
HIETANIEMI 

4a. LUPPIO 

Kiruna stads 

Tid: 
Fyndår: 
Fyndtyp: 
Antal: 
Slutmynt: 

hembygdsförening 

Nyare tid 
1953 
Depåfynd 
23 plåtmynt 
Sverige, F I, 1 daler 1748 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 
"Myntfyndet framkom vid plöjning med en 
kraftig motorplog. Det är troligt, att det legat 
samlat intill en kraftig gran...Marken utgöres 
av 15 cm. humus och därunder lera. Mynten 
lågo delvis i leran. Något hölje kring mynten 
kunde ej iakttagas."(ATA) 

Fyndplatsen var en nyodling. Upphittare 
var hemmansägare Sven Waldemar Kask, 
Luppio, vilken arbetade "med en spade då han 
kände att den tog emot något hårt. Han bän
de till och en samling, med järntråd hopbun-
tade "plåtar" blev synliga."(Notis i Norrbot-
tens-Kuriren 1 augusti 1953.) 

BESKRIVNING 

SVERIGE: F I, 2 daler 1738 (1 ex), 1742 
(1 ex), 1743 (1 ex), 1745 (1 ex), 1747 (1 ex), 
1 daler sm 1732 (1 ex), 1734 (1 ex), 1736 
(1 ex),1740 (4 ex), 1744 (1 ex), 1746 (4 ex), 
1747 (4 ex), 1748 (2 ex). 

REFERENS: ATA; notis i Haparandabladet och 
Norrbottens-Kuriren 1 augusti 1953, Norr
ländska Social-Demokraten 6 augusti 1953. 

4b. LUPPIO 

Ej inlöst 

Tid: 
Fyndår: 
Fyndtyp: 
Antal: 
Slutmynt: 

Nyare tid 
1955 
Depåfynd 
2 plåtmynt 
Sverige, F I, 1 daler sm 1747 



FYNDOMSTÄNDIGHETER 

"I fredags plöjde jag upp sista biten av några 
hektar skogsmark som jag köpte för en 
tio—tolv år sedan. På ett ställe slirade traktorn 
och när jag grävde för att hjulen skulle få fäste 
hörde jag ett klirrande mot spaden. Och efter 
en stund hittade jag de två mynten." 

Fyndplatsen ligger endast ett 60-tal meter 
från fyndplatsen för föregående fynd. För
modligen har plogen dragit ut mynten på 
åkern. 

Upphittare var Sven Valdemar Kask, Lup-
pio. 

BESKRIVNING 

SVERIGE: F I, 1 daler sm 1743 (1 ex), 1747 
(1 ex). 

REFERENS: Notis i Norrländska Social-Demo-
kraten 19 oktober 1955. 

5. MATKAKOSKI 
Torne älv 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: Före 1974 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

FYNDOMSTÄNDIGHETER 

"För några år sedan fiskade ett gäng kalixbor i 
Matkakoski i Torneälven. En i gänget tappade 
ett drag och när Gunhild Selberg höll på att le
ta efter draget såg hon det stora myntet. 

— Det stod på kant under ett par stenar..." 

BESKRIVNING 

SVERIGE: A F, 2 öre 1762. 

REFERENS: Notis i Norrländska Social-Demo-
kraten 13 februari 1974. 


