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Fig. 1. Utsnitt ur GSD-Röda kartan, Skåne län, med läget för Norra Nöbbelövs gamla bytomt markerad. Skala 1:200 000.
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Myntskatten i Norra Nöbbelöv
Mats Anglert & Kennet Stark

Sammanfattning
•

En myntskatt från slutet av 1200-talet har hittats av privatpersoner på en åker vid den medeltida byn Norra Nöbbelöv
strax utanför Lund.

•

Den nedgrävda skatten hade skadats vid plöjningen och mynten hade spridits över en större yta.

•

En arkeologisk undersökning i två steg (räddningsgrävning
och efterundersökning) har gjorts för att rädda och tillvarata
skatten.

•

Den nedgrävda skatten har bestått av två keramikkrus fyllda
med respektive danska och engelska mynt.

•

Antalet mynt är ca 9 000 varför det är den största medeltida
skatten funnen i Skåne och har följaktligen representerat ett
mycket stort värde.

•

Den stora andelen engelska sterlings och några kontinentala
biskopspräglingar ger skatten en mycket hög vetenskaplig potential.

•

Studier av lantmäteriakter från tidigt 1800-tal har visat att det
har legat en gård på platsen för deponeringen, vilket skapar
mycket goda möjligheter att klargöra kontexten för skatten.

•

De samlade omständigheterna kring myntskatten skapar unika förutsättningar för förståelse av sammanhangen genom
fortsatta undersökningar och forskning. Häri ligger också
oanade möjligheter till förmedling av ny kunskap till en bredare publik.

•

Fyndet har redan rönt stort medialt och publikt intresse både
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
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Fig. 2. Utsnitt ur fastighetskartan med fyndplatsen markerad med stjärna. Skala 1:10 000.
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Inledning
Riksantikvarieämbetet UV Syd har under 2008 vid två tillfällen undersökt platsen för en myntskatt (RAÄ 31) inom Norra Nöbbelövs
gamla bytomt (RAÄ 24) strax norr om Lund. Inledningsvis en räddningsgrävning i samband med upptäckten i april i syfte att lokalisera
och tillvarataga skattgömman och därefter en efterundersökning i oktober för att tillvarataga merparten av resterande mynt. Redan i fält,
men framför allt i den efterföljande hanteringen och omhändertagandet av skatten har Lunds Universitets Historiska Museum haft en viktig funktion. Undersökningarna gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen
i Skåne län som också finansierade arbetet med stöd av förordningen
(1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
Under hösten 2008 har Kennet Stark varit projektledare, dessförinnan har Mats Anglert fungerat som projektledare. Tillsammans har
de sammanställt denna rapport.

Bakgrund
Lördagen den 12 april besökte den då 9-årige Alexander Granhof
tillsammans med sin farfar Norra Nöbbelövs kyrka för att titta på
massgraven från slaget vid Lund 1776. Därefter gick de ut på en åker
i närheten av kyrkan för att leta efter kulor från slaget men hittade
istället ett silvermynt. Efter en stunds sökande upptäckte de att det låg
flera mynt utspridda i åkern. De återkom på söndagen med Alexanders pappa och upptäckte fler mynt som de samlade in. De tog reda på
adressen till Riksantikvarieämbetet i Lund och åkte på måndagen den
14 april dit för att anmäla fyndet. Vid inlämnandet fanns över 300
mynt i två plastburkar. Upphittarna blev upplysta om att de måste
lämna in mynten då staten har rätt att lösa in denna typ av fynd. De
ville själva att fyndet skulle tas tillvara.
Ett par arkeologer utrustade med metalldetektor åkte senare samma
dag ut till fyndplatsen som ligger ett par hundra meter norr om Norra Nöbbelöv kyrka. Metalldetektorn gav kraftiga utslag i området
och strömynt kunde ses i ytan. En representant från Länsstyrelsen
besökte platsen senare samma dag och ett beslut togs att omgående
omhänderta skatten. Kontakt togs med arrendator och markägare
som informerades om skattfyndet och om den planerade arkeologiska
undersökningen.
Fyndplatsen låg på en åker i närheten av bebyggelsen och kyrkan.
Utifrån topografin och läget var det inte uppenbart att fyndplatsen
före utskiftningen av gårdarna varit en del av bytomten.

