
GAMMALSTORP 

HASSLÖ 

HJORTSBERGA 

23. HJORTSBERGA KYRKA 

KMK dnr 711-1310-1999 

Tid: 
Fyndår: 
Fyndtyp: 
Antal: 
Slutmynt: 

Nyare tid 
1995 
Depåfynd 
5 mynt 
Sverige, F I, Avesta, 1 öre sm 1740, 
SM 328* 

Fyndomständigheter: Vid restaurering av altartav

lan i Hjortsberga kyrka 1995 påträffades mynten 

i sargen mellan ramen och tavlan. 

Beskrivning: SVERIGE: UE, Stockholm, 1 öre km 
1719*, SM 24b (1 ex); F I, Avesta, 1 öre sm 
1740*, SM 328 (1 ex), Stockholm, 1 öre km 
1721*, SM 345b (1 ex), 1725*, SM 347 (1 ex), 
1726?* (1 ex). 

*Plansch 6:1 

Referens: KMK top ark. 

24a. HJORTSBERGA KYRKA 

Kyrkogården 

SHM/KMK 5414 

Tid: Medeltid 

Nyare tid 
Fyndår: 1874 

Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: Fler än 1124 mynt 
Slutmynt: Sverige, G II A, fyrk 1624 

Fyndomständigheter: "Fyndet anträffades under 
det man var sysselsatt med att från kyrkogården 
bortforsla ett stenrör, uppkastat i nordöstra hör
net å kyrkogården. Penningarna lågo på en flat 
sten invid sjelfva stenmuren, ungefär jämnhögt 
med jordytan samt öfverhöljda af ett tunt jordla
ger. Man kunde ej upptäcka att de varit förvarade 
uti någon sorts kärl, ty af sådant fans ej minsta 
tillstymmelse. Orsaken till, dels att fyndet ej förr 
blifvit Kongl. Maj:t och kronan till inlösen hem-
bjudet, och dels att några af mynten, i strid med 
gällande förordning, blifvit renskurade, är, att 
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detsamma hittades och tillvaratogs af flere arbeta
re, som hvarken kände till att författningen för
bjöd dem rengöra eller behålla dylikt fynd. Jag 
har derföre, först efter pålysning härom, återfått 
en stor del af fyndet" (SHM/KMK inv). 

Mynten insändes av kantorn i Hjortsberga 
Carl Wadman till landshövdingen i Karlskrona, 
som vidarebefordrade fyndet till Vitterhetsakade
mien. Ur fyndet inlöstes 41 mynt samt "1 litet A 
och 3 obetydliga prydnader af silfver, förgyldt" 
(SHM/KMK inv) med 14 rdr 50 öre. 

Beskrivning: Medeltid 

DANMARK: Hans (1481-1513), Aalborg, hvid 
(1 ex). 

Nyare tid 

SVERIGE: J III, 2 öre 1573 (1 ex), fyrk 1586 

(1 ex); K IX, 1 öre 1611 (1 ex); G II A, fyrk 1624 

(1 ex). 

DANMARK: Fredrik II, 1 skiiling 1583 (1 ex); Kris
tian IV, 4 skiiling 1617-18 (2 ex), 2 skiiling 
1618-24 (2 ex), 1 skiiling 1605-22 (18 ex). 

EJ BESTÄMBARA: (fler än 1096 ex). 

Referens: ATA; SHM/KMK inv; Wedberg IV, 

s. 117. 

24b. HJORTSBERGA KYRKA 
Kyrkogården 
SHM/KMK 5758 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: 1876 

Fyndtyp: Gravfynd 
Antal: 83 mynt 
Slutmynt: Danmark, Fredrik II, 2 skiiling 1563 

Fyndomständigheter: "När kyrkoväktaren Peter 

Flämming och dennes son, Johan, i fredags den 

9 juni voro sysselsatte med öppnandet af en graf 

på Hjortsberga kyrkogård, upphittades 83 styck

en silfvermynt, som hade varit inlagda i en pung 

af tyg. De lågo på en gammal multnad kistbotten 

midt under der likets rygg legat" (Wedberg IV, 

s. 178). 22 mynt inlöstes för KMK med 15 kr. 

