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Rakt ofvanför figurgroppen är i kanten
graveradt ett vapen och bokstäfverna M.S.
Utst. und. nr 331 h. II af densamma som
ofvanföre nr

8.

Se F.fngs ver. 1U1:492 från utst.

2151 .

Salomon Wilskmanin kolmastoista lähetys,
4 p. lokak. 1882, Satakunnasta

Kivikauden aseita:

Lerikarvia.

Tasataltta, terä vino., terä nlasku jyrkkä,
pituus n. 180 mm, terän lev. 37
va runko

suippene-

paksuus 14 - 19, peräpuolelle

enenevä, poikLileikkaus

Löytty mäki-

peltoa tehdessä "Lamelan kylästä vanhan
talon maalta Merikarvialta.

Kourutaltta, terä hyvin hiottu, laskee loput
ta jyrkästi

pit. 74 mm, terän lev. 46, paks

17, poikkil.

Löytty samasta paikasta kui

ede21.

Siikainen.

Kourutaltla, terä rikkeinnä, pit. 95 mm,
lev. teräpuolelta 41, vähäisen suippeneva,
paks. 27, poikkil. puoliympyräinen. Löytty
pellosta "Lintin maalta" Haapakosken kylästä Siikaisten pitäjästä.

Kourutaltta, pit. 89 mm, terän lev. 29, vähäisen levenevä, paks. 20, poikkileikkaus
. Samasta paikasta kuin edell.
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Siikainen.

48c. Tapataltta4. pit. 67 mm, terän lev. 40, vähäisen suippeneva, paks. 17, poikkil.
pintaa kaavittu. Samasta paikasta.

lasataltta, pieni, teränlasku kupära ja
jyrkkä, pit. 66, terän lev. 30, suuresti suin
peneva, paks. 10, poikkil.

. L'5ytty pel

losta Haapakosken kylästä.

Veneenmuotoinen vasarakirves, tasaisesti hiot
harmaata kiveä, yläpuolella keskiharjanne,
varsireiän alipuoli puuttuu kohonevaa syrjää, varsireikä sisäpuoleltaan ryhmyinen,
pit. n. 160 mm., hyvin säilynyt. Löytty pellosta Ylisen talosta Haapakosken kylästä.

Veneenmuof,oinen vasarakirves, mustahkoa kivilajia ilman keskiharjannetta tai varsireiän syrjää, suippeneva varsipää, pit. n.
170 mm . Löytty pellosta "Höpakan" talosta
Hirvijärven kylästä.

Tuuran puolisko, pit. nykyään 86 mm, lev. 591
paks. 35, poikkil.

l

. Löytty .pellosta

Koiviston maalta Hirvijärven kylästä.

Tasata tta, pit. 8u mm, terän lev. 36, paks.
15, pOikkil. L

teränlasku kaareuva. Löyt

ty pellosta "Levasjoen kylästä Ropertin
maalta.

Tuura, pituus n. 155 mm, lev.
poikkil.

55, paks. 35,

. Löytty metsästä Anttilan

.(valok.V.A.
22:14).
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talosta Siikaisten kirkonkylästä.

Kourutaltta, pit. 63 mm, terän lev. 34,
suippeneva, paks. 12, poikkil.

. Löytty

pellosta "Kran kylästä. Samin Maijan talosta

Poomarkku.

Kolmikulmainen reikäkivi, yksi kulma lohjennut, kunkin sivun pituus n. 125 mm, (alkuaan
Löytty mäkipeltoa tehdessä

Pyrstöjärven

maalta, Uusikylä Poomarkun kappeli.

Kourutaltta, kouru matala, pit.65 mm, terän
lev. 27, suippeneva, paks. 12, poikkil. i== .
Löytty metsästä Utaniemen talosta, Uusikylä,

Poomarkku.

Tasataltta, terä laskee molemmilta puolin,
pit. 75, terän lev. 47, suippeneva runko, paks.
20, poikkil.

J . Löytty samasta paikasta

kuin n:ro 496.

Tasataltta, terä laskee molemmilta puolin
terä kovin kulunut, pit. 95mm, lev. 28-32 -21
paks. 11, poikkil.

