1934.

9854.

L9.

Kahdeksan ,neliniitisen villakankankaan pa- (valok.10252.)
lasta, kolmessa pronssilankakierukoita

Eura.

ja

kahdessa lautavyötä, sekä kolme kierukkakoristeen osaa.
Löytö = 9854:14.

20.

Keritsimet, ruostuneet, ja löydettäessä

sär-

kyneet, toisella puolella raosteista puujätettä.
Löytö = 9854:14.

21. Kuusi rautanaalaa.
Kolme raudapalasta.
Löytö = 9854:14.

9855.

Euran Pappilanmäestä kesällä 1934

Eu.ra.

kaivetat esineet. - S.Pälsin kaivauskert.
top. ark.

Rautakeihäs, raostunat, terä putken levyine
hoikka, putkessa raostunatta puuta. 375,5;
25; 8 mm.
Löydetty Euran Pappilanrnäen v:n
1934 kaivaaksen luoteiskulman ko
dalta pihatien leikkauksesta ir+
taantuneesta sorasta.
Miekka , säilä leveä ja tylppäkärkinen, väi
tin lyhyt, ponsi kolmikulmainen, ruodossa

1934.

9855.

ruostunutta puuta, säilässä ehkä raostanut-

Eura.

ta nahkaa; aseen koko pit. 791 mm, säilän
lev. 50,5 ja paks. 6 mm; väistinen pit.
91 mm; ponnen lev. 76 mm.
Haudasta I, luajätteiden oikealta
puolelta, seuraavien keihäänkärjen
(9855:3) ja pronssisoljen(9855:4)
vierestä, syrjältään. Fonsi oli näkyvissä tieleikkauksessa. Valok.4-8

Keihäänkärki, ruostunut, terä jotenkin putken levyinen; putken suusta kappale lohjer.
nat. 318, terän lev. 28 ja paks. 8 mm; putken
läpim. 30 mm.
Hauta I, miekan 9855:2 vierestä,
soljen 9855:4 alta, kärki näkyvi sä leikkauksessa. Valok. 4-8.

Pronssisolki, hevosenkengänmuotoinen, iSo,ke- (valok.9990.)
nä lattea, viivoilla 'ja pisteviivoilla koristettu, sakarat korkeat, nelikulmaiset, pa
jin pronssia, palkimessa ja kehän alla ne
liniitistä villakangasta; kehä

79,5>< 75 mm;

sakarain kork. 18 mm.
Hauta I, keihään
9855:3 putken p 1
tä miekan 9855:
väistirnen vieres
tä, sakarat ylös
päin ja vasemmalle. Kangasta tus
kin mennyt kaive
taessa hu,kkaan7Valok. 7c8.

1934.

9855.

5.

Veitsi, pieni, ruostunut, ruodossa ruostunutta puuta.

Eura.

16215',-.7 mm.

Hauta I, soljen .9855:4 kohdalta,
vasemmalta. - Valok. Wc8.

Keihäänkärki, ruostunut, lyhyt, lehti putkea
leveämpi. 231, 27, 7 mm.
Löytynyt Itn ja II:n haudan väli
tä, tuskin kuulua kummankaan kalustoon.

Sirppi, pahasti ruostunut, maasta otettaess
kolmia katkennut; kärki ja kanta puuttuu;
pit. n. 235 mm.
Haudan II länsipäästä.

.

Kierresormus, osaksi 5-kierteinen, läpim.
20,5 mm.
Haudan II keskeltä.

Keritsimet, perä hoikka, terä lyhyt, läpiruostuneet. Pit. n. 195 mm.
Haudan II itäpäästä.

Saviastianpalasia, 11 kpl.
Haudan II itäpäästä.

1.

Keihäänkärki, ruostunut, hoikka, terässä kan-

valok.9993.)

1934.

985,5.

takulmat, putkessa ruosteista puuta. Pit.

Eara.

369 mm, terän lev. 34 ja paks. 11 mm, patti.
paks. 23 mm.
Haudan III länsipäästä, syrjältää
kärki länteen.

Pronssisolki, hevosenkengänmuotoinen, tehty
pyöreästä vartaasta, jonka päät on taottu
litteiksi ja kierretty sskaroiksi; sakaroi
sa ja. palkimen sinkilässä parittaiset ko
risteviivat; solki 46x 43 mm; palkimen pit
64 mm.
Kolme paakkua kankaanjätteitä, soljen alta.
Hauta III, keihään
9855:11 putkensuun
kohdalta ja vasem
maita puolelta.

