1884.

2267.

26 M, diam.; löytty paloa kyntäessä Vihatin maa

Jämsä.

sa Runovirran kohdalla,(?) torppari Aleks Kääpä
län antama.

Längelmäki.

Tavattoman soukkateräinen ja paksu oikokirves 1
kalso, varreltaan osaksi silittämätön, 182- 5. p
kä, 28 -49 1/2 E leveä, 42+ 5 paksu; poikkil.
Löydetty Vilkkilän Ylämyllystä joesta veden k
vana ollessa; lahj. torppari Kalle Myllynpää.

Eräjärvi.

Säännöllisesti hiotun katkenneen oikokirveen kan
tapuoli, 63 E pitkä, 49 1/2 E leveä, 25 1/2 E p
su; löytty Ison4leikkilän pellosta.

Suuren säännöllisesti hiotun katkenneen oikoki
veen kantapuoli, 113 2/3 ff pitkä, 71 r-ri leveä,43
E paksu.; löyd. Ison-Heikkilän metsästä Eräyhä
maasta..

Lieriöinen kivenkatkelma, ikäänkuin vasarakirveen kaulasta, 42 m pitkä, 28 - 32 1/2 M diam.;
löyd. ennen aikaan Pelt(olan maasta.
Jämsä.

Kirves,. sivulta_ .1tsattuna
-,edestä ! -nä2. Rautaesineitä
köinen; sen pituus on 206 mm,kasain väli 87 mm.
(valok.V.A.77:7).
Löyd.v.1882.ojaa kaivaessa 1:&- jalan syvyydestä
(
211).
Kortesuolta Kattilan maalta.
Kirves, hyvin pieni 130 mm ptk, kasain väli 54 m
sivulta katsoen
.Löyd.v.1884 Finnin puustelli

2268.

stipendiati A.Rosengrenin kokoelma Kurkijoen kihlaku4nasta. Ks. Rosengrenin 1,
etteloa (käsik.).

Kurkijoki.

1. Suuri valkoinen (marmori-?) helmi tai nuppu,jonk
reikä helmen keskikohdalla on soukin, 30 mm korkeay-34-352 mm diam. Aromen kylä stä.

Kurkijoki. 2. Tasaleveä tasataltta, latuskainen ja tasapintai

_pellosta läheltä
Virmapyhän vuorta. (valok.iS.M.Y,18/11-84.

1884.

2268.
Kurkijoki.

nen, suorakaiteenmuotoisella poikkileikkauksell
57+ E pitkä, 37 1/2 m leveä, 10 /77

paksu. Hamara

hiottu.

Pieni, teränsuulle jyrkästi soukkeneva matalako
ruinen kourataltta

rti pitkä, 28 1/2 rri leveä,

17+ E paksu; poikkileikkaus melkein suorakaide.
Pieni värttinäkivl savi1iuskamata, 15 mm korkea 37-3E mm diam,
reikä. ei oikeet
- teräinen
eskellä.
Leveä, latuska-- _ tasataltta, vuoleskeltu,92
11-i- pitkä, 53 E leveä,terältä, 19 tY paksu; terän
suu kokonaan rikottu. N:rot 2-5 Lepposrnäen kylästä.

Kapeaharjanteinen tasataltta, hyvin kuperalla a
lapinnalla, 88 1/2 Sri pitkä, 28-34 ffleveä,27 1/
E paksu. Hyvin hiottu.

Iso, leveäteräinen, kantaanpäin soukkeneva tasa
taltan tapaan hiottu oikokirves, terä ja isompi
osia kannanpaolelta rikottu, 189 ffpitkä, 86-rn
leveä terältä, 32 E paksu.

Kourutaltta raitaisesta saviliuskiosta, tylsis
tyneellä ja r. ikotulla terällä, 189 1/2 m pitkä,
49 r-J leveä, 34 E paksu; poikkil.-05

N:rot 6-

1ikrilän kylästä.

Jaakkima.

Kapeaharjanteinen, terältään kiilanmuotoinen,
kottu tasataltta, 77 E pitkä, 33 1/2 E. leveä te
rältä, 27 1/2 E- paksu; alasivu mykevä.

10. Lyhyt, leveäteräinen kourutaltta, 72+ E- pitkä,-4
E leveä, 19- E paksu. Melkein tasaleveä; suu su
ranlainen. N:ot 9-10 Sorolan kylästä.

1884.

2268.
Parikkala.

Perin tylsynyt, molemmilta puolilta laskettu tasataltta, jonka ylipää on vinoon taittunut, 55
pitkä, 43 5 leveä, 21 71T paksu. Kortsanlahden kylästä.

Tasataltta, melkein suorakaiteen muotoisella
poikkileikkauksella, 83 5- pitkä, 41 m leveä terältä, 16 5 paksu. Hamara laskettu melkein teräväksi; leveämmän terän lasku taitteinen.

Pienoinen leveäharjanteinen tasataltta,
poikkileikkauksena ja loivalla terällä, 55+ E
pitkä, 27 m leveä, 13 E paksu; viheriän harmaa.
N:rot 12-13 Tiviän kylästä.

(valok.V.A.10:
15.)

L. Ehyt ja kaunis kehdonanturanmaotoinen kivikuokk
päältä ikäänkuin särmittäin harjalle laskettu;
poikkil.ä ; 327 E pitkä, 53- I" leveä, 60 E ko
kea eli paksu.

Kapea, reiällä varustettu kovasin, jonka poikki
leikkaus on melkein neliönmuotoinen; alapää on
luultavasti löytämisen jälkeen hangattu teräväk
si; 94 M pitkä, 11 1/2 Ui leveä, 11+ E paksu.
N:ot 14 ja 15 yliopp. Hannikainen kerännyt Kang s
kylästä.

1

16. Reiän kohdalta katkenneen kivikaokan terä,e-m o
toisella poikkileikkauksena, 111 •E pitkä, katk
aman kohdalta 35 leveä ja 51 5. paksu.

. Pieni harjanteinen tasataltta, loivalla terällä;
58 1/2 /ff pitkä, 34 /7 leveä, 18 1/2 E paksu; terän
sua kaaputtamalla pilattu.

1884.

2268.
Parikkala.

18. Suuri tasataltta, leveällä terällä, 163 2/3 E
pitkä, 62 E leveä särjetyltä terältä, 29 LZ paksu; vaalean harmaa.

Pitkä ja paksu kappale saviliaskamaa, syrjät sa
hatut ja aljetta tasataltaksi muodostaa; 255 1/
pitkä, 64 E leveä, 49 E paksu. N:ot 16-19 Ki
narinniemen kylästä.

Nelisalkainen, leveälehtinen keihään 1. tikarin (valok.V.A.
terä, liuskiokiveä, 249 fir pitkä, 53 E leveä, 14

13:25.)

E paksu. Poikkil. molemmilta puolilta harjava.
Kaakolan kylästä.

Muodottomaksi vuoltu tasataltta, 91+ E pitkä,
71-7
- leveä terältä, 18 E paksu. Joensuun kylästä.

2269.
Valkjärvi.

Napaulonteilla kummallakin puolella varsireikää varustettu tavattoman pitkä otanuija,
kiiltoliuskamasta, n.340 E pitkä, 67 + R leveä, (valok. 25:1.)
47 1/2 fri paksu. Reiän toinen suu paljoa avaramp
kuin toinen; toinen korvake lohjennut pois.
Löyd. Uosukkalan kylän rantavedestä, vastapäätä
Norsniemen kylää. Lahj. kansak. tarkastaja A.
Berner.

