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Luettelo esineistä jotka amanuenssi

Mynämäki

Björn Cederhvarf toi virkamatkaltaan syyskuussa 1907. Esineet ovat osittain ostetut
seppä Lauri Rautiolta, joka oli, pihamaataa
tasoittaessa, ne löytänyt Tursunperän AlaJunttilan tilan Raution sepän tontilla Pai
kalan 1. Pahikkalan mäestä Mynämäellä, osi .tain aman. Bj. Cederhvarfin samasta paikasta
esillekaivamat. - Löytöpaikka on aivan Laitilasta Turkuun vievän valtatien varrella runsas
kilometri Mynämäen kirkolta etelään päin.
Seppä Lauri Rautio oli syyskesällä 1907 osalta löytöpaikLaa vedettänyt hiekkaa, jost
silloin tulivat esiin hänen löytämänsä esineet. Kaivaustyöt ovat pääasiallisesti tehdyt itäpuolella mainittua alaa.
Kts. Bj. Cederhvarfin kertomusta topografisessa arkistossa sekä karttakokoelmass
tähän kuuluvia kartanaihelmia ynnä valokuvi
kuin myös Lauri I- aution ja K. A. Kajanderin
kirjeitä kirjekokoelmassa.
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Luetteli ylim. amanuenssi Kaarle Soikkeli

Mynämäki.

I. Esineet 1-84, seppä L.Raution löytämät.
Keihäänkärki, jonka terä on kummassakin
lappeessa harjalla varustettu; varsiputkessa
neljä pitkinpäistä syvennyskoristusta sekä
naulanreikä terän kiinnittämiseksi varteen.
pit. 273 mm., lev. 30., terän paksuus 7 mm;
pyöreän varsiputken paksuus 27,5 mm.
Löydetty noin 10-15 cm. maanpinnan
alta mustassa mullassa, jossa esiintyi hie
man luita; löytökohta. N: 2,50, S: 6,10
- 0- päin mitaten.
Kolme (3) eri suurta niittausnaulaa,
pit. 33-51 mm; yh estä niittauslevy rikkoutunut palasiin.
• Sulanut pronssimöhkäle, 23 gr.
2-3 löydetyt n2 1 yhteydessä.
Arapialainen

pain. 1,705 gr.

Kolmekulmainen miekanponsi,' nähtävästi
kummaltakin. puolelta hopealangalla silattu.
4-5 löydetyt yhtä syvältä kuin nP 1;
löytöpaikka N; 2,75, S: 5,88 - 0- päin
mitaten.
Nelijakoinen, poikkileikkaukseltaan ympyriäinen pronssihelmi. Pit. 25 mm, paks.
10,5. Löyd. nP 4:n. vieressä.
Saviastian palanen, nähtävästi astian
pohjasta. Löytökohta 0-N0-päin nQ 4:stä.
Kapea pronssisila, jonka pätt ovat yhdi3tetyt nastalla.
Palasia kahdesta erilaisesta pronssiketjusta sekä pieni

pronssispiraalin

kappale.

8-9 löydetyt W- päin nP 4:stä, alueessa„ joka oli kivien ympäröimä ja mah
coliisesti myös niiden peittämä.
Saviastian palanen, ulkopinta poimuinen,
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löydetty n2 4:n ja NQ 3:sta W-päin sijaitsevan hautapaikan välillä, jossa np 9 on
löydetty.
11. Palanen pronssiketjua, samanlaista kuin
9 a.
12-13. Helmi, tulessa vikaantunut sekä t13) pieni pronssikokkare 2 gr., toinen samanlainen
1 gr, spiraalisormuksesta palanen, kuonaa
pieni siru sekä 2 luupalasta.
11-12 ovat löydetyt nn 8-9 löytökohdan W- ja NW - SW- puolelta; 13 sen
S- SO- puolelta.
Pronssinen spiraalisormus, jossa pronssitangon läpileikkaus on kolmikulmainen. Löydetty noin 20 cm syvyydeltä; löytökohta
S:5,00, N:3,85 - W- päin, mitattuna S-N:sta.
Kolme kappaletta vyöhihnan heloja. Löydetty n. 20 cm syvyydestä turpeen pinnasta ?
löytökohta

Fuvan N.W. kulma: 5,00.