Fyndomständigheter
Silverskatten påträffades i en nyplöjd åker där det inom ett ca 700 m²
stort område låg mynt i markytan. Platsen ligger på en västsluttning
mellan 30-33 m.ö.h. inom den nordöstra delen av Norra Nöbbelövs
gamla bytomt vilken i fornlämningsregistret benämns RAÄ 24. Den
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Fig. 3. Utsnitt ur konceptkarta av enskiftet 1816-1821 som visar fyndplatsen inom bytomten och läget för gård nr. 2.

oskiftade byn bestod av 12 kronohemman vars gårdar låg samlade
kring kyrkan. I samband med Storskiftet och Enskiftet som genomfördes under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal flyttades de flesta gårdarna ut från byn så att endast 4 gårdar låg kvar i ursprungligt läge.
Kring sekelskiftet 1900 flyttades ytterligare en gård bort från bytomten. De övergivna gårdslägena omvandlades till åkermark och det var
8 Myntskatten i Norra Nöbbelöv

inom ett sådant äldre gårdsläge som skatten upphittades. Idag finns
över huvud taget inga synliga spår efter den utflyttade gården. Enligt
enskifteskartan har skattgömman legat där gårdens byggnader stått,
så det är inte otänkbart att skatten grävts ned inne i ett hus.
De äldsta skriftliga dokumenten som omtalar (Norra) Nöbbelöv är
från 1300-talets början. Som i flera av byarna kring Lund har kyrkan
och dess företrädare haft ett inflytande över byn. Allhelgonaklostret
var exempelvis en mycket stor jordägare. Byn var också en egen socken, men den medeltida kyrkan är riven och ersatt med en ny omkring
1900. På 1700-talet omtalas en runsten i kyrkogårdsmurens ena hörn,
vilket indikerar en bebyggelse redan omkring 1000 (DR 316).

Undersökningarna
Den inledande arkeologiska insatsen innebar ett snabbt omhändertagande av skatten. Det gällde att lokalisera skattgömman och i görligaste mån samla in så stor del av myntmassan som möjligt, då ett stort
antal mynt hade spridits i åkern genom plöjning.
Utgångsläget bestod av de uppgifter som upphittaren lämnat och de
okulärt synliga mynten i den harvade ytan. En första översiktlig metalldetektering i det utpekade området visade på en tydlig koncentration av mynt. Mot denna bakgrund grävdes ett schakt (4×2 m) på
platsen för den troliga deponeringen, vilket så småningom mycket
riktigt visade sig vara den rätta lokaliseringen.
I ploggången kring skattgömman fanns ett stort antal mynt som måste
tillvaratas i samband med att skattgömman grävdes fram. Ställvis var
antalet mynt så stort att det inte gick att urskilja enskilda utslag med
metalldetektor varför mynten måste tillvarata på annat sätt. Handrensning och genomgång av jordmassorna på hackbord gav inte heller
ett tillfredställande resultat, då alltför många mynt inte hittades. Eftersom det varken fanns tid eller medel för att skaffa fram utrustning
för att vattensålla fram mynten, vilket hade varit det bästa, så löstes
problemet genom att rigga en metalldetektor vid varje hackbord med
spolen uppåt. Jorden kunde då grävas upp med spade och på hackbord fördelas i mindre klumpar som sedan för hand drogs över detektorspolen. Denna metod visade sig vara både snabb och effektiv.
I den nedre delen av ploggången framträdde en tydlig koncentration
(0,8×0,8 m) av mynt och någon enstaka keramikskärva. Strax därunder var koncentrationen ännu tydligare och en oval grop (1,0×0,6
m) avtecknade sig utifrån ett sot- och träkolslager. I gropen var två
keramikkrus nedsatta som låg på sidan. Gropen hade en rundad profil
och var klädd med träkol av mindre kvistar. Äldre kulturpåverkade
lager, som inte undersöktes, fanns under matjorden i hela schaktet.
I ett mindre schakt (2×2 m) strax sydväst om föregående undersöktes matjorden på samma sätt. Antalet mynt uppskattades till 50–60
stycken per m2 i detta schakt. Även i detta schakt framkom kulturpåverkade lager och strukturer under matjorden.
Parallellt med undersökningen i schakten pågick metalldetektering
av det omkringliggande området vilket visade att frekvensen mynt
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Fig. 4. Skattgömman in situ. Foto: Kennet Stark.

