1910.

5578.

A. Hackman 17/6 1910 kolmesta markasta.

Kokemäki.

5579.
Laitila.

Esineet, jotka tohtori A. Hackman ja
maisteri G. Topelius 20 - 22 kesäkuuta 1910
kaivauttivat esille viidestä roukkiosta Laitilan pitäjän Kouman kylän Vainion (eli
Hantun) talonmaalla sekä ostivat saman pitäjän Seppälän kylän Junnilan talossa. Vrt.
Hackmanin kertomusta Muinaistieteelliselle Toi
mikuånalle sekä hänen karttojansa ja valokuvijansa . Ktso myös nr

5552.

A.
I.
Löydöt Vainion talon pihamaalla, (entisestä roukkiosta?).
1. Rautaisen rengasneulan 11% samaa muotoa kuin.
Aspelin 1308, 1309; pituus 3,9 cm; 1. kohdalle
1 nostettua maata seulottaessa.

Kahtia katkennut pieni veitsenterä; 13,5 cm
pituinen ; noin 20 cm maanpinnan alta kohdalta 2.

Rautaisen määrlyn (?) katkelma.

Pieni määrä poltettuja luita.

Polttamaton luu

sekä hevosen tai lehmän

hampaita.

II.
Löydöt roukkiosta I.
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6.

Hevosen tai lehmän hammas; 1. pohjalta

koh-

dalta 1.

III.
Löydöt roukkiosta II.
Rautainen naula; noin 4,3 cm pituinen.
Polttamattoman luun katkelma.

rv.
Löydöt roukkiosta III.
Yksi poltettu ja yksi polttamaton luupala.

V.
Löydöt roukkiosta IV.
Veitsenterä ruotoineen; hiukan väännetty;
14,2 cm pituinen; 1. k. 1 noin 24 cm maanpinna
alta.

Pieni rautainen renFas3 5,1 cm läpimitaten;
1. k. 2 noin 24 cm maan pinnan alta.
Avonainen pronssiteng:as, jonka päät sivul
tavat toisiaan; suurin läpimitta 4,05 cm;
1. k.

3

noin 24 cm maan pinnan alta.

Vännetty pieni veitsenterä pitkine ruotoineen; 12,8 cm pituinen; 1. k. 4 noin 20 cm
maan pinnan alta.
Hevosenhamnas sekä kolme palaa. polttamaton
ta luuta.
Kaksi palaa rautakuonaa, sekä kaksi palaa
hiiltä.
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16. Näyte roukkiossa

olevasta kulttuurikerrok-

sesta.

17. Näyte hiekkakerroksesta, roukkion pohjalta.
B.
Kansainvaellusaikainen löytö Seppälä
kylän Junnilan talon pihamaalta.

18. Rautainen kilvenkupura, samaa muotoa kuin
Aspelin 1300; noin 9 cm korkuinen ; suurin
läpimitta 13,6 cm.

. Rautaiset sakset samaa muotoa kuin Aspelin

1477.
20. Rautainen reng2sneula, joka on pistetty veit
senkahvsan koristetun rautaisen helan läpi;
pituus 12,6 cm . (Kuva topogr. arkistossa)

5'580.
Uskela.

Löydöt Uskelan pitäjän Isokylän Puon7
nin talon maalla Palomäellä olevasta varhemman rautakauden polttokalmistosta, jotka
ylioppilas Väinö Kallio osaksi lahjoitti

