1893.
2890.
Pirkkala.

9. Rautainen keihäänkärki putkella. Pituus 276
MM.

10-11. Kaksi kilvenktIpuraa. Toisessa, isommassa
ja eheämmässä 4 naulanreikää. Toinen rikki.

Raut. ruoskanvarsi putkella ja renkaalla,
jossa

3 helyä ja 2 solitusta.-

(valok.5648) •

Rautarengas; laajuus noin 78 mm.

Kaksoistaltta, toinen terä rikki. Pit. 64, 1.

Kiviaika.

34 ja p. 11 mm. Löyd. Kuloveden ja Siurunkosken niemekkeestä. Haukkalan maalla..

2891.
Vöyri.

Löytö, jonka talonpojat Mårten Jöfs
ja Anders Bengs tekivät tasoittaessa kansakoulualueekti erästä, Kaparkullen nimistä
ja Rekipelion kylään kuuluvata mäkeä Vöyrin pitäjässä. Löydöstä josta useimmat e-

Samasta paikasta on myöhemmin tullut
löytö .:1° 2910
:1-3.

Jinfr.N° 15.

sineet kuuluvat varhem22an rauta-aikaan jjoka sisältää 490 grammaa hopeata, maksoi
muinaistieteellinen toimisto lunnaiksi 150
markkaa. Muinaist. Toimiston pöytäk. 28/111

-93 § 3. - Konserv. kirja 5/1V -93.
Kaksiteräisen raUtamiekan katkelma, noin 56

(valok.2221).

sm pitkä ja kolmekertaisesti kokoontaittumi
nen viittaa varhempaan rauta-aikaan.
Yksiteräinen saksimiekka; terä leveämpi kuin (valok.2221).
tämänmuotoisissa myöhemmän rauta-ajan veit-

1893.

2891.

sissä. Pahasti ruostunut; kaksinkertaiseksi

Vöyri.

taitettu. Pituus 46 sm ja terän suurin leve
ys

34

sm.

. Rautainen keihäänterä varhemrnan rauta-ajan

(valok.2221).

muotoa, varsiputkella ja 47 sm pitkä. Putken
kyljessä on iso ruostemöhkäle7

Keihäänterä, varhemmalta rauta-ajalta selvil- (valok.2221).
lä harjanteilla, muuten vrt. J.R.A:n atlasissa

1735.

Varsiputkessa on kahdenpuolen naulan-

reikä. Kärki on pilaantunut. Pituus 28. - sm.

Katkelma pyöreästä keihäänterästä varhemmalta

(valok.2221).

rauta-ajalta. Putken kahdenpuolen on naulanre kä
Pituus 22 sm.

Kilvenkupra!varhemman rauta-alan muotoa. Ainoastaan

(valok.2221).

2/3 jälellä . Vrt. J.R.A:n atlasis-

sa 1254.

Kilvenktuura, josta ainoastaan

1/3 on jälell'

Eheä pronssinen reunakehä.

6.

Kaksi kilvenkL12uran kappaletta, mahdollisesti

(valok.2221).
(-11 -V.A.75:4).

(valok.2221).

samasta kupurasta. Kumpaisessakin on kappale
pronssisesta reunakehästä ja rautaisesta
niittausnaulasta.
Rautainen veitsenterä ruotoineen arv. varhem-

(valok.2221).

malta rauta-ajalta; hamara on vähän kaareva.
Pituus 143 mm.

Rautaiset kuolaimet, pahasti ruostuneet; tehdyt kahdesta kappaleesta.
Niittausnaula raudasta

pituus 83 mm.

(valok.V.A.76:7).
(...11_
2221).
(valok.2221).

1893.
2891.
Vöyri.

12. Rautavarras, 112 mm pitkä, jonka ympäri nähtä- (valok.2221)
västi on ollut kierretty metallilanka. On
luultavasti ollut spiraalivartaan kaarisoljessa semmoisessa e.m. kuin

1979 J.R.A:n

atlasissa.
(valok.2221)

Rautamurula,.

Kolme levykappaletta vaskikattilasta. kahdes a
on kolmionmuotoinen korvake.

Kolmekymmentä helmeä, joista

3 viheriäistä,

4 sinistä, 1 isoin harmaasta agatista ja

(valok.2221

(valok.2221)
6923)
(-"-

muut ruskeat. Viimeksi mainituista ovat isom
mat mosaikkipäärlyjä, pienemmät tasavårisiä.
Samanlaatuisia helmiä on ennen löydetty
Gulddynt'istä , kts. N° 68.

Vaskinen rannerengas johon on verrattava

(valok.2221)

sama nlaatuinen Gulddynt'istä N° 68. Koristettu suorilla viivoilla. Melkein eheä.
Samanlainen kuin edellinen , mutta katkennu (valok.2221)
kahtia - toisesta kappaleesta puuttuu osa
ja on vaikeassa vähän vahingoittunut. Vrt.
J.R.A:n atlas. 1647.

Kappale tasavartisesta

käsirenkaasta. Vrt.

N° 1971:13 ja J.R.A:n atlasissa kuv. 1257.
Tämä, niinkuin edelliset rannerenkaat, vanhemmalta rauta-ajalta.
Sormus spiraalikierteisestä pronssilangasta.
Vrt. N° 2001:45 ja J.R.A:n atlasissa kuv.
1398:99.

1893.

2891.
Vöyri.

20. Spiraalikierteinen hopearengas, jonka toises-

(valok.V.A.53:3).
2221).
sa päässä on pieni särmäinen nuppi, toises
sa ollut kouLku, niinkuin permalaisissa kaula

renkaissa on tavallista. Keskeltä on varras
sileä, mutta muuten spiraaliuurteinen . +frt.
Vet.Soc.Bidr.-AÄAVIII k.

1556 J.R.A:n at-

lasissa) ja 0. kontelius Sveriges forntid
III fig. 611. lämä ja seuraava ren2Jas ovat myöhemmällä rauta-ajalta.

21. Yksitoista kappaletta arvaten kahdesta hopeaisesta_renkaasta, joiden päätteet ovat ver-

(valok.V.A.53:1)
tt it 48:7).
2221).

rattavat liiviläisiin muotoihin J.R.A:n atlasissa 2151.

2892.

Lero Väkiparran Valtion kokoelmiin
huhtikuun 2 4 p:nä myymät kivikalut

Räi-

sälästä. Verifik. Th. Scnvindt'iltä.

Räisälä.

Taltta, jonka laidat mykevät ja ylöspäin
suippenevat. Pituus 101 ja kasain väli

Kiviaika.

55

mm. Paksuus keskeltä 17 mm. Saatu Siirlahden kestikievarin talosta, jossa on ollut
kauan säilytettynä.

Taltta kaaputetuilla laidoilla;?Pituus 105,
isoin leveys melkein 61 ja paksuus 19 mm.
Saatu niinkuin edellinen.

3. Taltta

hiomattomilla laidoilla; kapenee ai-

kapeampi varsipää myös teroitettu.

