
S T Y R N Ä S 

64. DJUPED, 1919 

SHM/KMK 16295. V ik . 

Fyndår: 1919, 16 j un i . 

Fyndtyp: D. Slutmynt: T y s k l a n d , 
Mainz, Konrad II 1024-27 (20 e x . ) 
och England , K n u t , t y p Pointed 
Helmet, ca 1023-29 (417 e x . ) . 

Antal mynt: 1444. 



Fyndomständigheter. 
Fyndet påträffades av jordbruksar
betaren Teodor Bäckman på hemmans
ägare J . Viklunds gård Djuped. Under 
arbetet med att jämna till gårdsplanen 
fastnade spaden i något hår t , var 
efter silvermynten strömmade fram. 
Mynt och smycksilver vägde 1725 g. 
Lagliga inlösenbeloppet, 271 k r , höj
des till 600 k r . 

Beskr ivn ing. 
Kalifatet 7, Bysantinska riket 1, 
Tyskland 679 (datering 919-1027), 
Ungern 1, England 700 inkl. ca 20 
imitationer (datering ca 973-1029, 
Edgar 1, Ethelred 127, Knut 572), 
Danmark 1»* Sverige, Olof Sköt
konung 2, övriga imitationer av 
bysantinska och engelska mynt 18, 
opräglade plattar 35. Utom mynten 
innehöll fyndet bitar av silver
spännen, armband mm. 

Referenser: SHM/KMK i n v . , ATA, 
Malmer 1966 fynd 94, Hatz 1974 nr 
186, Malmer 1981 s. 13-14, Blackburn-
Jonsson 1981 S 48. 

65. DJUPED, 1922 

SHM/KMK 19926. V i k . 

Fyndår: 1922. 

Fyndtyp: D gr . Slutmynt: Bysan
tinska r iket , follis, 830/1-842. 

Antal mynt: 2. 

Fyndomständigheter. 
Gravfynd påträffat vid avschaktning 
av hemmansägare Jon Höglunds gårds 
plan. Utom ben av människa och häs t 
innehöll fyndet bl a två dubbelskaliga 
ovala spännbucklor, ett likarmat 
spänne, över 90 pärlor av bergkr i 
stall, karneol, glas, glasfluss och 
kri ta samt två bronsmynt, försedda 
med öglor, den ena bor tbruten . 

Beskr ivn ing . 
BYSANTINSKA RIKET. Kejsar Theo-
philus( 829-42), follis? Konstantinopel 
830/1-842, Grierson Class 3, n r 15 
(1) ; l iknande, men med så gott som 
utplånad prägel (1) . 



Referenser: SHM/KMK inv . , ATA, 
Årsbok 1932, Grierson 1973, Selinge 
1977 (med foto). 

66. DJUPED -

Privat ägo. Ny. 

Fyndår: före 1912. 

Fyndtyp: D? Slutmynt: ? 

Antal mynt: "flera". 

Fyndomständigheter. 
Plåtmynt, funnet under en sten på 
ett djup av ca 1 meter och ca 100 
meter från Ångermanälvens s t rand. 
Enligt notis i Sollefteå Bladet den 21 
maj 1912 hittades på samma ställe en 
sporre samt flera mynt av mindre 
storlek. 

Beskr ivn ing . 
SVERIGE, K XI, 2 dr s .m. , årtal 
okänt (1) ; obestämda ( x ) . Plåtmyntet 
har bestämts med ledning av mått-
och viktuppgifter; 245x225 mm r e s p . 
2.72 k g . 

Referenser: ATA, Tingström 1972. 

67. LO SÅGVERK 

Ej inlöst. Vik. 

Fyndår: 1760. 

Fyndtyp: D. Slutmynt: 1000-talet? 

Antal mynt: ca 40. 

Fyndomständigheter. 
"Då Inspectorn Kahlstedt wid Lo Såg-
werk, 1760 skulle låta nedgräfwa en 
portstolpe, fants en näfwerrifwa i en 
stenrösia, med någre 40 gamla små 
silfwerpengar, et Rökelse kar , och 
en liten silfver tenn. Sedan rosten 
blifwit afskurad, syntes myntet en 
del vara Angelskt under Konung 
Edelreds Regering, och något Swenskt, 
slagit i Konung Swerkers t id, som alt 
bewiser, at denna ort är bland de 
äldre bebodde" (Hulphers s . 128). 



Beskrivning. 
England, Ethelred 978-1017, < 40; 
obestämda ( x ) , 
Hildebrand (1846 s. XXXI) menar att 
"rökelsekaret" måste vara ett vikinga-
tida smycke och att även uppgiften 
om svenska mynt, präglade för kon. 
"Sverker" (ca 1130-54) måste bero 
på ett missförstånd. 

Referenser: Hiilphers 1780, Liljegren 
1830 fynd 183, Hildebrand 1846, Hatz 
1974 nr 468, Selinge 1977. 


