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JNLEDNING 

Den 27 april 1979 på kvällen kontaktades undertecknad per tele

fon av hemmansägaresonen Ake Dahlberg, som meddelade att han 

påträffat en hop mynt i marken på sin faders fastighet i Rickleå. 

Dagen därpå besiktigades fyndplatsen, varvid tillvaratagande och 

undersökning inleddes. 

LÄGESANGIVELSE 

Fyndplatsen är belägen på fastigheten Rickleå 15:10 (tidigare 

15:3) i Bygdeå sn, Robertsfors kn, Västerbottens län. 

Ekonomiska kartan: 21K 4j 7121.81 1747.40 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Förutom den 28 april utfördes fältarbete även den 26 maj och 

17 juli. 

Undertecknad hade hjälp av intresserade ortsbor; nämligen Ake, 

Gästen och Eva Dahlberg samt Barbro Nilsson och Karl Axel Jonsson. 

Sista undersökningsdagen assisterade museets antikvarie Lars 

Göran Spång med metalldetektor. 

MALSÄTTNING 

Målsättningen var att tillvarata så mycket som möjligt av den 

utspridda myntskatten. Om möjligt skulle också ursprungligt läge 

i marken fastställas. 
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FÄLTMETOD 

Manuell insamling av samtliga öppet liggande mynt, varpå följde 

genomgrävning av schaktmassor samt områdesavsökning medelst 

metalldetektor, som kom speciellt väl till pass, då mynt även 

hamnat i en bäck. 

TOPOGRAFISK BESKRIVNING 

Fyndplatsen är belägen i ett odlingsområde, just där en äldre 

väg passerar den bäck som avvattnar Dismyrsjön. Vägen ansluter 

på en knapp kilometers avstånd till den gamla landsvägen genom 

Rickleå by. 

Dahlbergs hade under vårvintern låtit företa grävning med skopa 

i bäcken, för att bättra på dräneringen. Uppenbarligen hade 

skopan då vräkt upp myntskatten, eftersom mynt låg i bäckslänten 

och i schaktmassor på båda sidor bäcken. Fynden föreföll vara 

koncentrerade till området omedelbart nedströms det ställe där 

vägen korsar bäcken. 

UNDERSÖKNING 

Vid den första besiktningen visade det sig att mynt rasade från 

bäckslänterna ned i det strida vårflödet, varför insamlings

arbetet omedelbart påbörjades. Mynten var av koppar och påträf

fades antingen enstaka eller liggande flera tillsammans hop

ärjade i klump. Det fanns en tydlig anhopning av sådana klumpar 

i slänten på bäckens nordvästra sida. Den ursprungliga deposi

tionsplatsen torde ha varit belägen någonstans just där. På 

grund av att marken fortfarande var frusen och delvis snötäckt 

fick undersökningen temporärt avbrytas. 
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Den 26 maj var arbetet åter igång. Nu avsöktes hela det aktuella 

markområdet. Delar av de schaktmassor grävskopan lagt upp genom

grävdes. Den 17 juli skedde så avsökning med metalldetektor. 

Eftersom vattenståndet i bäcken sjunkit undan gick det bra att 

även undersöka bäckbottnen, där åtskilliga mynt påträffades in

bäddade i ett i samband med vårflödet avsatt sedimentskikt. 

Inga ytterligare iakttagelser gjordes beträffande myntskattens 

ursprungliga depositionsplats. 

MYNTEN 

Sammanlagt kunde 620 mynt tillvaratas. Det rör sig om 578 1/4-

ören för drottning Kristina och 42 sådana för Karl X Gustav. 

Två av kristinamynten är hålslagna. Mynten var vid tillvarata

gandet kraftigt anfrätta och ärgiga. De var svåra att läsa och 

om möjligt än svårare att bestämma efter den nödvändiga kon

serveringen. Myntskatten täcker i stort sett hela utmyntnings

perioden för 1/4-örena. Speciell uppmärksamhet har ägnats dem 

från Karl X Gustavs tid, eftersom slutmyntet ger en anvisning 

om när skatten deponerats i marken. 

