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MYNTFYND FRÅN BÖSARPS KYRKOGÅRD, 

SKYTTS HÄRAD, SKÅNE. 
BESKRIFVET AF 

ROSA NORSTRÖM. 

.ommaren 1906 hittade man vid gräfvandet af en graf 
ä Bösarps kyrkogård pä något mer än en meters 
djup- i jorden ett omkring 30 
cm. högt krus af stengods, hvil

ket var fylldt med medeltida silfvermynt. 
Kruset, som här afbildas i fig. 1, för-

skrifver sig från Siegburg, en ort i Rehn-
trakten där frän början af 1300-talet kruk-
makare i betydande antal voro bofasta 
och utöfvade sitt yrke. Det tillhör den 
grupp af kärl, som är känd under nam
net "Jacobakanetjes". Kruset synes vara 
af ungefär samma ålder som de i det
samma inneliggande mynten. 

På den här vidfogade kartan (fig. 2) 
finnas angifna dels fyndorten, Bösarps 
kyrkogård (å kartan utmärkt med ett kors), 
dels de städer (n:r 1—18) i Danmark, 
Schleswig-Holslein, Mecklenburg, Preus
sen och Pommern, där mynten präglats : 

— dessa städer tillhörde alla det nord
tyska hanseområdet — samt slutligen 
Skanör och Falsterbo (n:r 19 och 20). 

Detta myntfynd utgör ett bland de 
mänga bevisen på de lifliga handelsför-

Fig. I. Sicgburg-kanna 
s. k. Jakobakanetjcs. 1/.,. 

1 Dä det är ovisst, om Eriks af Pommern brakteatcr präglats i Lund, har 
denna stad ej upptagits pä kartan. Ej heller hafva präglingsorterna för 
Tyska ordens mynt upptagits. 
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bindelser, som under senare delen af medeltiden rådde mellan 
de flesta af Nordtysklands hansestäder och vårt land. Särskildt 
torde väl härvid de skånska fiskeplatserna och bland dem i 

Fig. 2. 

1. Visby. 2. Nestved. 3. Flensburg. 4. Kiel. 5. Rostock. 6. Friedland. 7. Neu Branden
burg. 8. Otistrow. 9. Malchin. 10. Parchim. 11. Anklam. 12. Greifswald. 13. Stettin. 14. 
Stralsund. 15. Treptow. 16. Hamburg. 17. Liibeck. 18. Liineburg. 19. Skanör. 20. Falsterbo, 
x. Fyndorten. 

främsta rummet de numera obetydliga städerna Skanör och 
Falsterbo, där under fisketiden tusentals personer kommo sam
man och drefvo köpenskap, hafva spelat en mycket framstå
ende roll. 

Då fyndplatsen är belägen så nära de båda nämnda stä
derna, synes ju antagligast, att mynten i fyndet närmast kom
mit frän dem. 

Förteckning öfver mynten följer här nedan: 
Visby götar, se Sveriges mynt under medeltiden af 

H. Hildebrand (aftryck ur Sveriges Medeltid) fig. 793 2 ex. 
Danmark: Nestved. Erik af Pommern. Trepenningar, 

se Hauberg, Danmarks myntväsen 1377 



Mynt fynd. 193 

1481 i Årböger för Nord. Oldkynd. 
1886, fig. 8 521 ex. 

Danmark: Nestved. Brakteater, d:o, d:o fig. 10 ' . . 17 „ 
Brakteater med bokstafven E -' 3 „ 
Flensburg. Trepenning, d:o, d:o fig. 2 . . 1 „ 

D:o d:o fig. 4 1 „ 
Kiel. d:o, se Ramus, Beskr. över danske 

mynt og med.: Tillaeg, tab. XLII, n:r 5 1 „ 
Mecklenburg: Rostock. Wittenpfennige, se Oertzen, 

Die Mecklenburgischen Munzen des 
Grossherzoglichen Munzkabinets n:r 
292 (före 1381) 14 „ 

