1916.
7114.
Kurikka,
(Vierikko).

Kolme iskettyä kvartsinalaa.

Kivikautta.

L. Vierikon palstalta Kurikan pitäjän
Myllykylän Kosken talon maalla entise
Vierikon torpan asuinrakennuksen paika1ta S ja SE olevilta peltosaroilta
(vrt. n:ro 1 1.- tietoja).

Irtolöytöjä

Reikäkivi, iso, melkein suorakaiteinen gneissikappale, arvatenkin luontainen, jonka keskelle on tehty putkikEiralla reikä. Reiän toinen suu jonkunverran toista ahtaampi.
202.5, 129.2, 63 mm.
L. isäntä Iisakki Koskiniemi Kurikan
pitäjän Kurikan kylän Myllykylä nimisestä osasta (vrt. n:ro 1 löytötietoja )
Ala-Koskiniemen talon "puodin" perustusta

kaivettaessa rakennuksen länsipäädy n.

kohdalta savimaasta n. 25 cm syvästä.
Löytöpaikka

on Jalasjoen eteläpuolell

n. 100 m joesta.

7115.
Vähäkyrö.

Maisteri Aarne Europaeuksen Vähäkyrön
pitäjässä Perkiön kylän Pääkköönmäeltä. Kuja-Huovarin talon maalta kivirouklioista
elok. 1916 kaivamat esineet (vrt. A.E:n kertomusta H. M. top. arkistossa; entisiä löytöjä kaivauspaikalta ovat 6945:16-18) ynnä
muutamia saatuja ja ostettuja esineitä (Hin
ta Smk 2:50). Diario 25.VIII.1916.

Kaivausalue 1.

Löytöjä Laivausalueelta I.
1. Pieniä raudankappaleita (n. 16).

Varh. R.-k.

1916.
7115.

2. Palaneen luun muruja (27 gr.)
N°:rot 1-2 ruudusta I:I 2 (ja I:I 3)

Vähäkyrö,

n.

Kaivausalue I.

50-55 cm

syvästä kivien lomasta;

raudankappaleita oli hieman ylempänä-

J•

Palaneita

Iuumuruja( 81 gr.).

Ruudusta I:I:1 n. 53 cm syvästä.
Paikalla oli kiviä kolmessa kerrokses
sa ja paljon punaisia hietakivilaakoja

4. Palaneita

luumurtIla ( 4 kpl.).

Ruudusta E-F:IV kaivausalueen X-reu,
nasta.

Rautainen, käyräksi väännetty veitsen (?)
ruoto, 52 rm pitkä.
Kohdasta 1 (ruudusta G:VI) kahden kivikerroksen alta.

Kolme raudankappaletta.
Kohdasta 2 (ruudusta G:V)*

Ruostuneita raudankappaletta (29 kpl.)3, joukossa m. m. 1 ruodonpää sekä useampia kil
venkupuran (matalan , "paltereunaisen"
kappaleita, merkityt 7.a ; useat kappaleet
liittyvät toisiinsa

joten muodon saa hyvir.

selville.
Kohdasta 3 (ruudusta G:VII), ison kiver
syrjästä; osa kappalaista on seulottuja (vrt. 7115:15).

N. s. lunulariipus, pronssia, läpiruostunut

Varh. r.-k.

1916.
7115.
Vähäkyrö
(Kaivausalue I).

ja vielä löytymisen jälkeen rikkoutunut;
toinen "sarvi" poismurtunut, toisen päässä
vielä jaannos kaksoisnystyrästä

joka 13y

tyessä oli ehyt. (n. 36, 32, 75 mm). Vrt.
Hackman Lisenzeit T.7:16.

L. kohdasta 4 n. 50 sm syvästä raunion piru-lasta lukien. Löytkohdan luo
ta tuli esiin mys. rautaesineiden kap
päleita (vrt. 7115:15).

Lasihelmi, viheriä, pyör eä, reunoilta hiew
man litistynyt ja reiän reunoilta tasanen.
Kohdasta

5 ruudusta H:V luualueen

ulkoreunasta.

Pronssisormus, aivan läpihauraaksi ruostunut
tehty liereästä pronssivartaåsta, spiraalikierteinen (runsaasti 2 kierrosta). Liian hau
ras mitattaitaksi.

Kohdasta

6 (ruutujen G:IV ja G:V ra-

jalta); oli pienessä onkalossa erään
kiven alla aivan pohjaaltaan ilman
ja veden vaikutuksen alaisena.

Rautainen _fluukko, jokseenkin

suorahamatai-

nen, sekä ruoto että kärki poismurtunut.
116.0, 20.0, 7.2 mm.

Varh. r.-k.

1916.
7115.
VähäkyrF$
(Kaivausalue

1).

