
Ö V E R L Ä N N Ä S 

89. HOLM 

SHM/KMK 24811. Vik. 

Fyndår: 1949. 

Fyndtyp: D g r . Slutmynt: Kalifatet, 
hamdanid, 946-967. 

Antal mynt: 2. 

Fyndomständigheter. 
Mynten hittades i hög n r 5 på grav
fältet vid Holm, undersökt 30 maj-
8 juli 1949 under ledning av pro
fessor Johannes Brdndsted, Köpen
hamn, och landsantikvarie Bo Hellman, 
Härnösand. I hög n r 5 fanns en 
kammargrav med två rum, innehållande 
bl a en myntliknande silverbrakteat 
med spår av latinsk omskrift och för
sedd med pålödd ram, 2 islamiska 
mynt, pärlor, en mängd föremål av 
brons och järn samt skelettrester av 
människa och häst (Selinge s. 302, 
fig. 60). 

Beskr ivn ing . 
KALIFATET. 1'abbasid* präglad i 
Bagdad 941/42; 1 hamdanid? präglad 
946-947, ort oläslig. Båda mynten 
slitna och försedda med ögla. 

Referenser: SHM/KMK i n v . , ATA, 
Selinge 1977. 



90. LÄNNÄS 

SHM/KMK 7673. Vik. 

Fyndår: 1885, våren. 

Fyndtyp: D. Slutmynt: Tyskland, 
Quedlinburg, 995-; England, Ethel-
red, typ Benediction Hand ca 990-91. 

Antal mynt: 303 hela och 48 fragment, 
summa 351. 

Fyndomständigheter. 
Fyndet påträffades av lantbrukaren 
Erik August Niemann på hans hemman 
i samband med utvidgning av t räd
gården. Föremålen låg 12-15 cm 
under jordytan på "en stenig och 
bergbunden med ringa skog beväxt 
ås , belägen circa 400 alnar från 
Ångermanelfvens s t rand. . .smyckena 
och mynten lågo inom armringen" 
(ur skrivelse från Kronolänsmannen 
Carl W. Tornérhielm, Boteå 2 aug. 
1885, till Kongl. Maj:ts Befallnings-
hävande i Västernorrlands län, med 
översändande av E.A. Niemanns 
kvitto på mottagen ersä t tn ing) . 
Utom mynten innehöll fyndet 39 b i 
tar smycksilver, däribland en snodd 
halsring. Hela fyndet vägde 682.8 g 
och löstes med 120 k r . 

Beskr ivn ing . 
Kalifatet 4 ( l f abbas id , 2 efterpräg-
lingar, 1 samanid 907-914 e . K r . ) , 
Tyskland 271 (datering 930-995-), 
England 71 (datering ca 978-991, 
38 ex. ospecificerade), Danmark 5* 
(datering ca 975-985-). 

Referenser: SHM/KMK, ATA, Malmer 
1966 fynd 103, Hatz 1974 nr 76, 
Blackburn-Jonsson 1981 S 25. 


