2995.

Förteckning öfver de fynd, hvilka Ma- Jfr.B. Jungs
gister A. Hackman och Studeranden B. Jung planrltning.
gjorde under gräfningar på Käräjämäki kamla
begrafningsplats 1

Eura socken från

den 26

tili den 30 juni 1894 samt öfver därstädes
vid samma tillfälle uppköpta fornsaker m. m.
Jfr. den närmare redogörelsen öfver undersöknlngen 1 topoqraflska arKivet. Om tidigare
undersökningar se katalog 2001 c. och F.F.F:ns
(S.M.Y)
Verf. åren 1878 - 9, pag 432/3 samt Histo-

riallinen Arkisto III, pag 106/107 och

ve-

tenskapsoc:ns Bidrag t. Känned. af F:s natur
och folk 33:dje häftet sada 46 ff.
I. Det större kumlet nordost om domarerngen
( I på B. Jungs Karta; c på Taulu III 1
Hist. ATK. III) Fynd: Brända ben.
Två små glaspärlor, en rödbrun och en
gul ( den senare har förkommit).
II . Det mindre kumle

mellan kumlet .L
-T. och

domareringen ( II på B. Jungs Karta; B på
Taulu III i Hist. Ark. III). Fynd:
Rörformig spirallagd bronstråd. Längd
1,2 cm.
Graf N:O 1. Fördjupning 1 marKen. Obrändt
11k.
Lerkärlsbitar utan ornering.
En rund spännbuckla, genombruten, nä-

lon icke 1

behåll. Diara. 5,6 - 5,s9 cm., höj

1,2 cm.
Graf N:o 2. Fördjupnlng 1 marken.Obr.
lik.
Spirallagd fingarring af brons med

1894,

2995.
bredt midtpart1. Längd 3

Eura, Kärä

cm., bredd 2,1 cm

2pjutspets med holK sarat långt och

jämäKi.

smalt blad. Längd 45 cm, bladets största

bredd 3 cm.
En Men bit

af ylletyg 1gig på rin-

gen.
LerKärl, 11ndr1gt Kuplga, nästan raKa
sldor; platt botten; orneradt med horisonte

valok.8147 ).

-"- Viå.E)5:8),

stälda repornament, våglinjer och bruna slä
ta band. Bottnens diameter ungefär 13 - 14
cm., Kär lets höjd ungf. 13,5 cm.
Lerkärl med vidare .öppning än bottsn,
11ndrigt Kuplga sldor, platt botten; prydt
under randen med horisontellt llggande reP-

\

ornament och vårdslöst dragna släta band.K*
lets höjd Kan ej mera bestämmas, bottnens
diameter ungefär 14 cm.

3

Graf N:o

3.

Fördjupning i marKen.

2 obr. 11k.
Sex Klinknaglar

af

järn, af hvilica

två har dubbla hufvud och fyra äro fragme
tar1sKa; den största har en längd af

6,7

cm, den raitista af 4,7 cm.
En spjutspets af järn med holK och e

långt smalt

och platt blad, Längd 37 cm,

bladets största bredd

3,5 cm.

En sax af järn 1 2 bitar. Längd 26,2
cm, bredden vid hufvudet

5,5

cm. Jfr. AsP

lin, Ant1q. du Nord Finno-Ongriert fig. 1702.
En splrallagd fingerring af brons med
jämbredt m1dtpart1 men afsmalnar mot ändarna. Rlngens diameter 2 - 2,1 cm.

1894,
2995.
Eura,Kärä- 4.

Graf N:o 4. Fördjupning 1 marKen. 1 Å.
2 obr. 11k.

jämäki.

En fårsax af järn, ylen oma spetsen atbruten. Längd 25 cm. Bredden vid hzfvudet
Jfr. ,Aspelln, Antlqultos etc.

5,8 cm.

flg.

1702.
En splrallagd flngerring af brons med
bredt midtparti. Längd 2,2 cm., diam, eller
bredd 2,1 cm. Jfr. Graf N:o 2.
Rest af ylletyg med inf1ätade spirallagda bronstrådar. Längd 2,9 cm, bredd 1,8

cm.
En spjutspets af

ott långt

järn med holk

smalt och platt blad. Längd

44,5

cm. bladets största bredd 3,8 cm.
En spjutsspets a: järn med holk och

ett kort och platt blad. Längd 20 cm, bla
dots största bredd 3,4 cm.
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Graf N:o

5.

