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Följande fynd uppgräfdes sornnaren 1910
af fil. mag. Björn Cederhvarf å Jomala kyr

Jomala.

kobacke

dels inom det från kyrköherdebolet

för församlin,gens 'utvidgade

begrafningsplats

afskiljda området, dels ur

det område, 1äng

hvilket det för dräneringen af den nyutvidgade begrafningsplatsen afsedda hufvudafloppsdiket skulle dragas inom den kyrkoherdebostället ti1lhöriga beteshagen d.s.k.
"Alhagan". - Jmfr. härom medföljande
karta

1

? situationsplaner och ? fotografier

samt beskrifning i fotografiska arkivet.
Fynden uppgräfdes dels i aug. å det
förstnämnda stäl]et, dels under en förnyad
(1-nkom härför under cept. företagen, resa
inom det senare området.
Dessutom uppköptes i aug. det i slutet
ef

N°

denna förteckning omnämnda föremålet
hvarjämte särski1da fynd erhöllos

invid vägen

N-om kyrkan midtemot bleck-

slagar Grön,

se No

Rut. 1.
1. Tvänne lerkrukshitar: en mynningsbit

med

den mot halsen gränsande delen af yttre
sidan glaserad och. en bit frän halsen,
glaserad. Bägge bitarna tillhöra ett mindre gr.hvitt kärl. - Se N° 88 och 125. -

...Några
lera

tegelstensbitar af svagt sandblandad
samt flere bitar bränd

sammans 60 st.

3.

Brända ben, 20 gr.

lera; till-

1910.

5662.

4. Träkol5 71 gr,

Jomala,
Kyrkbacke.

Rut. 2.
Tvänne spikar: den ena med ett ganska
stort hufvud är 67 m.m. lång och afbruten
vid spetsen

den andra ungf. 102 m.m. lång

inberäknadt böjningen är afbruten vid hufvudet.

Förkolnadt skal af hasselnötf,
Några tegelstensbitar satut bitar af bränd
lera5 tillsammans ett 70-tai bitar.Brända ben, 16 gr.

Träkol, 5 gr.
En liten pärla af bärnsteq.

Rut.
Brynsten af gråbrun sandsten ; 1: 169
br. 565 tj. 31,5 vid ena Ändan. Bägge
bred- och ena smalsidan äro• begagnade vid
slipning. - Från hela ena bredsidan är
en ungf. , cm tjock skifva afspjälkt5 ena
ändan af denna skifva saknas. Liten runrilad stenplatta 5

som genom af-•

slagning längs kanterna erhållit den runda
formen. Sannolikt har det varit meningen
att förse stenen med ett hål och således
göra däraf en slÄndtrissa . Största dimensioner: 62 x 58 m.m1 tj. 10 m.m.- Stenarten,

1910.

5662.
Jomala,
Kyrkbacken.

Liten Zärnknif, dess 1ängd

blad och tånge

inberäknade; är 95 m.m. - Bladets bredd
11 m.m. och tjocklek vid bokan 3,5 mm.
Järnsplk

med stort hufvud. L. 102 m.m.

Fragment af något järnföremål: rostig järn
bleck-bit.

Fragment af brynsten: kantbit. - Af gulbrun sandsten. - Tjocklek

Siap-g, 7

33 mm.-

smärre bitar.

. Teg,elstensbitar samt bitar af. bränd lera,
å alit några tiotal . -

19.Brända ben, 22 gr. obrända ben

5 gr.

Träkol, 11 gr.
Ett antal tydliga tege1stensbitar.
förutom N° 18, kvarlämnades.

Rut. _ 4.
_Fragment

4 bitar, af en i bottnen svagt

rundad och inuti glaserad 1åg lerkruka,
som på yttre sidan är ornerad med flere
paraflella horisontala refflor.

Tvänne järnspikar: den längre med stort
hufvud, 110 m.m. lång
63 m.m. 1ång._

den kortare är

1910.
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Jomala.

23. Obrända ben, b1. a. käkdelar med -fastsittande och lösa tänder. - Tillsammans 106 gr

Träkol,

Fragffient

10

3 bitar, af ett taktege1.

Ena ändan af ett litet tegel, hvars bredd
varit

8,9 cm och tjocklek ungf. 6,5 cm.

