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Kokoelma esineitä, ostettu maanviljelijä K. Anttilalta Tyrvännön pitäjässä. Kokoelma ostettiin 400 mk:sta, mutta osa siilunastettiin

tä , vastaava Smk.

Hämeenlinnan museolle, jonka edustajana
toimi lehtori A. Th. Böök. Kokoelman oston
esihistoriasta

ks. Vait. Ark. N° 96, 107.

Kivikaudelta.

Sääksmäki.

Tasataltta mustaa kiveä, nelisivuinen, paksu
kantainen, kannalle hiukan soukkeneva ja kan
ta hieman pyöristetty. 83, 45, 26 mm. Löyt.
Latti Rohman. Saatu Saaksmäeltä. Linnasten
kylästä.
7 Anttilan luettelosta.

Tyrväntö

Oikokirves, vaajamainen, pitkäkäs, hyvin siro,
ohutniskainen, keskeltä levein ja paksuin.
Soukkenee hiukan pyöristetylle terälle.
157

;2-,

52, 37. mm. L. Yrjö Liitinen Tyrvänröst'

Lahdentaan kartanon SikOsaaren rannasta.
N° 8 Anttilan luettelossa.
heikäaseen puolikas ruskeata kiveä,
reijän kohdalta katkennut. Reijässä on pys_
tyn viilauksen jälki; ja on reikä melkoisen
pieni Esineen ehyen pinnan yli kulkee
matala mutta selvä kouru (myöhempää tekoa?).
Katkelman mitat ovat

75, 44, 19 mm. L. Kus-

taa kerman Izrvännn Retulasta, Kiianjoen
torpasta (Kiianoja).
10 Anttilan luettelossa: .

Vasarakirves, kärkipää kahtia
Läpil.

katkennut.

. Harja reijältä terälle kir-
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Tyrväntö

veen selkäpuolella. Terä uuden hionnan
jäljiltä tylpähkö. 90, 62, 41 2 mm. L. Lauri
Louhio Tyrvännön Lopentalon maalta.
N°14 Anttilan luettelossa.

Liuskamarenkaan puolikas, läpileikkaukseltaan
lattean soikeata

10 mm leveätä ja

5

mm

paksua kiveä. Renkaan ulompi halkaisija on
52 mm. L. Emil Runolinna Tyrvännön Hannukka
lan Lammassaaresta.
N° 15 Anttilan luettelossa.

Kivisen keihänterän katkelma kummastakin
päästä katkennut, läpileikkaukseltaan terä,.
vänsoikea. 31,

9, 83

mm. L. Kustaa Mattila

Antialasta, Tyrvännön Mattilan talon maalta.
N° 20 Anttilan luettelossa.

Varhemmalta rautakaudelta.
Soikea
muoto
uru
kiä.

tuluskivi

keltaista

suipunsoikea.

kvartsiittia;

Reunoja

pitkin kulkee

kupwallakin

lappeella

on iskentäjäl-

82, 53, 3? mm.

L. Kustaa

Passila

ja

Tyr-

vännön Retulan kylästä Vittiän lahdesta.
N°9 Anttilan luettelossa.

Rautainen kilvenkupura jonka keskiosa muodostaa kohenevan latteapäisen kärjen. Reunat vikaantuneet.
Löytöpaikkaa ei mainittu Anttilan luet
telossa n:o 48, mutta Hackmanin muistiinpanojen mukaan on esine saatu Tyrvännön Retulan Laurilan rauniosta siltaa rakennettaissa.

.
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9.

1913.

Kappale rautaisesta kilvenkupurasta joka li
nee ollut hattumainen

(valok.4359).

.Koko yläosa

ja toinen sivu poissa.
1\1°49 Anttilan luettelossa . Löydöstä
vrt. ed. numeroa.

10. Rautainen keihäänterä, pitkä, ruodollinen.
Lehti kummaltakin puolelta korkeaharjainen,
läpileikl,aukseltaan
Pit. n. 50 cm. L. K. Anttila
11*‘*rvännön Anttilasta, Mattilan maalta, paikasta josta
A. 0. Heikel aijemnin on toi-

(valok.4359).

mittanut. Hist. mus. miekan
3574:308-312, ja josta eräs
Taavetti Siukola on löytänyt koristetun miekan kahvan. 1\°42 Anttilan luettelossa.

Retula

11. Rautainen anP'onkärki, pitkäkaulainen, väkäsillä. varustettu. Kärki taivutettu. Ruoto
on tehty n. 8 mm, vahvuisesta nelikulmaisesta tangosta. L. Erkki Laurila Tyrvännön
Retulan kivirauniosta.
N° 34 Anttilan luettelossa.

12. Heittokeihäänkärki, latvalta katkennut, ruodollinen. Kaula laskee pykälämäisesti ruodolle. Lehti lattea, terälle levenevä. Pit.
214 mm. Lev. 20 mm . L. kuin ed. n:ro.
N° 38 Anttilan luettelossa.

