SUNNE
135. BACKETORP
Hagen
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Nyare tid
1929
Ensamfunnet
1 plåtmynt

Fyndomständigheter
"Vid grundgrävning å hemmanet
Hagen i Backetorp, Sunne, påträffades
för någon tid sedan en gammal husgrund, mellan vars stenar påträffades
ett plåtmynt... Det har inte varit utsatt
för någon nötning och det ser alltså ut,
som om det skulle nedlagts präglingsåret vid då uppförd husgrund.''
( Sunneby gden).
Beskrivning
SVERIGE: F I, Avesta, valör ? 1727, plåtmynt.
Referens: KMK top.ark.; notis i Sunnebygden 1 november 1929, ATA.

136. SPELNÄS
Ej inlöst
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Äldsta mynt:

Nyare tid
Före 1960
Hopat fynd
Okänt antal mynt
Okänt

Fyndomständigheter
"Helmer Persson i Spelnäs, Sunne är
inte vilken lantbrukare som helst...
När han plöjer, harvar eller jobbar på
annat sätt med jorden hittar han ett
och annat från tider som för länge
sedan flytt." (Frykenbygden).
Beskrivning
"...en ovanligt omfattande samling
mynt, de flesta i koppar men även
något i silver. En hel del är ett par
hundra år eller mera." (Frykenbygden).
Referens: ATA; notis i Frykenbygden 14 juli
1960.

Sunne forts.
137. ÅNA
SHM/KMK 1290
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Slutmynt:

Nyare tid
1846
Depåfynd
86 mynt
Sverige, K XI, Stockholm,
4 öre 1676

Fvndomständigheter
"Kommissions Landtmätare J. G. Loberg härstädes anmält, att några af
hans arbetare den 29 och 3Ode sistlidne
Juni uti en stenbunden jordkulle på
ägorna till hemmanet Ana i Sunne Socken af detta län påträffat 86 stycken
Silfvermynt hvilka med undantag af ett
blifvit präglade under Konung Carl Xis
regering..." (SHM/KMK inv.)
Beskrivning
SVERIGE: Kristina (1632-54), Stockholm,
2 mark 1 6 - (1 ex); K XI, Stockholm,
2 mark 1663 (1 ex), 1668 (1 ex), 1669 (1 ex),
1670 (2 ex), 1671 (1 ex), 1672 (1 ex), 4 öre
1668 (10 ex), 1669 (12 ex), 1670 (11 ex),
1671 (23 ex), 1672 (4 ex), 1673 (5 ex), 1675
(4 ex), 1676 (2 ex), 1 6 - (4 ex), 2 öre 1664
(2 ex), 1 öre 1668 (1 ex).
Referens: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top.
ark.

