15.

2302.

urkunisti H.W.Ekroos noin v.1840 oli ostanut a-

Tammela.

visionista Tammelasta.

2303.

Ohkainen terävä tasataltta, 94 M ptk.,42

Pulkkila.

n. lv., 9 1/2 E

lahj. pastori A.Heikkinen.

JLY. 10/1II 1885.

2304.

Kaksiteräinen vavion muotoinen kiiltolias

Iisalmi,

karvainen kiviase,,reikää on aljettu tehdä putki-

Ulmalan kyli.

maisella kairalla, niinkuin reiän pohjalla oleva
napa todistaa ja ennätetty 15 E'
.1 syvyyteen. Aseen
pituus on 179- ffl, leveys 61+ i ja paksuus 48 E:
muoto

ja poikkil.gMn .

Lahj. kauppias R.Ladk

kanen I salmella (apteekari G.Ignatias'en kautta)
SLY 10/III 1885. Verif. s. 740.

Yliopp. Edvin Jul, Chydeniuksen kokoelma.

2305.

SLY 10/I II 1885.
A. Kivikauden esineitä:
Laihia.

1. Hdolellisesti hiottu paksuvartinen ja loivateräL_
nen tasataltta, 138 E ptk.,49 E'1v.,26- E pks.;
löyd.,8 å 9 tuumaa syvältä mäestä Sikaluoman tor
pan tuuliMyllyn luota.

2.

Ohliempi tasataltta saviliuskamasta, 137+ E ptk.,

1885.
2305.
Laihia.

Latuskainen, pitkulainen mutta epäsäännölliner,
150 mm ptk, 83 mm lev., 20:- mm pks; Sikaluoman
torpasta, löyd. kuokkakerran syvyydestä eräästä Tainaunjärven niemestä.

Jurva.

Pieni kaarevateräinen ja -laskoksinen tasata
ta L

6o

mm ptk, 38 mm lev., 11 mm pks; saatu

Jurvanjärven länsirannalta Kivilahden torpasta.

Edellistä suurempi varrelta vaillinaisesti
hiottu tasataltA,

93+

mm ptk, 40 mm terältä

lev., 17 mm pks; saatu Jurvan kirkon tyköä
Reinin torpasta jossa se vanhuudesta on ollut.

. Pienellainen

sievä onsitaltta, 120 mm ptk,

31- mm lev., 22 mm pks, poikkil.

L:3 löytty

pellosta Reinin (Sakarin) torpan läheltä saman mäen rinteeltä jolla Jurvan kirkkokin on

Suuri ja leveä huolellisesti hiottu poikkikirves, 173 mm ptk, 56-74 mm lev, terästä varteen päin, 34 z mm pks, poikkil.

löyd.

neljän tienhaaran tykönä, mäntymetsää kasvavaa paikkaa pelloksi kuokkiessa ja saatu
Istan Matin torpasta Tuurilta (Laihialta?).

F9

-muotoinen reikäkivi, hakkaamalla teh-

dyllä reiällä, 108 mm ptk, 89 mm lev, 34 mm
pks, löyd.

9

tuumaa syvältä ojasta Lehtolan

maalta Jurvanjärven itärannalta.

Kristiina.

Peräpohjalais-muotoinen kaksiteräinen kiviase

1885'.
2305.

saviliuskamasta 162 mm ptk, 42-50 lev., 20

Kristiina.

mm pks, eräs Jurvalainen oli sen saanut
Kristiinan kaupungista.
B. Varhemmalta rautakaudelta:
L-iytö roukkiossa Langisskogen'issa kts.
Suomi 11:9 osa, siv. 104, 2 Venäjän virstan
päässä metsään päin "Viasgrändennistä. Löydön
teki Matts Hander, joka kaiveli siihen v.
1880 suuren latuskaisen kiven länsipuolelle
kuopan. Kts. E. Chydeniuksen muistiinpanoihi
Korsholman kihlakunnassa s. 45.

Maalahti.

10. Soukkalehtinen keihäänterä putkella, lehti vä-(valok.5574).
hän koukistunut, pit. 21,5 stm. (määräys epävarma)ja putkiosa toisesta.
Kaksi vaillinaista veitsen (tai keritsimen)
terää.

(valok.V.A.
38:9).

Runko pronssisesta kaarisoljesta, päätenupit
jännepuikosta ja kappale sen pronssilankakierroksesta; vrt. J.R.A. kuva 1771.
13. Kaariosa samanlaisesta (vrt. J.R. A. kuva 1831) (valok.V.A.
38:5).
sekä kaksi neula-osaa pronssista. Huora.
Chydenius'en mukaan tämä kaariosa ei kuuLaihia.

lu tähän löytöönl
14. Pieni latuskainen kovasin, kiiltoliuskamasta,
jonka päässä samalla puolella on kaksi pyöreää syvennystä; 94'+ mm ptk, 27 mm lev,
10- mm pks; saatu Tuurin talosta.

1885.

2305.
Isokyrö.

Viikatteen tikuttimentapainen kiviase kiiltoliuskamasta

(kovasin), 119+ mm ptk,

mm lev., 29 mm pks. Löyd. Tervanevan Ankkarinlahden rannalta.
C. Myöhemmiltä ajoilta:
Kaksi rautanauloilla yhteenllitettyä luuliuskaa jousen varren luustosta.

2306.

Lehtori 0.J. Forsströmin kautta siirto Sor
tavalan paikallismuseosta Helsingin emämuseoo

Suojärvi.

Hevosenkengänmuotoinen solki vaskesta, varustettu erityisellä neulankannalla, soljen päät
ovat nastakoristuksilla kaunistetut. Mitat:

66-80 mm ristiinsä ; muoto C . Tarkempia
löytötietoja puuttuu.
Råisälä.

Samanmuotoinen solki hopeasta Inkeristä
tunnettua mallia, 67-77 mm ristiinsä;
Löydöstä ei ole tarkempia tietoja.

2307.

Yliopp. A.B. Wichmanin lähetys.

Pyhäjoki.
Neulomuksilla kirjailtu silkkinen haavi rautaisessa vanteessa ja varsiputkella tiukusella varustettu, Pyhäjoen kirkosta.
Spontonin eli puolipeitsen teräl joka tarinas
päättäen on ollut soturin arkussa kirkon al_
la. Vrt. SMY:n ptk. 10/III 85.

