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Juusisto.

lilja sinisellä pohjalla, löydetty linnanpihaita.

2802.
Kastelholma.

Luettelo muinaiskaluista, joita arkkitehti M. Schjerfbeck hallituksen kirkollistoi
mituskunnan kirjeen kautta 7 päivältä Toukokuu.
1890 myöntämillä varoilla korjauksia varten
tapahtuneiden kaivaustöiden kestäessä kesällä
1891 löysi Kastelholman linnan raunioista jajätti Valtion kokoelmiin.

Väänetty luotioyssyn piippu , löydetty akkunan
kohdalta, luoteen puoleisessa kehämuurissa.
Luntunhana

(?) pyssystä ,

r

; Löydetty

tornista.
Yksitoista kanonankuulaa .
Kaksi isoa granatinlohkaretta

,

Piikkimäinen työkuo,:.ka, jonka toinen terä nähtävästi on katkennut pchis.
Hohtimet.
Köydensilmukan alusrengas, josta riippuu tavallinen rengas, molemmat raudasta, kuuluvat laivan köysitykseen.
Iso lukko

ovesta

löydetty kellarista Juhana

herttuan huonekerroksen alta.
Kaksi kapp. kaksipolvisist pidätyskoukkuja (seinistä).

1891.
2802.

10.Ympyräinen hopeasila , jonka alaspäin taivute-

Kastelhoima.

taissa laidoissa on kaksi vastakkail olevaa
silmusta; löydetty porttiholvista.
11. Puulusikan pesä, jonka laidasta palanen lohjennut pois.
Yksi eheä ja yksi rikkonut sormustin pronssista.
Sileä, pallinmuotoigen hopeahelmi,
Pallinpuoliskon muottinen valettu sila tinasta.
Kahtia taittunut vaski-kisko.
Yksi ympyräinen ja kaksi etämuototsta palasta
lasi-ikkunoista.
Isonlainen lohkare hietakiveä, jonka yksi pint
on täynnä yhtäsuuntaisia juovia. Viimeksimainitut tuskin lienevät hakkaamalla tehdyt, vaan
ovat luultavasti luonnon työtä.Löydetty portti
hdtvista.
Yhden talarin nelikulmainen vaskiraha , lyöty
v. 1733, löydetty ulommaisesta linnanpihasta.

19 Yhdeksäntoista muuta rahaa , useimmat vaskest
niistä ovat:
1 kapp. syntynyt kahdesta yhteenliitetystä
hopearahasta, joiden molempien näkyvät' puolet
ovat samanlaisia , esittäen ristillä varustetun kilven , jonka yläpuolella on tähti ja
reunassa epäselvä kirjoitus.
1 kapp. Kuståa ensimmäisen hopearaha.
3 kapp. Juhana 111:n vaskirahaa valta 1572.
1 kapp. 1/4 I.yrinvaskiraha v. 1638.
1 samanlainen v. 1654 (?).
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1 vaskiraha

v. 1707.

1

v. 1715.

_11_

1

v. 1718.

1

v. 1725.
epäselvää, toinen kenties 1740.

2.

1
1

v. 1748.

_ft_

v. 1750.

1

v. 1772.

1

v. 1803.

1

_ft_

1

Kustaa 1V Adolfin aikuinen
v. 1847.

20. Yksi ympyriäinen messinkilevy.

Toht. E. Aspelinin kautta tulleet

2803

Kts. S.M.Y:sen pöytäk. 21/X11 1891.
Perniö.

1.

Kiviaika.
Vasarakirves kivestä,

kahtia haljennut. Koko

pituus 20 stm. Löyd. uutisviljelystä kaivettaissa Knaapilan rusthollin maalta.
Halikko.

Kourutaltta. Pit. 90,5 , lev. 42 ja paks. 24
mm. Löyd. kyntäessä Seppälän talon pellosta.
Valiakivi,jonka toisella puo:ella on ympyräinen
ja nelikulmainen syvennys.Löyd.kyntäessä Seppälän talon pellosta.
Uusi aika.
Ritarimerkki (?) ynnä lyhyt silkkinauha, tähden
muodoåsa;.sen etupuolella kirjaimet
ja reunassa näiden ympärillä kirjoitus" Memoria
dulkia!',takapuolella on kirjoitus : D. 14 juli
1760.

