1879.

1969.
Eri pitäjistä

(?), jonka roomalaiset numerot ovat asetetut
päinvastaiseen järjestykseen kuin kelloissa
tavallisesti ja jonka keskelle on kiinnitetty yli laidan koukistuva hanka. Löytöpaikka tuntematon.

Rovaniemi

137.Erään taikapussin sisällyi, johon kuuluu tulusrauta, vaskiraha l 3

hammasta (yksi kar-

hun-), piikiveä, pihkaa, känsää (?) y.m. Saatu Rovaniemeltä.

1970.
Vähäkyrö

Pormestari J. Nygrenin lahjoitus , S.M.Y:
lle ilmoitettu 15.10.79.
Tuluskivi valkeaa kvartsia, 86 mm p., keskeltä 47 mm 1., 29 mm pks.; tuntuva kantimen juo
va ympäri kiven. Heinää tehdessä löydetty
1875 Jakob Vanhalan talon niityltä Järvikyiästä Vähänkyrön pitäjästä. (S.M.Y:n kirjeko:
koelma 1878-79, siv. 657 ja 763-67).

1971.

Kaupp. Erik Sandåsin S.M.Y:lle lahjoittamat varhemrnan rautakauden esineet, jotka yhdistykselle ilmoitettiin 15.10.79.

Vöyri

1. Suuri tasavartinen pron sisolki, katkennut
keskellä olevan vähäisen kaaren laidasta.
Esine on kuvattuna J.R.A:n Muinaisj. IV, kuv.
1261. Vrt. myös Montelius, Sveriges Forntid,
Atlas, kuv. 440.

1879.

1971.

Kullattu pronssinen kaarisolki, myöskin il-

Vöyri

man neulaa. Ktso J.R.A., Muinaisj. IV, kuv.

(Gulidynt).

(valok.5523).
(_It_ V.A.39:5).

1259.
Pronssinen kaarisolki, kuvattuna J.R.A., main

(valok.V. A .38:16).

teos, kuv. 1256; vrt. myös Montelius, main.
teos, kuv. 438.
(valok.5523).
Pronssinen neula, J.R.A., main. teos, kuv.
1262.
Miekan nupin ylinosa pronssista, sivulta
kolmiomainen, kuvattuna J.R.A:n main. teos,

(valok.V.A.64:9).
(-"- 10089).

kuv. 1260.
Litteä helmi meripihkaa, 29 mm läpim.,

(valok.5523).

13,5 mm pks., J.R.A., main* teos, kuv. 1259.
Veitsenterä, pitkä ja ohutruotoinen, yhteensä
161 mm p., J.R.A., main. teos, kuva 1264.
Pahasti ruosteen syömä veitsen terä; J.R.
main. teos, kuva 1265. Aseesta on kuvauksen jälkeen pieni palanen kärjestä kat
kennut.
Veitsenterä, kärjestä katkennut ja ruodonpää sivulle sujutettu; kuvattuna J.R.A:n
main. teos, kuv. 1266.
Juuripuolelta viistoon katkennut leveäruotoi
nen veitsenterä, 113 mm p.
Tulirauta, kuvattu J.R.A:n main. teos, kuv.
1263.

(valok.V.A.79:8).

1879.

1971.
Vöyri
(Gulldynt).

12. Toisesta päästä suippo, toisesta renkaalle
sujutettu piipun kaivimen näköinen rauta-

Valok.V.A.
79:23).

ase, ktso J.R.A., main. teos, kuv. 1268.

13. Pronssinen rannerengas ohkaista levyä, ko- (valok.5523)•
ristettu kahdella rinnan käyvillä juovil- (-"-V.A.50:24).
la ja pienillä kulmaviivakoristuksilla niiden pohjassa. J.R.A., main. teos, kuv. 1257.

Ruosteen kuluttamat, kahdeksi kappaleeksi
katkenneet, pienet keritsimet.

Juurenpuoli nähtävästi isonlaista rautaista veitsenterää, josta ruoto melkein ko-

Ktso S.M.Y:n
kirjekokoelma
1878-79, siv.

konaan katkennut pois.
Kaikki ylläluetenut esineet on
löytänyt keväällä 1879 talollinen Erik Kjerp
Bergbyn kylästä Vöyriltä, "Kankaan" hietakuopan (luoteeseen Vähänkyrön ja Vöyrin
välisestä maantiestä) ja mainitun kylän
välillä olevan Gulldyntin mäen laelta,
ktitkiNRRRRRR &ffi4x Wäl% XäUx1 kaivaessaan
erään kiviroukkion keskustassa olevasta syvennyksestä hietaa maantien korjuuta varten.
Hiedassa tavattiin, paitsi lueteltuja metallikalujal n.

kyyn. syvyydessä hiiliä

ja hiilensekaista maata sekä koko joukko
ihmisen luita. (Löydöstä ynnä löytöpaikasta on tarkempia tietoja toht. 0. Ranckenin
kirjeessä S.M.Y:lle

7 p:ltä elok. 79., kir-

jekokoelma 1878-79, siv. 721-4 sekä S.M.
Y:n pöytäk. main. päiv.).

1879.

1971.

Samma år som föremålen 1971:1-5 hittades av bonden Erik Kjerp även de två
här nedan under nris 1971:16 och 17 beskrivna guldföremålen på Gulldunt. Dessa
inköptes 26.5. 1880 av Universitetets myntkabinett och överfördes jämte hela myntoch medaljsamlingen år 1921 till Nationalmuseet. Jfr. Universitetets Myntkabinetts
diarium "Föräringar och Inköp m.m. af mynt
och medaljer till K.A. Univ.:s mynt- och
medaljkabinett" (höstterminen 1850- hösten
1894) nr. 363, 13.5.1880: "Skrifvelse fr.
Civil exp. att dr J.O.I. Raneken insände 1
ring o. 1 mynt2 hvardera af guld, påfunna
av en bonde i Wörå sn, med erbj. att inlösas. Bifll till inP5sen i km

26 maj.

(N.B. Äfv. till etnogr. museum torde Raneken
ha insändt delar af Wörå fyndet?) Inlöst
med 42 mk. 20 p. - Jfr. också SMY:n,

pöy-

täkirjat - - FFF:s protokoll II sid. 203
o. 221.
Solidus av Valentinianus III (423-455). Av.
Kejsarens bröstbild i profil mot höger
med diadem2 pansar och kappa. Omskrften:
DN PLAVALENTI=NIANV(hål)PFAVG. Rev.: kejsaren en face stående2 med högra foten
trampande

en orm med människohuvud; i hög-

ra handen en korsstav2 i vänstra en Victoria på glob. 0mskrften: VICTORI=AAVGG; i
fältet R - V.
Exerg.:CONOB. Vikt 4,4 gr.
Sluten ojämn,

något kantig guldring; störs

yttre diam. 2,2 cm; vikt 8,35 gr.

