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ETT SILFVERFYND FRÅN VIKINGATIDEN 

OTTO RYDBECK. 

Heljarp, Tofta socken, Rönnebergs härad, Malmöhus 
län, ej långt från Saxån, påträffades nyligen vid 
plöjning ' ett silfverfynd, hvilket, efter att ha pas
serat flera mellanhänder, i augusti 1905 hamnade 

i Lunds Universitets Historiska Museum. Det bestod af tre 
armringar, ett treflikigt beslag, ett afbrutet mindre beslag, en 
stor oval silfverpärla och aderton mynt, hvaraf flera voro 
söndriga, allt af silfver. Säljaren vidgick emellertid, att ännu 
flera mynt påträffats. Två af dessa hade försålts till Lunds 
Kulturhistoriska Museum, två till Malmö Museum, två till 
Kristianstads Museum, ett till Göteborgs Museum och två 
till en privat samlare. Dessutom hade ytterligare ett par sön
driga mynt påträffats, men ej tillvaratagits, så att hela antalet 
uppgick till omkr. 30 st. 

Skattfyndet i fråga är ovanligt intressant ej blott på grund 
af föremålens sällsynthet, utan äfven därför, att endast arm

ringarne, det afbrutna beslaget 
och pärlan äro förfärdigade 
inom landet, medan det trefli
kiga beslaget och mynten äro 
hitförda utifrån. Mynten äro 
frankiska, slagna under Lud
vig d. frommes tid (814—840). 

De som inköpts af museet äro alla af samma typ, men något 
olika, varianter af fig. 1 (Thomsen 1217—20). Pä åtsidan 

Fig. 1. Frankiskt silfvcrmynt, slaget 
för Ludvig den fromme. ' ,. 

1 Närmare fynduppgifter kunde ej erhållas. 
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finnes ett kors med en punkt i hvarje vinkel jämte omskrif-
ten H L V D O V V I C U S IMP. Frånsidan bär omskriften 
X R I S T I A N A REL1GIO kring ett korsprydt tempel 

Karolingiska mynt förekomma mycket sällan i skandi
naviska fynd. Enligt Hauberg ' äro följande kända före år 1900: 
I Norge: 9 fynd med tillsamman 23 karolingiska mynt; i Dan
mark 12 fynd med 15 mynt, hvaraf likväl ett hör hemma i 
Skåne; i Sverige 5 fynd med 15 mynt. 

Huruvida nya fynd af karolingiska mynt äro gjorda i Norge 
efter är 1900, är ej förf. bekant. Från Danmark äro inga kända. 
Hvad Sverige beträffar, torde ytterligare några fynd få läggas 
till de ofvan uppräknade. I Nordiska Fornlemningar-, VII— 
VIII omtalas, att en bonde i Kabbarp, Tottarps socken, Bara 
härad i Skåne, vid gräfning på släta marken år 1816 påträffat 
en silfverskatt, i hvilken åtskilliga högst intressanta mynt före-
kommo, afbildade i ofvan angifna bok pl, VIII. Skatten in
köptes af Sjöborg, som uppvisade och hembjöd densamma åt 
K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Den "för
varas nu", boken utkom 1823, "hos Öfverintendenten och 
Riddaren P. Tham på Dagsnäs". Hvart den sedan tagit vägen 
är okändt. Bland, som det tyckes, inhemska och tyska mynt 
frän 900-talet afbildas äfven ett [måhända tvä?) frankiskt mynt, 
prägladt under Ludvig den fromme. 

Ett motstycke till nämnda silfverskatt hittades år 1704 vid 
hemmanet Näs i Åkers socken i Roslagen. :i Egendomligt nog 
återfunnos här jämte en del "engelska" mynt samtliga i Kab
barp påträffade mynttyper utom en [det tvifvelaktiga frankiska] 
således äfven ett mynt från Ludvig den fromme. 

I en grafhög vid Rimforsa, Tjärstads socken, Kinda härad, 
Östergötland, hittades år 1887 ett mynt från Ludvig den from
mes tid ' (nu i Statens Hist. Museum, inv. n:r 8238). 

1 Mynt forhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146, s. 29-30. 
2 Utg. af G. Liljegren och C. G. Brunius. 
3 Nordiska Fornlemningar VIII. 
4 Sv. Fornminnesföreningens tidskrift ,X1I, I, s. 34. 
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Således kunna ytterligare 3 fynd med ett mynt i hvarje 
fogas till antalet i Sverige funna karolingiska mynt. Huruvida 
i Lunds Myntkabinett befintliga 4 mynt från Karl den store, 
2 från Ludvig den fromme, 4 från Karl den skallige och 1 
från Karl den tjocke samt ett i Malmö Museum förvarad! mynt 
från Ludvig den fromme härröra från svenska fynd, är tyvärr 
ej möjligt att utreda. 

