SILBODAL
126. TALLBACKA
i Högerud
VM
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Äldsta mynt::

Nyare tid
1947
Hopat fynd
Mer än 2 mynt
Okänt

Silbodal forts.
Fvndomständigheter
Mynten kom fram när man grävde i jorden
vid nya plantskolan.
"Platsen där fynden görs är belägen vid
skogskanten en god bit från allmänna
vägen... Mynten ligger i regel 20-25 cm
ned i marken. Vid upplöjningen har en
del av mynten plöjts upp"
(tidningsnotis, ATA).
Traditionen förtäljer att en gammal
marknadsplats varit belägen i området. Det
finns spår av en
"...långsträckt kulle som troligen
utmärker platsen för en husgrund."
(ATA).
I området har påträffats delar av keramik,
fajans och glas.
Beskrivning
SVERIGE: K XIV J, Stockholm, 1/3 sk. bo
1836 (1 ex); svenska kopparmynt från 1700och 1800-talen, nu skingrade (? ex).
DANMARK: Kristian IV, Köpenhamn/Helsingör/Fredriksberg, 2 skilling 1648 (1 ex).
Referens: ATA; notis i ej angiven tidning,
ATA.

127. NORDMARKS HÄRAD GAMLA
KYRKA
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Okänd
Före 1882
Ensamfunnet
1 mynt

Fvndomständigheter
"Myntet hittades vid rifvandet af en
gammal kyrka (i Nordmark, Wermland), då det var infattadt i en urnyckel
och är så ännu."
Beskrivning
"...ett mycket gammalt guldmynt,
kanske romerskt ehuru bokstäfverna
nu äro nästan utslitna..."
Referens: ATA.

128. ÅRJÄNG
Soldattorpet, Årmansvägen
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Nyare tid
1959
Ensamfunnet
1 mynt

Fyndomständigheter
"Vid grävningsarbeten under mejeriarbetare Erik Wennstens fastighet i
Årjäng hittades häromdagen ett
kopparmynt..."
Beskrivning
RYSSLAND: 3/5 kopek (?) 1869.
Referens: Notis i Värmlands Folkblad 29
juli 1959, ATA.

129. ÅRJÄNG
Lindströms villatomt
Ej inlöst
Tid:
Nyare tid
Fyndår:
1960
Fyndtyp:
Ensamfunnet
Antal:
1 plåtmynt
Fyndomständigheter
"Då familjen K. Lindströms son Jonny
påtade i jorden på villatomten i Årjäng
klirrade det till och då han tittade efter
såg han en rektangulär metallbit cirka
8x13 cm... Myntet väger cirka 5-6 hekto
och trots att det legat i jorden länge,
var det i bästa skick."
Beskrivning
SVERIGE: A F, Avesta, 1 daler sm 1756,
plåtmynt.
Referens: ATA; notis i Värmlands Folkblad
14 april 1960, ATA.