Pronssinen spiraalirormus, 6;ssa kierteessä, tangon läpileikkaus kolmikulmainen, löydetty ed. luona.
Kaarisoljen nuppu, toiselta lappeelta
hopealangoilla silattu. Löydetty noin 20 cm
syvyydeltä maan pinnasta. Löytökohta: N.4,70,
.N.W. 4,40.
Hevosenkenän muotoinen solki, jonka molemmissa ponsissa neljä nastaa. Solki
on pienenlainen. Löytökohta: S:3,20,
N: 6,05 0»hon N-S linjasta.
Ruodolla varustettu veitsenterä, 141,5 mm.
pitkä, terän ruodosta lähtevä olkapää hama
ran puolella äkkijyrkkä; terä, sangen kulunut. Löydetty ed. vierestä.
Sama, 107 mm pitkä. Löytökohta n. 0,4
SO:hon n2 18:sta, heti turpeen alta.
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Viisi spiralisormuksen kappaletta, nähtä
västi samaa sormusta. Löytökohta sama kui
np 20:n.
Neljä luunpalaa, 5 gr. Löytökohta sama
kuin ed.
Pronssikiertukka.
Raudan kappale, kol.mikulmainen.
100 gr. luuneirpaleita.
5 saviastian sirua.
5 hiilen kappaletta.
22-27 ovat tavatut pienessä kuopassa
tahi sen ympärillä; löytökohta: S: 2,26,
N. 7,55 0-päin.
Suurehko luusirukasa, yht. 280 gr siruj
kuopassa, jonka päällä oli laakakivi. Löy
tökohta: S: 5,C01 N: 5,52.
Kaksi pienehkoå ihmishammasta.
Muutamia hiilen, juuren y.m. siruja.
29-30 tavatut samasta kuin /12 28.
Rautasoljen paljin, pit. 7C mm. pitkä.
Löytökohta: S:4,70, N: 6,45.
Kaksi hevosenkengän muotoisen soljen
kappaletta, mahdollisesti samasta soljesta,
vaikkeivät esilläolevat kappaleet ],iity toi
siinsa; molemmissa ponsissa on neljä nastaa. Soljen yläpinnalla ponsien välillä
kulkee kaksi kaksoispilkkuviivaa. Löytökohta
S:5,75, N:6,00.
Paitsi edellälueteltuja esineitä tavat
tiin ennen kosketulta alueelta seuraavat
esineet:
Kapea pronssisila, jonka pätt ovat yhdis
tetyt nastalla; pit. 3,75 cm.
Luunsiruja 9 gr. sekä 3 hiilenpalasta.
33-34 tavatut maasta, joka oli poisheitetty 1-14-18-28 väliltä.
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Spiraalisormus, jonka toinen pää on lit
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teä keskeltä harjakas.
Rautanaula, ruostunut ja ehkä nykyaikainen.
Rautanen soljen paljin (?).
Rautanen puolikaari, suippo molemmista
päistä, läpileikkaus suorakulmainen.
Kuonan kappale.
49.

