
KORPILOMBOLO 

ll.JIERIJARVI 

Riekkola 

SHM/KMK 6300 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1878, september 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 599 mynt och 14 plåtmynt 
Slutmynt: Sverige, AF, 2 öre 1767 
FYNDOMSTÄNDIGHETER 
"Den 20e sistlidne September hittades vid od
ling å mark hörande under Skattehemmanet 
No 2 Riekkola i Jirijärvi by af Korpilombolo 
Kapellförsamling, af Bonden Abraham Mi-
chelsson Riekkolas dräng Gustaf Isaksson, 
nedan beskrifne kopparmynt, ...Skiljemynten 
vore lagde i ett skrin nedgräft ej fullt en fot 
djupt i jorden och plåtmynten reste på kant 
ikring detsamma. Nämnde skrin var dock så 
uppruttet...Å fyndstället har förut befunnit sig 
manbyggnaden till Junti hemman..." (SHM/ 
KMK inv.) 

Fyndet hade en sammanlagd vikt på 5 lis-
pund 30 ort d v s ca 56 kg. Urvalet på 3 plåt
mynt inlöstes med 15 kronor. 



(Korpilombolo forts.) 

BESKRIVNING 

SVERIGE: K XII, Stockholm, 1 daler sm 
1715 (1 ex), plåtmynt; F I, Avesta, 1 daler sm 
1738 (1 ex), 1743 (1 ex), 1746 (1 ex), 1747 
(1 ex), 1748 (1 ex), 1/2 daler sm 1729 (1 ex), 
1746 (1 ex), 1747 (6 ex) plåtmynt, Avesta, 
2 öre sm 1743 (5 ex), 1744 (15 ex), 1745 
(17 ex), 1746 (71 ex), 1747 (111 ex), 1748 
(130 ex), 1749 (117 ex), 1750 (47 ex), Avesta, 
1 öre sm 1731 (2 ex), 1735 (1 ex), 1736 (1 ex), 
1738 (1 ex), 1740 (2 ex), 1741 (1 ex), 1742 
(3 ex), 1745 (1 ex), 1747 (5 ex), 1748 (1 ex), 
1749 (8 ex), 1750 (2 ex); A F, Avesta, 2 öre sm 
1751 (55 ex), 1757 (1 ex), 1759 (1 ex), 1767 
(1 ex). 

REFERENS: ATA; SHM/KMK inv.; KMK 
top.ark.; Sarvas 1969 nr 102; Tingström 
1984/1986 nr 2712. 

12. PAHAROVA 

Ej inlöst 

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

FYNDOMSTÄNDIGHETER 

Helge Nilsson hittade myntet under takåsen i 
ett gammalt hus hemma i Paharova. "Detta 
mynt från Karl den niondes tid är ganska väl-
behållet och ser ut att vara i brons..." 

BESKRIVNING 

SVERIGE: "tvåöring från 1583". 
(Förvirringen är stor vad gäller bestämmandet 
av myntet. 1583 präglades ingen tvåöring, 
K IX regerade 1604-11. Inte heller 1683, un
der K XI:s tid, präglades det några tvåöringar.) 

REFERENS: Notis i Norrländska Social-Demo-
kraten 19 februari 1974. 


