
KARLSKOGA 

60. BJÖRKBORN 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1953 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 55 mynt 
Slutmynt: Okänt 

Fyndomständigheter 
Mynten hittades av en skolpojke. 

"Upphittaren påstår sig ha sett två 
pojkar gräva ned mynten i sågspåns
högen, där han sedan hittade mynt
samlingen." 

Beskrivning 
"...inte mindre än 55 mynt av 15 olika 
nationaliteter...", "...mynten är av 
skilda valörer och härstammar både 
från 1800-talet och detta århundrande. 
De flesta mynten är av silver och en del 
representerar ett visst värde...". 

Referens: Notis i Karlskoga Kuriren 12 maj 
1953, ATA. 

61. GRANBERGSDALEN 
" Paskebokällan" 
fornl. 54 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: Okänt 
Fyndtyp: Hopat fynd 
Antal: Okänt antal mynt 
Äldsta mynt: Okänt 



Karlskoga forts. 

Fyndomständigheter 
"Ett par tre hundra meter från Öbo
tjärn ligger en berghäll. Det är högsta 
punkten i trakten. I berghällen finnes 
ett cirkelrunt hål. Det är offerkällan. 
På källans botten träffas småmynt, 
mest 1-, 2- och 5-öringar men även 
knappar, nålar och dylikt, tydligen 
offer-gåvor. Det är nämligen en gam
mal folktro, att vattnet i denna källa 
besitter välgörande egenskaper, i 
synnerhet mot vårtor. Men för att 
vattnet skall göra någon verkan, måste 
man offra något. Att plundra källan på 
dess offergåvor medförde risk. En 
pojke, som fiskade upp mynt ur källan, 
blev besvärad av utslag. Följderna av 
att stjäla offermynt respekteras av 
arbetsbefolkningen än i dag." 

Beskrivning 
"...småmynt, mest 1-, 2- och 5-öringar 
..." troligen svenska eller möjligen 
norska. 

Referens: RAA Fornl.reg.; Leyler 1948 
s. 58. 

62. NOLBY 
Offerkälla 
fornl. 27 

Ej inlöst 

Tid: Okänd 
Fyndår: Okänt 
Fyndtyp: Hopat fynd 
Antal: Okänt antal mynt 
Äldsta mynt: Okänt 

Fvndomständigheter och beskrivning 
Det berättas 

"...att det förr funnits en offerkälla vid 
en genväg mellan Immen och Nolby. 
Dit brukade folk gå och dricka för sin 
hälsa. Vid dikesgrävning i Nolby 
hittade arbetarna en hel del slantar på 
ett ställe. De trodde at t det var slantar 
från en offerkälla." (Leyler). 

Markägare Jakob Johansson, född 1886, 
berättar att han 

"...själv hittat slantar här." (Fornl.reg.). 



Beskrivning 
"...en hel del slantar..." 

Referens: RAA Fornl.reg.; Leyler 1948 
s. 57. 

63. ÄSPEDALEN 

Ej inlöst 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1985 
Fyndtyp: Ensamfunnet 
Antal: 1 mynt 

Fvndomständigheter 
Kopparmyntet hittades på tomten hos Brita 
Karlsson. 

Beskrivning 
SVERIGE: A F, Avesta, 2 öre sm 1760. 

Referens: KMKtop.ark. 


