
ÖCKERÖ 

192. HÖNÖ VÄSTERGÄRD 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: Före 1865 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: Okänt 
Slutmynt: Sverige, obestämt 

FYNDOMSTÄNDIGHETER OCH BESKRIVNING 
Omkring 1860 gjordes ett fynd på Hönö 
Västergård. Det bestod av en delvis förmultnad 
trälåda och en flaska. Båda var fyllda med mynt. 
Det finns dock inga närmare upplysningar om 
antalet mynt eller vilken typ av mynt det var frågan 
om. Ett rimligt antagande är att det troligen rör sig 
om en del av nedanstående fynd (SHM/KMK inv. 
14 467). Fyndet löstes ej in. 

REFERENS: KMK top. ark.; Wedbergs klippsamling 
X 1911 s. 104; Kjellgren 2001 s. 93ff. 



193. HÖNÖ VÄSTERGÄRD 

SHM/KMK 14 467 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1911 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: Fler än 7000 mynt 
Slutmynt: Sverige, Adolf Fredrik, 1 öre sm 

okänt årtal 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 
Fiskaren Richard Olofsson skulle bygga en nytt 
boningshus och anställde arbetarna Peter Djfgren och 
Andreas Mars från Hönö för grundgrävning. När de två 
den 24 mars 1911 hade grävt sig ned ca 2 fot under 
myllan (omkring en dryg halvmeter) stötte de på mynt i 
vad som uppenbarligen varit två trälådor. Olofsson själv 
var för tillfället inte på platsen varför Löfgren och Mars 
lät mynten ligga till dess han kom hem. Alla tre hjälptes 
sedan åt att gräva upp resten av skatten och placerade 
dem i säckar. Fyndplatsen för trälådorna anges vara tätt 
invid en gammal grundmur. På platsen ska en gammal 
gumma vid namn "Kari-Mor" (död ca 1860) ha bott. 
Huset revs efter hennes död varefter platsen varit öde. 

BESKRIVNING 
Sverige:plåtmynt, KXII, 2 dalersm 1711 (1 ex), 1717 (1 
ex. motstämplat), 1 daler sm 1711 (1 ex.), 1715 (2 ex), 
1716 (3 ex. varav 2 motstämplade)*, lh daler sm 1711 (1 
ex), 1712 (1 ex), 1714 (1 ex), 1715 (1 ex), 1716 (1 ex), 
nödmynt, 1 daler sm, Kronan 1715 (63 ex), Wett och 
Wapen 1717 (17 ex), Flink och Färdig 1718 (33 ex), 
Jupiter 1718 (5 ex), Satumus 1718 (7 ex), Phoebus 1718 
(3 ex), Mars 1718 (1 ex), Mercurius 1718 (24 ex), 
otydligt (1 ex);plåtmynt, UE, lh daler sm 1719 (3 ex), 
1720 (1 ex);plåtmynt, F 1,4 dalersm 1727 (1 ex), 1739 
(1 ex), 1740 (1 ex), 1741 (1 ex), 1744 (1 ex), 2 daler sm 
1723 (1 ex), 1730 (1 ex), 1742 (2 ex), 1 dalersm 1722 
(2 ex), 1729 (2 ex), 1734 (1 ex), 1739 (1 ex), 1740 (1 
ex), 1741 (2 ex), 1747 (1 ex), 'h dalersm 1722 (1 ex), 
1723 (2 ex), 1725 (1 ex), 1726 (4 ex), 1727 (1 ex), 1728 
(2 ex)*, 1729 (2 ex), 1730 (4 ex), 1733 (1 ex), 1734 (2 
ex), 1735 (2 ex), 1736 (1 ex), 1739 (2 ex), 1741 (1 ex), 
1742 (4 ex), 1743 (1 ex), 1744 (1 ex), 1745 (3 ex), 1747 
(1 ex), 1751 (1 ex); andra valörer, 2 öre sm (1222 ex), 1 
öre sm (2325 ex), 1 öre km (3475 ex); AF, 1 öre sm, 
okänt årtal (1 ex). 

*Plansch 5:2, 6:1 

REFERENSER: SHM/KMK inv.; KMK top. ark.; 
Wedbergs klippsamling X 1911 s. 104; Sarvas 1970 
nr 99; Kjellgren 2001 s. 93ff. 



194. HÖNÖ 
Okänd fyndplats 
Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: Före 1835 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 29 mynt 
Slutmynt: Sverige, F I, 4 daler sm 1735, 

plåtmynt 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 
"Fiskaren Anders Jonson i Hönö under Kalfsand 
vid grävning i jorden ... funnit en nästan 
förmultnad kista, inneh. 27 st. Fredr. I:s fyra dalers 
plåtar af koppar, prägl. 1735, samt två dylika på två 
dir silvermynt, tills, vägande omkr. 200." (KMK 
top. ark.) 

BESKRIVNING 
Sverige: plåtmynt, F I, 4 daler sm, 1735 (27 ex), 2 
daler sm (2 ex). 

REFERENS: KMK top. ark.; Schiick VIII s. 393f; 
Kjellgren 2001 s. 93ff. 

195. SÖÖ 

KMK 711-2016-1996 

Tid: Medeltid 

Fyndår: 1994 
Fyndtyp: Hopat fynd 
Antal: 2 mynt 
Äldsta mynt: England, Henrik III, penny ca 

1248-50 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 
Mynten framkom vid en arkeologisk 
slutundersökning i december 1994. 
Undersökningen berörde ett område med 
tomtningar på en mindre ö, Söö, inför en planerad 
exploatering. Fynden gjordes vid vattensållning. 

BESKRIVNING 
England: Henrik III, penny ca 1248-50 (1 ex), 
penny, ca 1250-72 (1 ex). 

REFERENS: KMK top. ark; Kjellgren 2001 s. 93 ff. 


