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På detta ställe må anföras att, en-

Lillkyro -s:n

ligt hvad dr A. Hackman å Hakala 'torp

Savilahti by

erfor, snickaren Jaakko Hakala, som nu

Kotaalonmäki.

(1906) är 34 år gammal, såsom liten pojke, altså för cirka 25 år sedan , hade
hittat 2 likarmade bronsspänne i sama
åker, där sifverringen och spännbucklorna
nris 23 och 24 blifvit funna. Spännena
torde enligt Hakalas beskrifning hafva varit af -samma typ som det äfvenledes
samaa åker hittade och i J. R. Aspelins
Muinaisjäännöksiä fig. 1652 afbildade exem-.
plaret.

erkiö by,
Mikki Huovari hmn
Uusihaka åker.

28. En söndrig gammal bösspipa, 36-37 cm lån
f. sommaren 1905 af hemmansägaresonen Alf
Huovari vid

-likesgr'Sfning på Uusihaka åke

på Mikki Huovaris mark, ett litet stycke
öster om Jaakko Kalliolas under Walta
hemman lydande torp.

4751.
Malaks socken
Öfvermalaks,
Hafrasgränden,
Wilh. o. Edvard
Storms hmn,

Förteckning öfver de fynd, hvilka dr
A. Hackman i juni 1906 gjorde vid undersö
ning af stenröset

på

Lömnehagebacken, cir

1 km S W från bydelen Hafrasgränden i Öfver
malaks by, Malaks socken. Jfr. Hackmans
berättelse till Arkeologiska Kommisionen.

Lömnehagebacken.
1. En fragmentarisk

illa rostad spjutspets

af järn med rund hålk och platt blad,
fragmentets längd 14,6 cm, f. vid 1 på
kar'an i jordlagret

rösets botten .
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2. Ett fragment af den runda hålken till
en pilspets eller liten spjutsPets af
järn samt tre små möjligen till samma

Hafrasgränden

föremål hörande järnbitar, f. vid såll-

Wilh. o. -rdvard

ning af jorden från rösets, botten i

Storms hmn,

trakten af punkt 2.

Lömnehagebacken.

3. Ett fragment af en järnked,
hvars ankar bestå af små
slutna ringar, illa skadadt
i elden och delvis hopsmält,
f. vid sållning af jorden
i trakten af punkt 2.

En liten sluten järnring, utan
tvifvel hörande till samma ked som
f. såsom 2 och
Ett

3.

5,8 cm långt och 1,8 cm tjöckt frag-

ment af något järnföremål (sputspets ?)
samt ett tiotal mindre järnfragment, f.
vid sållning af jorden från rösets botten i trakten melln 1 och 2.

Brända ben, vägande tillsammans 320 gr.,
f. på rösets botten inom det å kartan
utprickade området.

Bitar af en häst- eller kokäk jämte två
tänder, f. vid på ett ställe, där före
undersökningen en grop hade blifvit upprifven i röset. - Fågelben (?)

sorkskal-

lar hittade här och där i röset.