. Löytty samasta pai

kasta kuin 496 ja 498.

Tasataltta, ter,

kapea 19 mm., runko vähän

levenevä, pituus 185 mm, paksuus 21, luultavasti myöskin kovasimena käytetty. Löytty
mäestä Ruskan maalta, Uusikylä Poomarkku.

Normarkku.

Tasataltta, terä laskee yksinomaan toiselt
puolen kaareuvana, pit. 70 mm
suippeneva, paks. 8, poikkil. t

lev. 25,
. Löytty
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kivisestä .mäestä ilkeitä Kuusikoskea Normar-

Normarkku..

kussa.

Kirves, pit. 97-98

mm, lev. 51 mm, paksuus

26, poikkil. soikiontapainen, .epätäydellisesti
hiottu. Löytty Mattilan pellosta, Lassilan
kylä, Normarkku.

Kourutaltta, hyvin pikkanen, pit. 49 mm, leveys 15, kapeneva terälle, paks. 11, hyvin
hiottu ja säilynyt. Löytty samasta paikas
ta kuin edellinen.

lasataltta, terä laskee jyrkästi kaarevana,
pit.

55 mm, terän lev. 42, vähäisen suippe-

neva, paks. 10, poikkileikkaus suorakaiteinen. Löytty Isosavon torpparin pellosta,
Lassila , Normarkku.

5. Kiviaseen (tasatältan ?) peräpupli, pit. 60,
lev. 44, paks. 14 mm, poikkil. (:2)

. Löytty

pellosta Ison Haaviston maalta. Lassila, Nor
markku.

)

• Tasataltta,

iso, pit. 186, terän lev. 48, run-

ko suippeneva, paks. 25 mm, poikkil.

/

terä laskee (melkein) tasona. Löytty måtsäs
tä Heijan maalta, Lassila, Normarkku.

507. Kirves, terä lohjennut, harmaata kiveä, teräpuolelta hienosti hiottuna, pit. n. 125,
lev. 48, paks. 25 mm, poikkil:

I. Löytty

metsästä Peltomaan. torpasta, Lassila, Normark
ku.
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Normarkku.

50. Tasataltta, kaksoisosa terästä lohjennut,
pit. 75, suurin lev. (nykyään 26), runko suin
peneva peräpuolelle päin, paks. 12 mn, poikkil.

varsinkin toiselta puolen ko-

vin kaavittuna. "Kusta Heija Koskelan maal
ta löytty mäestä "Lassila Normarkku.

Nakkila.

509. Keihäänterä, limsibinen , kärki katkennut,
nykyinen pituus 105 mm, lev. 43 paks. 11,
muoto

Löytty kivisestä mäestä Leit-

tilän järven päästä, Masian kylästä "Knakilasta".

Tasataltta4, teränlasku kaareva, pit.67,
terän lev. 31, runko melkein samanlevyinen,
paks. 10 mm, poikil.

-\. Löytty Laurilan

pellosta Lammaisten kylästä. Nakkilasta.

Kokemäki.

Kivipuikko, jonka poikkileikkaus on soikea;
taittunut molemmista päistä, latiskaisemmas
ta päästä

reiän kohdalta. Pituus nykyään

78 mm, lev. 9-10, paks.

8.

Löytty pellosta

Öykärin talosta Kokemäeltä. Vrt., 582.

Tasataltta, huonosti hiottu ja kulunut,
pit. 78 mm, lev. teräpuolelta 45, suippeneva,
paks. 23 ej -muotoinen poikkil. Löytty
Alaketolan pellosta, Ketola, Kokemäki.

Tasataltta, teränlasku vähäisen kaareuva,
pit. n. 125 mm, terän lev. 60, suippeneva,
paks. 16, poikkil. litistyneen soikion kaltai
nen, pintaa kaavittu. "Punpulan lahosta
Ketolan torpasta, pellosta löytty".

(valok. V.A.15:22),
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Kokemäki.

