1944.

11417.
Virrat.

Löydetty Virtain pitäjän Uurasten kylästä Vehmasjärven (Kitusjärven) karilta. Löytäjä Onni Koivula (os. Kotala).

11418.

Kolsi 0/Y:n työmaalta Kokemäen Kakkulaisten kylästä löydetyt Kokemäen Museon
kautta Kansallismuseoon tulleet 350 mk:lla
29/11 -44 lunastetut esineet.

Kokemäki

Kahtia katkennut kaksiteräinen rautamiekka,

Kakkulainen

palat 49 (yläpää) ja 43,5 cm pitkät. luoto

Pahdingin

pitkä, otat loivat. Reunoilta pahasti loh-

kosken ranta.

jennut.

ttautamiekka, väännetty ja kärjestä katkennut.
Kaksiteräinen. Ruoto katkonainen. Oikaistu
pituus 85,5 cm.

. Pitkäkaulainen rautainen angq, terä katkennut
ja toinen väkänen poissa. Pituus 54,3 cm.
4. Anon ruoto- ja kaulakatkelma, 20,55 cm
pitkä.

. Pitkälehtisen angon teräkatkelma, väkästen
kohdalta katkennut ja vain toinen väkä
säilynyt. Pituus 15,6 cm. Mahdollisesti samaa asetta kuin No 4.

1944.

11418.
Kokemäki
Kakkulainen

Rautainen ruodollinen, leveälehtinen keihäänkärki, reunat pahasti lohkeilleet. Pituus 19,65 cm.

Pahdingin kosken
ranta.

Ruodollinen rautaveitsi, kulmalle taipunut.
Pituus oikaistuna lähes 31 cm. Kärki rikki.

Pienempi ruodollinen rautaveitsi, kärjestä
katkennut. Pituus 15,5 cm.

Rautainen paimensauvaneula, 14,3 cm pituinen.
Kärki katkennut.

Pyöreäkupuinen kilvenkupura, ("spätmerovingisc
Schild) reunoilta lohjennut. Läpimitta 12,9
cm.

11 .samanlainen kilvenkupura kuin n:o 10, reunoilta lohkeillut. Läpimitta 12,9 cm.

12. Ruodollisen rautaesineen (angon kärki?) katkelma. Hamara suora, teräpuoli heikosti kaareva. Pituus 11,6 cm. Piirros.

1-12 löydetyt 13.11.44 Kokemäen pitäjän
Kakkulaisten kylästä Pahdingin kosken rannalta Kolsi 0/Y:n työmaalta, maata kaivettaessa. Löytöpaikka on koskesta n. 14 m etäisyydellä. Esineet olivat mustan mullan

ja

luunsirujen joukossa. Löytöpaikka jää vesi-

1944.

11418.
Kokemäki
Kakkulainen
Pahdingin

voimalaitoksen rantapadon alle kokonaan. Mainitulta paikalta Kakkulaisten vanhan
vesimyllyn tienoilta on aikaisemminkin löydetty rautakauden esineitä.

kosken
ranta.

11419.
Vanaja,
Paikkalan kl.
Imatran
Voimalaitos.

Intendentti H. Salmon Vanajan pitäjän
Paikkalan kylässä Imatran voimalaitoksen
vieressä tutkimasta hautakummusta saadut
esineet. Tutkimuskertomus top. arkistossa.
Diar. 27.XI.1944.
Saviastianpaloia, useita palasia, joukossa
reunapaloja, ilman koristusta. Kaksi saviti4visteen palasta. Palanut luunsiru.
Löydetty ruudusta I:A.

Saviastianoalolå ainakin neljästä eri astiasta, joukossa reuna- ja pohjapaloja, koristeet
tornia. Palanut luunsiru.
Ruudusta I:B.
. Saviastianpalola, yhdessä viivakoristetta.
Viivat muodostavat keskenään rombimaisia kuvioita.
Ruudusta I:a.
4. Savitiivisteenpalasia 5 kpl.
Ruudusta I:a.

. Kuonaa kolme palasta.
Ruudusta I:a.

