Sensasjonelt skje-funn
Fresjeborgens Venner jubler over nok et sensasjonelt funn. Søndag gravde de fram en svært
verdifull spiseskje fra 1500-tallet.
24. oktober 2000
Tidligere har Fresjeborgens Venner rangert en fransk spillemynt fra 1570 som det mest unike funnet, men
søndagens funn overgår det meste.
– Dette funnet er egentlig en lokal kjempesensasjon, og definitivt det mest fantastiske funnet vi har gjort, sier
leder av Fresjeborgens Venner, Arne Schau entusiastisk.
– Oser av rikdom
I går sendte han et bilde av skjea til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).
– Forskeren jeg snakket med er sikker på at skjea er fra 1500-tallet, sier Schau.
Skjea er ikke renset, men det kan se ut som om den er av sølv med gullforgyldt hode.
– Hodet kan minne om kongekronelignende sak som er gullforgyldt. Det som er sikkert, er at det ikke er hvem
som helst som har spist av denne skjea. Den oser av rikdom, sier Schau.
35.000-100.000 kr
Han understreker at han ikke vet hvor mye den er verdt, men at han har hørt at verdien kan ligge mellom 35.000
og 100.000 kroner.
– Når det er sagt, må det sies at folk ikke må finne på å grave på egenhånd. Da kan man ødelegge lokalhistoriske
skatter for alltid, advarer Fresjeborg-lederen.
Men det er ikke bare kroneverdien som gjør funnet verdifullt for Fresjeborgens Venner.
– For det første har vi atter en gang fått bekreftet hvor vi mener Fresjeborgen har ligget. Dessuten er det et
eksklusivt funn fordi det kan fortelle noe om hvor hastig borgen raste. Kanskje så raskt at de ikke rakk å få med
seg verdiene sine, sier Schau, før han serverer en stikkpille til fylkesarkeologen:
– Det er klart vi spør oss hvor mange funn som må til før fylkesarkeologen tar dette på alvor.
Jernskjegger
Skjea er for øvrig ikke så ulik en skje som ble funnet i samme
område 1850-åra. Initialer og våpenskjold forteller at den har tilhørt
eierne fra 1570-1616, den andre generasjon Jernskjegger på Fresje.
Den befinner seg nå på Fritzøhus.
– Vi er veldig spente på om denne skjea har monogram. Det
gjenstår å se. Foreløpig vet vi ikke hvem som skal betale rensing av
den, opplyser Schau.
Unikt Søndagens utgravinger bød på nok et unikt funn for
Fresjeborgens Venner. Her er leder av Fresjeborgens Venner Arne
Schau og Nina Grønnerød.