514. Kirves, terä vino, pit.

95 mm, lev. 50, suip-

penevä peräpuolelle, p&..ks. 20, poikkil.
Löytty pellosta Tuohen maalta, Käipälä, Kokemäki.

Huittinen.

515. Tasataltta, hyvin hiottu teräpuolelta, pit.
103 mm,

terän lev. 36, vähäisen suippeneva,

paks. 12, poikkil.

, terä hyvin säily-

neenä. Löytty pellosta Makalan talosta, Pehula

Huittinen.

Tasataltta, teränlasku kaareuva, pit. n. 63
mm, terän lev. 39, väh. suippeneva; paks.
12 2, poikkil. suorakaiteinen pyöreäkulmainen
pintaa kaavittu. Löytty Haipan maalta Pehu
lan kylästä' pellosta.

Tasataltta, hyvin hiottu teräpuolelta, pit.
104 mm, terä vähän kaareuva kahdessa tasossa, terän lev. 38, suippeneva, paks. 15.
Löytty Mäki-Oittisen pellosta, Kiviniemi,
Huittinen.

Kirves, pit. 80 mm, lev. 47 paks. 20, poikkil.

. Löytty Alaviikarin pellosta,

Meskala , Huittinen.

Veneenmuotoinen vasarakirve

kahtia hal-

jenriut, harmaata kiveä, ilman keskiharjannetta tai varsireiän syrjää, vasarapää vähän
levenevä, pit. 175, lev. 70 mm, (musta viiva
vinoon poikkipäin kirvestä). Löytty Paavolan
talon pellosta, Karhiniemi, Huittinen.
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Kauvatsa.

520. Kourutaltta, kouru matala

terä hyvin hio

tu

vaan oaksi lohjennut, kahtia haljennut, pit.
157, terän lev. nykyään 56, suippeneva, paks.
Purilan talon pellost

13, poikkil.

Kauvat8an kappelista löytty.
Kourutaltta, pit. 92, terän lev. 19-20, vä-

(valok.V.A.4:17).

hän suippeneva, paks. 10, poikkileikkaus
Löytty koskea peratessa Sääkskosken sahalta Kauvatsasta.

Keikyä.

Tasataltta, teränlasku vähitellen kaareuva,
pit. 88 mm, terän lev. 28, palanen lohjennut
suippenee peräpuolelle teräksi. Löytty

elin pel-

lasta, Helin kylästä, Keikyän kappelista.
Vrt. 553 ja 563.

Kiikoinen.

523. Kourutaltta, kouru jotenkin pitkä, pit. 70
mm, terän lev. 25, runko levenevä, paks. 132
poikkil. C-1 . Löytty pellosta Uudeltalukilta, Otamo, Kiikoinen.

524. Tasataltta,

teränlasku kaareuva ja joten-

kin jyrkkä, pit. 90 mm, terän lev. 40, vähän
suippeneva, paks. 18, poikkil.
kiven alta "

. Löytty

Samin majan kylästä Kiikoi-

sista".

Lavia.

525. Painetin lappeen tapainen kiviase, haljennut (va1ok.2162).
(?), yhdeltä puolen hiomatta, lavenee ja
vahvenee peräpuolelle päin, pit. nykyään
248 mm, lev. 35, poikkil.

, paks. perä-

puolelta 26, taittunut ja liimattu. Löytty
metsästä Aitolahden maalta Aluskylästä Lavian pitäjästä.

188
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Tasataltta, terä hyvin hiottu ja säilynyt,

Lavia.

laskee vähitellen kaareuten, pit. 51, terän lev. 36, suippeneva, paks. 13 mm, plOkkil.
Löytty Koivuluolan pellosta, Myöntäjä,
Lavia.

Kirves, pit. 71 mm, lev. 40, suippeneva,.paks
. Löytty Ylimyöntäjän pel

13, poikkil.
losta

Myöntäjä, Lavia.

2;. Kiviaseen

taltan (?), peräpuoli, pit. 92 mm
j

lev. 49, paks. 24, poikkil.

Joutsenlahden pellosta, Kalliala

Löytty
Lavia.

Vrt. 440.

