1914.
6752.
Muhos

Itävaltalainen:
14 Ferdinandin Thaler jotenkin samalta ajalta kuin edellinen.
N°:ot 7-14 ovat museoon tulleet kauppaneuvos Santaholman kautta.
Rahoista lähemmin rahaluettelossa.

6753.
Kaarina.

Esineitä Kaarinan Ristimäen koulutontilta,
osaksi esiinkaivetut A. M. Tallgrenin toisella kaivausmatkalla lokakuussa 1914, osak
si Niilo Kaarttiselta ja N. Sandholmilta
ostetut. Vrt. n:ot 6746, 6751, 6753, kert.
karttoineen ja valokuvineen top. arkistossa.
Wytöilmoitukset viittaavat karttaan.

A. Niilo Kaarttiselta

ostetut. (Verif. kirje)

1. Rautamiekka jonka kärki on useampaan kertaan kokoon taivutettu. Miekan väistin, po
nenalus ja kädensijan ympärys pronssia, vii
memainittu koristettu erinomaisen kauniilla
siseleratuilla/
skandinavisilla /eläinkuvioilla B. Salinin tyy
liä III, n. v. 800 j. Kr. Väistimestä ja
ponnenaluksesta on erikseen murtopaloja. Miekan pit. n. 90 cm (mm).
L. Niilo Kaarttinen kiven poi's väännettyään aijemlLin kaivetun alueen reunast
ruutujen K III ja K IV rajalta.
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(valok.4061-64).

2.- Rautainen keihänterä; putkellinen; terä
taivutettu

. Pit. 405 mm.

L. kuin n:o 1.

3. Rautainen veitsimiekka

- muotoon tai-

vutettu, molemmista päistä poikki. Haara
aivan suora
Hyvin suuri.

ter

kaareva.

365, 52 mm.

L. kuin n:o 1.

4. Rautarengas hevosenkuolaimista. Uloin halkai
sija

6 5 mm.

L. kuin n:o 1.
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Rautainen solitus,: (valokuvattu: levy 7352).
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L. kuin n:o 1.

Rautasolitus veneestä. Sen muodostaa 2 ohutta rautalevyä joiden leveys on

35 mm

ja joita 50 mm pit. niittausnaula pitää
koossa.
L. kuin n:o 1.

103

niittausnaulaa, ehyttä tai kappaletta.
L. kuin n:o 1.

Tasalyhytvartinen solki jonka alle on vahvasti ruostunut rautaa kiinni.
L. kuin n:o 1.

Koruneulan katkelma viereen piirrettyä muotoa.
Esine on ollut rengasneula.
L. kuin n:o 1.

Spiraalikierteisen pronssisormuksen kappaleita harjavata varrasta.
pala.
L. kuin n:o 1.

36 poltetun luun palaa;

Sulanut pronssin-
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n. 100 saviastianpalaa, niistä reunapaloja
14, joukossa nyöriviivapainanteilla„:

8 poltetun savenpalaa.
L. kuin n:o 1.
12. Kappaleita suuresta kukkaruukuntapaisesta saviastiasta, harmaan värinen, ei koristettu.

7 kpl.
L. kansakoulurakennuksen itäreunalta, sen
NE nurkasta n. 5 m S n. 40-50 cm syvästä
vesijohtokanavaa kaivettaissa, sen jälkeen kuin maanpinta jo oli tasoitettu
ja sen pinta poistettu.
B. Niilo Sandholmilta ostetut:
Hevosen kuolaimet.,_ ehyet; suurauta 3-nivelinen, sivurenkaat suuret ja niissä kummassakin solitus remn'iä varten.
L. Niilo Sandholm samalta kohdalta
kuin n:ot 1-11.
Rautainen hevosenkenkäsolki ylöskääntyvin
päin. Paljin jälellä. Soljen ulommat halkai-

(valok. 10416).

sijat 58, 54 mm.
L. kuin n:o 13.
Samallainen solki kuin ed. Mitat 52, 44 mm
L. kuin n:o 13.
Solki, samallainen

k. ed. Ei paljinta. 54,

52 mm.
L. kuin n:o 13.

Rengassolki pronssia, pyöreätä, n. 4 mm vah
vuista varrasta. Päät vastakkain, melkein

(valok.10416).
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kiinni toisissaan, eivät päätetyt. Palkimen
kanta jälellä. 27, 27 mm.
L. kuin n:o 13.