Tvänne större fragment af illa brända
tezelstenar samt ett par tiotal bitar af
deis tegel dels bränd lera.

Rut. 5.
Lerkruksbit ornerad med parallella horisontala reflor.
Järnnål

från ett bältezs77änne.

Järnbeslag

smalare mot ändorna. Dessa

böjda i rätvinkel mot den öfriga delen
och tillspetsade för att kunna

slås

in

idet föremål, som afsatts att stärka
Frän beslagets midt utcrör en c. 3 cm 1ång
nitnagel. - Beslagets ena ända är afbruter

Järns.pik med stort hufvud, under hvilket
förekommer en rektangulär nitskifva. Spikens
andra ända vriden i vinkel mot spikskafte
och något krökt, allt detta såsom följd
af fastnitningen. - Det föremål, träskifva,
bräde, eller dyl„, hvarigenom spiken
har haft ungf. 2,5 cm tjocklek. -

1910.

5.062.

Några brända benskärfvor,

3 gr.

Jomala.
Par bitar träkol,

gr.

Bitar af tegelstenar eller bränd lera, 70
å 80 st.- Möjligen härrör allt från illa
brända tegel, slagna af lera som mycket
litet uppblaridats med sand.
Ett antal tege1stensbitar, förutom litet
såsom prof i

34 kvarlämnades på platser,

Rilt.

Några

6.

7 st. tegelstensbitar, såsom prof p

de• ur rutan funna. - Resten kvarl::;mnades
på platsen. -

Rut._2.

Flintbit, sannolikt föt eldslagning.

Tvänne 1Lrnspikar med nitskifvor under
hufvudena . - Spetsändan krökt på bäggeT
En hästsöm.

Någotslags lärn:peslax med

hål i hvardera

ändan. - Föremålet - afbrutet vid det andre
hålet. - Nuvarande dimensioner: 51 x 24 x 5
111•111 •

Glasbitar, 6.st., af grönaktig färgskiftning.

Bränd

benbit.

Några sm4 bitar träkol. -

1910.
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Jomala.

Tegelstensbitar, större och mindre, samt
måhända lerbitar, tillsammans ett 60-tai.
Rut. 8.
Fragment af' en knif: tngen och en del
af bladet . L. 113 m.m.
Järnspikar, 3 st., en grof med stort kullrigt

facetteradt hufvud samt tvänne n'a-

got. mindre af 72 m.m. längd. Af dessa se
nare är den ena

ungf. vid

halfva läng-

Oen vinkelrätt böjd.

hästsömmar:, 2 st.

Fragment af

n4got

jiärnföremal

ungf. 24 mm.

bredt och

5 m.m. tjockt.

Glasbitar,

3 st., af grönaktig färgskifIning.

Brända ben, 4 gr.
Tegelstensbitar och bitar af bränd
i alt ungf. 30 st.
. Träkol, 61 gr.
Rut.2.2.
Lerkruksbit af ett flatbottnadt lerkärl,
orneradt med horisontala refflor. - Tauti
glaseradt. -

Taktegl=fragment

Del af hästsko.

3 st., bitar.

1910.
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B-rynsten

af gråsvart sandsten; med tvän-

ne slipytor. Största dimensioner: 99 x 63,5

x

55

m.m. - Den ena slipytan konkav, den

andra konvex.

Ungf. 12 gr. hartz eller liknande ämne;
brinner vid antändning.

Bitar af te£elstenar och af bränd

lera,

17 st.

. Ändan af en tezelsten af större dimensioner.

Tjocklek 89 m.m.

Rut. 10.

Lerkruksbitar, 10 st., delvis glaserade och
ornerad med parallella refflor. Representera åtm. 4 st. olika lerkärl.

Blossh?i,llare (eller ljuåstake) på tre ställbara

,

vridbara. böjda fötter. Af järn.

Treflig isbrodd af järn.

S2ptsdelen af ett knifblad, ganska tjockt.
L: 69 m.m., br. 21,5 m.m., tj. vid baken
8,5 m.m. -

Hästsömmar, 5 st. - Bland dem en synnerligen grof, möjligen för vintern afsedd. -

Nitnagelrhufvud. samt 2 fragment af någotslags järnpes.lag.: det ena ungf. 1,8 cm,
bredt och 7,9 cm. 1Rngt, det andra ungf.

