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Nakkila.

Salomon Wilskmans andra sändning den 28
November 1880.
(0bs! Tämän päänumeron alanumerot alkåvat
26:sta ).
Hammaryiu med svag gjutrand, afbruten vid skafthålet, hoplimmad, 180 mm lång, 63 bred vid hålet
hammaren 37-40 i diam.,bettet 42 mm bredt,hålet
38 mm långt, 19 i diam. Har spår af tvärraspning. Funnen under Markku hmn i Nakkila.
Starkt svängd hammaryxa med sannolikt afskrapad
gjutrand, och bräm kring hålet. Bär äfven i öfrigt spår efter afskrapning, 211 mm lång, 71 mm
bred, hammaren 36,42 i diam, bettet 36 mm bredt;
skafthålet 44 mm långt, 26 i diam. Funnen under
Yrjölä hmn i Nakkila.

Vesilaks.

Hammaryxa, af förkrympt form med knölartade utsprång på sidorna, 132 mm lång, 68 bred, 46 tj.
hammaren 27-37 i diam, bettet 40 bredt; skafthålet vid ena ändan 21 i diam, vid den andra smalare. F. i Vesilaks kyrkoby.
Stor rund sten af glimmerskiffer med borradt hå1
på midten; 154-174 mm i diam, hålet 46 mm långt
37 i diam. vid ena mynningen, invändigt 25 och
vid andra mynningen 27. Funnen under Anttila hmn
i Hitiala by i Vesilaks.
Rätmejsel af svart skiffer, ena sidan bortspjelk t,
öfra ändan hvässad såsom en afsmålnande yza;102
mm lång. Funnen under Tarkka hmn i Niemelä by
af Vesilaks skn.
Afspjelkt kant af en "isbill" eller yxa med afrundadt bett, 95 mm lång; f. under Tarkka hmn
i Niemelä by i Vesilaks.

Tavastkyro.

Bettändan af en hålmelsel (af vittrad hornblende
skiffer?),genomskärningen halfrund, 48 mm lång,
37 bred,ld tjock;f. i Vesilaks kyrkoby.
RätmQ1sel af klumpig form (hornblende skiffer?),
med sönderslaget bett;genomskärningen rektangulär med utsvällda bredsidor,70 mm lång, bettet
42 bredt,uppåt något afsmalnande; största tjockleken 25 mm.F. i Vesilaks kyrkoby.
Afbrutet, trubbigt bett af en hålmjsel, ungef.
30 mm 1°ng och 37 bred.Funnen under VesIlaks
kyrkoby.
Stor,på nedra hälften utplattad örring af förgylld koppar, af nyare tids smak;från Vesilaks.
Hammarändan af en vid skafthålet afbruten hammaryxal försedd med gjutrand; 80 mm lång räknadt
från halets inre sida,hammarändan 32-39 mm i
diam, hålet 36 långt och ungef.20 i diam;från
Palttio i Nöyräniemi by i Tavastkyrö.
Tjock hammaryxa af klumpig form med svagt tecken

1880.

till gjutrand och bredt hålbräm l sönderhuggen
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i hvardera ändan; 164 mm lång, 73 bred, 63 tjoc ;

Tavastkyro.

hålet 24 i diam. vid ena mynningen, vid den an•
ra 32-34 mm i diam. Erin Isomuottia i Tavastky
ro.

Smal yxa (af kiselskiffer) med afbruten öfre
ända, 103 mm lång; ena sidan mera kupig än den
andra. Från Humalaniemi i Turkkila by i Tavast
kyro.

Afbrutet bett af en yza med något afrundadt tet
(af grå vittrad sten). Linnan under Helja hmn
af Myllymäki by i Tavastkyro.

Kuoro.

40. Hammarändan af en hammaryxa (syenit) med gjutrand; hammaren något skadad; f. under Ylistar
by i Kumo.

Hvittis.

41. Hammarända af en hammaryxa med gjutrand; välsl
pad; borrhålet anmärkningsvärdt; från Lauttak
lä i Hvittis.

Akkas.