6

pronssinpalasta, niistä

3

pieniStä prons-

sispiraaleista.
L. kuin n:o 13.

140 niittausnaulaa, useimmat ehyitä.
L. kuin n:o 13.

Rautasolitus, suorakaiteenmuotoinen levy, 45,
23 mm jonka toisella lappeella on jälellä
ohutta koristettua pronssilevyä.
L. kuin n:o 13.

Rautalevyn kappaleita, ohuita,

6

kpl. Niistä

on yhdessä jälellä niittausnaula, ja yksi
'on puoliksi torvelle väännetty. Lienevät
veneestä.
L.kuin n:o 13.

; 81, 24 mm ja rautanaula

Tulusrauta

tuskin tältä paikalta saatuja ?
saviastianpalaa,:
2 poltetun ja

5 polttamattoman luun palaa.

L. kuin n:o 13.

C. A. k. Tallgrenin kaivamat

alueelta I

Ruudusta H IV löytyivät:
Niittausilaula,: naula, toisesta päästä vääntynyt;

9

poltetun lUunpalaa;

17 saviastianpalaa, niistä reunapaloja 4.
Ruutu H IV:ssä oli n. 25 cm syvä, suur
ten kivien peittämä kulttuurimaa.
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Ruudusta K IV löytyivät:
Rautainen keihäänterä, putkellinen,
muotoon väännetty. Putki n. 1/3 aseesta.
Lehti lattea. Esineen pit. 508 mm.
L. yhdessä n:on 25-28 kanssa ruutujen
K III ja K IV rajalta suurehkon kiven alta. Sen alla ylinnä oli keihäs,
tämän alla kuolaimet ja sen alla veitsi. Tu.pen solitukset olivat tämän sikermän ympärillä.

Rautaveitsi, ruodollinen, kaarelle väännetty.
Hamara suora, sitä pitkin kulkee .2 suoraa viivaa koristeina ja alempana kaareva
viiva • • •emo

- koristeita.

Löydöstä ks. n:o 24.

Hevosen kuolaimet, nim. 2 niveltä suuraudasta ja toinen rengas kuolainten pääStä.
Renkaan halkaisija 67 mm.
Löydöstä ks. n:o 24.

Rautaisia miekantupen kvlkisolituksia

swo.

puoliavoimia rautatorvia, n. 5 mm vahvoja
ja eri pituisia. Kahdessa on pieni rautanasta ja yhdessä ympäri taivutettu rautanauhasilmukka jonka päitä pitää kiinni
nasta. -

7 kpl.

Löydöstä ks. n:o 24.

4 kpl. pronssiketjuista, jotka muodostaa
n. 5 mm laajuiset parittaiset pronssirenkaat; yksiniveliset.
Löydöstä ks. n:o 24.

1914.

6753.
Kaarina.

Hevosenkengänmuotoinen pronssisolki pyöreätä

(valok.10406),

varrasta., päät ylöspäin spiraalille taivutetut. Paljin pronssia. Soljen ulommat halkaisijat ovat 38 ja 32 mm.
L. n. 20 cm syvästä. Vrt. karttaa.

Pronssisolitus hihnasta tai soljesta (?);
esine

jonka toisella lappeella sil-

3 . 1 2 kierrettä

pronssisesta spiraalisormuksest

lattea

MU.

halkaisija 17 mm.
5 pientä pronssifragmenttia, osaksi puoliavoimista putkista.

55 luunpalaa;
54 saviastianpalaa, niistä reunapaloja

8,

osaksi kampaviiva- ja painannekoristeisia.

105 niittausnaulaa, osaksi särkyneitä;
2 lyhyttä niittausnaulaa on kiinni suorakaiteenmuotoisessa rautalevyssä;

55, 18

mm.

L. eri korkeuksilta kivien välistä
kartalle merkityltä paikalta/.

Ruudulta L IV löytyivät:

Keihäänterä rautaa; putkellinen, pit. 420 mm.
Lehti sulkamainen, kapeahko.
L. suuren kiven alta.

Rautaveitsi, ruodollinen

. Pit.

150 mm.

Pronssinen spiraalisormus jossa keskilevy;

(valok.4066).
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spiraalit kolmikulmaista kapeata varrasta.
Keskilevyssä rivi pieniä kuhmuja ja viivakoristeita.
L. kuin n:o 34.