avtog proportionerligt i relation till avståndet från deponeringen. Totalt tillvaratogs under denna inledande undersökning 7 546 mynt varav 4831 påträffades i kärlen eller i gropen där skatten deponerats.
I syfte att tillvarata merparten av de återstående silvermynten genomfördes under perioden 27-31/10 2008 en efterundersökning på platsen för skattfyndet. Den första undersökningen hade visat att koncentrationen av mynt inom ett begränsat område var mycket stort.
Uppemot 50 mynt per m2 och att dessa fanns i hela ploglagret, även
i dess nedre delar. Att samla in mynten med hjälp av konventionell
metalldetektering, ansågs därför inte möjligt. Istället valdes metoden
att handgräva rutor och avsöka matjorden med hjälp av uppriggade
metalldetektorer på samma sätt som under vårens undersökning.
Rutgrävningen innebar även att begränsningen av koncentrationen
snabbt kunde fastställas.
Totalt undersöktes en yta på 32 m² med en sammanlagd volym på ca
10 m³ av de centrala delarna av det fyndförande området. Schakten
från vårens undersökning som lagts igen med maskin visade sig innehålla en hel del mynt varför delar av dessa fick grävas ännu en gång.
Hela det område där frekvensen av mynt var som störst undersöktes
och utifrån spridningen kunde man dra slutsatsen att antalet mynt per
m² utanför det undersökta området understiger 10 st, vilket är möjligt
att samla in med hjälp av konventionell metalldetektering.
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Fig. 5. Synliga strukturer under ploglagret. Foto: Kennet Stark.

I likhet med den inledande undersökningen pågick samtidigt metalldetektering av det omkringliggande området. Under denna andra undersökning tillvaratogs 1 427 mynt.

Fynden
En första översiktlig genomgång av mynten har gjorts av antikvarie Ulla von Wowern vid LUHM. Någon analys och bearbetning av
materialet har ännu inte gjorts, varför de redovisade uppgifterna är
högst preliminära. För att säkerställa att föremålen inte ytterligare
förstörs och att den stora vetenskapspotentialen inför en framtida
forskningsinsats inte äventyras, krävdes initiala förberedande konserveringsinsatser. Dessa har utförts av konservator Bernd Gerlach,
Historiska museet i Lund. Denna innebar bl.a. att myntens tillstånd
och stabilitet undersöktes för att avgöra rätt framtida konserveringsmetod, att mynten i de båda kärlen genomgick tvätt samt behandling
i avjoniserat vatten. Den första konserveringsinsatsen visar också att
mynten är av genomgående god kvalitet och befinner sig i ett stabilt
tillstånd av förfall. Detta medför att det totala konserveringsarbetet
kan rationaliseras långt och därigenom ge stora tidsvinster. Mynningen på den stora kannan dock undantagen eftersom lager av lera
innehållande annan för fyndet viktig information kräver mer omfattande undersökning. Vidare behövdes det stora träkolsmaterialet
frysas, de ytterst känsliga textilfragmenten kylas samt i frågan om
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Fig. 6. Rutgrävning av fyndplatsen. Foto: Kennet Stark.

mynningspartierna med dess lerpropp, säkerställa att framtida pollenanalyser kan utföras.
Det större kruset (kanna) av yngre svartgods hade skadats kraftigt
av plogen. Mynningen var tillsluten med en lerpropp och möjligen
något tyg. Kruset föreföll endast ha innehållit danska mynt och dominerades av präglingar gjorda i Lund under Erik Klippings regenttid
(1259–1286). Möjligen förekommer det även några mynt från Erik
Menveds regenttid (1286–1319). Mynten har en låg silverhalt, nästan
enbart koppar, och går under benämningen borgarkrigsmynt.
Det mindre kruset av protostengods, var även det kraftigt skadat
och förefaller huvudsakligen ha innehållit engelska sterlings, av vilka
många var av typen long cross pennies präglade under Henrik III:s
regenttid (1216–1272). Ett mindre antal mycket ovanliga tyska och
nederländska mynt ingick även i skatten.
Förutom mynt innehöll skatten även ett litet ringspänne av silver och
ett par små stycken bitsilver.
Antalet mynt uppgår efter en första räkning till 8 973. Relationen
mellan de danska borgarkrigsmynten och de engelska sterlings är
ungefär 5:1.
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Fig. 7. Arbete vid uppriggad metalldetektor. Foto: Kennet Stark.