Puukko, pieni, terä kapea, paksu ja, kolmisärmäinen, pää haperaksi lahonnutta

(valok.9991.)

pään juuressa pronssilangasta väännetty ne
linkertainen rengashela; terän pit. 65, lev
;. 6,5 mm, helan paks. 15,5 mm.
Hauta III, soljen 9855:12
täpuolelta, otettu maasta mu
tapaakan mukana, josta museosa perattiin lisäksi esinee'
9855:14-20.

1954.

9855.

14.

Tupen osia, kaksi katkelmaa kaksinkertaivalok. 9991.)

sesta nahkaliuskasta, joka on ollut sau-

Eara.

matta pronssiliuskoilla ja -niiteillä, toisessa katkelmassa rautainen rengas ja sii
nä rautaisen ketjunnivelen pätkä.
Neliniitistä villakangasta.
Hauta III, samasta paakusta kuin
n:o 9855:13, villakangas alta.

15.

Tulusrauta, pieni, lyyrynmuotoinen, päässä
rautarenkaan katkelma, päällä
(valok.9991.)

olleeseen sivuun ru.ostunut
kiinni kankaankappale, alla
soraa vastassa paksahko kangaspaakku. 58, 26, 6 mm.
Hauta III, samasta paakusta luin n:o 9855:13.

Länsimaisen hopearahan kappale

(valok.9992.)

Löytö = 9855:13.

Kimppu harj.aksia(?), reunassa poikittaisia (valok.9992.)
lankoja, ehkä siteen jätteitä.
Löytö = 9855:13.

Tuohiesineen osa, toisella puolella punon- valok.9992.)
takoriste.
Löytö = 9855:13.

1934.

9855.

Hermen osa, puolikasta isompi, keltainen,

Eura.

koristeina monivärisiä sädepyöryköitä.
Löytö = 9855:13.

Pronssilangan katkelma; nelikulmainen, käyrä-,
20:A4,5;,, 3,5 mm.
Löytö = 9855:10.

Rautaveitsi, ruostunut, katkennut; pit. 131,
lev. 19, paks. 8 mm.
Hauta IV, kärki etelään.

Sirppi, ruostunut, kolmia katkennut, viikat- (valok.9993.)
teenmallinen, kannassa lyhyt kynsi. Koko pituus n. 260 1M,.
Hauta IV, kärki etelään, lappeellaan,
kynsi alla, katkeillut maasta otat
taessa, mahdollisesti jo kaivettaessa.

Pronssilankakierukoita, yksi kaksinkertainen
erillään, toiset kahdeksankertaisen, vinosti
limittäisenä ryhmänä, sisällä ja alla sekä
sivuilla puun, luun, karvojen ja ehkä kan-

1934.

9855,

kaankin jätteitä, irrallisen renkaan läpim.

Eura.

20 mm, langan paks. 2 mm.
Hauta IV, itäpäästä.

Sormus, valkoista metallia, nähtävästi huonoa
hopeata, pinnassa vihertävää ja tummaa hometta, kahtia katkennut, soikeassa ja kuperassa kannassa punsattuja koristeita; läpim. 20 mm, kannan lev. 11 mm.
Kaivauksen 1:1 ruudun keskeltä,
20 cm syvästä.

Vyönsolki, pronssinen, paljin rautaa ja ruosteen hävittämä, kannassa pronssikiskolla
kiinni niitattu hihnanpätkä. 72,5; 24,5; 9
mm.

Kaivauksen I:1 ruudulta, läheltä
sormusta 9855:24.

0

00

Saviastianpalasia, 7 kpl.,kolme liittyy yhteen muodostaen tasapohjaisen n. 16 cm korkean astian laitaosan.
Ruudulta II:1, haudan IV eteläreu
nan kohdalta, vain 20 cm syvästä
ja siis yli 60 cm muita löytöj
ylempää.

Saviastianpalasia, 36 kpl.,tasapohjaisesta as
tiasta, jonka suussa on ollut kolminkertainen nuorakoriste.
Ruudulta 1:2, 90 cm syvästä, siis
jotenkin yhtä syvästä kuin haudan
III esineet.

