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4262.
Jääski.

myös varsipäässä'. Pit. 98, lev. 42 ja paksuus
22 mm. Löydetty kuin edeil.

3. Tasataltta. Pit. 77, lev. 38 ja paksuus 14 mm.
Löydetty kuin molemmat edelliset.

4263.

Löytö tehnyt A.O. Heikel heinäkuussa

1Taalahti.

1903 Ylimaalahden kylässä ja samassc ;un-

(Junkarsbränna).

karsbrännan mäellä ja Bergin talon maalla
olevassa rauniossa, josta v. 1901 saatiin e-

sineet n:o 3975:1-24. Nyt paljastettiin kokc Kts.pohjapiirrokseen topogr
raunion ala ; ainoastaan reunakivet ja maan arkistossa.
peräiset kivet rauniossa jäivät paikoilleen.
Sillä kohdalla

josta v. 1901 useammat esi-

neet tavattiin, on syvennys

jossa oli pol-

tetuilla luilla sekoitettua mustaa multaa
n. 3 sm:n paksuutta. Luut seulottiin mullasta
ja löydettiin yhdessä tämän kanssa seuraa- +)t yön
vat esineet:
1. Pronssinen

rengas, yltympäri varustettu uur-

roksella ja 10 å 12 mm laaja; riippuu
pronssisessa solittiksessa jolla rengas on
ollut

kiinnitettynä arv; johonkin remeliin.

Putkella varustetun rautaisen keihäänkärjen
kappale,

99 mm pitkä.

Rautapa]wia, joiden joukossa 116 mm pituinen rautapuikko (keihäänlärkeä?). Tähän kuuluu myös pieni levyntapainen pronssipalanen.

1903.
4263.
Maalahti.
(Junkarsbränna).

Erikseen löydettiin
Viskari, joka on vähän vaillinainen (toinen haara katkennut).
Luita. Poltettujen luitten joukossa olevat
polttamattomat luut tavattiin siellä täällä
rauniossa.

Maalahti.
(Storsjölandet).

Löytö, jonka. Axel 0. Heikel teki heinäkuussa 1903 rauniossa n.s. Nisseshage'ssa
Fiskarin talon maalla n.s. Storsjölandet'is
sa Ylimaalahden kylässä. Kts. kahteen kart
taan topografisessa arkistossa. -

Seudulla

on ryhmä raunioita ja paikottain niiden
ohessa omituisia kivisiltoja. Useammat rauniot ovat metsässä jotenkin tasaisella
maalla, joka kuitenkin ”Storsjö'Y'ön päin
kohoaa harjanteen tapaiseksi. 5 tai 6 rauniota sijaitsee tällä harjanteella, josta
alkaa tasaista niitty- ja suomaata järvelle saakka, joka

muinaisuudessa lienee ulot

tunut harjanteen läheisyydelle. Nytkin pieni puro järvestä

kiviheiton päässä

sivuuttaa raunioitten paikkaa. Tutkittu
raunio on mainitun harjanteen huomattavimmalla kohdalla järveltäpäin katsottuna.
Raunion suuruus on 22,5 metr. P-E. ja
20 metr. I-L; sen korkeus oli ennen kaivausta 1,5 metr. Raunion luoteiseen laitaan oli kellari kaivettu noin 5C vuotta
sitten, jolloin läheisyydessä oli torppa.
Pohjapiirroksessa nähtävä uuni lienee
ta ajoilta. Kaivettiin pohjoisesta etelään
kanava; isoimmat kivet kanavan kumpaisessakin päässä jäivät paikoilleen. Kaikki esineet löydettiin tämän kanavan eteläisessä
päässä, mutta eri kohdilta. Esineet 6-10
makasivat yhdessä ryhmässä (kts. pohjapiir-
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Maalahti.
(Storsjölan
det).

rokseen) 30 stm:iä yläpuolella pohjaa. Sillä kohdalla ei ollut multaa eikä poltettuja luita, vaan olivat kalut pistetyt
yhteen myttyyn ja pienien kivien muodostamaan koloon, jota 3 å 4 isompaa latuskaista kiveä katton? peitti. Suurin

näistä

kattokivistä oli laajuudeltaan 90 x 50 x 14
stm. Raunion korkeus löytöpaikan

kohdalta

oli 1,2 metr. Tämän löytöpaikan

kohdalla

oli raunion pohjalla poltettuja luita (18)
ja niiden seassa löytyi, paitsi esineitä
12-16, myös kaarisolki 11, joka nähtävästi
ei ollut varissut edellä kerrotusta kolosta. Keihäänkärki 17 makasi erikseen edelli
sestä löytöpaikasta 1,5 metr. eteläänpä.in
ja 45 stm:n korkeudella raunion pohjasta,
siis_ 15 stm:ä korkeammalla kuin mainitussa
kolossa olevat esineet. Pieni latuskainen
kivi peitti keihäänkärjen.
Kaularengas, tehty pronssiputkesta, valke7
an vahingoittamana ja 4:ssä kappaleessa;
osa puuttuu. Rengas on varustettu sekä
saranalla että lukolla, jota paitsi siihen
'on eri kohdille kiinnitetty 6 sormuksen
tapaista rengasta

2 samallaista sormus-

ta on irtaantunut siitä

kaikki tehdyt

ohuesta pronssinauhasta. Kaularenkaan koristuksena on pronssilankaisia spiralejakin.
Tämmöistä esinettä ei ole ennen Suomessa
löydetty.
Viisi kappaletta ympyriäistä pronssivarrasta, j6tka ovat kuuluneet nähtävästi
kahteen kaularenkaaseen. Kappaleet ovat
seuraavaa pituutta: 40,5 + 16,8 ja 31 + 16+
12,6 stm.
Pronssinen kaarisolki kaarevalla jänteellä

1903.
4263.

Varsi on 120 mm. pitkä; rautainen poikki

Maalahti.

tanko 1. kaari, josta puuttuu toinen sär

(Storsjö-

mäinen nuppi, on 80 mm. pitkä. Muuten

landet).

solki on eheä ja kaunis kappale.
Kappale samanmuotoisen kaarisoljen kaaresta jossa vielä varrenkokka, joka kappale
on

4g mm. pitkä. Tämä jalka näyttää ol-

leen lyhyempi kuin edellisessä numerossa
kerrottu. Tähän kuuluva jousen puolisko
(tanko) nuppineen on irrallaan; sen pituu.
on 36 mm.
Pronssinen tasavartinen kaarisolki, valkeassa vahingoittunut ja vähän vääristynyt
neula puuttuu. Suora pituus 64 mm.
Pronssinen kaarisolki, jolla on rautaneu a:
pituus 55 mm. Kaareen kuuluva toinen
nuppi on irrallaan.
Kaksi spiraAlikierteistä pronssiputkea,
kierretyt eripaksuista langoista. Putkien
pituus 40 + 15 mm.
Pieni, tummansininen lasihelmi, vaikeassa
vahingoittunut.
Ruostuneita raudanpalasia keihäänkärjestä
y.m.
Kappale sulanutta pronssia.
Kaksi sieran kappaletta.
Rautainen keihäänkärki, varustettu varsiputkella. Pituus 233 mm.
Poltettuja luita, joiden joukossa oli
kappale värttinänhyrrästä tai pelinapista.

