
OKÄND SOCKEN 

89. "SÖDERUT OM ÖREBRO" 

SHM/KMK 889 (85 mynt) 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1839,15 oktober 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 535 mynt 
Slutmynt: Sverige, F I, Stockholm, 

5 öre sm 1746 



Fvndomständigheter 
Silverskatten hittades av 

"Smideshandlanden Inge valdssons min
derårige son Per Adolf och förre Brand
vakten Anders Wiberg i en jordhög vid 
Ingevaldssons Logbyggnad, strax söder
ut om Örebro stad. (Hade legat i skinn
påse.)" (SHM/KMKinv.). 

85 mynt inlöstes med 19 rdr 26 sk. 8 rst 
bko. 

Beskrivning 
SVERIGE: K XI, Stockholm, 4 mark 1693 
(1 ex), 2 mark 1671-96 (6 ex), 1 mark 1686-
90 (2 ex), 5 öre sm 1690-94 (141 ex), 4 öre 
1668-82 (27 ex), 2 öre 1667 (1 ex); K XII, 
Stockholm, 4 mark 1699-1715 (4 ex), 2 
mark 1702-16 (2 ex), 5 öre sm 1699-1715 
(163 ex), 1 öre 1716 (2 ex); U E, Stockholm, 
5 öre sm 1719 (10 ex); F I, Stockholm, 4 
mark 1732 (1 ex), 10 öre sm 1739-45 (23 
ex), 5 öre sm 1722-46 (152 ex). 

Referens: SHM/KMK inv.; KMK top.ark.; 
Hildebrand 1882 nr 57; Sarvas 1970 nr 
107. 

90. "UTANFÖR ÖREBRO" 

Okänd förvaringsplats 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: Före 12 maj 1914 
Fyndtyp: Gravfynd 
Antal: Okänt 
Slutmynt: Okänt 

Fvndomständigheter och beskrivning 
"I närheten av staden har anträffats ett 
antal människoskelett, av allt att döma 
från en krigargrav... På en åker i närhe
ten har man funnit sporrar, betsel, 
kanonkulor, fragment av svärd, klingor, 
mynt, däribland Johan III.s 8 öres 
klipping 1591." 

Referens: Notis i Dagens Nyheter 12 maj 
1914. 



Okänd socken forts. 

91. "INTE LÅNGT FRÅN ÖREBRO" 

Okänd förvaringsplats 

Tid: Vikingatid 
Fyndår: "några få år" före 1666 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: "i stor mängd" 
Slutmynt: Okänt 

F yndomstän di gheter 
"Detta styrks också genom de orienta
liska mynt, som ofta påträffas här. Av 
detta slag är de värda att observeras, 
som i stor mängd hittades för några få 
år sedan inte långt från Örebro - en stad 
i Närke - av en bonde, som var ute i sko
gen för att hugga träd. Alla var av 
mycket rent och fint silver, till storleken 
något mindre än en kvarts riksdaler. De 
hade arabisk text på båda sidor men var 
utan bild. Jag såg dem själv och höll i 
ett av dem genom min väns - den fram
stående herr Johan Otters - välvilja på 
vilken jag på föregående sida givit 
ytterligare ett exempel, för att ingen må 
tvivla. Detta mynt har studerats av den 
berömde Ravius och har visat sig vara 
av det slag, som under den första tiden 
slogs av araberna i orienten, vilket 
stöds av det faktum, att det innehöll ett 
citat ur Koranen. Om det förhåller sig 
så, råder det intet tvivel om att det har 
medförts av någon, som tjänat under 
österns kejsare och medtagit det som 
byte från araberna" (Schefferus 1666. 
Översättning från latin av Bengt E. 
Hoven och Harald Nilsson, KMK). 

Beskrivning 
Ett av mynten finns avbildat hos Scheffe
rus och har, trots den enkla teckningen, 
kunnat bestämmas till följande: 

KALIFATET: troligen samanid eller efter-
prägling, Ismail ibn Ahmad, al-Mutadid 
billah, myntort?, (892-902) (1 ex) 
(plansch 1:1). 

Referens: KMK top.ark; Schefferus 1666 s. 
199-200; Berch nr 7, manuskript ca 1760-
70; Adlerbeth 1789 s. 104-105; Liljegren 
1830 nr 13; Tornberg 1848 s. XLVIII nr 
131; Ekelund 1956 s. 146. 



92. "NÄRA ÖREBRO" 

Ej inlöst 

Tid: Vikingatid 
Fyndår: Före 16 december 1886 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter 
Myntet hittades vid muddring. Fyndet 
anmäldes av grevinnan P. Bielke, som in
sände avtryck av myntets båda sidor till 
påseende. 

Beskrivning 
KALIFATET: samanid, Ahmad ibn Isma-
'il, al-Muqtadir, Samarqand, 910/11. 

Referens: ATA; KMKtop.ark. 

93. KÄGLAN 

Okänd förvaringsplats 

Tid: Medeltid 
Fyndår: 1696 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: "flera" 
Slutmynt: Sverige, A av M (1364-89) (?) 

Fyndomständigheter 
Okända. I anteckningar av Carl Gustaf 
Tessin (?) i Kungl. Biblioteket nämns 
Fromhold Fägerskiöld (landshövding i 
Närke och Värmland 1693-1706) som för-
värvare av skatten. Tessin antyder att 
Fägerskiöld beordrade upphittarna att 
lämna skatten till honom. Mynten kom 
aldrig till Stockholm. 

Beskrivning 
"I Nerike på skogen Käglan funnos/Zera 
Kon. Albrekts och än äldre mynt" 
(Liljegren). 

Referens: KMK top.ark.; Liljegren 1830 nr 
54; Wiséhn 1987. 



Okänd socken forts. 

94. OKÄND FYNDPLATS 

SHM/KMK 482 

Tid: Medeltid 
Fyndår: Före 1827 
Fyndtyp: Depåfynd? 
Antal: 4 mynt 
Slutmynt: Okänt 

Fvndomständigheter 
"funnet för längre tid sedan eller redan 
på 1790-talet i Nerike" (Schiick). 

Beskrivning 
"... 3 stora Bracteater... De 3 Bracteat 
äro Tyska från Medeltiden. Utom dessa 
låg här ett Medeltidsmynt från Augs-
burg af Biskop Liotulfus" (SHM/KMK 
inv.) 

Gåva från skeppsläkare Claes Mellerborg 
år 1827 för vilken han erhöll Vitterhets
akademiens jetong. 

Referens: SHM/KMK inv.; KMK top.ark.; 
Schiick Vil ls . 336. 


