
KLÖVEDAL 

60. BÖ 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: Före 1950 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 
Någon gång under 1940-talet hittade Karl 
Berntsson i Bö ett silvermynt som var präglat under 
Karl XI:s regeringsperiod. Myntet lämnades aldrig 
in för inlösen. 

BESKRIVNING 
Sverige: KXI, Stockholm, 5 öre 1691, SM 184 (1 ex). 

REFERENS: Brev från Johan Pettersson 20 februari 
2003, KMK top. ark. 



61. HALSBÄCK 

Björnshuvud 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: Före 1926 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 
FYNDOMSTÄNDIGHETER 
Myntet hittades 1924 eller 1925 av en liten gosse. 
Silvermyntet har numera gått förlorat. 

BESKRIVNING 
Obestämt: "Ett litet silvermynt med latinsk inskrift" 
(1 ex). 

REFERENS: Brev från Johan Pettersson 20 februari 
2003, KMK top. ark.; Petterson 2001 s. 29f. 

62. HALSBÄCK 
Björnshuvud 

Ej inlöst 

Tid: 
Fyndår: 
Fyndtyp: 
Antal: 

Nyare tid 
Före 2001 
Ensamfunnet 
1 mynt 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 
Fyndet gjordes av Oskar Andersson i Halsbäck. 

BESKRIVNING 
Norge: Fredrik I (1523-33), Oslo, okänd valör 1525 
(1 ex). 

REFERENS: Brev från Johan Pettersson 20 februari 
2003, KMK top. ark.; Petterson 2001 s. 30f. 

63. HÄRÖN* 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1952 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 



FYNDOMSTÄNDIGHETER 
Myntet hittades i samband med trädgårdsarbete av 
doktorinnan Gunborg Pettersson från Stockholm 
då hon vistades på sitt sommarställe på Herrön. 

*Härön kallas även Herrön. 

BESKRIVNING 
Danmark: Fredrik II, 1 skilling 1563 (1 ex). 

REFERENS: ATA; brev från Johan Pettersson 20 
februari 2003, KMK top. ark.; notis i Göteborgs 
Handelstidning 30 maj 1953. 

64. KAURÖ TÄRNSKÄR* 

Ej inlöst 

Tid: Okänt 

Fyndår: Före 1851 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter och beskrivning 
"Då jag omtalade detta fynd för en annan ... 
berättade han att en torpare ... Christiansson 
under Kåilerö, Klöfvedahls socken sistlidna året då 
han var boende på hemmanet ... på samma ställe 
(Kågerö) hittat ett guldmynt, som han försålt till 
... idkaren Olson på ... fyrläge i Morlanda 
socken." (ATA) 

*Kaurö är också känt som Kågerö eller Kavreskär. 

Referens: ATA; KMK top. ark.; http:// 
www.bohusgillet.com/Nylander2.htm, 2004.01.19. 

65. KAURÖ TÄRNSKÄR* 

SHM/KMK 1717 

Tid: Medeltid 

Fyndår: 1851 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

http://
http://www.bohusgillet.com/Nylander2.htm


FYNDOMSTÄNDIGHETER 
Myntet hittades av gossen Bernt Mathiasson i 
Thored, 'A* mil utanför Kyrkesund, där strandningar 
skall ha skett förr i tiden. 

*Kaurö är också känt som Kågerö eller Kavreskär. 

BESKRIVNING 
Spanien: Ferdinand och Isabella (1479-1504), 2 
dukater (1 ex). 

REFERENS: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. ark; 
http://www.bohusgillet.com/Nylander2.htm, 
2004.01.19. 

66 A. LJUNGSKÄR 

SHM/KMK 19 763* 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: 1931 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: Fler än 218 mynt 
Slutmynt: Wismar, 1 sechsling 1598 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 
Några pojkar lekte på Ljungskär - en holme mellan 
Härön och Kyrkesund - och fann ett slitet silvermynt 
vid en klipphäll. Myntets ovanliga utseende gjorde att 
de tillkallade en äldre person (Simon Johnsson,) som 
satte igång en grundlig undersökning. 

