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Dnr 7812-2018

Länsstyrelsen
Gävleborg
Enheten för samhällsutveckling
Kulturmiljöfunktionen
Tobias Olsson Grahn

Tel.+46(0)10-2251269
tobias.olsson.grahn@lansstyrelsen.se

Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen (NO A)
Fönmdersöloningsledare Benny Beutelrock
Bennv.beutelrock@polisen.se

Åtalsanmälan för olovlig användning av metallsökare samt
underlåtelse att rapportera fornfynd, Brott mot §§4, 5,18, 2a
kap. i Kulturmiljölagen.
jhar hittat silvermynt från 1700-talet som faller inom ramen för
Kulturmiljölagens definition av fornfynd. 12 kapitel, 3 §, def!nierasi/ö/'«^«^
som foremål som saknar ägare vid upphittandet och antingen påträffas i eller
vid en fornlämning, eller kan antas vara från tiden före 1850.
Enligt 2 kap 4 §, andra stycket, tillfaller det aktuella fornfyndet upphittaren,
men enligt 4 § l är upphittaren skyldig att erbjuda staten att lösa in det eftersom
det helt eller delvis består av silver. Eftersom det rör sig om ett fornfynd som
ska hembjudas staten är upphittaren skyldig att snarast anmäla fyndet till
Länsstyrelsen eller Polismyndigheten., enligt 5 §.
(har inte kontaktat Länsstyrelsen angående det upphittade
silvermyntet.
enligt egen uppgift använt sig av metallsökare för att hitta både det
ovan nämnda silvermyntet och andra fynd (se bilaga 1) utan något tillstånd från
Länsstyrelsen, i strid med Kulturmiljölagen. 2 kap 18 §. Av muntlh^ppgitt från
Maria Björck på Länsmuseet Gävleborg, samt av uppgift pä^J^^agen
blogg framgår det att han inte avser ansöka om sådant tillstånd.
Tillstånd att använda och medföra metalldetektor lämnas, enligt 19 §5 endast för
verksamhet som antingen ingår i vetenskaplig forskning eller som avser att
söka efter annat än fornfynd. Av^^^^)blogg och artikeln i Expressen
framgår det att han är ute efter bland annat skatter och mynt, men han nämner
också att han inte söker på fornlämningar.
Länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsen bedömer mot ovan relaterade bakgrund att brott mot
kulturmiljö lagen kan föreligga.

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 l p QQ

Webbadresswww.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borg masta rp lan

Fax 010-225 11 50
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Särskild anmälningsblankett upprättas och biläggs. Anmälan stöds även av
övriga bilagda handlingar.
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen
namnunderskrift.

Patrik Havermann
Enhetschef Samhällsutveckling

Tobias Olsson Grähn
Handläggare/Arkeolog

Underrättelser
Länsstyrelsen önskar fortlöpande underrättelse om ärendehandläggningen, samt
kopior av beslut som är av intresse for Länsstyrelsen.

Bilagor:
1. Tjänsteantecknm^mrnisstanke om brott mot Kulturmiljölagen
3. Fyndplats för "myrmalm" med kringliggande kulturlämningar
4. Sammanställning av^^^^^b loggin lägg inom kategorin
"Metalldetekto^VhärntaUten 24/10-2018)
5. Utdrag trån(^^^^^^^)flöde paFacebook.com (10/8-2018)
6. Artikel ur Expressen (publicerad 19/8-2018)
7. E-post frän Kungliga Myntkabinettet (20/8-2018)
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Dnr 7812-2018

Länsstyrelsen
Gävleborg
Enheten för samhällsutveckling
Kulturmiljöfunktionen
Tobias Olsson Grahn
Tel.+46(0)10-2251269
tobias.olsson.grahn@lansstyrelsen.se

