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BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
 
Under perioden 1947-59 tillvaratog ägaren till fastigheten 
Norragården 18:3 flera vikingatida mynt i samband med 
trädgårdsarbete. Mynten uppges ha legat synliga för blotta ögat på en 
trädgårdsgång. 1999-08-22 gjordes en efterundersökning med 
metalldetektor av fyndplatsen, varvid ytterligare 16 mynt påträffades. 
Undersökningen utfördes av Numismatiska Forskningsgruppen vid 
Stockholms Universitet under ledning av professor Kenneth Jonsson.  
Då det var uppenbart att den aktuella trädgårdsgången, som anlagts 
redan 1947, dragits i direkt anslutning till en vikingatida depå 
uppdrog länsstyrelsen åt Blekinge museum att genomföra en särskild 
undersökning. Denna genomfördes under september 1999. För 
undersökningen svarade 1:e antikvarie Thomas Persson. 

 
 
 

Topografiska förhållanden och fornlämningsmiljöTopografiska förhållanden och fornlämningsmiljöTopografiska förhållanden och fornlämningsmiljöTopografiska förhållanden och fornlämningsmiljö    
 
Norragården är belägen strax väster om Mörrumsån. Den flacka 
terrängen på ömse sidor om ån utgörs av lätta sandjordar som redan i 
äldsta tid erbjudit goda odlingsbetingelser. I jordeboken 1684 anges 
Mörrum ha 39 brukare och är därmed den största byn i Blekinge. 
Läget invid åns forsar med det rika laxfisket kan förutsättas ha lång 
hävd. I Kung Valdemars Jordebok anges Mörrum som ett av 

Figur 1 Undersökningsområdet markerat på Vägkartan resp. Terrängkartan 
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kongeleven, med en särskild notering om laxfiskets betydelse. Strax 
söder om den historiska bytomten löpte kustlandsvägen, vars ursprung 
likaså kan följas ner i förhistorisk tid. Vid passagen över ån uppfördes 
sockenkyrkan i slutet av 1100-talet. 

 Figur 2-3 Undersökningsområdet markerat på Geometrisk karta 1731 (ovan) samt på Enskifteskarta 1813 (nedan) 
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Mörrum genomgick enskifte 1813-20. Byn bestod då av 47 gårdar. 
Bebyggelsen låg i huvudsak norr om Bolsberget och följde vägen 
norrut mot Svängsta. Vid skiftet flyttades sammanlagt 17 gårdar ut i 
nya lägen. Under 1900-talet har den expanderande bostads-
bebyggelsen ytterligare raderat ut spåren efter den gamla byn. 
Norragården ligger kvar i sitt ursprungliga läge i norra delen av 
bytomten. Ekonomibyggnaderna är sedan länge borta men den 
ståtliga mangårdsbyggnaden, som torde ha uppförts strax efter skiftet 
finns ännu kvar. Till fastigheten hör en stor trädgårdsanläggning. 

 
 
 
De lätta sandjordarna i området har medgett ett omfattande 
uppodling, vilket i hög grad drabbat fornlämningsbeståndet. Endast 
obetydliga rester finns kvar. På ömse sidor landsvägen strax söder om 
bytomten står ett halvdussin resta stenar. Platsen uppmärksammades 
redan 1844 av arkeologen J.J.A. Worsaae, som förutom resta stenar 
här även noterade och avbildade gravhögar. Belägenheten invid byns 
gemensamma sandgrav medförde att gravfältet till stor del spolierades. 
Inga fynd är kända från platsen men gravformerna visar att gravfältet 
åtminstone delvis använts under vikingatid. Ytterligare ett gravfält av 
liknande slag fanns några hundra meter norrut vid Gissla Sträte. 
Endast en hög rest sten står ännu kvar. Också fornlämningar i 
höjdlägen har i betydande omfattning skadats eller förstörts genom 
den omfattande stenbrytning som från det sena 1800-talet skedde i 
socknen. 

Figur 4 Undersökningsområdet markerat på Sockenkartan 1860 
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UndersökningenUndersökningenUndersökningenUndersökningen    
 
Fyndplatsen var belägen vid norra gränsen av gårdens stora 
trädgårdsanläggning Den ovan nämnda trädgårdsgången löper här 
invid en intill 2,5 m hög bergklack, som avgränsar det i övrigt flacka 
området. Med metalldetektor undersöktes en ca 100 m2 stor yta 
utmed trädgårdsgången. Med ledning av detektorns utslag kunde ett 
ca 20 m2 stort område avgränsas. Området överensstämde väl med 
resultatet från den tidigare utförda detekteringen. Den avgränsade 
ytan avtorvades och skiktgrävdes med skärslev. Matjordsskiktet var 
endast decimetertjockt och vilade på morängrus. Jorden sållades och 
kontrollerades med detektorn. Inom den handgrävda ytan påträffades 
sammanlagt 100 silvermynt. Ytterligare åtta låg spridda utmed 
grusgången öster därom. En tydlig fyndkoncentration fanns i och 
framför en horisontell spricka vid foten av bergklacken. Bland mynten 
inne i bergsprickan låg också en del av en stämpelornerad armbygel av 
silver, en bit av en silverten samt en hank till ett lerkärl. Omedelbart 
utanför bergsprickan och parallellt med grusgången löpte en ytligt 
liggande bevattningsledning, som enligt uppgift från markägaren 
tillkommit redan i samband med trädgårdens anläggande 1947. 