Fördjupning 1 marken. I

obr. 11k.
En pilspets af grå sklffer, med rhomb1sk genomsKärning.

Längd 9,65 cm, bredd

1 cm. Hittades 1 ett djup af 60 cm men
något högre än de följande föremålen.
En skäna af

ningen cj

jäLtn.

Längd, hvarvld krö

är lnberäknad 20,7 cm, bredd

gefär v1d m1dten 3 cm.
Fragment af
na med

trähandtaget tili denna sk

fastrostade rester af tängen. L.

cm, br. 2,3 cm.

Knifiänge med fastrostade

delar

af

trä

fästet. L. 6,5 cm, storsta bredd 1,5 cm.

Jär-lbeslak 1 form af en br ed märla me
fastrostade

träbltar. Längd 6,85 cm.

1894.
2995.
Eura,Käräjämäki.

Splrallagd flngerring af brons med
brer.it mldtparti, som är arneradt med punkterade sträck. Sönderbruten 1 2 större och
4 små bitar.
En 11ten kvartsb1t.
Lerkärl, hvars mynning är vidare än

6,

(valok.V.k.

botten. Sidorna böja sig under mynningen

85:2).

något .1nåt, men genast därefter utåt för
att 1 en nästan rak linje löpa lnåt mot
bottnen. Ungefär

3 cm. nedanom mynningen

och längsmed den största böjningen utåt är
krukan ornerad red 6 parallela repltNer.
Färgen är smutsigbrun. Höjd ungefär 12,5
mynningens dlameter 14 - 14,2 cm., bottnens
dlameter 9,3 - 9,8 cm.

Graf N:o 7. Fördjupning 1 marken.
Obrändt 11k.
Enäggadt svård af järn (scranlasax) me
afbruten spets. På tången äro trädelar af
fästet fastrostade, 11kaså ligga på kllnga Några bitar af
räslldan hafva
lifv1i- undarsö
fastrostade delar af träslic'..an. Kllngans
a af prof. F.
lfving 1 mars
ryjj är rak tili större delen af dess
893. De bestå
längd men böjer slg sadan mot spetsen.Tån- f lindträ.
A. Hackman.
gens spets är omböjd. Hela svärdets längd
utan den afbrutna spetsen 97 cm, fästets
längd ungefär 25,3 cm. klingans största bredd

7 cm.
SPJutkpets af järn med tånge, lång fyrkant1g hals och kort blad med hulllngar.På
tången äro trädelar af skaftet fastnade.
Spjutspetsens längd med tånge 24,4 cm. biadets längd från den enaihullingen tili spetsen 7,4 cm, halsens längd 11 cm.
Spjutspets med holk och långt blad,

18,94.

2995.
llgger

nägot ofvanom hå

sen. Spetsen afbruten. Ett

fragment af trä

hvars största bredd

Eura,Käräjämäki.

skaftet sitter Kvar 1 ho1ken,

Spjutspetsens

längd utan den afbrutna .speltsen 26,3 cm. b1
dets största, bredd 3,8 cm.
,Spiralfingerring af brons

med

trekantl

genomskärning.
Platt sklfformigt genombrutet bronsspän- (valok.6470):
6745).
(-"ne 1 form af två om hvarandra ringlade
djur, hvilkas Kroppar ,b11da en 8 famlg fi
gur, ofvanom hvilken de gapande hufvuden res
slg. Jfr. Aspelin, Ant1quites 1225. Pä den
flata, baksidan en enKel nälhållare och en
nälhylsa. Längd 7,5 cm, bredd 5,45 cm.

Graf N:o 9.

9

Fördjuprd,rig 1 markan. 0-

brändt 11k.
järn med skadad. hoik 1

Spjutspets alT
hvilKen .ändan af
platt

träskaftet sltter Kvar, oc

blad med svängda äggar och afbruten

spets.

Ett 1 3 bitar brutet

ringformlgt järn

föremål af okänd bestämme1se.( Betselring ?),
cm, 6,3

cm och 5,9 cm. långa.

Järnfragment.
Järnknif med

rak rygg, nött ägg och

tänga., på hvilken trädelar

af skaftet.

18,4 cm.
11.

Graf N:o 11. Fördjupning 1 markan.
Tvä obrända 11k.

