KUNGÄLV STAD
68. BOHUS FÄSTNING
Ej inlöst
Tid:

Nyare tid

Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

1936
Gravfynd
5 mynt

FYNDOMSTÄNDIGHETER
Fyndet skedde i samband med planering på
bastionen Nedre Platts krön, beläget invid och västnordväst om tornet Fars Hatt. Här hittades fem
skelett, liggandes i sådan ordning att man kan
konstatera att det rör sig om begravningar. Det ena
skelettet är illa stympat (hela överkroppen ovanför

höfterna saknas) och det var i höjd med vänstra
ljumsken på detta som mynten hittades.
BESKRIVNING
Sverige: K XI, 2 mark 1665 (1 ex), 1667 (1 ex),
1670 (1 ex), 1671 (1 ex).
Frankrike: lh livré, okänt årtal (1 ex).
REFERENS: ATA; notis i Göteborgs-Posten 28 maj
1936.

69. BOHUS FÄSTNING
UM u.inv.
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Medeltid
före 1968
Ensam funnet
1 mynt

FYNDOMSTÄNDIGHETER
Funnet vid grävning i latringrop inom det
medeltida borgområdet å Bohus fästning.
BESKRIVNING
Gotland: Visby, gote ca 1420-40, Hbg 50 (1 ex).
REFERENS: KMK top. ark.; NNÅ 1968 s. 268.

70. FASTNINGSHOLMEN
Kanalen
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Slutmynt:

Nyare tid
Före 1934
Depåfynd
Okänt
Okänt

FYNDOMSTANDIGHETEROCH BESKRIVNING
"Helt naturligt döljer Göta Älvs botten många
minnen från Kungälvs tidigare stormfyllda
dagar, och när vattenståndet någon gång är lågt
kan man få skåda ett och annat, som då träder i
dagen. För ej så länge sedan var det lågvatten,

och man varsnade då på sydvästra sidan av den
forna fästningsholmen något, som bestämt
antages vara rester av ett den 13 augusti 1645
här strandat hamburgst fartyg ... häromdagen
kunde man se spantändar och obetydligt av ena
bordsidan sticka upp ur slambotten ... Den
plats där fyndet gjordes ligger i södra
mynningen av den gamla kanal, som på sin tid
delade fästningsholmen i två delar och som var
fullt segelbar för större fartyg ... I båtresternas
botten ha påträffats en del mynt från drottning
Kristinas och den samtidige danske Kristian IV:s
tid. Man har också funnit en muskötkula där
samt fragment av läderskodon." (notis i
Göteborgs-Posten 28 mars 1934)
REFERENS: ATA; notis i Göteborgs-Posten 28
mars 1934.

71. GAMLA KYRKOGATAN
SHM/KMK 20 056
Tid:

Medeltid

Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Före 1932
Ensamfunnet
1 mynt

FYNDOMSTÄNDIGHETER
Funnen vid vägen till gamla kyrkogården i
Fontin (område i Kungälv). Inkom till Kungl.
Myntkabinettet 1932.
BESKRIVNING
Bremen: Henrik II (1463-96), goldgulden (1 ex).
REFERENS: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. ark.

72. PRÄSTGÅRDEN
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Nyare tid
Före 1932
Ensamfunnet
1 mynt

FYNDOMSTÄNDIGHETER
Myntet hittades av Anders Andersson vid Kungälvs
gamla prästgård.
BESKRIVNING
Danmark: Fredrik V (1746-66), dukat 1759 (1 ex).
REFERENS: ATA; KMK top. ark.

73. BOHUSTRAKTEN
GHM u. inv.
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Nyare tid
1892
Depåfynd
140 polletter

FYNDOMSTÄNDIGHETER
Polletterna är funna i trakten av Bohus i området vid
ruinerna. De har troligen använts av arbetare på
slottet.
BESKRIVNING
Danmark: polletter av bly, åtsidan med Christian IV
krönta monogram, vid sidorna BH, därunder resterna
av (troligen) de två sista siffrorna av ett årtal, antingen
1642 eller 1647, frånsidan blank (minst 1 ex);
åtsidan med Fredrik III:s krönta monogram, vid
sidorna de sista två siffrorna av årtalet 1649, frånsidan
blank (minst 1 ex); åtsidan med Fredrik III:s krönta
monogram, vid sidorna BH, däröver antagligen 1 6
och under bokstäverna antagligen 5 0, syftandes på
årtalet 1650, frånsidan blank (minst 1 ex). Det totala
antalet av dessa tre typer är enligt uppgift 5, men
vilket eller vilka av typerna som förekommer i mer än
ett exemplar är ej känt; åtsidan med fyra sextaggade
stjärnor runtomkring bokstäverna BH i monogram
(135 ex).
REFERENS: KMK top. ark.; Somod 1980, 1989 s. 31.

74. BOHUSTRAKTEN
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Nyare tid
Före 1893
Hopat fynd
Okänt antal polletter

FYNDOMSTÄNDIGHETER
"Det oftest fundne tegn viser i mongram BH omgivet
af fire stjerner ... Haubergs udtalelse er gengivet hos
Wilhelm Berg, der i 1893 känder til i alt ca 540
fundne exemplaren" (Somod 1989)
Enligt Somods artikel är det uppenbart att det,
förutom depåfyndet (se föreg. fynd), har hittats ett
stort antal polletter av den här typen. Vidare verkar
det tämligen klart att merparten av dem är funna i,
eller i anslutning till, ruinerna efter Bohus fästning.
Det är dock inte möjligt att rekonstruera exakt antal,
eller vid vilka olika tillfällen dessa fynd har gjorts.
BESKRIVNING
Danmark: polletter av bly, åtsidan med fyra sexuddiga
stjärnor runtomkring bokstäverna BH i monogram
(okänt antal ex).
REFERENS: KMKtop. ark; Somod 1980, 1989 s. 31.

75. OKÄND FYNDPLATS
GHM
Tid:

Vikingatid

Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Efter 1890
Ensamftinnet
1 mynt

FYNDOMSTÄNDIGHETER
Den exakta fyndplatsen och tidpunkten för fyndet är
ej känd, endast art myntet är funnet i trakten av
Kungälv.
BESKRIVNING
Norge: Olav Kyrre (1066-93), penning ca 1065-80
(1 ex).
REFERENS: Jonsson 1992 s. 89.