5,5

cm bredt och 9,1 cm 1Rngt samt i
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bredd-riktningen Mjdt. - 1 st.

jomala.
65.'Mycket liten LygAkota, möjl. af någon
fiskart.

66. Nagot öfver tio bitar af tepelstenar eller bränd lera.

ben. 64 gr.,

. Brändg ben, 192 gr.;

därlbland käkdelar med kvarsittande tänder.

66. Träkol, 23 gr.
Rut. 11.
69. Lerkrukshitar, 5 st., hvaraf

3 st. mynnings-

bitar och 2 st. sannolikt nära därintill.
Alla ornerade med parallella refflor. Representera

3 olika lerkärl, glaserade in-

vändigt. -

På fyra sidor använd brvnpten. L. 87, br.
14 m.m.1 tj. 11 mm. - Ursprungligen längre;
nu afhrutei i bägrre ändorna. - Af skiffer

Fiskben, - fjäll m.m.

järnsik, afbruten.
Spetsen af _en_järnspik.
Par rostiga bitar af någotslags la:rnbeslag..•

73 • Par fragment af hasselntter, skalen.
Träkol, 3
Obrända ben, 298 gr.

däribland tvänne

tänder, den ena lång, samt tvänne benbitar.

1910.
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större och mindre med skåror efter ett
hvasst eggredskap.

Brnda ben, 13 gr. -

Bitar af tegelstenar möjl. och af bränd
lera, i alt 60 å 70 st. tilivaratagnas,`som prof. -

Tvänne ''rödbrända lerbitar, hvilka sammanfogade vid ena kanten förete en inåt rund
lad fåra = fais; De äro fragment -af nå-.
got lerföremål: • lerkärl eller dylikt.
Af ofvan uppräknade föremål äro några
funna under stenen (se planl) i rutans 0del.

Rut. 12.
Rundt, rosett-formizt bronsbeslag af pressact
bronsbleck. I midten en stående figur, som
trampar på ett djur. - Troligen föreställer hiider S:t kichael med draken. - I
högra uppsträckta handen bär figuren ett,
spjut, som stötes snett nedåt tili vänster
mot den på rygg liggande drakens öppnade
gap. - Dett midtparti begränsas runtom af
en upphöjd krans, som ytterst slutar i
rundlade uddar. - Försett med

6

nithål.

I 2 af dem kvarsitta ännu bronsniter på
hvardera sidan af den stående figuren.
Beslagets diam. är ungf. 59 x 62 m.m. Jmfr. Finskt .tviuseum 1910: s. 95.
Tvänne benbesla£ från knifäkaft eller n4got dylikt. Beslagen ha i ena ändan ett
rundt "hufvud" med hål igenom, begränsadt

1910.
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af tvänne konsentriska

Jomala.

Mot andra ändan afsmalna de platta beslagen

inskurna cirklar. -

smäningom. - Längs långsidornas kanter löpa
inskurna fåror . Hvardera beslaget har
längsidan varit orneradt med tre efter
hvarandra st;-1da cirklar med liten grop
uti. Nära "huvudändan "

invid "nacken" lö-

pa tvänne paralle]la Ptror tvärsöfver
- Beslagen ha två järnnitar hvardera
samt ha' varit fästE: vid ett järnföremål
att döma af järnrost på baksidan af hvardera. - Det helare beslagets längd 70,5
m.m., det kortares längd 51 m.m.- Af det
mera deformerade beslagets "hufvud" återstår endast den afspjälktP under delen.-

Tvänne bitar flinta; den ena biten mera
liten.

Fragment af

bladet

af en lång knif.

Det smala bladets längd 116,5 m.m. och
största bredden 13 m.m.
Järnföremål liknande en trubbig pilspets.
köjl. Järnmärla eller ändan af ett eldstål.
Hästöm, 1 st.
Spik eller hästsöm eller nitnagel, hvars
hufvud tillplattats från sidan.
Tvänne

snikar med gpnska stora hufvud.

Spetsändan af_ en_ splkj_
Tvänne bitar slagg, af hvilka den större
vid ena sidan häftar vid bränd lera.

Obrända

ben, 4 st. (14 gr.), af hvilka

tvänne varit utsatta för eld och något
svartnat.

1910.

5662.
Jomala.

Brända

ben,

6

gr.

