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109. BRUNNSGÄRDEN 

KMK utan in v . n r . Mindre delar i Lin
köpings stiftsbibliotek, Lunds univer
sitets myntkabinett m.fl. samlingar.Med. 

Fyndår : 1786, 19 ma j . 

F y n d t y p : D . S lutmynt: ca 1250-75, 
L L I X , X V I I I . 

Antal mynt : mer än 24 300. 

Fyndomständigheter . 
Fyndet påträffades av bonden Petter 
Dahl då han skulle gräva ner ett 
självdött får intill en jordfast sten på 
åkern nära Styra kyrka . Vid andra 
spadtaget fick han upp en "hopklim-
pad massa av smått mynt" . Han kallade 
på åkertegens ägare, grannen Nils 
Jönsson. Tillsamman fick de upp om
kring 8 skålpund (nära 3500 gram) . 
Ytterligare mynt hittades de närmaste 
dagarna. Jorden blev "genomhäcklad 
av quinnor och ba rn , som hittat små 
öfwerlefwor, theribland något af möra 
eketrädsbitar wisade sig såsom skat
tens fouteral" (Schiick s.278). Enligt 
rykte t var fyndets verkliga storlek 
upp till 20 skålpund. Säkert är att 
endast delar av fyndet nådde de anti
kvariska myndigheterna och att å t 
skilligt såldes till myntsamlare och 
guldsmeder. Kanslirådet och akademi
ledamoten Jacob von Engeström utarbe
tade 1786-87 en beskrivning av ca 
22 000 mynt ur fyndet. 

De bevarade uppgifterna om inlösen
förfarandet är motstridiga. Enligt 
Kanslikollegiets räkenskaper betalades 
22 r d r 45 skill. specie i inlösen vilket 
bör ha motsvarat ungefär 1.5 skål
pund (660 gram) . Kvitto skrevs i Lin-



köping den 23 augusti 1787 av Petter 
Dahl å egna och Nils Jönssons vägnar . 
Enligt inventering 1863 fanns i Kungl. 
myntkabinettet 5314 mynt ur Styrafyn
det . De myntsorter som dominerar fyn
det väger ca 0.15 gram per mynt. 5314 
sådana mynt väger alltså ca 800 gram. 

Beskrivning. 
SVERIGE, LLIX, XII, XIII, XVI, 
XVIII mer än 59; LL XVII A mer än 
8794; LL XVII B mer än 13056. 
GOTLAND, LL XXII mer än 32. 
OBESTÄMDA, okänt antal. 

Referenser: Th fynd 45, Thordeman 
och Rasmusson 1936, Schiick VI. 


