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Beslut om inlösen av upphittade fornfynd inom fastigheten 

Hjälmared 1:82, Alingsås socken och kommun, Västra 

Götalands län  

 

Riksantikvarieämbetet beslutar med stöd av 2 kap. 16 § kulturmiljölagen (KML 

1988:950) att staten ska lösa in åtta bronsföremål för ett värde av 53 500 SEK. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har bett Riksantikvarieämbetet att bedöma om 

staten ska lösa in åtta bronsåldersfynd som påträffades av dig inom rubricerad 

fastighet. Fynden anmäldes till länsstyrelsen den 12 april 2021. Fyndplatsen har 

fått id-nummer L2021:2810 i Kulturmiljöregistret (Fornsök). 

 

Fynden påträffades på marken utanför några stenblock i otillgänglig skogsmark i 

samband med kartritning. Länsstyrelsen initierade en efterundersökning på 

platsen i samarbete med Göteborgs universitet. Vid efterundersökningen 

konstaterades att det rörde sig om ett depåfynd, dvs en fyndplats och inte en 

fornlämning. Bronsföremålen är en del av ett av de största depåfynd från yngre 

bronsåldern som någonsin gjorts i hela Sverige. Depån som helhet består av 96 

föremål och fragment i brons. Föremålen utgörs huvudsakligen av praktföremål för 

personlig utsmyckning. 

 

Fynden som staten löser in består av åtta mycket välbevarade bronsföremål. 

De består av fyra halsringar, två nålar, en kedja i fem fragment samt en gjuttopp.  

 

Enligt extern expert är fynden från bronsålderns period V-VI ca 750-500 f Kr och 

äldre förromersk järnålder ca 550-300 f.Kr. De är av mycket stort vetenskapligt 

värde och ett par av fynden är mycket ovanliga. Även den otillgängliga fyndplatsen 

kommer att ha stort värde för den forskning som pågår om bronsåldern 
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Fynd 

id 

Sakord Vikt 

(g) 

Längd 

(mm) 

Bredd 

(mm) 

Tjocklek 

(mm) 

Antikvarisk bedömning 

1 Spiralnål 

 

153,6

1 

205 108 4 Ovanligt stor och tidigare 

okänd i Västergötland. 

Mycket ovanlig. 

2 Halsring, 

Typ 

Wendelring 

69,19 179 88 15 Minst 2 av de svenska är 

funna i Västergötland.  

3 Halsring Typ 

Wendelring 

15,32 140 60 10 Se ovan 

4 Halsring Typ 

Wendelring 

19,72 130 88 10 Se ovan 

5 Kedja i fem 

delar 

50,85 1084 9  Kedjor av bronslänkar är 

mycket ovanliga i Sverige. 

6 Dräktnål med 

2 lösa ringar 

43,76 177  6 Mycket ovanliga och oklar 

användning. Troligen 

nordtysk typ.  

7 Halsring 

Streckornerad 

ovansida 

179,2

2 

  4 Ovanlig typ med östdansk 

spridning samt 

Västskandinavien. Tidigare 

okänd i Västergötland!  . 

8 Gjuttopp 26,85 38 24 Djup  

20 

Stort informationsvärde för 

att bedöma gjuteri och 

metall- samt 

fyndsammansättningens 

bakgrund 

  Tabell 1. De föremål som är inlämnade för bedömning om ersättning. 
 

 

Efter externa experters utlåtande och konsultering av internationella bedömare ser 

värderingen ut enligt tabell 2 (se nedan). 
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Fynd Id Föremål Värdering 

1 Spiralnål 21 000 

2 Halsring 8 000 

3 Halsring 3 500  

4 Halsring 3 500 

5 Kedja, fragmenterad, 

ingående i större smycke 

3 000 

6 Nål 4 000 

7 Halsring, m dekor 10 000 

8 Gjuttopp 500 

 Totalbelopp: 53 500 SEK 

Tabell 2. De inlämnade fyndens värde. 
 

