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Luettelo muinaisesineistä, jotka on
SMY:lle toimittanut ylioppilas A.O. Heikel
ja ilmoitettiin 9.12.1880 . SMY:n kirjekokoel
ma 1879-82, siv. 381 a ja

Hämeenkyrö.

381 b.

Molemmista päistä teroitettu tasataltta, 151
mm p., 54-30 1.1 16 mm pks., laskeutuu epätasaisesti terälle eikä ole aivan hienoa tekoa.
Löydetty Kirmon maalta Herttualan kylästä
Hämeenkyröstä.

Vasarakirves, omituista muotoa (vrt. J.R.A.,
Muinaisj. 1, 107), 128 mm p., keskeltä 62 mm
42 mm pks., "valojuova" alapuolella asetta, joka on lohkeillut vähän kannasta ja ternpuolelta. Löydetty 22 kyynärän syvyydestä
hietakuopasta Yli-Raukkolan maalta Heinäveden (Heinijärven?)kylästä sam. pit.

. Teränpuoli silmästä katkennutta hienotekoista
vasarakirvestä, n. 90 mm p., 65 mm 1., 36 mm pks
Värttinänpyörä, 45 - 50 mm ristiinsä, 10 mm pks
toiselta puolelta tasainen, toiselta keskipaikka kupuralla. Löydetty maasta Mahnalan
kylän Lehtiniemen maalta (ktso edemp, tässä
luettelossa).
Suoniemi.

Pieni tasataltta, 39 mm p., terältä 29,5 mm 1.,
12 pks., teränsuu hiukan kaareva, eheä, muuten
ase molemmista laidoista ja päästä lohkeillut. Tiilin talon pellosta Suoniemeltä.

Mouhijärvi.

Terältä lohkeillut tasataltta, 63 mm p., 48 mn

1880.
2047.
Mouhijärvi.

1, 19 pks., poikkil. suorakaiteinen, teränlasku
epätasainen ja loiva. Ostettu Mouhijärveltä

vaan löytöpaikasta ei ole tietoa ol-

lut.

Kiikka.

Tasataltta, 138 mm p., 54 mm l.terältä

supis

tuu pitkin pituUttaan varsipäähän, lähes 14
mm pks., laskee loivaan terälle, joka on hiu
kan kaareva; aseessa on yltäyleensä hiomatto
mia kohtia. Löydetty Yli-Jaaran pellosta
Kiikasta.
Kappale kiviaseen (kourutaltan ?) vartta, josta terä on katkennut pois, 116 mm p., 39 mm

1., 25,5 pks., poikkil. puolipyöreä. Löydetty
Kiikasta Jaaranjoen rannasta.
Vähäinen tasataltta, lähes 60 mm p., terältä
45, varsipäästä 29 mm 1., 13 mm pks., alta
epätasaisesti hiottu, laidoista lohkeillut,
väri vaaleanruskeahkoa

,

palanut (?). Löydetty

Jaarankoskelta Kiikasta.
Kurkijoki.

omistuisen muotoi(valok.V.A.
28:3).
ne n, huolellisesti tahkottu, 74 mm p., 12 mm (-"-4182 ).
(-"-6448 ).
1., 5,5 mm pks., kuvattuna Suomen asukk. paEsine on hiukan särjetty
kan. aikana, siv. 22, kuv. 30. Saatu sotamies
kev.1924,nähtäJohan Dufva lta
joka ilmoitti sen löydetyn västi kipsi.kopiaa maalatessa; muotin
ojaa kaivettaessa, 3 korttelin syvyydeåtä
kuva on vielä
aivan ehyt.
Kaunolan talon maalta Rummunsuon kylästä
(Vrt.myös valokuvaa SMYA
Kurkijoelta.
XXVI, s.197,
k.1.).
Verkon käpy viheriäiskiveä

1880.

2047.

Varsiputkellinen hoikka keihäänkärki, 35,4

Hämeenkyrö

cm p., ase on jotenkin pahasti ruosteen

(Lehtiniemi).

syömä mutta kärjensulat ovat siinä kaiketi
olleetkin jyrkät.

Samallainen ase, ohusulkaisempi, 32,5 cm p.,

Kärjenpuoli väkäkeihäänterää, vä'ät kumpikin
katkenneet.

Pitkäruotoinen veitsenterä kärjeltä katkennut ja terä ruosteen syömä, yhteensä 20
cm p.

Rautainen nuolenkärki, ruodon kanssa 83 mm p.,
sivulta

-malliin.

Palanen raudankuonaa. N°t 11-16 kuuluvat Leh- Ktso pöytäkirj.
17.2.52,jossa miek
tiniemen löytöön, josta on kertomus Aikakaa sanotaan varhemman rautakauden
kausk. VI, siv. 88-93. Siinä mainittu miekka
aikuiseksi.
on luettelossa 2117. Löydön ijästä on eri
arveluita, sillä Aikakausk. siv. 89 sanotaan
sen olevan varhemmalta rautakaudelta, vaan
yhdistyksen pöytäk. main. päivältä on tässä
luetellut esineet otettu myöhemmän rautakaL
den esineitten joukkoon,
Mouhijärvi.

Harppuuna, uudemmalta ajalta

terä toisella

puolella ja sen juuressa samoin vaan yhdellä puolella väkäl jonka juurella ase on
kierroksella; ruodon kanssa on se 24 cm p.
Löydetty Mouhijärveltä Saikkalan rannasta

3 korttelin syvyydestä.

1880.

4047.
Mouhijärvi.

18. Veitsi, jonka terä on verraten pitkä, ohut,
laskettu, pää lyhyt, juureen hoikkeneva,
pronssilevystä kääritty ja emaljoitu ja
koristettu hopeaheloilla, joissa näkyy kummallakin puolen ihmisen pää . Löydetty harjahirren alta Mouhijärven vanhasta kirkosta
kun se joku vuosi sitten purettiin.

2048.

Yliopp. Kaarle Jaakkolan tuomat esineet,
jotka S.M.Y:ile

9.12.-80. Verif.

siv. 381 c.
Suodenniemi.

1. Isohko tasataltta, 154 mm p.3 terältä 49 1.3
kapenee isosti varsipäätä kohti, 20 mm pks;
terä epätasaisesti laskettu, suulta kaareva, ase varrelta lohkeillut, ollut nähtävästi yltäyleensä tahkottu. Talollinen ViJho
Isokauppila saanut Suodenniemen kappeliata,,
jossa se oli löydetty kovaa niittytörmää
pelloksi kuokittaessa.

Kullaa.

Kappale tasataltan teräpuolta

60

mm p.,

50-44 mm 1., 20 mm pks; poikkil.

terä

taitteineen, suulta lohkeillut, muuten tarkoin hiottu. Löydetty Harjunpään ja Paluksen välisestä metsästä Kullaalla. Lahjoittanut Längelmäen kirkkoherra N. Werin.
Längelmäki.

Pieni tasataltta, 63 mm p., 30-21 mm 1.3 17
mm pks., poikkil.

yltäyleensä tahkot-

