1880.

2043.
Karijoki.

reikäkivi, kiiltoliuskamaa, 90-67 mm ristiinsä,
24 mm pks., toiselta puolelta tasaiseksi hiottu
muuten luonnon jäljeltä. Samasta paikasta kuin
edellinenkin.

2044.
Lammin-Koski.

Tilanomist. J.F.NiklaLderin lahjoitus,
SMY:lle ilmoitettu 9.12. 1880. Ver.,s.367.

Isohko koarutaltta, 160 mm p.,53 mm 1.terältä,
37 mm pks., poikkil.3 yltäyleensä tahkottu,
varsipäästä lohjennut.

Oikokirves, 122 mm p.,55 mm 1., 41 mm pks.,poik
kil.O ; aseessa keskellä vartta matalat olkapäät, joista se hiukan hoikkenee varsipäähän.
Kumpikin esine on löydetty Lammin Kosken kappelista.

2045.

Yliopp. L.H.Sandelinin Pietarsaaren kihlakunnasta keräämät muinaisesineet, jotka SLY:
lle lahjoitetuiksi ilmoitettiin 9.12, 1880.

Viitasaari.

1. Tasataltta, 117 mm p., 32,5 mm 1.,15 mm pks.,
- ); varsipäästä on ase laskun puolelta
poikki1.41
lohkeillut. Aseen oli Antti Pirttikoski ostanut
Viitasaarelta, jossa se oli löydetty pellosta
Sammalisen järven rannalta. Samasta paikasta ol
myöskin löydetty kourutaltta.

(valok.V.4
8:15.)

1880.

2045.

Kourutaltta, 85 mm p.,36 mm 1., 22 mm pks.,poik-

Perho.

kil.rj ; varrelta katkennut, kourunpuoli asett
rapistunut.

Alaveteli.

Löydetty pellosta läheltä Tialaa.

Tasataltta, lähes 90 mm p.,terältä 47 mm l.,varsipäästä 35 mm, lähes 20 mm pks.,teränsuu mutkal
la. Lahjoittanut taloll. :Elias Salo, joka oli
sen löytänyt n. 20 sylen päästä Seljesjärven ra
nasta, pohjoispuolelta järveä vanhan, metsistyneen tervahaudan sijalta.

Litteä reikäkivi, kiillukkaliuskamaa; 88-74 mm
läpimitaten, 24 mm pks., reikä kahtaalta kierre
ty; esinettä on nähtävästi hangattu syrjistä.
Löytöpaikka Kataklubbe, virstan päässä eteläänpäin Hästbakasta. Samalla mäellä oli ollut maahan kaivettaja pyöreitä kuoppia, n. sylen laaja
sia ristiin. Ne ovat nyt kaivetut ja yhdestä
löytyi tämä kivi, vaan ei mitään muuta.

Teerijärvi.

Rikkoutunut, soikea ja litteä reikäkivi, 39 mm
pks.; reikä kahtaalta tehty. Torppari Llatti V a
backa löytänyt pellostansa, jossa oli ollut ase
ta pyöreitä kuoppia maassa. Löytäjä ei muistanut sentään varmaan, oliko tämä kivi sellaisest
kuopasta.

Reikäkivi, 100-81 mm ristiinsä, 24 mm pks.,iske
ty reikä; esine näkyy olleen muodostettu, vaan
pahasti lohkeillut. Löydetty n. 3 korttelin sy
vyydestä pellosta läheltä Lillbäckiä.

Oikokirves, 156 mm p., 43 mm 1.,36 mm pks.,poik

188C.

2045.
Teerijärvi.

kil. suorakulmikas; ase on ollut hyvätekoinen,
vaan varsinkin yhdestä laidasta pahasti pitkin
matkaa lohkeillut. Pellosta löydetty Qvärnabakasta. "Pelto oli ollut viljelyksessä useita
vuosia, ennenkuin ase löytyi':

Pyöreäteräinen oikokirves, 146 mm p.,73 mm 1.,
40 mm pks., poikkil<=); ase on rapistunut hiukan, niin että kiven syyt ovat selvästi tuntuvissa. Talollinen Anders Jonasson l'aru löytänyt
sammaleen alta kiveltä talon läheisellä pelloit

Kappale ison viistoon katkenneen kivikirveen t
räpuolta, n.115 mm p., katkeamalta 78 mm 1.,31
mm pks., teränsuu suipon pyöreä, melkein kuin
tuurassa. Taloll. Karl Storbaeka löytänyt pellosta n. 2 korttelin syvyydestä.