Träkol, 2 gr.
Tere1stensbiter och bitar af bränd

lera,

i alt 50-60 st. -

inga fynd.
Rut. 14.
Mynninwbit af grhvitt lerkär1. Vid halse
löper rundtom på. yttre sidan en•horisonta1 utst4ende kant; nedanom denna är krukan glaserad och rödfärgad. Jmfr. med de
under N° 1 förtecknade lerkärlsbitarna
hvilka jämte- denna tydligen härröra från
samma lerkär1. - Uppe nära mynningen på
yttre sidan lipa fyra tätt stä1da fina
horisontala inristade linjer. - Jmfr. N° 1.
Framilentarisk

spik sarat 2 spikdelar: af

skaftet och spetsen.

Brända ben, 12 gr., Obrända beng 10 gr.
Träkol, 3 gr.

Rut. 1: inga fynd.
Rut. 16.

bfre ändan af en grof spik med ganska
stort hufvud.
Tegelstensbitar, 12 st.

1910.
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Jomala.

Lerkruksbitar, 5 st. - Fyra af dem äro
ornerade med horisontala refflor, hvilka
äro olika djupa. - Den femte biten är
från inre sidan af ett lerkäri; med spår
af glacering. - Se N° 102.
Bit af taktwel.

Ena länken af ett munlag.
Järnring; inre diam. c. 27-28 m.m.- Ln lite
del af periferin bortspjälkt.
Järnspikar, 4 st.• med ganska stora hufvud.
Spetsen afbruten 1.35. öfriga utom en.
HästsjT3m, spetsen krökt. -

Lerkruksbitar och bitar af bränd lera l
i alt ungf. 10 st. -

Brända_ ben, 13 gr.
I001. Ttäkol,

2 gr.
Rut. 18.

Tvänne sMå flintbitar ,.(skärrvor), hvilka
hörn ihop.

Tvänne

lerkruksbitar (h5ra ihop), orne-

rade med refflor på yttre sidan. P5
inre sidan glaserade. - Se N° 94.

1910.

5662.
Jomala.

Yöjl. järnspik som .aldrig varit försedd
med hufvudskifva. - Spetsen afbruten.

Liten rund

möjl. kula. En del af

stenens yta ser nästan fasettartadt s1ipac
ut.

Ena foten_ lämte

åtföljande del af bott-

nen af ett invändigt glaseradt lerkärl på
tre fötter. - Fothöjden c. 6 - 7,5cm . -

Tegplstensbitar3 st. af ilta brändt tegel.
Brända lerbitar, 4 st.

Träkol, 2 gr.

Hut. 19.
1.08. Järnspikar, 3 st. -

En af dem kort och

grof, c. 45 m.m. lång. - Alla hufvuden
relativt stora. Hästsöm, litet exemplar.

Trenne smä brända benskärfvor.

Tegelstens- och brända lerbitar, ungf. 30 st

Rut. 20.
En liten flintbit

söndeallen i trenne

delar. - Kanterna af biten.
eldslagningen.

Tvänne smä• brända benskärfvor.
Träkol, 4 gr.

nötta genon

1910.

5662.

Hästan hela ena ändan af ett ganska stort

Jomala.

ilta sammansatt tegel samt ungf. lOsmärre bitar däraf och af pränd lera.

Rut. 21.

Någ.ra,_6_st.

stenbitar; kalksten, helleflinta

eller annan stenart, som varit utsatta
för invärkan af eld.

SlagL-konglomerat, 2 bitar, med inmängda
tegelstensbitar m. m. -

Tvänne tegelstensbitar.
116. Träkol, 2 gr.
Rut. 22.
119. Järnborr, 123 mm lång och ungf. 6 m.m. tjock
vid bettändan . - Öfre ändan tillplattad
för att instiekas i ett skaft. Järnsrdk,

73 m.m. lång. Wed ett <åt ena sidan starkt
utskjutande hufvud.
Fönsterglas-bit, 3 m.m. tjock.

3 st. stenbitar af samma slag
Utsatta för invärkan af eld. -

Bränd benskärfva.
Tegelstensbitar, 3 st.

124..Träkol, 17 gr.

som N9 115.

