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kertomusta tutkimuksistaan Kesällä 1885 ja Th.
Sehvindtin niinikään MUlnalstieteelliselle toimikunnalle jättämää kertomusta kesällä 1887
toimil;tamastaan tutkimuksesta Paimior kappalaispuustelin Koskenniityllä.) Itäisimmästä kummakkeesta, josta on myskin löydetty pari hopeaista rannerengasta, löydettiin kesällä 1887:
Rautapala, 83 mm. p17,kä, noin 20 mm.
leveä ja 4 mm. paksu, molemmista päistä taittunut ja kcukistettu poikittain vastaisiin suun,
tlin osaksi avonaisen torven tapaiseksi.

2553.

Räisälän Hövinsaaren muinaisilta tulensi- A.K. N:o
joilta Hynnisen pelloilla Th. Sehvindtin keeä1-492/1888.

Räisälä.

lä 1887 kdkocmcit esineet.
1.
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Rautalevyjä, iso kasa, pisimmät 90 ( eräs
särkynyt ehkä 110:kin) ja lyhimmät 48 mm. pitkät, leveimmät 60 ja kalimmat 25 mm. leveät .
Levyt ovat nähtävästi alkuaan kaikki suorakalteenmuotoisi, muutamat ovat ruostuneet kaksin
kolmin, vieläpä neljin kiinni toisiinsa jc. on
niihin sitä paitsi' takertunut hiiltä, savea ja
hiekkaa. Useimmissa, kenties kaikissakin, on
taikka on ollut naularelkiä yhdessä tahi useammassa syrjässä; monessa on vielä reiässään
joku pyöreäpäiner kaula, joka toiselta puolelta on joko taittunut tai levyä myöten kääntynyt. Parin, 46 mm. leveän, levyn päässä on
saranan tapaisia liitteitä. - I2ämä rautalevyt,
joita kaikkiaan on noin puoli sataa, löydettiin yhdessä kasassa erään vanhan lieden eli
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tulensijan palkalla, joka oli peltomullan
J. Hynnisen pellolla. (Katso Th. Sohvindtin
Kertomusta Ark. kommissionille. s. 28J_
Rautainen kynnentapainen, pyöreävartinen,

2.

-muotoinen 50 4 60 mm. pitkä, löydetty
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yhdessä vastamainittujen rautalevyjen kanssa.
Rautanaula, 48 mm. pitkä, leveä.
Saviastian palasia, 10 kapp., joista 6

muodostaa osan erään astian 130 mm. laajasta
pohjasta,

1 on vaalean astian kouXistetUn reu,

ran osa ja 3 pientä kylkipalaa. - Palanutta

savea, raudankuonan- tapaista, tulen muodostamaa
glasurin tapaista: vähän eläimen luita, erl.ttäin hampaita.
Pieniä hilltyneitä palasia punotusta kierretystä nyöristä; - hilltynyttä oikea ja muita
hiiliä. N:rot 1 - 5 ovat samasta tulensijasta
( Kts. Th. &Uin kertom. ). Eräältä isolta tulensijalta (uhripaikalta ?), joka oli samalla
pellolla Kuin vasta mainittu liesipaikka vaan
Pellon perällä pienen Rummun juurella, löydettiin seuraavat

esineet ( Tulensijasta ja esi-

neiden löytöpaikoista siinä katso Th. -Schvindln kertomusta

Ark.

Kaksi pientä vaskilevyn tapaista, noin 4
senttim. pituista,

jotka

ehkä ovat palasia vas-

kikattilasta.
71401 LI 3/U

Pyörän- eli kiekon tapainen rauta ( 4 mm.
leveä kisko pyöreän ja ohuen rautalevyn kehänä), läpimitaltaan 27 mm.
Niittausnaula, 62 mm, pitkä; toinen pää,
televy on pyöreä ja paksu, toinen on poissa.
Nlittausnaula, 43 mm. pitkä; toinen pää
televy on edell. pienempi, nelikulmainen ja
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Paksu, toinen on poissa.
Rautainen lapionterä, 200 mm. leVeä ja 91

pitkä,

C-7—;) —muotoinen, takayaolelta särky-

nyt.
Veitsi, 109 mm. pitkä, josta 40 on ruotoa ja 69 terää,

muotoinen; hamar:

leveys on 4,5 å 5 mm.
Rautalevy, koukistettu, 56 mm. pitkä ja
19 leveä; toinen laita tuntuu terävämmältä,
niin Vettä levy voi olla osa sirpin tai veit
sen terästä.
Vasktlevystä

}-ialaistun putken ta-

painen naula, 16,5 mm. pitkä.
Värttinänpyörä harmaasta kivestä, 38 & 3
mm. leveä ja 12 paksu. Läven eli reiän laa
juus on 7 mm.
Tahkokiven pala,

-muotoinen, 46 mm

paksu; sileään kehäpintaan, joka on noin 100
mm. pitkä, on M5skikohdalle pitkittäin murret
tu juova eli syvennys, joka arvattavasti on
tahko.a kiertäessä syntynyt jotain teräkalua
'nedtssa.
Siera, noin 180 mm, pitkä ja 40 å 50
mm. leveä ja paksu, vain yhdeltä sivulta h
gattu.
Sieran pala, harmaanptnertavaa kiveä, vai
yhdeltä kapealta sivulta hiottu, .63 mm. pitkä, 36 leveä ja 16 paksu.
Sieran pala, harmaata kiveä, kolmelta ei
vulta htjottu, taittunut, 70 mm. pitkä, 29 1
ja 22 paksu.
Kovasimen pala, 48 mm. pitkä, 21 1. ja
5,5 paksu, taittunut ja haljennut.
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Saviastian palasia, 55 kapp., osia useast

gs-s f y7 . 4Sb -9• astiasta, muutamat kuvitetut ja koukistetut.
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. Poltetusta savesta tehdyn ison, plenirelkäisen painokiven. palasia, joista isoin on noin
100 mm. pitkä, 70 leveä ja 30 paksu.
Poltettua savea tulensijan arinasta; huokoista, kevyttä, paikottain giasuuripintaista
savensekaista ainetta.
Luita: ihmisen pääluun palasia, hevosen,
lehmän (?), lampaan (?), sian, y.m. hampaita ja
.muita pääluita, multa raavaan luita, linnun ja
Kalan luita (vähän); - pala näkinkengästä; - hilltyneitä puupalasia. y. m.
Rauniollta läheltä. KUusikkomäkeä löydettiin
seuraavat esineet ( Katso Th. Sehvindtin mainittua kertomusta).
Veitsen rauta, Koukistettu, 170 mm. pitkä;
ruotona on ponteen päin levenevä, vain 70 ml.
pitkä, varren leveinen, kaksireikäinen rautaleVY •

Sieran osa, harmaan punertavaa kiveä, josta vain yksi kapea sivu on hangattu, noin
100 mm. pitkä, 65 leveä ja 20 paksu, luultavasti vinoon haljennut.
Saviastian palaste., pari kappaletta; pol-tettua savea.

Humalapellon maantien kylämäestä Th. Schvindt,/ p _ 4(fe
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in kesällä 1887 löytämät esineet.
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Saviastian palasia, enimmäkseen pieniä, ja
muutamia palasia palanutta savea, yhteensä 24
kappaletta. Saviastian palaset eivät ole -kuvitetut ja on niistä vain yksi (isoin) reunapala;

luupala, teräväpäiseksi halalstu ( Katso
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