
T I N G S T A D 

125. SMEDBY 

SHM/KMK 28832. Deponerat i ÖLM. 
Vik. 

Fyndår: hösten 1967 samt 1968, 14-
20 aug. 

Fyndtyp: D. Slutmynt: Kalifatet, 
hamdanid, 964/5. 

Antal mynt: 54 hela och 499 fragment, 
summa 553. 

Fyndomständigheter. 
I Norrköpings tidningar för den 30 
oktober 1967 omnämndes ett fynd av 
t re arabiska mynt i Krokeks sn . Den 
14 aug. 1968 anmälde chaufför Karl 
Johansson, Smedby gård, Kummelby, 
Tingstad sn , i ett telefonsamtal till 
Länsmuseet i Linköping att han hit tat 
ett 30-tal delvis fragmentariska silver
mynt vid grävning i ett jordgubbsland. 
Det visade sig att även de t re mynt 
som hittats 1967 i verkligheten på
träffats på samma plats på Smedby 
gård, Tingstad, som 1968 års fynd. 

Vid efterundersökning under ledning 
av A.Lindahl, B.von Heland och O. 
Stenberg, ÖLM, hittades ytterl igare 
mer än 500 mynt och myntfragment 
samt något smycksilver. De flesta myn
ten låg tä t t tillsamman intill en s törre 
sten ca 25 cm under markytan. Vid 
myntkoncentrationen var jorden mörk-
färgad. Den övre delen av myntanhop
ningen hade skadats genom plöjning. 
En del mynt hittades därför spridda 
över ett ca 3 x 5 m stort område. 

Hela fyndet vägde 645.0 g, därav bi t -
silvret 34.4 g. Lagligt inlösenbelopp 
(enligt silverpriset 33 öre per g samt 
1/8 förhöjning) var 239 kronor. Vid 
fyndfördelning den 6 mars 1969 b e 
slöt riksantikvarien att fyndet skulle 
inlösas för 1000 k r . 



Beskrivning (enl. preliminär mynt
bestämning för CNS). 
KALIFATET, 1 umajjad 742/3, 19 abba-
sider 799/800-934/40, ca 399 samanider 
ca 894-962/3, 18 ex. övriga dynast ier , 
8 volgabulgarer, 16 efterpräglingar, 
90 hittills obestämda, 1 plants . 
SKANDINAVIEN, Hedebyområdet, 
1 ex . 800-talets förra hälft, BM 1966, 
KG 6. 

Referenser: SHM/KMK a r k . , NNÅ 
1970, CNS 8.15. 


