1915.

6861.
Sibbo.

Särskilda prof, tagna af A. Tavaststjerna vid undersökning 27 okt.. 1914 af
Sibbo k:a (grundmusren). Nedan använd litte
rering hänför

s 1 cr

till A. T:s relation

iu

af undersökningen (se hand1ingarna från
Arkeol. Kom:ns möte 26.ÄI. 1914.

Brukblandad lergods

tagen

75 cm

under

jordytan emellan stenarna i sjäfva grundmuren på. kyrkans sydsida

c:a 6 m från

kyrkans sydöstra hörn (profgropen C ).

Brukblandad jord med inmängda smärre tegel_ och benskirfvor tätt underifrån stenen al fot N° 7,

närmast• under jordytan

grundmuren vid gropen C.

Nytt takspån ,

6 " x 24 " (15 x 60.5 cm)5

i tjocklek afsmalnande från 1 -11 " (32 mm)
vid den spetsade nederdelen .till 2 å 3/16å
4 mm) vid den öfre

taget frän ett obety

ligt , från senaste taktäckning resterande
lager spän i klocketapeln"

6862.
Masku.

Prof pt originala ka1kmälningar från
Masku kyrka l tagna vid Alarik Tavaststjern
undersökning af kyrkan juni 1914 och jan.
1915. Beträffande litterernigen nedan jfr.
signeringarna i specialer och detaljer af
hithörande material i S..H.M:s samling kalle
ringar äfvensåm

särskilda A. T:s inlagor

till Arkeol. K:nen.

1915.
6662.

Prof pä ornamentik i svart (B-lagret) från

Kasku.

garneringen på frontsidan af väggpelaren
(21 ) mellan I och II. Obs. penseldragen
som ange att målningen anbrakts på fri
hand l utan schablon.

Prof på garneringsdraperi i svart (b1åsvart), B- lagret

från väggpelaren

3

mellan II och III. Ställvi.s har kvarlämnats stycken af den röda C- målningl
som täckt den svarta.

Lösa bitar hvitmening från samma väggpelare (3) utvisande de olika målnings skikten
B (svart) och C (rödt).

4.

Bitar med svart B- slingfragment från

11,

norra väuen;
bitar från ti1lhörande gråa bård3
från de målade svarta ramverken (13-

perioden) å samma vägg;
från garneringens B- ornamentik;
gult från samma B- garnering
I)
g) svart (och rödaktigt svart) från samma
B- garnering.

5.

a) 5-U5rre bitar hvitmening från III, norra
väggen;
en profbit från samma vägg med de
båda röda lagren (B och C) tydligt skilda
Fästar i gips;
smärre stycken med rör B- målning
d:o

med rör C- målning.

