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Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Slutmynt:

Medeltid
1932
Depåfynd
205 mynt
Danmark, Svend Gråte (1146-57),
penning, Hbg 5 a

FYNDOMSTÄNDIGHETER

"Fyndet gjordes den 3 mars 1932 av stenhuggaren Frans Örn när han grävde bort jord i en liten
bergsskreva som han skulle spränga i. När han
hade slängt ett spadtag ifrån sig, såg han att det
fanns myntliknande föremål i jorden. Han fann
hela "dukatrullar" av uppstaplade mynt på det
ställe där han tagit jorden" (Göteborgs-Posten
4 december 1983).
"Mynten lågo mycket väl ordnade i staplar,
täckta av jord och mossa, och Örn såg i första
ögonblicket inte vilket unikt fynd han gjort. Han
trodde först, att det var resterna av några gamla
ficklampsbatterier och tog därför en stapel och
kastade den på marken. Då mynten därvid skildes från varandra förstod Örn fyndets värde och
började försiktigt söka i skrevan, varvid ytterligare en del mynt påträffades. Mynten voro mycket
sköra, och några föllo sönder, då de kastades på
marken" (Halland 5 mars 1932).
Det skrivs om fyndet även i Dagens Nyheter
den 5 mars 1932, dock felaktigt att fyndet gjorts
i Eskered, Steninge socken.
BESKRIVNING

Sverige: Lödöse, penning 1150, Schive VI, 52
och Ekre 1989 (6 ex).
Gotland: penning (1130-1220), LL XX:Ib*
(1 ex).
Danmark: Svend Gråte (1146-57), tvåsidigt silvermynt, Hbg 3* (133 ex), penning, 5a (2 ex); ej
bestämbara nordjylländska penningar,
4, 4 var, 9 ( 1 1 ex).

Danmark eller Norge: penningar, jfr Schive VI, 34 (1 ex), VI, 40 (1 ex).
Norge: ensidigt präglat mynt 1100-talets mitt, jfr
Schive IV, 51 och 53 (1 ex), jfr IV, 65 (1 ex),
penningar, dubbelt kors eller Lorrainekors, Schive VI, 47 (10 ex), VI, 48 f. (1 ex), VI, 49 (6 ex),
VI, 50 (1 ex); biskopsstav eller spiral, Schive VI,
57 (2 ex), VI, 60 ff (3 ex), VI, 63 (4 ex), VI, 64*
(2 ex), VI, 56-64 (1 ex); kors i ring, Schive VII,
75 (4 ex), VII, 75-77 (1 ex), VII, 107 (1 ex);
framhävd mittpunkt, i koncentriska cirklar, Schive VIII, 6 (1 ex), VIII, 7 (2 ex), jfr VIII, 7 (6 ex);
andra typer, Schive VIII, 42 (1 ex), ej bestämbara
fragment (2 ex).
* Plansch 3:4, 6 och 8
REFERENS: ATA; SHM/KMK inv; KMK top
ark; Thordeman 1932 s. 249 och 1936 s. 65;
Malmer 1969 s. 135; Jensen 1983 s. 101-24; Ekre 1989; Lindberger 1991 s. 6; notiser i Halland
5 mars 1932, Göteborgs-Posten 4 december
1983, Hallands Nyheter 6 juli 1991.