Spjutspets af

järn med

kantta' hais och platt

blad med raka äggar. akanat på tän-

Längd 31,4 cm. ( däraf
gefär 14,3

CM.

tänge, Kort 4- Trädelar af

bladets längd un-

cm), bladots största bredd 3,55

gen.

1894.

2995.
EUra,Kärä;jämäkl.

Spjutspets af järn med tånge, kort bl
med hullingar,

int svängda aggar och afbru

ten spets.
•
Längd 21,4 cm. Trådelar af ska
tet på tången.
Jårnfragment (knif ?). Längd 6,7 cm.
Näbbformigt spänne

af broris, till grun

för hvilken llgger ett likarmadt spänne, hv
öfre del består af en genombruten skifva 1
form af två från midten utgående eregelbun
det bygda vingar. Den höga skarpa rvggen
tvärrefflad,

midtpartiet är prydt med stråck

nament och cirklar med mldtpunkt, hvarje vi grot med en clrkel med mIdtpunkt. Sådana
lar ses äfven på det nedre ändpartiet. Län d

5,5 cm. störstg bredd 3,7 cm. Nålen har arit af järn.
Llkarmadt bågspänne, hvars midtparti
orneradt mcd stråckornament satut hvardera än
dan

med

cirklar mcd midtpunkt. 141 undre

dan ses rester af järnnålen med fastrostad
träbitar. Längd 3,8 cm.
Ett alldeles dyliKt spänne, på hvars u
dre

järnnålen med fastrosta• e

sida rester

ylletyg- och trabiter. Längd 3,8 cm.
Spirallagd bronsring mcd trekantlg g
nomskärnlng.
13 fragment af

bronskedjor, hyllka an

tagiigen hängde ner från

de

2

serast anfö

da bågspännena. Kedjornas länkar bestä af
små ringar med trekantig genomskårning och
af trinda dubbelringar. En större och en
mindre trind bronsring hänga på hvart sltt
Kedjefragment. På

några fragment hafva bl-

tar af ylletyg och 'rbltar(från kistan ?)
fastnat.

39:15).

1894.
2995.
20 pärlor, däraf s) 4 af bärnsten; b)

Eura Käjä-

1 af orangegul glasfluss; c) 5 enkla och 1

jamak1.

ellet mindre

dubbelpärla af mer

genomsk1nligt

glas; d) 9 pärlor af glaamosalk.
Bitar af ylletyg.
Läderfragment.
Träb1tar.
Några halft färmultnade hen, nägra tänr(ler .

13.

Graf N:o 13. Obränt 11k.
2plrallagd fingerring

af brons ( unge-

fär 5 hvarf) 1 4 fragment Utmed midten läper en käl.
8 pärlor, af hvilka

a 2: af orange-

gul glasfluss b) 4 hela och 2 fragmentar1s
ka pärlor af' glasmosa1k.
skära af

järn, med afbruten spets.„,
ungefär 21,8 cm

Fraginentets hela läng

klingans största bredd 2,5 cm.

15.

Graf N:o 15. Möjllgen redan

förut un

dersökt.
Knlf af järn med rester af trähandtautan

got men

spets. Längd 14,7 cm. största

bredd 1,4 cm.
Ett djurben.

17.

Graf N:o 17. Obrändt 11k. FördjuPnlng
1 marken.
L1tet likarmadt bågspänne af brons,
prydt med parvis

anordnade

tvärsträck. På un

dre aidan ett långt utstående enkelt
te och en nålhylsa.

Järnrost

antyder

nälfäs
nålen

Längd 3,1 cm

1894.
2995.
Eura,Kärä- af järn. Omkring — den 'ena ändan-är
jämäk1.

en ylletr

vIrad, från hvilken hängde ner
en bronskedja, söndr1g ( 4 större oc

nägra mindre fragment); länkarna bestå af s ä
ringar med trekantlg .genomskärn1ng: "bland fr
menten

förekomma 2 något större ringar, af

hvilka den ena blott t111 hälften 1 behäll.
Bred s1ät

öppen fingerring' af brons,

fragmentarisk, diameter 1,3 - 1, 6 cm.
Bitar af ylletyg.
Graf

Nco 18. Fördjupning'l

markan.

Obrändt 11k.

a: järn med tänge. Biadet (valok.V.A.
71:23).
med sin blodrand 111(nar en dolk1(11nga. På
Spjutspets

t8hgen ses trädelar af skaftet. Bladets lä d
23,5

cm, tångens längd 12,2 cm. Ullsammans

således 37,7 cm., bladets stbrsta* bredd 3, cm.
Fyra fragment af ett ringformigt jär

föremäl, möjl1gen betselring. Diameter
ungefär

19.

