1870.

1118.
Espoo.

in antama 1870. Ignatius, luettelo.s.37,n.292;
Pärlingin luettelo,n.1243.

Konseveraus Päivä-

kirja 5/IV 882'.

Kivikirveestä pyöreän terän katkelma,

1119.
Perniö,

Peruoja?)

kooltaan 0,o32x 0,o53 >,0,o21: löytty Perniön
pappilan pellosta. Suutari P.Lindholmin antama 1870. Ignatius, luettelo,s.5,n.79; Färlingin luettelo,n.1249.

1120.
Euran pit.

Hautalöytöjänvöhemmältä railtakaudelta,toh
tori K.E.F.Ignatius'en ilmaisemia heinäkuussa
1870 Pappilanmäestä Euran pitäjässä, jossa hän
kaivatti hietamaassa neljää 2 kyynärän pituista ja

korttelin syvyistä vajoamaa maan pi

nassa. Kahdesta vaan karttui löytöjä:
Vajoamassa liki 60 kyynärää etelälounaassa
pappilan pääasunnosta löyttiin 5-6 korttelin
syvyydeltä: kaksiteräinen raostanut miekka, on
ka vinoon väännetystä ponnesta puuttua yläosa;
2 keihäänkärkeä,toinen putki-, toinen raotokei-(valok.V.A.
72:2.)
häs; hevosenkengänmuotoinen vaskisolki, jonka
napit ovat neljällä oalla varustetut, ja josta
paljin löytäissä meni rikki; aseita kiehkurai
sia sormuksia pronssista, joista yksi oli aiva
eheä: erinäisiä niittausnauloja raudasta sekä
jalan verta syrjään päin noista löydöistä joak
ko hevosenlaita ja muutama sysipalanen.
Vajoamasta, noin 12-15 kyynärää likempää

valok.V.A.
54:19.)

1870.

1120.
Euran pit.

pääasantoa, löyttiin korttelin syvyydestä kak-

si veitsenterää sekä syvemmällä sysiä ja marer. (valok.V.A.
neita luita. Ignatius, luettelo,s.32,n.95-100,11 63:24.)
116,109 ja 110; Färlingin luettelo,n.1318-23,
1331,1332 ja 1338; Hist. Arkisto 111:102-4,
kuv. 1:3-5,11:9 ja 10,
Samalla matkalla kaivautti tohtori IgnatiaS
useita hautavajoamia Käräjämäellä. Kolmesta .
haudasta mäen läntisellä rinteellä, lounaaseen
päin tuomainympyrästä, karttui löytäjä:
Hautavajoamassa noin 6 korttelin syvyyden"
keskellä mautoin hietaista maata/
/kohtasi mustaa multakerrosta, jossa oli maita
ja sysiä sekaisin. siitä löyttiin kaksi pientpronssisormusta, toinen kahtena kappaleena (
Hist. Ark.III,kuv.I:6 ja 7).
Toisesta haatavajoamasta löyttiin kaksi
pientä putki- ja ruotokeihäänterää (1.o.,kav.
11:8 ja 12) sekä rautakappale, joka kentieson
ollut jousen liipasin.
Kolmannesta haudasta löyttiin paitsi sysiä
ruostuneet rautaiset tulokset.

Ignatias,lu-

ettelo,n.106,113 ja. 115; Färling,luettelo,n.
1328,1335 ja 1337; Hist. Arkisto 111:106-7,
kav. 1:6-7; 11:8,12.
Tarkemmitta löytötiedoitta seraa tämän
numeron kalustoa kaksinaulainen rautasila,veitsen ruoto, keritsimistä taitekohta ja vielä
pari rautakatkelmaa, vajanainen vaskiren.P.as
(Käräjämäestä?), kaksi saviastiankappaletta,
toinen kolmella rihmaviivalla koristettu, sekä
rautamuruja, joihin on puuta juottunu.

Igna-

tius, luettelo.n.111,112 ja 116; Färling,luettelo,n.1333-4 ja 1338. -Pronssikouru on myös
pantu tälle namerolle.