Tjänsteanteckning om misstanke om brott mot
Kultur milj Ölagen
Länsstyrelsen Gävleborg tog emot ett telefonsamtal
fiånH[^^^^^|pen
6
augusti 2018.(Halade hittat ett föremål som han misstänkte var myrmalm
och ville att någon sakkunnig skulle göra en bedömning och eventuellt datera
idet Föremålet påträffades enligt uppgift en bit ner i marken i^^^lv
(kommun. Vid förfrågan om omständigheterna kring upphittandet
att han var ute och letade "guld och sånt". Samtalet avslutades
med en uppmaning till^^^|om ätt maila direkt till mig med bilder på
föremålet samt en angivelse om fyndplatsen.
Ett mail inkom på eftermiddagen den 6/8 (bilaga 2). I mailet uppgav|
fyridet påträffats i en gammal byväg ca l dm under markytan och angav
koordinaterna till fyndplatsen samt ett flertal bilder. I mailet fanns även länkar
till^^^^Pmail, web/shop och profil på Facebook. Koordinaterna for
fyndplatsen angav att "myrmalmen" upphittats i närheten av flera kända
kulturlämningar (se bilaga 3).
och b logg framgick a(t^^^(ägnar sig åt
metalldetektering och har enligt bloggen sökt på flera platser i länet (bilaga 4).
Länsstyrelsen har inte prövat några tillståndsansökningar rörande användning
av metallsökare för de aktuella platserna.
Länsmuseet Gävleborg kontaktades för att dels
fyndbestämning och/eller datering, dels för att uppmärksammas om att fyndet
kan ha påträffats genom illegal sökning med metalldetektor.
Därefter kontaktades^^Jptör förmedling av kontaktuppgifter till
Länsmuseet och meddela att de kunde kolla på hans fynd, men även för att
informera om tillståndskravet för att använda metallsökare.^^Utillfrågades
om han hittat "rnyrmalmen'' med hjälp av metalldetektor, vilket besvarades
med ett "ja". JUifrågasatte tillståndskravet för metallsökare och menade att
systemet som används i Danmark är betydligt bättre än det svenska. Han
nämnde att det varit en ganska hetsig diskussion angående tillståndskravet för
tillstånd metallsökare i Sverige och han verkade ha en övergripande uppfattning

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 10 00

Webbadresswww.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 010-225 11 50

E-postgavleborg@lansstyrelsen.se

Page 3 of 35

2(2)

BILAGA 1

Dnr 7812-2018

2018-10-31

om vad som gäller angående tillstånd och avgifter. Innan samtalet avslutades
förtydligades vad som gäller kring metallsökare, och det bestämdes att^^^B
slcalle fa blanketten för metallsökaltillstånd i samma mail som kontaktuppgifter
till Länsmuseet.
(besökte Länsmuseet några dagar senare (mellan 7/8-10/8) och lät dem
undersöka fyndet som han bedömde vara myrmalm. Även museet
uppmärksammade^B^på tillståndskravet för metallsökare. Enligt muntlig
uppgift från Maria Björck (avdelningschetokeolog) visade han dock ett tydligt
ointresse för att ansöka om något sådant tillstånd. Länsmuseet behöll
"myrmalmen".
Länsmuseet besiktade även platsen där^^^Juppgav att han påträffat
"myrmalmen". De kunde ana att någon grävt med spade i området.
Länsstyrelsen har i skrivande stund inte fått någon ansökan om tillstånd att
använda metallsökare
från^^^^^^^^
Det är i dagsläget oklart om han varit
i kontakt med berörda markägare för de platser han sökt med metal[detektor.
g från 6/8 2018 står det att "myrmalmen" hittades med
detektorn "här om dagen". I samma inlägg har han lagt till en "redigerad del"
där han beskriver sig ha hittat ett kastmynt i silver från 1772 "på baksidan".
laven sökt med
Enligt ett inlägg p^inprofil på Facebook hai
metalldetektor i^J^^Hallands län. Inlägget är daterat till 10/8-2018 (se
bilaga 5).
Den 19/8 publicerades en artikel i SportExpressen där£^^^mtalar om
att han "sedan en tid tillbaka snöat in på skattjakter" och letar efter "det där
fyndet som kan göra honom ekonomiskt oberoende" (se bilaga 6).
Den 20/8 blev Länsstyrelsen Gävleborg uppmärksammade om
kontaktat Kungliga Myntlcabinettet (KMK) angående detta myntfynd (se bilaga