13. Rautainen onsikeltti, keulalta kapein; levenee terälle joka on kitlamainen. Putki
toiselta kyljeltä avoin. 148, 42, 40 mm.

(valok.4359).

(valok.4359).

1913.

6503.
Tyrväntö.

L. kuin n:o 11.
f 0 40 Anttilan luettelossa.

Rautainen onsikeltti, samallainen kuin edel- (valok.4359).
Linen. 135, 45, 42 mm. L. kuin ed. n:o .
M 41 Anttilan luettelossa.

Rautainen kirves itäbalttilaista muotoa,
lähinnä sitä mallia kuin Aspelin, Antiquits

1

k. 2088. 196, 67, 56 mm. L. kuin ed. n:o.
P3 46 Anttilan luettelossa.

Pyöreä kupurasolki puhkomista työtä. Soljessa on koristeena kaksi ristiin asetettua
nauhamaista kiskoa, joiden muodostamiin
neljään kenttään on asetettu nelijalkainen
eläin, mikä kumminkin on epäselvä. Solki,
jonka halkaisija on 55 mm, on myöhempi degeneratsionimuoto sellaisesta soljesta kuin
Appelgren-Kivalon Montelius-Opusculassa, s.
371, kuv. 17, kuvaama. L. kuin edell. n:o Retulasta.
N° 31 Anttilan luettelossa.

Nuoremmalta rautakaudelta.
Pyöreän kuourasollen

n. s. käärmesoljen

puolikas, tyyppiä D (Hj. Appelgrenin, .Finskt
kus. 1897 s.

6 fig. 6). L. Alma Anttila

Tyrvännön Anttilan talon perunanaasta talo
takaa.
M30 Anttilan luettelossa.
16. Kiekko poltetusta savesta, jossa on reikä
keskellä.. Toinen lape on ollut kovassa vai

(valok.4359).
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keassa ja .on melkein kuonamaiseksi palanut.
Verkon paino ? Halkaisija 127 mn, paks.
46 mm. L. K. Anttila Lyrvännön Anttilan talon puutarhasta, n. 4 syitä asuinrakernuksesta
SE. N° 12 Anttilan luettelossa.

Puolikas samallaisesta kiekosta

löydetty

kuin edellinen.
N( 13 Anttilan. luettelossa.

Rautainen kaksiteräinen miekansäilä, kärjeslappeella veriuru1-

tä katkennut, kummallakin

la varustettu, jossa toisella lappeella or
kirjoitus:
Ruoto lattea, levymäinen. Pit. 59D mm.
L. K. Anttila Tvrvännön Anttilan maalta.
N° 44 Anttilan luettelossa.

Pronssisen korvakauhan

levymäinen yläosa,

jonka yläkärjessä on riipusreikä. Koristettl,
sillä tapaa kuin Schvindt

Tietoja Karja-

lan rautakaudesta kuv. 285 a, vaikka keskus
koriste on kuin m. t. k. 283. 51, 21 mm.
L. K. Anttila Tvrvännön Anttilan maalta,
talosta parisataa askelta SE, järvenpuolelta tien, 2-30 askelta tieltä.
N° 29 Anttilan luettelossa.

Umpinainen rautarengas, tehty latteasta,
n. 6 mm levyisestä, rautanauhasta. Renkaan
halkaisija on. 45 mm. - Lyhyt rautapuikon
palanen. L. K. Anttila Tyrvännön Anttilan
talon maalta.
N° 50 Anttilan luettelossa.

1913.
65'03.
Tyrväntö.

23. 13 saviastianpalaa kellanruskeaksi poltettua savea, koristeittä, jokseenkin paksuseinäises.ft, astiasta. Reunapaloja on yksi,
profileeraamaton. Sen sijaan on astia yhdestä säilyneestä palasta päättäen kaulalt
kaartunut ulospäin. L. Kalle Anttila Tyrvän
nön Mattilan Anttilasta. Vrt. yllä n:o 10.N° 26 Anttilan luettelossa.

Hauho.

24.a.nilltspets, jämt afsmalnande med två jämnbreda sidor, slutande i ett 18 mm bredt
bett. Långd 23 z cm. Funnen vid dikesgräfning af Ville Haiku vid stranden af
Jokijärvi, Ilmoila i Hauho. N° 35' i Anttilas förteckning.

Tyrväntö

Splutsr)ets med starkt afsmalnande hålk
och fyrsidig spets. Längd 24 2 cm, hvaraf
hålken 10 2- cm; hilkens diameter intill
4 cm. Funnen af K. Anttila, Anttila i
Tyrväntö N°37 i Anttilas förteckning.

Hauho.