Beskrivning: DANMARK: Kristian III, 2 skiiling 

1557-59 (19 ex); Fredrik II, 1 mark 1560 (2 ex), 

2 skiiling 1559-63 (62 ex). 

Referens: ATA; SHM/KMK inv; Wedberg IV, 

s. 178. 
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25.JOHANNISHUS 
Johannishus nr 5 

B1M 13 672 

Tid: 

Fyndår: 
Fyndtyp: 

Antal: 

Nyare tid 
1930-talet 

Ensamfunnet 

1 mynt 

Fyndomständigheter: "Funnet på 1930-talet på 
arrendegård nr 5, Johannishus, Hjortsberga sn. 
Gåva den 26/7 1957 av bilreparatör Sven Lind
ström, Mölndal" (B1M inv). 

Beskrivning: SVERIGE: K XIV J, Avesta, 1 skilling 

1820, SM 100. 

Referens: B1M inv. 

26. JOHANNISHUS 

Sätergården 

SHM/KMK455 

Tid: Vikingatid 
Fyndår: 1821 

Fyndtyp: Gravfynd 
Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter: Myntet påträffades av friher
re Gerhard de Geer "i en ättehög, som för en fö
retagen odlings skuld måste rubbas eller 
borttagas" (Schiick VII, s. 470). 

Beskrivning: SKANDINAVIEN: Hedeby, Malmer Båt 

A l / H j o r t A, ca 825*. 

*Plansch 1:6 

Referens: ATA; SHM/KMK inv; Schiick VII, 

s. 470; Malmer 1966, s. 271; CNS 4.1.3. 

27. JOHA> 
Västra Vång 

INISHUS 
• 

SHM/KMK 3491 

Tid: 

Fyndår: 

Fyndtyp: 

Antal: 

Slutmynt: 

Vikingatid 

1865 
Depåfynd 

4 161 
Tyska Riket, Epinal, biskop Stephan 

(1120-63) 

Fyndomständigheter: "...nedlagat i ett kopparkärl, 

funnits i jorden vid odling av en något stenig 

plan, belägen inuti en åker ... När fyndet påträffa

des, var förberörde kopparkärl helt och hållet för-



multnadt, så att det med upptagandet 
sammanföll" (SHM/KMK inv). 

Skatten hittades "i en åker inte så långt från 
gravfältet på Kasa-kulle mot Vång till" (Kindvall 
1987), i Vångs by under Johannishus. Fyndet 
vägde över 6 kg och innehöll även guld- och sil
versmycken samt bitsilver. Flera av mynten är 
sammankopplade med korta länkar. En rekon
struktion har gjorts så att länkarna bildar en läng
re kedja*. Senare forskning har förkastat 
ihopfogandet. Inlöstes med 971 riksdaler 62 öre. 
Mynt ur fyndet finns även i privat ägo samt i 
Landskrona Museum. 

Arbete pågår för närvarande med detta fynd 
och antalet mynt kan komma att revideras. 

Beskrivning, KALIFATET: 893-972 (33 ex): 'abbasid 
(4 ex); samanid (7 ex); ej närmare bestämbara 
(22 ex). 

BYSANTINSKA RIKET: Basilius II (976-1025) (2 ex); 

