
HAMMAR 

19A.LUNNA3:19 

SHM/KMK14073 

Tid: Medeltid 
Fyndår: 1910,17 maj 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 3.840 mynt, 

jfrnrl9B+C 
Slutmynt: Sverige, Magnus Eriksson, 

penning, LL XXVIII, 
ca 1354-63 (plansch 3:3-6) 

Fyndomständigheter 
"Ett stenkast från vägen på Lunna 
Sörgårds ägor har en murare Anders 
Eriksson en bit jord och en stuga. I den 
lilla täppan därframför gräfde hustrun 
upp jorden alldeles i kanten af den 
smala gången från grinden till fbrstugu-
trappan, då på en gång en hel hög med 
små er ggr ön a runda föremål, liknande 
tunna knappar af bleck, följde med jor
den" (Svenska Dagbladet). 

"Fyndet gjordes vid gräfhing på Lunna-
Sörgårds ägor, omkr. 1V6 fot under jord
ytan och var nedlagt i en fyrkant af 
ungefar en tegelstens storlek samt hade 
tydligen till omhölje haft en tygpåse 
nedlagd i en trälåda, emedan rester af 
tyg och trä fanns bland mynten" 
(SHM/KMKinv.). 

Tillsammans med mynten påträffades 
också ett halvmånformigt silverspänne 
med ett krönt "k". Fler mynt än de som 
lämnades för inlösen skall ha hittats av 
olika personer vid fyndtillfallet samt 
senare under potatisplockning. Se fynd nr 
19B+C. Skattens upphittare var Johanna 
Eriksson, Muråsen, Sanna. Kyrkoherde 
Herman Söderstéen kallades, såsom 
ortens hembygdsforskare, till platsen för 
en första undersökning. 

Beskrivning 
SVERIGE: Magnus Eriksson (1319-63), 
penningar. LL XXVI, ca 1319-40 (1 ex), 
LL XXVIII, ca 1354-63 (2.696 ex) 
(plansch 3:3-6), LL XXIX, ca 1360 (792 
ex) (plansch 3:7-9); LL XXX: le, 1360-
tal/BM ca 1300-25 (1 ex); 

SVERIGE/NORGE: penningar. LL XXVL5, 
ca 1319-40 (1 ex); brakteat med W, ca 
1354-63 (2 ex) (plansch 4:2); 



Hammar forts. 

SKÅNE under SVERIGE: Magnus Eriks
son (1332-60), borgarkrigsmynt (1 ex); 

NORGE: Håkon VI Magnusson (1355-80), 
penningar (10 ex) (plansch 4:1,3); 

TYSKLAND: tjurhuvudbrakteat, 12-1400-
tal (1 ex); 

EJ BESTÄMBARA: (335 ex). 

Referens: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. 
ark.; Tillväxten 1910 s. 241; Haugard 
1912 s. 51, 1922 (a) s. 146f; Appelgren 
1930 s. 290; Thordeman 1932 s. 68, 1936 
nr 76; Norges Mynter nr 47; Golabiewski 
1983; notis i Svenska Dagbladet 25 maj 
1910; tidningsnotis i Wedbergs klipp
samling år 1910. 

19B. LUNNA3:19 

Ej inlöst? 

Tid: Medeltid 
Fyndår: 1910,17 maj 
Fyndtyp: Del av depåfynd nr 19A 
Antal: 20 mynt 
Slutmynt: Se depåfynd nr 19A 

Fvndomständigheter 
Se fynd nr 19A. Mynten kom till Riks
antikvariens kännedom genom Einar 
Kjellén, Grillby, som för ett dödsbos räk
ning önskade erbjuda dem för inlösen. Av 
handlingarna framgår däremot ej om så 
skedde. Bestämningarna är gjorda efter 
teckningar av Kjellén. 

Beskrivning 
SVERIGE: Magnus Eriksson (1319-63), 
penningar, LL XXVIII, ca 1354-63 (13 ex), 
LL XXIX, ca 1360 (6 ex), ej närmare be
stämbart (1 ex). 

Referens: ATA; Golabiewski 1983. 



19C. LUNNA 3:19 

KMK 100 896 (747 mynt) 

Tid: Medeltid 
Fyndår: 1910,17 maj 
Fyndtyp: Del av depårynd nr 19A 
Antal: 752 mynt 
Slutmynt: Se fynd nr 19A 

Fyndomständigheter 
Se fynd nr 19A. Ar 1982 förvärvade KMK 
747 mynt genom köp från en släkting till 
en av de personer, som var med vid fynd
tillfallet, men behöll en stor del av skat
ten. Fem mynt var skänkta till Hammars 
Hembygdsförening. 

Beskrivning 
SVERIGE: Magnus Eriksson (1319-63), 
penningar, LL XXVIII, ca 1354-63 (439 
ex), LL XXIX, ca 1360 (148 ex); 

NORGE: Håkon VI Magnusson (1355-80), 
penning (1 ex); 

EJ BESTÄMBARA: (159 ex). 

Referens: KMK inv.; KMK top.ark.; NNÅ 
1983 nr 12; Golabiewski 1983. 

20. OLSHAMMAR 

Ej inlöst 

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

Fyndomständigheter 
Myntet hittades vid grävning i Husa-
berget 

Beskrivning 
"Kopparmynt år 1808." 

Referens: KMK top.ark. 


