1909.
5353.
Tyrvää.

Esineet, jotka tohrori A.Hackman kaivautti esille kesäkuun 21 p. 1909 hautarauniosta (n2 9) Tyrvään pitäjän Tyrvään kylän
Ryssän talon Ryssän vainiolla tutkiessaan.
Vrt. Hackmanin kertomusta, valokuvia ja
karttaa.
Poltettuja luita (14 gr);

1. hautaraunion

pohjalta, kartalla merkitystä alueesta.
Pala poltettua savea;
palanutta kiveä;
Hiilenpalasia,

5354.
Eura.

-

kaksi pientä

1. raunion pohjalta.
1. k. 1; raunion pohjalta.

Esineet, jotka tohtori A.Hackman kesäkuussa 1909 Euran kirkonkylässä ollessaan
osaksi kaivautti esille n.

s.

Osmanmäestä,

osaksi osti tai lahjoina vastaanotti Valtion Historialliselle Museolle. Vrt. Hackmanin kertomusta, valokuvia ja karttaa.
A.
Löydöt Osmanmäestä.
Vrt. N2:t 1907:15-19; 1913:1-15; 2001, b:12700:1-68; 2995:23-33; 3306:1-8; 3574:441;
4160:1-47; 4320; 4358:1-6; 4386:1-3; 4-11;
4448: 3-5; 4633:1-483.

a. Osmanmäestä lödetyt esineet, jotka
apteekkari Hj.Tollet oli ostanut Osmanmäellä asuvan suutari Juho Forssellin veljenpojalta ja jotka hän lahjoitti Museolle.
Spiraalikierteinen pronssinen sormus, läpi
leikkaus kolmikulmainen; päät soukistuvat;

1909.
5354.
Eura.

läpimitta 1,7 cm; 3 1/3 kierrosta; kierroksien välillä on vaatteen jäännöstä.
Kappale luultavasti vaipan tai esiliinan
reunasta, joka on päällystetty rengassarjal
la; pronssiset renkaat ovat avonaiset sill'
kohdalla, mistä itse vaate pistänyt ulos;
kolme renkaista ovat irtonaisia. vrt. Hj.
Appelgren-Kivalo, Suomalaisia pukuja I tau-

IVi.

lu

Viisi saman villarihman päälle pujotettu a
pronssikierukkaa.
Villarihmojen koossa pitämiä hyvin hienoja pronssikierukoita, jotka ovat kuuluneet
samanlaiseen vaipanreunaan kuin AppelgrenKivalo, Suom. puk.

I taulu XI.

Rautainen sirppi samaa muotoa kuin Aspe
lin, Muinaisj. 1721; kärki katkennut; nyky
nen pituus 20, 8 cm (ktso /IQ 7).
Kahdeksan saviastianpalaa luultavasti aina
kin kahdesta astiasta, joista toinen oli
tumma, toinen vaaleanruskea.
Kärkiosa sirpistä ng. 5 (?); 4,6 cm pitui
nen.
.8. Pala poltettua savea tai kuonaa.
Iso pala piitä; 12,9 cm pituinen.

b.

Tohtori A.Hackmanin ostama esine.
Pajunlehdenmuotoinen keihäänkärki samaa

tyyppiä kuin Hackman-Heikel, Vorg. Alt. 727;
lyhyt putki koristettu samanlaisilla syventy3neillä,vaajanmuotoisilla ornamenteilla kuin
äskenmainitun keihään putki; pituus 39,1 cm.
Keihään osti tohtori Hackman suutari
Juho Forssell'ilta, jonka mukaan se oli
löydetty Osmanmäen hiekkakuopan reunalta,
Eskolan ja Ison Vaheen talojen välisen
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aidan läheltä (kartalle merkitty A:lla).

Eura.
c. Tohtori Hackmanin esille kaivamat
esineet.
Löydöt alueelta I.
Pala vaaleanruskeasta saviastiasta; 5,5 cm
x 4,4 cm x 1 cm;

1.. k.. 1; kork. -0,39 m.

Katkelma latteasta rautaesineestä; 3,8 cm
x 2,1 -cm x 0,6 cm; 1. k. 2; kork. -0,39 m.
Kaksi katkelmaa latteasta rautaesineestä;
toinen 4 cm, toinen 2,6 cm pituinen; 1.
k. 3; kork. -0,41 m.
Rautainen naula; 6 cm pituinen; 1. kuin
n2 13.
Katkelma vahvasta rautaesineestä; 6,15 cm
x 2,8 cm ; 1,4 cm;

1. k. 4.

Puujäännöksien peittämä ruosteen syömä rautaisen naulan katkelma; 6,2 cm pituinen;
1. k. 5; kork. -0,49 m.
Samanlainen katkelma; 4,85 cm pituinen;
1. k. 7; kork. -0,57 m.
Pieni puujäännöksien peittämä lattean rautaesineen katkelma; 2,6 cm ; 1,5 cm x 0,4 cm;
1. k. 8; kork. -0,55 m.
Hiilenpalasia; 1. k. 8 a; kork. -0,80 m.
Reunapala tummasta saviastiasta; 4,8 cm
x 4,4 cm x 1,9 cm ; 1. k. 9.
Läpinäkymätön punnisenrusk2,a kolmella keltaisella silmäkkeellä koristettu lasihelmi;
1. maata seulottaessa.

