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Esineet, jotka tohtori A. ,Hackman 17-19/6 1919 osaksi kaivautti
esille, osaksi osti Vähänkyrön Perkiön kylässä, vrt. Hackmanin kertomusta, valokuvia ja karttoja topografisessa arkistossa.
Varhemmalta rautakaudelta.
Löydöt Pääkköönmäen pohjoisessa päässä Perkiör
kylän Laitilan n.k. Vuorenmaalla olevasta röykkiöstä. Röykkiö, joka ei löydy J.R.Aspelinin
Vähänkyrön röyUiöistä tekemässä luettelossa,
sijaitsee noin 120 m NNO suuntaan röykkiöstä
137 ja noin 80 m S suuntaan siitä kohdasta
missä Laitisen ja Mairoon talojen välinen raja leikkaa Perkiön kylästä itäänpäin vievän
ajotien. Lokakuun 1 p:stä 1919 mainittu Vuorenmaa tulee kuulumaan Mairoon taloon ja itse talo siirretään röykkiön vieressä olevan
ladon paikkaan.

Vähäkyrö
Samanlainen uurteella varustettu prånssirengas kuin Hackman, Ältere Eisenz. taul. 15
kuv. 6,8,10; suurin läpimitta 2,2 cm; löydetty kohdalta 1.
Pyöreähkö pronssisen kaularenkaan katkelma;
1,75 cm pituinen. L. k. 2.

Samanlais.en, ehkä saman renkaan katkelma;
pituus päästä päähän 8,25 cm; 1.k.3.
Puolikas ison pronssisen soljen rautaisesta akseliSta pronssisen neulakierro/sen jäännöksineen;
)/.

esine on vaikeassa kovasti

vahingoittunut; _pituus 5cm. L. k. 3.
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5. Pieni katkelma luultavasti samasta esineestä kuin nr. 4; 1,4 cm pituinen; 1. k. 3
läheisyydestä.
Pyöreähkön pronssisen neulan (tai kaularenkaan?) katkelma; 3,7 cm
6.

pi-

tuinen, 1. k. 4.

Katkelma ison pronssisen "jalka ympäri kierretty-soljen" (Fibel mit umgeschlacenem Fuss) koverastix
jalasta. Jalan poikkijuovai
sista koristerenkaista on
kaksi jälellä. (Vertaa Hackman; Die ältere Eisenzeit
/
in Finnland: Atlas 2:2). Pituus 4,1 cm. L. k.4.
Pronssisen kaularenkaan (?) katkelma, jonka
toinen pää on vaikeassa
litistynyt, ja toinen tönkiksi muuttunut; pituus 4,3 cm, 1. k. 5.
Kolme katkelmaa pronssisesta neulasta (joka
ehkä on kuulunut solkeen nr 4 + 7), 2,5,
2,8 ja 2,9 cm pituisia; 1.k.5.
Pieni litteä rautakatkelma; 1,65 cm pituinen; 1. k. 5.
a) Nelikulmaisen rautavartaan katkelma, johon on sulanut kiinni 3 luumurusta; pituus 4 cm;
b) Pieni ohuen rautaneulan katkelma; 2.75
cm pituinen.
L. k. 6.
a) Rautaisen neulan päÄ, joka on kierretty
jonkun toisen katkonaisen rauta.esineen (ehkä
renkaan) ympäri; pituus 2,9 cm.
b) Pieni rautavartaan katkelmat pit. 2,2 cm.
L. k.6. läheisyydestä.
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Pronssisen neulan katkelma, jonka toinen
pää on sulamisen kautta muodottomaksi
muuttunut; pituus 2,2 cm.; 1. k. 6 läheisyydestä.
Pronssinen jousisolki samaa muotoa kuin
Hackman, Ältere Eisenz. Atlas 4:7. Palkimen pidin on silmuksenmuotoinen ja palkimen kota lyhyt: oaljin on ollut rautainen; pituus 4,85 cm; 1.k.7.
Iso katkelma pronssisesta kaularenkaasta,
ehkä samasta kuin nr. 2 ja 8; pituus päästä päähän 13 cm, 1. k. 8.

Pieni pala läpikuultavasta sinisestä lasi
helmestä; 1. seulotusta maasta.
Kolme pientä palaa kovaa ainetta,' 1.
maata seulottaessa.
Yhdeksän palaa luisista esineistä; a ja
mahdollisesti b:kin on kuulunut loiseen
nuolenkärkeen., c on luultavasti katkelma
jonkun luuesineen varresta (ehkä lusikan? );
d on mahdollisesti kuulunut samaan esiL9s-frD
.
neeseen kuin c; e on ehkä luuesineen
(lusikan tai neulan) leveästä varresta;
f - i epävarmoja luukatkelmia; a-i 1. mu
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seossa poltettuja luita tarkastettaessa niiden seasta.

•

Poltetuita luita, painavat yhteensä noin
1,200 kg; 1. kartassa merkitystä alueesta.

Mairoon talon isännän lahjoitus:
Rautainen petkel; 13,15 cm pituinen.
sineen löysi Mairoon talon isäntä
Pääkköönmäellä olevasta röykkiöstä, läheltä roomalaisen kauhan löytönaikkaa.
Keskiajalta
20 a. Kivinen tykinkuula; läpimit. 6,3 cm.
Esineen löysi v. 1908 tilanomistaja A.
SjöEren Kyrönjoen Perkiönkoskesta myllyn
läheisyydestä. Ostettu 51ti.
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Esineet, jotka tohtori A. Hackman osaksi kaivoi, osaksi ennen
löydettyinä osti virkamatkallaan
kesäkuussa 1919 Sysmän pitäjässä.

Sysmä
Varhemmalta rautakaudelta.
A. Hackmanin löydöt maansekaisesta röykkiöstä Karilanmaan---kylän Nuuttilan talon Supitun
torpan Peltomäellä.
1. Iso rautainen veitsi', hiukan väännetty; ruoto on katkonainen; pinta on osaksi hehku-