Kohdasta 7 (ruudulta G:VII) läheltä
n:on 7 löytkohtaa.

Lasihelmi, sisällä kultalevyä,_ joten kullan
värinen; muoto ja koko joks. kuin n:on 9,
reikä hieMan ahtaampi.
N. kohdasta 8 (ruudusta H:VI), luualu
een ulkopuolelta, seulaan saatu.
Lasihelmen kappale, valkea4_ ei kirkkaasti
läpinäkyvä ; muoto ja koko joks. kuin edel
Linen.
Kohdasta 9 aivan läheltä edellistä.

PronssisolIqn kappale, käsittäen kaaren
silmukasta n. neulakodan tyveä
myten. 23.o, 14.5, 4.o mm.
L. seulottaessa ruudusta G:VI
ot,-.
,.ttua maata (siis läheltä
n:oja 5 ja

7.

1916.
Varh. r.-k.
7115.
Vähäkyrö
(LLivausalue I).

15. Raudankappaleita, runsaasti n. 100 kappale tta,
joukossa m. m. yksi souhan, melkein pyreä
ruodon katkelma ja keihäänkärLen varsiputk
kailpaleita_ , ynnä pieni hiilenpala. Yhteen keihäänkärjen putken kappaleeseen on
tarttunut palaneita luumuruja.
Etupäässä seulottuja luualueelta, ruu
duista G:IV, G- H:V-VI ja G - I:IVVII (eri paketeissa olevien lappujen
merkinnät).

16. Palaneita

luumuruja, yhteensä 1.155 kg.

Isolta luualueelta ruuduissa G:-I:IV
- VII (ynnä myös pieneltä erilliseltä
alueelta ruuduissa H:IV-V.

17 a) Pronssisolki, mit langer äadelscheide, lähinnä kuten Hackman, Die ältere Eisenzeit
Taf. 2:4 ja (neulakotansa puolesta) 2:5, kaa
ri melkein liereä, (kotapäässä rudimenttäärinen nuppi; jänne puuttuu, muuten ehyt.
Kaaren ympärillä on ketjunliite, ilmeisesti
kuulunut soljesta riippuneeseen ketjuun (17
17. b -)
Mitat:51.o, 23.o, 17.o mm.
Ji,
nivelet yksinpitkälEn.
Ketjua n. 242
kertaisia, hieman harjavia, toisessa (lähinnä solkea olleessa) päässä viimeistä re
gasta lukuunottamatta huomattavasti isompia.
Ketju on kahtena kappaleena, sillä yksi
rengas on katkennut.
L. kohdasta 10 (I:IV) n. 30 å 40

CM

syvästä kiviroukktosta pieneltä, erill
seltä luualueelta. Solki ja ketjut
olivat yhtenäisessä rivissä siten,
että osa ketjua, missä on isoimmat
renkaat, lähti soljen pää-osasta.(Ket

1916.

7115.
Vähäkyr
(Kaivausalue I)

jun ja soljen suunta oli joks.
NE-SW).

1916.

7115.

18. Rannerengas, pronssia, aivan yksinkertainen,

Vähäkyrö
(Laivausalue I).

lattea, sisäpuolelta suora, ulkopuolelta py
reä, ilman ornamentteja. Sileä patina. Mi
tat: 46.o, 45.o, 6.o mm.
Samalta luualueelta kuin n:rot 17 a
-b kohdasta 11 (ruutu K:4) 26 cm
västä

sy-

kivien lomasta.

19. Luisen reiällisen (värttinän vauhti -?) pyörän puolikas, 30.0, 20.5, 7.o mm.

Samalta pieneltä luualueelta kuin
17 ja 18 (ruuduissa I-K:IV-V ) talteenotettujen luiden joukosta.

Palaneita luita 192 gr.,
Luualueelta ruuduissa I-K:IV-V, kuten
n:rot 17-19.

Raudankapnale, molemmista päistään katkennu
(mahdollisesti uusi). 50.o, 16.5, 6.5 mm.
L. kohdasta 12 luualueen ulkopuolelta

,- hän hiiliä.
Luita (R2 gr.) ja v:
L. ruudusta I:VII pieneltä. alueelta,
jossa oli myös poltettua maata.

Varh. r.-k.

1916.
7115.
Vähäkyrö
(Kaivausalue

23. Luita muutamia kpl.

Varh. r.-k.

L. pieniltä erilaisilta alueilta ruuduissa E-F:VII ja F-G:VIII.

Kolme raudankappaletta, ilmeisesti veitsestä
Kohdasta 13 ruudusta F:IX, kivikehän
sisästä.

