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En brokigt  blandad bukett
Till Lennart Lundborg 90 år

Utskrift 18 bjuder på ett brett innehåll, en lockande 

blandning av arkeologi, kulturgeografi, kulturmiljö- 

och byggnadsvård, konst och historia.  

Kort och gott en brokigt blandad bukett!

Numret är en vänbok tillägnad kulturprofilen och 

före detta länsantikvarien Lennart Lundborg på hans 

90-årsdag. I sammanlagt arton bidrag presenterar ett 

tjugotal författare såväl nya spännande forskningsrön 

som intressanta tillbakablickar på äldre projekt och 

reflektioner kring händelser. Merparten har en tydlig 

koppling till Halland och samtliga bidrags gemensam-

ma nämnare är att de alla är skrivna till Lennart.

Vi hoppas att denna rikt blandade artikelbukett i  

kombination med den genomgående varma berättar- 

tonen ska erbjuda läsaren mycket glädje och kanske 

även en och annan ny kunskap!

E N  D E L  AV  H A L L A N D S  K U LT U R H I STO R I S K A  M U S E U M
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Erik Rosengren och Lena Bjuggner

Det gyllene spännet från Munkagård i Ysby 
socken – insulärt, profant och skandinaviskt

F ör många av oss som arbetar med halländsk arkeologi är Lennart Lundborg mest 
känd för sin bronsåldersforskning även om han med stor entusiasm ägnat sig åt de 

flesta andra arkeologiska perioderna. Innan Lennart kom till Halland 1960 hade han 
gjort flera järnåldersundersökningar. Bland dessa är det den i värmländska Säffle 1959 
som uppmärksammats mest. Undersökningen vid Sund i Säffle omfattade både bebyg-
gelse från yngre romersk järnålder och gravar alltifrån folkvandringstid och fram till 
sen vikingatid. Med denna artikel vill vi hylla järnåldersarkeologen Lennart genom att 
diskutera ett vikingatida fynd från Munkagård i södra Halland. 

Munkagård ligger i Ysby socken invid Lagans södra strand, några kilometer öster 
om Laholm. På 1920-talet hittade lantbrukare Kurt Nilsson på en av sina åkrar ett 
litet korsformat föremål i kopparlegering. Fyndet kom att förvaras i ett skrin på gården 
tillsammans med andra föremål som hittats ute på ägorna. I samband med ett arvsskifte 
1985 kom det till lokalhistorikern och teologie doktorn Bror Janssons kännedom och 
han publicerade fyndet 1992 i en bok om Hallands medeltida kyrkor. Länsmuseets 
kulturmiljöavdelning fick 1995 möjlighet att studera och dokumentera föremålet, som 
därefter återlämnades till sin ägare. Fyndet har av flera forskare beskrivits som ett kru-
cifix (Håkansson 2017:246, Jansson 1992 och 2000), en tolkning som vi vill diskutera. 

Föremålet är ett korsformat förgyllt spänne av kopparlegering. Förgyllningen är be-
varad i karvsnittens fördjupningar på framsidan och som små fläckar på baksidans ytor. 
Den övre korsarmen är nedsliten och korroderad och den vänstra korsarmen är avbru-
ten och saknas. På den släta baksidan sitter en nålhållare samt rester efter järnnålen. 

Den övre, mycket slitna korsarmen har av Bror Jansson tolkats som ett kristushuvud. 
Han ansåg att man här kan se ett ansikte, medan stiliserade ben och fötter är antydda 
på den undre korsarmen och en stiliserad hand på den högra korsarmen. Utifrån detta 
drog han slutsatsens att föremålet är ett krucifix. Vid dokumentationen 1995 framgick 
det inte lika klart att den övre korsarmen föreställde ett ansikte. När Jansson beskrev 
fyndet tio år tidigare kan det möjligen ha varit i bättre skick. Han tog också med sig  
föremålet till Nationalmuseet i Köpenhamn och fick där veta att något likande inte 
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Munkagårdspännet. Mått, höjd: 39 mm, bredd: 23 mm (ursprunglig bredd ca 30 
mm), godstjocklek drygt 1 mm. Vikt 7,3 g. Fyndteckning: Staffan Hyll. Hallands 
länsmuseer, Kulturmiljö Halland HMAK 4500:1–2.

fanns i deras samlingar. Museets arkeologer daterade det till omkring 750 e.Kr. Själv 
drog han paralleller till ett irländskt krucifix med liknande karvsnittsfält, funnet i Kau-
pang i Vestfold. På detta saknas dock ansiktsbilden (Jansson 1992:58ff, 2000:61).