1654 1 
1655 6 
1656 16 
1657 9 
1658 
1659 4 
1660 
obestämbara 6 

Summa 42 

KONSERVERING 

Vid tillvaratagandet placerades mynten i vatten för att inte 

torka ut. Efter samråd med Kungl myntkabinettet och Statens 
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historiska museums tekniska institution utfördes konservering 

sedan vid Skellefteå museums tekniska avdelning. Konserverings

rapporten bifogas. 

KORT SAMMANFATTNING 

Myntskatten har deponerats i en bäckslänt, där en väg korsar 

bäcken. Detta tyder på att den som grävt ner skatten räknat 

med att återvända och tillvarata densamma. Nedläggningen har 

skett någon gång efter 1659. Tidpunkten kan kanske närmare 

anges eftersom skatten endast består av 1/4-ören, som myntades 

under perioden 1633 - 1660. Därefter utgavs kopparmynt enligt 

annat räknesystem. Det skulle med andra ord kunna röra sig om 

indraget, avlyst mynt. Frågan torde närmare kunna belysas genom 

studium av kungliga placat och förordningar. 

Vilket värde representerade då denna skatt för sin samtid? Jo, 

det handlar i stort sett om 620 ägg, en gris eller 31 kilo gädda. 

Umeå den 25 maj 1989 



FOTOLISTA 

A 1725:1-2 

A 1725:3 

A 1725:4-5 

A 1725: 6-8 

A 1725: 9 

A 1725:10 

A 1725:11 

A 1725:12 

A 1725:13 

A 1725:14 

A 1725:15 

A 1725:16 

A 1725:17 
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svart/vit Foto A Huggert 

Ake Dahlberg söker mynt i hög med schaktmassor. 

28/4 79. 

Gästen Dahlberg studerar det släntparti på bäckens 

nordvästra sida, där det låg en anhopning mynt. 

28/4. 

Insamling av mynt på en barmarksfläck. 28/4. 

Ake Dahlberg i bäcken vid fyndplatsen. Foto mot 

NO. 26/5. 

Dito. Foto mot NV. 26/5. 

Bäcken fotograferad från vägtrumman och mot SSV. 

26/5. 

Foto längs vägen mot två man på vägtrumman i 0. 

26/5. 

Foto längs vägen mot vägtrumman i OSO. 26/5. 

Bäcken uppströms vägtrumman. Många mynt hittades 

i den begränsade, flacka jordhögen vid väskan i 

bildens förgrund. Foto mot NO. 26/5. (Jfr bild 

A 1725:4-5) 

Bäcken nedströms vägtrumman. Många mynt hittades 

i schaktmassorna på andra sidan bäcken. Foto mot 

ONO. 26/5. 

Bäcken fotograferad mot NNO. 26/5. 

Schakthög, där flera mynt påträffades. Foto mot 

NV. 26/5. (Jfr bild A 1725:1-2) 

översikt av området där vägen korsar bäcken. Foto 

mot NNO. 26/5. 

A 1725:18-19 Lars Göran Spång söker mynt med metalldetektor i 

bäcken omedelbart nedströms vägtrumman. 17/7 79. 



6 

FOTOLISTA svart/vit 

K 4636:20A-21 Del av myntskatten i okonserverat skick direkt 

efter tillvaratagandet. Foto Göte Böhlin 1979 

K 4636:21A-26 Två av mynten i okonserverat skick 

A 1741:1 Två av 1/4-örena för Kristina var hålslagna. 

A 1741:2 

Fotograferade i konserverat skick. Foto S 

Wengelin 1989 

1/4-ören för Karl X Gustav: 1656 samt skattens 

slutmynt från 1659. Fotograferade i konserverat 

skick 

TIDNINGSARTIKLAR 

Det skrevs rätt flitigt om myntskatten i tidningarna: 

Norra Västerbotten 9/5 och 19/7 79 

Västerbottens-Kuriren 20/7 79 

Göteborgsposten 28/7 79 

Material sändes också till tidskriften Skandinavisk numismatik 



Postadress 

Nordanå 

1986-09-22 

VÄSTERBOTTENS MUSEUM 

UMEA 

Vb mus dnr 762/86 

Konserveringsrapport på kopparmynt från Rickleå, Bygdeå sn, Vbtn 

Myntens allmäntillstånd före konservering: 

Samtliga mynt har en solid metallkärna med hårda, tjocka, 
svartbruna, gröna, gula, korrosionsprodukter blandat med 
sand och jord. Den sida som troligen legat vänd neråt i 
jorden var i allmänhet något mindre korroderad med ett tunnare 
svartbrunt korrosionsskikt. Många av mynten har så stora 
korrosionsskador att präglingen är svår att urskilja. På en 
del saknas präglingen helt. 

