1880.

2011.

Th. Schvindtin kesällä 1879 kokoomat muinaiskalut jotka kevättalvella 1880 Yliopiston kokoelmiin lunastettiin. H.M:n ver.
1828-1876,s. 801.

Kurkijoki.

1. Melkein pyöreäharjanteinen tasataltta, musta,
54 mm p., 36 1., 13 pks; terä särkynyt ;
hamara hiottu; poikkileikkaus

.

2. Kiviaseen terä huoli; 44 mm p., 31 lev.,
20 mm paksu; pahasti kaaputettu; poikkil.
. N°t 1 ja 2 saadut Riekkalan kylästä
Tasataltta tahi kaavinkivi; 70 mm p., 51 1.,
18 pks; terän suu7 lasku kaarevia; kapea
hamara eteenpäin vino, hiottu; poikkil.
Harjanteinen tasataltta, 95 mm p., 23 1.,
16 pks; terän lasku suora ja 2-osainen;
hamara pieni hiottu; poikkil.

hyvin

hiottu. N°t 3 ja 4 ovat saadut Sosiman
Tokkarista.
Tasataltta, 81 mm p., 48 1., 18 pks; suu
vino ja pyöristetty; poikkil. melkein suorakaide.
Kirveen

(?)

teräpuoli, 64 mm p., 50 1., 22

pks; terän laskut suorat, taite vino; kivi
kaaputettu.
Kourutaltan teräpuoli, 31 mm p., 40 1., 17
pks; taitekohta sileäksi kaaputettu; poikki
.

(valok.V.A.
7:7).
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Kurkijoki.

8. Tasataltta tai

kaavinkivi, 61 mm p., 36 1.,

15 pks; terän lasku ja suu kaarevia; hamara
melkein teräntapainen.

. Kovasin tahi kiviaseen kärki; 112 mm p., 13
1.,

pks; neliskulmainen; kärki leveä, ty-

vi taittunut vinoon.

5-9 ovat saadut

Lapinlahden kylästä.

Kirves, varsireiällä varustettu, 134 mm p.,

(va1ok.656E-69)

50 1., 39 pks; reikä, jonka laajuus toiselta puolelta on 20 ja toiselta 24 mm, on
ainoastaan 34 mm pienestä särjetystä Inmarasta; reiässä tuntuu kahnausjuovia sekä pitkittäin että poikittain; terän suu särjetty •
juovikas kirves on veneenmuotoinen ja saatu
Kannesaaren kylästä.

Poikkikirves

eli telso, ruskeanharmaa, 114 mm

p., 50 1. ja 26 pks; terä laskee mykevemmäit
puolelta kaarena ja toiselta suoraan; terän
suu päistään jyrkästi kaareva; pieni hamara
on vähän hiottu; poikkil.
Kivi, musta

0 -muotoinen, aivan sileä ja

luultavasti kapeammassa päässä olevasta reiästä kaulassa kannettu. 77 mm pitkä.
Rautainen

(valok.28:14).

keihäänterä, varsiputkel]a varustet- Kts.konserv.pk.
18/4 _88.
tu, vieläpä lyhyellä puuvarrellakin, poltin-

orana käytetty; rauta 454 mm p., terän nelisärmäisen lavan leveys on 20 mm; pellosta
löydetty. N°t 11-13 saadut Hämeenlahden kyläs
tä.
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Kutkijoki.

14. Pronssinen kuparisolki samaa tyyppiä kuin
1635 Aspelinin kuvateoksessa; palkimen kai}
ta ja koukku ovat taitetut pois; Löydetty ojaa kaivaessa Tervun kylän maalla.

Tasätaltta, 98 mm p., 56

1.,

23 pks; teränlas

ku ja suu kaarevia; hamara suora, hiomaton

poikkil. rr ; molemmissa syrjissä

tuntuu sahauksen jälkiä; saatu Tervuun ky
lästä.
Jaakkima.

Kourutaltta, 85 mm

p.,

44 lev., ja 21 paksu;

teräänpäin tuntuvasti suippeneva; lyhyt
terä on särkynyt; runko taittunut suoraan.
Tasataltta (?), 76 mm

p., 33 1.,

ja 25 mm

pks; suoraan laskeva terä on särkynyt; pak
su hamara vähän hiottu ja pyöristetty,
poikkil.