Janssons ursprungliga teori var att munkar på Munkagård haft krucifixet med sig till 
Ysby kyrka, där det i samband med någon förändring av kyrkorummet hamnat bland 
soporna och kastats ut på en åker (Jansson 1992). Några år senare presenterade han en 
ny teori där han helt korrekt betonade vikten av goda kunskaper kring fyndplatsen och 
fyndomständigheterna. En släkting till upphittaren hade berättat för honom att fyndet 
gjordes söder om Ysby kyrka. Utifrån denna uppgift och granskning av lantmäteriakter 
från 1700-talet tycktes fyndplatsen enligt Jansson i äldre tider ha varit en sumpmark, 
som under 1800-talet utdikats och uppodlats. Han menade därför att det sannolikt rört 
sig om ett våtmarksoffer (Jansson 2000:61).

Det ligger naturligtvis nära till hands att utifrån föremålets form tolka det som ett 
krucifix. Janssons bedömning att fyndet är irländskt är mycket trolig (Wamers 2019) 
och utan tvekan är det insulärt, d.v.s. kommer från de brittiska öarna, till vilka Irland 
räknas.
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Från omkring 800 och framåt utsatte nordbor Irland för omfattande plundring och 
massförstörelse av konstföremål. Många av de irländska föremål som hittats i Skan-
dinavien består av sönderbrutna beslag som omarbetats till spännen av olika slag.  
Beslagen kan bl.a. härröra från skrin, altare, hästutrustningar m.m. De insulära beslag 
som gjorts om till spännen påträffas huvudsakligen i kvinnogravar (Wamers 1985:13, 
Pettersen 2017:50f). De flesta är funna i Norge, men genom den flitiga metallsökar- 
användningen påträffas de i stigande antal i Danmark. Fynden från nuvarande Sverige 
är få (Wamers 1985, 1991 och 2004). 

”Munkagårdskrucifixet” var i själva verket ursprungligen ett tygelremsbeslag, d.v.s. 
en hästutrustningsdetalj, tillverkat på 700-talet, som av skandinaver försetts med en nål 
på baksidan och omformats till ett spänne (jmf Wamers 1985:24-25). Några av de kors-
formiga beslag som mest påminner om Munkagårdsspännet är de från Soma, Sandnes 
i Rogaland, Norge (Wamers 1985. Kat. nr. 91, tafel 21). I en kvinnograv fanns totalt 
22 tygelremsbeslag från Irland. Graven dateras till senare hälften av 800-talet utifrån 
ett annat fynd: en skandinavisk oval spännbuckla. På konsthistoriska grunder daterar 
Wamers flera av de irländska föremålen till omkring år 700. Spännena påminner om 
det i Munkagård genom den djupa karvsnittsornamentiken och de peltaformade avslu-
ten på armarna. Där finns även två som liksom Munkagårdsspännet har en Y-formad 
symbol i den centrala runda plattan och som i storlek (ca 3,7 x 3,7 resp. 3,7 x 3,8 cm) 
är snarlika (3,9 x 3,0 cm) men saknar de peltaformade avsluten, som i gengäld förekom-
mer på fem andra korsformade beslag från samma grav. Andra liknande fynd finns bl.a. 
från Gausel i Norge och Navan, Co. Meath, Irland (Wamers 2019. Mejl till författarna 
2019-02-04).

Hur spännet hamnade i jorden i Ysby kommer vi sannolikt aldrig att få veta, men 
utifrån de rikliga norska fynden kan vi dra slutsatsen att det tillhört en kvinna. Spännet 
var visserligen litet men förgyllt och dessutom unikt, vilket gjorde det till ett exklusivt 
föremål i vikingatidens Ysby. En studie från norska Trøndelag visar att gravarna där 
dessa smycken påträffats i övrigt ofta innehållit få och ganska enkla gåvor, vilket visar att 
den döde inte kom från samhällets allra översta skikt, utan kanske snarare från en nyrik 
bondefamilj där en eller flera medlemmar deltagit i västliga vikingatåg (Pettersen 2017).

Vi kan således konstatera att föremålet tillhört en hästutrustning från 700-talets 
Irland. Det har därför inte använts i liturgiska sammanhang eller på andra sätt inom 
den kristna kultutövningen. När det dyker upp i Ysby, troligen redan på 800-talet, är 
det liksom många andra liknande föremål omvandlat till ett vackert spänne; en dräkt-
detalj som återfunnits i många norska kvinnogravar från äldre vikingatid. Gravskicket 
i dessa är hedniskt. Wamers menar i en artikel från 2004 att kvinnorna som bar dessa 
beslagsfragment inte enbart såg dem som vackra smycken eller souvenirer från främ-
mande land. De kanske inte var kristna men ändå väl medvetna om korsets symbolik 
och ville genom att bära smycket försäkra sig om en ” fremmede guds hemmelighetsfulle 
makt” (Wamers 2004:46). 
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