Raudankappaleita n. 30, joukossa m. m. 2
isompaa kappaletta, jotka liittyvät yhteen
muodostaen lyhyen varsiputkellisen keihäänkärjen, ilman kaulaa; terlehti soukka ja
verraten paksu, poikkileikkaus rombimainen
(molempien palojen ilitat yhteensä ovat:
122.5, 25.5, 24 mm).

L. kohdasta 14 (D:IX), ison kiven alta
hiedasta 57 cm syvästä kiven päällyststä lukien. Keihäänkärki oli kär
ki pohjoiseen päin, raudanpalat tulivat osittain seulaan.

RaudankapPaleita n. 160, osittain hyvin

i-

soja ja paksunlaisiakin, useissa näkyy puun
? ruosteeseen painamia jälkiä; pari nakoaan
paksun rautaruodon katkelmaa on joukossa;

1916.
7115.
Vähäkyrö
(Kaivausalue. I).

osittain ovat kappaleet hyvin pieniä.
L. kaivausalueen itälaidasta ruuduista
E-F:=-'AV osittain aivan läheltä pin
taa jopa turpeestakin. I7alliopohja ei
paikalla ollut kovinkaan syvässä. Eni
ten oli kappaleita n:olla 15 merkityn kohdan ympärillä.

Kaivausalue II.

Kaivausalue II

27. Sormus, pronssia, nauharnaisesta levystä tehty, ilman koristeita. Ilitat: 22
x 20, 7.5 mm.
1
Saatu kaivausalueelta II seulaan luualueen pohjoisosasta n. kohdasta 16,
kalliossa olevasta kuopasta.

28. Raudankappale, 3U, 10.5, 3.5 mm.
Kalliossa olevasta kuopasta kohdasta
17.

29. Raudankappaleita (7 kpl.), yhteen ruostunut
kiinni palanutta luuta.
Kalliossa olevasta kuopasta, kohdasta
18.

30. Veitsen katkelma, pahoin ruostunut; 7)
r-.n
25.o, 13.5 mm; rautaa.
L. kalliossa olevasta kuopas
ta kohdasta 19, 52 cm syv',,
'stä. Luita ulottui kuopassa näin syvälle, vielä syvemmällä oli melko isoja
usein palaneita kiviä ja pa-

Varh. r.-k.

1916.
lanutta

7115.

mustaa maata.

Vähäkyrö
(Kaivausalue
II)..

31. Veitsenkatkelma, muoto sama suorahamarainen
kuin ed. n:on, jota vähemmän ruostunut, rautaa.

59.5, 19.5, 8 mm.
L. kalliossa olevan kuopan pohjasta
(n. kohtien 17 ja 19 puolivälistä)
otettua multaa seulottaessa.

32. Rannerengas, kolmena kappaleena, toisesta
päästä .puuttuu hieman, tehty leveästä, nauhamaisesta hieman kuperaksi väännetystä
pronssivartaasta, koristeina juovia ja leimattuja pyöreitä kehiä, (sukulaismuotoja ovat
esiin.

1916 s. 57 fig. 20. Riga Katalog

Taf. 20:29 ja Hackman, Eisenzeit I Taf.
10:10). Eri kappaleitten mitat: 7115:32 a
-54.o, 13.o, 4.o mm.

7115:32 b - 45.5, 13.5,

3.5 mm. 7115:32 c: 24.5, 13.o,

L. eri kohdista :

a

kohdasta 20

n. 41 cm syvästä, 3.2 b kohdasta 21
kuopan reunasta n. 25 cm syvästä ja
c kohdasta 22 n. 20 cm pinnasta
lukien; viimemainittu kappale oli jo
kalliota vastaan.

Rautaruodon tyvip?ä, vankka, tyvelle suippeneva; 63, 12,

9.5 mm.

Kohdasta 23.

Rannerengas,

pronssia, koristamaton , verra-

1916.
7115.
Vähäkyrö
(Kaivausalue II).

ten latteasta vartaasta, jossa toinen puoli pyöreä, toinen (sisiipuoli) tasanen, lähinnä
kuten Hackman, Die ältere Eisenzeit I Taf.
10:2. Mitat 69.5, x 62.5 (67), 6 rr.m. Hieman
muodottomaksi väännetty ja litistetty.

L. kohdasta. 24 n. 27 cm

syvästä (+0.56

m 0-pisteeseen nähden)

35.. Rannerengas, pronssia, koristeina näyttää
olleen n. s. nhäränsi1miä" , ®joista epäselviä
jälkiä näkyvissä; paksu, vantaan poikkileikkaus melkein säännöllisen suiponsoikea (harja-

vat reunat ylös ja alaspäin); rengas keskeltä levein ja paksuin, suippenee molempia päitä kohti (vrt. Hackman, Eisenzeit I
Taf. 10:1); päissä on (3 å 4)muutamia poikkiviivoja, (vrt. Hackman, main. teos. Taf.10:
6y.m). I:itat: 64.o, 63.5, 9 mm.
Kohdasta 25 kuopan reunasta n. 45_50
cm syvästä (+ 0.40).