Stridshammare med långt

jämnbredt järn-

handtag,samt i ändan å ena sidan en kort
hammare,
platta, 3

3 2- cm, slutande i en kvadratisk

2
cm

å andra .sidan ett ut-

gående en äggadt bett med äggen uppåt,
9

cm

långt. Handtagets längd 43 cm.

Bettet synes ha kunnat röra sig kring
ett gångjärn. Funnen af Vilh. haasa, Töyry
backe i Hauho Vitsiälä.

1913.
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N°

39 i Anttilas förteckning.

Från "gångjärnet

nedåt en ten för ham-

marens hängande vid sabel 1. dyl.

Tyrväntö

hönsteL2räss, cylindrisk, rullande. Yönstret
rutformigt. Cylindern, af järn, 4 x 1 cm
skaftet, också af järn, 15 cm längt. Funnen af Erkki Laurila, Retula i Tyrväntö. N° 51 i K. Anttilas förteckning.

Hauho.

Dragonsadel . Från Reksi • gård, Hauho Ilmoila. -

N° 57 i K. Anttilas förteckning.
Granat 1, kartesch, cylinder med fem järnband, samt öfverst en stympad kon med
ihålig skrufgänga. 17 x
N° 63

8 cm.

i K. Anttilas förteckning.

Kanonkula, 8

2 cm i diameter.

N° 67 i K. Anttilas förteckning.

1. Gevärskula af bly, refflad och tillplattad

3 x 1.6 cm.
I° 76 i K. Anttilas förteckning.
32. 'Delar

af

kartusch 1 granat

nämligen plant

slutstycke och tidrör ? (2 st., det andra
från en annan granat), samt en cylindrisk
järnhylsa af en patrons storlek.
N°

68 i K. Anttilas förteckning.

Fragment af soldatkittel af koppar; bottnet
saknas. Diameter 14 å 17 cm, höjd
N°

31i-kto

75 i K. Anttilas förteckning.

65I0,

7 cm.

1913.
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Viipurin maas.
Antrea,

. Kaksoistaltta,

selkä tasainen vaikka hiukan

viisto. 941 , 39, 16 mm.
N°:t 7-8 löytänyt poikanen Antti Viro_
lainen Juho Virolaisen talon pellosta
talosta 50 m S, kyntäessään v. 1910.
Talo on n:o 4 Korpilahden kylässä
Antrean pitäjää.

Uudelta. ajalta.
Värttinan pyörä, läpileikkauks.
muotoinen. Ulompi halkaisija 35, p-ks. 12 mm.
L. kuin edeil. numero.

Valinkivi, pitkäkäs, kuusikulmainen. Yhdellä
pitkällä sivulla

3

muottia puolipyöreitä

nappeja varten, joiden kuperalla pinnalla
kussakin koristeena on tasapitkävartinen risti, jonka muodostamilla pinnåilla

3

piste-

painannetta. 120, 31, 30 mm.
L..poika Antti Ikävalko Hiekkapelto:
nimisesta= pellosta Juho Ikävalkon talosta n. 10? m N. Talo kuuluu Antrean
Syvä lahden kylään.

6503.

Stort hänglås med nyckel. Liset 14,
nyckeln 26 cm. lrIngt. - N° 7B i K. Anttilasförteekning,

Grönt glas, rundt, vidare upptill och
utvidgadt äfven nertiil ett stycke.

7 2x

6 cm. - N° 87 i K. Anttilas förteckning.

1913.
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36. Beslag, af mässing, gjutet

visande en faun

blåsande på lur och en mindre faun framför honom höjande armarna. Två stycken
ej i motsatt ordning. 5 x 6 2 cm.

-

N:o

108 i K. Anttilas förteckning.
Bit af ett mantiljspänne, en ked och bil
den af en vinge, al]t i måssing. - Sarnrrnan
bundna med n:o 108 i K. Anttilas förteckning.

Hauho.

Förgylld. ring af tunn koppar, delvis vidare , med graverade' rosetter och blad. Hauho prostarne Lindelöf och Siren ha med
densamria vigt två par. Erhållits i Alvettula by i Hauho . af Roope Kokki, hvars
far och farfar ägt ringen. - N:o l70 i
Anttilas förteckning.
12 sk. specil 1810. - N:o 115 i K. Anttilas förteckning.
Tennljusstake,

mycket illafaren, på rund

fot, med balusterskaft. 12 x 11 cm. _
N° 120 i K. Anttilas förteckning.
Ståmplar A,T. Uleåborgs (?) vapen.

65O 4 - 6 510
6511.
Kyrkslått

1;"4-Z

‘4141--

Hålften av en båtformig hammarmm,
näml. hammarändan, avbruten vid skafthålet.
Genomskårningen oval vid skäfthålet , förövrigt

alldeles rund. Hammarn pian. Långs_

med ryggen går en ås. 91, 63, 46 mm.
F. vid plöjning av en Albert Kvickman

