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3853.

Esineet, jotka A.O. Heikel osaksi löysi,
osaksi kokoili virkamatkallaan kesäkuussa
1900.

Laihia.

A.Jakkulan nuorisoseuratalon mäeltä. Samalta
paikalta esineet n:o 3714 ja 3816. Tässä edel
lisessä kaivauksessa mainitun kellarin ja sen
pohjoispuolella olevan toisen roukkion välimaata tutkiessa löydettiin seuraavat esineet:
Pieni rautasolki,

-näköinen; varras

ympyriäinen, palkimella.

Pronssivarras, 29 mm pitkä; ympyriäinen, mutta
toisessa päässä korvakauhan näköinen.
Muutamia saviastia nkappaleita.

Poltettuja luumurulä. Yksi osa näistä löydettiin edellisessä kaivauskertomuksessa mai
nitun ensimmäisen roukkion ja seuratalon
eteläpäädyn seinän välissä.
Limsiöpalanen.

Suuri joukko sittaa y.m.

Maalahti.

B. Löytö Matts Karlsson Lågasin maalla n.k.
Koparbakassa Suurmaalahden kylässä . Samassa
mäessä on ennen tehty löytö n:o 2272, jossa'
nykyään on navetta. Kts. karttaan ja kertomuk
seen topografisessa arkistossa. Kartassa on
tämä löytöpaikka merkitty I ja o.

7.

Rautainen nuolenkärki, 146 mm pitkä, kaksisulkainen, löydettiin päänkokoisen kiven alta,
joka vähän näkyi maakamaran päältä.

1900.

3853.
Maalahti.

Samanlaatuinen nuolenkärki, 94 mm pitkä. Löydettiin 2 å

3 tuumaa maanpinnan alta; varsi

ruodon ympärillä nähtiin lahonnutta puuta.

Veitsenterän katkelma

rautaa,

97 mm pitkä.

Rautakeltti, 102 mm pitkä.

Rautaesine, joka kuulunee piiskanvarren päähän. Ensinnä on lyhyt (60 mM)putki, jonka
päässä silmuke. Silmukkeessa on rengas ,joka kannattaa kaksi

-muotoista helyä.

Näistä on toinen vajllinainen.
Rikkinäiset kuolaimet, joihin kuuluu kaksi
rengasta ja suuraudan puolikas; kaikki rautaa.
4_kanttinen ruoto rautakeihäästä. Pit. 200

mil.
Katkelma rautaisesta keihäänterästä. 89 mm
pitkä.
Kolme (neljä)rautaveitsen katkelmaa. Pit. 151,
100 ja 62 mm. Ynnä naulanpätkä.
Siera, kahtia haljennut. Pit. 136, lev,77 ja
paks. 17 mm.

Kaksi sittamöhkälettä.

Hevosenhammas.
C. Löytö roukkiosta saman Matts Karlsson Lagas'in talon maalla, mutta pari, kolme

1900.

3853.
Maalahti.

kiviheiton päässä edellisestä löytöpaikasta
ja maantien varrella eräässä haassa. Kartassa merkitty: III (kts. topograf.arkistoon).

Rautainen pliskanvarren putki, ruudullisella orneerauksella. Myöhemmin on sen toiseen
päähän taottu koukku. Saatu lähellä asuvan
sepän Johan Karlssonin pojalta. Nyk. pituus
191 millim. Vrt. n:o 2218:177 (Vähästäkyörstä)

Rautainen keihäs ruodolla, tikarin tapainen,
31,4 sentim. pitkä.
Katkelma ruotoineen kaksiteräisestä rautamiekasta, 43 sentim.pitkä.

Kilvenkupura, josta yläpuoli puuttuu.

Muutamia poltettuja luumuru1a ja yksi saviutiankappale; nyt otettuja roukkiosta.

D.
Rautainen käsikahle, ostettu Stormalaksin kylässä.

