
KöLA 

100. KÖLAÄLVENS UTLOPP 
i sjön Hugn 

VM 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1948 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 18 mynt, 
Slutmynt: Sverige, K X G, Stockholm, 

1 öre 1656 

Fyndomständigheter 
"Redan för c:a 15 år sedan hade flott-
ningsfbrman Nils Nilsson i Bålstad, 
Kola, observerat några polettliknande 
metallstycken söder om Kölaälvens ut
lopp i sjön Hugn. Eftersom samtidigt 
en norsk spårvägspolett hittades kasta
de Nilsson bort alltsammans som vär
delöst. För någon tid sedan återfann 
han emellertid på samma plats liknan
de 'poletter' och vid skrapning på en av 
dem upptäckte han en text som inte 
kunde vara norsk. Det blev då klart att 
det rörde sig om ett myntfynd." (ATA) 

Platsen efterundersöktes av t.f. landsan
tikvarie och t.f. intendent Gilbert Svensson 
med hjälp av kantor Wilnor Hasselmo, riks
antikvarieämbetets ombud. I det smala 
gränsområdet mellan sjöbottnen och 
strandvallen hittades ytterligare 2 mynt. 
Mynten, som tillhopa vägde dryga 17 gram, 
löstes in av Värmlands museum. 

Beskrivning 
SVERIGE: Kristina, Stockholm, 1 öre 1634 
(5 ex), 1636 (3 ex), 1636 ? (1 ex), 1637 (1 ex), 
1637 ? (1 ex), 1639 ? (1 ex), Reval, 1 weis-
sen/öre 1649 (2 ex), 16 - (1 ex); K X G, 
Stockholm, 1 öre 1655 (2 ex), 1656 (1 ex). 

Referens: ATA; KMK top.ark.; notiser i 
Arvika Tidning 22 juli 1948, Karlstads 
Tidning 27 juli 1948 och Aftonbladet 1/8 
1948. 



Kola forts. 

101. LUNDEN 
Nystuga 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: Okänt 
Fyndtyp: Hopat fynd 
Antal: Okänt antal mynt 
Äldsta mynt: Norge, Fredrik IV, Kongs

berg, 2 skilling 1810 

Fyndomständigheter 
Det berättas att hos familjen Hugne 

"...fanns redan förut en del föremål 
funna vid grävning..." 

Beskrivning 
"...diverse mynt av olika ålder... Det 
äldsta myntet är danskt och bär årtalet 
1810." 

En bild i boken visar dock: 
NORGE: Fredrik IV, Kongsberg, 2 skilling 
1810. 

Referens: Nerander 1975 s. 64. 


