
RAMUNDEBODA 
(f.d. BODARNE) 

43. RAMUNDEBODA 
ANTONITERKLOSTER 

Laxå museum, Laxå 
KMK utan inv.nr (5 mynt) 

Tid: Medeltid, 
nyare tid 

Fyndår. 1912 
Fyndtyp: Hopat fynd 
Antal: "ej obetydligt med mynt" 

(fler än 7 mynt) 
Äldsta mynt: 1400-talets slut 

Fyndomständigheter 
Mynten påträffades vid arkeologisk ut
grävning av klostrets källare. Undersök
ningen bekostades av Laxå bruk och utför
des av Otto Janse vid Vitterhetsaka
demien på initiativ av disponent Carl 
Sahlin. I brev till riksantikvarien den 10 
juli 1912 anhåller Sahlin om att "fynden 
få överlämnas till bolagets museum vid 
Laxå herrgård". 

Beskrivning 
"... ej obetydligt med mynt föreskrivan
de sig från 1400-talets senaste årtion
den till Karl XII:s dagar" (ATA). 



Ramundeboda forts. 

"... mynt från såväl slutet af medeltiden 
som från alla konungar från Gustaf I 
till Karl XII. "(Janse). 

Fem mynt, återfunna i KMK:s samlingar, 
har kunnat bestämmas till följande: 

Medeltid 
SVERIGE: E av P, Stockholm, örtug, LL 
efter ca 1405 (1 ex); SSY (1512-20), Stock
holm, ¥i örtug (1 ex); 

DANMARK: Christian I (1448-81), Malmö, 
korshvid (1 ex). 

Nyare tid 
SVERIGE: Kristina, V* öre 1636 (1 ex); 
K X G, Avesta, V* öre 1659 (1 ex). 

Referens: ATA; KMK saml.; KMK top. 
ark.; Janse 1915. 

44. ROCKEBRO KÄLLA 
(i f.d. Askersunds socken) 

Laxå museum, Laxå (5 mynt) 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1900-talet 
Fyndtyp: Hopat fynd 
Antal: Fler än 8.800 mynt 
Äldsta mynt: Sverige, U E, Stockholm, 

1 öre km 1719 

Fyndomständigheter 
Under en rensning av offerkällans (forn-
lämning nr 16 i Ramundeboda socken/nr 
19 i Askersunds socken) källöppning den 6 
juli 1908 hittades 23 kopparmynt. Ytter
ligare ett 20-tal mynt från 1700- och 1800-
talen skall ha påträffats vid rensning 
under 1910-talets första år. Ca 8.800 mynt 
upptogs under en omfattande rensning i 
samband med en nybyggnad av källans 
överbyggnad i juni 1980. De hade en 
sammanlagd vikt av ca 36 kg. Undersök
ningen gjordes av Lars Andersson, ÖLM. 

Fem mynt från tiden kring 1720 tillfördes 
Laxå museum, medan övriga mynt åter
ställdes till källan. 



Beskrivning 
SVERIGE: U E - F I, Stockholm, 1 öre km 
1719-24 (5 ex); okända valörer, koppar, 
GIV A (1792-1809) (9 ex); K XIII (1812-17) 
(1 ex); K XIV J (1819-44) (6 ex); O I (1844-
58) (7 ex). 

Drygt 8.800 mynt av järn, koppar och sil
ver från 1800-talets slut och framåt. 

Referens: KMK top.ark.; Sahlgren 1928 s. 
178; Andersson 1980; Golabiewski Lannby 
1990; notis i Örebro Kuriren 11 juli 1980. 


