1915.
6094.
Viisi elävänhammasta la luupala; 1.

Tyrvää.

k. nr. 9.
Sääriluu
Näyte kultturikerroksesta.
Näyte hiekkapohlasta.

6095.

Esineet, jotka tohtori A. Hackman
la ylioppilas H. Donner kaivauttivat esille

Kangasala.

kesäkuussa 1912 Kangasalan pitbän Tiihalan
kylän kelloseppä J. E. Juyeniuksen omistamasta ennen Uotilan taloon kuuluneesta palstas
ta. Ktso Hackmanin kertomusta topografisessa
arkistossa, karttoja ja valoRuyia sekä nrt
69 la 5897.
Myöhemmältä rautakaudelta.
Alueilta A 1, A 3 ja B 1.
Sulanut monivärinen ( Niherläinen-punainen, keltainen) emallihelmi; 1. kohdalta 1
Iso pala kuonaa: 1. k. 2; läheisyydessä oli hillenpalasia sekä poltettuja lui
ta.
3

Pieni toisesta päästä vähingoittunut siera; samassa päässä on
läpi, johon- pistetty pieni rautainen rengas; nykyinen pituus 6 cm;
1. K. 3 noin 35 cm maanpinnan alta.
Iso polttamaton , luu; 1. k. 4,
noin 30 cm maanpinnan alta.
- Rautainen katkonainen solltn pallin;
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6,2 cm pituinen; 1.k.
Sulanut keltaisilla silmäkkeillä kori
tettu sininen emMlihelmi; 1. k. 5.
Keltainen sinisillä ja keltaisilla si
mäkeillä koristettu emaliihelmi; 1. kohdalta 1 otettua maata seulottaessa.
•

Poltetuita luita; painavat yhteensä 35
gr; 1. tutkitusta alueesta.
Hiilenpalasia ja 3 kuonanpalaa.
Pala savi- tai kalkkiruukkia, jonka y
dellä sivulla on laudan tai sileän puun
palnama.
Savipiipun varren pala ja katkonaine
rautainen naula; uudenaikaisia.

Polttama-

ton luupala.
Löydöt alueista A 3 ja A 4.
Yhteensulaneiden emalllhelmien muodostama lasitönkki; 1. k. 6 noin 14 cm maa
pinnan alta.
Keltainen kolmella tähdellä koristettU
emalllhelmi; 3. kuin edellinen.

loista toinen on tähdillä koristettu keltaine'
Kaksi yhteensulanutta emalllhelmeä,

ja toinen punasilla silmäkkeillä koristettu sininen, 1. k. 7 noin 11 cm maanpinna'
alta.
Kaksi yhteensulanutta emallihelMeä,
joista toinen on viheriäinen 1a koristett
keltaisilla ristissä olevilla aaltovilvoill
ja toinen keltainen ja koristettu ristiss
olevien ruskeiden aaltoviivolen ympäröimill
tähdillä tai silmäkkeillä; 1. kohdan- 7 1
helsYYdestä otettua maata seulottaessa.
Neljän yhteensulaneen emallihelmen

1912.

609.
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muodostama lasitCnkkl; johon vielä poltettu
luusirpale on tarttunut kiinni; helmistä o
kolme keltaista ja yksi keltaisilla silmäk
Keillä varustettu punainen; 1. kuin edellinen n:ro.
Kaksi yhteensulanutta emaljihelmeä; k
on TAinainen ja koristettu keltaisill
ristissä olevilla aaltovilvoilla sekä moni-

värisinä silmäkkeillä; 1. Kuin edell. nro.
Sulanut punainen emaljihelmi sekä Kak
si palaa toisesta sulaneesta emallihelmestä
ja pleni pala pronssikierukasta; 1. kuin e
dell. nr.
Pitkäläinen pronssinen rintaketjun jak
laaka ( la s° kuvaa);
4,05 pituinen; 1. k. 8.

-c.\

Pyöreä kupurasolki Appelgrenin D-tyypplä ( ktso Finskt MUseunlIV, 1897, siv. 6,ku
va 6); suurin läpimitta 6,05 cm; 1. k. 9
noin 32 cm maanpinnan alta.
Kaksi silmäkkeillä koristettua emalji
helmeä; 1. kohdan 9 läheisyydestä ötettua m ata seulottaessa.
Pieni sulanut pronssitönkki; 1. k. 10

kiven päältä.
Rautaisen kankiketjun pronssilangalla
päälystetty nivel, jonka kumpikin pää or ka
kenn14; nykyinen pituus 3,9 cm; 1, kohdan
10 läheisyydestä otettua maata seulottaes3r

24..

Yhteensulanneiden emaljihelmien muodo
tama lasitönkki; 1. k. 11.

25.

Pronssilevyn katkelma; 1. kohdan 11
läheisyydestä otettua maata seulottaessa.

