1895.

3144.
Janakkala.

NO 5-10 löydettiin kun A.O. Heikel kaivaut i
paikan syyskuun 9-10 p. 1895. N° 3 löydettiin
jälkeenpäin. N°4 lahjoitti konikkalan herra
K.A. Ballfras. Samoin oli laita seuraavankin
esineen kanssa, joka myöskin oli ennen
puutarhasta löydetty.

11. Pieni sileä sormus (kullasta?), jonka sisässä on kirjaimet: M E K. Uudelta ajalta. Löydetty kts. edell. n:oa.

3145.
Hollola.

Löytö Paimelan Juokon maalla Hollolassa.
Sen teki itsellinen Antti Juhonpoika Rantala perunakuoppaa kaivettaissa mökkinsä mäenrinteelle maantien ja Paimelanpohjan lahden
välillä, 50 metrin päässä rannalta ja 70
m maantieltä ja 26 m sanotusta mökistä
eteläänpäin. A.O. Heikel kävi paikkaa tutkimassa syyskuun 21 p. ja toi esineet mukanan- (valok. nr.5150,
5151 .)
sa
Helsinkiin.

. Kaksi pronssiket,jua, joista toinen on 43,
toinen 49,5 sm pitkä. Kutakin ketjunliitettä
muodostaa kaksi irtonaista rengasta. Vert.
kuv. 1975 J.R.A:n Atlas. V. Ketjun päät yhdis (valok. 9475).
(-"-V.A. 58:9).
tävät kahta samanlaista kannatinta, joiden
muotoa vrt. kuv. 1580 J.R.A:n Atlasissa IV.
Pitempiin ketjuihin on renkaalla pantu riippumaan pätkä hienompia ketjuja.
. Pronssinen käsirengas; sen toinen 'nää on kat-
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3145.
Hollola.

kennut . Koristustapa keskeltä vrt. kuv. 199

(valok.9475 )
(-"-V.A.51:6)

ja päässä kuv. 1982 J.R.A:n Atlas V.

Pronssinen rannerengas, keskeltä koristettu (valok.9475 )
(-"-V.A.50:8)
melkein poiskuluneilla pilkkuviivoilla ja
jommoista nähdään kuv. 1935

sano-

tussa Atlasissa.

(valok.9475
(-"TV.A.50:7

Pronssinen rannerengas. Keskikoristus vrt.kuv

1999 samassa Atlasissa. Vähän tuohta toises
sa päässä.
Nämät rannerenkaat viittaavat sekä muotoonsa että koristustapansa puolesta selvään Viroon ja Liivinmaahan.

(valok.9475).

Kaksi p_r_onssisormusta; molemmat sileät ja
tasavartisista mutta eri paksuista langoista; paksumpi liki 2 kierrosta, ohuempi liki

3.

Kaksi sinistä lasihelmeä syvillä uurroksil- (valok.9475)
la.
Pieni pIonssikulkunen, jonka sisässä on kuula. (valok.V.A.

55:8).

Silmuke on paikattu.

8. Kolmikulmainen pronspih,ely sitä

laatua,

(valok.V.A.
57:12

jota nähdään isoissa liiviläisissä kaularenkaissa e.m. kuv. 2062 J.R.A:n Atlasissa V.

9. Kolme pientä simpukkaa (cypraea moneta);
kahdessa on (kussakin)

(valok.9475).

pieni pronssirengas,

10. Neljä palasta spiraalikierteistä pronssi-

(valok.9475).
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putkea ja yksi pätkä

pronss. levystä teh-

tyä putkea.

31. Kolme paria pIionssiketjujen liitettä. Nmät
liitteet ovat spiraalikierteisiä ja hienompia
kuin yllämainituissa ketjuissa N° 1.

3146.
Hattula.

A.O. Heikelin kaivaukset Ihalempsin Kevolan kalmistossa kesällä 1895. Samassa nai
kassa ennen löydetyistä esineist< ja tapahtuneesta kaivauksesta

kts. Suomen museo 16.94

n:o 8-91 s.127, sekä n:o 3008. Kts. kartta ja
Heikelin kertomus Arkeol. ToJ_mistolle. (Samasta
paikasta ovat löydetyt: N° 2895:9-13, 2902:1-12
3008:1-12, 3146:1-44 ja 3452:3).

N.k. encolpium s. o. pyhhinlaannesten
ehkä hopeaste ja kaunistettu piirroksissa ja

(valok.V.A.57:6).
(-"- 2228).

niellossa toisella puolella ristiinnaulitun
kuvalla. Toisella sivulla on kuva epäselvä,
mutta arv. esittää se neitsyt Mariaa : 0,5
meet. maan alla.. Kts. B. Salin Sv.fornminnesfireningens tidskrift

8.3

sid. 299 N° 24 för

jIr 1E93. Pieni metallikappale, varustettu korvakkeella;
vrt. edellisen saranaan.
Risti ehkä hopeasta; vrt. tyyppiin kuv.225
ja 226 Th. Schvindtin väitöskirjassa Karjalan rautakaudesta.

(valok.V.A.57:7).
(-"- 2228).

