
FRYKSÄNDE 

31. SÖRMARK 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1988 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter 
" -Jag skulle rensa bort gamla ljung
plantor ur brunnen, och när jag skaka
de ur jorden ramlade 'plåtbiten' fram. 
Den var alldeles mörk, så jag tänkte 



inte så mycket på den. Men jag tog upp 
den och skrapade lite, berättar Alice 
Skröder... Ljungplantorna har Alice 
köpt på Konsum i Torsby. Men myntet 
kan lika gärna följt med andra blom
mor, eller i den jord som hon fyllt upp 
brunnen med." 

Myntfyndet är något osäkert som primär
fynd. 

Beskrivning 
SVERIGE: K XI, Stockholm, 4 öre 1673. 

Referens: Notis i Nya Wennlandstidningen 
29 april 1988, KMK top.ark. 

32. TORSBY 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1960 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter 
Myntet 

"...har hittats av fru Gurly Bäckström 
i en blomrabatt utanför maskinist
bostaden i Torsby... Myntet hittade fru 
Bäckström när hon höll på att gräva i 
blomrabatten. Hon hörde ett klirrande 
ljud och hittade myntet som var all
deles svart och hon visste inte vad det 
var förrän hon på fredagen polerade 
myntet och upptäckte präglingen och 
årtalet." (Värmlands Folkblad). 

Beskrivning 
SVERIGE: K XI, Avesta, 1/6 öre sm 1671. 

Referens: Notis i Värmlands Folkblad 7 
juni 1960, ATA. 

33. TORSBY HERRGÅRD 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1990 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 844 polletter 
Slutmynt: Okänt 



Fryksände forts. 

Fyndomständigheter 
"För några veckor sedan kom ett par 
anställda vid Torsby Kommuns gatu-
avdelning med en hel kasse poletter 
och ett genomrostet plåtskrin. Man 
hade hittat skrinet och poletterna vid 
grävning av en vattenledning in till en 
före detta inspektorsbostad tillhörande 
Torsby Herrgård. Fyndet gjordes på ca 
20 cm djup. Att dömma av typen på 
hänglåset som satt på skrinet, kan det 
inte vara mer än 30-40 år sedan det 
grävdes ner." (Brev frän H. Larsson) 

Efter en tid kom historien bakom skrinet 
med polletterna fram. Kenneth Linde, upp
växt i Torsby, berättar att det var på 1950-
talet 

"...som de fann en konstig kista, 
innehållande polletterna, uppe på en 
vind i Torsby herrgård...när vi fann 
kistan , tyckte vi att det var en 
utmärkt 'sjörövarskatt*. Vi tog med oss 
kistan och grävde ner den i en äng, 
väster om Torsby herrgård." (NWT 2 
juni 1990) 

Beskrivning 
844 polletter*, av 12 olika typer använda 
vid köp av mejerivaror hos Torsby Bruk. 
Polletterna 

"...tillverkades troligen av Nors järn
bruk i metallerna koppar, zink, bly och 
mässing och användes av mejeriet vid 
Billeruds AB från början av 1900-talet 
fram till 1939." (NWT 26 maj 1990) 

•Plansch 5:9-12. 

Referens: Brev från Håkan Larsson, Fryks
ände Hembygdsförening 1990, KM K; Brev 
från Erling Hedin, Ekshärad 15 april 1991; 
notiser i Värmlands Folkblad 31 maj 1990, 
Nya Wermlands Tidning 26 maj, 2 juni 
1990. 