Konserverinqsförfarandet: 

Kopparkarbonater, sand och jord löstes upp med 15% Natrium
hydroxidlösning och sköljdes i dest. vatten. Kvarvarande 
korrosionsprodukter löstes upp med EDTA di-Na och sköljdes i 
en lösning av kvillajabark och dest. vatten. Efter de här 
behandlingarna är mynten rena från synliga korrosionsprodukter, 
men i frätgropar och porer ligger det klorider som är svåra att 
avlägsna. Mynten har därför kokats upprepade gånger i dest. 
vatten, så de mesta av kloriderna skall vara urlakade. De 
klorider som finns kvar utgör ingen större fara om man förvarar 
mynten i ett bra klimat. 

Mynten har torkats 24 timmar i +1□□
0
c och vakuuminpregnerats 

med paraffin. 

Hantering av mynten 

Förvara mynten ett och ett i myntkuvert för undvikande av skador 
på paraffinskiktet. Skiktet skyddar mot den aggressiva miljö 
som vi tvingas leva med. Använd alltid bomullsvantar vid han
tering av mynten, de salter som finns på händerna är aggressiva 
mot alla typer av metall (utom guld). Magasinet bör ha en så 
jämn temperatur och luftfuktighet som det är möjligt att åstad
komma. RF bör ligga 20-40% och temp +14°-18°C. 

Konserveringen utförd vid Stiftelsen Skellefteå museums 
konserveringsanläggning september 1986. 

Vilho Raninen 

Telefon 

0910 -172 60 

Postgiro 

12 68 70-5 

931 33 SKELLEFTEÅ 



Fyndplatsen markerad på utsnitt ur den ekonomiska kartan; 21K 4j, 

7121.81 1747.40. 



1 Ake Dahlberg söker mynt i hög 
med schaktmassor. Foto A Huggert 
79-04-28. Neg nr A 1725:2

Gästen Dahlberg studerar det släntparti på bäckens nordvästra 
sida, där det låg en anhopning mynt. Foto A Huggert 79-04-28. 
Neg nr A 1725:3 
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Ake Dahlberg i bäcken vid fynd
platsen. Foto mot NV. A Huggert 
79-05-26. Neg nr A 1725:9

Foto längs vägen mot två man på vägtrumman i 0, där bäcken 
flyter fram. Foto A Huggert 79-05-26. Neg nr A 1725:11 



Bäcken fotograferad från 
vägtrumman och mot SSV. 
Foto A Huggert 79-05-26. 
Neg nr A 1725:10 

Bäcken uppströms vägtrumman. 
Många mynt hittades i den be
gränsade, flacka jordhögen 
vid väskan i bildens förgrund. 
Foto mot N0. A Huggert 79-05-26. 
Neg nr A 1725:13 

Lars Göran Spång söker mynt med metalldetektor i bäcken 
omedelbart nedströms vägtrumman. Foto A Huggert 79-07-17. 
Neg nr A 1725:18 
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Del av myntskatten i okonserverat skick direkt efter 
tillvaratagandet. Foto G Böhlin 1979. Neg nr K 4636:20A-21 

1/4-ören för Kristina respektive Karl X Gustav 

i okonserverat skick. Foto G Böhlin 1979. Neg 

nr K 4636:21A-26 



Två av 1/4-örena för Kristina var hålslagna. 
Fotograferade i konserverat skick. S Wengelin. 
Neg nr A 1741:1 

1/4-ören för Karl X Gustav: 1656 samt skattens 
slutmynt från 1659. Fotograferade i konserver
at skick. S Wengelin. Neg nr A 1741:2 