n

Tobias Olsson Grahn,
den 31 oktober 2018

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 10 00

Webbadresswww.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmäslarplan

Fax 010-225 11 53

E-post gavleborg @lansstyrelsen.se

Page 4 of 35

Bilaga 2. E-postfråni
Ämne

tredje gången jag skickar hoppas jag har rätt adress nu

Från

•MM

Till

Olsson Grahn Tobias

Skickat

den 6 augusti 2018 16:39

Hejsan det var jag som pratade med dig i dag ang Myrmalm som ev kan vara flera tusen år gammal.
Vi hittade denna klump mitt i en gammal byväg l dm ner i mittrännan. Vi grävde upp den och vi tror
det är myrmalm som vore spännande att datera på något sätt med tanke på fydplasen som är
bild och koordinater. l Närheten
där har de tydligen funnit något kråkjärn som kanske daterar om järnet med över 1000 år. Därav
känns det extra spännande med denna järnklump.
Tack för hjälpen
Vikten är 3224 gram mått ca 17xl7x5cm

Bestregards

Address:
Phone:
Swish:
E-mail:
Web/Shop:
Social media
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Länsstyrelsen
Gävleborg

Bilaga 3:
Karta

Teckenförklaring
•
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—
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RAÄ Fornlämningar {FMIS) yta
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Fyndplats för "Myrmalm"
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SWEREF 99TM
Fyndplatsens koordinater:

Co! J

Guld

Metalldeiekior

GarrettACE200i
Q S februari, 2013

^^^^^^^| ^ O kommentarer

%• Gaireit ACE, Metall detektor, SkatljaU

Garrett ACE 200i är den metalldetektorn som jag inköpt nyligen, Med denna kommer Jag
leta metaller pä stränder l sommar och förhoppningsvis hitta lite rolig och gärna äldre
fynd. Det är magiskt spännande att vara ut pä promenad med denna maskin. Det blir
flera kilometer gång varje gång man ger sig ut på sökning, faktiskt över milen senast.
Detta hittade jag just innan kylan och isen slog till här I
Liko O

Sluta

Twecl

Spain

a

Kommentera
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E-postadressen publiceras Inte. Obligatoriska fält är märkta •
Kommentar

Namn'

E-postadress *
Prenumerera på sajten
Signa upp föratt få senaste nytt!

Webbplats

E-post *

Skicka kommentar

Prenumer

era

Arkiv
jVälj månad

[v]

Följ via sociala medier

Tema: ColorMag av THemeGrlll. Drivs med WordPress.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
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Sida l av 3

Meta l [detektor n gav ett trevligt fynd!
Q 26 april, 3018 J^IH^
Meulldctekiorn

l förrgår tillbringade jag en hel dag ] naturen. Först var jag tvungen att kolla en bäck i
bor i närheten. Vårfloden var ganska kraftig och snårig terräng. Inte en optimal bäck for
guld men, det är ju så att om man inte upptäcker nya ställen och provar så kan man inte
riktigt vara säker på om det finns eller Inte. Och tyvärr ingen guldutdelning i vaskpannan
denna gång. Men jag ska ge samma bäck en till chans men då närmare berget & och
förhoppningsvis mer sand och sten än dy... Efter denna guldvaskning vart jag i stället
mer sugen på skatter, mynt, ringar och artifacts med min metalldetektor. Jag hoppades
naturligtvis på att finna en kista full av guld med ett gäng diamanter och briljanter &
men tyvärr Inte denna gång. Däremot myckel spännande att hitta en järngrej. Den låg
milt pä en gräsmatta där man antagligen tidigare planterat/potatisodling förr i tiden, En
stor järnkrok med kätting och en liten fästkrok. Den stora metalldelen var ca 40
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centimeter lång och vad jag kan tro sjiJiajJerianvänds av någon
naiurbruksvärdare/bonde tillbaka i irOTri
tillägga att söka l sand och i jord med detektor år stor skillnad. Jag har ingen plnpoint
utan bara den stora delen och det är oerhört svårt att se i mörk Jord blandad med sten
och gräs. Så pinpoint ärett måste vid jordlelnlng. Nya resor är på gång och nu vill Jag
hitta lite guld eller mynt.