25 a.

Pari katkelmaa pronssilevystä sekä
pronssipaloja; 1. kuin edell.

1912.
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Kolmen tai neljän yhteensulaneen emal-

Kangasala. 26.

Jihelmen .muodostama lasitönkki; 1. kuin edel. utnen nro.
Punaisen la keltaisen yhteensulaneen

7.

, lnalhelmen muodostama lasitönkki; 1. kuin nr
25.
Ainakin kolmen yhteensulaneen emallihe1men muodostama lasitönkki; 1. k. 12 noin
18 cm maanpinnan alta.
Kaksi yhteensulanutta keltaista silm
keillä ja aaltoviivoilla koristettua emalji
helmeä, 1. tutkitusta alueesta.
Yhden viherläisen ja yhden keltaise
yteensu3aneen emallihelmen muodostama lasitönkki; 1. )(uin edel1inen nro.
Sulanut tumma, valkoisilla ristissä
olevilla, aaltoviivoilla ja silmäkkeillä ko
ristettu emaljihelmi; 1. kuin nr. 29.
Kuonanpala; 1. k, 13.
Kuusi lesitönkkää, jotka ovat sulanne
den emaljihelmien muodostamia;

1. kuin nr.

09.
Kolme pientä saviastianpalaa; 1. kul
nr. 29.
Poltettula luita, ,joZka yhteensä pa navat 115 gr.; 1. suurimmaksi osaksi alu
eilta A 3 Ja A 4, osaksi alueilta A 1 ja
A 2. ,
3$
.37.

Hiilenpalasia; 1. k. A 3 la A 4.
Kuusi. Xatkelmaa kapeasta pronssisesta
rannerenklasta, joka on koristettu pitkin,
reunoja luoksevilla vilvoilla; 1. k. 12.

38.

Samanlainen katkonainen rautainen soljen paljln kuin rr. 5; 1. kuin nr. 37.,
läpikuultava sininen lasihelmi
sekä keltainen silmäYkelllä koristettu ema

1912..
6095.
lihelmi; 1. kuin nr. 37.

Kangasala.

Löydöt alueilta B 3, B 4 ja B 5.
40.

Pronssinen ketiunkannatin samaa muotoa
kuin Aspelin, MUlnaisjäännöksiä 1535; 3,95 cm x
5 cm: 1. k. 14.

4-1.

Kahden yhteensulaneen emallihelmen muodos-tama lasltönkki; 1. k. 15.
Osa rautaisesta pronssilangalla päälys
tetyn kankiketlun niveleestä; 2,55 cm pitui
nen; 1. k. 15 läheisyydestä otettua maata
seulottaeasa.
Katkelma pyöreästä pronssisesta kupu-

4u~,

raso1Jesta Appelgrenin E - F tyyppiä. ( katso
Ftnakt MUseum - IV, 1897, siv. -7 ja 8 Kuvat 7
la 8); pituus noin 5,75 cm; 1.k. 16 kiva
päältä olevasta kultturimaasta.
Kahtia katkennut rautainen veitsenterä
ruotoineen; pit. 5,4 cm +6,6 cm; 1. k. 17
niin kuin edellinen nro, kiven päältä.
Kaksivartinen' pronssinen
, solki; ktso kuvaa

koristeet epäselviä; pallin puuttuu; • pituus
8,8 cm; 1. k. 18 noin 10 cm maanpinnan alta. Läheisyydeltä löydettiin kuonanpaloja.
Samanlainen pronssinen ketjunkannatln
kuin nr 40; 3,9 cm x 4,9 cm; 1. - kohtien
18 la 20 väliltä pienen kiven alta melkei
koskemattoman maan päältä.
Pieni spiraalirengas; noin 5 kierros a;
läpimitta noin 1,4 cm; 1.k. 20 noin 12 cm
maanpinnan alta.
48.-

Katkonainen rautainen pronssilangalla
päälystetty kankiketlun nivel; katso nr. 42;
päät ovat katkenneet; pituus 2,5 cm; 1.. k.2 .

42414----ok, •
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Kangasala .49

Osa pronssista ketlua; jonka- nivelet
ovat. sbiraalikierteiSen renkaiden muodostamia;
1. k. 21 läheisyydestä otettua maata seulottaessa.
Keltaisen emaljihelmen katkelma, 1.k.
22 Kiven alta.
Kaksi pronssista kierrukkaa; 1. noin
40 cm maanpinnan alta

kiven

vierestä, koh-

dan 22 läheisyydestä.
Yhteensulaneiden emaljiheamien muodostama- lasitönkki; 1. k. 24 noin 50 cm maanpinnan alta kivien alta ja väliltä.
Kaksi palaa kahdesta sulaneesta emallihelmestä; 1. X. 25.Sulanut keltainen silmäkkeillä koristettu emaljihelmi; 1. k. 26 kiven alta.
Pienen &mal-Jihelmen puolikas epäselvä väriltään, sekä

pronssikierrukka; 1. k.

