeriet, Metaldetektor og Danefæ. 2017-09-08. 

https://slks.dk/fortidsminder-diger/metaldetektor-og-danefae/ (Hämtad 2018-02-14) 

 

Länsstyrelsen. Tillstånd för användande av metallsökare. Östergötland.  

http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-

och-fornlamningar/tillstand-for-anvandande-av-metallsokare/Pages/default.aspx (Hämtad 

2018-02-13) 

 

Natmus, Votifund fra Gudme, 2016, 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/677 (Hämtad 2018-04-10) 

 

Riksantikvarieämbetet, Det uppdragsarkeologiska systemet, 2018-05-24. 

https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/fornminnen-2-

kap/uppdragsarkeologi/det-uppdragsarkeologiska-systemet/ (Hämtad 2018-08-28) 

 

Riksantikvarieämbetet, Införande av ansökningsavgift i metallsökarärenden, 2016-06-20. 

http://www.regeringen.se/contentassets/39d61b5128b4483590c14850475fa8b9/promemoria.i

nf.ansknavgift.metallskar..pdf (Hämtad 2018-02-13) 

 

Rättsinformation. Museumsloven. København: Kulturministeriet. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12017#K9 (Hämtad 2018-02-14) 

 

Sverige Radio P4 Värmland, Nya avgifter upprör metalletare, 2018-01-22. 

https://www.guldstrom.se/soekdjupet
https://slks.dk/fortidsminder-diger/metaldetektor-og-danefae/
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/tillstand-for-anvandande-av-metallsokare/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/tillstand-for-anvandande-av-metallsokare/Pages/default.aspx
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/677
https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/fornminnen-2-kap/uppdragsarkeologi/det-uppdragsarkeologiska-systemet/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/fornminnen-2-kap/uppdragsarkeologi/det-uppdragsarkeologiska-systemet/
http://www.regeringen.se/contentassets/39d61b5128b4483590c14850475fa8b9/promemoria.inf.ansknavgift.metallskar..pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/39d61b5128b4483590c14850475fa8b9/promemoria.inf.ansknavgift.metallskar..pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12017#K9


49 
 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6866976 (Hämtad 2018-04-

04) 

 

Sveriges Riksdag. Kulturmiljölag 1988:950, SFS 2017:1293. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950 (Hämtad 2018-02-15). 

 

SVT Nyheter Halland, Metalletare rasar – ny avgift kan döda hobbyn, 2018, 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/moderna-skattletare-overhopar-lansstyrelserna-nu-

infors-avgift, (hämtad 2018-04-03). 

 

Västarvet, Arkeologisk konservering. 

http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/konservering/olika_former_av_konservering/ark

eologisk-konservering/ (hämtad 2018-08-20) 

 

Medlemsblad: 

Svensson, Håkan, Metalldetektorbruk i Sverige – metod och erfarenheter, Numismatiskt Unions 

medlemsblad (NNUM) nr 1, 2016.  

 

 

Rapport: 

Henriksen, Mogens Bo, Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering 

af bopladser med detektorfund fra jernalder og midelalder. Skrifter fra Odense Bys Museer 

vol. 5, 2000.  

 

 

Tidskriftsartiklar: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6866976
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/moderna-skattletare-overhopar-lansstyrelserna-nu-infors-avgift
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/moderna-skattletare-overhopar-lansstyrelserna-nu-infors-avgift
http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/konservering/olika_former_av_konservering/arkeologisk-konservering/
http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/konservering/olika_former_av_konservering/arkeologisk-konservering/


50 
 

 

Dobar, Andres. S, Between rescue and research: An evaluation after 30 years of liberal metal 

detecting in archaeological research and heritage practice in Denmark, European journal of 

archaeology, Vol.16(4), s. 704-725, 2013. 

 

Fabech, Charlotte, Metallsökning inom uppdragsarkeologin: en angelägen diskussion, 

Fornvännen, 2012(107), 203–206.  

 

Rundqvist, Martin, För en liberalisering av de svenska metallsökarreglerna, Fornvännen, 

2008(103):2, s. 118–122. 

 

Svensson, Håkan & Söderberg, Bengt, Dumpad kunskap? : om metallsökning och 

uppdragsarkeologins villkor, Fornvännen, 2009(104):2, s. 131–136.  

 

Östergren, Majvor, Metallsökning inom uppdragsarkeologi och vetenskaplig forskning, 

Fornvännen, 2013(108), s. 53–57.  

 

Tryckta böcker: 

Burenhult, Göran, Digital Teknik inom arkeologin, Stockholm: Institutionen för arkeologi, 

1996. 

 

Clark, Anthony J, Seeing beneath the soil, Routledge, 1996. 

 

Colin, Renfrew & Bahn, Paul G, Archaeology: theories, methods and practice, London, 

Thames and Hudson, 2004.  

 



51 
 

Hårdh, Birgitta, Fler fynd i centrum: materialstudier i och kring Uppåkra, Almqvist & Wiksell 

International, 2003.  

 

Hårdh, Birgitta, Fynden i centrum: keramik, glas och metall från Uppåkra, Almqvist & Wiksell 

International, Stockholm, 1999.  

 

Hårdh, Birgitta, Uppåkra: centrum och sammanhang, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 2001.  

 

Knallström, Bo, Slagfältet – om bataljen vid Landskrona 1677 och fynden från den första 

arkeologiska undersökningen av ett svenskt slagfält, Efron & Dotter, Saltsjö-Duvnäs, 2006. 

 

Larsson, Lars, Uppåkra: centrum i analys och rapport, Stockholm, Almqvist & Wiksell 

International, 2001. 

 

Nielsen, Poul-Otto, The archaeology of Gudme and Lundeborg: papers presented at a 

conference at Svendborg, Arkӕologiske studier 10, København: Akad. Forl, 1994.  

 

Olsen, Björnar, Från ting till text – Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning, Lund, 

Studentlitteratur, 2003. 

 

Uppsatser: 

Heinerud, Elin, Är kulturarv värda att bevara? En analys av kulturarv genom ett närmare studium av 

Irak 2003–2007, CD-Uppsats, Lunds universitet, 2008. 

 

Nyberg, Fredrica, Vinst eller skada? Metalldetekteringens möjligheter och begränsningar för 

arkeologisk verksamhet i Sverige, Lunds universitet, 2015.  

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D3%95


52 
 

Roach, Wayna. L, Archaeological application of the metal detector, The College of William 

and Mary in Virginia, 2001. 

 

Wing, Laila, Metallsökning – hot eller tillgång – jämförelse mellan lagstiftning och praktik 

gällande metallsökning i Sverige och Danmark, Stockholms universitet, 2013. 

 

 

Bilagor: 

 



53 
 

 

Bilaga 1. Ansökningsblankett om tillstånd för att använda metallsökare. 

 

 

 

Bilaga 2. Fortsättning av bilaga 1.  

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Fortsättning av bilaga 1 & 2.  

 

 

 

 

 

 


