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SMÄRRE MEDDELANDEN 

GULDFYNDET FRÅN FJÄRESTAD I SKÅNE 

E n vikt ig museal principfråga 

Ar 1946 påträffades i ytligt läge inom egendomen Fjärestad 244, Fjäre-
stads socken i Skåne, ett med hängögla försett bysantinskt guldmynt, 
präglat under kejsar Theodosius II:s tid (408—450). Upphittaren var en 
son till trädgårdsmästaren Enok Nordin och fyndplatsen är belägen 
ungefär 300 m öster om bron över Kvistoftaån invid Gantofta station. 
Fyndet insändes genom Hälsingborgs museum till riksantikvarieämbetet, 
som den 13 december 1946 beslöt att på Hälsingborgs museum överlåta 
inlösningsrätten till guldmyntet. 

Hösten 1949 fann trädgårdsmästare Nordin i närheten av ovannämnda 
fyndplats två brakteater av guld från tiden omkr. 500 e. Kr. Även brak
teaterna påträffades i ytligt läge inom ett till några kvadratmeter be
gränsat område, varför det ansågs troligt att såväl guldmyntet som 
brakteaterna tillhörde ett och samma depotfynd, som av någon anled
ning, plöjning eller annan bearbetning av jorden, kommit upp till mark
ytan. Även detta nya fynd insändes den 31 oktober 1949 genom Hälsing
borgs museum till riksantikvarieämbetet med hemställan att inlösnings
rätten skulle överlåtas pä nämnda museum. 

Ärenden föredrogs den 9 november 1949 för riksantikvarien, som där
vid beslöt att intendenten vid Hälsingborgs museum Torsten Mårtensson 
skulle förordnas att verkställa undersökning på fyndplatsen för att u t 
röna om ytterligare föremål kunde påträffas. Frägan om inlösenrätten 
skulle vila till dess resultatet av denna undersökning förelåge. 

Den beordrade undersökningen utfördes omedelbart, och i skrivelse 
den 24 november 1949 meddelade intendenten Mårtensson resultatet. På 
samma fyndplats hade påträffats ytterligare tre brakteater av guld, tven
ne mindre med 2,8 resp. 2,5 cm diam., av vilka den förra var präglad 
med samma stamp som en av de tidigare funna, samt en betydligt större 
brakteat med 5,2 cm diameter. Den sistnämnda var sammanvikt, ring
öglan skadad och ytan repad. Denna åverkan hade tydligen skett då 
föremålet träffats av något jordbruksredskap. I övrigt voro föremålen, 
som samtliga äro s. k. C-brakteater synnerligen väl bevarade. Under
sökningen hade skett genom sållning av det genomplöjda, ungefär 30 
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cm tjocka jordlagret på fyndplatsen och omfattat ett område av unge
fär 9 kvadratmeter, och samtliga tre brakteater hade påträffats inom en 
triangel med ungefär 1 m sidor. Undersökningens ledare betonade, att 
alla de funna föremålen, d. v. s. guldmyntet och de fem brakteaterna, 
enligt hans mening tillhörde ett slutet fynd, och han hemställde därför 
att fyndet i dess helhet skulle tilldelas Hälsingborgs museum. 

Ärendet remitterades till statens historiska museums järnåldersavdel
ning, vars föreståndare förste antikvarien Mårten Stenberger i en den 
30 december 1949 dagtecknad promemoria framhöll, att samtliga de fem 
på fyndplatsen funna brakteaterna ha präglingar, som förut saknas i 
museets samlingar, att fyra av dem äro mycket väl bibehållna och ett 
par alldeles stämpelfriska. Den femte, största, brakteaten är visserligen 
skadad, men har det allra största vetenskapliga värde. Den har en runt 
omkring, nära randen gående bård av djurfigurer med tillbakavänt hu
vud, slagna med samma stämpel, samt är försedd med tre runor ur 
den äldre runraden. Brakteaten är unik i Sverige, men har vissa mot
svarigheter i Danmark. Med hänsyn till dessa omständigheter yrkade 
järnåldersavdelningen bestämt på att fyndet skulle tillföras statens histo
riska museum, men att Hälsingborgs museum, utan kostnad, skulle er
hålla galvanoplastiska kopior av brakteaterna samt att markens ägare, 
som funnit endast två av dem, skulle erhålla full ersättning för fyndet, 
således även för de tre brakteater, som utan hans medverkan påträffats 
vid den vetenskapliga undersökningen. I dessa yrkanden instämde musei-
direktör Birger Nerman. 

