SILJANSNAS
119. ALVIK
SHM/KMK 10 053
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Slutmynt:

Nyare tid
1895, oktober
Depåfynd
7 plåtmynt
Sverige, F I, Avesta,
2 daler sm 1730

Fyndomständigheter
Mynten hittades av Hed Anders Ersson,
Alvik "under plöjning å en gammal
gårdstomt belägen i ena kanten av
Alviks by i sluttningen mellan den
numera förlagda gamla landsvägen och
en vik af Siljan, benämnd Alviken".
Anders Ersson uppgav till länsman Axel
Thorell, Leksand "att han vid plöjningen
märkte hurusom plogbilen stötte mot
något hårdt föremål, som blev synligt i
plogfåran, hvarför Anders Ersson undersökte platsen och fann ifrågavarande sju
stycken kopparplåtar stående på kant
alldeles invid hvarandra".
Enligt Klas-Håkan Landström, Leksand,
tar fyndåkern vid omedelbart nedanför
gården mot sjön till. Den består emellertid av mer än en teg och det är oklart
från vilken mynten hittats. Troligen är
de dock hittade helt nära själva gården.
Hed Anders Erssons släkt hade under
lång tid ägt marken där fyndet gjordes
varför han önskade "för egen del behålla
alla eller några af dem såsom ett minne
af hans förfäder" (Länsman Axel Thorells skrivelse till Landskansliet i
Kopparbergs län den 15 oktober 1895).
Beskrivning
SVERIGE: F I, Avesta, 2 daler sm 172630, plåtmynt.
Referens: ATA; SHM/KMK inv.; Sarvas
1969 nr 62; Tingström 1984 s. 125.

Siljansnäs forts.
120. ALVIK
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Äldsta mynt:

Nyare tid
Okänt
Hopat fynd?
13 mynt
Okänt

Fyndomständigheter
Mynten hittades av Erik Englund vid
olika tillfällen under jordbruksarbete i
en åker i närheten av gården.
Beskrivning
Ej beskrivna.
Referens: Uppgift
från
Landström, Leksand.

Klas-Håkan

121. ALVIK
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Nyare tid
1938-45
Ensamfunnet
1 plåtmynt

Fyndomständigheter
Myntet hittades av Erik Englund, Alvik,
då han hjälpte sin granne, Skräddar
Erik Andersson, med att schakta i uthuset för gjutning av en ny gödselstad.
Med häst och vagn kärrade man ut massorna på åkern. Erik Englund fann myntet först senare när den utkörda jorden
harvades med fjäderharv, men det ansågs fullt klart att plåtmyntet tillhörde
det utkärrade materialet. Myntet ägs
idag av Skräddar Eriks son Åke Eriksson.
Beskrivning
SVERIGE: K XI, Avesta, 2 daler sm
1682, plåtmynt.
Referens: Uppgift
från
Landström, Leksand.

Klas-Håkan

