
KARLSKRONA 

53. TJURKÖ 
Hemmanet Tjurkö 
Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1856 

Fyndtyp: Depåfynd 

Antal: 10 mynt 

Slutmynt: Sverige, K XI, Stockholm, 4 mark, 

okänt årtal (1664-96) 

Fyndomständigheter: Fyndet gjordes av bondsonen 
Carl Magnusson vid grävning, och insändes till 
KVHAA av landshövdingen i Karlskrona. Akade
mien beslöt att mynten "till hittarens fria disposi
tion återställa" (ATA). 

Beskrivning: SVERIGE: K XI, Stockholm, 4 mark, 
okänt årtal (1664-96) (1 ex); silvermynt, slutet av 
1600-talet (8 ex). 

DANMARK: Fredrik III (1648-70), 1 skilling, 
okänt årtal (1 ex). 

Referens: ATA; KMK top ark. 

54a. TJURKÖ 

Målen 
Ej inlöst 

Tid: Järnålder 

Fyndår: 1817 

Fyndtyp: Depåfynd 

Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter: "En Bracteat samt en mindre 
medalj eller Skådepenning (Theodosi) af guld, 
funna tillika med 3 ne andra bracteater i likhet 
med bifogade figurer, vid slutet af Februari 1817 
af bonden Sven Andersson på Tjörkö i gården 
Målen kallad. Denna ö ligger vid Carlskrona yttre 
redd, _ mil från staden. Då nämnde bonde skulle 
upptaga ett litet nyland på en stenig backekulle 
tätt vid dess hus fans först bracteatren med runor, 
dagen efter fortsattes gräfningen vidlyftigare till 
vid pass 8 qvadratfamnars [oläsligt], då de öfrige 
fyra fans ligga öfver den stora bracteaten. Alla 
dessa fynd lågo ej djupare än tätt under gräsröt
terna mellan stenarna; backen hvaruti de fans lig
ger endast ett par stenkast ifrån sjön. Jag kunde ej 
häldre finna, att detta ställe vittnade om något 
kummel eller graf utan blott en vild och stenig 
plats i likhet nästan med det öfriga af ön ... The-



odosi penning väger något öfver 1 ducat och 
innehåller 20 karat. (Se antiqvariske analer, lscc 

binde 2det Häfte sid 289). ( Sedermera har jag af 
secreter C. Thomsen för antiqv: i Köpenhamn 
fått den upplysning, att denna penning (hvaraf 
han äger ett exemplar utan ögla) är slagen i Con-
stantinopel år 443 eft.). Såld till Apotekar Smith 
d. 12/3 47 för 9.13.4" (SHM/KMK inv, C. D. 
Petterssons katalog till inventarienummer 1 453). 

Myntet kan inte återfinnas idag. Stora delar av 
apotekare S. A. Smiths samling försvann i en 
eldsvåda sommaren 1850. Guldbrakteaterna finns 
i SHM med inventarienummer 1453:25* och i 
LUHM med inventarienummer 6600-6602. 

Beskrivning: ÖSTROMERSKA RIKET: Theodosius II 

(408-50), solidus, 441-50, RIC 285-329. 

*Plansch 1:3 

Referens: ATA; SHM/KMK inv (1453); Balling 

1966, s. 71; Fagerlie 1967 nr 20. 

54b. TJURKÖ 

Målen 

Ej inlöst 

Tid: Järnålder 
Fyndår: 1838 

Fyndtyp: Ensamfunnet 

Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter: Se även föregående fynd. 
"1838 d: 24 Octob: öfver 20 år sednare är på 
samma ställe funnet ett annat Theodosi guld
mynt om 1 Vi ducat och 23 karat som jag köpte d. 
28 Octob: 1838 för 11 Vi Rdr. - Sålde till Smith 
d. 15/4 44 för samma pris [9.13.4]" (SHM/KMK 
inv, C. D. Petterssons katalog till inventarienum
mer 1453). 

Enligt en källa ska detta mynt ha sålts vidare 
till Köpenhamn, men detta har inte kunnat be
kräftas. Myntet kan ej återfinnas. 

Beskrivning: ÖSTROMERSKA RIKET: Theodosius II 

(408-450), solidus. 

Referens: ATA; SHM/KMK inv (1453); Balling 

1966, s. 71 ; Fagerlie 1967 nr 20. 
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