' 1884.

Kansakoulunopettaja 0.Bergin lähetys, yh

2240.

distyksen haltuun jätetty 1/II 84. Verif.s.868.
Vehkalahti.1.

Vaalean harmaa vasarakirves, melkein samaa muot
kuin Lounais-Suomen vasarakirveet, vaikka paljo
suurempi; reikä varustettu hulpiolla, vasara p
ni, terän suu jyrkästi kaareva; pituus 191+ DT,

(valok.6371-72.)

leveys varsireiän kohdalta 70 TYi, paksuus samast (-"- V.A.20:3.)
paikasta 46 TIT; löysi ison lähteen likeltä vanhaa niittyä kyntäessä Reitkallin kylässä Anton
Muurman, joka sen lahjoittikin.

Tavattoman suuri tasataltta, 257 1/2 'Epitkä,terältä 76 m leveä, 27 E paksu; lasku kaareva; poi
Samasta kylästä löyd.

Parikkala.

Paksu ja tasaleveä oikokirves, 174 Tr7 ptk., 59+
leveä; 44 m paksu; terän suu jyrkästi kaareva
; löyd. ukkosen

Poikkil. kulmikas soikio

särkemän puun juurelta Pääsiäisvaaran kylässä.

Leveäharjanteinen tasataltta, jonka poikkileikk
us on melkein suorakaiteinen ja jonka hamara on
sileäksi hiottu, muuten Laatokan kanava-löytöje
mallia; poikkil. =. 56- 11-i. pitkä, 37 1/2 M leveä terältä, 18 rri paksu. Löyd. Iijärven rannal
ta Huhmasniemen kannakselta.

Tasaleveä ja. pyöreäharjanteinen tasataltta, yläpuolelle tehty pieni reikä; poikkil. 4wub.; 64+ffr
.pitkä, 32 rjT leveä, 14

paksu; kaaputettu; läyd

Pääsiäisvaaran kylästä.
J aakkima.

3. Tasataltta (vrt. n:oon 4), 76 E pitkä, 50 Ei le-

1884.

2240.

veä terältä, 17 fir paksu, kaitahamarainen ja rus-

Jaakkima.

kean kellertävä pinnaltaan; suu ja lasku suorat.
Löysi vesijätöltä Iijärven rannalta Iijärven kylässä Mikko Kurki, joka sen lahjoittikin.

7. Pieni karjalainen kirvestaltta; hamara pieni ja
ohut; 72 /71

pitkä, 50 /Ti leveä, 14 1/2 1E paksu.

Löyd. Iijärven rannalta samasta kylästä kuin edel
linenkin. Löytäjän Simo Kettusen lahjoittama.

Uukuniemi.

8. Leveäharjanteinen tasataltta, sievää tekoa, 76
pitkä, 37 m leveä, paksuus 15 ra; poikkil.
Syrjät särmäiset, lasku taitteinen. Löyd. vesijätöltä Iijärven rannalta Parikan kylän maalta.

pienoinen, Laatokan kanavalöytöjen tasatalttoje
muotoinen tasataltta (vrt. Inostrantsew kuvv.48
50), 51 EI pitkä, 34 EI leveä ja 12 iii paksu. Poikkil. suorakaiteinen. Diatalajärven Moikonniemelt:'
Pentinniemen kylän maalta löydetty; Rikina Berg
lahjoittanut.

Särjetty tasataltta, vihertävänkarvainen, 59 1/
rii

pitkä, 38 E leveä, 16 Tri paksu. Löyd. Parikan

kylän Joutsenlammin maalta; lahj. kirkkoväärti
Pekka Berg.

2241.
Inko.

Naismyssy, valkoisesta atlaskankaasta,
suurella "rasetilla" varustettu. Lahj. talonemäntä Ulrika Hilden. SIVIY:n pöytä k. 1/2 1884.

S.I.Y.