"En dag i början av denna månad, närmare bestämt 
den 10 aug., var några pojkar och lekte på holmen, då 
en av pojkarna på en liten bergsbrant fann ett 
gammalt mynt. Detta mynt visade han för mig och 
omtalade var han fann detsamma. Jag beslöt mig då 
för att ro ner till holmen, i sällskap med pojkarna, för 
att närmare undersöka om några fler mynt möjligen 
kunde finnas på platsen. Det visade sig då, att strax 
ovanför nämnda berghäll var ett mindre s.k. 
"stenrös", där jag förmodade myntet hade kommit 
ifrån, vilket också befanns vara riktigt, då jag vid 
uppvändandet av en jordtorva fann hela 
myntsamlingen i en hög. Vi fortsatte att leta i roset, 
men fann ej flera mynt. Däremot påträffades en tand, 
och ett längre, mycket förvittrat ben. Såväl tand som 
ben sannolikt härrörande från någon människa. 
Några andra lämningar, såsom kläder, brädbitar eller 
dylikt fanns ej." (KMK inv.) 

http://www.bohusgillet.com/Nylander2.htm


Man fann då under en jordtorva 214 mynt i en hög 
tillsammans med några skelettdelar. Efter att ha talat 
med fiskelägets betrodde handelsman (A. Lachonius) 
beslöt Simon Jonsson att sätta sig i förbindelse med 
Kungl. Myntkabinettet. 

* "Flera mynt behölls och fanns länge hos handlaren 
Erik Lachonius på Herrön. Jag gjorde primitiva 
kalkeringar av dem, kanske inte av alla." (brev från 
Johan Pettersson 20 februari 2003) 

BESKRIVNING 
Inlösta 
Luneburg: schilling 1544 (2 ex), sechsling 1544 (7 ex), 
1558 (2 ex)*, 1572 (2 ex), 1581 (1 ex). 

Lubeck: sechsling 1537 (5 ex), 1559 (11 ex), 1552 
(6 ex). 

Hamburg: schUling 1553 (5 ex), 1566 (1 ex), 1577 (1 
ex), sechsling 1553 (2 ex), witten 1502 (1 ex). 

Wismar: schilling 1556 (3 ex), sechsling 1538 (1 ex), 
1553 (6 ex), 1555 (8 ex)*, 1545 (1 ex), 1581 (1 ex), 
1583 (1 ex). 

Stralsund: schilling 1538 (30 ex). 

Rostock: schilling u.å. (1540-62) (1 ex), sechsling u.å. 
(66 ex)*, 1574 (1 ex), 1575 (3 ex), 1578 (1 ex), 1579 
(1 ex), 1581 (1 ex). 

Mecklenburg-Schuierin: Henrik IV (1503-52), 
Grevesmuhlen, schilling 1538 (5 ex). 

Mfc/W^«>g: Johan Albrecht I (1552-55)0576), 2 
schilling 1552 (1 ex), schilling 1552 (21 ex). 

Mecklenburg-Giistrow: Ulrik (1555-1603), 
Grevesmuhlen, schilling 1556 (4 ex). 

Pommern-Stettin: Johan Fredrik (1560-1600), 1 
sechsling okänt anal (1 ex). 

Schksvig-Holstein: Fredrik II, Flensburg, schilling u.å. 
(1564-70) (1 ex), sechsling u.å. (1564-70) (1 ex), 
1566(1 ex). 

Danmark: Fredrik II, Köpenhamn, 2 skilling 1562 
(2 ex), 1563 (5 ex)*, 1 skilling 1563 (1 ex). 

Ej inlösta: 
Obestämda: (fler än 4 ex). 

*Plansch 3:14, 16-18. 



REFERENS: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. ark; 
brev från Johan Pettersson 20 februari 2003, KMK 
top. ark.; Rasmusson 1933 s. 137ff; Pettersson 
1971 s. 42; notis i Nya Dagligt Allehanda 27 
september 1931, Västsvenska Dagbladet 19 
december 1931. 

66 B. LJUNGSKÄR 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: Före 1940 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: Okänt 
Slutmynt: Tyskland/Danmark, okänd myntherre, 

okänd valör 1581 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 
"Ett stort antal mynt funna på en holme mellan 
Herrön och Kyrkesund." (KMK top. kat.) 

Detta fynd kan vara en kompletteringsinlämning 
till det stora fyndet från 1931. I så fall blev dessa 
senare inkomna mynt ej inlösta. Det kan också vara 
så att det rör sig om samma fynd, även om det 
vore märkligt med tanke på att detta fynd påstås ej 
vara inlöst, vilket inte stämmer med uppgifterna 
kring fyndet från 1931. Vidare menar Johan 
Pettersson att mynten ej kan vara funna på Herrön 
(Härön), vilket uppgiften i KMK top. kat. anger. 
Med ledning av texten måste det tolkas som om 
fyndet är gjort på Ljungskär. 

BESKRIVNING 
TysklandJDanmark: okänd valör 1544 och 1581(? ex). 

REFERENS: KMK top. kat.; brev från Johan 
Pettersson 20 februari 2003, KMK top. ark. 