Då ärendet föredrogs för riksantikvarien den 20 januari 1950 beslöts, 
att utredning skulle verkställas om inlösningssummans storlek. Denna 
utredning föredrogs den 11 april 1950. Det konstaterades, att de två av 
trädgårdsmästare Enok Nordin funna brakteaterna hade ett lagligt in
lösensvärde av kr. 72: 97, de tre vid den vetenskapliga undersökningen 
påträffade voro värda kr. 122: 23. Riksantikvarien beslöt att inlösens
beloppet skulle utgöra 500 kr., vilken summa omedelbart skulle utbetalas 
till Nordin och förskotteras av Vitterhetsakademien. Då det emellertid 
kunde tänkas att ytterligare fynd kunde göras på platsen, skulle frågan 
om fyndens slutliga placering vila i avvaktan pä ytterligare undersök
ning, vilken icke kunnat verkställas under den kalla årstiden, men som 
Hälsingborgs museum nu beordrades verkställa. 

Den beordrade efterundersökningen kom icke till utförande förrän 
under tiden 30 maj—21 juni 1951. Den utfördes av amanuensen vid Häl
singborgs museum, fil. lic. Lars Göran Kindström, och tog sammanlagt 
12 dagar. Det 1949 undersökta området hade under mellanliggande år 
genomplöjts, men dess mittpunkt hade dessförinnan markerats. Ett kva
dratiskt område med ungefär 6 m sida och med den ursprungliga fynd
platsen som centrum undersöktes nu. All jord ända ned till orörd bot
ten sållades genom finmaskigt säll. Därvid påträffades på ca 15 cm 
djup och omedelbart väster om platsen för 1949 års fynd en spirallagd 
guldten med två på densamma löst lagda halvcirkelformigt böjda guld-
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trådar. För övrigt gjordes inga fynd. Undersökningens ledare framhöll 
att det enligt hans mening vore troligt, att skattens samtliga föremål nu 
påträffats, och Hälsingborgs museum upprepade sin begäran att museet 
skulle få inlösa samtliga fynd. 

Ärendet företogs till slutgiltigt avgörande den 11 mars 1952. Därvid 
voro närvarande undertecknad riksantikvarie, museidirektör Nerman 
samt förste antikvarien K. A. Gustawsson, föredragande. 

Museidirektören åberopade en av förste antikvarien Stenberger upp
rättad promemoria, i vilken bl. a. framhölls fyndets stora vetenskapliga 
värde. Samtliga brakteater hade präglingar, som förut saknades i statens 
historiska museum. Antikvarien Stenberger yrkade därför, att fyndet 
skulle tillföras statens historiska museum. I detta yrkande instämde 
museidirektören, som vidare framhöll: »Ehuru jag i princip anser, att 
största möjliga tillmötesgående bör visas landsortsmuseernas önskningar 
att få förvärva nya fynd, måste jag i fräga om guldskatten ifrån Fjäre-
stad, Fjärestads socken, Skåne, hävda, att den bör tillföras Statens histo
riska museum. Detta av följande skäl: 

1) Alla de 5 brakteaterna bära präglingar, som äro nya lör Statens 
historiska museum. Den största av brakteaterna äger en runt om gående 
bård av djurfigurer med tillbakavänt huvud, något hittills i Sverige 
okänt. 

