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.

1880.

2031.
Uusikirkko

4, Pitkäputkellinen, ohut keihäänterä, myöhemmän rautakauden muotoa, loivaolkainen, terältä sekä myöskin putkesta rappeutunut,
kärki katkennut, yhteensä 38,5 cm p. Kallelan kylästä Uudenkirkon pitäjästä.

Yksipuolinen venäläinen painetti, renkaalle
sujunut ja putki haljennut ruosteen jäljiltä. Löydetty suosta läheltä Kallelan
kylää Uudenkirkon pitäjästä.

Saviastianpalasia ja hevosenhammas , kivikummulla peitetystä, haudasta Pehdon kylästä Pietilän talon maalta. (Aikakausk. VII,
siv. 163).

(Nohkola)

Varsiputkellinen keihäänterä, 25,3 cm p.,
muodoltansa verrattava Aspelin , Muinaisj.
IV, kuv. 1338 y.m.
Samallainen esine,

putken suu lohjennut,

28.8 cm p.

Ruodollinen keihäänterä samaa muotoa kuin
kaksi edellistä ruotoinensa.

Iso veitsenterä, ruodon kanssa 22,2 cm p.,
juuren puolelta terä ruosteen lohkoma.

Pienempi, ruosteen kuluttama veitsenterä,
ruotoinensa 10 cm p.

Reunukset kilvenkupuraa, jonka hattu on
lohjennut pois.

S.M.Y:n Aikakausk. VII,
siv. 167.

1880.

2031.
(Nohkola)

13.-Juuripuoli si2minterää, muodoltansa verrattava Muinaisj. IV, kuv. 1342.

Kaksi kappaletta pyöreävartaista pronssista kaularengasta, joka on kummastakin pääs
tä paksumpi; kappaleitten välistä on joku
osa poissa.

Kaksi pronssista ristisirateilla koristet- (valok.V.A.51:8,9).
tua rannerengasta, kummassakin kolme kohoavaa vannetta poikki renkaan; renkaat
ovat toiselta puolelta kumpikin sileäksi
hiotut, joten vastakkain

asetettuina näyt-

tävät pidetyn samassa kädessä; toinen ren
gas on päistä hiukan katkennut.

16. Kahdeksi katkennut pronssinen rannerengas, (valok.V.A.51:19).
koristettu kolmiomaisilla pistesirateilla.
Vrt. Muinaisj. IV, kuv. 1351.

17.Pronssinen kupurasolki,

7,3 cm ristiinsä, (valok.6260).

koristuksena seljässä risti, jonka saka-

(-"-V.A.42:4).

roissa kiemurtelee kaksijuovainen kohoava
levy, avoimet reijät sen mutkissa ; paljin
poissa..

18.Pienempi pronssinen pyöreä kupurasolki,

(valok.6260).

(-"-V.A.42:3).
5.8 cm ristiinsä, palkimeton, kiemurtelevia
parijuova koristuksia seljässä.

19. Samållainen esine, laidasta hiukan lohjennut, reikäkoristuksia keskellä (vrt. J.
R.A., Muinaisj. V, 1805 y.m.).

(valok.V.A.39:20)

1880.

2031.

Kappale pronssisen kupurasoljen reunaa.

Uusikirkko
(Nohkola).

rautainen soljenpaljiq.

Särkynyt

Palasia kaksinkertaista spiraalikierteist'
pronssiketjua.

Kappale polttamatonta sääriluun päätä.
M't 7-23 kuuluvat "Nohkolan löytöön", joka
on saatu sen nimisen talon lähistössä. olevista haudoista, paikan asemasta ja maanlaadusta ktso paitsi yllämain. kirjeitä,
Aikakausk. VII, siv. 165 seur. Yksi löytöön
kuulunut pyöreä kupurasolki näyttää museoss
hävinneen.
Samaan lähetykseen kuuluu vielä:
Kokemäki

Pyöristetty, kummastakin päästä ruodolle
taottu rautainen teräase, kaapimarauta (?)
-muotoa. Kaivettu esiin haudasta
läheltä Killan ketoa, Kokemäeltä. Sitä seu
rasi myöskin Kokemäeltä lehmän sääriluusta
sepitetty luistin.

Pyöreä, keskeltä kupuralla oleva pronssinen
hela, jossa on ristissä kahdenpuolen kirjain F 5 ynnä viiden päällä. kruunu. Saantipaikasta ei ole ilmoitettu.

Hienoa merisimpukansekaista hietaa uunin kal
taisesta halkeamasta Haukvuoren linnassa
Laitilassa. M.Y:n Aikakausk. VII:132.

