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162. ERIKSTORP 

SHM/KMK 5671. Vik. 

Fyndår: 1875, 22 och 24 okt . r e sp . 
7-8 nov. 

Fyndtyp: D. Slutmynt: Kalifatet, 
samanid, 956/7. 

Antal mynt: 330, därav 29 fragmen
tar iska . 

Fyndomständigheter. 
Fyndet som är ett av vikingatidens 
praktfullaste, hit tades i samband med 
odling av en mosse. Två armringar av 
guld och 58 mynt hittades vid middags
tid den 22 oktober av rusthållaren Far-
man Farmansson och hans son Fritz på 
en mindre "bergskulle", ca 12 x 5 m 
i omkrets, vid östra sidan av mossen 
när de arbetade med harvning. Sön
dagen den 24 oktober hittades y t te r 
ligare 43 mynt på samma ställe av 
snickaren Jonas Johansson (11), 
Frans Oskar Pettersson (5) , C.A. 
Johansson (9) , C A . Andersson (9) 
och G.A. Johansson (9 ) . 

På motsatta sidan av kullen "i en 
bergskreva helt nära jordytan under 
några mindre stenhällar" hittades 
den 7-8 november resten av fyndet: 
mer än 200 mynt, 5 guldringar och 
en mängd silverföremål. Finnarna till 
denna betydande del av fyndet var 
änkan Sara Håkansdotter, hennes son 
C A . Johansson samt drängen G.A. 
Johansson. Dessa hade utan lov av 
markägaren Farmansson genomsökt 
just den del av kullen som Farmansson 
på grund av höstbruket ännu ej haft 



tid att undersöka. Farmansson stämde 
därför de t re finnarna till Lysings 
härads vårting den 18 januari 1876 
med yrkande att själv såsom jordägare 
och fyndställets upptäckare tiller
kännas större delen av lösensumman. 
Efter vittnesförhör ingicks vid tinget 
förlikning med innebörd att Farmans
son skulle få hälften av ersättningen 
och de tre övriga hälften att mellan 
sig lika fördelas. 

Fyndet vägde 2011 gram, därav guldet 
785 gram. Lösensumman var 2311 kr 
och 43 öre, därav 2116 kr och 92 öre 
för guldföremålen. Som bidrag till 
lösensumman erhöll Vitterhetsakade
mien 1000 kr av Kongl. Majt. 

1891 förvärvades ytterligare delar 
av fyndet. Den 22 oktober meddelar 
veterinären F .A. Nordemann till 
O.Montelius att han köpt en del smyck-
silver hittat vid ödeshög på samma 
ställe som det stora fyndet. De av 
Nordemann insända föremålen inför
livades med inv. n r 5671. I utbyte 
fick Nordemann enligt önskan 5 brak
teater ur Styrafyndet (fynd 109) och 
3 "folkungamynt" . 

Beskrivning. 
KALIFATET, 330 dirhamer 743/4-
956/7. Det äldsta myntet är en 
umayyad. Utom samanidiska mynt 
innehöll fyndet också några få abba-
sider, 1 volgabulgar, 1 buwayhid 
samt ett 20-tal efterpräglingar. 

Referenser: SHM/KMK inv . , H.Hilde-
brand 1877, Forsberg 1968 s.29, Ber-
genbladh 1972 (med foto av fyndplat-

.sen) , CNS 8.12. 

163. KYRKAN 

ÖLM. Med. Ny. 

Fyndår: 1959-1960. 

Fyndtyp: H. Äldsta mynt: Gotland, 
ca 1210/20-1260/70, LL X X I I . 

Antal mynt: 56. 



Fyndomständigheter. 
Mynten funna vid arkeologisk under
sökning i samband med res taurer ing 
av kyrkan jan.-juli 1959 och maj 1960. 
Undersökningen leddes av Gunnar 
Lindqvist 

Beskrivning. 

M e d e l t i d . 
SVERIGE, 12 penningar ca 1319-89. 
GOTLAND, 1 penning ca 1210-70, 
1 gote. 
DANMARK, 3 borgarkrigsmynt 1286-
1360, 2 k ronbrak t . 
MECKLENBURG, 2 t jurhbr . 
ÖVR. TYSKLAND, 1 b r ä k t . , 1 vin ken -
auge. 

N y a r e t i d . 
SVERIGE, 33 ex. smavalörer Kristina-
UE. 

Referenser: ATA, NNA 1962, BM 
fynd 171. 