6 cm.
Graf N:o 19. Fördjupning 1 marken.

Obrändt 11k.
Tvä betseiringar a: järn, a) 1 2 b

(valok.V.A.
76:6).
ta;., med ett fragment af muhlaget, diamete

ungf. 7,8 - 8,3 cm. b) 1 2 b1tar, 1cke fu 1ständ1g, synes vara lika stor som a.
Betselteslag af järn, bestående af et
afrundadt ,rhamboidiskt beslag

och en (numer

söndrig) ring, som löptep& den stora betsel
ringen. På besiaget ses en bronsknapp, troligen hufvudet af en nit sora gick genom
beslaget och fasthöll remmen. Längd 5,4 cm,
största bredd. 2 cm.

2995.
Ett rundadt järnfragment, möjligen

Eura,Kärä

rande tili beslagets ring.

jämäki.

Två fragment af en sKära af järn,
a) tängen med handtagets rester och större
delen af klingan, b.) spetsen. Skäran är
starkt krökt. a:s längd 17,5 cm, b:s läng
7,4 cm.
En 1.1ten ringsölja af järn med krök
torn och oval ring. Ringen' längd ungefär
3,4 cm

dess bredd 2,3 cm.

6 små järnfragment a) liKnande en
ringsölja med troligen itke en sådan, läng
4,1 cm, största

bredd 3 cm.

En bred spirallagd fingerring af bron
fragmentarlsk. Längs midten löper en svagt
.upphöjd ås. Diameter ungefär 2 cm. Ringbandets

bredd

ungefär 1 cm på det bredas

te stället.
21.

Graf N:o 21. Fördjupning 1
Spjutspets af järn

med

marKen.

kort tänge oc

medellängd ( 16,2 cm) hais satut smalt blad
med svängda ägg och hullingar. Halser synes
hafVa en fyrkant1g genomskärnlng. Hela läng
den 34,1 cm, (bladets längd 9,1 cm.).

Läg

högra än de 2 följande föremålen,
Kort spjutspets af järn med holk, 1
hvllken skaftändan af trä sitter. Bladets
spets afbruten. Längd 10,5 cm.
Fragment af en knlf med rester af tr
skaftet. Längd

22.

9,5 cm.

Graf N:o 22. Fördjupning 1 marken.
brändt 11k.
Spirallagd

fingerring af brons med br elt

1894,
2995.
Eura,Kärä

midtparti (r-- ringarna

jämäki.

är prydt med t111 större delen utplånade
,sträckornament. På

från N:o 2 och N:o 4) so

ringen ligga

tygrester 1)0-

täkta med jord- och trädelar. Höjd 2,2 cm,
dlameter ungefär 2,2 cm.
Fragment af en 11knande

betydrigt mln
(valok.V.h.
60:11).

dre fingerring af brons.
Två föremå1 af brons, hvartdera bestående af ett nedåt afsmalnande bes1ag,som
är kluf7et vid öfre ändan antag1lgen 1 och
för fästandet vid en rem sarat siutar vid
nedre ändan 1 en

klotformig

ena sirian

på

tillplattad knapp. Möjiigen ändskoningar tili
remmar.

Längd 4,6 cm. Rester af en järn-

nit vid öfre ändan.
Två bitar

af rörformlgt spirallagd

brnstråd ned genomj,rädda ylletrådar. Längd
a - 2,1 cm; b - 1,8 cm.
Tre Klumpar bestående af rester af
Ylletyg med 1nflätade splrallagda bronstäder, be
täkta med sand,halft förMultnade trärester m.m.
Reater af ylletyg och ylletrådar.
Halft

förmultnade träbitar.

Lerkälll med Kuplga sldor, hv11ka un.r
der mynningen böja sig Ågot tnåt, satut
rund tili större delen förstörd botten. Nedanom. inböjningen under randen

är Kärlet

5

parallela. replinjer. Mynnlngens (valok.V..
85:6).
dlameter 10,5 cm. Fragmentarlskt.

prydt med

Skålartadt lerkärl ned vid mynnlng,
låga starkt kupiga under mynnlngen något in
ätsvängda sidor och afrundad botten. Endast
delvis

restaureradt: 3

större bitar och en

mängd fragment. Prydt med

parallela repiin-

j er .
Skälartadt lerkärl mod

v14—myrining.