1910.
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Inom det ur undersökta området hitta-

Jomala.

des det tegelstensbitar af både bättre och
öfverhufvudtaget sämre sammansatta och brän
da .tezel i hvarje ruta, i somliga litet
mera i andra mindre. - Kol förekom äfven
nästan öfveralt.- Ur rotan 13 och 15 erhölls inga fynd. - Se för öfrigt berättelsen 1 topografiska arkivet! -

2 mynninubitar af gråhvitt lerkärl,
samma som det i föreg. omtalade N° 1 och

88,

med hvilket dessa' nu nämnda passa

hop. - Se N° 1.
1 st.

bit af ett lerkärl, invändigt gla

seradt med en gröngult skiftande mossa.

Brända ben, 4 gr.
Hufvudet af en hästsöm.

128. Tegelstensbitar,

9

st.

N° 125 - 128 äro sannolikt funna i närheten af efter kanske i rut. 1 eller rut.
14, emedan N° 125

passa till N° 1 och

88.

-

Vid uppgräfningen hade dessa fynd af
förbiseende blifvit onumrerade och fyndplatsen därigenom ouppgifven. Vid den andra forskningsfärden till
Äland

sept. 1910 undersöktes följande

område och upphitt.ades däri nedannämnda
föremål.
Rut.

a.

Tvänne lerkruksbitar, den ena ornerad
med parallella refflor af det vanliga slage
Invändigt glaserade. -

1910.
5.662.

Liten flintbit.

J oma la .
Brånd benskårfva.

Träkol, 2 gr.

Liten bit af tegel eller .lera.

Rut. 24.

Hufvudåndan af en gröfre spik.

Liten bit af svartbråndt tegel eller
bränd lera.

130. Träkol, 5 gr.

Rut. 25.

6 st.

Lerkärlsbitar

,

bland hvilka 1 del

af foten tili ett lerkårl på tre fötter
1re af bitarna äro invändigt glaserade
med en blågrön massa. - På yttre sidan
4ro de fyra ytterbitarna släta.

Rut, 26: inga fynd.

Rut. 27.
Fragment af ett sprund af brons eller
messing; knoppen afslagen.

Liten stenbit, som spjälker såsom flinta.
Något nött vid kanterna, måhända genom
eldslagning. -

1910.
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inga fynd.,

Jomala.

Rut. 29.
140. :pikar, 4 st.

af hvilka tvänne krökta gä

sama sätt i spetsändan

tydligen ti13-

hört sama föremål.

Träkol, 12 gr.
Bränd benbit.

143.. Bit bränd lera.
Rut. 30.
144. Träko1,

3 gr.
Rut.

Tegel-halfva af 0 x 13,5 x 8 cm. dimensioner
jämte

3 st. tegelbitar.

Några , 4 st. kalkstens ? - bitar och en
petrifieerad•

snäcka.

3 st. fragment af obrända benpipor och
en större käkde1 med kvarsittande tänder,
svin (?). Rut.
Lerkruksbit, invändigt glaserad och reff-

lad.
Obrända ben, 68 gr., af hvilka största delen eme1lan och under eldstadsstenarna.
Brända ben, 4 bitar.

1910.
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Träkol, 27 gr.

Jomala.
Kolblandad aska.

Bitar af teLelstenar och lera, i allt
20-30 st.
Liten del

af ett

nötSkal.

Flintbit med afspjälkt skärfva.

Murbruk, kalk-murbruk, uppblandad med småsten.
af en kalksten liknan-

Nä.gra bitar,
de stenart. -

Spikar, 3 st., samt 1 fragmentarisk platt
järnten.
N° 148 - 157 upphitta:ies dels under
och emellan dels p4 eldstadsstenarna i eld
stadskullen. Rut.

Ett silfvermvnt, brakteat, från Albreekt
af Mecklenburgs tid (1364-1389). Jmfr. med
närmast liknande mynt i Förteekning öfver
Antellska Myntsamlingens i Helsingfors
Svenska Mynt. I Medeltidsmynt: N° 143 (P1.
2:fig. 143).

Lerkruksbit, invindigt glaserad och reff1ad.

1910.
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Del af hästko (jmfr. Finskt Museum 1910:

3_4, s. 96, fig. 7 a).

Ekia bladet af en sax.
Hästsömmar, 2 st. en större och en mindre.
S pikar,

2 st. samt 1 st. lärnten: spikskaft.

I krokform böjd järnten.
Diverse ,iärnframent,

3 st. (beslag eller

dylikt). -

Kalk-murbruk, itke uppblandadt med småsten.