Löydöt alueelta II.
Puujätteiden peittämä rautanaula; 4,95 cm
pituinen; 1. k. 10; kork. -0,28 m.
Tuohenpalasia; 1. k. 11; kork. -0,43 m;
sekä k. 13; kork. -0,55 m.

1909.
Pronssikierukoista sommitettu tähti esi-

5354.
Eura..

liinan helmasta; vrt. kuvaa; 1. k. 12;
kork. -0,41 m.
Puunjäte ?; 1. k. 14; kork. -0,52 m.
Puujätteiden (?) peittämä lattea rautapala; 2,5 cm pituinen; 1. k. 15; kork. -0,51m
Hiilenpalasia; 1. k. 16; kork. -0,60 m.
RaUtanaulan (?) katkelma; 4,1 cm pituinen;
1. k. 17; kork. -0,66 m; (katso n2 31).
Rautainen nuolenterä samaa muotoa kuin
Hackman-Heikel 6910, 11; 12,2 cm pituinen;
1. k. 18; kork.
30.,

Tuohenpalasia; 1. k. 19; kork. -0,63 m.
Pieni kummassakin päässä hiukan kuperalla pronssilevyllä varustettu pronssinen nas ta;
levyjen välillä on nahkan jätettä; 1. k.
17; (katso nQ 28).
Pieni rautapala; 1. k. 20; kork. -0,65 m.
Huonosti poltetun harmaan saviastian kappa
leita; 1. kuin 32.
Samanlainen ,mutta nasta kuin nc 31 mutta sitä isompi;' levyistä on toinen, joka
on nostan pää, iso pyöreä ja kupera toinen pieni, lattea ja neliskulmainen; levyjen

välillä on nahkan pala; esineen suuri n

läpimitta 1,8 cm; 1. k. 21; kork. -0,66 m.
Rautanaulan pää; 1. k. 21 läheisyydestä.
paloja samasta saviastiasta kuin N2 33;
1. k. 21 läheisyydestä.

NQ:t 37-41 ovat löydetyt alueesta II
nostettua hiekkaa seulottaessa.
Hienosta liereästä pronssivartaasta tehty
spiraalisormus, jonka katkenneet päät mahdol
lisesti olivat väännetyt taaksepäin; suurin
läpimitta 2,3 cm; 1. tutkitun alueen (II)

1909.
länsireunasta (hiekan saannin reunasta).

5354.
Eura.

Samanlainen ja samankokoinen pronssinasta
kuin n.Q 31.
Pronssikierukoilla koristettu villavaatteen
kappale.
Kaksi rautanaulankärkeä sekä kymmenkunta
latteaa rautapalaa.
Paloja samasta saviastiasta kuin n2 33 ja
36.
Hiilenpalasia, suureksi osaksi 1. k. 12
ja 14 läheisyydestä, mutta korkeimmalta,
noin -0,25 m syvyydeltä.

B.
.Löydöt PappilanmäestA,.
Esineet. nQ 43-45 osti tohtori Hackman
Euran pappilan puutarhuri Artturi Koskilahdelta, joka oli löytänyt ne pappilan kyökkitarhasta.
43.

Katkonainen lattea rautahela; toisen
pään reuna pyöreä; toinen pää puuttuu;
eheässä päässä pieni reikä naulaa varten;
esine vivahtaa kilven kädensijaan Hackman,
Die ältere Eisenzett 222; nykyinen pituus
15,5 cm; pään leveys 4,2 cm; 1. tien varrelta. Esineen ikä epämääräinen.

La

Idojen avonaisten pronssirenkaiden muodo
tama ketju; 26,9 cm pituinen.
45.

Kaksi villisian (?) torahnmmasta.
Esineet n2 44 ja 45 löydettiin lähetysten eräästä ma-japensaiden multnpenkist..
Vrtaa aikaisempia löytöjä Pappilanmäestä

1909.
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ng 52; 65; 1120:1,2; 1822; 2699:1-23;

Eura.

4160:51.
C. Löytö.
46.

Fasetteeratuilla päänupeilla varustettu
pronssinen rengassolki samaa muotoa kuin
Hackman-Heikel 40.14; pronssinen , paljin on
jälellä; suurin läpimitta 4,7 cm.
Soljen on löytänyt seppä Kustaa Rauteli
perunamaastansa Krouvilan talon vierestä Sorkisten kylästä.

5355.
Kokemäki.

Tavattoman pitkä ja paksu,- kummassakin
päässä kolme isoa naulareikää

kilven käsi-

rauta vanhemmalta rauta-ajalta; 95 cm pituinen.

Esineen osti tohtori A.Hackman virkamat,
kallansa kesäkuussa 1909 Kokemäen Kakkulaisten kylässä mylläri Oskari Rautiolta, joka
oli sen löytänyt Kakkulaisten kylään kuuluvan Pahdinin kosken partaalla sijaitsevan myllyn viereisestä varhemman rautakauden
kalmistosta.
Vrtaa aikaisempia löytöjä samasta .kalmistosta nQ:t 2974:1-24; 2993:1-45; 2998:18;
3175; 3988:35-42.

