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-

1849.

68.

Vörå.

tagandet föll sönder. Cons. prot. den 16 juni
1849, § 9. Ilmarinen 1849, n. 42. Hels. Tidn.
1849,-n. 45. Ver. B, s. 53-88. Äfven i afseende
å detta fynd måste förvexling egt rum.
Inga jernsaker hänföras numera till fyndet;
silfversakerna bestå af ett silfverhalsband,

jfr. äfven
Tffs verif. fr.
år 1879 sid.
721.
(valok.5523.)

hvars ena hälft är afbrutet i tvänne stycken,
6 fragmenter af silfversnodder och ett stycke
af en spiralstrierad silfverten, som måhända
tillhör ett fynd från senare jernåldern. Färlings katalog, n. 52,53 och 55.Fyndets bågspän
nen och fragmenter kanna fördelas i tvänne
grupper af olika utvecklingsstadier; de yngre
äro till stor del eldskadade och tillhöra måhända ett gravfynd från mellersta jernåldern,
ander det de äldre formerna torde tillhöra de
narperioden. Fatet var antagligen rornerskt ar
bete såsom veterligen alla i Skandinavien fun
na bronsfat från denna tid. Till det ursprung
liga fyndet torde kanna räknas 3 st. bågspännen, af hvilka ett har vid roten uppkaflad n
Färlings katalog, n. 61,62 och 64 (jmf. Alkei
ta, fig. 123 och 124); 5 st. fragmenter af up
kaflade nålar och nålfästen; ofvannämnda hals-1

ring af silfver, ehuru den märkvärdigt nog ur-1 (valok.V.A.46:1:
sprungligen kallats armring; tvänne fragmenter
af halfrunda beslag, till hvilka äfven silfver
snodderna torde höra; 42 hela och en sprucken
emaljerad perla, bland dem några dubbla och e
tredubbel samt 2 fyrkantiga; 21 st. platta hv
x

ta perlor, liknande knappformer; 1 stor mjölk

enligt dr.Ossi

hvit giasperla och 2 snäckor (Cypraea moneta

an Aschans urr

Färlings katalog,

n. 54-6, 58,68 och 70. Till

dersökning af

märgel .8/12-9Z

1849.

68.

rnellersta jernäldern torde höra: 3 st. frag-

Vorå.

menter af ett större bronsspänne, som varit
prydt med emalj-inläggning; 2 st. fragmentari
ka på enahanda sätt med pulserade sirater ornA (valok.
V.A.38:3,15)
(Valok.
rade bronsspännen; 1 st. bronsspänne i form
af en drakfot, ornerad, ornerad såsom förenämr
da 2 bronsspännen; (Alkeita, fig. 125 och 126);
3 st. ringformiga med dylika sirater försedda
bronsföremål, söndriga; 2 st. stora fragmenta-riska nålar, af hvilka en är i två stycken;

en rnängd fraRmenter af en bronsked, sammansat

(valok.V.A.
37:4,5.)

af breda facetterade öppna ringar (jmf.Fornmf
Tidskrift I,s.41). Färlings katalog, n. 57,63,

66,67 och 70. Slutligen äro tili fyndet hänförda: 2 st. armbyglar, ornerade med concentriska ringar och strecksirater saat på bakre
sidan försedda med dubbla längdfåror; tvänne
fragrnenter af ett orneradt bronsarmband; frag
ment af ett annat armband; en liten afbruten
gjuten bronsring; ett par värdelösa bronsfragrnenter. Färlings katalog, n.59,60,69 och 70.
Obs. osäkerheten hos Holmberg, kat.,s.68.

69.

Fi nn

Ilynd i en "murad graf under en uppstaplad stenhög" jernte bitar af sönderslagna lerkärl och menniskoben: en oval enskalig spännbuckla, en brun, en gul, en fyrkantig grå perla, två stycken tredubbla perlor, den ena silfverfärgad, den andra gul, sant en liten grå
perla; perlorna lågo spridda i gruset på graf-