Obrända ben, 295 gr.

bland annat

rygg-

kotor. Brända benskärfvor, 4 st.

Träkpit 3 gr. -

Fragmentariskt hasselnöt-skal.

165. Bitar af teelstenar eller bränd lera,
c. 25 st.

169. Flintbit, litet nött vid kanterna.
N° 159-169

funna dels under och emellan

dels på eldstadsstenarna, N° 156

inuti eld-

staden under en del af stenarna. Jmfr.

1910.

5662.

Finskt hiuseum 1910: s. 94, där myntet orätt

Jomala.

uppgifves vara hitt.adt i rut. 32. På si.
tuationsplånen å anförda uppsats är eldT
staden angifven vara för liten, den bär
sträcka sig äfven in i rut. 33.
Rut.
Tvänne delar af lehgelstenar, den enas dimensioner: 0 x 14 x 0 cm. Tvänne små bitar
bränd lera.

Obrända _ben, bl.a. grofva tänder, 50 gr.

Träkol, 15 gr. Ur rut. 31-34 hittades mycket tegelrester.
Rut.

En oregelbundet rektangulär eller rhombisk
glasskiva af 74 x 49 x 9 m.m. dimensioner
längs kanterna

i 2 bitar. - Samt 26 'glas

skärfvor. - Ang. färger och tjocklek se
F.M. 1910: s. 98.

Flintbit, nött vid kanterna. -

Brända ben, 10 gr. samt en framtand af
djur. -

Träkol, 1 gr.

Bitar af tegel, och bränd
något öfver 50 st.

lera, i alt

1910.
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Jomala.

Rut.
Glasbitar 8 st., af hvilka 3 med afknackade kanter och 1 st. 4 m.m. ,tjock bit med
rundlad kant. - Ang. färg m.m. se F.M.1910:
s. 98. Tillhöra åtm. 3 olika glasskifvor.Spikar, 2 st. med hufvud och 1 spikskaft,
1 st. hästsöm,
diverse lärnfragplent, 3 st.
Brända ben, 109 gr.
Bit

jämte 3 smA skärfvor• af en stenart,

som spjälker likt flintan. Tänder,

2 st. jämte delar af 1 st.

Träkol, 1 gr.
Bitar af tep.e1 och bränd lera, c. 20 st.
Rut.
Sdik.
Brända ben, 48 gr.

Bitar af t2Eel och bränd lera, ungf. 10

st. -

Nyckel

af järn, med ögla i skaftändan.

Nyckelhufvudets ända vriden i rätvinke1
emot skaftet. - Längd 9 cm. - Jmfr. F.M. 1910
s. 96, fi. 7 h. -

1910.

5662.

,Trnspik med stort hufvud.

Jomala.
Brända ben, 11 gr. -

Rut.
Spik.
Flintbit.
Träkol, 1 gr.
2 små tegelskärvor.
Rut. 40.
Glasbit, vid ena kanten afknackad .
Ljus blågrön färg. Träkol, 3 gr.
Rut. 41.
Lerkruksbit, invändigt glaserad

utvän-

digt refflad.
Hästsöm.
Fragment

5 st. af brznsten af mycket för-

vittrad stenart: glimmerskifferartad bärgart. - Sammansatta visa de slipning på
alla fyra ytorna. Små 'tegelskärfvor och 1 bränd lerbit.

Träkol, 1 c,r.

Brända benskärfvor, 2 gr.

1910.

5662.
Jomala.

203. Stenflisa af st.enart som

spjälker såsom

flinta.
Rut. 42.

Lerkruksbit) utvändigt refflad, invändigt
gråhvit.

Djurtnder, 3 ,st.

Bitar af tegelstenar

och bränd lera ) i

alt ett 20_tal.

Fragment af 3 Lilurtänder samt 1 st. bränd
benskärfva.

Ltt litet träkol.

Ungf. 40 bitar af tegelstenar

och

bränd

ra. - P. fyra bitar synes spår af nÅgotslags färg eller glasyr.

Fragment af sannolikt lerkärl.
Rut. 44.

Lerkruksbit, utvändigt svagt refflad, invändigt en grågul glasyr.
Lång sDik.

Obrända ben ) 35 gr.) af hvilka 3 fragmentariska tänder.