 

Fynden är inlämnade till Västsvensk konservatorsateljé inom Förvaltningen för 

kulturutveckling vid Västra Götalandsregionen i väntan på fyndfördelning. Lödöse 

museum avser att föra fynden till sina samlingar. 

Skälen för beslutet 

Enligt 2 kap. 3 och 4 §§ (1988:950) kulturmiljölagen tillfaller fornfynd, dvs föremål 

som är äldre än 1850 och som saknar ägare och som påträffats utan samband 

med en fornlämning, upphittaren. 

 

Upphittaren är dock skyldig att erbjuda staten att lösa in fornfyndet mot betalning 

(hembud) om föremålet består av guld, silver, brons eller annan legering med 

koppar eller om fyndet består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit 

nedlagda tillsammans.  

 

Vid inlösen av fynd som är hembudspliktiga skall ersättningen enligt 2 kap. 16 § 

KML utgå till upphittaren med ett belopp som är skäligt med hänsyn till fyndets 

beskaffenhet, för föremål av ädelmetall dock minst motsvarande metallvärdet 

uppräknat med en åttondel.  

 

Upphittaren har endast rätt till ersättning för hembudspliktiga fynd som hen själv 

har påträffat. Fynd som framkommer vid en arkeologisk undersökning faller 

sålunda inte under lagen om hembudsplikt utan tas om hand av arkeologerna som 

ansvarar för undersökningen. 
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För värdering av fornfyndets ekonomiska värde har externt expertutlåtande 

inhämtats. Vid värderingen har hänsyn tagits till fyndens skick, bevarandegrad, 

metallinnehåll och kulturhistoriska betydelse. Den nya kunskap som fyndet bidragit 

till är vetenskapligt och kulturhistoriskt mycket viktig. 

 
 
Detta beslut har fattats av enhetschef Solveig McKenzie efter föredragning av 

handläggare Sofia Kahl. Även handläggare Tina Mathiesen har deltagit i 

handläggningen av ärendet. 

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift. 

 

För utbetalning behöver vi kontouppgifter samt bankintyg (dokument/utdrag från 

banken som visar korrekt kontonummer) från dig. Besked om detta kan lämnas till 

sofia.kahl@raa.se tel: 08-5191 89 23. Ange dnr. RAÄ-2021-1290. Utbetalning kan 

inte ske om inte bankuppgifter kommer in. För snabb hantering och utbetalning vill 

vi därför att ni skickar in kontouppgifter snarast. 

 

 

 

 

Digital kopia till: Länsstyrelsen Västra Götaland 

Bilaga 1. Hur du överklagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sofia.kahl@raa.se


 

5 (5) 

Bilaga 1.                        Hur du överklagar  

Detta beslut kan överklagas. I överklagandet, som ska vara skriftligt, ska du ange 

vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat. Du bör också tala om varför 

du anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska skickas till Riksantikvarieämbetet 

och måste ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. 

Ett överklagande ska innehålla uppgift om: 

   1. personnummer, 

   2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress 

där klaganden kan anträffas för delgivning genom stämningsman, 

   3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med 

undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver 

uppges endast om rätten begär det, 

   4. e-postadress, och 

   5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning. 

I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om 

vad ett överklagande som ska prövas av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla. 

Riksantikvarieämbetet prövar om överklagandet inkommit i rätt tid  och överlämnar 

det sedan till förvaltningsrätten. Även om Riksantikvarieämbetet ändrar beslutet 

kommer det nya beslutet att överlämnas till överinstansen. Överklagandet ska 

anses omfatta det nya beslutet. 

Överklagandet ska lämnas/skickas till Riksantikvarieämbetet.  

Glöm inte att ange ärendets diarienummer i överklagan. 

Riksantikvarieämbetes adress och telefonnummer är: 

 
Riksantikvarieämbetet 
Box 1114 
621 22 Visby 
 
Tfn: 08-5191 8000 (vx)   

e-post: registrator@raa.se 
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