VISNUM
156. BLAXMO OFFERKÄLLA
Hälso- och pilgrimskälla
fornl. 36
VM 1525
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Nyare tid
1882
Hopat fynd
40 mynt,
1 pollett
Äldsta mynt: Sverige, G I I A (1611-32),
kopparmynt
Fyndomständigheter
"Kvarnägaren O. V. Birath i Visnum
har skänkt en samling mynt från en
offerkälla vid Blaxmo i Visnums s:n,
1/8 mil norr om Visnums kyrka, på
Vismans östra strand. Denna källa är
närgivande och starkt järnhaltig och
har från älsta tider begagnats till
brunns-drickning. Mynten funnos år
1882 jämte åtskilligt annat t.ex. käppkryckor och flera forntida muredskap,
nu troligen fbrkomna." (Nygren i ATA).
Om källan berättas att
"Vattnet i brunnen var mycket järnhaltigt och ansågs allmänt hälsosamt
att bada i... Bl.a. skall en mycket sjuk
man som bars in i badhuset efter flitigt
badande blivit så frisk att han kunde
lämna inrättningen for egen maskin
om än med hjälp av två käppar."
(FornLreg.).
Beskrivning
SVERIGE: G II A (1611-32), kopparmynt
(1 ex); Kristina (1632-54), kopparmynt
(2 ex); K XI (1660-97), kopparmynt (1 ex);
K XII, Stockholm, 1 daler sm 1715-19, nödmynt (1 ex) ; U E (1719-20), kopparmynt
(1 ex); F I (1720-51), kopparmynt (1 ex); A F
(1751-71),kopparmynt(2ex);GIVA(17921809), kopparmynt (7 ex); K XTV J (181844), silvermynt (8 ex); O I (1844-59),
silvermynt (1 ex), kopparmynt (3 ex); K XV
(1859-72), kopparmynt (6 ex); O II (18721907), kopparmynt (1 ex).
DANMARK: silvermynt (1 ex); kopparmynt
(2 ex).
EJ BESTÄMBARA: kopparmynt (2 ex).
POLLETT: Stora Kopparbergs Bergslag
1762 (1 ex).

Referens: VM inv.; RAA Fornl.reg.; Vfon.
1906 s. 6; Brodin 1933 s. 6; Nygren, manuskript i ATA.

157. GISSLEGÅRDS OFFERKÄLLA
fornl. 41
VM 1524
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

Nyare tid
1880
Hopat fynd
49 mynt,
1 pollett
Äldsta mynt: Sverige, Kristina (1632-54),
kopparmynt
Fyndomständigheter
"Sångläraren vid Karlstads folkskolor
N. F. Lindh har skänkt en samling
mynt, funna vid Gisslegård i Visnums
socken i en gammal offerkälla år 1880,
vid källans rensning.
'Gisslegårdskällan' som den benämns,
är belägen nära Vänern en knapp åttondedels mil söder om Hults lastageplats. Den är liten och har även i
senare tid begagnats till brunnsdrickning." (Nygren i ATA)
"enligt uppgift är vattnet här mycket
järnhaltigt och ansågs vara bra mot
värk." (Fornl.reg.).
Beskrivning
SVERIGE: Kristina (1632-54), kopparmynt
(1 ex); K XI (1660-97), kopparmynt (4 ex);
U E (1719-20), kopparmynt (5 ex); F I
(1720-51), kopparmynt (2 ex); A F (175171), kopparmynt (2 ex); GIV A(1792-1809),
kopparmynt (7 ex); K XIV J (1818-44), kopparmynt(23 ex); OI(1844-59),kopparmynt
(2 ex).
TYSKLAND: silvermynt (1 ex).
ENGLAND: kopparmynt (1 ex).
EJ BESTÄMBAR: kopparmynt (1 ex).
POLLETT: Stora Kopparbergs Bergslag
1763 (1 ex).
Referens: VM inv.; RAÄ Fornl.reg.; Vfon.
1906 s. 6; Brodin 1933 s. 6; Nygren, manuskript i ATA.

Visnum forts.
158. VISNUMS GAMLA KYRKA
VM 22 425
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Äldsta mynt:

Medeltid, nyare tid
1963
Hopat fynd
5 mynt
Sverige, myntort ?, penning
BM KrHYII ca 1410-50

Fyndomständigheter
"Med anledning av
församlingens
önskan att inhägna och resa en
minnesvård på platsen för Visnums
gamla kyrka i Värmland, vilken revs i
samband med den nuvarandes tillkomst år 1733, har området undersökts
genom Värmlands museums försorg
under ledning av Louise Tham." (Fv).
Beskrivning
Medeltid
SVERIGE: myntort ?, penning BM KrHYII
ca 1410-50 (1 ex).
DANMARK: Erik av Pommern (1396-1439),
sterling (1 ex).
Nyare tid
SVERIGE: K X G, Avesta, Vi öre (1 ex);
K XI, Avesta, 1/6 öre sm 1670 (1 ex), 167(1 ex).
Referens: VM inv.; Fv nr 4 1963 s. 223;
NNA1965 s. 169; Malmer 1980 s. 197; Rapport dnr 7523/64 i ATA; notiser i Närkes
Allehanda 24 september 1963, Värmlands
Folkblad 20 september 1963, ATA.