Konstantin X (1059-67) (1 ex). 
TYSKA RIKET: 919-1163 (3 467 ex): Remiremont 

(2 ex); Saint-Dié (3 ex); Verdun (32 ex); Hatton-
chåtel (5 ex); Toul (4 ex); Metz (25 ex); Epinal 
(6 ex); Marsal (2 ex); Trier (69 ex); Koblenz (5 ex); 
Echternach (2 ex); Priim (6 ex); Andernach (71 ex); 
Lens (2 ex); Bryssel (9 ex); Nivelles (2 ex); Antwer-
pen (5 ex); Léau (1 ex); Bouillon (2 ex); Namur 
(16 ex); Dinant (11 ex); Liége (26 ex); Huy (14 ex); 
Maastricht (28 ex); Fosses (1 ex); Ciney (2 ex); Vise 
(1 ex); Saint-Trond (1 ex); Celles (4 ex); Thorn 
(1 ex); Stablo (2 ex); Aachen (4 ex); Köln (249 ex); 
Xanten (7 ex); Remagen (20 ex); Remagen/ Ander
nach (3 ex); Duisburg (29 ex); Berg (1 ex); Utrecht 
(50 ex); Gegend von Utrecht (4 ex); Deventer 
(179 ex); Groningen (40 ex); Tiel (94 ex); Stavoren 
(18 ex); Leeuwarden (8 ex); Dokkum (21 ex); Em-
nigheim (2 ex); Emden (18 ex); Jever (22 ex); Dort
mund (51 ex); Soest (92 ex); Arnsberg-Werl (1 ex); 
Werden (1 ex); Miinster (5 ex); Osnabriick (6 ex); 
Minden (11 ex); Corvey (6 ex); Marsberg (1 ex); 
Stade (20 ex); Alt Liibeck (3 ex); Bardowick 
(24 ex); Luneburg (5 ex); Hildesheim (10 ex); 
Goslar (503 ex); Gittelde (49 ex); Braunschweig 
(1 ex); Magdeburg (56 ex); Halberstadt (8 ex); 
Quedlinburg (7 ex); Erfurt (75 ex); Arnstadt 
(3 ex); Fritzlar (10 ex); Hersfeld (3 ex); Fulda 
(7 ex); Wiirzburg (113 ex); Bamberg (9 ex); Ham-
merstein (2 ex); Mainz (277 ex); Worms (264 ex); 
Speyer (153 ex); Selz (1 ex); Strassburg (89 ex); 



Villingen (2 ex); Ulm (6 ex); Esslingen (14 ex); Ba
sel (10 ex); Ziirich (2 ex); Konstanz (3 ex); Sankt 
Gallen (1 ex); Chur (1 ex); Augsburg (13 ex); Re
gensburg (54 ex); Freising (1 ex); Eichstätt (1 ex); 
Salzburg (5 ex); osäker myntort (142 ex); obestäm
da (217 ex). 

ITALIEN: Verona, Henrik IV-V (1056-1125) (1 ex). 

BÖHMEN: 967-1092 (7 ex): Prag, Boleslav II 

(967-99) (1 ex), Oldrich (1012-34) (2 ex); 

Olmiitz, Vratislav II (1054-92) (1 ex); okänd 

myntort, Bratislav I (1037-55) (3 ex). 

UNGERN: Gran, Stefan I (1001-38) (2 ex), Andre

as I (9 ex). 

ENGLAND: 978-1135 (471 ex): Ethelred II (978-
1016) (117 ex); Cnut (1016-1035) (180 ex); 
Harthacnut (1035-37) (3 ex); Harold I (1035-
40) (43 ex); Edward Bekännaren (1042-1066) 
(97 ex); Harold II (1066) (1 ex); William I 
(1066-1087) (12 ex); Henry I (1100-1135) 
(2 ex); obestämda (16 ex). 

IRLAND: Sihtric (993/4-1042) (9 ex). 

SKANDINAVIEN: efterpräglingar av bysantinska 

mynt (1 ex); av anglosaxiska mynt (23 ex). 

DANMARK: 1018-1086 (127 ex): Knud (1018-35) 
(7 ex); Hardeknud (1035-42) (33 ex); Magnus 
(1042-47) (9 ex); Svend Estridsen (1047-75) 
(62 ex); Harald Hein (1075-80) (6 ex); Knud 
(1080-86) (3 ex); obestämda 8 ex). 

NORGE: Okänd myntherre (ca 1080-95) (1 ex); 
Magnus (1093-1103) (1 ex); okänd myntherre 
(ca 1095-1110) (3 ex). 

SVERIGE: Anund Jakob (ca 1022-50) (2 ex). 

EJ BESTÄMBARA: (1 ex). 

*Plansch 1:10 

Referens: ATA; KMK top ark; SSD 21 maj 1966; 

Kindvall 1987; CNS 4.1.5. 

28. JOHANNISHUS 

SHM/KMK 2339 

Tid: Vikingatid 

Fyndår: 1857 
Fyndtyp: Ensamfunnet 

Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter: "Funnet vid gräfning på Jo-

hannishus egor. Garva af Ph. Mag. Grefve Hans 

Wachtmeister" (ATA). 
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Beskrivning: TYSKA RIKET: Deventer, kejsar Henrik 
II (1014-24). 

Referens: AT'A; SHM/KMK inv; CNS 4.1.4. 


