1901.
3974.
Lohja.

1. Käsirengas, spiraalikierteinen, ja pronssisesta nauhasta

joka on 3,5 mm leveä, sisä-

puolelta tasainen, mutta ulkopuolelta mykevä.
Renkaan avaruus on 4,7 x 5,5 cm ja melkein
22 kierrosta, mutta kolmessa kappaleessa. Löy_
detty rauniosta II; kts. raunion shematiseen
pohjapiirrokseen . Vrt. Vedel, s. 38, kuv.35
y.m. Kolmas kappale

34 mm pitkä ja renkaan

Sen johdosta
on tästä kapa aleesta jäisiSandelinin omaan kirjoitukseen top. arkistoss la ainoastaan
14 mm pitkä
Tämän suoritti tri G. G. Sandelin ja oli tu- pätkä.

keskeltä annettiin analyseerattavaksi.kKts.

los : 10,70 % tinaa ja 87,56% vaskea. Zinkkiä
oli mitättömän

-5711än. Vähennys %:ssa riippu u

oksiidista.

2. Joukko saviastianpalasia, löydetty samasta
roukkiosta II, kuin •edellinen käsirengas.
Ornamenttina esiintyy kolme sisäänpainettua
kuoppaa risvissä ja ryhmässä kaulalla ja sen
alla. Pohja on ollut suora ja jyrkällä kul
malla eronnut laidoista. Kts. löytökohdasta
karttaan. Nämät kappaleet kuuluvat ainakin
kolmeen eri astiaan. Samassa laatikossa on
myös hiiliä ja joku kuutelokappale. Joukossa on palanut syenitikappalekin.
Saviastianpalasia, löydetyt roukkiosta I.
Samoin roukkiosta XIII. Kts. karttaan.

3975.
Maalahti.

Löydöt (varnemmalta tauta.dlalta), jotka
intendentti Axel 0. Heikel teki Maalahdella
virkamatkallaan kesällä 1901. Löytöseikoista
kertomus Wasabladet'issa N° 89 v:ita 1901.
(Topografisessa arkistossa).

1901.

3975.
Maalahti.

I. Junkarsbränna-raunio, Ylimaalahden kylää.
Kaksiteräisen rautamiekan terä; kahvasta on
yksin ruopio jälellä . Pituus

86

stm. Suora.

Samanlainen mutta edellistä huonommin säilynyt
miekanterä, b4 stm pitkä, suora. Molemmat miekat löysi talonpojan poika Johannes Tyri,
kun hän 21/VI 1901 yritti paikasta vetää
kiviä.

Koukistunut

kaksiteräinen miekka, jolta ruo-

piokin puuttuu. Pituus liki 75 stm. Löytäny-,
lyseisti Paul Cronström.
Kuolaimen käpnaleita raudasta, löytäneet ndit Kts. N3 18.
Ester ja Linnea Cronström.
Kilvenkupura, vähän vaillinainen, suippupäinen.
Löytänyt insinööri Artturi Lönnholm.

Pronssinen kaarisolki, valettu yhdessä kappaleessa; särmäiset nupit po.ikkipuikon pääs
sä;,paikattu; varren "renkaat" kiinnivaletut;
rautaisesta palkimesta kantasilmuke jälellä.
Löytänyt A. Lönnbohm . Kts. n:o 18.
Nämät esineet olivat löydetyt ennenkuin tutkiminen 10/VII 1901 rauniossa tapahtui. Silloin löydettiin seuraavat esineet:
Rautavanne jostakin puua.stiasta. Sen nykyinen pituus on 85 stm.

Veitsenterä, rautainen, katkenneella ruopionpätkällä. Pituus 24 stm.
Teräkatkelma kahdella väällä varustetusta
keihäänterästä. Pit. 132 mm.

1901.

3975.
Maalahti.

10. Rautainen pinsetti; toinen lehti irtonaisen,
Pituus 69 mm, lehden leveys 13 mm.

Tikarin tai veitsen kahvanuppil pronssinen;kol
miontapainen yleisessä muodossaan, mutta kas-

(valok.1008384)

vannaisilla kahden puolen ja kumpaisessakin
päässä. Sen reiässä on rautainen ruopionpäkK,

37 mm ptk; Itse nuppi on 43 mm pitkä.
Tasavartinen ja pronssinen kaarisolki särmäisellä nupilla kumpaisessakin päässä. Kahdessa
kappaleessa.
Pronssineula avonaisella silmukkeel]a. Pituus

73 mm.
Pronssinen hihnasolki, täydellinen.
15-16. Kaksi pientä rengasta, toinen pronssinen ja
18 mm laaja,toinen myös pronssinen ja 18 x 19,2
laaja. Rautainen rengas on paksumpi kuin toinen.
Kaukalonmuotoinen reunasolitus hopeasta ja kul
latuksen jälillä. Toinen pää päättyy tasaises
ti, toinen on särkynyt ja epätasainen. Solituksessa on (arv.pronssinen)naula.Pituus 56 mm.
Pronssinen kaularengas ympyriäisestä vartaasta,
kahdessa kappaleessa l joista toinen 154, toinen
117 mm pitkä. Löytäneet neidit Cronström samaa
tilaisuudessa kuin n:o 4.
Kolme pLonssikatkelmaa, kaksi paksun rihman, Kaksi pronssineulan katkelmaa l joista toikolmas nauhantapainen. Edelliset liki 5 + 3
nen on yläosa
samaa muotoa
stm, kolmas lähes 3 stm pitkä.
kuin n:o 13,
toinen tutkain.
Kilvenkupuran_piikin katkelma.
Veitsenterän katkelma, 55 mm pitkä.
Joukko ruostuneita rautapalasia.
Joukko poltettuja
Isompi polttamaton luu, löydetty kivilae.kan
alta.

