
BOGLÖSA 

75. ENKÖPINGSÅN 

SHM/KMK 20 463 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1933 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter 
Ett mynt hittades på östra stranden av 
Enköpingsån, ca 30 meter från åmynning-
en, av skolynglingarna Bengt Arosenius 
och Tore Lönnholm. 

Beskrivning 
PORTUGAL: Johan III (1521-57), 
portugalös, guld*. 

"Bild plansch 10:1. 

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

76. KUMLA BY 

SHM/KMK utan inv.nr 

Tid: Vikingatid 
Fyndår: 1698 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: "anseenlig skatt" 
Slutmynt: Okänt 

Fyndomständigheter 
"Dessa mynt... voro det enda som 
räddades af ett fynd, som bonden 
Johan Johansson 1698 anträffat un
der sitt fähus. En guldsmed... hade 
av hittaren köpt och nedsmält 17 å 
18 lod 'sönderbrutna och sönder-
råstade penningar och bitar af trå
dar'" (ATA). 



Boglösa forts. 

"... at bonden Johan Johansson i 
Kumbla by, Boglösa sochen hafwer i 
forledne höst under sit fähuus funnit 
en anseenlig skatt af gammalt 
swenskt samt arabiskt och Engliskt 
mynt jämte några stora silfwerringar, 
hwar af han til förbij resande en dehl 
föryttrat..." (citat ur Schuck). 

"4 små penningar af silfver." (ATA) var 
de enda mynt som räddades ur skatten. 

Beskrivning 
KALIFATET: (? ex); 

ENGLAND: (? ex); 

SKANDINAVIEN: (? ex) 

SVERIGE: (? ex). 

Referens: ATA; KMK top.ark.; Liljegren 
1830 nr 52; Schuck IV 1935 s. 113; Hatz G. 
rn.fl. 1968 s. 286 not 7; Jonsson 1987 s. 29. 

77. KUMLA GARDE 

SHM/KMK utan inv.nr 

Tid: 
Fyndår: 
Fyndtyp: 
Antal: 
Slutmynt: 

"gamle mynt' 
1787, april 
Depåfynd 
18 mynt 
Okänt 

Fyndomständigheter 
"I dag instälte sig afskedade soldaten 
Lars Persson Norman och aflämnade 
18 st. större och mindre gamla silf-
wermynt med fÖremälan, att des son 
Pehr Larsson, 15 år gammal, ons
dagen före nästl. Wallborsmässodag 
på en gångstig öfwer en Backe uti 
Kumla gärde... hittat berörde gamle 
mynt, at en legat ofvan jord och 
blänckt mot solen, då Per Larsson 
tagit sig en pinne och uppgräfvit de 
öfriga som legat lösa i jorden och 
intet annat förmerckts wid dem än 
en gammal skinslarfwa, som warit så 
mör, att den wid anrörande genast 
gått sönder..." (citat ur Schuck). 

Sex mynt inlöstes med 1 rdr 30 sk. 9 rst. 

http://rn.fl


Beskrivning 
Ej närmare beskrivna. 

Referens: Liljegren 1830 nr 261; Schiick 
VI 1943 s. 294. 