Pronssihelmi, pit. 0,9 cm, paks. 0,8 cm.
5 pronssikierrukkaa.
2 pronssikierrukkaa, paksuhkosta tangosta.
7 pronssikierrukkaa.
16 pronssikierrukan kappaletta.
3 pronssikierrukkaa.
3 pronssiketjun rengasta.
1 pronssikierrukka.
Suurehko pronssikokkare sekä pienempiä
kokkareita, ketjujen ja kierrukkain osia
y.m.
4 pronssiketjun rengasta.
Pronssisen tangon kappale.
Pronssinen reikäkoristeilla varustettu

Pronssiesineen palanen.
Neljä spiraalisormuksien kappaletta.
4 poltettua luunkappaletta.
1 tiilen ja 1 kvarsipalanen.
35-55 ovat jälkipoimintoja ennen kos
ketulta alueelta; niistä 40-53 löydetyt
1-14-15-18-28 väliltä.
Pitkä, kapea mutanen veitsi, ruoto poik
kinainen; pit. 39,5 cm, lev. 2,1. Terän
ruodosta lähtevä olkapää hamaran puolella
jyrkkämäinen, terävänä puolella ei semmois
ta löydy.
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57.

Sama; pit. 27,5 cm, lev. 2; olkapää sa
moin kuin edellisessä.
Kapea rautatanko, ehkä katkelma jostakin
esineestä; toisella lappeella kulkee harja
pit. 17 cm.
56-58 löydetyt 1-14-18-28 välillä
Pronssihelmi, tulessa kutistunut.
Luisen esineen kappale.
Samaten jonkun luisen esineen kappale.
Hampaan pätkä.
Suurehko määrä luunsiruja, 117 gr.
Kasa hiiltä.
Kiven ja kuonan palasia, mahdollisesti
myöhempää alkuperää, pajasta lähtenyttä.
4 saviruukun palasta.
Palasia nahkaa, puuta, kuorta y.m.
59-67 niinikään löydetyt 1-14-18-28
välillä.
Spiraalisormus.
Sama.
4 spiraalisormusten katkelmaa.
Kapea pronssisila, jonka päät ovat yhdi
tetyt nastalla.
Pronssiesineen kappale, läpileikkaukseltaa
kolmikulmainen.
Pronssiesineen kappale; läpileikkaus, soikea.
Sulanut pronssipuikko, alkuaan ehkä edel
lisen kaltainen.
2 niitinnaulaa, toinen pit. 6,5, toinen
4,4 cm.
2 naulaa.
Pitkä rautaesineen katkelma.
Rautaesipeiden katkelmia.
Saviastian kappale.
68-79 samoin löydetyt 1-14-18-28
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clp;;A~
Sirpinkanta, 79 mm. pitkä. Löytökohta
n. 5C cm SO:hon nQ 20:s;ä.
Pronssiketjusts kaksi rengasta.
'82. Ohut pronssirengas :n pyöreä kuonankappale (?).
Kupera pronssilevy, jostakin suuremmasta
esineestä katkelma.
Luunsiruja.
81-84 ovat löydetyt irtaisesta ennen
kasatusta maasta.

II. Esineet 85-182

maisteri 8.0ederhvarfi

kaivauttamat.
Pronssinen spiraaliscrmus, jonka toinen
katkennut pää on taottu litteäksi, koristeiseksi lehdeksi.
Luunsiruja 115 gr.
10 saviastian kappaletta ja 2 kivensiru
Hiilenpalasia.
85-88 ovat löydetyt: N:4,64- tuvan.
N-W-nurkasta: 2,70.
3 saviastian palasta. Löytökohta N:4,2
N-W-nurkasta: 3,25.
19 saviastian palasta, joista 2 reunapalaa a 1 ehkä pohjapala.
Luusiruja 30 gr.
90-91 ovat löydetyt noin 30 cm N-NW
n_Q. 92:sta.
Rautanen soljen paljin, pit. 112 mm;
löydetty N:3,67-N.W-nurkasta: 4,25.
Kaksi yhteen liittyvää saviastian reunapalasta; löytökohta N: 3,84 - N.W-nurkasta:
3,90.
Sulanut pronssikokkare.
Hiilikasa.
Luunsiruja 15 gr.

1907.
4 saviastian palasta.
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Hiilensekaista maanäytettä.

Mynämäki.

94-98 löydetyt eräästä kuopasta, jonka
halkaisija oli NW - SO n. 1,00-1,15 m. ja
NO - SW n. 75 cm, ja keskuskohta N: 3,70,
S: 6,75. ~näyte (98) otettu

kuopan keskes-

t ä n. 40-45 cm syvältä.
99.