26 läheisyydestä otettua maata seulottaessa.
Poltettuja luita; painavat yhteensä
156 gr.; 1. mainituista alueista.
Joukko hilIenpalasia, 1. kuin edell.
Suuri Joukko kuonanpalola; 1. kuin
edellinen nro. ( kahdessa sikarilaatikossa).
Tutkitun -alueen pohjasta otettu hiekkanäyte.
Löydöt alueilta D 2 ja D 3. .
Sulanut keltainen silmäkkeillä koristettu emalli-helmi; 1. 1. 27 noin 26 cm maan
pinnan alta.
Rautalevyn pala, joka pitkin yhtäreunaa on varustettu- listalla;• ehkä uudenaikainen ?; pituus 3,3 cm; 1. k. 28 noin
15 cm maanpinnan alta.
Kovasti sulanut katkelma leveästä ran-
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nerenkaasta samaa tyyppiä kuin Aspelin, Muinalsjäännökset 1328; pituus 3,7; 1. k. 29
noin 20 cm maanpinnan alta.
Eheä pronssinen rannerengas samaa
muotoa kuin edellinen nro; suurin läpimitta
6,8 cm; suurin leveys 3,6 cm; 1. X. 29 a.
Sulanut pronssitönkk1; 1. kohdan 29. a
läheisyydestä nostettua maata seulottaessa.
Sulanut raitatönkki; 1. kuin edellinen nro.
Katkonainen rautanaula, 1. k. 30, noin
10. cm maanpinnan alta.
Sulanut keltainen silmäkkeillä koristet
tu emaljihelmi; 1. k., 30, läheisyydestä otettua maata seulottaessa.
Keltainen, si,lmäkkeilla koristetun emallihelmen puolikas; 1. k. 31.

69_

1 emlajihelmien muodostaKolme sulaneiCe,
maa lasitönkkiä; 1. kohdan 31 läheisyydestä
otettua maata seulottaessa.
. Sulanut keltainen silmäkk,eillä varustet-

. tu emallihelmi; 1. k. 31 a.
Sulanut eaaljihelmi, Johon poltettu luu
sirpale or tarttunut kii.nni; 1. k. 32 noin
17 cm maanpinnan alta.
Sulanut viheriäinen punaisilla ja valkoisilla silmäkkeillä Koristettu emallihelmi;
1. k.

33 noin 23 cm maanpinnan alta.
Sulaneen keltaisen emalilholmea muodos-

tama lasitönkkt; 1. K. 34.
Sulaneen emaljlelmen, muodostama lasi-

74-

tönkki, johon poltettu luusirpale on tatttunut kli.ni; 1. X.

35 noin 27 cm maanpinnan

alta.

75.

Pronssinen spiraalikierteinen rengas,
SOPMUS (?);

suurin läpimitta 2 cm; 2 kior-
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rosta; 1. k. 35 läheisyydestä otettua maata
seulottaessa.
76.

Kolme pronssikienkan- palaa, läpileikkaukseltaan kolmikulmaisia:

1. tttkitus

ta alueesta.
Löydöt alueilta E 2 la E 3.
77.

Sulanjit väriltään epäselvä emallihelml; 1. k. 36 noin 28 cm m. a.

73.

Pieni pronssikierukka; 1. X. 37 noin
20 cm maanpinnan alta.
Pronssitönui; 1. K. 38 pienien kivien väliltä noin

3Q cm m. a.

Rautainen, niitt.susraula; 5,3 cm Pituinen; 1. kolidan 38 läheisyydestä otettua
maata seulottaessa.
Rautanaula; 5,2 cm pituinen; 1. R.
39, kiven alta, noin 27 cm m. a.
Kaksivartinen
pronssinen solki,
ktso kuvaa; 7,2

0

o C) 0

cm pituinen; 1.k.

0

37 a noin 22 cm maanpinnan alta.
Kaksiselkäinen pronssinen spiraalikierteinen sornus; suurin läpimitta 2,2 cm:,
1. k. 40.
Seitsemän prwissiklerrukkaa: 1. k. 40.
Kahden tai kolmen yhteensulaneen läpikuultavan sinisen lasibelmen muodostama
tönkki; 1. k. 40.
Kaksi läpituultavaa sinistä laslhelmeä; 1. k. 40.
Kahdella naularellällä varustettu rautakisko; 16,em pituinen; suurin leveys 4
cm; 1. k. 41 noin 22 cm maanpinnan alta.
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sinistä ka

Kaksi läpikuultavaa pientä

soishelmeä sekä sulanut isompi läpikuultava
sininen lasthelmi; 1. k. 41 läheisyydestä-o
tettua maata seulottaessa.
Ainakin 15 läpikuultavaa sinistä lasi
helmeä, joista