Av stort intresse
Intresset för skatten har varit stort alltifrån lokalbefolkningen till en
internationell press. En internetsökning på upphittaren Alexander
Granhof ger ett mycket stort antal träffar med anknytning till en stor
del av världen. Svensk dagspress och TV gav också stort utrymme åt
fyndet i nyhetsförmedlingen.
En del av rapporteringen/förmedlingen av undersökningen och omhändertagandet av fyndet bestod i att producera en webfilm Project:
Silverado. Med denna film har en stor publik getts möjligheter att
snabbt ta del av (de preliminära) resultaten och hur undersökningen
har gestaltat sig.
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Fig. 8. Schaktplan över grävda rutor som visar antalet mynt i ploggången.

Slutsatser
En preliminär datering av skatten kan göras till slutet av 1200-talet.
De danska mynten förefaller domineras av mynt präglade före 1286,
men yngre kan förekomma. Bland de engelska mynten finns exemplar
präglade under Henrik III regeringstid (1216-1272) men inte några
mynt av hans efterträdare Edvard 1 (1272-1307) som införde en ny
typ av mynt 1279. På grund av de engelska myntens internationella
gångbarhet har efterpräglingar gjorts (senare kopior) på kontinenten,
varför det finns en möjlighet att det finns engelska mynt yngre än
1272.
Antalet daterade skattfynd (minst 2 mynt) i Skåne under perioden
1140–1520 uppgår till 68 stycken (se karta). Tillsammans har de totalt omfattat 11 156 mynt. Med denna nya skatt kan alltså det totala
antalet mynt ingående i skatter funna i Skåne i det närmaste fördubblas. Som enskild skatt är det den absolut största medeltida skatten
som påträffats i Skåne.
Enligt Danmarks middelalderlige skattefund är skatten, om den dateras till den senare halvan av 1200-talet, bland de största i hela
Danmark från denna period, åtminstone om man ser till antalet tillvaratagna mynt.
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Fig. 9. Spridningskarta över mynt funna med metalldetektor utanför den grävda ytan.

Detta tillsammans med de ovanliga tyska och nederländska mynten
samt mängden engelska mynt medför att skatten bör betraktas som
unik. Det är osäkert om tyska och nederländska mynt från denna tid
överhuvud taget har hittats i Skåne tidigare, vilket ytterligare höjer
det vetenskapliga värdet av skatten.
Mot bakgrund av skattens särställning i skånskt och danskt, men även
skandinaviskt perspektiv, är det högst angeläget att klargöra omständigheterna kring skatten och dess deponering. Fyndets unika karaktär
ger förutsättningar att för första gången trovärdigt kunna besvara
frågor som vilken händelse som orsakade nedläggelsen, dvs. när, hur,
varför och av vem. För det första handlar det om att konservera,
analysera och slutgiltigt datera skatten samt göra övriga erforderliga
naturvetenskapliga analyser kring deponeringen. För det andra krävs
det en arkeologisk undersökning av fyndplatsen och dess omgivning
för att klargöra omständigheterna kring deponeringen. För det tredje
att klargöra kontexten kring deponeringen och placera skatten i sitt
historiska sammanhang.
Ett möjligt sammanhang och scenario för deponeringen av skatten är
den expansiva fas med hög befolkningstillväxt som brukar tillskrivas
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1200-talet. Detta ledde till ett hårt utnyttjande av resurserna och stora
prisökningar på jord och spannmål. Under 1300-talet ledde detta till
en kollaps av samhället och 1319 upplöstes det danska riket genom
att det förpantades och under perioder saknade ett statsöverhuvud.
Priserna sjönk kraftigt och 1350 kulminerade krisen med digerdöden
och kraftig befolkningsminskning.
Deponeringen kan förmodas ha skett av ägaren till en av gårdarna i Norra Nöbbelövs medeltida by. Byn omtalas första gången på
1300-talet och namnet Nöbbelöv betyder ’nybygge’. Runstenen talar
dock för en äldre bebyggelse på platsen.
I början av 1300-talet skänktes en egendom i Norra Nöbbelöv, som
tidigare ägdes av Jon Litle, till domkyrkan i Lund (LD vet:16). Jon
Little var en skånsk storman och ättling av Hvideätten, med flera
16 Myntskatten i Norra Nöbbelöv

egendomar på Själland och i Skåne (Andersson 1974:59). Under
1260-talet var han även gälkare i Skåne (Prefectus Scaniæ) med ansvar för rättsskipning, skatteuppbörd och andra förvaltningsärenden.
Jon Litle dog 4 augusti 1307. En hypotes för den fortsatta forskningen
kring skatten är att den kan knytas till denne betydelsefulle person
eller kretsen kring honom.
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