1886.
N.s. "ukonkynsi", taikakaluna ylimuistoisista

2426.

ajoista käytetty jokseenkin epämuotoineri

Uakuniemi.

luonnonkivi, lahj. Kukka rnivan talon emäntä
Riitta Berg.

Jäännös suurellaisesta kiviaseesta, 185 mm
ptk, 72 mm lev, 36 paks; löyd. v.1884 Matalajärven vesistöltä, Pentinniemen rannalta;
löytäjät paimenpojat olivat selittäneet että kivi löydettäessä oli eheä, terä toiselta
puolen mykevä, toiselta onteva varsi melkein
tasainen kummaltakin puolelta; he olivat s1L
tä särkeneet piikiveä tuluksiin. Lahj. Pentin
niemen talon emäntä Rikina Berg.

Kantaan päin kapeneva, tasakantainen
ta

tasatalt-

125 mm ptk, 52 mm lev, 21- mm pks; terän

lasku- loiva, poikkil.

; kivi vahvassa

raudan ruosteessa; löytähyt v.1885 Iijärven
vesistöltä Uukuniemen puolelta Hirsrannan
talon tytär Maria Berg, joka sen lahjoittikin.

Suurehko molemmista päistä "palamisen" tähden rikkonut tasataltta, pinnaltaan aivan
valkoinen; se on 76 mm ptk, 63.mm lev, 25mm pks; löytänyt v. 1885 suokydöstä Iijnwen
Uukuniemen puoliselta rannalta Joutsenlammin
talon isäntä Juhana Berg, sama lahj.
Parikkala.

5.

Hopeinen kantasormus, koristettu miehen ja
linnun kuvalla, arvattavasti 1500-luvulta,
löydetty vanhasta kivirauniosta Rasvaniemen
kylästä, joutunut sitten hopean arvosta
"laukkyryssälle" jolta se lunastettiin; sormus

1886.

2426.

on kannan vierestä poikki.

Parikkala.

6. Valetut messinkiset hakaset, vanhaa mutta
lå-~ Etelä-Karjalassa joskus käytännössä
vieläkin tavattavaa lyyrymuotoa.

2427.
Inari.

Kruununvouti Ch. Em. Ahujerin lahj. SMY
7/V

1886.

Jäännös silpeäksi hiotusta kiviaseesta; löytänyt syksyllä 1885 metsänhoitaja M. Waenerberg noin 1 kyyn:n verran maan alla huoneen perustusta kaivettaessa Tuule- 1. Kaamas-nimisen talon maalla Kaamasjoen rannalla
noin 2 peninkulmaa pohjoisempana Inarin
kirkkoa 69 ° 21 pohjoista leveyttä ja 2°,10
itäpuolella Helsinkiä.

Sodankylä.

rautainen reikäkeltti (varh.?)rautakauden
muotoa, 159 2 mm ptk, 46- mm terältä lev,

39+

löyd. Seitaniemeltä Sodanky)
F,
iästä ; tarkempia tietoja löytöseikoista

mm pks,

puuttuu.

Kittilä.

Keihäänkärki ja hela; edellinen pitkä kapea
nelisulkainen, karalla varustettu, lähes 41ism ptk.

; jälkimmäinen rikkoutunut

272 mm lev, ne ovat "niiltä ajoilta kun vihavenäläiset (karjalaiset) tekivät hävitysretkiä Lappiin"; löytänyt talokas J.A. Moskuvaara 1885 uutta peltoa tehdessä ison