42. Stor yxa af skiffer, grå på ena och svart på

Kylmäkoski.

andra sidan, med betydligt afrundadt bett och
o,f111ständigt slipad skaftdel; 156 mm 1.,84 br,
och 37 mm tj. F. å Pajukoski under Haavisto
hmn i Akkas.

Kylmäkoski. 43. Yxa af grofkornig stenart med afrundadt bett os
fåra på ena brädsidan, för yxans fastbindande
vid skaftet; 119 mm 1.,61 br. och 31 mm tj. F
nen ander Jussila hmn i Järviö by af Akkas skn.

Akaa.

. Liten, dubbel. välslipad rätmejsel, bett med

(valok.6443.)
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dubbelt fall, i smalare ändan 68 mm 1.,23 br.,

Akaa.

10 tj. Funnen. ander Tiuri hmn i Akkas.

Något större och bredare dubbelmejsel af kiselskiffer, med ett hörn afspjelkt, begge betten
med ensidigt fall från motsatta sidor; 83 mm 1,
34 br., 13 tj. Från Sontula by i Akkas.

Naturslipad(?) sten liknande en penis; ifrån
Sontula by i Akkas.

Kylmäkoski.

•

Längre, väl bibehållen hålmejsel af lerskiffer,
med afsmalnande både bett och skaftdel; öfre s
dan pian, undre mer än haifrund. 182 mm 1.,39
br., 36 tj. Funnen under Pietilä hmn i Kylmäkoski kapellgåll.

Harjavalta.

. Ivied bett försedt stenredskap, vindt och dåligt
slipadt, 110 mm 1.,47 br., 28 tj.; f. ander
Eskola hmn i Harjavalta.

Urdiala.

49. Liten hålmejsel af skiffer med afspjelkt öfre
ända; 52 mm 1.,25 br., 11 tj.; från Kehto by
i Urdiala.

Liten bred rätmejsel, tunn, afsmalnande mot
skaftändan, genomskärningen rektangulår; från
Kehto by i Urdiala.

Parerplåt af stål tili formen en dubbel oval,
genombrutet arbete, förrostad; f. å Hakomaa i
Kehto by i Urdiala.
Tuusula.

52. Bred rätm&jsel af brungrå stenart med något k
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kavt bett och afsmalnande mot öfre ändan. Genorli

Tuusula.

skärningen rektangulär med ena bredsidan någoti
afrundad. 87 mm 1.,50 br.,14 tj. Af August Andersson Lauri fr .n Rusutjärvi by i Tuusula.

Luettelo muinaiskaluja, jotka nimism. K
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Palm6nilta Ikalisista lahjaksi tulleina SMY:11
ilmoitettiin 9.12. 1880. Esineitten löytöpaikoista ktso SMY;n pöytäkirj. 9.12.1880. Aikakausk. VI,siv. 126, Muist.

Ikalinen

1.

Leveä tasataltta, 83 mm p.,terältä 56 mm 1.,ka
penee varrelle, 18 mm pks., teränlasku hiukan
epätasainen, teränsua eheä, poikkil.C=D. Röyhiönkylästä Ikalisista.

Teränpuoli silmästä katkennutta vasarakirvestä
100 mm p.,katkeamalta 5? mm 1.,38 mm pks.,mata
la "valoharja" alla; kumpaankin laitaan asetta
hakattu, matala lovi. Samasta kylästä kuin ede
Linen.

Kaksipuolinen otanuia, 140 mm p.,varsireiän
kohdalta 56 mm, 1.,52 mm pks., varsireikä epätasainen ja nähtävästi hyvin kovalla aseella
tehty. Löytöpaikka sama kuin edellisten.

4a. Kaksoistaltta, koura- sekä tasa-; 102 mm p.,44
mm 1.,24 mm pks., poikkil. puolip., molemmat
terät lohkeilleet. Löydetty Kartan kylästä Ikalisistä. (Ktso n:o 14 a.)
Kovasin kiiltoli[Askamaa 7 106 mm p.,31 mm 1.,13
pks.,epätasbiseksi kulunut,reikä toisessa päässå
Epävarmaa on onko ase kivikaudelta.Koikon kyläs
tä Ikalisista.
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