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Reykjavik, den 17. oktober 1994

Danmarks dgsantilwar
Olaf Olsen

Undertegnede U[a Amad6ttir, museumsteder på lstands Nationalmuseum og Helgi
Fodåksson, udvalgsmedlem, sarnt docent I historie ved lslands Universite( er d
kulturminderådet blevet anmodet om d kontakte en nordisk arkæologisk institution
lor at bede om assistance, ldet der er blevet fremsa begrundet mistanke om, d
den sølvskd (653,5 g), der | 1980 blev fundet ved gården Mi0h0s [ østlandet,
ikke I sin helhed stanmer fra vikingetiden, som antaget, men d en del af den er
yngre.

M henvender os til Danmarks Nationalmuseum p.g.a Deres ornfattende
kendskab til den btandske vikingetid og den taglige viden, som museets
arbejdere sidder inde med på dene område. M vil anmode Dem om d De og
Nationalmuseet vil påtage Dem undersøgelsen d det fundne sølv. lslands
Nationalmuseum vil afholde udgifterne hertil.
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Anledningen til dette er, at der opstod en mistanke om, a en del d
nævnte sølv ikke stammede fra vikingetiden, og på foranledning af det nu
lratrådte kulturminderåd blev sølvet undersøgt d professor James Graham-
Campbell ved Institute cf Archaeology, University College, London. I sin rapport
d 11. luni d.å påpeger professor Graham4ampbeil, a misanken ikke er
ubegrundet og anbe{aler en n€Brmere undersøgelse ef sølvet (se vedlagte rapport
fta Graham€ampbell).

Det skal nævnes, at de blandskE forskers, der foretog den analyse af
søtvet, sorn Graham€ampbell herviser til, anser analysen for d være
ufuldkommen og de dgav ikke nogen formel rapport om deres konklusioner.

I henhold til museumsloven frdrådte nævnte kulturminderåd den 30. iuni
d.å, men Inden sin fratrædelse frenrførta rådet orer for lslands Kultur- og
undervisningsministerium argumenter for en ydedigere undersøgelse d sølvet på
miniserieæ vegne. Ministeriet afslog dette og har werdraget det rrye
kulturminderåd a sørge for'd man med yderligere viderskabelige undersøgelser
skaffer de sikres mulige oplysninger om sølvets aldef. Fra miniseriets side tager
man ikke stitling til, twilke specialister inden for områda man bør henvende sig
til, men mener d der kan blive tale om specialiser i Norden.

Den 1. june d.å tihrådte rigsantikvar F6r Magnfsson sin stilling igen, efter
to års orlor. Som bekendt undersøgte han I sin tid sølvet sammen med
præsident Kristjån Eldiårn. De rejse begge til stedet, fvor sølvet blev fundet og
undeæøgte alle omsændigheder omkrirrg fundet I Arb6k Hins lsleruka
fomleifdålags for 1980 publicerede rigsantihrarens så en artikel om fundet og her
fremkommer der ingen mistanke om bedrag iforbindelse med fundet På da nye
kulturminderåd anmodning dgarr rigsantikvaren en rapport om sagen på ådets
møde d. 29. sepu d.å.fl1er understregede han vigtigheden d en ny undersøgelse
d sølvet:
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Ved en fortsat undersøgelse af sølvskdten fra Midh0s, bør man bla se
på følgende punkter:

Med kemisk analyse må da afgøres, om metallet lvæsentlig grad adskilter
sig fra andet søfu, der som regel er til stede | fund fra vikingetiden.

Man må undersøge, om der I dette sølv tindes noget metal, der var ukendt
lvikingetiden.

Man må undersøge, om der I udenlandske fund fra vikingetiden findes
gens&nde I samme stil eller med samma udseende som de genstanda tra
Midhrls-fundet, som regnes for mistænkelige, eller man må linde ud af, om deres
stil er meget forskellig fra andre genstande fra den tid.

Man må undersøge, om der I udenlandske fund lindes enkehe genstande
uden pendant i samme fund og undeæøge, om der er opstået nogen mistanke
I forbindelse med sådanne genstande.

Man må undersøge, om der på sølvet lindes utvetydige spor der taler for,
at der ved deres fremsilling er blevet brugt værhøj, der ikke fandtes eller blev
brugt I vikingetiden'.

For os er det af størstE vigtighed, at De sammen med Nationalmuseets
medarbejdere påtager Dem a undersøge sølvet eller tilkalder specialiser I den
udstrækning det måtte være nødvendigt og har overopsyn med opgaven. Det er
dog nødvendigt for os d udgifteme til undersøgelsen skal være overkommelige.

Hvis De ikke ser Dem I stand til d p&age Dem opgarren, vil vi være
taknemmelige for oplysninger om en nordisk lnstitution der er egnet til den.

.,- M håber, d De kan påtage Dem dette og venter d få Deres anvisninger
og forslag om sagens behandling i et brev til undertegnede, adresseret til lslands
Nationdmuseum.

znnl*/--,t
4' Helgi Forlåksson

I al fortrolighed
Med mange venlige hilsener
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Kobcnhavn d. 10/tl 1994

Kærc Lilja ÅrnadOttir og Hclgi Thorldkson

Rå vcgrc af Rlgsanttkvu Olaf Olscn vil Jcg elgo tuslnde tak for jeres henvcndelsc vcdr.

sølvskatten fra Midhds i Gtlrndct - vi anecr dcn for on mcget stot tillid$srklæring.

