1895.
Porin museosta tulleet esineet. Kts.

3036.

Satakunnan museon toimikunnan kirje Muinaistieteelliselle Toimistolle Helsingissä, dat.
Porissa 31/XII 94.

Kiukainen.

1.

Pronssinen keihäänkärki, joka löydettiin
uuden rakennuksen tieltä pOispurettaVasta
suuresta hiidenkiukaasta Ellaan talon maalta Panelian kylästä v. 1889. Löytäjät koetellakseen esineen kovuutta, löivät siitä
riirkon poikki. Esine tarjottiin porin museolle opettaja J. Ikosen kautta. Pit. 143
mm. ja lev. 39 mm.

Kiikan hautausmaan lavennustyötä tehtäes

Kiikka.

Varhemmalta

så tehty löytö. Se tehtiin kesällä v. 1890. rauta-ajalta.
kivikkomäestä läheltä Kiikan kirkkoa katajapensaan juurelta heti kamaran alta vanhaa
hautausmaata lavennåttaessa. Löytö tarjottiin
Porin museolle opettaja M. Kauppisen kautta
v. 1890.
2.

Pronssineula, verrattava samanlaisiin neu
loihin, joita on useita löytty Vironmaasta,

valok.V.A.

37:7).
(-9-2231).

kts. J.R.Aspelin, Atlas V kuv. 1745, 1750,
1752. Neulan kanta leviää kolmekanttiseksi
levyksi, jonka keskellä on ympyriäinen reik.
Molemmat päät (levyn nupit) ovat poikkilyödyt ja ainoastaan toinen niistä on tallella. Luultavasti on tämä kolmikulmainen kanta
ollut päällistetty hopealevyllä. Kannan ja
neulan rajalla on solki, joka

nähtävästi

kannattanut hopealla päällistettyä pronssilevyä (kts. seur. numeroon), jossa taas riippuu muun muassa pronssiset hohtimet. Mainit
tu solki näkyy myöskin olleen päällistetty
hopealla. - Esineen pit. 285 mm.

1895.
3036.
Kiikka.

Edellisestä neulasta heiluneet esineet:

(v0-4,01.

a) 12 stm. pitkä ja 32 mm. leveä pronssilevy (kahdessa kappaleessa), jonka toinen
pää lienee ollut neulan soljessa kiinni. Toi
sesta pronssilevyn päästä riippuu 2 pronssirengasta, jotka spiraalikierteinen liite
distää, ja pronssiset hohtimet. Toisessa renkaassa on pronssinen koukku. b) 3 kpltta
hopealevyjä, joilla edellämainittu pronssilevy
on ollut päällistetty.
Neljä katkelmaa pronssineulasta. Neulan

iromit'll

735),

kannaksi on varras taivutettu kahteen pitkän
soikeaan kaareen. Osa varrasta on kierretty
spiraalikierteisellä pronssinauhalla.

JP:

Tetjujen kannatin, joka on väännetty hienosta pronssivartaasta. Toinen spiraalikiemura
puuttuu. Siitä on lähtenyt useita ketjuja,
jotka ovat kootut yksinkertaisista liitteistä.
Pisimmissä ftetjuissa on 56 liitettä.
Pronssinen sormus, tasavartnen ja neljässä paikassa koristettu kahdella viistoon
menevällä viivalla.
Pronssinen rannerenws

kahdessa kappalees
(
vv,kak. tr,
sa. Kapea varras vähän levenee päitä kohden.
Päissä poikkiviivoja, muuten varras koristama
ton.
Kappale sangen leveävarttiisesta rannerenkaasta pronssista. Varras on täynnä pilkkuornamentteja ja toisessa päässä nuorankalta
sia.
III.
Eura.

Euran uuden hautausmaan perkaustyössä Lau
hianmäessä tehty löytö, joka vastaan otettii
Porin museolle maisteri J. F. 011isen kautta
v. 1889.
Rautainen keihäänkärki, jonka putkessa
uurroskoristeita, niinkuin samanmuotoisessa

•

14,61: 17),

1895.
3036.

kärjessä N2 1938 J.R.A:n Atlasissa. Pit.