Vyösolki rautaa, nim.

-kehys ja ir

tonainen paljin.
L. kuin n:o 34.

Koruneulan (?) päästä kappale viereen
piirrettyä muotoa. Neulan pää on
ehkä ollut. puolikuunmuotoinen.

Satakunta poltetun luun palaa ja 20 saviastianpalaa.
L. kuin n:o 34.

Rautarengas hevosenkuolpimista; ulompi halkaisija 52 mm.
L. n. 20 cm syvästä.

Rautasolitus, tehty rautapellistä taivuttamaila se

muotoon. Päät ovat kah-

della lyhyehköllä niittausnaulalla yhteen
liitetyt. Lev. 30 mm.
L. Ruutujen K-L rajalta kivien pääLtä.

Pronssisen spiraalirannerenkaan 2 kierrettä sellaisesta renkaasta kuin 6746:159.
L. kuin n:o 41.

Rautapuikko 1. neula, ruostunut, väännetty;
pronssisen spiraalisormuksen jossa keskile-
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levy, kappaleita 4.
pronssisen puoliavoimen torven pala;
pronssilevyn, sulaneen pronssinpala.
L. kuin n:o 41.

105 niittausnaulaa tai sellaisen kantaa, yhdessä rautalevyn palanen kiinni. L. kartalla
merkityltä alueelta.
N. 60 saviastianpalaa, joukossa reunapaloja
6, osassa nyöriviivakoristeita.

Ruudulta M III löytyivät:

31 poltetun luun sirual polttamaton sääriluu
ja kappaleita toisesta polttamattomasta
luusta;
65 kappaletta saviastioista, niistä 10 reunapalaa, osaksi nyöriviivakoristein. Astianpaloista useimmat kuuluvat tasapohjaiseen
ohutseinäiseen astiaan;
savea palanen, poltettu.
L. ruudulta kivikerroksen päältä ja
välistä. Kivien alta ei löytöjä tavattu,

Ruudulta Td I

löytyivät:

Kivikuula, jonkunverran

73

fasetterattu, 77,

mm.
L. ruudun Svpäästä,

jossa ei enää'

ollUt mitään kivitystä, vaan jokapli
ollut aikanaan pelloksi käännetyn alueen päätä.
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varrasta, päät ylöspäin spiraalille käärityt. Soljen ulkopinta koristettu. Paljin
pronssia. Solki 80, 72 mm.
L. ruutujen N I ja II rajalta n.
10 cm syvältä kivien päältä yhdessä

(valok.4066).

n:jen 49-50 kanssa. Kalmistokivitys
alkoi juuri tässä.

Pronssisen spiraalisormuksen 2 katkelmaa,
vaillinainen; tehty kapeasta harjavasta
pronssivartaasta ja harjavalta keskilevyllä
varustettu.
L. kuin n:o 48.

(valok.4066).

7 poltetun luun palaa

polttamattoman luu

ja tuohen palasia, maanäyte.
L. kuin n:o 48.

Ruudulta N II
Rautamiekka ti

löytyivät:
-muotoon taivutettu. Nup-

pi - kolmikulmainen

ponnenalus ja väis-

tin rautaa, jotenkin paksuja, pyöristetyin
reunoin. Pit. 100 cm.
L. ruudun N I ja II rajalta suuren
kiven alta yhdessä n:oin

52-55 kans-

sa. Vrt. valokuvaa

Keihäänterä, putkellinen, lyhytputkinega,
kapealehtinen. Pit. 225 mm.
Löydöstä ks. n:o 51.

1914.

6753.
Kaarina

Heittokeihäs, lyhytkaulainen, kapealehtinen.
Pit. 295 mm.
Löydöstä ks. n:o

51.

Veitsi, ruodollinen, ruostunut. Pit. 251 mm.
Löydöstä ks. n:o 51.

55. Veitsi, ruodollinen, ruostunut. Pit. 251 mm.
Löydöstä ks. n:o 51.

Hevosenkengänmuotoinen solki pronssia, na-

(valok.10406).

pit fasetteratut.
Löydöstä ks. n:o 51.