Nationalmuscct vil &rfor naturligvis mcget gcrnc mcdvirkc til cn afklaring.

Vl har allcrcdc udarbejdct fonlag til analyscforlpb og pt. afu€ntcr vi blot et omkostnings-

ovcrslag fra Nationalmucccta Bevarlngsaffcllng. Sl cnart dctto torcliggcr, vil vi fremscndc vort

dclaljorcdc forslag til ct analyeeprojekt omkring skattcn fta Midhfs.

mcd dc bcdstc hllsncr
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København d. LTlLl1994

Kære Lilja Årnad6ttir og Helgi Thorlåkson

Som jeg skrev i vor fdx af d. 10/11 vil jeg på vegne af Rigsantikvar Olaf Olsen sige tusinde

tak for jeres henvendelse vedr. sølvskatten fra Midhris i Østlandet - det er en stor tillidser-

klæring.
Det vil som sagt være yderst beklageligt for skandinavisk arkæologi, hvis Prof.

Graham-Carnpbel antage.lser er korrekte. l'Iationalmuseet vif nahrrligvis derfor meget gerne

medvirke til en afklaring af de pågældende wivlsspørgsmål omkring dele af skattens ægthed.

Vi vil derfor foreslå, at der iværksættes et undersøgelsesprogram omfattende følgende

analyser af sølvskattens indhold:

1.. Røntgenflurosensanalyser af alle genstande med henblik på legering og sPorstofindhold.

Herved kan afklares, om der optræder afuigende legeringer eller atypiske sPorstoffer i de

mistænkelige genstande. Foretages af Nationalmuseets Bevaringsafdeling.

2. Røntgenflurosensanalyser af 1.0 norske og danske hals- og annringe fra vikingetid, samt

moderne sterlingsølv med henblik på komparative analyser af ovennævnte. Foretages af

Nationabnuseets Bevaringsafdeling.

3. Makroundersøgelser af værktøjsspor på de islandske og danske/norske genstande fra

aualyserne 1 -2. Foretages af Nationalmuseets Bevaringsafdeling.

4. Makroundersøgelser af forarbejdningsfrakturer på især de snoede ringe med henbtik på

fremstillingsteknik. Vikingetidens snoede ringe blev fremstillet ved en teknik, som efterlader

karakteristiske makrofrakrurer i overfladen. Disse vil måske ikke optræde på eventuelle nyere

genstande. Foretages af Nationalmuseets Bevaringsafdeling og OtdA.

5. Undersøgelser af genstandene ved Dr. Birgitta Hårdh, Lund og Lars Jørgensen, NM.

Supplement til Prof. James Graham-Campbels undersøgelser.



Vi mencr, at denne ræklce undcrsøgclser med sikkerhcd vil kunnc klarlægge, om der i fundct

skulle indgå nycre genstande. Desværrc cr der visse omlcostningcr forbundct med analyserne,

hvilke bcløbcr sig til DKK 17.800, jvf. vcdlagte budgct. Vi håbcr ikke, at dcnne udgift vil
forhindre cn fortsættelsc af trndcrsøgelserne. Iøwigt mener vi, at projektet cr spændende -
sclvom årsagcn cr yderst bcklagelig - og vi ser frcm til ct godt samarbcjde med Islands

Nationalmuseum.

Iad os venligt vide, om vi skal iværksætte dette, og eventuelt hvornår skatten kan overførcs

til Danmark.

de bedste hilsner
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Reykjavik 28. n6vember 1994

Fyrr å pessu åri var til umræ6u i fi6lmi6lum silfursj6dur sem fannst
vi6 bæinn lvlidhfs i Egilssta6ahreppi åri6 1980. Dr. James Graham-
Campell pr6fessor i Lundfnum rannsakadi sj66inn i jfni ad beidni
pj66minjarå6s og i slcfrslu sem hann skiladi a6 ranns6kn lokinni kemur
fram ad mdgulegt s6 ad aldur alls sj66sins sd ekki hinn sami.

i framhaldi af pvi p6tti edlilegt ad rannsaka sj66inn enn med pad $rrir
augum a6 få eins drugga vitneskju og kostur er å um aldur hans alls
og f september 1994 f6l menntamålaråduneytid nfskipudu pj6dminjarådi
og Fj6dminjasafni islands ad hlutast til um frekari visindalegar
athuganir å silfursj6dnum.

Fj66minjarå6 ålcvad ad 6ska eftir pvf vi6 Dj6dminjasafn Dana ad pad
taki ad s6r frekari ranns6kn sj66sins. Ni hefur borist war frå
Danmdrku par sem Fj66minjasafni6 tekur ad s6r slika ranns6kn og
verdur sj66urinn fluttur til Kaupmannahafnar å næstu ddgum.

Fr€ttatilkynning frå Fj66minjasafni lshnds 28. n6vember 199{
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Feykjavik, 1. dec. 1994.

Herved bekræftes, åt Ulia Årnad6ttir museumsdirektør ved lslands
Nationalmuseum medfører som håndbagage en vikingetids søhækat tilhørende
museet, som skal undersøges i Nationalmuseet i lGbenhavn med hensyn til
søMndehold og tidfæstning.

Sølvskatten består at 4O stykker, brudsøM og dele af smykker og hele
smykker, halsringe og armringe, nogle af dem sammenknuste. Efter undersøgelsens
slut kommer sølvskatten at tilbageføres til lslands Nationalmuseum.
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rigsantilwar.


