
SVARTRÅ 

2 4 7 . KOGSTORP 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: Okänt 
Fyndtyp: Okänd 
Antal: 1 mynt 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 

Fyndomständigheterna är okända. 

BESKRIVNING 
Danmark: Kristian IV, 8 skilling 1607 (1 ex). 

REFERENS: brev från Arne Andersson 8 april 
2001, KMKtop ark. 



2 4 8 . SVARTRÅ 

Svartrå nr 2 

Ej inlöst? 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: 1893 
Fyndtyp: Depåfynd? 
Antal: 2 mynt 
Slutmynt: Sverige, G I, 1 mark 1647 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 

Hemmansägaren Bengt Joh. Öländer Svensson 
hittade mynten, vid plöjning på Svartrå nr 2. 

BESKRIVNING 

Sverige: G I, Svartsjö, 1 mark 1647 (1 ex), 2 öre 
1647? (1 ex). 

REFERENS: ATA; KMK top ark; Svartrå Hf 
1888-95 s. 87. 

2 4 9 . OKÄND FYNDPLATS 

Okänt 

Tid: Nyare tid 

Fyndår: 1878 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: Fler än 60 mynt 
Slutmynt: Sverige, K XII, 1 mark 1713 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 

"En bonde i Svartrå socken, Halland, hade i flere 
år egt en gammal kista, som han köpt på auk
tion. Då han för kort tid sedan sönderhögg den 
för att använda den till bränsle, hittade han i ett 
lönnrum i botten öfver 60 större och mindre silf-
verslantar, mest från Carl XI:s och Karl XII:s tid, 
men äfven danska och norska, vägande tillsam
mans omkring 50 lod. Det yngsta myntet var en 
Carl XII:s 1 mark af 1713. Af de svenska myn
ten, som alla bära konungens bröstbild, ser man 
Carl XI:s utseende från hans tidigare regeringspe
riod och från hans gubbålder; Carl XII ser vid 



sitt tillträde till regeringen 1697 med sin lockpe
ruk lika gammal ut som fadern året förut, men 
vid de senare åren af sin lefnad med kortklippt 
hår liknar han mera en yngling. För samlare af 
myntserier skulle utan tvifvel fyndet vara mycket 
eftersträfvansvärdt, då många olika årtal äro re
presenterade. . .Fyndet fann köpare i Varberg till 
ganska billigt pris" (Wedberg s. 13). 

BESKRIVNING 

Sverige: K XI, 4 mark 1690 (? ex), 1694 (? ex), 
1696 (? ex), 2 mark 1670 (? ex), 1671 (? ex), 
1674 (? ex), 1682 (? ex), 1686 (? ex), 1688 (? ex), 
1689 (? ex), 1693 (? ex), 1694 (? ex), 1695 (? ex), 
1696 (? ex), 1 mark 1687 (? ex), 1688 (? ex), 
1689 (? ex), 1691 (? ex), 1692 (? ex), 1693 (? ex), 
1695 (? ex), 1696 (? ex); K XII, 4 mark 1699 (? 
ex), 1700 (? ex), 2 mark 1699 (? ex), 1700 (? ex), 
1701 (? ex), 1702 (? ex), 1704 (? ex), 1705 (? ex), 
1706 (? ex), 1707 (? ex), 1708 (? ex), 1709 (? ex), 
1 mark 1697 (? ex), 1698 (? ex), 1701 (? ex), 
1709 (? ex), 1712 (? ex) 1713 (? ex). 

Danmark: ej bestämda (? ex). 

Norge: ej bestämda (? ex). 

REFERENS: Wedberg V 1878-86 s. 13. 