Taltta, alkuansa näht. tasataltta, vaan terä
sittemmin koverrettuna

hiomattomia kohtia

pit. 93 mm, lev. teräpuolelta 43, runko joten
kin samanlevyinen , paks. 18. Löytty samoin
kuin edellinen.

Kourutaltta, kouru hyvin matala, pit. 51 mm,
terän lev. 29, vähäisen levenevä, paks. 7,
poikkil. CIL-) . Löytty mäestä kannon välistä
Joutsenlahden torpasta , Kalliala , Lavia.

Taltta, hyvin kupera ja jyrkkä teränlasku,
terä pyöreä, pit. 106 mm, lev. 60, paks. 25,
poikkil. C ) . Löytty metsästä. Joutsenlahde
ta, Kalliala

Lavia.

532..Tasataltta l terä laskee vähäisen kaareuten,
pit. 79 mm, lev. teräpuolelta 48, vähäisen
suippeneva, paks. 19, poikkil.

. Löytty

Korhosen torpan pellosta,, Kalliala, Lavia.

1882.
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Tasataltta, terä vähäisen kaareuva, pit.
57, terän lev. 30, suippeneva, paks. 13, poikkil. (--JJ . Löytty samoin kuin edell.

Tyrvää.

Korvaniekka

sotanuila, toinen pää katkennut

toinen murtunut

korvat rikkeinnä,

varsireikä yhdeltä puolen kierretty nyk:
pituus n. 164 mm, 103 lev., 30 paks. Löytty
Piipan talon pellosta Komerolan kylästä,
Tyrvään pitäjästä .

Kourutaltta, kouru lyhyt, toinen suursivu
hiomatta, pit. 115 mm, terän lev. 32, runko
suippeneva, paks. 9, poikkileikkus

. Löy

ty Knuutilan pellosta, Liuhala Tyrvää.

Väkinaulan tapainen kirves, pit. 64 mm, terän lev. 26 ,)r, suippeneva, paks. 18, poikkil.
Löytty soramäestä metsästä, Nisulan
talosta Vehmaa Tyrvää.

Taltta, terässä hyvin matala kouru terä
laskee molemmilta puolin , pit. 136 mm, lev.
teräpuolelta 54, hiukan kapeneva, paks. 36,
poikkil. rf-- ) . Löytty niitusta Toivon talosta Tyrvään kylästä, Tyrväällä.

Pirkkala.

536. Sotakirves, vasarapuoli katkennut, hyvin
hiottu, pituus nykyään 130 mm, lev. 70,paks.
48-50

poikkil. vähäisen litistynyt soikio.

Löytty Mattilan pellosta.

Vesilahti.

539. Veneeninuotoinen vasarakirves, varsireiän ympärillä alipuolella korkea syrjä, yläpuolella keskiharjanne pitkin kirvestä, mustaa

1882.
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Vesilahti.

kiveä, pit. 130 mm, lev. 54. Saatu Alalaurilas
ta Lohmattilan kylästäiesinettä oli toista
sataa vuotta talletettu polvi polvelta.
Vesilahden löytöjä seurasi Manteren kylän
Pöykän talon metsästä löytty veden syömä
ikäänkuin vanteen ympäröimä kivi.

Tasataltta

terä, laskee molemmilta puo-

lin, terä . pyöreä, pit..152 mm, lev. 30T33,
paks. 25, poikkil. 211:1 . Löytty Eskolan
talon pellosta, "Heinäsun" kylästä Vesilahdelta.

Tasataltan teräpuoli, terä laskee yhtenä
tasona, hyvin hiottu, nyk. pituus 56 mm, terän lev. 40, paks. 20, poikkil.
Ylisiston metsästä

Vakkala

. Löytty

Vesilahti.

Kirves, vähän vino, pit. 110 mm, lev. 50,
paks. 31, poikkil. litistyneen soikion tapainen. Löytty niitusta Ylisiston maalta,
VakkaJ5aVesilahti.

Kaksoistaltta,

kouru- ja tasa-, terät laske

va.t eri puolilta , molemmat terät katkenneet, nyk. pit. 82 mm, lev. 41, paks. 19,poikkil. litistynyt puoliympyrä. Löytty Ylisis
ton pellosta, Vakkala, Vesilahti.