1901.

3975iLaalahti.

II. Raunio Lägasin talon maalla Ylimaalahden
kylässä.
Kts. edellämainittuun Wasablaciet'iin ja karttaan,

johon ainoastaan muutamat

kivet

ovat

merkityt .
Rautakeltti, 96,mm. pitkä. Sen löysi viime Kts.toht.A.
Hackmanin luonvuonna Erik Staf, talonisäntä Lägasin kylässä.nokslin, toht.
K.G.V.Hedmanin
Kaivauksessa 11/VII 1901 löydettiin seu- kokoelmassa
löytyvistä
esineistä saraavat eSineet:
masta löytö. Sirppi. Pituus pitkin hamaraa noin 24 stm. palkasta.(Topograf. arkistossa).
Tultraudan (?) puolikas.
muotoa.
Rautaveitsen ruopion katkelma, 114 mm. ,pitKaksi, ehkä veitsenterän katkelmaa, toinen

75 mm. pitkä, toinen hyvin ruosteen iluottama la 65 mm. pitkä.
Rautainen reunasolitus kilvelle. 49 mm. pitkä.
Puikontapainen rautaesine, varsitorvella toisessa päässä, joka sentakia on paksumpi
(keihään läännös?). Pituus 90 mm.
Ympyriäinen pronssisolki,
tämän suuruinen ja näköinen: jossa riippuu pronssiketju
yksinkertaisista renkaista, joita on 44 kpltta
kahdessa katkelmassa. Rengas-liitteet eivät
ole samaa suuruutta kaikki. Paitsi sitä löytyy pätkä, jossa on 313

liitettä, jostakin

toisesta ketjusta. Rautapalkimen kanta on jälellä.
Rannerenkaan palanen ohuesta
pronssilevystä.

®

0 0
Pronssinauha„, 6 mm. leveä ja 77 mm. pitkä,

muodostaen melkein 8/9 renkaan.
Pronssirihmainen spiraalikierros, ehkä ketjun kannattimesta. Kts. Hausmannin Riga - luett.
Taf. 27: 12,18. y.m.

1900.
3975.

Helmiä: 4 ruskeata eheätä, 2 palasta sa-

maa laatua ja yksi sininen, lasinen; muut

Maalahti.

ovat savisia.
Jäänaula (skobrådd), kolmihaarainen, rautal
nen; kolmas Rokka on poissa. Kts. Suomen

museoon v:lta 1899 s.. 85 kuv. 5.
Siera, 72 mm. pitkä, 29 mm. 1. ja 15 mm.
paksu.
Neljä hevosen hampaan palasta.

Isompi sittapalanen ("smilesinder") y.m.
kivipalasia.
Poltettula

luita.

Hopeakappale, 26 mm. pitkä, vilmeinen.jäännö
kaulerenkaasta, joka yhdessä muitten esineitten Kanssa oli

löydetty Ilgasin talon pihal

ta paikasta, johon navetan perustuksia kaive
tiin. (Kts. N:o 2272 lopussa). Itse renkaasta
oli kylän seppä, (Johan Karlsson LAgas), teh-

nyt kaksi

uistinta. Tåmän

viimeisen kappalee

osti sepältä Maalahden pastori E.S.Cronström,

joka lahjoitti sen Hist. museoon.
Evljärvi. ,43.

Joukko polttamattomia ihmisen

pääkallon

luita Ruumissaarelta Evijärvellä. Kts. topograf
arkistoon.
Ähtävä.

44.

Muutamia poltettuja

luupalasla, otettu

(maanpäältä) rauniosta Lillmossbakalla, joka
L.H.Sandelinir mukaan - kertomuksessaan S.M.Y:sen
A;k. XIII,. s. 53 - 1) - on 16-18 jalkaa poikittain. A.O.Heikelin luettelossa
raunion-. N:o CXVIII.

on tällä.

1901.
Maisteri U. Sirelius, joka ke-

3975.

sällä 1901 kiinteitä muinais-

nitävä.

SMY:sen pöyt.
6/2 1902.

jäännöksiä luettelemassa Ähtäväs
sä, sai siinä talteen seuraavat 3 kiviajan asetta.
Kiviaika.
Kivikirveen (vähän tuuran muotoisen )
teräkatkelma, 113 mm pitkä, 56 mm. leve',
än ja 24 mm paksu. Löytänyt Anders
Johansson Långsjö pelloeta haratessa
noin 20 vuotta sitten Långsjö NQ 2,
Yttrasvede, talon maalta öfver Lappforsi
kylässä.

Varsireijällä varustettu soikea nuija
eli hakkuu ase. Pituus 177 mm, leveys
85 mm. ja paksuus 33 mm.

Noussut kivik-

korinteessa olevasta ylipellosta kuokkiessa noin puolen kyynärän syvästä
Kroksjön (talon (?) maalla öfver-Lappfor
sin kylässä.

47.

Kivisen vasarakirveen katkelma, 114 mm.
pitkä, 40 mm. leveä ja 19 mm. paksu:.
Katkennut pitkittäin ja reiän kohdalta;
reikä ei näy - olleen läpipuhkaistun.
Löydetty öfver-Essen kylässä, Wilhelm
Johansson Finnkolmln maalta liki Klockarsdal nimistä tervahautaa noin 4 tuum
syvästä.

