1935.

10175.

31. Savitiivistepaloja, 9 kpl.
Ruudaista R:3 sekä 8:3-7, sekä pelto

Vöyri,

mailasta että sen alta 35 cm syvään

Gulldynt.

(vrt. edellä n:ro 25).

32. Nauhamaisen rautanaulan kanta tai joku maurauta-esineen katkelma, mitat: 35,o; 111 o; (11,o)
mm.

Ruudusta 8:3, peltomullan ja vanhan
kulttuurimaan rajalta, n. 20 cm syvästä.

10176.
Laihia
Kilmakangas.

Aarne Äyräpään virkamatkallaan syysk.
21-23 p.

1935 yhdessä yliopp. C. F.

Yei=derin kanssa Etelä-Pohj

an historia

toimikunnan varoilla tutkimain hautarsunioiden, jotka sijaitsevat Laihisn pitäjän Kirkonkylässä, kirkolta n. 1 km itäkoilliseen
Kiirakankaall

Raunio n:07.

löydökset. Diar. 8.

Y.

35.

Löydökset rinqiosta n:o 7 Th. Schvindtin
Kiimakankaan hautaraunioiden luettelossa.

Silmukalle kiertynyt pronssilanaan kappale,
lähes sulanut. 9,0, 8,0, 4,5
Seulalöytö, läheltä löytökohtaa 2.

Lyijyhauli, läpimitta n. 7 nn.
Löytökohta 2, punnitusluku 172
(kiintopi&teen 168).

Rautanaulan kanta,

24,0, 12,5, 12,0 mm.

Seulalöytö, roukkion keskikohdalta

1935.

10176.

. Pronssiesineen kappale, paksuhko, pitkittäin

Laihia

fasetoitu, alta ontelo, päästä profiloitu:

Kiimakangas.

kaksi poikkiharjan, joiden päällä on kapea
uurre ja välissä leveä, pyöreä uurre. 17,5
8,0, 9,5 mm. Mahdollisesti miekankuhvan ponnesta (ta i vyösolituksista). Vert
esim. Ant. Tidskr. för Sverige 22:5,
s. 6-7 kuv. 13 b ja 15 b.
L. kohdasta 4, isohkon kiven vi
restä; vaakitus 163 (KP:n 168).

. Hakasten puolikas, Pronssia, särkynt 3:enn
kappaleeseen; pitkäreikäinen silmukkakappale,
jonka kannassa on kaksi niitin tynkää ynnä näissä ilneisesti kiinni ollet lähes
puolikuun muotoiset nupit. Nupit. 11,0,11,0,
mm , silmUkkakappale, joka aivan. ohufta.
vyä,

21,0, 9,5,

3,0 r21.1.

Löytökohdasta 5, vakitusluku 159;
nupit, olivat löydettäessä yhdessä
siImukkakappaleen

kanssa, joskin

irtaantuneina siitä. Samasta kohtaa löytyi haali (vrt. n:ro 11 ).

6. Hakasten koristenap-i, pronssia, ni5ttelnee
jonka alapäässä vielä vähän pronssilevyn
jäännöstä. lapin p ällystä on koristettu
kahdesta hionosta vivasta muodostetulla ri
tiliä, jonka keskipisteessä on ns. "härän
silmä", edelleen p i enillä häränsilmillä sekä reunastaan rivillä lyhyitä uurtelta.
Korkeus 10 mr, pyöreä koristelevy 12 x 12

1935.

10176.

Kohdasta 6, luUalueen ulkopuolelta;

Laihia

vtakitusluku 168.

Kiimakangas
Raunio 7.

Kultainen maksurengas, pyöreästä vartaasta,
19,5, 18,5,5,0 mm. Paino 5,2 gr.
Löytökohdasta 7, lähellä löytökohtaa 5, vaakitusluku 162.

Pieni pronssinen, pyöreäkantainen naula,
pituus n. 11 nm,
L: kohdasta 8, vaakitusluku 167.