Kaksiteräinen tasataltta, 56 mm

p., 31

lev.,

15 pks; molemmat terät sekä syrjät ovat
kaaputtamisella pilatåt; poikkil. suorakaiteinen.

Kiviaseen

hamarapuoli, 77 mm p., 42 lev, 18

pks; syrjät ovat melkein hiomatta; hamara
melkein terävä.

Tasataltta, 103 mm p., 38 1., 24 pks; terän
suu särkynyt, lasku melkein suora; hamara
suippenee teräväksi; molemmissa syrjissä
on sahauksen jälkiä; kaaputettu.
Kivikuokan tahi tuuran

terä,

77 mm p.,
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Jaakkima.

24 mm 1., 30 mm paksu; läpileikkaus pitkittäin

poikittain Q taittunut.

22. Tasataltta l kirves tahi

kahnauskivi, 59 mm p.,

40 1., 13 pks; latakka;

terän laskut ja suu

kaarevia; pieni hamara

pyöristetty, poikkil.

N°t 16-22 ovat saadut Kumolan kylästä.
Harjanteinen tasataltta,93 mm p., 45,5 1., 24
pks; terän suu kaareva, hamara pyöristetty;
poikkil.

O

Kour.utaltta, 85 mm. p., 36 1. ja

19 pks; kouru

lyhyt, terän suu särjetty; hamarå osaksi vino, osaksi pyöristetty, poikkil. puolisoikio;
alapuolella piirustuksia.

Poikkikirves, 157 mm p.,57 1.,27 pks; terän laskut kaarevat, suu särkynyt; poikkil.
runko yhtäläisesti leveä paitsi hamaran kohdalla, joka pyöristetty, ainoastaan toiselta
puolelta täydellisesti hiottu. N°t 23_25 ovat
saadut Harvin kylästä.
Kirves, varsireiällä varustettu, 138 mm p.,48
1. ja 30 pks; reikä on 20 mm laaja, lähes keskellä kirvestä; vähän särkynyt hamarapää on
melkein terävä; kirves on veneenmuotoinen;saatu
Sorolan kylästä.
Kirves, 208 mm p.,84 1.,31 pks; harmaa, veden
kurttupintaiseksi syömä; terä on särkynyt, hamara on terävä ; poikkileikkaus lähes suunnikkainen. Esine raakatekoinen.
Pieni tasataltta, 48 mm p.,25 1.,9 pks; terän
suu kaareva; lasku taitteinen; hamara taitetun
näköinen kiV'i harmaa.
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Tasätaltta, 70 mm p.,30 1., 16 pks; terän lasku

Jaakkima.

suora paitsi suulla, joka on kaareva;hiotte,
ja särjetty hamara on kaltainen, vaan paksu;
poikkileikkaus vinokaide. N°t 27-29 ovat saadut
Miklin kylästä.
Leveäharjanteinen tasataltta, 94 mm p., 45 1.,
21,5 pks; terän lasku suora, vähän särjetty
suu kaareva, hamara pyöristetty ja hiottu,
poikkileikkaus GN
Nuilakivi, reiällä varustettu, 100 mm p.,88 p.,
49 pks; vuolinkiveä;reikä on 53 mm -laaja toisel
ta tasaisemmalta puolelta ja 23 toiselta.
N°t 30 ja 31 ovat saadut Miinalan kylästä.

Sortavalan pit.

Pyöreäharjanteinen tasataltta, 85 mm p.) 30 1.)
19 pks; terän lasku kaareva, suu särkynyt,
hamara hiottu, poikkileikkaus puolipyöriö; epäsileä.
Taltta tahi kaavinkivi, 100 mm p., 46 1., 26
pks; puutteellisesti hiottu; terän lasku ja suu
kaarevia; pieni hamara vähän hiottu. N°t 32 ja

33 ovat saadut Pohjun kylästä.

Räisälä.

Tasataltta, kloriittiliuskaa, 53 mm p., 38 1.,

12 pks; viherlänharmaa; terän lasku ja suu mel
kein suorat, särjetty ja hiottu hamara;
poikkileikkaus
Tasataltta tahi kaavinkivi, viheriää felsiit
tiliuskaa, 57 mm p., 42 1., 20 pks; terän lasku taitteinen, suu kaareva; läpileikkaus
pitkittäin poikki terän

f7 . Kaaputettu.

N°t 34 ja 35 ovat saadut Tiurin kylän Kesosista.