Eura.

49,5 stm; kärjen pää vääristetty.

rfroj,,Ac . V.19.

Samanmuotoinen keihäänkärki, mutta ly-

),

hyempi ja ilman koristeita. Pit. 25,1 stm,
Rautaveitsi, kärjestä melkein katkennut.
Pit. 21,5 stm.
Veitsen katkelma. Pit. 10,4 stm.
2. 14.

Miekannuppi raudasta, kolmikanttinen ja
koristettu hopearihmoilla.

1. 13.

Keritsimet, särkyneet ja hyvin ruostuneet.

15-16. Kaksi koristamatonta rannerengasta raudasta.

0-‘a4.U.k.

Vartaat ympyräiset, mutta eri paksuutta,
ovat suippupäisiä.
17-18. Kaksi rannerengasta pronssista; sileät

ipifvårtfy/,#.J7,:iof

ilman koristeita. Varras paksummassa melkein
pyöreä, pienemmässä neliskulmainen.
19.

Rautaesine, tehty rautavartaasta, joka /
keskellä on yhteenlitistetty ehkä puuvarteen
pistettäväksi, ja kahden puolen varras päät
tyy kiemuralla.
IV.
Kalmanmäen löytö Pirkkalasta, joka teh-

pirkkala.

tiin Porin rautatietä rakennettaessa v. 1891.
Siitä tarjottiin maisteri K. Jaakkolan kautta Satakunnan museolle 6 esinettä v. 1891.
Samaan löytöön kuuluvat jo aikaisemmin Historialliseen Museoon tulleet esineet NQ 2890:1-13.
20.

Keihäänkärki ruodolla ja samaa tyyppiä
kuin NR 1570 J.R.A:n Atlasissa IV (edellisessä on lape harjanteella). Ruoto vähän
koukussa. Pit. 30,5 stm.
Keihäänkärlen teräpuoli. p.it . 187,5 mm.
Yksiteräinen miekka, kärki käppyrässä.
Pit. 33,5 stm.

49-ÅL!

1895.
s:a, kärki myttyyn väännetty. Suora pi-

3036.
Pirkkala.

tuus liki 33 stm.
S:a, kärkipuoli puuttuu. Pit. 26,2 stm.
S.a

25.

s:n.

Pit. 26,5 stm.

65:11).

(valok.V.A.
65:10).

V.
Porin maaseurakunnan löytö, joka tehtiir.

Porin maaseurakunta.

Wanhan kartanon talon maalla Pietniemen kylässä uutta peltoa raivattaessa v. 1890
ja tarjottiin Porin museolle, maisteri I. F.
Färlingin kautta.
Pahasti ruostuneen kirveen lape. Pit.

26.

131 ja kasain väli 99,5 mm.
Rautakauha, jonka rautavarresta on aino-,
,valok.V.A.
81:6).
astaan pätkä jälellä. Kaksi reikää pohjassa.

27.

Rauta-avain.:

28.

Pit. 72 mm.

VI.
29.

Rikkinäinen vaskikattila varustettu rauta-

Porin maa-

sangalla. Myöhemmin tulleen tiedon mukaan

seurakunta.

(Kts. Hra M. Kauppisen kirje 5/2 1899) löysi
sen Isoviitimisen torpan isäntä Frans Rosenholm joulukuussa 1893 Tuorsniemen kartanoon kuuluvan Friisin talon maalta Porin seurakuntaa metsää kasvavasta hietakankaasta tervasjuurikasta irtivääntäessään. - Mitään muuta ei hän sen myötä löytänyt, vaikka noin
sylen laajuudelta etsikin. (Sanottu Isoviita—
torppa kuuluu Fiitalan taloon Lattomeren
iässä Ulvilassa).