2) Sistnämnda brakteat bär en runinskrift, varför den bör få sin plats i 
stad och museum, där runologisk expertis finns tillgänglig. 

Föredraganden, antikvarie Gustawsson, framhöll, »att även märkliga 
fynd böra kunna tillföras de museer utanför Stockholm, som fylla kraven 
på säkerhet och vård. Ett märkligt fynd i ett sådant museum blir ofta 
mera tillgängligt för allmänheten än om det ligger i statens historiska 
museum. Svenskt museiväsende skulle främjas på ett lyckligt sätt, om 
museerna utanför Stockholm kunde fä fynd av betydande och påtagligt 
värde. Statens historiska museum har rika samlingar, de andra museerna 
torftiga. Att runologisk expertis bör finnas i den stad, där fyndet förva
ras, synes vara en orimlig fordran. Filologisk sakkunskap finns inte bara 
i Stockholm utan även i Lund. 

Två av brakteaterna påträffades vid jordbruksarbete. De övriga före
målen ha framkommit vid undersökningar, som Hälsingborgs museum 
utfört. Pä samma plats påträffades 1946 ett fynd av ett guldmynt, slaget 
för Theodosius II, vilket mynt uppenbarligen hör till fyndet. Inlösnings-
rätten till detta överläts på Hälsingborgs museum. Om de nyfunna före
målen tillföras statens historiska museum innebär detta, att man frångår 
en inom museiväsendet hävdvunnen regel att icke splittra ett fynd.» 
Föredraganden föreslog, att inlösensrätten till föremålen skulle överlåtas 
på Hälsingborgs museum. 

Riksantikvarien beslöt, att fyndet skulle tillföras statens historiska mu
seum, och att galvanoplastiska kopior på detta museums bekostnad skulle 
överlämnas till Hälsingborgs museum. Samtidigt betonade riksantikva
rien, att han skulle ha kunnat medgiva, att fyndet tillfördes Lunds uni-
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versitets historiska museum. I sistnämnda yttrande instämde museidirek
tören. Mot beslutat reserverade sig föredraganden. 

Hälsingborgs museistyrelse har den 10 april 1952 hos Konungen anfört 
besvär över riksantikvariens beslut, med underdånig hemställan att be
slutet mätte upphävas och inlösningsrätten till fynden överlåtas på Häl
singborgs museum. 

Då Kungl. Maj:t den 16 april 1952 infordrat riksantikvarieämbetets 
utlåtande i detta mål, som är det första av riksantikvarien avgjorda 
fyndfördelningsärende som överklagats, ansåg jag riktigast att Akade
miens förvaltningsutskott och Akademien, under vars inseende statens 
historiska museum står, borde beredas tillfälle att yttra sig över det
samma och att riksantikvarieämbetets yttrande angående det överkla
gade beslutet borde avgivas icke av mig, som var part i målet och som 
om ett par veckor skulle lämna mitt ämbete, utan av min efterträdare. 
Jag har därför den 24 april 1952 beslutat, att ärendet skulle jämte av 
mig upprättat P. M. överlämnas till förvaltningsutskottet med begäran 
om dess utlåtande. 

I min promemoria som är dagtecknad den 29 maj 1952 anförde jag 
följande: 

Innan jag övergår till en redogörelse för de principer, enligt vilka jag 
under min ämbetstid handlat vid avgörandet av fyndfördelningsärenden, 
bör jag göra ett par anmärkningar till det nu aktuella fallet. 

1. Det är mycket troligt, men icke säkert, att det först funna guldmyn
tet och de senare vid tre olika tillfällen funna brakteaterna och spiral-
tenen tillhöra samma slutna fynd. 

