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ojassa, kuin se on katkaistu sitä on vielä

Ylistaro.

sinne jaanyt, sitä ei saatu enempää kuin
se moni poikki ojaan".

Ilmajoki.

874. Luunalanen, lävellä: varustettu ja koverrettu, joutsipyssystä(?), Juoppilan kylästä Mäki
rahkolan torpasta mäestä löytty sammalten
seasta;

sillä paikalla on jättilisiä asu-

nut".

875. Pieni luulusikka. Piirtolan kylästä Kappalan mäestä vanhasta -"sotaplasista" löytty.

Turku. 876.Lävellä varustettu ukonnåamaria kuvaava , rautalevy. Antanut urkunisti Jaakko Perä, joka on
sen löytänyt likeltä Aningaisten tullia Turussa.

Ilmajoki.

877. "Kultasydän". Löytty pellosta "Takeitiän torpasta":

.

2217.

Muinaisesineitä, jotka loismies Juha
Heikki Junnilan talosta (Kordialan)kylästä
Uudenkirkon pitäjää kevääl3ä 1881 tai 1882
löysi saman pitäjän ja kylän Pärkön talon
vieressä olevaan mäkeen puutarhaa tehdessän.
Tarkempia tietoja löytöpaikoista kts. SMY:n
pöytäk.29/V.83 §7 ja (v:en 1883)verifik.ss.550-

559 ja s. 594 sekä H.I. päiväk.18/7 1883.

H.M.18/VII 83.

1883.

2217.

Nelinkertaisesti kokoonväännetty kaksiteräi-

Uusikirkko

nen rautamiekka, myöh. rautaIiden yleistä

Turun 1.

tyyppiä.
muotoon väännetty samallainen miekka
83

sm ptk, suurin leveys 41 mm.

. Kolmeen palaseen taitettu samali. miekka
89

(36

+ 31

+ 21 -).) sm ptk., 46

mm lev.

4. 5; muotoon väännetty kärjestä, kahteen
palaseen taittunut

miekka,, samaa laatua kuin

edellisetkin, 84 4(64 + 11

9 2'1 -)sm ptk, 42 mm

lev.

- 11. 7 suurempaa ja pienempää palasta edel
listen tapaisista miekoista; niistä 2 tyvipuolta ja kolme kärkeä; palaset 6 ja 7 kuuluneet yhteen; kaikki jäännöksiä luultavasti
kolmesta miekasta. N° 5 on 67 sm ptk ja 53 mm
lev.; n:o 6:n

ehjä ruoto 14 sm ptk, n:o 9 33

sm ptk, teränkatkelma; n:o 10 36 2 sm ptk; n:o
11 151 mm ptk.
277 - mm ptk, 28-20 lev, hamarasta

6 mm

pks. tutkaimelta katkennut veitsenterä, lehti

(valok.V.A.
65:13).

ollut molemmin puolin kaunistettu uurretuilla
viivoilla; muoto ----

374 mm ptk, 31 å mm lev., 10 mm pks veitsenterä, jonka ruoto sivulle kaareen väännetty;
muoto - Edellisiä ohuempi veitsenterä, 290 mm ptk,
34 mm lev, 9- mm pks

-muotoinen.

1883.

2217.

395 mm ptk, 31

15. Kapeateräinen veitsenterä

Uusikirkko

lev., 8

Turun 1.

muotoinen.

mm

mm pks, luokkaan väännetty

Ruodolla ja ruotovarrella varustettu väkäkei
häs, kokoon väännetty, 59 (12 + 18 + 29)sm
ptk, väkien kohdalta 43 mm lev, ruotovarsi
- .

22 mm pks, muoto

Edellisen tyyppinen, mutta lyhytiehtinen
väkäkeihäs ruödon ja kärjen päistä väännetty
ja kahteen palaseen katkaistu 40(12 + 11 +
16 -- )sm ptk, lehden leveys 30 mm; ruotovarren
paksuus 19 mm

muot.