Kolme ovat sulamisen kautta

tarttuneet kiinni toinen

toiseensa

ja sama

la tavalla neljä muuta; 1. k. 43.
muutaman

Kaksi

sulaneen läpikUultavar

sinisen- lasihelmen muodostamaa tönkkää: 1.
43.
Sulanut pronssitönkki; 1. X. 45,

noin

cm turpeen alta.
Pronssikierukka ; 1. k. 44, noin 29 cm
turpeen alta.
Yksi sinistä läpikuultavaa lasthelmeä
sekä kaksi kahden yhteensulan.een sinisen lasihelmen muodostamaa tönkkää; 1. k. 46.
a) Kahdella
tettu rautakisL-o;
nut

Kahtia;

Koukistetulla naulalla ver sjoka jälestäpäin on

katken

entinen pituus 12,3 cm 6,8 cm;

leveys 3,8 cm;
samallainen rsut‘'1,:isko;
17,8 cm pituinen; suurin leveys

väännetty:
3,5 cm;

Puurasian kannen nostokoukku (?) sitä muot,ca kuin-kuva- osoittaa;

5,4 cm

d)' Yksi eheä

pituinen.

ja Kaksi

kat-

konaista rautaflaulaa.
Esineet a-d ovat löydetyt Kohdalta 46
noin 23 cm rsqnpinnan alta.
Rautalanka jonka päät- ovat väännetyt
eri su

lin; 1. k. 46 läheisyydestä

nostet-

tus maata soPiottaesett.
Sulanut ja litistynyt pronssinen spira
likierteinen sormus (?); suurin
cm; 1. k. 49

läpimitta 2,5

noin 41. cm maanpinnan alta.

1912.
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Läplkuuitava sininen lasihelmi sekä

Kangasala.

pronssiLönkki; 1. k. 48.

Rautanaula, katkonainen; 1. K. 48,a.

.

Joukko pronssitierukKalta; 1. R. 49 a
Ja. sen läheisyydestä noin 29 cm turpeen
alta.
700,

a) Pieni rauta1evy, ehkä naulan

paa

1. k. 50 noin 28 cm maanpinnan alta;
b.)

Katkonainen

rau,,ainen
'
soljen pahin;
1. k. 52 noin 23 cm m. a.
c) Pieni rautaneula; 4,6
cm. pituinen: 1. £ 53 noin 33

.c1) Kaksi

cm m. a.

rautalevYä; ehkä

tä: 1. k. .54.
Pronssikierukka; 1. k. 54 otettua ma
ta seulottaessa.
Seitsemän läpikuu]tavaa

sinistä lasi-

heimeä sekä kahden yhteensulaneen semmoisen laTihelmen muodostamaa tönkki ja sul
r.ut Keltainen emallihelmi;

1. alueesta otet

tua maata seulottaessa.
Rautaveitsen katkelma: 6 cm pituinen.
Litistetty hienosta 'pronssilangaeta teh
ty spiraalisormus: langan läpileikkauF on
kolmikulmainen; neljä kierrosta.
Sulanut lattea pronssitönkki.
706.

Pronssikierukka.
Esineet 1.03 - 106 ovat löydetyt maata
seulottaessa, loka otettiin huvilan perustusta rakennettaessa ylöskaivetusta ja täyt
teeksi .rakennuksen eteen levitetystä mun sta.

1912.
6095.
Alueilta D 2, D 3, E 2 ja E 3 löy-

Kangasala.

dettiin vlelå. seuraavat esineet:
PoltettuJe luita, Jotka paillavat Yhteensä. 1,090 kg.
Viisi polttamatonta luupalaa.
Sieran katkelma; 1,8 cm pituinen.
Kolme katkelmaa spiraalisormuksesta,
Jonka Keskiosa on litteä ja leveä.
Pieni rautainen rengas.
Pronssitönkki.
Kaksi yhteersulanutta läpikuultavaa si
nistä lasihelmeä.
Kaksi samanlaista lasihelmeä.
Joukko Pieniä sitanpa]ola.
Joukko

hillenpalasia.

Maanäyte otettu kultturikerrokseste.

I

Esineet , jotka tohtori A. Hackman ja

J.

Ylioppilas H. Donner kaivauttivat esille k

Pälkäne.

säkuussa 1912 PälKäneen pitäjän Harhalan kvT
län Värilän talon maalla olevasta HinninmäesL
tä. Ktso 'Hackmanin kertomusta M. T:lle, karttola ja valokuvia sekä nr. 5966: 1 - 7.
Kansanvaellusajalta ja mYöhemmältä
rautakaudelta.
Löydöt alueelta A 1.
1.

Kaksivartinen pronssnen solki samaa

