1880.
2029.
Pihtipudas.

2030.

21 kaikki ovat löydettyjä. SMY:n Aikak.
V, s.

162, kuv. 23., n. 158.

Luettelo Gulddyntin löydön esineistä
ka toht. Ranckenin toimesta S.M.Y:4.1e

jot
lai-

tettiin ja ilmoitettiin 6.10. -80. S.M.Y:n
kirjekokoelma 1879-82, sivv. 214, 215; 218223; 298-301; pöytäk. main. päiv.

Vöyri
Gulddynt

Samasta Gulddyntin mäestä, josta syks.
1879 lähetettiin yhdistykselle muinaisesinei
tä (luettelo N° 1971), löysi talollinen Kjerp
kesällä 1880 hietaa kaivaessaan eri kerroil
la paljon varhemman rautakauden esineitä,
jotka eri lähetyksissä tulivat yhdistyksen
kokoelmiin. Esineet ovat:
Viivoilla koristettu pronssinen kaarisolki,

(valok.5523).

saman näköinen kuin J.R.A., Muinaisj. IV,
kuv. 1256.

Siselöity

tasavartinen pronssisolki, jonka

kumpikin pää lopptiu lohikäärmeenpää-koris-

(valok.V.A.39:1).
(-"- 7744).

tukseen; varsi on soljesta katkennut; ilman
paljinta.

. Neljä samoin koristettua onttoa pronssinappi
kaksi yhdenkokoista isompaa, toiset kaksi er

(valok.5575).

kokoista , pieniä. (Kts. luettelo n:o. 2051).
(valok.5523).
Yhden sisästä näkyy lähteneen levykantainen (-"-V.A.50:5).
tappi. Verif. s. 222).
4. Poikkiviivoihin ja kahteen korkokoristukseen

1880.

2030.

päättyvä palanen avonaisen rannerenkaan pää

Vöyri

tä.

(Gulddynt).
Kaksi pronssilevyä, joista toinen nähtävästi on toinen puoli vyönsolkea.

Vähäinen rautahela, naula kummassakin pääs-

sä.
Palanen pyöreää, keskeltä paksumpaa luura- (valok.V.A.
36:19).
tasta, koristettu rengaskoristeilla.

Kaksi särkynyttä soljenpaljinta.
Kultasorrnus
vanne

6 mm

suusta 15,5 mm läpimitaten,
leveä, järeää tekoa ikäänkuin

(valok.5523)•
(-"-V.A.54:1).
(-"- 7070).

vuoleskeltu tahi taottu kaavallaan ollessa.

Särmitetty sininen lasihelmi.

(valok.5523).

Palanen pitkinpäin kulkevilla pistekoristuk- (valok.5523).
silla koristettua, emaljoidun rannerenkaan
päätä (vrt. J.R.A., Muinaisj. IV, kuv.1257).

Palanen keskeltä kapeneva, vinoneliönmuotoon (valok.5523).
käyvillä viivakoristuksilla kaunistetun rannerenkaan

päätä.

Varsiputkellinen keihäänterä, heikkoa tekoa, (valok.5429).
kovasti ruosteen syömä.

Kaksiortiset, isorenkaiset kuolaimet, toinen
rengas poissa ja orsi mutkasta katkennut.

Kaksi kummastakin päästä renkaalle taivutet- (valok.5647).

1880.

2030.
Vöyri,

tua rautaesinettä, kumpikin-toisesta päästä
sujunut ja toisesta pieni rengas katkennu

(Gulddynt).
Toinen terä keritsimistä.

Veitsenterä, ruoto ruosteesta katkeillut.

Palanen rautaista helaa.

Ohkainen, karkeatekoinen kultasormus,kapea
vanne ympäriinsä keskeltä harjalla.

(valok.5523)
1C -"-V.A.54:3).
(-"- 7070).
vrt. pöytäk.

