1878.
1887.
Pielisjärvi.

Kansak. op. E. Ikosen SMY:n stipendiatina ollessaan Pielisjärven kihlakunnasta
keräämät esineet, jotka yhdistykselle ilmoitettiin lahjaksi 16.4. 1878. Kuittikirja
W498-500. SMY:sen verif. 1878-79 s. 85, 86.

1. Kourutaltta, 130 mm p., keskeltä

33,5 mm

sekä terältä että varrelta kapeampi, 25 mm
pks., poikkileikkaus puolipyöreä. Löydetty
Pielisjärveltä, Lieksan kylästä
talon maalta

Saavanniemen

Pukaraft rannasta. "Kun ei hä

nestä ollut kovasimeksi, sai se

olla laste

asuva, jolloin siitä on terä säretty".

2. Tasataltta, 120 mm p., 48 mm 1., 23,5 mm pks.,
teränlasku jotenkin loiva,

poikkil.

-SUU

lohkeillut, muuten ase yleensä

silitetty ja säilynyt. Lieksan kylästä.
. Tasataltta, 113 mm p., terältä melkein 60 mm
1., kapenee isosti ,varrelle, 22 mm pks.,
ps ,'„ nähtävästi vuoleskeltu ja toista siv ua kovasimena käytetty. Samasta kylästä
kuin edellisetkin.
Teräpuoli paksua

tasatalttaa, n. 80 mm p.,

40 mm 1., 36 mm paksu, poikkil.

; sivulta

nähtävästi vuoleskeltu. Vanginkulj. J. Bambergilta Lieksasta.
Vasarakirves, 153 mm p., 59 mm 1., varsireiän

kohdalta ja 36 mm paksu. Aseesta on terä me,
kein kokonaan lohjennut, alapuolella kulkee
siinä

päästä päähän kaksi juovaa. Lapsen

asuva

ja kahvin murtajana käytetty. Löy-

1878.

detty llannikankosken autiosta Viitakosken
Pielisjärvi.

talon maalta.

Tasataltta, kummastakin päästä terällä,

86

mm p., teriltä 38-30 mm 1., 21,5 mm pks.,
yleensä sileäksi tahkottu. Tuuhkalan talosta Nurmijärven kylästä.
Pieni palanen taeataltan terää, 19 mm p.,
17 mm pks. 43,5 mm 1. Löydetty. 1872 Lauhikoskesta tukkijuovaa padottaessa. Taltta
oli kivien seassa kolmena palasena = Aspelinin kokoelmia, kuv.

6,

mutta kahta tois-

ta palasta ei ole löytynyt.
E. Varsiosa ohkaista tasatalttaa
pale keihäänterää,

87

puuttuu.
tahi kappa-

mm p., 45 mm 1., 12 mm

pks. Alkuaan ollut kahta vertaa pitempi
ja terävä päästä.
Kantasormus tinansekaista metallia yhdeltä
kohdalta vähän auki. Löydetty Lieksan
kylästä Iljanniemen talon maalta, jossa on
ensiksi asunut venäläisiä.

Jousentukki, Junnulan talosta Lieksan ky-

lästä.
Rautainen jousenpyörä, Viishaasin mökistä,
sam. kylästä.