Tasataltta, terä laskee kaareuten, osiksi
lohjennut, pit. 90 mm, lev. teräpuolelta 42,
suippeneva

paks. 16, poikkil.., hyvin

li-

tistyneen puoliympyrän tapainen. Löytty pel
losta Kouon maalta, Vakkala, Vesilahti.

1882.
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Vesilahti.

Tasataltta, teränlasku kaareuva, pit.

59 mm,

terän lev. 43, kapeneva, paks. 11, poikkil. Löytty pellosta Siukolan maalta Laukon alustalta Vesilahdelta.

Tasataltta, terä laskee yhtenä tasona, terä
tylsä, pit. 90 mm, lev. 23, kapeneva, suurin
paksuus (peräpuo,1e115,

poikkil. melkein

suorakaiteinen. Löytänyt Vilhelmi Vasi soramäestä kahden kyynärän Syvyydestä. Laukon
torpasta Vesilahdelta.

Kirves, ain. osaksi hiottu, pit. 103 mm, lev.
57, paks. 25, poikkil.

. Löytty pellosta

Kerttulan talosta Rikalan kylästä Lempäälästä.

. Tasataltta, teränlasku yhtenä tasona, terä
osiksi lohjennut, pit. 81 mm, lev. 46, peräpuolelle vähän suippeneva, paks. 16, poikkil.
. Löytty pellosta Seppälän talosta
Aimolan kylästä Lempäälästä.

Tasataltta, teränlasku yhtenä tasona, teräpuoli
on ollut hyvin hiottuna', pit. 132 mm, terän
lev, 57, suippeneva runko, paks. 27, poikkil?
Löytty pellosta Hiekan rusthollista,
Taipale

Lempäälä.

Taltta, terän laskussa hyvin matala kouru,
ter katkennut, pit. 111 mm, suurin lev. (keskipaikoilla)42, paks. 15, poikkil.

. Löytt

pellosta Hietaniemen rusthollin maalta, Lempäälä.

1882.
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Tötkijärvi.

Keihäänkärki, pit.
poikkil.

88, lev. 31, paks. 6 mm,

muoto

. Löytty pellosta

Pohjanloukolta Tötkijärven kappelin kirkolta
Vesilahdelta. - Sitä seuraa jousen
jonka viimeinen omistaja oli Tötkijärven
torppari Antti Kaarlenpoika Iviurto.

Suodenniemi.

Kourutalttä4.

kouru tasapohjainen, pit. 73,

terän lev. 32, runko suippeneva, paks. 22,
poikkil. C

. Löytty pellosta "Per kalan

maalta" Suodenniemen kirkolta.

Keikyä.

Tasataltta, iso, terä laskee tasona, kaikin
puolin hiottu, terä katkennut, pit. 192 mm,
lev. 52, runko melkein sa.manlevyinen, paks.
35, poikkil. L::) . Löytty "Ylihelän" pellosta
Helän kylästä Keikyän kappelista. Vrt. 522.

Poomarkku.

Kirves, vaaleanharmaata kiveä, terä hyvin
hiottuna, ylipuoli vaillinaisesti, pit. 183 mm
lev. 60, paks. 36. Löytty mäestä Reiskan maat
ta, Uusikylä, Poomarkun kappeli.

Kirves, terä katkennut,pit. 145 mm, lev.58,
paks. 40, poikkil. soikion tapainen. Löytty
"kannon nenästä Kaurapäkin mäestä" Uusikylä,
Poomarkku.

Tasataltta, kovin pilaantunut, teränlasku
kupera, pit. 102 2 mm, lev. 43, paks. (peräpuolella ) 22, poikkil.

. Löytty peltoa

tehdessä Pyrstöjärven maalta, Uusikylä,
Poomarkku. Vrt. 496, 498 ja 499.

(valok.V.A.12:;
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kivikalut n:ot

Poomarkku.

