1886.

2429.
Pohjan p.

hojen puheiden mukaan on aikoinaan ollut
mestauspaikka. Luultavasti ovat nämätkin naulat kuuluneet
teilausesineisiin.

2430.
Pälkäne.

Koristettu, yhdeltä puolen latuskainen
luuputki (54 mm ptk); löytänyt toukokuussa

1885 kalakoukkuun tarttuessa Talvitien luodon tienoolla Kukkolan kylän lähellä olevas
ta järvestä kapteni Groudström.

2431.

SMY 7/V 1886.

Luettelo esineistä, jotka kand. Rud. Hammarström , joka eläintieteellisellä tutkimusmatkalla oli Siperiassa matkustanut, on SMY:
lle lahjoittanut

7/4 86 . Esineet oli hän

saanut Osnatscheunajan kylästä, 80 virstaa
etelään Minusinskista, Sajanin vuoriharjun
pohjoisrinteeltä ja joita Venäläiset ja Tatarit olivat kyntäessään löytäneet. SMY

7/X

1886.
Siperia.

Nelikulmainen vaskinen naskali latuskaisella
ruodolla; 94 mm pitkä.

Kappale vaskikattilaa.

Kaksi kannattimella varustettua wonssipeiliä,
joista toinen isompi 117 mm läpimitaten on
kahdella lohikäärmeen kuvalla koristeltu,
toinen

78 mm läpimitaten on pilkkuviivaisesti

koristeltu.

1886.
2431.

Iso vaskinen hihnanjakaja jonka syrjä ham-

Siperia.

mastettu, keskessä on kaksi vierekkäistä suorakaiteista ja näiden ympärillä

8

(valok.9348).

kolmi-

kulmion muotoista reikiä; 78 sm läpimitaten.

Kaksi pienempää kannattimella varustettua
hihnanjakajaa; toinen muodoltaan
läpimittaus

57

(valok.9348).

pisin

mm toisen, jonka kannatin

katkennut on

-muotoinen, pisin läpimit-

taus on 44 mm.

Neljä värttinäkiveä; läpimittaukseltaan vaih
televia 40-31 mm; pienin pilkkuviivaisesti
koristeltu.

Värttinäkivi, jonka sivut ovat kupevat ja
joka kauttaaltaan ontainetuilla pienillä
kuopilla koristettu; 50 mm läpimitaten. 25
mm paksu.

Ylempi osa katkenneesta kovasimesta reijällä
varustettu; 57:21= mm pitkä

21 mm leveä ;

1.02 mm paksu ; reikä on molemmista suistaan
avarampi kuin keskiväliltään, josta voi päättää sen valmistustapaa.

Kaksi rautaista kankikuolainten kankea, joista toinen

151 mm pitkä;

(valok.9372).

toinen koriSteltu ja hopealla kirjaltu (melkein) samaa mallia kuin edellinen, ja jonka
silmusta riippuu solitus., johon nähtävästi
ohjan tyyli on ollut kiinnitetty; 156 mm pitkä.

(valok.9343)

1866.

2431.
Siperia.

10. Rautainen hopealla silattu sarantomainen hevosen asun solitus.

11. Pieni hopeainen palkimella varusteltu solki
muodoltaan

Kaksi kappaletta vasken kuonaa.

Rautainen vasara viilaksi tehdyllä varrella;
284 mm pitkä, vasara 62 mm korkea;

Neljä rautaista latuskaista nuolenkärkeä
pyöreällä tutkaimella muodoltaan
kahdelta ruoto katkennut; pituudeltaan 202,
175, 139, 103 mm.

Viisi rautaista latuskaista nuolenkärkeä
pyöreällä tutkaimella muodoltaan
yhdeltä ruoto katkennut 109.- mm pitkä; yhden
tutkain viistoon hiottu 149-i mm pitkä, yksi
kapeampi 122.- pitkät; viimeisellä ruodonpää
vääristynyt.

Kolme kapeata rautaista nuolenkärkeä teräväliä tutkaimella, joista kahdella lappeet
särmällä 114 ja 94 mm pitkät; kolmas 143 mm
pitkä.
Kaksi rautaista latuskaista nuolenkärkeä,
joissa reunat ulommista kulmista
muotoisesti laskeuvat tutkaimelle; 151 ja 101
mm pitkät.

1886.
2431.
Siperia.

Yksi kaksihaarainen rautainen latuskainen
nuolenkärki; 121 mm pitkä; 472 mm leveä.
Keskiosa rautaisesta latuskaisesta nuolenkärjestä —1E1 ; 62 mm pitkä.

Neljä kapeata rautaista kolmesulkaista nuolet
kärkeä, joista yhdellä sulissaan sekä lovi
että pyöreä reikä 1052 mm pitkä, kaksi tuke
vampaa 118 ja 110 mm pitkät, neljäs 72 mm
pitkä.

Kaksi, rautaista kolmesulkaista nuolenkärkeä,
joiden sulissa pyöreät reiät, vaan joista
yksi särkynyt 136, ja 133 mm pitkät.

Pitkä ruodolla varustettu veitsi raudasta
35 cm pitkä; ruoto lyhyt; saatu Werschna Swetukista, Ojajoella, myöskin Minusinskin piirikunnassa.

23, Solotti Tjekuvol'in valokuva; mestattiin
Uljasuti1ssa

2432.

v. 1885.

Luettelo löydöstä, jonka torpanpoika
Johan Jaakon.poika Mertala vuonna 1885 Pu_
dasjärven pitäjän Siuruvan kylän Säynäjäjär-

Ktso H.M.päiväkirjaa 7.5.86 ja H.M.
verif.v.1886 sivu
45.

ven kruunutorppaan kuuluvasta Parsiaisenmaa
nimisestä paikasta teki kaivaessaan lapiolla
kangasta; löydön nimismies Conrad Pihl Pudasjärvellä Oulun kuvernörin viraston kautta
Hist. Museoon toimitti
neet lunasti.

joka 15:sta Sm.esi-

Esineet ovat kristilliselt keskiajata.

