
SVARDSJO 

146. SPAKSJÖN 

SHM/KMK 15 967 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1917, 22 augusti 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 150 mynt 
Slutmynt: Nederländerna, Geldern, 

tåler 1690 

Fyndomständigheter 
Fyndet gjordes vid grävning till källare 
vid Perhinders gård av skogsarbetaren 
Hag K.J. Eriksson och Påls Johan Jons
son, Svartnäs. Under arbetets gång måste 
de avlägsna ett stenröse varvid de hittade 
"några silvermynt ligga på en stor sten 
som lutade in i roset. Då plockade vi upp 
flera stenar och ner om den stora stenen 
funno vi flera mynt, som att då vi räkna
de dem befans det vara 150 stycken. Att 
mynten legat inlagd i näver är troligt, 
därför att det fans rester därav" (skriftlig 
redogörelse av Påls Johan Jonsson 17 
september 1917). 

Mynten inlämnades till kronolänsmans-
kontoret i Svärdsjö. Kronolänsman Axel 
Nylén översände fyndet till SHM till
sammans med en redogörelse kring fynd
omständigheterna författad av en av 
upphittarna. Nylén skriver att upphittar-
na önskar "blifva tillerkända högsta möj
liga ersättning, alldenstund båda äro i 
knåpa omständigheter och båda hafva 
hustru och barn att försörja". 

Beskrivning 
SVERIGE: Kristina "riksdalrar" (1643-45) 
(4 ex); 



NORGE: Kristian IV, specie 1638 (1 ex), 
1639 (1 ex); 

NEDERLÄNDERNA: "diverse mynt" 
(1584-1690) (83 ex); 

ÖSTERRIKE: tåler (1603-37) (30 ex); 

TYSKLAND: "diverse mynt" (1543-1649) 
(24 ex); 

TYSKA ORDEN: ärkehertig Maximilian, 
1613 (1 ex); 

S:T GALLEN: tåler 1621 (1 ex); 

ITALIEN: Florens, Cosmus II, 1621 (1 
ex); 

POLEN: Vladislaus rV, tåler 1633 (1 ex); 

BÖHMEN: greve Stefan, tåler (1517-25) 
(1 ex); 

EJ BESTÄMDA: (2 ex). 

Referens: SHM/KMK inv.; ATA, notis i 
Tidningen för Falu Län 17 oktober 1917. 

147. SVARTNÄS 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår. Före november 1960 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

Fyndomständigheter 
Myntet hittades av en man vid namn 
Thunberg och såldes till fanjunkare Paul 
Hellqvist. Trots att fyndet ansågs viktigt 
inlöstes det ej. 

Beskrivning 
RYSSLAND: Boris Fedorowitch (1593-
1605), Pleskow, 1 kopek. 

Referens. ATA; KMK top.ark.; NNÅ 1962 
s. 292. 


