
V Å R D S B E R G 

153. VIMARKA 

SHM/KMK 660 och 1295. Vik. 

Fyndår: 1834. 

Fyndtyp: D. Slutmynt: 990-talet ? 

Antal mynt: 164. 

Fyndomständigheter. 
Ett av "Frälseägaren Lars Peter Brodin 
i Wimarka inom Vårdsberg socken vid 
bortförandet af ett s tenrör på en gam
mal byggningstomt anträffadt fynd, 
bestående af mynt och söndriga silfver-
arbeten, tillsammans vägande 35 lod 
(=460 gram). Vid anställd granskning 
har fyndet befunnits innehålla 1 anglo
saxiskt mynt af Kon. Ethelred, 90 s t . 
dels hela, dels brutna kufiska dito, 
39 Ger maniska dito samt 34 samtida 
förfalskningar af sistnämnde myntsort 
och för öfrigt en Ring jemte flera frag-
menter af forntidens si lfverprydnader, 
alltsammans från slutet af lOde och 
början af l i t e Seklet. Men som en icke 



obetydlig del häraf ansågs för Kongl. 
Samlingarne öfverflödig och hit taren 
derjemte genom Landshöfdinge Embe-
tet i underdånighet anhållit att få 
behålla ett och annat exemplar af 
dessa mynt, beslöt Akademien att i 
underdånighet föreslå inlösen endast 
af en del u r detta fynd" (Schiick 
s.384 f . ) . 73 mynt och en del smyck-
silver löstes av Akademiens egna medel 
med 7 r d r 38 skill. specie. 

1846 skänkte dåvarande Akad. Adjunk
ten C . J . Tornberg "Tre små Tyska 
silfvermynt" ur fyndet från Vimarka 
( inv. 1295). Dessa t r e mynt inlades 
tills vidare bland oordnade tyska me
deltidsmynt och har ej kunnat åter
finnas . Sannolikt har dessa t re mynt 
tillhört den del av fyndet som ej in
löstes . 

Beskrivning. 
KALIFATET 90, 1 abbasid och 89 
samanider år 895-952. 
TYSKLAND 61. 
ENGLAND 1, Ethelred. 
HEDEBYOMRADET 2, Malmer K G 9. 
DANMARK 10, Malmer KG 10-12. 
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