SVENNEBY
141. HORNBORG*
Ej inlöst

Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Slutmynt:

Medeltid
Nyare tid
1909

Hopat fynd
28 mynt, 1 jetong
Danmark, Fredrik I (1523-33),
Köpenhamn, sexpenning 1524

FYNDOMSTÄNDIGHETER
Mynten framkom vid arkeologisk utgrävning
utförd av privatforskaren Wilhelm Berg år 1909:
"Af alla dessa fynd äro naturligtvis mynten de i
visst afseende viktigaste, emedan de angiva tid,
under hvilken fästet kan, i allmänhet sedt, antagas
hafva funnits till. De träffades öfverallt på området
inom de översta vallarne, enstaka eller ett par nära
hvarandra. De hafva tydligen förlorats af
besättningen helt tillfällightvis, såsom sker i alla
tider. Ett par av dem synas dock hafva förvarats i en
skinnpung, hvaraf ett litet stycke kunde
tillvaratagas, visande tydligt intryck af ett mindre
mynt, af ungefär samma storlek som en korshvid."
(Berg, s. 319)
*Berget vid Slottsfjorden kallades förr Karlsborg
och inte Hornborg. Det namnet levde kvar fram
till 1690-talet för att sedan falla i glömska och
ersättas av Hornborg (Ericsson s. 3).
BESKRIVNING
Medeltid
Sverige: SSÄ (1470-97, 1501-03), Stockholm,
halvörtug u.å. (2 ex), Västerås, halvörtug u. å.(7
ex), obest.myntort u. å. (1 ex); SSY (1512-20),
Stockholm, halvörtug (1 ex).
Danmark: Kristian I (1448-41), Malmö, korshvid
(2 ex); Hans (1481-1513), Malmö, korshvid (1 ex),
oviss myntort (1 ex).
Norge: Hans (1481-1513), korshvid u.å. (1 ex).
Flandern: Filip den sköne (1497-1506), ej
bestämbart (1 ex).
Mecklenburg: penning, s.k. oxhuvudbrakteat (1 ex).
Obestämbara: okänd valör (3 ex).
Nyare tid
Sverige: G I, Stockholm, 1 öre 1523 (2 ex),
halvörtug (1 ex).
Danmark: Fredrik I (1523-33), Köpenhamn,
sexpenning 1524 (1 ex), korshvid, falsk, av mässing
(1 ex).

Norge: Kristian II (1513-23, 1531-32), Oslo,
fyrahvid u. å. (1 ex); Fredrik I (1523-33), Bergen,
fyrahvid u. å. (1 ex).
Jetonger
Tyskland: Nurnberg, av mässing frän 1500-talet. (1 ex).
REFERENS: Wedbergs klippsamling X 1910 s. 12;
Berg 1910 s. 319; Ericson 1992 s. 3.

142. HORNÖ
SHM/KMK 2459

Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Slutmynt:

Medeltid
Före 1858
Depäfynd
277 mynt
Norge, Erik Magnusson, penning
1280-85

FYNDOMSTÄNDIGHETER
Mynten hittades av "husfru" Agneta Johansdotter
på Hornö, mellan tvä stenar i ett berg nära öns
strand. Mynten var inneslutna i ett förmultnat
omslag, som tycktes vara av silke.
BESKRIVNING
Danmark: Erik Glipping 1259-86, borgarkrigsmynt,
MB 115(1 ex).
Norge: Magnus Lagaböter 1263-80, penningar,
okänd myntort, Skaare nr 215 (22 ex), nr 216 (34
ex), nr 217 (24 ex), nr 216/17 (13 ex), obestämda
(24 ex); Erik Magnusson 1280-99,penningar,
okänd myntort, ca 1280, Skaare nr 227 (3 ex),
Bergen, ca 1280-85, Skaare nr 228 (2 ex), nr 229
(36 ex), Tönsberg, ca 1280-85, Skaare nr 231 (52
ex)*, nr 231 var (3 ex), obestämda (57 ex), 74penningar, Tönsberg, Skaare nr 233 (3 ex),
obestämd (1 ex).
* Omslagsbild.
REFERENS: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. ark;
Wedbergs klippsamling III 1858 s. 299.

143. SVENNEBY KYRKA
Kyrkogården
SHM/KMK 13 677
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Slutmynt:

Nyare tid
Före 1909
Depåfynd
5 mynt
Zeeland, rijksdaalder 1649

FYNDOMSTÄNDIGHETER
"Då kyrkvaktaren i Svenneby, Bohuslän, en af
dagarne i förleden vecka var sysselsatt med att
uppskotta en ny graf å kyrkogården därstädes
hittade han i mullen 5 st. gamla silfvermynt ..."
(Wedbergs klippsamling s. 269)
Kyrkvaktmästarens namn var O. Hansson. Mynten
påträffades tillsammans med benrester på ca 1
meters djup.
BESKRIVNING
Holland: Rijksdaalder 1621, Dav. 4831 (1 ex).
Västfriesland: Rijksdaalder, Dav. 4842, 1620 (1 ex),
1623 (1 ex).
Zeeland: Ståthållare Vilhelm II (1647-50),
rijksdaalder, 1649, Dav. 4844 (1 ex).
Österrike: hertigdömet Salzburg, ärkebiskop Paris
von Lodron, tåler 1625 (1 ex).
REFERENS: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top.
ark.; Wedbergs klippsamling IX 1909 s. 269.

