1894.

V. Kirmukarmun mäestä Vesilahden Kir-

3007.
Vesilahti:

konkylässä.
25. Rautaisen miekan teräkatkelma, 23 4 stm.
pitkä. Kuuluu miekkaan, joka löytyi kohdalta a (kts. karttaan topografisessa arkistossa). Suomen museo n:o 8-9. 1894, siv. 124,
rivi 2 ylhäältä. - Samaan miekkaan kuulunee
kahvannuppi 3005:6.

Pronssisen rannerenkaan katkelma, tasalevyisestä ja kolmeharjanteisesta levystä. Löydetty kohdalta g. Suomen museo etc. siv.
126.

Veitsen ruopionpuolinen katkelma, liki 14
sentimetriä pitkä. Löydetty kohdalta g.

300E.
Hattula„

Tohtori A.O. Heikelin

kaivauksia kesällä

1E94.
1. Löydöt Juho Kevolan maalta Ihalempsin
kylässä Hattulan pitäjässä . Kts. Suomen museo n:o 6-9

1894, siv. 127. (Edelliset löy-

döt: n:ot 2E95:9-13 ja 2902:11-12).

1. Rautaisen miekanterän katkelma, 16Z cm pitkä.
Löytty luoteesta kalliosärkästä jonka kaak
koinen

puoli oli perunakuopan seinänä (Kts.

Suorlen museo.).

1894.
3008.
Hattula.

2. Rautakirves samaa tyyppiä kuin kuvattu n:o

(valok.V.A. 77:8).

1540 (Suomelasta) J.R.A:n Atlasissa. Pit. 150
kasain väli 16,51'mm, löytty

2 metrin syvyy-

destä jätetyn välipalstan rajalla.

3-4. Kaksi ympyr. kupurasolkea pronssista, joita (valok.V.A.42:7).
ta palkimet puuttuvat. Löytty siitä maasta

joka oli heitetty ylös kuopasta (pe-

runa).

Spiraalikierteinen sormus pronssista, jonka
keskellä on 14 mm leveä kanta. Löytty kuin
edellinen.

Iso joukko osaksi palaneita katkelmia: 2
kappaletta spiraalikierteisest:- liivin

vyöstä;

5 palasta eri kokoisista spiraaliputkista,
yksi

rannerenkaan puolikas (sen toinenpää

sulannut), joka muistuttaa sitä ornamenttitapaa

joka nähdään kuvatussa n:o 2067 J.R.

A:n Atlasissa V; pieni kappale rannerenkaas
ta_ tai_ sormuksesta (ornamenttina on kolmepilkkuisia kolmioita); kapple ehkä omituis
ta

nitkänsoikeasta (?) sol:lesta, jonka rau-

taisesta palkimesta on pätkä jä.lellä (tulessa turmeltunut); yksi hihnan-2 asolitus hihnanjakajasta (vrt. e.m. kuva 1439 J.R.A:n
t,tlasissa IV); kappale veitsentupesta; yksi
- kaikki pronssista - sekä pala
nen vaskikattilasta sekä siihen kuuluva
rautainen korva.

Iso joukkb suureksi osaksi sulaneita prons
sinalasia.

1894.
3008.
Hattula.

8. Rautaveitsenterä ynnä ruopio, eheä ja 140
mm pitkä.

9. Kehäsolki raudasta

toinen pää spiraali-

kierteinen, toinen puuttuu. Palin on irtonainen.
10. Rautaesineitä: rengas, noin 30 :1,1 laaja; johon
sopii verrata pronssirenkaat n:ossa 1678
ja 1679 J.R.A:n Atlasissa IV ja ehkä numerossa 1014 sen III:ssa vihossa; kolme soi
jenpalinta, joista yksi (isoin)on ehkä kuulunut yllämainittuun solkeen

n:o 3; kolme

naulaa ja kaksi muuta pientä esinettä.

11. Saviastiain kupaleita, sittaa

palanen ka-

peasta sierasta (?) ja kivilastu.

12. Poltettuja luupalasia ja yksi 21j_kivi.

II. Ihalempsin Kirkkomäestä (Kts. Suomen museo n:o 8-9

1894 siv. 128):

13. Ihmisen pääkallon yläosa (kaulaluu ja yksi

Dep.Anat.Leitol
17/1 -34.

selkänikama ehkä eläimestä).

14. Värttinäwprä kivestä. Laajuus 29 ja paksuus

8 mm.
III. Löydöt Ryynälän talon maalta Holl
lassa . Kts. Suomen museo

n:o 8=9 1894 siv.

128-130. Samasta paikasta kuin esineet n:o
2914.

Valekuva 51 49

1894.

3008.
Hollola.

15. Padan kappale, rautainen, läheltä kuopan
koillista reunaa.

16. Pronssinen rengas ynnä hihnan päätelmöte
poissärkyneen kiven syvennyksest1.

17: Kappale isosta hevosenkengänmuotoisesta sol'E
te pronssista; nappi on ylhäältä neliskant
tinen alhaalta srmäinen. Löytty poissiirretyn kiven kuopasta, niin kuin edellinen.

16. hevosenkensänmuotoinen solki

pronssista, e-

heä, mutta palin puuttuu; vartaan

poikki-

leikka pitkänsoikea ja sen päät taaksepäin taivutetut nupeiksi. Löytty palaneitten pikkukivien joukosta.

Rautaveitsi, jonka ruoto on vähän vääristetty. Pit. 140.mrn.

Katkelma leveästä, pronssisesta rannerenkaasta. Löytty kaadetun paataimen alta.

Poltettu luumuru=.

A ja B poissiirretyt kivet, joiden
väliltä (a) entiset
löydöt (N° 2914) tehtiin.
b rannerenkaan katkel
man löytöpaikka(300E:
20).

1894.

3005.
Hollola.

c veitsi (3008:19)

a ja c:n väli 1 4 met.
d ja

c:n

a ja d:n

II

II

1

II

d padan kap:;ale
(3008:15)
e hevosenkengänmuotoinen solki (3008:18).

A sijalta kappale hev.keng.
muotoisesta soljesta ja
pronssinen rengas (3008:17
ja 16).

IV. Muualta saatuja esineitä.
Virrat.

22. Kivinen värttinän2yörä, unilukkari Frans
Nänttä löytänyt vanhan talon • perustuksista
Maantie-Paavolan maalla Jähdyspohjan kylässä Virroilla. Laajuus 50 x 53 ja paksuus
9 mfl,

Vesilahti.

23. Pieni tasatal.tta. Pit. 26, lev. 23 ja paksuus

5 mm. Lahjoittanut mylläri J. Friberg Säijänmealta ja arv. hänen maalta löytty.

3009.

Tohtori A. Hjeltin tuomat esineet, jotka
palstatilallinen H. Helin oli löytänyt Kir
mukarmun mäestä (kts. Suomen museo N° 11,189L
siv. 161 ja karttaa topograf. arkistossa.)

Vesilahti.

1. Keiäänkärki varhem.? rauta-ajalta

raudas-

ta ja varsiputkella. Samaa tyyppiä kuin
kuv. 14 58 J.R.A:n Atlasissa IV. Pit.323 mm,
lev. 41 mm. Löytty kohdalta b (kartassa).

(valok.V.A.
70:9).