49 saviastiain palasta, joista 6 laitapalasta; yksi astioista on ollut sangen
paksu.

00. Luunsiruja 15
Rautaesineiden katkelmia 5 kppl.
3 hiilenkappaletta.
99-102 tavatut kohdasta: N: 3,84 N.W-nurkasta 3,70 sekä 92-93 kohti.
Rautanen soljen paljin.
Kaksi rautapuikkoa, luultavasti joidenkin
esineiden katkelmia, sekä hampaallinen rauta
pala.
103-104 tavatut kohdasta: N: 4,45-9-4Y 01/4

2.7- - 91.

N.W.-nurkasta 3,05.
4 saviastiain palasta; löytökohta: N:
N.W.- nurkasta. 2,71.
Pronssitangon kappale, nähtävästi jonkun
viistosti juovitetun esineen, katkelma. N: 3
N.W.- nurkasta 4,96.
Kupera pronssilevy, katkelma jostakin su
remmasta esineestä. Löytökohta nnP 106 ja
92 välillä.
Rautaesineen, ehkä sirpinterän katkelma,
16,1 cm pitkä. Löytökohta N: 7,10- S:61 00.
Kattainen rautaveitsi,

terä poikkinainen,

hnmaran puolella ei ole
puolella taas jyrkähkö,

olkapäätä, terän
pit. 11,5 cm.

10 saviastian palasta.
N.W- nurkasta 3,55.

Löytökohta: N:5,4

1

1
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20 saviastian kappaletta' ja 1 kivensir .
Saviastian sivuista 5 laitapalasta.
Luusiruja 40 gr.
Kolme hiilenpalasta.
/11-113 tavatut sieltä täältä 89-109
ja 99-102 välillä.
Kaksi nelijkoista, poikkileikkaukseltaan
ympyriäistä pronssihelmeä.
Spiraalisormus, tehty pyöreästä vartaast
4 kierrosta.
114-115 löydetyt

N: 7,40 - 5: 7,75.

Pronssiesineen katkelma, luultavasti kaarisoljen varresta.
Spiraalisormuksen tahi prOnssirenkaan
katkelma.
Kaksi sulanutta pronssikappaletta.
Viisi kuonan, saviastian ja kiven palasta.
Raudankatkelma, ehkä naulasta.
Luunsiruja 67 gr.
116-120 tavatut N.W. 108 ja 114:sta.
121 samojen 108 ja 114:n lähellä.
Neljä kvartsin palasta, jotka ovat löy
detyt yli koko koskemattoman alueen rakennuksen N.W.- sivun edestä.
Pronssinen spir alisormus, jonka keskikohta on taottu litteäksi, kaksoispisteviivoilla koristetuksi lehdeksi.
Kolme saviastianpalasta, tavatut loppupoiminnasta nD 123 ja muiden sen lähellä
olevien löytöjen ympäriltä.
Spiraalisormus, viidessä kietteessä, varta.an läpileikkaus kolmikulmainen; tavattu
N: 5,76 - N.W- nurkasta 5,20.
Spiraalisormuksen katkelma.
Luusiruja 2 gr.
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Kaksi saviastian palasta.
126-128 tvatut lähellä 123 ja 125.
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Kaksoisrenkaista pronssiketjua katkelma.
Pronssiketjun katkelma yksinkertaisia ja
päistään päällekkäin kiertyneitä renkaita.
Lävistetty pronssilevy, varmaankin jonkun suuremman esineen katkelma.
Luupalanen sekäpronssiporoa.
129-132 tavatut N:6,15 - N.W-nurkasta
4,87.
Sulaneita pronssiesineiden kappaleita, 3
suurempaa ja murusia; löytökohta: N:6,15 N.W. nurkasta: 4,95.
Kierrukan kappale sekä sulaneita pronssiesineiden kappaleita; löytökohta N: 6,40 N W- nurkasta: 4,45.
Luusiruja 28 gr. sekä pieni hiilensiru
edellisen läheltä.
Pronssinen- luultavasti kaularenkaan katkelma, joka on kolmesta kierretystä vartaasta laitettu. Löytökohta: N: 6,65 - N.W.nurkasta 4,20.
Nelijakoinen, poikkileikkaukseltaan ympyriäinen pronssihelmi. Löytöpaikka: N:7,05 S:9,55.
Samanlainen pronssihelmyf,öytöpaikka:
N: 7,20 - S: 9,35.
Katkelma samanlaista vastaista, kierretty
kaularengasta kuin n2 136.
Pronssinen renkaanpuoliskon tapainen kat
kelma.
138-140 löydetyt samasta paikasta.
Sulanut pronssimöhkäle, josa on kuonaa
mukana.
Palaneita luusiruja 10 gr sekä 1 hiile
kappale.