Samallainen esine, leveämpivanteinen; arva- ,(
valok.5523).
(_u_
7070),
tenkin rautakangella katkaistu.

Vähän etelämpää kuin edelliset esineet löytyi, paitsi hiiltynyttä puuta ja
hiilensekaista multaa;
Pitkä veitsenterä, jotenkin hahmoillansa,
ruodon kanssa

185 mm p.

Muutamia kyynäriä vielä etelämpää,
ensimäisten aseitten löytöpaikasta n. 10
syitä, oli multa myöskin hiilensekaista,
m.m. nousi siitä kolme koristamatonta savi
astian palasta. Seuraavat rautaesineet löy
tyivät siitä:

Vähäinen keitti, 117 mm p. Vrt. J.R.A., Muinaisj. IV, kuvv. 1252 ja 1253.

Kaksi isoa veitsenterää, toinen ruodon
kanssa 21,4 cm., toinen 18,7 cm. p.

1880.

2030:

Putken puoli keihäänterää, joka on niskois_

Vöyri

ta katkennut.

(Gulddynt).
Puolipallonmuotoinen rautapellistä tehty hela, tappi keskellä; luultavasti puuvarren
(miekanponen?) päähela.

Toinen terä keritsimiä (Vimosen löytö 1:17).

Pieni rautapelkka, jonka päässä on 6 hammasta, niistä 3 katkennut.

(Latjine).

2 . Vaskihela tikarin kahvan tyvipääStä kai,

Kts. pöytäkT
6/10-80.
sirpinterästä kappale, kaksi saviastiankappa(valok.V.A.
64:12).
letta y.m. sirpaleita ja joukkoon tullut
hevosenhamnas, josta ei liene kirjoissa tietoa.

29. Kahden poltetun luurangon jätteitä sekä hiiZ-

tä.
Vöyri
(Latjine)

30. Pari muodotonta rautakatkelmaa, poltettua
luusirua - ja hiiltä hautarauniosta Latjinen
luhdolta, 2 virstaa Gulddyntin kalmistosta
pohjoisluoteeseen. S.M.Y. 6/10 1880; verif.
s. 219.

(Gulddynt)

Senare tillägg (1926):
Med nummer 2030:28 . har de

tom blivit u

märkt ett° i elden mycket skadat fragment
av ett spänne av dåligt silver. Fragmen-tet synes bestå av övre delen av ett
reliefspänne, nämligen det fyrkantiga överstycket med n'ålfästets skiva och en del

1880.

2030.

av bygeln. Överstyckets ornament äro helt

Vöyri

utplånade; på bygeln synas längsgående pa-

(Gulddynt).

raliella band mellan två rankor av vilka
dock endast den på vänstra sidan kan urskiljas. Jfr. det norska reliefspännet
0ldtiden 1, sid. 59, fig. 13.
Sannolikt hör fragmentet till de av
Kjerp på Gulddynt hittade och åt doktor
Rancken sålda föremålen.

2031.

Luettelo muinaisesineistä, jotka K. Kil
Linen SMY:n stipendiatina kesällä 1880 keräili Vehmaan

kihlakunnasta ja jotka Yh-

distykselle ilmoitettiin 6.10.1880. SMY:n
pöytäkirja 6.10.

-80,

Killisen kirj. Y:lle

15.8.-80 ja 28.2._81.

Laitila

Leveäteräinen varsiputkellinen, kärjestä
katkennut keihäänterä,

-näköinen,

27,3 cm p. Löydetty Laitilasta Salon kylästä. (S.M.Y:n M.kakausk. VII, s. 143).

Kappale uudenaikaisen miekanterän juurta,
ruotoinensa; pitkin teränlapetta on kummallakin puolella viisi juovaa. Löydetty Laitilasta Salon kylästä.

Pronssista valettu kotkanpää, luultavasti
tikarin t. jahtipuukon päähela. Syttylän
kylästä samasta pitäjästä löydetty talon
perustusta kaivettaissa.