0. Pronssiesineen päätekatkelna

stilisoidun

eläimenpään muotoinen, kohoreuno5n ja pie-

41-1,

ulkonerin merkityin silmin, nahdollitt/
sesti micken kahvan ponn,- sta (vrt. n:ro

rcellä), toi soljesta (vrt. esim. FY 1916,
s. 59, k. 29) tai vyön solituksista (vrt.
Kerman, Die Völkervanderrnszeit Gotlands,
taul. 49). Paksu, alta loivasti onteva;
25,0, 13,0, 8,0 mrl.
Kohdasta 9, ison kiven reunan
alta; vaakitusluku 165.

,9

1935.

10. Kirveenterän kulmakappale.,

10176.

uusi. 22,0, 19,0, 4,5 mm.

Laihia.
Kiimakangas

ilmeise s ti aivan

Kohdasta 10, isohkon kiven alta

/0

vaakitusluku 177. Osoittaa, että

Raunio 7.

raunio on aikaisemmin pengottu.

Kolme aivan pientä lyijy haulia, joista
yksi kuitenkin hukkui lo kaivouspalkalla.
Näistä 1 löytyi löytökohdasta
5, yksi kchdasta 11 isohkon
kiven alta (vaakitusluku 169),
kolmas rauniosta 7-leensä ilman
tarkoin merkille pantua löytökohtaa. Rauniocn. on siis joskus
osunut haulikon panos.

Palaneen saven murunen,

Palaneita luumuruja, vajaa 10 gr.
1"-,:ot 12-13 rauniosta 7 kaivaus
,*4#4
VAWIIM4Ljki.~‹
kartall
tä alueelta,

Raunio 6 a.

Löydökset raunlosta 6 a, joka sijaitsee
Th.. Schvindtin Kiimakankaan hautaraunioiden

luettelos s a. nolla 6 mainitsenan ison
roukkion vieressä, sen koillispuolella.

14. Ruostunut raudan kappale, muodoton, 19,0,
10,0, 8,0
Roukkio 6 a , kohta 1, vaakitus
luku 185 (klintopiste II 141).

1935.

10176.
Laihia
Kiimakangas
raunio 6 a.

1). Saviastianmuruja, 16 kpl., huonotekolssta
asttoiata; savi pinnalta lähes tullenväristä, sisältä mustaa, kivisirusekaista.
Joukossa ainakin yksi reunapala.
Roukkio 6 a koillisosas ta,
vauskartalle merkitvltä kohden.

16. Palaneita luunuruja, vähän yli 10 gr.
Raunio 6 a itänurkasta, kartalle
rerkit;,jltä kohdin.

10177.

Aarne kyläpään virkarntkaltaan tuomat,

Isokyrö

Isonkyrön pitäjän Ulvilan kylästä Rinta-

Rinta-Ulvinen.

Ulvisen talon kasvitrrha-ta löydetyt Pnineat, joista yhdestä (n:o 1) maksettiin
Isonkyrön Kotiseutu-yhdistykselle 150 mk
löytäjälle maksettavaksi, aaa-i-arrla osa lunastettiin 15 mk:lla. Rinta-Ulvisen talonvä
eltä, osa korjattiin talteen löytöpaikan
katsastuknessa. Ks. kertomusta 1-paikoista
karttoineen. Diar. 8. X. 1935.

1. Rengasmiekan kahvanponsi, pronssia, rengas
pahka kaarineen ponsikolmion kanssa sa-ial
la kertaa yhteen valatut (Hackmanin 4.
kehitysaste). Sisusta ontelo. Kolmiossa
on nauhapujotelmakehyksien keskellä toisella sivulla 2 eläinkuaiota (näkyvät ku
vasta.), toisella aukko, jossa alkuarn li
nee ollut lasia (vrt. sr 1928, s. 47, kuv
9), ja p ällä kaksoisnauhapnjotelna, sekä renkaan vastakkaisessa päässä kolme

