1878.
1912.

79. s. 245-7. - vrt. NP 1897, joka on samaa löytää.

Vähäkyrö.
(Kotsalon

Hopeinen kaularengas; varras on osaksi
spiraalikierteinen; toisessa päässä särmäinen
nappi, toisessa silmuke. Vrt. J.R.A:n Atlasissa IV, kuv. 1556.
Liminaula (klinknagel) rautainen.

(valok.V.A.81:

Kirves (ei löydetty).

1913.

Muinaisesineitä Euran Osmanmäestä, jotka
maist. Edv. Rosengrenin

kautta S.M.Y:lle lah-

joitetuiksi ilmoitettiin 8.10.78. Kuittikirja
NQ 612.

Eura.
(Osmanrnäki)

Särkynyt vaskikattila ynnä sen rautasan a;
J.R.A., Muinaisj. IV, kuv. 1357.
Rautainen, pitkävartinen paistinpelkka,
verrattava kuvaan 1095 J.R.A:n Muinaisj.III.
Rautainen kilvenkupura, 9,5 - 10 cm. suus
ta läpimittaa ja lähes 10 cm. korkea. Kuvattuna J.R.A., Muinaisj. IV, kuv. 1335.
Rautainen kirves, jossa silmän alapuolella näkyy kolme juovaa poikittain. Katso
kuva 1334, J.R.A., main. teos.

We(

Varsiputkellinen, loivaolkainen keihäänkärki, kärjeltä katkennut, 18,2 mm. p., J.R.A. 1,ctitt-e/
11 ,
main. teos, kuv. 1339.
Pienoinen vikate, J.R.A., main. teos,
kuv. 1341.
Kaksi tasaista koristeltua luulusikkaa,
toisesta pesääpuoli poissa. J.R.A., main.
teos, kuvv. 1355 ja 1356.
Kaksi kolmesta, päistä hoikkenevasta
pronssivartaasta punottua kaularengasta (?)

(valok.6438 ).
(-"-V.A.53:13,1

1878.
1913.

tahi vyötä, toinen keskipaikoilta katkennut.

Eura.

J.R.A., main. teos, kuv. 1349.

(Osmanmäki).

Rintakoristus, tehty kahdesta kolminkertai

(s-g e)

(valok.V.A.53:
2,3,8).

sista jatkoista ko'otusta pronssiketjusta, jotka ovat olleet kummastakin päästä omituisella kannattimella yhteen liitetyt; kannattimis_
ta on ainoastaan toinen jäljellä ja siitä
riippuu vielä lyhkäinen ketju, jonka päässä
on jonkunlainen kammannäköinen pronssikalu.
Samaan koristukseen kuulunee myöskin vankasta
pronssilangasta sujutettu kannatin, jonka kolmesta mutkasta riippuu pronssilevyllä kiinnitettynä pronssilangalla kääritty viheriäinen
luu (karhunhammas); niistä on keskimmäinen
vielä sijoillaan, yksi on juuresta katkennut
ja yksi kokonaan poissa; sekä n. 12 cm. pitkä palanen samanlaista pronssiketjua kuin
pääkoristuksessakin. Esineet ovat kuvattuna
J.R.A., main. teos, kuv. 1343.
Kolmikulmaisesta nahkakaistaleitten ympäri

(valok.V.A.
58:7).

kääritystä pronssivartaasta tehty helykoristus
katso J.R.A., main. teos, kuva 1344.
Seitsemän eri pituista kappaletta spiralikierteistä pronssilankaputkea, joissa paikoi

uU

(valok.V.A.59:14
(-"-V.A.58:19).

näkyy lankaa ja useampia pieniä kappaleita
samanlaista putkea sekä kappale vaatetta. J.
R.A., main. teos, kuvv. 1345 ja 1348.
6 pronssista rannerengasta, samalla ta-

(valok.V,A.51:20

voin koristetut, yksi seljästä katkennut. Kat
so J.R.A., main. teos, kuv. 1351.
Tasavartinen pronssisolki omituista mallia, ktso J.R.A., main. teos, kuv. 1352.
Pyöreä pronssinen kupurasolki, ilman paljinta. Ktso J.R.A., main. teos, kuv. 1354.
Pienoinen rautakoukku.
Näiden esineiden löytöpaikasta katso Kil_

(valok.V.A.43:1).

1878.
1913.

Linen Kiinteitä Muinaisjäännöksiä Ulvilan kih

Eura.

lakunnassa, siv. 70 s. ynnä viittaus viivan

(Osmanmäki).

alla, jossa teoksessa useimmat niistä ovat
myöskin kuvattuina.

D.E.D. Europaeus'en hautakummuista Ajatin

1914.

joen varrella Aunuksessa Heinä- ja Elokuussa 1878 esille kaivattamia esineitä.
Näistä h'utatutkimuksista ja löydöistä
on tietoja: ”Historisk-tnografiska museets
verifikationer 1876 - 85/1 siv. 281-297, 4215

430. ja Europ:n erityinen verifik.ko-

telo. Matkasta k.kortti S.M.Y:n verif. 187879, s. 27C.
Aunus.

Rannerengas (?), pronssinen, pieni, kuvikkaaksi (korkcreunojen välissä köynnöskasvin muotoinen koriste) ja latuskaiseksi valettu,keskeltä 14 mm. leveä, päihin, joista toinen
on taittunut, kapeneva; saatu jo ennen mullistetusta kummusta NP 1 Wiidalan kirkolla
(Winitzy).
Pronssinen, helykoristus, jossa pyöreän
ja mykevältä, puolelta spiraaliuurteisen lähes

30 mm. laajan keskustan ympärillä. silmukois- vertaa J.R.A.
3a riippuu 8 nanhenjalan tapaista helyä; saa

875.

tu ennen mullistetusta kummusta N2 2 Wiidalan
kirkolla.
Iso helmi, punaruskeasta kivestä tehty,
mm. laaja, 12

värttinäkehrän tapainen,

(5j.

pitkä; kehän keskellä on harjanne; saatu samasta kummusta kuin edellinen?
Kirves, rautainen,
jen

väli 92,

175

mm. pitkä; kaso_

sapsan leveys 23 å 26, silmän

pituus partojen päistä 66 mm.; muoto on

t