2. Även om samtliga funna föremål skulle ha tillhört ett slutet fynd, 
anser jag det i detta fall icke nödvändigt, att myntet förvaras på samma 
ställe som övriga föremål. Guldmynt av samma slag som det ifråga
varande, präglade av Theodosius II, äro nämligen talrikt förekommande 
i Sverige. Man känner mera än ett hundratal sådana. Däremot böra brak
teaterna under alla förhållanden hållas samlade. Myntet kan i statens 
historiska museum ersättas med galvanoplastisk kopia. Skulle man be
höva studera originalet, exempelvis för att kontrollera dess vikt eller 
hur mycket det är nött, kan man låna in det för tillfället. Skulle man 
anse det säkert, att här föreligger ett slutet fynd och vill man strikt efter
leva regeln att sådana böra hållas samlade — vilket i och för sig är en 
riktig regel — blir konsekvensen enligt min mening, att Hälsingborgs 
museum bör överlåta myntet till statens historiska museum. Jag anser 
dock icke en så rigorös åtgärd erforderlig. 

3. Jag delar icke museidirektör Nermans mening, att det är nödvändigt 
att den med runinskrift försedda brakteaten förvaras på plats där speciell 
runologisk sakkunskap finnes. 

Som riksantikvarie har jag, både med hänsyn till säkerheten och av 
rättviseskäl, strävat efter att decentralisera det museala materialet. Un
der min ämbetstid, åren 1946—1952, ha 302 fyndfördelningsärenden be-
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handlats, och därvid ha 49 fynd tillförts statens historiska museum och 
253 landsortsmuseerna. Landsortsmuseerna ha sälunda fått 84 °/o av alla 
fördelade fynd. Hälsingborgs museum har erhållit 5 fynd, d. v. s. alla som 
museet begärt före det nu ifrågavarande. 

Bland de fynd som tillförts landsortsmuseerna ha många det allra 
största vetenskapliga värde. Som några exempel bland många kan jag 
nämna, att de rika och ytterst värdefulla fynden från Valsgärde vid 
Gamla Uppsala i sin helhet tilldelats museet i Uppsala; Kalmar museum 
har fått ett rikt guldfynd från Bostorp i Norra Möckleby på Öland, vil
ket omfattade sex romerska guldmynt, tre stora brakteater av guld och 
en stor spirallagd guldten. Och Stockholms stadsmuseum har nyligen 
fått bl. a. en rikt ornerad flöjel av likartat slag som den berömda Söder-
ala-flöjeln och funnen i en grav från vikingatiden vid Grimsta i Spånga 
socken. Jag har även beslutat att de rika och ovärderliga fynden från 
Högom i Medelpad skola tilldelas museet i Sundsvall så snart detta mu
seum fått lokaler, som ur säkerhetssynpunkt kunna anses godtagbara för 
ett fynd av så stort vetenskapligt värde. Man torde därför knappast med 
fog kunna påstå, att jag gynnat statens historiska museum på landsorts-
museernas bekostnad, utan jag har vidare utvecklat de av min företrä
dare införda decentraliseringstendenserna. 

Jag är av den meningen att alla museer med i vetenskapligt avseende 
kvalificerade föreståndare och ur säkerhetssynpunkt godtagbara lokaler 
böra kunna få rätt att förvärva fynd av även stort vetenskapligt värde. 
Men decentraliseringen får icke drivas för långt, ty en alltför stor splitt
ring av fyndmaterialet är av ondo. De fynd och föremål, som äro av allra 
högsta vetenskapliga värde, böra förbehållas statens historiska museum, 
som skall belysa landets förhistoria i dess helhet, eller de museer i 
skilda delar av landet, som kunna betecknas som centralmuseer för sitt 
landskap eller sitt län. De allra värdefullaste fynden komma nämligen 
icke till sin fulla rätt, om de icke förvaras i samlingar med ett gott och 
fylligt jämförelsematerial. Tillföras de en liten och svag samling få de 
där huvudsakligen kuriositetsvärde. 

