
FILIPSTAD 

27A. JONSTORP 
"Tvillingskatt" 

SHM/KMK2877 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1861 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 257 mynt 
Slutmynt: Sverige, F I, Stockholm, 

5 öre 1738 

Fyndomständigheter 
Myntskatten hittades 

"...av Svante Johansson och arbets
karlen Olof Bengtsson under gräfning 
å landeriet Jonstorps egor 1/4 Mil från 
Filipstad..." 

Bland de 257 mynten utvaldes två mynt, 
F I 5 öre 1725 och 1737, till inlösen med 
1 rdr rmt. 

"Dessa 2 st. Mynt försåldes genast till 
bankens Myntkabinett" (SHM/KMK 
inv.). 

De två fynden från Jonstorp i Filipstad 
utgör ett så kallat tvillingfynd d.v.s. en 
skatt som för säkerhets skull delats och 
grävts ned på två skilda ställen vid samma 
tillfälle. 

Beskrivning 
SVERIGE: K XI, Stockholm, 5 öre 1690 
(8 ex), 1691 (19 ex), 1692 (11 ex), 1693 (16 
ex), 1694 (11 ex), 4 öre 1668 (1 ex), 1670 
(4 ex), 1671 (1 ex), 1672 (1 ex), 1676 (1 ex), 
1679 (1 ex), 16 - (1 ex), Reval, 4 öre 1667-74 
(1 ex); K XII, Stockholm, 5 öre 1699 (14 ex), 
1700 (12 ex), 1702 (1 ex), 1703 (5 ex), 1704 
(3 ex), 1705 (6 ex), 1706 (3 ex), 1707 (3 ex), 
1708 (7 ex), 1709 (2 ex), 1710 (11 ex), 1711 
(5 ex), 1712 (1 ex); U E, Stockholm, 5 öre 
1719 (2 ex); F I, Stockholm, 5 öre 1722 
(5 ex), 1723 (1 ex), 1729 (3 ex), 1730 (6 ex), 
1731 (20 ex), 1732 (2 ex), 1733 (1 ex), 1735 
(3 ex), 1736 (1 ex), 1737 (5 ex), 1738 (55 ex), 
17-- (2 ex), 1 öre 1723 (1 ex), 1733 (1 ex). 



Filipstad forts. 

Referens: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. 
a rk ; Sarvas 1970 s. 162 nr 74. 

27B. JONSTORP 
"Tvillingskatt" 

SHM/KMK 6047 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1877 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: ca 562 mynt 
Slutmynt: Sverige, F I, Stockholm, 

5 öre 1738 

Fyndomständigheter 
I ett brev från Jonas Christoffersson be
rättas om det tillfälle då man fann skatten: 

"Anmälande, att min hustru Söndagen 
den 22 sistlidne Juli, vid gåendet å en 
af oss länge begagnad gångstig från vår 
bostad i det s.k. Jonstorpshagen med 
foten stötta på något klingande före
mål, hvilket vid efterseende befanns 
vara några äldre silfvermynt, som gaf 
en anledning till närmare undersök
ning och upptäckt af inalles 562 st 
sådana mynt af 1,4 och 5 öres valör, 
präglade mellan åren 1670 och 1738 
alla svenska, vägande tillhopa 4 Vé 
skålpund och hittade på ett djup af 
högst V4 fot under jordytan..." 
(SHM/KMK inv.). 

Av dessa mynt 
"...inlöstes sex femören af åren 1693, 
1706,1710,1711 och 1722. Fem af des
sa sex beslöt Akademien att öfverlåta 
till riksbankens myntkabinett." 
(KVHAA Månadsblad). 

Beskrivning 
SVERIGE: K XI, Stockholm, 5 öre 1690 (38 
ex), 1691 (49 ex), 1692 (45 ex), 1693 (42 ex), 
1694 (40 ex), 4 öre 1670 (3 ex), 1671 (3 ex), 
1672 (1 ex), 1676 (1 ex), 1678 (1 ex), 1679 
(1 ex), 1665-84 (1 ex); K XII, Stockholm, 
1699 (25 ex), 1700 (43 ex), 1702 (3 ex), 1703 
(9 ex), 1704 (15 ex), 1705 (20 ex), 1706 (12 
ex), 1707 (11 ex), 1708 (3 ex), 1709 (7 ex), 
1710 (28 ex), 1711 (22 ex), 1712 (9 ex), 1713 
(2 ex), 1714 (1 ex); U E, Stockholm, 5 öre 
1719 (7 ex); F I, Stockholm, 5 öre 1722 (9 
ex), 1725 (7 ex), 1729 (7 ex), 1730 (26 ex), 
1731 (43 ex), 1732 (6 ex), 1733 (7 ex), 1735 
(1 ex), 1736 (6 ex), 1737 (2 ex), 1738 (2 ex), 
1 öre 1723 (2 ex). 



EJ BESKRIVNA: (2 ex). 

Referens: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. 
ark.; KVHAA Månadsblad nr 71,72 1877 
s. 574; Num. Meddelanden 1878 s. 86; 
Sarvas 1970 s. 162. 

28. LÖVLUNDEN nr 99 

SHM/KMK 20 721 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1934 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter 
"Gåva av herr Axel Linder, Filipstad, 
som fann myntet vid en grundmur in
bakat i hårdnad lera och som förmodar 
att myntet möjligen kommit i dagen vid 
den 14 år tidigare där företagna 
grundgrävningen." (SHM/KMK inv.). 

Beskrivning 
Förfalskning av mynt: Konung Ballaios av 
Illyrien (167-135 f.kr.). Myntet är från 
1700- eller 1800-talen. 

Referens: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. 
ark. 

29. SUNDSHOLM 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1905 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 114 mynt 
Slutmynt: Okänt 

Fyndomständigheter 
"Ej mindre än 114 silfvermynt 
påträffades senaste tisdag vid gräfning 
å lägenheten Sundsholm i Filipstad 
tillhörig CG. Sundström. Mynten, som 
lågo på helt ringa djup i två rader, 
tyckas hafva varit inlagda i rullar och 
aldrig använda." (Nya Wermlands-
Tidningen). 



Filipstad forts. 

Beskrivning 
"De voro alla af valören 5 öre s.m." 
(Nya Wermlands-Tidningen). 

Mynt med valören 5 öre sm har präglats 
från K XI:s till A F:s tid, dvs. från 1690 till 
1767. 

Referens: KMK top.ark.; notis i Nya 
Wermlands-Tidningen, tisdag 14 november 
1905, ATA. 


