STATENS HISTORISKA MUSEER
STATENS HISTORISKA MUSEUM
KUNGLIGA MYNTKABINETTET
DATUM
2006-01-31

ATT HITTA ARKEOLOGISKA FYND
Har du hittat ett arkeologiskt fynd i jorden?
Om du i samband med byggnation eller annan markförändrande åtgärd påträffar arkeologiska föremål
är du enligt Kulturminneslagen, [www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.html], skyldig att avbryta
arbetet omedelbart. Du ska sedan vända dig till länsstyrelsens kulturmiljöenhet, [www.lst.se], i länet
där du bor. Du kan också vända dig till närmaste länsmuseum eller polismyndighet för att få hjälp med
vidare kontakter.
Varför måste man avbryta arbetet omedelbart?
Det är viktigt att en arkeolog får se fyndplatsen där föremålet kommit fram. Det kan finnas ytterligare
spår som är viktiga för helhetstolkningen av fyndet, spår som kan vara svåra för en icke-expert att se
och som lätt kan förstöras om byggandet fortsätter.
Får jag behålla fynd som jag hittar?
Kulturminneslagen säger att man är skyldig att lämna ifrån sig:
• Fynd helt eller delvis gjorda av ädelmetall
• Fynd som kan ha ingått i ett såkallat depå- eller offerfynd, d.v.s. fynd som har medvetet
deponerats i jorden
• Fynd som kommer från en känd fornlämning
Övriga fynd tillfaller enligt lagen upphittaren.
I de första två fallen kan man få ersättning från staten när man lämnar in fynden.

Har du hittat ett arkeologiskt fynd utan att gräva i jorden?
Det händer att man hittar arkeologiska fynd på stränder när vårfloden har sjunkit undan eller i nyplöjda
åkrar. Det är då också viktigt att du visar upp fyndet på länsmuseet där du bor, [www.museifonstret.se].
Det är dessutom bra att markera fyndplatsen så noggrant som möjligt på en storskalig karta, t.ex.
topografiska kartan. Många länsmuseer gör besiktningar på fyndplatsen.
Varför är det viktigt att visa upp fyndet?
De bevarade arkeologiska fynden utgör en bråkdel av föremålen som en gång funnits. De är fragment
av en rik verklighet. Det är därför viktigt att så många som möjligt av dessa fragment blir kända så att
man med deras hjälp kan skaffa sig helhetsbilder av forntiden.
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