1907.
141-142 tavatut n. 30 cm 0-SO:hon nP
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138:sta.
Pieni rautanen veitsi, pit. 13,8, lev.
1,3; hamaran puolella olkapää hiukan tuntu
va, terä syvälle kulunut. Löytökohta: N: 7,
S: 9,70.
Pronssimöhkäle, 16 gr., tavattu N: 7,20
S: 9,70.
Pronssivartaista kierretyn tangon kappale ja pieni sulanut pronssikokkare.
Luusirpaleita 8 gr.
145-146 tavatutN:71 20 - S: 9,70.
Luusirpaleita 15 gr, tavatut 144-146 ym
pärillä.
Pronssiputken puolikas.
Raudan kappale.
Luusiruja 55 gr.
Palanen hiiltä, saviastiata ja kiveä.
,148-151 tavatut 138-146 ymäprillä.
Sulanut pronssivartaista kierretyn tango
kappale.
Kolme luunsirua ja 1 saviastian kappal
152-153 tavatut: N: 6,70 - S: 10,00.
Rautanaulan (?) pätkä.
Litteä raudan pätkä.
Luunsiruja

8 gr.

Pronssinen hihnanpäähela, neliskulmainen
nuppi päässä.
154-157 tavatut: N: 6,94 - S: 10,00.
Tulirauta, pit. 5,4 cm, löyd. N: 7,00 S: 10,15.
Katkelma leveätä kaksiteräistä miekkaa.
Löytöpaikka N: 8,40 - S: 10,85.
Kaksi saviastian kappaletta, 1 kivenpalmnen ja 1 muru pronssikuonaa.
Luunsiruja 45 gr, tavatut 152-159 ympä-
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rillä. 160-161 tavatut 152-159 ympärillä.
Luun, kuonan ja hiilenpalasia, kootut löytöpaikan itäalueelta.
Pronssikierukka.
Pronssikierukka.
Kaksi rautapuikkoa.
Palasia hiiltä ja kuonaa.
Luunsirpaleita 15 gr.
Noin kymmenkunta saviastian kappaletta ynnä
tiilenpalasia.
163-168 tavatut jälkipoiminnassa NOpuoliskolla.
Pronssikierukka.
Pronssikierukan kappaleita.
Luisen esineen ehkä kamman palasia.
Pronssivartaista kierretyn tangon kappale.
Pronssisormus, osittain nelikulmaisesta, osittain pyöreästä vartaasta väännetty niin
että päät ovat taivutetut toistensa ohi.
Kolme saviastianpalasta, joista yksi reuna
palanen ja yhdessä koristusjuovitusta.
Luunsirpaleita 15 gr.
Kuonan ja hiilenpalasia.
Palanut helmi.
Pronssiesineen katkelma.
Pronssikokkareita, rengas y.m.
Pronssiesineen katkelma.
Rautanaulan katkelma.
Niitinnaula, pit. 3 cm.
169-182 tavatut jälkipoiminnassa.