Figur 5 Undersökningsområdet markerat på Häradsekonomiska kartan, 1918 
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Figur 5-6 Undersökningsområdet markerat på Fastighetskartan (ovan) resp. Ortofoto (nedan) 
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ResultatResultatResultatResultat    
 
Fyndens spridningsbild visar att silverdepån med stor sannolikhet 
ursprungligen varit placerad i bergsprickan vid foten av bergklacken. 
Bergklacken är den enda i sitt slag inom det aktuella terrängpartiet 
och har utgjort ett väl synligt riktmärke. Fyndet av keramikhanken 
tyder på att mynt och övriga föremål kan ha legat i ett lerkärl. Vid 
anläggandet av vattenledningen och trädgårdsgången 1947 har 
föremålen spritts ut. Det är också vid detta tillfälle som de första 
myntfynden inrapporteras till Historiska museet i Lund av dåvarande 
fastighetsägaren, professor Albert Wifstrand. 

 
 
 
 
 
I likhet med övriga senvikingatida depåfynd dominerar helt de 
anglosaxiska och tyska mynten men påfallande många är danska. 
Slutmyntet är präglat i Lund under Sven Estridsen (1047-74). Som 
framgått ovan erbjuder vare sig det bevarade fornlämningsbeståndet 
eller de hittills ytterst fåtaliga arkeologiska undersökningarna i 
området någon utgångspunkt för en vidare diskussion. Platsen för 
depåfyndet bör dock särskilt noteras, i direkt anslutning till Mörrums 
gamla bytomt, vars läge på goda grunder kan förmodas gå tillbaka på 
vikingatida förhållanden.  Att Mörrum dessutom nämns som ett av de 

Figur 7 Undersökningsområdet markerat på LIDAR-karta 



Norragården 18:3 Särskild undersökning 1999 av fyndplats för vikingatida depåfynd 

 

8 
 

fem kongeleven i egentliga Blekinge och därmed som en plats av 
betydelse för den nya maktordning som vid denna tid växer fram, är 
vidare inte minst intressant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Fyndplatsen invid bergklacken. Foto från SO 

Figur 9 Detalj av sprickan vid foten av bergklacken med den på stenar uppallade vattenledningen 
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Figur 10 Mynt och armbygel in situ 

Figur 11 Partiet nedanför bergklacken efter undersökning. Foto från SV 
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FyndförteckningFyndförteckningFyndförteckningFyndförteckning    
 

Fyndförteckning upprättad av Kungliga myntkabinettet: 
(KMK dnr 711-1020-1999) 
Från undersökningen i september 1999: 
 
Mynt: 
 
KALIFATET: Samarkand, Nuh ibn Nasr 947-48 (1 ex) 
 
TYSKA RIKET: 973-1059 (59 ex): Trier (2 ex); Andernach (1 ex); 
Antwerpen (1 ex); Köln (6 ex); Duisburg (1 ex); Deventer (3 ex); Tiel 
(1 ex); Jever (1 ex); Dortmund (1 ex); Soest (2 ex); Vreden (1 ex); 
Minden (1 ex); Bardowick (1 ex); Goslar (6 ex); Magdeburg (1 ex); 
Erfurt (1 ex); Würzburg (2 ex); Mainz (6 ex); Worms (7 ex); Speyer  
(5 ex); Strassburg (1 ex); Esslingen (1 ex); Basel (1 ex); Regensburg        
(1 ex); ej närmare bestämbara (5 ex) 
 
UNGERN: Gran, Stefan I, efterprägling (1 ex) 
 
ENGLAND: 978-1066 (18 ex): Ethelred II 978-1016 (2 ex); Cnut 
1016-35 (8 ex); Harold I 1035-40 (4 ex); Hartacnut 1040-42 (1 ex); 
Edward the Confessor 1042-66 (3 ex) 
 
SKANDINAVIEN: Imitation av anglosaxiska mynt (1 ex) 
 
DANMARK: 1018-1074 (28 ex): Knut 1018-35 (3 ex); Hardeknud 
1035-42 (11 ex); Magnus 1042-47 (12 ex); Sven Estridsen 1047-74      
(2 ex) 
 
 
Öviga fynd: 
 
Stämpelornerad armbygel av silver, del av 
 
Silverten, del av 
 
Hank till lerkärl, del av 
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Från förunderökningen i augusti 1999: 
 
TYSKA RIKET: 973-1051 (14 ex): Andernach (1 ex); Bryssel (1 ex); 
Vreden (1 ex); Lüneburg (1 ex); Hildesheim (1 ex); Goslar (2 ex); 
Mainz (2 ex); Worms (2 ex); Speyer (2 ex); ej närmare bestämbart     
(1 ex) 
 
ENGLAND: Harthacnut 1040-42 (1 ex) 
 
DANMARK: Hardeknud 1035-42 (1 ex) 
 
 
Fynd påträffade 1947-59 (ej inlösta): 
 
TYSKA RIKET: 991-1924 (5 ex): Liege/Maastricht? (1 ex); Goslar   
(2 ex); Worms (1 ex), ej närmare bestämbart (1 ex) 
 
ENGLAND: 978-1066 (5 ex): Ethelred II 978-1016 (1 ex); Cnut 
1016-35 (2 ex); Harold I 1035-40 (1 ex); Edward the Confessor 1042-
66 (1 ex) 
 
DANMARK: 1018-74 (4 ex): Knud 1018-35 (1 ex); Svend Estridsen 
1047-74 (3 ex) 
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