VÄLLDA
2 9 1 . BACKA
Backa nr 1
SHM/KMK 14 490
Tid:

Nyare tid

Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:

1911
Ensamfunnet
1 mynt

FYNDOMSTÄNDIGHETER

Myntet påträffades i kanten av en åker vid Backa
nrl.

BESKRIVNING

Sverige: K XII, 5 öre 1705 (1 ex).
REFERENS: ATA; SHM/KMK inv; KMK top
ark.

2 9 2 . OKÄND FYNDPLATS
Ej inlöst

Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Slutmynt:

Okänd
före 1748
Depåfynd
Okänt
Okänt

FYNDOMSTÄNDIGHETER O C H BESKRIVNING

"Om et guldfynd, som war i Walda sochn upfunnit, för än jag kom tijt neder, giorde jag mig underrättad, och äro härwid thessa omständigheter,
som båda gåssarnas föräldrar, hwilka guldet wid
Enrisbuskars upryckande funnit, tillika med
Crono länsmannen i ohrten gåfwo wid handen.
Gullet skal warit til wigten öfwer tio lod, bestod
uti en ring, tiok nästan som en Tobakzpipa wid
yttra ändan och inunder wäfwad lika som kring
tiock tumfinger i åhtskilliga omslag, något spitsig
å bägge ändarna. Et annat styck skal warit likasom öfra beslaget å en swärdzskida. Thet öfriga
skal bestådt uti en hop tunna runda löf, bukliga
midt uppå, hwar [på] liksom en Bokstaf skal
stådt, och wid kanten på thessa små runda gullöfwen har warit et litet hohl som af en ganska
fin synåhl. En dehl af detta gullet skal wara af
Bönderne såldt til en guldsmed i götheborg; thet
öfriga skal häradzhöfdingen i ohrten sig tilhandlat af Bönderne, thå the inför hans domstohl
kommo at twista om rät delning emellan them å
Barnens wägnar. Guldsmeden i Kongsbacka har
och, som han berättat, en del af samma gul
omsmält til probering. Jag föreställe både länsmannen och Bönderna, at sådana alt bordt föruht
blifwa Cronan hembudit och at the ther wid
hafwa alsingen mistning utan fast mehr förmån
efter lag at förwänta, hwilket alt wid min ankomst til Halmstad jag gaf herr landzhöfdingen
vid handen" (Schiick s. 494-95).
R E F E R E N S : Schiick IV 1935 s. 494-95.