Hihnan päätehela pronssia, pinsettimäinen,
kapea,leveneOluulille jotka ovat kiinni
toisissaan kahdella lyhyellä pronssinastalla. Koristettu kahdella reunansuuntaisella
viivalla kumpaakin reunaa pitkin. Pit. 85 mm

Kvartsinlastu;
n. 160 poltetun ja joku polttamattoman

(valok.10405).
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luunpala;

37 pientä savennalaa;
27 saviastian murusta, niistä 1 reunapala.
L. kivien välistä ja alta ruudulta.

Ruudulta 0 II

löytyivät:

4-5 poltetun luunpalaa ja paloja hampaasta
n. 30 saviastianpalaa, niistä 2 reunapalaa,
n. 60 poltetun saven palaa, niistä 1 hyvin
suuri, melkein kuonaksi palanut.
L. Kivikerroksen alta; kulttuurimaa
ulottui tässä n. 45 cm syvyyteen. Se
ei ollut nokista mutta oli muuten mustaa multaa.

Seulottaissa

saatiin (alue H- M IV

Kolmiomaisen koruneulan

)

keskilevy, nupit

varsineen poissa.

2 niittausnaulaa.

Alueelta H -

TV, A III D-N I-II löy-

tyi mutta löytöjä järjestettäessä sekaa
tui, joten tarkempia löytötietoja ei VO
enää antaa.

61. Rautainen hevosenkengänmuotoinen solki pyöreätä varrasta, päät ylöspäin spiraaleiksi
kaarretut. Paljin rautaa, on jäjellä. 84 x

75 mm.
D. A. M. Tallgrenin kaivausalueelta II
(Alueelta II koulun ulkohuone, rakennuksen edustalla on erikoiskartta).
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Ruudulta II D IV

löytyivät:

62. Polttamattoman luun kappale, eläimen hammas ,
49 poltetun savenpalaa, 70 saviastianpalaa,
niistä

6 reunapalaa.

Ruudulta II D IV

löytyivät:

21 poltetun savenpalaa;
26 saviastianpalaa, niistä 4 reunapalaa.
Ruudulta II E VIE, E V, (III C-D)löytyivät:
2 poltetun ja

5 Polttamattoman luun palaa

36 saviastianpalaa;

n. 150 poltetun savenpalaa.
E. A. II. Tallgrenin kaivaukset alueelta

N. 650 poltetun savenpalaa, joukossa joku
kuonaksi palanut, joku miltei palamaton,
enimmät pieniä;
12 saviastianpalaa, niistä 2 reunapalaa;
yhdessä palassa on viivakoristeita;
rautanaula ja sellaisen kappale;
poltetun luun pala.
L. I linjan N puoleisesta päästä.
N..700 poltetun saven kappaletta;
12 saviastianpalaa, niistä

5 reunapalaa;

polttamaton luun ja eläimenhampaan palasia,
yht.

9;

hiiltä;
2 savikiekon kappaletta joissa keskellä

on

ollut reikä; toisessa on reijän ympärillä
syviä kuoppia kehässä.
L..etupäässä linjalta II ja sen III
puolisen reunan toiselta puolen.
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67. Jokunen polttamattornan luun pala; eläimenhammas;
pronssikiskon kappale, 22, 4 mm.,
hiiliä;
n. 400 poltetun saven palaa, joista ainakin yhdessä puun jälki ja kahdessa reijän
puolikas.
L. linjalta III.

Av G. Karlsson 20/1 1914 inlösta och
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27/X i diarium införda föremål. Lösen 12:

Oxhaga åker a

Verif.

1. C. 100 st. lerkärlsbitar av hård s.k. Kyrkslättskeramik. Kantbitar c. 20, bl. dem fle- (valok.5036).
5042).
(
r•e ornerade bitar, ornerade med små sträc k
eller gropar. Alla av förut kända typer.
F. på Vesterkulla gårds mark i åkern
ovanom Oxhaga &kern, inom en areal
av c. 2 x 2 m storlek, invid kanten
av den väg som leder till Sarins
torp och mittemot 4 tegen. (Tegarna
räknade från Kauhala sidan).

7

brända bensmulor.
F. såsom föreg. nummer.

Kyrkslätt

C. 40 lerkärlsbitar, typisk Kyrkslätts kera- (valok. 5041-42).

Lappböle

mik, av kärl med flat botten och med
ett utsprång nära kanten
bitar äro ornerade med imi-

1 nuorakorist.
sa.viastianpala
läh,
En del 1923 Uppsalan yliopistoon.
terade

snörornament.
F. i Kyrkslätt, Lappböle by, å Tengo

