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L. K. Granblom Paimion Silvalan kylän keisalan talon vierestä.

Työm. Urho Suojasen ja Hermanni
Helteen lähettämät esineet, löydetyt maantasoitustöitä jatkettaissa Kaarinan Ristimäen
koulutontilta. Vrt. 6746 ja siihen kuuluvaa
karttaa jolle löytö on merkitty. Verif. 2
kirjettä ja Tallgrenin kaivauskertomus top.
arkistossa.

A. Urho Suojasen

lähetys.

1. Rautamiekka, taivutettu; kolmikulmainen ponsi, ponnenalus, väistinrauta latteita. Esineen pit. 92 cm.
N°:ot 1-8 1. Urho Suojanen reunakiveä
poisottaessaan

,

kartalta D-E III-IV.

(valok.4068).
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. Rautainen heittokeihäs eli angoni, lyhytkau-

Kaarina

lainea; lehti alinna levein ja sen kulma

(valok.4068).

pyöristetty. Pit. 440 mm.
L. kuin n:o 1.
Rautainen heittokeihäs eli angoni, lyhytkaulainen; aivan samaa muotoa kuin edellinen

(valok.4068).

mutta paljo lyhempi. Pit.7310 mm.
L. kuin n:o 1.
Rautainen heittokeihäs eli angoni, lyhytkau-

(valok.4068).

lainen, kaksiväkäinen. Pit. 225 mm.

Rautaveitsi

jossa pronssinen kädensija, kah

tia katkennut. Terä ornerattu, kahvassa ylinnä siivet kahden puolen ja itse kahva ikäänkuin perättäisistä renkaista valamalla
tehty. Pit. 340 mm.
L. kuin n:o 1.
Soljenpaljin rautaa, tav. tasalyhytvartisen
soljenpalkimen muotoa. Pit. 44 mm.
L. kuin n:o 1.
. Pronssinen spiraalisormus, jossa keskilevy,
mikä on pisteviivoilla koristettu. Tehty kapeasta päältä harjavasta vartaasta. Osaksi
särkynyt.
L. kuin n:o 1.

8.

Pronssiketiun kappaleita 2 eri ketjuista,
toiset

kapeata varrasta joka on pit-

kin kolmirihlattu, toiset harjavata. varrasta
Sulanut pronssinpala.
L. kuin n:o 1.

(valok.4068).
/310)

1914.

6751.

B. Hermanni Eelteen lähetys.

Kaarina
Rautapuukon pronssikahva kahdessa kappaleessa, aivan kuin n:o

5.

L. kuin n:o 1. L. H. helle.

Rautavei:tsi,

ruodollinen

väntynyt

Hamaraa pitkin kulkee kaksi yhdensuuntaista
viivaa. Päiden väli nyt 195 mm.
L. kuin n:o

9.

Rautarengas, umpinainen, hevosenkuolaimista.
Ulompi halkaisija 53 mm.
L. kuin n:o

9.

12. lUiärly rautaa

- muotoa. Tehty

latteasta tasal veästä rautakiskosta, lev.
n.

8

mm.
L. kuin n:o

9.

Rautavanteesta 2 kappaletta, lev. n. 20
aivan ohuita.
L. kuin n:o

9.

Pronssinen rarinerengas kahdessa kappaleessa
- läpileikLauksellista varrasta joka
soukIenee päihin päin. Päät kulkevat toistensa ohi.
L. kuin n:o

9.

Pronssisen puoliavoimen sivusolitustorven
pala;
pronssispiraaliputkista 7-8 kpl., n. 2 mm
leveätä, matalan kupevata varrasta; spiraa-
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liputkien läpileikkaus n.

6 mm.

3 kappaletta hiukan suuremmista spiraaleista
L. kuin n:o 9.
6 poltetun luunpalaa,
10 poltettua savenpalaa,
15 saviastianpalaa, niistä reunapaloja 2,
yhdessä nyöriviivakoristeita.
L. kuin n:o

9.

67 niittausnaulaa, eri pitkiä.
L. H. Helle ruudun K III-K IV rajalta.

6752.
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Hopealöytö, jonka toukokuun lopulla
1914 Ähkylän talon renki Jaako Holappa,
saman talon palvelustyttö ja muuan poikanen löysivät kuhoksen pitäjän Laitasaaresta mainitun talon peltoa völlättäessä. Löy
töpaikka sijaitsee 0ulunjoen pohjoisrannall
noin 200 sylen päässä joesta; se on n.
20 vuotta sitten metsämaasta tehty pelloksi, mutta on sitten kedottunut ja nyt
kedosta uudestaan suloksi käännetty. Löytö
joka osaksi Oulun museon toimimiesten tri
Sakari Westerlundin ja Samuli Paulaharjun
kautta, osaksi kauppaneuvos Juho A. Santaholman kautta on museoon välitetty, lunastettiin kokoelmiin yhteensä 155 markan lunastussummasta. Katso verifikaatteja tällä
numerolla.

1. Hopealusikka tähän piirrettyä muotoa