1916.
7115.
Vähäkyrö,
(Kaivausalue
II).

36. Rautaisen

veitsen (?) katkelma, 41.0, 15.o,

5.o mm.
Löyd. kohdasta 26 raunion ulkoreunasta
läheltä maanpintaa.
Raudankappaleita, 13 , niiden joukossa kah
desta palasta yhteenliimattu ruoto.
Seulottuja kaivausalueelta II (pääasi
allisesti luualueelta, (ks. karttaa).

Hiiliä pari palaa.
L. kuten n:ro 37.

Poltettuja luita 2 kg, 171 gr., joukossa m.
m. isoja leukaluun kpl. (lasiputkessa).
L. kuten n:rot

37-38 kartalle merki-

tyltä kohdalta ; kalliokuopassa oli
luita n. 50-60 cm syvään (kuopan kes
kellä + 0.32).

Rajalöytö_lä.
Kaksi (yhteenlittyvää) katkelmaa rautaisesta
yksiteräisestä miekasta, pahoin ruostuneita
miekan hamara on ollut suora. Katkelmien
mitat ovat 208.5, 43, 12.5 ja 131, 33, 9

mm. (yhteenliitettyinä on katkelma 330 mm
pitkä).
L. Vähäkyrön pitäjän Perkiön kylästä
Kuja-Huovarin talon maalta Pääkköömäen länsirinteeltä, suunnilleen samasta
paikasta kuin rautakeltti 6614:2 (kohta A. A. Europaeuksen yleiskartalla).
Esine lienee löydetty hietaa ottaessa
ja oli nostettu kiven päälle. Löytä
jästä ei ole tietoa.

Varh. r.-k.

1916.
7115.

41. Rannerengas, pronssia, poikkileikkaus pyö-

Vähäkyrö
(Hajalöytöjä).

reä; keskeltä paksuin, päihin soukkeneva
(vrt. Hackman, Eisenzeit I Taf. 10:1), toinen pää poikkimurtunut; pinta rosoinen,
koristamaton , ollut kuitenkin rnahdollises_
ti lyhyvillä poikLilovilla koristettu (vrt.
Aspelin, Antiquites fig. 1833), samoin näkyy
ehyessä päässä epäselviä jäännöksiä poikit
taisista juovista (?). 62.5 x 59.5, 7.5 mm.
L. Vähäkyrön pitäjän Perkiön kylästä
Vallan talon maalta n. s. Pääkköönmäen

saralta mainitun mäen koillisrin

teeltä olevalta pellolta Tuomas Loukosen talon (lohkaistu Laitisen Perkiö n:o

6, talosta) asuinrakennuksesta

n. 60 å 70 m etelään. Löytänyt isäntä
Tuomas Loukonen isohkon maakiven vie
restä kes. 1915 n. 30 cm syvästä,
kun kiveä yritettiin poistaa. Ostettu löyt::jältä, 2 mk:lla.

1916.
7115.
Vähäkyrö
(Hajalöytöjä)

Uudelta

ajalta.

42. Nappi, pronssinen, ollut kullattu, kanta
poiskatkennut; lattea, pyöreä, levymäinen,
toisella puolen koristeina lehtiruusuke ja
sen molemmin puolin kaksinkertainen pilkutettu viiva; hienoa työtä. Koko nappi hi
man kouruksi väännetty.

33.5 x 33, 4.5 mm.

L. vanha emäntä Liisa Valta Vähäkyrön pitäjän Perkiön kylän Vallan ta
lon maalta, perunapellosta aivan tal•n
luota maantien vastaiselta (s.o.joen )
puolelta. Ostettu löytäjältä 50 p:nil

lä.

7116.

Föremål, inköpta av Gustaf Karlsson
29/8 1916 för Fmk 17:- Verif.

Degerby.

1. Tväryxa, av eruptiv bergart, grönaktig .

"

Ena bredsidan rak, den andra facetterad.
Den ena smalsidan srrialare än den andra.
Föremålet avsmalnad obetydligt mot nacken
Genomskärning

61, 27 2 mm. F. för c.

,

194,

5 år sedan; Deger

by socken, Haldisby, Grevas hemmans mark
i Nyåkern. F. av arbetaren Thure Holmber

Ingå.

Slipsten (?) av granit, med spår av slipning på ena bredsidan dock osäkert om
Slipsten. Stenen är skivformig

41, 30,

5 2 cm. F. av Karlsson i Jodböle by av
Inga socken pi Högbacka hemmans mark i

