FOSS
30. HEDE
SHM/KMK 1896
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Äldsta mynt:

Nyare tid
Före 1852
Hopat fynd
2 mynt
Danmark, Kristian IV, 2 mark
1644.

FYNDOMSTÄNDIGHETER
Mynten funna av bonden på hemmanet, Herman
Gustafsson, vid plöjning.
BESKRIVNING
Danmark: Kristian IV (1588-1648), 2 mark 1644
(1 ex), 1647 (1 ex).
REFERENS: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. ark.

31. KORSVIK
Korsborg
Ej inlöst
Tid:
Nyare tid
Fyndår:
Före 1940
Fyndtyp:
Ensamfunnet
Antal:
1 mynt
FYNDOMSTÄNDIGHETER OCH BESKRIVNING
"Gamle Myrberg, som - liksom hans förfäder sedan
Karl XII:s dagar - bott på Korsvik all sin tid,
omnämnde att i denna håla företagits grävning,
varvid man påträffat ben, förmodligen efter måltider
... Ett silvermynt, i storlek som en femtioöring och
med årtalet 1648 är enligt Myrberg - tillvarataget i
åkern mittför uppgången." (ATA)
REFERENS: ATA.

32. KVISTRUMSÄLVEN
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Vikingatid
1823
Okänt
2 mynt

FYNDOMSTÄNDIGHETER
"... tvännekufiskasilfvermynt eller dirhem ... att
desamma icke längesedan blifvit hittade nära
Kvistrums elf i Bohuslän ... De funnos begge vara
slagne i staden Elchasch, det ena år 308 efter Hidjra.
Af årtalet på den andra penningen var blott enheten
läsbar." (ATA)
BESKRIVNING
Kalifatet: dirhemer, samanid, al-Muqtadir, Nasr ibn
Ahmad, al-Sjasj, 920-21 e.Kr., (1 ex); al-Mutadid,
Ismail ibn Ahmad, al-Sjasj, 894-95 e.Kr., (1 ex).
REFERENS: ATA; KMK top. ark.; Liljegren nr 543;
Tornberg 1848 nr 132; Montelius 1874 s. 48;
Frykmanl970s. 53.

33. KVISTRÖM
Kasen
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Nyare tid
före 1929
Gravfynd
1 mynt

FYNDOMSTÄNDIGHETER OCH BESKRIVNING
" ... För några år sedan hade dåvarande ägaren, G.
Alexandersson, å samma lägenhet anträffat en
silvernål, ett kopparmynt av 1763, 1 uniformsknapp
och en rostig sporre..." (ATA).
Citatet ovan är hämtat ur samma brev som
nästföljande fynd och bestämningen av myntet är
möjligen felaktig. Mynten är förvisso hittade vid två
separata tillfällen men det kan eventuellt vara så att
även detta mynt hänger samman med den förmodade
begravningsplatsen då övriga fynd talar för detta.
REFERENS: ATA; KMK top. ark.
34. KVISTRÖM
Kasen
Ej inlöst
Tid:

Nyare tid

Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

1929
Gravfynd
1 mynt

FYNDOMSTÄNDIGHETER
"Försäkringsinspektören C. H. Sjöberg från Kasen
under Kviström i Foss socken har hit anmält, att
han vid grävning den 9 i denna månad efter sand å
nämnda lägenhet funnit ett skelett efter en tillsynes
fullvuxen person, liggande cirka 10cm. under
jordytan. Intill skelettet hade samtidigt anträffats
ett styck 4 öres silvermynt av år 1676 ... Det synes
icke troligt, att skelettet härrör sig från något
begånget brott, utan håller jag för troligt, att
platsen använts som begravningsplats för stupade
personer vid de strider, som utkämpades vid
Kviström i slutet av sextonhundratalet. Detta vill
jag meddela för den åtgärd, vartill ärendet kan
föranleda ..." (ATA)
(Se även föregående fynd)
BESKRIVNING
Sverige: K XI, 4 öre 1676 (1 ex).
REFERENS: ATA; KMK top. ark.

