
KROPPA 

98. JORDKULLEN 

Storfors hembygdsförening 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: Före 1949 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 2 mynt 
Slutmynt: Sverige, Kristina, 

Nyköping/ Säter/Avesta, 
V4 öre 1633-42 

Fyndomständigheter 
"Inneliggande två mynt ha av en jord
brukare i Jordkullen, Kroppa socken, 
Värmlands län, hittats i jorden. Han 
har överlämnat dem till Storfors Hem
bygdsförening. " 

Beskrivning 
SVERIGE: GI I A, Säter ?, 1 öre 1627-31 
(1 ex); Kristina, Nyköping/Säter/Avesta, 
V* öre 1633-42 (1 ex). 

Referens: ATA. 



Kroppa forts. 

99. "KROPPA KYRKA" 
"i dess närhet" 

SHM/KMK11893 

Tid: Nyare tid 
Fyndår: 1903 
Fyndtyp: Depåfynd 
Antal: 130 mynt 
Slutmynt: Polen, Sigismund (1587-

1632), 3 groschen 

Fyndomständigheter 
I bilagor till inventariet kan man läsa om 
fyndet: 

"enligt hvad bemälde kronofogde upp
lyst mynten af Falk blifvit funna i 
jorden vid gräfhing i skogsmark i och 
för nyodling strax nordvest om Kroppa 
församlings kyrka, at så vidt kändt 
vore, icke någon fast fornlämning fun
nes i grannskapet, af fyndstället samt 
att mynten vid anträffandet, enligt 
Falks utsago legat samlade i en hög och 
synbarligen varit omlindade med ett 
tygstycke, h var af dock endast obetyd
liga rester återstått." (SHM/KMKinv.) 

Mynten inlöstes med 25 kronor från E. Falk. 

Beskrivning 
SVERIGE: G I, Stockholm, 1 mark 1558 
(1 ex), Vi mark 1542 (1 ex); J III, Stockholm, 
4 öre 1575 (1 ex), 2 öre 1573 (6 ex), 1592 
(1 ex), 1 öre 1575 (2 ex), 1576 (1 ex), 1590 
(1 ex), Vi öre 1576 (2 ex), 1577 (3 ex), 1578 
(4 ex), 1579 (4 ex), 1580 (6 ex), 1581 (8 ex), 
1582 (6 ex), 1583 (6 ex), 1585 (1 ex), 1586 
(3 ex), 1587 (6 ex), 1592 (1 ex), 1 5 - (1 ex), 
örtug 1590 (3 ex), 1 fyrk 1588 (1 ex); Sigis
mund, Stockholm, 1 öre 1597 (1 ex), Vi öre 
1597 (12 ex), 1598 (6 ex), 1599 (1 ex), 1 fyrk 
1598 (2 ex); K IX, Stockholm, 4 öre 1602 
(5 ex), Vi öre 1599 (5 ex), 1600 (4 ex), 1601 
(7 ex)*, 1602 (1 ex). 

»Plansch 4:4. 

TYSKLAND: Hamburg, Vi tåler år ? (1 ex); 
Wismar, smärre mynt år ? (1 ex); Schles
wig, smärre mynt år ? (1 ex). 

POLEN: Stefan (1576-86), 3 groschen (lex); 
Sigismund (1587-1632), 3 groschen (13 ex)*. 

»Plansch 6:4. 



Referens: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. 
ark.; notis i Värmlands Dagblad 11 maj 
1903. 


