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HOLLOLA KEROMÄKI

KM 42043

Esineitä, jotka löytyivät metallinetsinnässä Hollolasta vuonna 2016 ja toimitettiin
Kansallismuseon arkeologisiin kokoelmiin Simo Vanhatalon (Museovirasto) välityksellä.
Lahja.
Ei verif.
Rautakautinen kalmisto Hollola Keromäki (1000028400) sijaitsee entisen Hämeenkyrön
kunnan alueella Leppälammin länsipuolella runsaan rautakautisen muinaisjäännöskannan
luonnehtimalla alueella. Kiinteistö: 283-411-1-234.
Muut löydöt: KM 42044.
Muinaisjäännösrekisterin mukainen keskikoordinaatti (ETRS-TM35FIN): p = 6769140, i =
399625.
Diar. 26.06.2019
Luett. Raninen Sami
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1 kpl, 54,00 g
Tasavartinen solki
Viikinkiajan tasavarsisolki, kupariseosta. Neula puuttuu, muuten ehjä. Voimakas
tappi-, reliefi- ja häränsilmäleimakoristelu. 5 korkeaa tappia keskipaksunnoksessa
ja 4 kummankin varren päässä.
Mitat 72,00 x 23,00 x 21,00 mm
1 kpl, 28,30 g
Ketjunkantaja
Kupariseoksinen ketjunkannatin, balttilaista tyyppiä. Vaihtelevan muotoisia
koristereikiä. Sivuilla spiraalipäät. Koristetappeja. Yläreunassa eläinpäät, joiden
välissä on kupariseoslenkki. Suoralla alareunalla paikoillaan neljä rikkonaista
kupariseoslenkkiä. Alereunan vasemmalla sivulla on 5 lenkin mittainen ketjunpätkä
(joka toinen lenkki yksinkertainen, joka toinen kaksinkertainen). Samantapainen
esine ks. Anders Tvauri 2012: The Migration Period, Pre-Viking, and Viking Age in
Estonia. Fig 110:5. Levyn paksuus 2 mm; alla oleva paksuusmitta sisältää kiinni
juuttuneet kupariseoslenkit.
Mitat 44,00 x 57,00 x 11,00 mm
1 kpl, 25,80 g
Ketjunjakaja
Kupariseoksinen jakaja. Ylhäältä alas lukien leveyssuuntaan avautuva lenkki,
neljällä tapilla koristeltu ratasmainen osa ja sahalaitareunainen kilpi, joka jakaantuu
reliefin muodostamiksi rombikentiksi. 2 mm paksun kilven kääntöpuolella ulkoneva
lieri, jossa neljä pystysuuntaista reikää. Kivikoski 1973: Abb. 775.
Mitat 50,00 x 45,00 x 7,00 mm
1 kpl, 5,10 g
Riipus
Lunulariipus, kupariseosta. Umpinainen soikio, jonka toisella pitkällä kaarella
poikittaissuuntainen ripustuslenkki kehän ulkopuolella ja vasaramainen ulkonema
kehän sisäpuolella. Ulkonemassa ja tyvessä häränsilmäleimat.
Mitat 23,00 x 24,00 x 8,00 mm
1 kpl, 4,60 g
Vyönhela
Hihnan kasettihela, kupariseosta. Nelikulmainen kilpi, jonka koristereliefissä kaksi
voluuttipäistä kaarta (voluutit osoittavat esineen sivuille). Toisella puolella kaksi
esineen ylä- ja alareunan välillä kulkevaa kiinnitysvartta.
Mitat 16,00 x 19,00 x 5,00 mm