Hiomakivi, pit. 127 mm, lev. 90, yhdeltä reuna
ta pienillä syvennyksillä varustettu, joissa
mahd. pieniä kärjenteriä on teroitettu (?).
Löytty Kaurapäkin talon metsästä
Vrt.

Uusikylä.

555.
pit.

Siera

169 mm, lev. 41. Löytty korveet

Vanhan talon maalta Kivijärven kylästä .
Poomarkun kirkolta.

Kokemäki.

Hiomakivi, nähty haljennut kahtia

varsinkin

toiselta syrjält:ej joka tekee vähäisen
kaaren
mäki

,

hyvin ahkeraan käytetty. KokeSäpilä, Vähän Nikolan pellosta löyt-

ty.

-Normarkku.

Reikäkivi, molemmista päistä vaajamainen, rei
kä yhdeltä puolen porattuna, pituus 173 mn
-muotoinen. Löytty pellosta Lassilan kylästä Wormarkusta.

Siikainen.

Vaajamainen reikäkivi, reikä molemmilta puolin' porattuna

yläpuolella pitkinpäin selvä

keskiharjanne, pit. 118 mm. Löytty Erkin talor
maasta Petkeleen kylästä Siikaisista.

Huittinen.

Väajamainen reikäkivi, melkein hiomaton,
haljennut, reikä pieni, molemmilta puolin
porattuna, pit. 142 mm. Löytty Kiukun maalta
järven rannalta, Kauvatsa, Huittinen.

563. Reikäkivi, neliskulmainen

c

,

'haljennee-

na. Löytty pellosta Ylihelän maalta Helon
kylästä, Keikyä,Huittinen. Vrt.522 ja

553.

18E2.
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Siikainen

Reikäkivi, ympyräinen, iso reikä on molemmil Talletettu
Teknill.korkea
ta puolin porattuna, pit. 80 ml, lev. 70.
koulun geol.
mineral.laiLöytty sorasta Saarikosken pohjasta
toksen kokoelmiin.
ten pitäjästä.
(valok.9290).
Iteikäkivi, ympyräinen, palasia lohjennut,

7b x 73 mm , löytty Mattilan pellosta Siikaisten kylästä Siikaisista.

Tyrvää.

Reikäkivi, ympyräinen, 110 x 100 mm, paks.

55. Löytty pellosta Korkiatalon maaltä
Laakkulan kylästä Tyrväältä

Kokemäki.

Värttinäkivi, 56 x 53 mm, paks. 6. Löytty
pellosta Poukan maalta Kakulan kylästä Kokemäeltä.

. Värttinäkivi, 57 x 48 mm, paks. 7. Löytty samasta paikasta kuin edellinen.

Värttinäkivi, 47 x 45 mm, paks. 9. Löytty
pellosta Kokemäen pitäjän kirkonkylästä.

Pirkkala.

Värttinäkivi (?), reikä hyvin pieni,

5 2 mm,

eikä keskikohdalla, 40 x 39 mm, paks. 9-8 .
Löytty peltoa, tehdessä "Epin maalta Tohlopin
kylästä" Pirkkalasta.
Värttinäkivi, reikä iso, 13 2 mm, 34 x 33 mm,
paks. 11. Saatu kirjansitoja J. Engströmiltä
Tampereella, löytöpaikka tuntematon.

Pronssikauden ase:
Nakkila.

Pronssikeltti, silmukalla varustettu, terä
levenevä, pit. 80 mm, terän lev. 41. Löytty

(valok.V.A.
33:8)
(-"- 4040).
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kyynärän syvyydestä Järvirannan torpasta Leisilän järven päästä, Masia, Nakkila. Maksettu 10 mk.
Histprj,allipelta_al lta.

Siikainen.

573.

Valinkivi, kolmella syrjällä on valinkaavoja

levykoristeita ja jotakin pallonmuotoista esi
nettä varten. Löytty pellosta Vähän Salon
maalta Otaman kylästä. Siikaisista.

Mouhijärvi.

Valinkivi ympyräistä levykoristett.a varten.
Löytty Mouhijärven kirkon paikalta.

Nakkila.

