
V Ä S T R A S T E N B Y 

156. STENS PRÄSTGÅRD 

SHM/KMK 9534, 9760, 9838. V ik . 

Fyndår: 1894, våren. 

Fynd typ : D. Slutmynt: Tysk land, 
Otto Adelheid, 991- . 

Antal mynt: 6. 

Fyndomständigheter. 
Fyndet påträffades våren 1894 av 
muraren Ernst Gustafsson vid gräv
ning för grund till nybyggnad, som 
skulle ersätta en i december 1893 
nerbrunnen ladugård. De till Vitter
hetsakademien insända silverföremålen, 
torshammare, armringar m.m., vägde 
ca 1200 gram och löstes med 125 kr 
(inv.9534:1-26). 

Genom byte med veterinärläkaren F.A. 
Nordemann, Vadstena, förvärvades 
hösten 1894 en mindre del av samma 
fynd, ca 260 gram (inv. 9760: 27-38), 
däribland 2 arabiska mynt. I utbyte 
erhöll Nordemann, enligt akademiens 
beslut 6 nov. 1894, två varierande 
exemplar av Olof Skötkonungs mynt. 

Ytterligare en del av fyndet från Stens 
präs tgård , 37.8 gram, förvärvades 
med Nordemann som mellanhand. I 
november 1894 köpte Nordemann ett 
antal vridna silvertenar m.m. av en 
person i Motala, som i sin tur köpt 
dem av en dräng i Stenby socken. 
Vid sjukbesök i Stenby socken hade 
Nordemann vidare hos en dräng funnit 
4 tyska mynt, som han bifogade ett 
brev till riksantikvarien 1/1 1895. 
Akademien köpte silvertenarna och 
mynten för 5 k r ( inv. 9838: 39-42). 

Stens präs tgård ligger på endast ca 
150 meters avstånd från Stens r u s t -
håll. Vid nyårstiden 1893/4 hittades 
vid Stens rusthål l , på en plats där 
det stått "numera nedbrunna logar", 
4 vikingatida armringar av guld (SHM/ 
KMK 9476) . Finnare var statdrängen 
Karl Wilhelm Johansson. Ett samband 
mellan de båda fynden från Stens 
präs tgård och Stens rusthåll kan på 
grund av överensstämmelsen i de upp
givna fyndomständigheterna inte u te 
slutas (jfr Montelius s.31 not 1) . 



I-

Beskrivning. 
KALIFATET, 1 abbasid, 1 ef terpräg-
ling tidigast år 961. 
TYSKLAND, 4 denarer 900-t. 

Referenser: SHM/KMK inv . , RAÄ:s 
fornlämningsregister, Montelius 1905, 
Forsberg 1968 nr 11-12, Hatz 1974 
fynd 58, CNS 8.23. 