1C. Tasataltta, 135 mm p., 32 mm 1.,23,5 mm pks.,te
ränlasku erittäin loiva, taitteinen,
varsinkin varsipaolelta ase lohkeillut. Lahjoi
tanat taloli. Anders Vistbacka, joka oli sen ta
vannut erään suutarin työkalujen seasta, vaan e.
tiennyt aseen löytöpaikasta.

Ähtävä.

Kourutaltta, 91 mm p., 30 mm 1.,17 mm pks.,poik
kil.c, kouruterä tylsä ja lohkeillut, varsipä'
ohut ja vuoleskeltu; muuten on ase tarkoin sili
tetty. Saata "Hvitsjöstä"; ennen oli se ollut
eräällä kulkulaismiehellä.

Loivateräinen tasataltta, 96 mm p., 38 mm 1.,1
mm pks.

1880.

2045.

13. Pieni kaksoistaltta, 50 mm p., 32,5 - 25 mm 1.,
8 mm pks., poikkil.

Ähtävä.

, kumpikin terä laskee

viertäen.

14. Yksiteräinen kiviveitsi, reiällä varustettu,

(valok. V.A.
14:10.)

97,5 mm p., 27 1., 7,5 mm pks., sivulta katsoen
; poikkil. v. N:rot 12-14 ovat Hei,

destä, jossa ne olivat kulkeneet niin kauan
kuin muistettiin.

Purmo.

15.

Reikä kivi, 110-98 mm ristiinsä, 39 mm pks.,kahtaalta isketty, keskeltä hyvin pieni reikä keskellä kiveä. 21mtx Saatu Purmosta.

Tervajärvi. 16. Taltan tapaan muodostettu, perin jyrkkäteräinen
(=Teerijärvi.)

ja yläpäähän tasaisesti paksuneva ase, 90 mm p,
31 mm 1.,22 mm pks., poikkil.", joka sivult
tarkasti hiottu. Saatu Tervajärveltä.

Teerijärvi.17. Palanen jousen tukkia, jossa on luukoristukset
viritysrattaan sijan ympärillä. Lahjoittanut Ak
ders Andersson Vistbacka.

Kronoby.

18. Tinainen ehtoollisviini-kannu ynnä kalkkivaate,
jotka kumpikin ovat aikoinaan olleet Kronobyn
kirkon omaisuutta. Kannu on yksinkertaista ja
sileää tekoa, ainoastaan hanassa ja kannen etu
puolessa on vähän koristustä, ztpa on poissa.
Laitaan on kaiverrettu sanat:"Kronoby Kyrka till
Hörige intygar Johan Doholm Kyrkovärd: - Kalkki
vaate silkkiä, reunakoristukset hopealla neu.lo
tut, kussakin kulmassa hopean- ja kullansekai-

:4.tC. kin? 14,
/.9/

(›Ltrat

5' 50

1880.

2045.

nen kukkanen sekä keskellä seppelkiehkura, jonk

Kronoby.

sisässä nimikirjaimet: H:(enrik) A:(ulin) - B(e
ata) H:(artman). Ympäri vaatteen käy kirjoitus
Förärt till - Kronoby Kyrcka - kr 1794. - Beata
Aulin.

Alaveteli.

19. Silkkiset lompakonkannet, korko-ompeluksilla ko
ristetut. Nimikirjaimensa on tekijä Barbara ka-

Oikeastaan

ria Stenius neulonut ulkolaitaan omilla hiuksil

on tämä ole-

laan. Lompakko on ollut lahja tekijän sulhasel

va N:o 2055.

le Lars Samuel Keckman- nimiselle Limingan pitä
jänapulaiselle (s. 1739, t 1794). SkY:lle lahEsse.

2046.
Pielavesi.

joittanut pastorinrouva Mathilda Eufemia Ervast
20. "BenSkärfvor
förkolnadt ben frAn tvenne
grafvar i Esse, den förra vid Gers, den senare
Linjärvbacken". Verif.
Vr
Sandelinin
kertom.
Aikak.
ja 68.
s. 53-

Yliopp. A.L. Nymanin lahjoitus, SMY:lle
ilmoitettu 9.12. 1880.

Kourutaltta, 106 mm p., 38 mm 1., 20,5 mm pks.,
terän laidaåta lohjennut, yltäyleensä tahkottu,
vaikka ei aivan sileä. Löydetty Taneli Tossavaisen maalta Talluksen kylästä Pielavedeltä.

Safianikantinen lompakko, jonka sisälaidat on
päällystetty silkkivaatteelle tehdyillä korkoompeluksilla, jotka ovat erään 12-vuotiaan nei
ti Schreckin (Pälkäneeltä) käsityötä. Lompakko
on lahjoitettu tekijän sedälle, jonka nimikirjaimet siihen on neulottu, ja on viime vuosisadan lopulta.