Som exempel på samlingar som böra betraktas som centrala provins-
museer kan jag nämna Stockholms stadsmuseum, samt museerna i Upp
sala, Göteborg, Kalmar, Gävle, Östersund etc. Centralt provinsmuseum 
för förhistoriskt material i Skåne är, och bör enligt min mening allt
jämt vara, Lunds universitets historiska museum. Skåne har flera andra 
stora eller tämligen stora museer, bl. a. i Hälsingborg, Landskrona, 
Malmö, Trelleborg, Ystad, Kristianstad och Simrishamn, men om man 
splittrar de värdefullaste förhistoriska fynden på alla dessa museer, kan 
Skåne icke få någon verkligt representativ samling. Lund ligger centralt 
i landskapet och bl. a. därför bäst till som landskapets centralmuseum. 
Dess universitetsmuseum har också redan den ojämförligt rikaste för
historiska samlingen. Där finnes även mångsidig sakkunskap, professur 
i ämnet och talrika studerande, som för sina studier äro beroende av ett 
fylligt vetenskapligt material. 
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Hälsingborgs museum är välskött och har två högt kvalificerade 
tjänstemän, som under lång tid utfört förtjänstfulla arkeologiska under
sökningar. Det har goda samlingar från sitt område, men det är ett 
museum av lokal karaktär. 

Jag har ansett att fyndet från Fjärestad är av så enastående vetenskap
ligt värde, att det bör förbehållas ett av de stora centralmuseerna, an
tingen statens historiska museum, som representerar Sverige i dess hel
het, eller Lunds universitets historiska museum, som är huvudsamling 
för Skåne. Om det varit det sist nämnda museet, som begärt att få in
lösa fyndet, skulle jag ha bifallit en sådan begäran, men då valet stått 
mellan Hälsingborgs museum och statens historiska museum har jag an
sett, att det senare mäste givas bestämt företräde. 

Jag inser väl, att mycket av vad jag ovan sagt är i hög grad anstötligt 
för många lokalpatrioter. Men jag bör trots detta säga det. Ty om riks
antikvarien för mycket faller undan för lokalpatriotiska krav, riskerar 
man att fynd av det största vetenskapliga värde komma att hamna i 
små, illa skötta eller icke alls skötta lokala samlingar och kuriositets
kabinett varav det finnes allt för många. 

Hälsingborgs museum hör ingalunda till den kategorien. Det är ett 
museum av hög klass och bör på allt sätt stödjas. Jag vill föreslå, att man 
undersöker om icke i statens historiska museums samlingar finns något 
representativt fynd från hälsingborgstrakten eller närliggande del av 
Skåne av mindre enastående vetenskapligt värde än det ifrågavarande, 
vilket kunde deponeras i eller överlämnas till Hälsingborgs museum i 
stället för Fjärestadsfyndet. 

På grund av vad sålunda anförts hemställde jag att förvaltningsut
skottet ville avstyrka Hälsingborgs museistyrelses besvär. Ärendet före
drogs i förvaltningsutskottet den 3 juni 1952, då besvärsmålet ingående 
diskuterades varefter utskottet överlämnade ärendet till riksantikvarien 
aft av honom besvaras. 

Vid föredragning av fyndfördelningsärenden den 19 juni 1952 beslöt 
riksantikvarie Bengt Thordeman att med stöd av de skäl som av under
tecknad anförts hemställa att besvären måtte lämnas utan bifall. Mot 
detta beslut reserverade sig föredraganden, förste antikvarien Gustaws
son pä skäl som av honom anförts vid föredragningen den 11 mars 1952. 
För dessa skäl har redogjorts i det föregående. 

Ärendet avgjordes slutgiltigt av Kungl. Maj:t den 12 sept. 1952. Kungl. 
Maj:t fann icke skäl att göra ändring i riksantikvariens överklagade 
beslut. 

Martin Olsson 

GRAVFÄLTSUNDERSÖKNING VID FISKEBY 1952 

Den undersökning av ett fornlämningsområde vid Fiskeby gård i när
heten av Norrköping, som Riksantikvarieämbetet påbörjade sommaren 
1951 och om vilken ett meddelande ingick i Fornvännen detta år, har nu 
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