[

Ute O] [siiaio]

Twcet

Spott

O

Många trevliga fynd på stranden!

Kommentera
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E-posta dressen publiceras Inte. Obliga
Kommentar

Namn'

E-postadress *

Webbplats

Skicka kommentar

Tema: ColorMag avTliemeGrill. Drivs med WordPress.

Social media & sharing icons powered by UltlmatelySocial
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Metalldcickwr

Rit ur

Många trevliga fynd på stranden!
Q Ii maj,

Okommcnurcr

%• fynd pfl stranden, GancUACE, M et all d DI ek t c ring

l dag har frun och jag spenderat halva dagen under solen på stranden ^^^^ Medans
frun solade sig körde jag med metalldetektorn. 22 grader varmt, så skönt att gå barfota,
äntligen sommar! Sä fort man slår på metalldetektorn och börjar leta känner man sig
som en skattletare. Alla tankar på annat liksom spolas iväg och man bara går där med
metalldetektorn i ena handen och väntar på det magiska pipet. Pip och direkt är man
framme med spaden och gräver upp fyndet. Tänk om det kan vara en ring, en guldring
med en fet diamantl Nä tyvärr Inle ännu men dagens jakt gav riktige roliga saker. Totalt
hittade jag nog ett tjugotal saker. En vass spik mindre på stranden tyckte jag kändes
skönt att få bort, tillika vassa kapsyler. Men rollgast är Ju saker annat än skräp som l.ex
mynll l dag fann Jag tre mynt och 10-kronan från 1992 kan Jag fortfarande använda, så
den hamnar i spargrisen. En 50-örlng från 2004 var kanske inget riktigt fynd men ett fint
silvermynt, en 10-orlngfrån 1931 är inte helt fel. Jag måste säga att vandra runt med
metalldetektor och leta föremål i en omgivning som stranden på ^^^ftär otroligt
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kom
vackert, rogivande och spännande p^arnrn^jåns
på efteråt är att alla metallsökare Inl^i
stränderna. För som synes på bilden, det finns riktigt vassa föremål som inte är så skönt
att springa på. jag kommer säkert återkomma med fler historier från stranden, så häll
tillgodo, här är rynden från dagens tur tilll

Prenumerera på sajten
Signa upp för att få senaste nyt!!
E-post *

Prenumer

era

Arkiv
Välj månad

Följ via sociala medier
Gl 11 Slum |
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Metalldelektorn gav ett trevligt fynd!

med metalldetektorn

Kommentera
E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta
Kommentar
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Namn*

E-postadress *

Webbplals

Skicka kommentar

Social media & sharing icons powered by UltlmatelySodal
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med meta l [detektor n
O tarnaj.2018

