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2. Keihäänkärki, myös putkella

joka jatkuu

harjanteilla vähän matkaa lehdessä. Kärki
katkennut ja puuttuu . Pit. 176, lev. 36,5
mm. Löytty yhdessä edellisen kanssa.

3010.

Tohtori A.U. Heikelin esiinkaivamia ja muuten kokoomia muinaiskaluja toisella tutkimusmatkallaan Lempäälään ja Vesilahteen
syksyllä 1894. Kts. Suomen museo n:o 11,siv.
162, 163, 1894.

Lempäälä.

I. Eräästä hautarauniosta Päiväniemellä löydettyjä.

Ruostunut jäännös kapea- ja pitkävartisesta
keihäänkäL-lestä (raut. ). Pit. 264 mm.
Tikari.4. rautainen

josta kärki puuttuu. Sa-

maa tyyppiä kuin kuv. 1570 J.R.A:n Atlasissa IV. Pit. 241 mm.

Kolme katkelmaa kaksiteräisestä miekasta. Pit
191 x 158 x 134 mm.

hautaveitsi. Pit. 192 mm.
D:o

huonompi . Pit. 169 mm.

Arv. rautainen solitus isosta veitsestä. Vrt
n:o 2693:1.
Rautaisista kuolaimista toinen puoli: iso

(valok. 6245).
(-"-V.A.70:18).

1894.

3010.
Lempäälä.

rengas, yksi suuraudan liite ynnä kappale
toisesta liitteestä kaksi päähihnan ja
ohjaksen päätelyötettä.

Rengas, rautainen, jossa riippuu kaksi määr (valok.5648).
lyä ja yksi muu hely.

Neljä

_ erikokoista_perlzasta (isoin samaa suu

ruutta kuin rengaskuolaimissa (n:o 7), yksi
irtonainen märly ja yksi neliskanttisen
soljen kehys, myös rautainen (ehkä nykyaikaisesta soljesta, joka lienee sekaantunut
muitten esineitten joukkoon).

VesilahtiT

II. Kirmukarmun mäestä (Suomen museo n:o 11
siv.

1894).

Rautainen veitsenvarsi; kärkipuoli terästä
on katkennut ja puuttuu. Pit. 113 mm. Löytty
saman kiven alta, kuin keihäänkärjet. n:o
3009 . (Kartassa b).

PronssinaUha, 9 mm leveä ja noin 70 mm
pitkä. Löytty yhdessä edellisen kanssa.

Luunaskali, 115 mm pitkä. Löytty yhdessä kahden edellisen kanssa.

Nuppi rautaisesta kilvenkupurasta. Löytty
kohdalta h.

14. Raut. veitsenterä. Pit. 127 mm. Löytty neiti
Amnellin puolisen mäen melkein kukkulalta,
3 korttelin 1. liki 2. metrin syvyydestä, f
ja D:n väliltä.

4-)kärki katken.nut ja hyvin
rusotunut.

1894.
3010.
Vesilahti.

15. Sol.lenpalin, rautainen, pit. 65 mm. Löytty sam)in kuin edell.

16. Raut. keihäänkärjen katkaistu nirkko, pit.101
mm; löytty 10 vuotta sitten f. Kts. myös Suc
men Museo 1N° 11 1894 siv. 166.

Rautainen hakkuuase; toisesta päästä tylppä,
toisesta neliskanttinen ja suippeneva. Pit.
143, lev. 24 ja paksuus 13 mm. Löytty kohdalta d.

Kiekko tehty poltetusta savesta, reikä kes-

(valok.V.A.81:39).

kellä. Laajuus 12-12Z stm, paksuus noin 3
sm. Wytty kohdalta d.

Useita kappaleita samaplaisista_kipkoista,
kuin edell., paljon sittaa ja malmipalasia
ynnä hampaita (hevosen?), löyd. kohdalta d.
"Suomela.

III. Hra Bergiusen löytämät ja lahjoittamat muinaiskalut. Kts. Suomen museo N° 11,
1894 siv. 167.
Viisi katkelmaa kaksiteräisestä miekasta.

21. Keihäänkärki putkella, jonka kahdenpuolen on
kaksi siipeä. Hopealla orneerattu, kts. konserv,
(valok. 5419-20).
kirj. 22 p. lokakuuta 1894.
(-"- V. A. 72:13).
Kirves, 142 sm korkea ja kasain väli

75 sm.

Jalustin, alapäästä kokoon litistetty ja särkynyt.

(valok. V.A. 81:41)