Varsiputkella varustettu väkäkeihäs 298 (125
+ 173)mm ptk, väkien kohdalta

37 mm lev, ruo-

to 19 mm pks; muodoltaan ase

Pitkällä varsiputkella varustettu suikealehtinen keihäänkärki 331(175 + 156)mm ptk, 25 +
mm lev, 20 mm pks, ruoto

Pieni ruodikas ohutlehtinen keihäänkärki vää
netty, 207 mm ptk, 33

to

mm lev, 7 mm pks; muo-

•

Pieni edellistä suikeampi keihäänkärki ruoto
varustettu poikkiniitillä 192 mm ptk, 30+ mm
lev, ruoto 11 mm; pks; muoto

•

Risainen kilvenkupura, n. 94 mm ristiinsä lä_
pimitaten

muotoinen; löydetty syvem-

mältä kuin muut esineet.

1883.
2217.
Uusikirkko.

23. Poikkinaiset kuolaimet, renkaat läpimitaten

77-79 mm.
Kolminiveliset kuolaimet, renkaat tavattoman
suuret, 98-100 mm läpimitaten.
Kannus, josta kannuspyörä on poissa,
näköä.
Pienet teristä katkenneet keritsimet, 113 mm
ptk, 35 mm lev.(yhteensä), 13 mm pks.

•

Veitsen katkelma, hiukan vääntynyt, 158 mm
ptk, 26 mm lev, 5 mm pks.

•

Kuontalovarras (?) renkaalla varustettu; var- (valok.V.A.
37:15).
teen tyvipuoli pronssi-silauksilla ja poikki
käyvällä

nastalla kaunistettu; pituus 205

mm, renkaan leveys 662
29-31. 5 kappaletta nauloja

mm
joista 1 pari (N:o

29) n. 4 2 sm:n ptk niittinauloja, toinen pari yli 3 sm ptk.(n:o 30) ja 1 (n:o 31)762 mm
ptk. naula 1 -1
32. 106 mm ptk, rautainen kuurna 1. rännis josta
kin tuntemattomasta esineestä. N°t 1-32 kaik
ki rautaisia.

33, Pronssinen miekan-väistin4 117 2 mm ptk, 30
mm lev, 15 mm pks, sisältä, ontto, muodoltaan

(valok.6914-1'
( -"-V.A .64:1(

34. Samanlainen mutta pienempi ja rikkinäinen;

(valok.691415).

reijissä vielä rautasisuiset pronssinastat
jälellä.

1883.
2217.
Uusikirkko.

35.

Pronssinen miekankahvan-nuppi syrjässä kaksi (valok.6914-15).
(
pientä korvaketta ja toisessa sivussa aukko, 58 mm ptk, 17 mm lev., 22 mm korkea; viiva!- ja, kulma-koristuksilla kaunistettu; muoto

. N°t 33-35

kuuluneet luultavasti

alussa kerrotuihin miekkoihin.
. Ohkaisiin rautalevyihin kiinnijuotettu prons
siliuska, kuulunut johonkin tuntemattomaan
esineeseen.

Päistä leveämpi kaareen väännetty pronssiliuska, tuntematonta tarkoitusta.
Vahva pronssinen rannerengas
tiinsä läpimitaten;

67-77

mm ris (valok.V.A.51:22).

muoto kts.

kuvaa; takaa koristeeton ja ohuempi. Vrt.
Aspelin kuvat 1V:1624.

Puolisko pienestä päähän paksunevasta prons
sisesta rannerenkaasta, joka on uurteilla

(valok.V.A.51:1).

kaunistettu.

Pronssinen ympyriäinen kupurasolki, suurenlai (valok.6473).
nen n. 75 mm läpimitaten laaja, 13 mm korkea,
koristuksina on nastoja ja nauhakierteitä,
joiden keskimmäinen viiva on pisteinen, itse
solki puhkinainen;' palin poissa.
Osia (2) samanlaisesta.
Pieni pala pihka,

t. jotain valinkuonaa.