* O ko m momai er » söfing. Enkrona, Lckukcr

Som jag skrivit tidigare sä kanske alla läsare insätt att jag älskar att leta med
metalldetektorn. Random skatter av alla slag pä alla möjliga och omöjliga stallen.
Naturligtvis så är skatterna /mynten / smycken etc mer ovanlig än skräpet som jag
plockar bon från stränderna, l stort sätt så går det ett mynt på ca 10 vassa
alumtnlumbitar, typ kapsyler, smält aluminium och gamla vassa öl-kapsyldelar. När man
rensar fickorna så tänker man alltid NEJ detta ska Inte ligga i sanden så att fötterna skärs
upp. Nu till det otroliga... Länsstyrelsen har ju infört ansökningar som kostar 700 kronor
för att få söka på olika platser. Och de kan avslå utan att man får pengarna tillbaka. VI
metallsökare rensar stranden från vassa föremal och ska således betala 700 kronor för
att få rensa bort vassa metalldelar. Skandal enligt mig.
Egentligen borde vi få betalt för alt hålla stränderna fina. Inte betala som de nyligen
bestämt. Så om någon kommer fram till mig från länsstyrelsen ang detta kommer ja be
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dem att placera ut alla farliga metallddar Iger^
sina fötter.
Jag tänker Inle betala föra att göra nytta l samhället så jag söker på där jag vill med min
detektor, och givetvis säker man Inte på fornlämnlngar.
Dagens fynd från ^^^^^^ gav en fin leksaksbil. Ganska ny tror jag och de blåa
naket tror jag är lite äldre, är det någon som saknar leksakerna är det bara att höra av
sig.. Myntet, 5 öringen var nog det rollgaste fyndet från 1 973. Hoppas snart på nya
storfynd. Bye the way... Är det någon som saknar dessa nycklar?

Prenumerera på sajten
Signa upp för att få senaste nytt!
E-post *
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Många trevliga fynd på stranden!

Underbara ställen att spela på och magiska fynd!
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MeiiillueleMor

Muslc

Mujik

UnC.ilegarljetl

Underbara ställen att spela på och
magiska fynd!
a23Junl.2018

Sommaren har satt igång ordentligt gällande speiningar och glg. Jag har tvä fina
spelnlngar kvar i sommar p3 magiska platser och det är^^^^^^^^^^^fc den
^J^HH^K

^^^^^^^•^^••^^^^^^^^^^^^^••M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^men först ^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^BP Men i onsdags var
Jag och körde ett set på^^m^|^B^^0utanfärQ^Pp3 slätterna. Det är en
riktigt liten pärla detl Riktigt mysigt ställe alt spela på med fantastiska människor, unik
design på diverse Inredning gör inte saken sämre, tillika att de serverade Oden DIPA öl
från Bålsta, den var riktigt god. Tack^^^^^^^^^^^P för att ni kom och lyssnade.
Nu ser Jag fram emot en till magisk konsert
| och alla är naturligtvis välkommenT
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Jag måste ju bara dela mod mig av fynd som Jag oe

littat.

Det blir fler och fler Intressanta fynd med tiden. Nu l veckan hai^^^^poch jag letat l
^H^^^^B. En del av fynden är faktiskt lite speciella. Luskammen till exempel. Den är
tillverkad i metall, koppar och från vad Jag kan spåra den sä borde det minst vara 180Dtalct. Sedan har vi hittat vad vi tror är ett askfat. Baksidan är stämplad OPA 18-8
FINLAND. Det är en konstnär som heter TIMO SARPANEVA som designade rostfria
serviser, tallrikar osv. Magiska fynd, det blir bara roligare och roligare alt leta med
metalldetektorn.

Prenumerera på sajten
Signa upp for att få senaste nytt!
E-post •
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E-posladress *

Webbplats

Skicka kommentar

Tema: ColorMag avThemeGrill. Drivs med WordPress.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
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'och jag hittade Gustav ill s
kastmynt i silver från 1772 samt Royal
Navy Button och Myrmalm
O 6jugusti.2Dl8 j^^f^^^ 0 O kommentarer

* gamla skon, Gusi.iv ill, GUSTAVUS ADOLPHI

FIL1US, Järnmalm, Kasimym, Krönlnssmynt, Myimofm, Kawy Royal Bution, Patroner, SUvaimsdalj 1772,
Sitter my ni

Här om dagen letade jag och^^^P med metalldetéktorn pä ett intressant ställe
utanför ^^Vi hittade totalt kanske 15 patroner varav de flesta använda. Vi hittade
även 2 enkronor från 90-talet. Bästa fyndet var nog knappen som vi hittade. Efter mycket
efterforskning har vi kommit fram till alt det är en Royal Navy Anchor crown butlon från
1900-50 talet. Förmodligen från andra världskriget. Har vi extremt otur är det en kopia
av något slag men det är Inte lika troligt med tanke på fyndplatsen som var utanför en
herrgård där en Överste tidigare varit bosatt. En annan intressant sak är den lilla ringen.
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Vi har Ingen aning om vart den kan ha suttit! kanske på ett litet hjul, barnvagn,
skottkärra. Om du har en Idé får du gärna kommentera.

