1878.

1926.

mesta kesällä 1878. "Sukeltajalaivan "Herront
kapteeni löysi ja antoi".

1927.
Kärkölä.

Kansak. op. Erl. Heleniuksen lahjoitus,
SMY:lle ilmoitettu 3.12.-78. Kuittikirja N°
550.

Vasarakirves, 167 mm. p., reiän kohdalta 74 mm

1., 53 pks. Muodoltansa hiukan poikkeava
veneenmuotoisista" vasarakirveistä. Löydetty
peltoa tehdessä Johan Mäkelän talon maalta
Lappilan kylästä Kärkölästä.

1928.

Luettelo muinaisesineistä

jotka Historialli
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Köyliö.

1. Hyvätekoinen vasarakirves, 191 mm p., silmän
kohdalta 78,5 mml., lähes 48 mm pks., "valuharjanne" alapuolella koko aseen pituudella,
yläpuolelta silmästä terälle asti. Löydetty (valok.V.A.
23:12).
hietakuopasta maantien vierestä Tuiskulan ky
Iästä Köyliön pitäjästä syksyllä 1875.

Ikaalinen.

Ohkainen ja kulunut tasataltta, lähes 120 mm
p., terältä 51 mm 1., varrelta melkoista kapeampi, 13 mm pks. Löydetty Ikaalisista Kolkon kylästä peltoa kyntäessä.

Pienempi samanlainen esine, 63 mm p., terältä
45 Mml., kapenee isosti varrelle, 9,3 mm pks
Samasta Kolkon kylästä kuin edellinenkin.

1878.
1928.
Ikaalinen

Laidoilta lohkeillut tulikivi, 81 mm p., 48 mm
1., 31 mm paksu. Kolkon kylästä Kyrösjärven
suosta, Ikaalisten pitäjästä.
Silmän vieriltä ja pohjalta rikkoutunut kirves rautaa,

g -näköön. Samasta pitäjästä

Kellokielen kylästä.
Iso

veitsenterä, ruotoinensa 39,8 sm p. ja ruo-

don ympärillä irtonainen rautavanne.
Pienempi veitsenterä, omituista muotoa, samoin
kuin edellinenkin kovasti ruosteen syömä. Kahden viimeisen löytöpaikka on Ikaalinen, tarkempia löyt. tietoja ei ole.
E. Kappale miekanterän tyvipuolta ruotoinensa,
toiselta puolen tasainen, toiselta harjalla.
Löytöpaikka on Ikaalinen; sen tarkempia tietoja ei ole.

1929.
Vaasa.

Toisen päivän morsiuspuku; keltainen monivärisillä kukkaköynnöksillä neulomalla kirjailtu silkkinen töpöhame; vähän vaaleampi
keltainen silkkiröijy, hameesta irroitettu
paremmin säilytettäväksi; sekä valkoinen leh4tikoristeilla kirjailtu pikeepeitto. Vaasan
Olivat Suom.Taidernaakamreerin tyttären Anna Stillmanin käyt- teoll. näyttelyssä
1881. Luettelo V,
tämiä häissään 1765, kun 20-vuotiaana naitet-n. 177-9.
tin tuomari Anders Aejmelaeus'elle, joka
nähtyään tytön 13-vuotiaana oli sanonut "jos
koskaan nain, niin nain hänet". Itse oli mo
sian nainut sekä hameen että peiton. Hist.
Museoon antanut 1o78 Fr. Cygnaeus'en sisar
neiti Cygnaeus, joka ei tahtonut nimeänsä jul
kisuudessa ilmoitettavaksi ja jonka seinälli
myös oli

-3redan maalaama Anders Aejmelaeus

en muotokuva.