Rostock. Wittenpfennige, se Oertzen, 
n:r 341 (1381 o. f.) 39 „ 

D:o d:o n:r 371 (före 1403) 26 „ 
D:o d:o „ 376 (1410 o. f.) 1 „ 
D:o d:o „ 380 ( „ ) 27 „ 
D:o Brakteater, d:o n:r 196 (slu

tet af 1300-talet) 4 „ 
D:o d:o n:r 198 (slutet af 

1300-talet) 4 „ 
Friedland. Wittenpfennige d:o, d:o n:r 

449 (före 1379) 15 „ 
D:o d:o n:r 452 (1379 o. f.) 31 „ 

Neubrandenburg d:o, d:o n:r 456 (före 
1379) 16 „ 

Gustrow d:o, d:o n:r 461 (före 1379) 5 „ 
D:o d:o n:r 464 ( „ ) 6 „ 
D:o d:o „ 467(1379 o. f.) 9 „ 
D:o d:o „ 479(1389 o. f.) 2 „ 
D:o d:o „ 486 (1410 o. f.) 5 „ 

Malchin d:o, d:o n:r 510 (före 1379) 3 „ 
D:o d:o, d:o se Oertzen, 

1 Osäkert om Nestved eller Lund. 
2 Troligen svensk. 
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n:r 510, men med sexuddig stjärna 
i midten af korset (före 1379) . . . 1 ex. 

D:o d:o n:r 511 3 „ 
D:o d:o „ 511, men 

med helt kors 4 „ 
Mecklenburg: Parchim d:o, d:o n:r 514 (före 1379) 5 „ 

D:o d:o „ 524 (1379 o. f.) 3 „ 
Pommern: Ank/am. Wittenpfennige, se Dannenberg, 

Pommerns Munzen im Mittelalter v\:x 63 25 „ 
D:o d:o n:r 65 (1379-1403) 46 „ 
D:o d:o „ 66 ( „ ) 11 „ 
D:o d:o „ 69 ( „ ) 18 „ 

„ Greifswald. Wittenpfennige,se Dannenberg 
som ofvan n:r 81 (1379-1403) 73 „ 

D:o d:o, men med litet kors 
(1379-1403) 32 „ 

D:o d:o n:r 83, men frans. 
krönt hufvud (1379-1403) 3 „ 

Stettin d:o, d:o n:r 94 (1379-1403) . . . . 2 „ 
Stralsund d:o, d:o fig. 98 (1379-1403) . . 47 „ 

D:o d:o n:r 100 (1379-1403) 18 „ 
D:o d:o „ 100, men åts. 

utan punkt under strålen, frans, kors 
med strålen i vänstra öfvervinkeln (1379-
1403) 55 „ 

D:o d:o n:r 100, men strå
len både på åts. och frans. (1379-1403) 15 „ 

D:o d:o n:r 103, men på 
åts. en ring vid sidorna af den mellersta 
strålen (1379-1403) 9 „ 

D:o d:o n:r 104 (1379-1403) 6 „ 
D:o d:o n:r 106, men åts. 

strålen utan sköld och frans, strålen i 
två motsatta vinklar (1379-1403) . . . . 10 „ 

Brakteat med strålen inom strålrand (1379-
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Pommern. 

Preussen: 

1403) 1 ex. 
Brakteat med flaggan och strålen inom 

strålrand (1379-1413) 3 „ 
Treptow. Wittenpfennige, se Dannenberg, 

Pommerns Munzen im Mittelalter n:r 34 
(1368-1413) 1 „ 

D:o d:o n:r 42 (1428-1451) 2 „ 
Tyska orden. Vierchen, se Voszberg, Ge

schichte der Preussischen Munzen und 
Siegel von fruhester Zeit bis zum Ende 
der Herrschaft des deutschen Ordens 
n:r 121 

D:o 
D:o 
D:o 
D.o 
D:o 

d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 

skilling n:r 133 
n:r 231 
„ 249 
„ 265 
„ 348 

32 
5 

Hamburg: Wittenpfennig, se Gaedechen, Hamburg. 
Miinz. n:r 1134 (1387 o. f.) 

Dreiling, d:o n:r 1175 (början af 1400-talet) 
Blaffert, d:o n:r 1229 (1387 o. f.) 

Liibeck: Brakteat med människohufvud 
Andra mynt, otydl 4 n 

Liineburg 2 „ 
Otydliga : 47 „ 

Tillhopa 1,244 ex. 
Vidare en del bitar af mynt. 

Fyndet har i K Myntkabinettet inv.-numret 10252, 