Signa upp för att fa senaste nyttl
E-posi*
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NI kanske sett den stora-järnklumpen på bilden? Myrmalm!? Om det stämmer att det är
myrmalm kan den vara upp till Flera 1000 år gammal. Mycket spännande. Vi hittat l
utanför I^l^^^^^^^k. Mer kommer att skrivas om myrmalmsjärnet så fort jag får
mer Information från Länsstyrelsen. Spännande £•• Uppdaterat: Nu är maltnblten på väg
till Länsmuseet i Gävle för undersökning.
Redigerad del: Oj oj oj. Precis när jag lagt ut denna blogg gick ^^och jag ut pä
baksidan och körde med detektorn och tro det eller ej, nu har vi gjott det absoluta bästa
fyndet någonsin! Det är ett silvermynt från Gustav den III's kröning 17721 silver.
Tillverkad: 1772 av Ferirman, C. G. kungliga myntverket
Material: Silver
Titel: Gustav III
Myntsort: Kröningsmyntfkastmynt
Tillverkad:
Vikt: 9.72 gram
Diameter: 30.87
Baksidans text: GENERIS ET VIRTUTUM CONSEN5U SVECORUM SCEPTRA CAPESCENS A.
MDCCLXXII. D. XXIX. MAJI.

Vilket magiskt fynd. Känns oerhört ku! att få hitta detta mynt. Hoppas på fler l framtiden,
kanske lite fräna gamla guldmynt! £ Målningen nedan är precis Innan kungen skall
kasta ut sina silvermynt för att visa dess rikedom.

Gustav III kröns av ärkebiskop Magnus Beronius och riksrådet greve Adam Horn år
1772, Av Carl Gustaf Pilo. Information från Wiklpedia
https://sv. wikipedia.org/wiki/Gustav_l 11 :s_krönlng_l_Storkyr kan

12018-08-21
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i och jag körde med sökaren
1969.720 silver mynt

vi hittade 1 gulden från Holland
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Bilaga, 6. Artikel i SportExpressen

)ch när SportExpressen ringer upp avslöjar^^^att han sedan en tid tillbaka snöat in på
skattjakter. Utrustad med en meta l (detektor går han runt i skogarna^^Bqch letar efter det där
fyndet som kan göra honom ekonomiskt oberoende.
-Jag hittade grym grej häromveckan. Ett silvermynt från 1772. Gustav Ilhs kröningsmynt. Det lagen
decimeter ner i jorden. Tyvärr ger det inte några jättepengar. Nånstans kring 8,10 000 kronor. Det
finns ju en gemenskap kring det här, grupper på Facebook för folk som letar, säger^^B
-Jag har inte räknat på det. Jag är ute när jag kan. Men man vill ju hitta nån riktigt stor skatt. Det
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vore jäkligt nice. En riktigt fet diamantring. Men man hittar mest silver och mynt. Vi var ju rädda för
ryssarna i det här landet, och då grävde folk ner saker i marken. Sedan har det glömts bort eller så
har folk blivit sjuka eller dött.