Ungf. 15 st. bitar af tegel och bränd

lera.

1910.

5662.

Rut. 45.

Jomala.
Ungf. hälften af en sländtrissa af sandsten, med ett litet rundt hå1 i midten,
slipad å bägge sidoytorna och längs kanten. Jmfr. F.M. 1910:3-4, s. 97, fig. 8 d.-

Fragment af ett järnbeslag, i ena ändan
rundladt och med hå1 uti.

afknackad

Glasbit

vid ena kanten.

Obrända 'nen, 38 gr.

hvaribland några

fragment af tänder. Brända

ben, 3 gr. -

Träkol, 4 gr.
Bitar_ af_tege1_ och bränd _ lera, i alt
ungf. 15 st. Rut. 46.

$:nif, 153 m.m., lång, en skarp vinkel vid
gränsen emellan knivbacken och tngen.

Fragment af ,jrnbeslap,,, i ena ändan ett
hål.
En fragmentarisk snik.

Obrända bän, 29 gr. samt 2 st. brända

ben-

skärvor.
Stenbit, hvaraf afslagits stenskärfvor. Af liknande material som stenskärfvorna
på de åländska stenåldersboplatserna.

1910.
5662.
Jomala.

225. En större samt några mindre bitar .af tegel
jämte brända lerbitar, å alt litet öfver 10
st.Ungf.20 St.tegelbitar hittades dessutom
men bortkastades vid gräfningen. - Från
grundvalen ända till och med rut. 45 fans
det knappast ais tegelstensbitar .

Rut
Tvänne lerkruksigtar, glaserade invändigt.
Af dem en kantbit, refflad.

Obrända

ben, 7 gr., bland dem fragmenta iska

tänder. Brända ben, 11 gr.

Något öfver 40 st. bitar af tegel

och

bränd lera.
Under gräfningen upphittades dessutom
c. 25 st. tegelbitar 1. af bränd lera, som
bortkastades. -

Rut. 43.

Tvänne spikar, den ena lång och väl bibehållen. Iräkol, 1 gr.

Obrända

ben, 60 gr., bland dem fragment

af trenne tänder. -

Ungf. 80 st. bitar af tegel och bränd
lera. -

Några bitar 7 st. bära sigr af

någon färg eller dylikt.

1910.

5662.
Jomala.

under gräfningen upphittades och bortkastades åter c. 25 st. bitar af tegel 1.
bränd lera.
Rut. 49.

233.Järnklump.
Stenskärfvor, 4 st., af liknande materia1
som stenskärfvorna på de åländska stenåldersboplatserna.
Gråhvit flihtbit, ganska nött vid kanterna. -

Träko11 2 gr.

Obrända ben, 4 gr.
Brända ben, 4 gr.
238'. Ungf. 60 st. bitar af tege14. _och bränd lera.

Rut. 50.
Haken af ett taktegel (af "nunnan"),sp1ittrad i 4 bttar. - Jmfr. F.L. 1910:3-42 s.
98. - samt möjl. bit

af

taktegel.

Obrändt ben 1 st. samt 2 st. tänder, den
ena tydligen en svinbeta.
4 st. bitar af tep'e1 och bränd lera. Ett tegel har .haft dimensionerna: 0 x 0 x

8,3 cm.

1910.

5662.
Jomala.

Rut.. 51.
Mindre järnsnik.

Fragment af flere tänder satut tvänne brända och tvänne obrända benskärfvor.

244..Träkol2 5 gr.

4 st. fragment af tegel. ktm. ett af teglen har haft dimenäionerna : 0 x 0 x 8,3 cm

Fragment af ett f5remål, sammansatt af tegelstensmassa 2 med en intryckt grund
på ena sidan.

Rut._52.
Genom afslagning vid kanterna rundlad
sandstensplatta 2 tydligen afsedd till sländ
trissa eller dylikt. Diam. 106,5 och 112
mm.

Tjockleken ungf. 22-25 mm.

Spik.

Fragment af tänder

samt några skärfvor

obrända och brända ben.

Ett litet träkol.
20 st. bitar af tegel och bränd lera.

Rut.3.
252'. 7 st. bitar af tegel och bränd lera.

253. Några obrända

ben . och

tand.

1910.

5662 .

253. Några

obrända_ ben, och en tand.

Jomala.

