1882.

2110.
Rovaniemi.

Lohesnevan torpasta samasta pitäjästä.
Tässä luetellut kiviaseet ovat keränneet
metsänhoitaja H. Heikel, metsäntarkastaja M.
Fleming ja valtiopäivämies Iisakki Hoikka.

14. Päistä katkennut valinpuolisko, jossa toi-

kansat.os.

sella sivulla on soljen ja napin muotti.
Rovaniemeltä.

2111.

Ylioppilas J. Sjörosin, SMY:n stipendiatina Mynämäen kihlakunnasta kesällä 18E1

SMY:n kirjekokoely
ma 1.879-82, sivu
704-705 e.

keräämät muinaiskalut, jotka yhdistykselle
tulleiksi ilmoitettiin 17.2.82.

Mynämäki.

+)Vrt.Suomi
II:15 osa
kuva 34.

1 (1).Vasarakirves, varustettu valinharjalla;
201 mm p., silmän kohdalta 76 mm 1., 53 mm
pks., reiän hulpio lohkeillut, hyvää tekoa

)Numerot sulkujen
sisässä viittaavat
ja muuten eheä,
näköön. Löytänyt
Sjörosin kertom.
Mynäm. kihlak.
ja lahjoittanut, Kasulan (Kasurilan)Mäki-Pent- SMY:n Aikakausk.
VIII.
tilän torppari Juho Vidgren pellostaan,
korkeasta hietanummesta.

2 (2).Vasarakirves, 160 mm p., silmän kohdalta
67 mm 1., 44 mm pks., melkein samaa muotoa
kuin edellinen, vaan pienempi, jotenkin eheä.
Löydetty 1860-luvulla Lankkisten Ylis-Pukkil n
Kahari-nimisestä haasta. Lahjoittanut YlisPukkilan vanha emäntä. Sofia Fredrikintytär.

3 (3).Vasarakirves, edellisistä, eriävää, lyhyttä
ja leveää muotoa; 115 mm p., silmän kohdalta
67 mm 1., 46 mni pks. Kuvattuna Aikakausk.VIII

(valok.V.A.21:8).

1882.

2111.

sivu 72, kuv. 4. Löydetty Lemmittylän Ruutin

Mynämäki.

niitystä. Lahjoittanut provasti G. Lönnmark.

Laitila.

4 (4).Vasarakirves, jonka kannanpuolinen pää on
•
kokonaan särjetty, ilman "valoharjannetta",
lähes 128 mm p., silmän kohdalta 69 mm 1.,
41 mm pks. Löydetty n. 30 vuotta sitten Katinhännän kylästä Laitilasta. Lahjoittanut ta
lollisenpoika Juho Ali-attila Karjalan kappelista.

Mynämäki.

(5). Silmäst'-; katkennut _vasarakirveen teräpuoli (valok.5347,
119 mm p., katkeamalta 49 mm 1., 35 mm pks.
Aseen omituisesta muodosta ks. SkIY:n pöytäkirja 17.2.82. Löydetty kesällä 1880 Tarvasten kylästä saman kylän mailta maantielle vedetystä hiekasta. Lahjoittanut talollinen N. Julia.

6

(7).Rikkoutunut tasataltta, 101 mm p., terältä
43 mm 1., runsaasti 18 mm pks., ka p enee isos
ti varsipäähän, teränsuu lohkeillut. Karjalan kappelista Kalelan kylän 011an (011ilan)
tarhasta. Lahjoittanut talollinen Juho Ollila.

7 (8).

Vähänen tylpähkö

55 mm p., 35 mm

1., 20 mm pks., lasku kummaltakin puolen terälle, on yleensä tahkottu, poikkil.
Löytöpaikka tuntematon. Lahjoittanut AnnaLiisa Sippola (Karjalan kylästä).

Lemu.

8.

Viertäen terälle laskeva, hyvätekoinen tasa
taltta, 96 mm p., teränsuulta 44 mm 1., 18 mm

5349)
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pks., poikkil.

Lemu.

Toijolan kylästä Lemulta. Lahjoittanut kir-

. Löydetty kivirauniosta

konvartia Fr. Valberg.(Aikakausk.VIII, sivu
133).

Mynämäki.

9. Messinkinen jahtipuukon päänhela, ympäri
pään pitkinpäin käyvä kehys, juuressa poikki
päinenrengas. Ase ollut löytäessä ehyt vaan
sittemmin terä hukattu. Löytänyt Nihattulan
Pöykön isäntävainaja peltoa kääntäessään.
Lahjoittanut Raimelan Hyydön isäntä Fredrik
Jaakonpoika.

2112.

Yliopp. Nikolai Gejtelin lahjoitus, ilmoitettu S.iä.Y:lle 17,2.82.

Ätsäri.

Vasarakirveen tekele, kummastakin päästä lohottu, silmä eheä; 140 mm p., keskeltä 61,5
mm 1., 34 mm pks; löytänyt talonisäntä Herman Israelinp. Rämölä Ätsärin pitäjään Kivijärven kylästä Autiojoen suusta Pemun jrvestä 10 kyyn. rannasta, 2 kyyn. syvästä.
Kummastakin päästä rikkoutunut kiviase, 202m
m p., 46-39 mm 1., 36 mm pks., poikkil.
Saman pitäjän Päränteen kylän Aution pellosta, läheltä kartanoa löydetty.

Alavut.

Tasataltta, 82 mm p., 12 mm pks., 33 mm 1.,
poikkil.

teränsuu kaareva, laidasta

lohjennut. Alavuden Rantatöysän kylän Sepposen Jaskan talon pellosta.

S.MY:n kirjekokoelma 1879-82, siv.
740-43.