2995.

Eura,Kärä-

med vid mynning, star1t kup1ga sidor, hvilka

jämäki.

unde": mynningen böja sig inät, sarat tillplattad botten. T111 större delen restaureradt.
Inga ornaraent. Höjd 12 cm, mynningens diam
ter torde hafva varit ätminstone 18 - 19 cm

Eura„Osman-

mäki.

Af bonden Franssi Eskola Köptes den
26 juna 1894 följande föremål, sora Eskolaa
dräng hade hittat under sand,-gräfning

ä

Osmanmäki invid Käräjämäki. Föremälen äro an
tagiigen hittade vid °lika tilifällen. Från
senare järnäldern.
Ett arahiskt sllfvermynt, enllgt dr.
Arthur Hjelts bestämning prägladt af Samanidemiren Ismail ben Achmed

1 Samarkand år

287 (= 900 e. Kr.) under Kalifen Almutadhea billah ( = n: 8 1 Univer. samling).
En 1 två bitar bruten fin silfverten
ungefär 26 cm. lång.
Rund 'genombruten spännbuckla af brons
med 4 knappar_ invid periferien och 4 1
midten. Enkelt nälfäste. Jänrost antyder jär
nål. Diam. 6 - 6,15 cm. Jfr. Aspelin, Anti!
qUites flg. 1327.
Rund genombruten spännbuckla med 4 knap
Enkelt
Fester af jlinrnåll
par invid periferin./ UTäm.
- (,2 cm.
Spirallagd fingerring af brons med bre t
midtparti, sora är prydt med punkterade strä Ki
ornament. Diameter ungefär 2,1 cm, höjd 2,3
cm. Jfr. Aspelin, Antiquite fig. 1402,1404.
Fragment af bronskedjor hvilkas länXar
besth af små ringar med dels nästan rund ,
dela trekantig genomskärning.

97 smä glaspärlor', af hvilka 84 blä,
10 gröna och 3

gula.

1894. _
2995.

Eura$ Osman-- 0.
mäki.

En järnskyffel med
46,5

långt järnskaft. Längd

(valok.V.A.

cm, bredd 13,2 cm. Jfr. Aspelin, Anti-.

81:3).

quites. fig. 1095.
Fyrkantigt eldstål af järn med en oval
utskärning 1 midten. Längd 6,6 cm, bredd 2,1
cm.
Ovalt eldstäl af järn med en oval ut(valok.V.A.
79:21).
skärning i mldten. Längd 5,95, bredd 2,7 cm.
Från nyare "tld.
En sporre af järn af modern typ med

33.

kort krökt hals och 10Ltagglgt hjul. via bygelns ändar hänga 2 par piatta aflånga kedeller remhållare. Bredd mellan bygelns ändar
ungefär 10 cm. längd ungefär 12,5 cm.
Eura ,Nuor n-34.

Af en dräng pä Nuorante gästgifVaregård

tegästg1fV

1 Eura socKen köO3s en dirstädes invid nor-

regrd.

ra grinden hittad spets af järn med nästan
rund holk och längt smalt blad med rhombisk
genomskärning. Längd 22,7 cm. holKens diameter
1,9 - 2,1 c. bladets största bredd 1,6 cm.

Eura,Kyrkoby.

2996,

35.

Af bonden Kustaa Rantanen köptes den högra hälfter
af ett stångbetsel med halfva munlaget och lång S
-formig svängdtvärstång.Antagligen från Lura Kyrkoby.Stångens längd .22,1 cm.

36.

Af bonden Kustaa Rantanen köptes en lampa av egendomlig Konstantion.Yaterialet:jrnbläck. Fotstället har formen af en stympad pyramid med inåtsVäng
da sidor. I det r5rformiga midtpartiet befinner sig
lös instucken en vekhylsa fran hvilken en sidoarm
åtgårl som uppbär en oval reservoar.Vid denna reser
voar är medels 6.ngjärn fäst en metallskärm.Höjd
ungf. 32 cm.

Förteckning öfver de fynd, hvilka Magis-

tee' A. Backman och Studeranden B. Jung gjorde v1d undersökning af begrafningsplatsen på
Gulldyntbacken 1 Wörä socKen sarat ett stenröse på Pelto1sten mäki 1 nämdeman Juho Rullus skog 1 Tervajoki- by och Lillkyrö socken 1 Juri 1894.