5 st. smä bitar af tegelstenar. Stenskärfva af liknande materia1 som sten
skärfvorna på de åländska stenäldersboplatserna. -

Stenskärfva af liknande rr_aterial som stenskärfvorna pÅ de åländska stenåldersboplatserna. -

Rut.

56.

3 tegelstens-bitar ur rut. 56.
Rut. 57.

7 tecelstensbitar.
Rut.

58.

3 teg.elstens-bitarT
Obrändt ben och 3 tänder.
Rut. 59.
4 tegelstens-bitar.

Obrnd

ben och 2 tänder.
Rut.

60.

1910.

5'662.

2 tegelstens-bitar.

Joma1a.
3 tänder_._
Slaggbemängd jrnklum2; ser ut som vore
den del af et.t klotrundt föremål.
Rut. 61.
Obrända ben, 36 gr.
Förkolnadt trä och litet _träkol.
Rut. 62.
Svintand, den ena af heterna.
Rut. 63.
2 obrända ben
Rut. 64-66: Inga fynd.
Rut.

67.

Obrändt ben.
ILLuli 3 gr.
Rut. 68.
Slawbit2.
273. 3 st. tegelbitar.
Träkol, 2 gr.
Rut. 69.
Träkol, 1 e.r.

1910.

Rut.

%62.

ZO - 75.

inga fynd.

Jomala.

Tilläg tili rut. 60.
2.76. Db'l af en sten med ett större borradt
hål uti. - Af stenen återstår nu endast
ungf. 1/4 att döma af den kvarvarande delen af h.lets periferin - Af glimmerskifvor enl. J.a.o.

Jomala,
Ingby.

Följande inköptes:
277. Gjutform med ingraverade former för gjutning af skärskilda beslag och möjl. knappe
Bl. a. på ena sidan ett krönt hjärta m.m
på den andra 4 kupiga knoppar m.m. - Alt
af senare datum, möjl. 1600-1700-talen.

•••

Gjutformen är af kalksten enl. J.a.o.
Största dimensioner : 119 x 95 x 21 m.m.
Inköpt af en gumma från Ingby.
Funnen af snickaren Johan Gyllenberg i
Ingby i hans potatisåker. Vid undersökning.
Jomala
kyrkobacken.

4 st. stenskärfvor

af liknande slag som

de på de åländska stenåldersboplatserna funna skärfvorna. - Dessa

upphittades vid

profgräfningar inom nya begrafningsplatsbmrådet i NW-delen af detsamma nära gamla kyrkomuren. -

Jomala

Två. 1. .rnspikar, den längre c. 100 m.m. läng.

kyrkobacke invid
allmänna

Liten bit gråbrun

flinta.

landsvägem.
Bit af skaftet af en s5öskumsnipa. Tvärsöfver fragmentet

som för öfrigt är orne-

1910.

5662.

radt, står : A. ÖHRNBECK.

Jomela,
kyrkobacke

Te£elstensbitar,

6 st.

3

bitar.

invid allmänna.lands
vägen.

Kalkmurbruk

,

Lerkruksbitar 2 st. 3 den ena
sannolikt från ett fat, med

en kantbit
spår af grön

glasyr på kanten.

285. Några tiotal ben,

hvaribland några brända

tänder.

286. Nägra träkol.
N° 279-286 ur en delvis raserad gruskulle invid landsvägsdiket ett styeke Nom kyrkan på vägens 0-sida midt emot
bleckslagar Grön . - Enligt en karta öfver
trakten

från slutet af 1700-tal;?t, i Land-

mäteriöfverstyrelsens arkiv, torde här ungf.
stått en stuga. -

5663.

Esineet, jotka J. Äilio on tuonut matkoiltaan syysk. 21 ja 22 p. Lohjalta sekä 27
ja 28 p. Pihtiputaalta ynnä lokak. 2 p. Tuusulasta. Ks. kertomuksia top. arkistossa.

Lohja.

1. Vaa:amainen kiviesine, pitkäkäs, pyöreäkylkinen,
terält'å tylppä ja pyöreämuotoinen, kiillegnei_
siä

,

mitoiltaan 184, 53, 34 mm, ei kivi-

kautinen.
Lylyisten kylästä aukean Lohjanselän
N- rannalta.

Tiirunkarin

jotenkin vedenrajasta.

paikkeilte

