
LISTERBY 
95. PRÄSTGÄRDEN 

SHM/KMK 8657 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: 1890 

Fyndtyp: Depåfynd 

Antal: 32 mynt 

Slutmynt: Spanska Nederländerna, Kampen, 

Zwolle, Deventer, tåler 1555 

Fyndomständigheter: " . . . hvilka vid gräfning af ett 

dike å utmarken till Kyrkoherdebostället i Lister-

by församling af Rättaren Måns Petersson, i tjenst 

hos prosten A. J. Andersson i Listerby, och skräd

daresonen Fritiof Ferdinand Thelander i Listerby 

den 29/1 d å gemensamt hittats liggande lösa 

omkring 3 dm djupt i jorden mellan twå stenar 

under rotkorgen till en uppdragen buske... Fynd

orterna är belägna omkring 356 m. från allmänna 

landsvägen mellan städerna Carlskrona och Ron

neby, 880 m från Listerbyviken... Löstes med 

150 kr" (SHM/KMK inv). 

Beskrivning: TYSKLAND: Hamburg, tåler 1553 

(1 ex); Liibeck, tåler 1554 (1 ex); Mecklenburg, 

tåler 1549 (1 ex); Wismar, tåler 1552 (1 ex); Lii-

neburg, tåler 1524-50 (2 ex); Brandenburg, tåler 

1541-44 (2 ex); Regensburg, tåler 1538-48 

(2 ex); Mansfeld, tåler 1554 (1 ex); Halberstadt, 

tåler 1538 (1 ex); Donauwerth, tåler 1543-44 

(2 ex); Hervord, Vi tåler 1552 (1 ex); Öttingen, 

tåler 1541 (1 ex); Kaufbeuren, tåler 1543 (1 ex); 



Kempten, tåler 1546; Friburg in Brisgau, tåler 

1545 (1 ex); Stolberg, tåler 1546 (1 ex); 

Burgund, tåler 1544-45 samt u å (3 ex), Vi tåler u 

å (1 ex); Sachsen, tåler 1536-53 (3 ex). 

SPANSKA NEDERLÄNDERNA: Batenburg, tåler u å 

(1 ex); Kampen, Zwolle, Deventer, tåler 1555 

(1 ex); Nijmegen, tåler u å (1 ex). 

Referens: SHM/KMK inv; Wedberg VI, s. 112. 

96. YXNARUM 
SHM/KMK 11 618 

Tid: 
Vikingatid Fyndår: 
1902 Fyndtyp: 
Depåfynd Antal: 
155 mynt Slutmynt: 
Kalifatet, samanid, Nuh ibn Nasr, Samarqand, 954-55 

Fyndomständigheter: "Drängen Emil Hansson i 
Yxnarum har i dag till mig öfverlämnat 4 st 
silfverarmband och ett guldarmband, en söndrig 
[smycke] med kedja af silfver samt 153 st. dels 
hela dels halfva silfvermynt, som han i går hittade 
i Yxnarums by sandgraf, der han hemtade sand. 
Mynten och smyckena voro förvarade i en lerkru
ka, som vid grafningen och raset af sanden blef så 
söndersmulad att några bitar af densamma ej 
kunnat fås reda på" (SHM/KMK inv). "Mynten 
voro ställda på kant, tätt packade intill hvarandra 
inom ringarne, som lågo utomkring mynten i 
krukan" (Wedberg VII, s. 302). Inlöst för 150 kr. 

Beskrivning: KALIFATET: abbasid (4 ex); saffarid 

(3 ex); buwajhid (1 ex); samanid (117 ex); volga

bulgar* (3 ex), efterpräglingar (19 ex); ej närmare 

bestämbara (3 ex); plantsar (1 ex). 

"Plansch 2:6 

Referens: ATA; SHM/KMK inv; Wedberg VII, 

s. 302; CNS 4.1.8. 

97. OKÄND FYNDORT 

LUHM MK:13 163, 14 478, 14 541, 14 619, 14 

762, 21 475 

Tid: 
Fyndår: 

Fyndtyp: 

Antal: 

Slutmynt: 

Vikingatid 

1775-1811 

Depåfynd 

Fler än 10 mynt 

Tyska riket, Augsburg, okänd 

myntherre, ca 1090 



Fyndomständigheter: "... kringspridde funne i en 

åker i Listerby men på de fleste är p[...] förderf-

wade så att desse vore allenast läslige. Kyrk In-

spectoren Mattias Flensburg i [...]id Ronneby." 

(ATA). 

Upplysningen om fyndet insändes av Mattias 

Flensburg, kyrkoinspektor i Lunds stift mellan 

åren 1775 -1811 (SBL 16, s. 1670. Av medde

landet kan även utläsas att fyndet insändes eller 

erbjöds till Akademien för inlösen till KMK men 

inga vidare uppgifter om detta har kunnat hittas. 

Tio mynt ur fyndet avbildades av Mattias Flens

burg och bifogades meddelandet*, sex av dessa 

har återfunnits i LUHMs myntkabinett. 

Beskrivning: FRANKRIKE: Besalii, Bernhard II 

(1074-95)* (1 ex). 

TYSKA RIKET: 1000-talet (5 ex): Antwerpen?* 

(1 ex); Huy? (1 ex); Utrecht (1 ex); Soest (1 ex), 
Augsburg (1 ex). 

ENGLAND: Cnut (1016-35), Pointed Helmet, 

York (1 ex); Harthacnut (1035-38, 1040-42), 

Arm-and-Sceptre, London (1 ex); William I 

(1066-87), Profile Cross and Trefoil (1 ex). 

DANMARK: Svend Estridsen (1047-74), Roskilde 

(1 ex). 

*Plansch 2:1-3 

Referens: ATA; KMK top ark; CNS 4.1.9. 


