1848

(64) paisarskjorta, som uPPgräfdes 1 närbetei
af Borgå hos orgelnistex Lagi sväger Ber
ström eller på en urustning", som uppgrä
des på en hög backe nära landsvägen ä
Färis säteris egor 1 Öfverby kapell af
B.jerno. Förärad af tullförvaltarei Peter
Jakob Falck. Oons. prot. den 7 junl 1848,
§ 3. Ver. B., s. 52. Hels. Tidx. 1849,
n

Holmbergs katalog, s. 80. Bief af

Färling, enligt konceptkatalog 1873 - 5.likasserado och .flyttad pä musei - viiri.
Eura

65. Ett gammalt svärd, tre lausspetsar, ei sax ,
(valok.8183-84.
ett heit och fem riugar af bästbetsel. En-(-"8219-21.
9697.)
(-"ligt Ignat11 numerering 1 Holmbergs och e-(t"- V.A. 68:7.
(-"2206.)
gen katalog bestär fyndet af ett långt
tveeggadt medeltidsvärd med rund knapp och
lång parersang, ornerade med sllf~rustationer 1 ett mönster, som återfinnes På.
Parerstängen af ett eneggadt svärd, funnet
1 B1larsk 1 Kasarska guvernementet ( se
tiQuites du Nord Finno - Ougrien,* fig. 771
o 772), en förrostad spjutspets med skaftrör samt tvänne med tänge och b:allingar
försedda spjutpetsar, ei sax (enllgt Holmbergs kctalog, s. 81 : trol1gen), ett munlag samt 5 jernringar af sädana. Jmf. Hist.(valok.V.A.
Arkisto III, s. 95 - 7; tab. I, fig. 1; tab.
fig. 1-4, 7. Färlings katalog, n. 45,
46 1329, 1336, 1330, 1324-6. Jmf. Holmbergs
tryckta katal0g, s. 10 och 1J5, der svärdet_
särsk1ljes från fyndet. Ignatius, Hist. Ark.
s. 96 och 97, synes vidare hit hän fört, lans-c eller dolkklingan 152, ett .1
Holmbergs katalog, s. 80, omnämndt afbrutet

76:2.)

1848 - 49
Eura

(65) svärd samt Falcks föräring 1849. (
enuru den

af bonon

70),

97 srskild omnämnas

Fynd ;jOrdeS ä Eura pre2..tgärds egor, enligt Ignatil förklaring 1 Pappilanmäki,

och för1rades af prosten G. W. Homen. Cons
Prot. den 9 Sept. 1848,

11. Ver. B., s.

53, 119,. Helsingfors Tidningar 1849, n. 15.
Klides

Jernspett, 1 aln 3* tum

funnet i

Kildes socken och föräradt af Komissarion
Foudilainen. Helsingfors Tidninzar 1849, n.
15. Holmbergs katalog, s. 80. Färlines katalog, n. 72.
KuhmolS

Runstaf, sexsidig, svartmälad, 2 alnar och
lnemot 3 tum läng. Förarad af näradsdomareit Hujala 1 KUhmols. CoAs. prot. den 14
Mars 1849, -§ 30. Ver. Bok. 53. Färlings katalog, n. 71.

'Wörä

Jordfynd, bestäende af "ott radband med
44 perlor, ätskilliga mindre kalkstycken,
liknande knapPformer) en armring (bandtag)
och tvänne andra konststycken af silfver,
vägande nägot öfver 40 lod, äfvensom nägra

sammanvirade silfverträder samt särs111

da andra persedier af jern och messing.il
Fyndet F:jordes 1 en sandtägt kallad Gull
dynt, en half verst frän Bertshy by 1
Vörä invid den till Lillkyro ledande land väen. Vid gräfning 1 sandtägten påträffades sakerna 1849 af bonden Fredrik Mlchelsson Juopers minderärige son 1 ett upp ocb
ned vändt tunnt mesAngs.tat, som vid uPP-

