EDESTAD
13a. EDESTADS KYRKA
Offerkällan
Ej inlöst
Tid:
Nyare tid
Fyndår:
1747
Fyndtyp:
Hopat fynd
Antal:
Okänt
Äldsta mynt: Okänt
Fyndomständigheter och beskrivning: "Ytterligare
har ock uti ärfarenhet kommit, att något öfver 12
daler silvermynt äro penningarna till antalet befunna som samma afton som uti samma kiälla
offrade bliwit, hvilka penningar Edestads kyrkiovärdar af kiällan låtit upptaga och till andra kiyrkans medel förenat" (Kindwall 1987, s.14).
Uppgiften rör midsommarafton 1747.
Referens: Kindwall 1987, s. 14.
13b. EDESTADS KYRKA
Offerkällan
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Äldsta mynt:

Nyare tid
Ca 1900
Hopat fynd
Fler än 70 mynt
Okänt

Fyndomständigheter och beskrivning: "När källan
för ett tiotal år sedan rensades, fann man däri åtskilliga kilogram mynt, däraf ett flertal från 16och 1700-talen samt 1800-talets början, samt ett
70-tal silvermynt" (ATA, notis 2 april 1912 ur
okänd tidning).
Referens: ATA.
14. GÄRESTAD
Hemman nr 1
SHM/KMK 8503, B1M 16 608
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Slutmynt:

Vikingatid
1888
Depåfynd
1443 mynt
Tyska Riket, Köln, Anno, 1056

Fyndomständigheter: "Hittades år 1888 i en åker
under Per Perssons hemman Nr 1 Gärestad i
Edestad socken vid tre olika tillfällen och av tre
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personer men på ett och samma ställe, dels vid
harvning under juni månad, dels vid potatisplockning, dels slutligen vid sållning av den i
samband med potatisskörden uppluckrade jorden
på fyndplatsen i oktober samma år. Finnare voro
Per Persson själv, hans son Lars Persson samt
flickan Elin, dotter till en backstugubo, som i
handlingarna kallas ömsom Peter Abramsson och
Per Månsson."(ATA).
En tvist uppstod mellan Per Persson och Elin
Persdotter om rätten till fyndet. Elin Persdotter
hävdade att hon funnit en mindre del av fyndet
och att hon hindrats av Per Persson att fortsätta.
Per Persson och hans son Lars Persson hade sedan själva tagit upp fyndet. Frågan löstes så att
Elin Persdotter fick betalt för den del av fyndet
som hon kunde bevisas ha tagit upp.
I fyndet ingick även smycken och bitsilver
samt några bitar av ett lerkärl med runt lock.
Fyndet inlöstes med 247 kronor varav 5 kronor
till Elin Persdotter.
Beskrivning: KALIFATET: 872-970 (24 ex):'abbasid,
al-Muqtadir billah (3 ex); samanid (13 ex); buwajhid, 'Imad al-Dawlah (1 ex), Rukn al-Dawlah
och Adud al-Dawlah (1 ex); hamdanid, Sajt alDawlah och Nasir al-Dawlah (2 ex); zijarid, Bisutun ibn Wusjmgir (1 ex); ichsjidid, Abu al-Qasim
(1 ex); efterprägling, Volgabulgar (1 ex); ej bestämbart (1 ex).
TYSKA RIKET: 936-1089 (1069 ex): Remiremont

(2 ex); Verdun (6 ex); Toul? (1 ex); Metz (6 ex);
Marsal (1 ex); Trier (3 ex); Ayl (1 ex); Andernach
(13 ex); Bryssel (5 ex); Nivelles (1 ex); Dinant
(2 ex); Liége (4 ex); Maastricht (4 ex); Vise (1 ex);
Köln (127 ex); Remagen/ Andernach (1 ex); Duisburg (1 ex); Utrecht (2 ex); Deventer (15 ex);
Groningen (1 ex); Tiel (20 ex); Jever (3 ex);
Dortmund (15 ex); Soest (25 ex); Vreden? (1 ex);
Minden (2 ex); Bardowick (1 ex); Liineburg (8 ex);
Goslar (438 ex); Gittelde (1 ex); Magdeburg
(24 ex); Halberstadt (1 ex); Quedlingburg (2 ex);
Erfurt (8 ex); Fritzlar (1 ex); Wiirzburg (16 ex);
Mainz (97 ex); Worms (55 ex); Speyer (19 ex);
Strassburg (10 ex); Esslingen (7 ex); Ziirich (1 ex);
Konstanz (3 ex); Augsburg (5 ex); Regensburg
(40 ex); Salzburg ( 1 ex); ej närmare bestämbar
(68 ex).
ITALIEN: Verona, Henrik II (1004-14) (1 ex).

BÖHMEN: Prag, Boleslav II (967-99) (4 ex), Oldrich (1012-34) (2 ex).
UNGERN: Gran?, Stefan I (1001-38) (1 ex).
POLEN: Posen? Boleslav Chrobry (992-1025) (1 ex).
ENGLAND: 978-1066 (225 ex): Ethelred II (9781016), First Small Cross (1 ex), First Hand (5 ex),
Second Hand (6 ex), Benediction Hand (1 ex),
Crux (34 ex), Long Cross (52 ex), Helmet (18 ex),
Last Small Cross (41 ex); Cnut (1016-35), Quatrefoil (25 ex), Pointed Helmet (24 ex); Short
Cross (7 ex); Harold I (1035-40), Jewel Cross
(2 ex), Fleur-de-Lys (2 ex); Harthacnut (103537/1040-42), Arm-and-Sceptre (1 ex); Edward
Bekännaren (1042-66), Radiate Small Cross
(1 ex), Trefoil Quadrilateral (1 ex), Short Cross
(1 ex), Expanding Cross (2 ex), Sovereign Eagles
(1 ex).
IRLAND: Sihtric (993/4-1042), Long Cross* (2 ex).
SKANDINAVIEN: Efterpräglingar av anglosaxiska
mynt, Ethelred II-Cnut (58 ex).
DANMARK: 985-1075 (36 ex): Svend (985-1014)
(1 ex); Knud (1018-35) (2 ex); Knud/ Hardeknud (10 ex); Hardeknud (1035-42) (2 ex);
Hardeknud/ Magnus (ca 1040-46) (4 ex); Magnus (1042-47) (2 ex); Svend Estridsen (1047-75)
(15 ex).
SVERIGE: Olof Skötkonung (ca 994-1022) (2 ex).
PLANTSAR*: (18

ex).

*Plansch\:7,9
Referens: ATA; SHM/KMK inv; KMK top ark;
Wedberg VI, s. 65, 72; Hatz 1974 nr 296; Hårdh
1976, s. 15; Hårdh 1977, s. 37fT; CNS 4.1.2.
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