ämtat den 2018-08-22
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Bilaga 7. Mail från KM K angående myntfynd

Ämne

VB: VB: Gustav III kastmynt

Från

Westin Anna

Till

X-RB-Frånvaro-Kulturmiljö

Skickat

den 20 augusti 2018 12:19

Från: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Skickat: den 20 augusti 2018 12:19:29 (UTC+01:00) Amsterdam; Berlin, Bern, Rom, Stockholm,
Wien
Till: X-DL-KuIturmiljö
Ämne: VB: VB: Gustav III kastmynt
Hälsningar
Anna Berg Andersson
ankn 51363
Från: Cecilia von Heijne
Skickat: den 17 augusti 2018 16:35
Till: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Ämne: VB: VB: Gustav III kastmynt
Hej,
En privatperson har kontaktat Kungl. Myntkabinettet angående ett mynt som han har påträffat,
enligt hans hemsida genom metalldetektering.
Jag:har,bett honom ta kontakt med er.
Bästa hälsningar, Cecilia von Heijne
Cecilia von Heijne, fil. dr
Enhetschef

Telefon: +46 (0)8-519 553 29
E-post: cecilia.vonheiine@shm.se
Statens historiska museer
Avdelningen för samlingar och forskning
Enheten för den Kulturhistoriska samlingen
Box 5428,114 84 Stockholm
www.shm.se

STATUS
IQSTORISKA

MUSEER

Från: Cecilia von Heijne
Skickat: den 17 augusti 201816:31
Kopia: Monica Golabiewski Lannby <Monica.Golabiewski.Lannbv@shm.se>
Ämne: SV: VB: Gustav III kastmynt
Spännande fynd ni har gjort!
•Enligt Kulturmiljölagen om fornminnen ska fyndet rapporteras till länsstyrelsen eller polisen. Det är
sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken
ersättning och hittelön upphittaren får. (Du kan läsa mer här:
https://www.la nsstvrelsen.se/Eaviebore/forening/samhalle-och-kultur/kulturmilio/fornlamnineargch-fornfynd.htrnj]
Det bästa är om du skriver till gavleborg@lansstyrelsen.se. eller ringer 010-225 10 00.
Bästa hälsningar, Cecilia
Cecilia von Heijne, fil. dr
Enhetschef
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Telefon: +46 (0)8-519 553 29
E-post: cecilia.vonheiinefSshm.se
Statens historiska museer
Avdelningen för samlingar och forskning
Enheten för den Kulturhistoriska samlingen
Box 5428,114 84 Stockholm
www.shm.se

Från:(
Skickat: den 15 augusti 2018 18:29
Till: Cecilia von Heijne <Cecilia.vonHeiinefashm.se>
Ämne: Re: VB: Gustav 111 kastmynt
Hejsan Yes det stämmer. l gräset i{
|10 cm ner intill en tomtgräns mitt i stan fann vi
myntet.
Mvh|
Best regards
Address:
Phone:
Swish:
E-mail:
Web:
Föl lo w

via the icons below:

14 aug. 2018 kl. 14:36 skrev Cecilia von Heijne <Cecilia.vonHeiinef5ishm.se>:

Tack för ditt meddelande.
En initial fråga - är kastmyntet ett fyndmynt från(
Bästa hälsningar, Cecilia
Cecilia von Heijne, fil. dr
Enhetschef
Telefon: +46 (0)8-519 553 29
E-post: cecilia.vonheiine@shm.se
Statens historiska museer
Avdelningen för samlingar och forskning

Det vill saga hur fann ni det?
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Enheten för den Kulturhistoriska samlingen
Box 5428,114 84 Stockholm
www.shm.se
Skickat: den 8 augusti 201813:24
Till: info KMK<info(S)mvntkabinettet.se>
Ämne: Gustav 111 kastmynt
Vi har lyckats finna ett kastmynt från Gustav l's kröning 1772, i alla fall vad vi tror, i bra skick
Hur ser det ut för er ang dessa mynt. Är det något ni söker efter till samlingen eller inte?
Ni får gärna kolla på det om intresset finns, ev meddela om jag har fel i min beräkning. Om ni
har koll på värdet skulle detoxå vara intressant.
Här kommer det några bilder
Tack för hjälpen, Mvh|
Bestregards

Ad dress:
Phone:
Swish:
E-mail:
Web/Shop:
Social media:
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