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Tartto. Piispa Dietrich II. (1378-1400).
Killinkejä
(5 lajia)
Hampuri. "Witten", lyöty vuosien 1334
ja 1379:n välillä
sekä:
Rautainen lehmänkello, tehty kahdesta
peltikappaleesta; ruostumisen kautta syntynyt muutamia reikiä; kellon pohjassa
neljä reikää, joissa sarka, joka nyt
on hävinnyt, on ollut kiinni.

4392.
Maalahti.

Maalahden nimismiehen lähetyä
Arkeolöogiselle KomMissioonille seuraavat
esineet, jotka varamaamittari Artturi
Lönnbohmin kautta hänelle oli jättänyt
Syytinkimies Jonas Stafs'in vaimo Ylimaa
lahden kylästä Maalahden pitäjässä; kts.
Waasan kuvernöörin lähetepäätös 6 p. Kesäkuuta 1904, n:o 2553 ja Lönnbohmin
yksityinen kirje toht. A. 0. Heikel'ille
päivätty 11/4 1904, molemmat topogr. arkissa.

1904.

4392.
Maalahti.

Warhemmalta rautakaudelta.
1.

Kaksi pronssikourua arvattavasti miekan
tupen syrjistä, toinen 175 mm. ptk.,
toinen 164 mm. ptk. Molemmat ovat
suorat, sillä eroituksella kuitenkin
että pitempi kappale toisesta päästä
hiukan alkaa käyristyä; se kohta on •
epäilemättä kulunut tupen kärkipuoleen,
missä syrjä alkaa pyöristyä. Ylipäässä on pronssinasta vielä sijoillaan
ja keskikohdalla on kolme nastanreikää kourun kummassakin laidassa. Lyhemmässä kourussa on samoin yläpäässä
yksi ja keskikohdalla kolme reikää
kummassakin laidassa; viimeksimainitulla
kohdalla on jälellä yksi rautanasta.
Samanlaisia reunakiskoja näemme kuvattuina Engelhardtin "Yosefund"-julkaisui
sa Thorsbjergistä Fl. 10 kuvat 31, 42
44; Nydanista, VIII: kuvat 25 a, 37,
38, 39, Kragehulista I, kuvat 18, 20
22, 23 y.m.

2.

Pieni ympyräinen pronssilevy, jonka
kummallakin puolen on viisi piikintapaista mystyrää, toisella puolella
vähän vahvemmat kuin toisella. Muutoin
viheriässä pronssihomeessa, paitse toisella (taka-) puolella, missä koko
levyn poikki käy 8 mm. leveä harmaa
viiru, nähtävästi se kohta mistä tinalla on levyyn juotettu kiinni metallipiena. Se lienee ollut joko samanlainen rautapaitaan kuuluva kisko
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kuin se minkä Engelhardt kuvaa Vimo-

Maalahti.

sesta 4:k. 3-3 a, taikka miekantupen
päätesila, jommoisia näemme Vimosesta
10;k. 101, 104, 106.-N:ot 1-2 löydetyt joku aika
takaperin "jätinhaudoista"
(kivikasoista Nisseshagenissa
Maalahden kylässä, Tohtori
A. 0. Heikelin suullisen ilmoituksen mukaan samasta kivikasaryhmäs-Jä, mistä NP 4263:n
alla luetellut löydötkin ovat
tavatut. Nisseshagen on merkitty siihen kyläkarttaan, minkä maamittari Lönnbohm isojakoa varten on tehnyt (kts.
museon karttakokoelmaa).

4393.

Kustaa Wassin lähetys, lunastettiin valt:n kokoelmiin 11 p. Kesäk. 1904
3:stå markasta.

Kivikaudelta.
Suomusjärvi.

1.

Kiilan tapainen kirves

harmaata liuske-

(?)kiveä, yläpää leveä, terä nyt kapea,
sillä aseen toisesta kyljestä on kappale nähtäVästi löytämisen jälestä lohjennut pois. 86 mm ptk., 72 lev., 25 pks.Löydetty Laperlan kylän Isonperhen talon maalta Suomusjärven pitäjää, Kotopellosta. Wy-