Miekannuppi (?). Löytty pellosta Uuden Huoverin maalta, Leistelän kylästä Nakkilasta.

Sääksmäki.

Aurinkokello v:lta 1619, neliskulmainen,
kulmissa n:ot 1.6.1.9. Saatu Saaksmäeltä Mus
talahden kylästä "Alasovun

Kokemäki,

577. Riimisauva,

rusthollista.

kuusisärmäinen, 1,12 m pitkä,

kädensijassa merkki: M l74:

Saatu Joron ta-

losta Penttilän kylässä Kokemäellä.

Karkku.

57b. Riimisauva, kahdeksansärmäinen, 1,045 m pitkä,
kädensija pyöristetty ja ponnella varustettu. Saatu Karkusta Koivuluodon vanhalta emännältä, jonka perheessä se on ollut monta
polvea.

Siikainen.

Kaulauslauta, lehti- ynnä muilla kuvioilla
koristettu; saatu Norkoolin talosta Leppijär
ven kylästä. Siikaisista.

Tyrvää.

Koristettu keträ

varsineen, puiset; _saatu

1882.

21 51 .
Karkku.

Rosilan talosta Kaitilan

kylästä Tyrväästä.

lävillä varustettu, laukun-

581. Kiverä

kannin luult:; samasta paikasta. kuin riimisauva.

Kokemäki.

582.a) Pistekoristuksilla varustettu

pieni vyö-

pakanuuden aikainen. b) ketjun

solki

(a-valok.V.A.
61 :30
yhdistin, luult. pbkanuuden aikainen
Löytty pellosta Öykärin talosta Kokemäeltä. (b- -"- V.A.
62:25)
Vrt. 511.
Oalifee

Harjavalta.

583. Suitset ("stångbetsel"). Löytty pellosta Keisarin talosta

Torttilan' kylästä Harjavallan

ta.

Suitsien_kuolaimet,"vanhanaikaiset sotaväen".
Saatu Tohvin talosta ,'Torttila

Harjavalta.

Pienillä karinkaukaloilla varustettu nahkahihna.

Schlrissel zu dem Nystädtschinden Frieden,
Schubert

Reise Acerbi, Weres de la Suhde,

de la Fini. etc., Acerbi, Collection des pian
ches.
(Tästä lähetyksestä on maksettu: 4 vasarakivestä ja 1 keihäänkärjestä (n:ro 509)
å 3:50, 22 kivikalusta å 2:- ja 63kivikalusta

å 1.50, pronssikeltistä 10:-

kahdes-

ta riimisauvasta 20:-, aurinkokellosta
nosta 561 2.50, ja muista esineistä
yhteensä 215 markkaa).

mankelilaudast

6:-;

1882.

Seuraava kiviaikuinen esine jäänyt luettelematta:
a. Kourutaltan teråkatkelma, kouru lyhyt ja
matala. Pit. 6c, lev. 62 ja paks. 18 mm.
Löytöeikat tuntemattomat.

Verif.kirja 1876:85 s. 530?

2152—

Yliopp. J. Lehdon lahjoitus, ilmoitettu
S.M.Y:lle 5.10.82.

Kuhmalahti.

Pahasti särkynyt kivikirves

103 mm p.,

54 mm 1., 31 mm pks, ylt i yleensä hiottu,
teräns.141ähtävästi ollut kaareva. Löydetty
enempää kuin kyynärää syvältä ojasta Järkylästä/
venpään niityltå Noksijoisen/Kuti'ffa-iahdelta.

2153.

Yliopp. L.h. Sandelinin kautta S.M.Y:11e
tulleet lahjoitukset, ilmoitettu 5.10.82.

Ähtävä..

1. Teräpää silmästä katkennutta vasarakirvestä, hyvin lyhyttä ja leveää muotoa, 72 mm
p., 83 mm 1., 55 mm pks. Löydetty Forsbackan
talon vierestä Ähtävåstä (ktso pöytäkirj.main
päiv.). Lahjoittanut kuudennusmies
Forsbacka.

Matti

S.M.Y:n kirjekokoelma 1882-84,
siv.320.