Om ur ofvan uppräknade fynd tagas dem, som äro präg
lade under Ludvig den fromme [med undantag af i Lunds och 
Malmö museum befintliga], så uppkomma följande siffror: för 
Norges vidkommande 6 fynd med sammanlagdt 11 mynt, för 
Danmark 4 fynd med 4 mynt och för Sverige 6 fynd med 9 
mynt, hvaraf för Skåne 2 fynd nämligen i en grafhög i Vire-
stad 1 mynt och i ofvan omtalade Kabbarpsfyndet 1 mynt. 
Det nya fyndet från Heljarp medför alltså ett tillskott, som 

är större än antalet 
mynt från Ludvig 
den frommes tid i 
hela Skandinavien. 
För Sverige blir det 
sammanlagdt 7 fynd 
med 39 mynt, hvar
af för Skåne 3 fynd 
med 32 mynt. De 
nya uppgifterna på 
förekomsten af ka
rolingiska mynt jäf-
va visserligen ej 
Haubergs antagan
de, att dessa först 
nådde till Norge och 
därefter till Sverige 

Fig. 2. Beslag af förgylldt silfver. % o c h Danmark, men 

de höja i alla fall siffran på fynd frän 800-talet till för Sveri-
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ges vidkommande 6 (förut 3) medan Norge räknar 7 från 
samma tid och Danmark intet. 

Det trcflikiga beslaget (fig. 2) är ett synnerligen konst
fullt arbete. Det har ursprungligen varit helt förgylld! utom 
å baksidan, men förgyllningen har sä småningom gått af på 
de upphöjda partierna, hvarjämte hittaren eller någon mellan
hand med sandpapper e. d. ytterligare afslipat dessa. 

De! ytlre breda bände! kring den cirkelrunda fördjupnin
gen i midfen har utfyllts af en nu otydlig inpunsad ranka, 
och fördjupade linjer äro likaledes anbragta å de tre kraftiga 
"blomstänglar'', som sträcka sig från midtpartiet u! i de !re 
flikarne. På hvarje sida om dessa stänglar utgår frän centrum 
ett väl tecknadt akantusblad, hoprulladt i spetsen och utförd! 
i något lägre relief än midtpartiet och "blomstänglarne". 

Beslagets smalsidor delas midt itu af en kraftig, i bottnen 
rundad fåra. Å baksidan äro tre små genomborrade skifvor 
anbragta, en i spetsen på hvarje flik. Tvä utaf dessa nithåls-
skifvor äro högre än den tredje, antagligen beroende på atl 
hålet i den senare blifvit skadadt, hvarför den affilats och fått 
ett nytt hål under det förra. Äfven detta har emellertid sön-
derbrutits, antagligen af hittaren, ty skif-
van företer ett färskt brott. 

Det afbrutna rembeslagel (fig. 3), 
möjligen af inhemsk! arbete, har äfven 
till större delen varit förgylld!, ehuru 
guldbeläggningen tyckes ha varit något 
tunnare än å det treflikiga beslaget. Lik
som å detta senare äro ornamenten kraf
tigt fördjupade och somliga försedda med 
midtfåror. Den oskadade ändan är klufven för upplagande 
af remmen, som fasthölls af fyra nilar. Dessa omgifvas af 
e!! tunn! silfverbleck, krusad! kring nithufvudena. 

Silfverpärlan (fig. 4) är ganska sfor och belagd med fili-
gran i dubbelspiraler sam! föga skadad. Såväl denna som 
särskildt armringarne äro af ganska sällsynt typ. I ett af fyn-

Fig. 3. Rembeslag af 
förgylldt silfver. »/.. 



190 Otto Rydbeek. 

Fig. 4. Pärla af silfver. 2/3. 

den med Ludvig den frommes mynt, från Kettilstorp, Västergöt
land, förekomma sädana pärlor. ' I ett annat, det från Kabbarp, 
fanns en armring af samma slag som armringarne i Heljarps-
fyndet. 

Dessa äro ganska klumpigt 
och rått gjorda (fig. 5), alla tre 
nästan likadana och mer eller 
mindre skadade. - På den stör
sta är ena spetsen affilad och 
af de öfriga har den ena varit 
sönder på ett ställe, den andra 
på två. Säljaren erkände, att 
han låtit en guldsmed laga den 
senare, men endast pä ett ställe. 

Med tillhjälp af det treflikiga 
beslaget och mynten kan man 
tillnärmelsevis datera fyndet. 
Den konstnärlighet, hvarmed be
slaget är utfördt visar, att det 

mäsle tillhöra den karolingiska renässansens blomstring, som 
väl närmast inträffar mot slutet af Ludvig den frommes rege
ring. Då jämte beslaget så mänga mynt hittats tillsammans, 
är det troligt, att ej allt för lång tid förflutit mellan föremå
lens ankomst hit och deras nedläggande i jorden. I annat fall 
hade mynten säkerligen redan skingrats. Det är därför an
tagligt, att fyndet härrör frän midten af det nionde århundra
det eft. Kristus. 

Skatten torde härröra från handel eller från krigsbyte, 
taget af vikingar. Platsen, där fyndet gjordes, ligger ej långt 
från Saxån, som där, nära sitt utlopp, är ganska bred och 
måste ha varit än mera segelbar under vikingatiden. 

Fig. 5. Armband af silfver. 

1 Månadsbladet, 1873 s. 169. 
2 En liknande armring — ehuru orncrad — är afbildad i Vorgeschicht

liche Alterthumer dus Schleswig-tiolstein von J. Mestorf, LX, 739. 


