1886.
2477.
Pulkkila..

ja /Jeniä reikiä laidoissa ja yksi terLilläkin
Löydetty Vornan sillan luota Pulkkilasta.

Kärsämäki.

Pertuuska,

iso, terä 415 :1/11. p.,

-näköön sivulta katsoen. Saatu Saviselistä
i,',iemiahon talosta.
Rautakirves, isosilmäinen, silmän sivuilta
jatkuvat varrelle korvakkeet kummallekin puolelle, terä levee äkkiä salilta;
näköön sivulta ja päästä katsoen. Saatu K:ärsämäeltä Sydänmaan kylästä 1.yllölän talosta. Terä on löydettäisz,
,ä, ollut pitempi vaan on pajas
sa nokKapuolelta lyhennetty.
107. Pertuuska,terä 275 mm. p., kaareva
näköön sivulta katsoen. Saatu Kärsämäeltä
vanperän Heikkilän talosta, jossa se on kaavan aikaa ollut säilössä.

2478.

A.

Castr6nin ja Aleks. Ing-

manin kesällä 1886 Suomen I ainaismuistoyntiön
sttpendiatina Salon kihlakunnasta keräämät esi
neet1 jotka museoon tulivat seuraavana syksynä
Hist. Etu. ::n veril. s. 116.

Kivikaluj
Rautio.

1.

a

Soikea reikäkivi, 145 mm. p., 112 mm. 1. ,
75

pks., keskellä kahtaalta kehrOtettu ,

suilta 50, keskeltä n.28 m

laaja pyöreä rei-

kä. Löydetty maasta Raution kirkonkylästä 2Jiemelän talosta J virstaa etelään päin kirkolta
talon sijaa perkattaesea.

1883.
2478.
Sievi.

Tasataltta, 92 mm. p., terältä 43

mm. 1.,

kaveten melkoisesti varrelle, 9 mm.

)1(.s.

väri harmaan viheriähkö , laskulta ase vähän
rapistunut, terä viisto. Löydetty kangasmaata
muokattaessa Verrosten talon maalta Sievin vanhan kirkonkylästä.
Kourataltta, 113 mm. p., terältä 27, varrelta
_4 mm. 1., 18 mm. pks., poikkil.
koura ulottuu pitkälle aseen vartta, joka on
lohkeamilla, terällä toisessa laidassa myös lovi.
Kukkolan perän Alatalosta.
Tasataltta, 81

mm. p., terältä .34 mm. 1.

kapenee suuresti varrelle, 16 mm. pks., terän
lasku suolta hiukan viertävä ja terä vähän kaareva, poikkil. LJ , edestä

,sivulta

Kiiskelän peräkylästä Luholan talosta. Ojaa
kaivettaessa noussut esiin muran seassa.
Kirvesmäinen kiviase
lelta 60 mm. 1., 24

127 mm. ptk., teränpuo-

mm. pks.., poikkil.

;

ase näyttää olleen yleensä silitetty vaan on
nyt sekä teränsuulta, että varren laidoilta pahasti lohkeillut. Samasta kylästä Ylä-Karjalan
talosta.
Pieni kappale (nähtävästi) tasatalttaa, 51 mm.
p., terältä 22

mm. 1., 12 mm.pks., terän lasku

näyttää olleen epätasainen, pyöreähkö. Samasta
talosta löydetty soivero kaivettaessa. Isompi
pala oli hukkaan joutunut.
Rikkoutunut reikäkirves, lähes 110 mm. p.,
63 mm. 1., (reijän kohdalta)

43 mm.

1886.
2478.
Sievi.

teränpuoli ase jotenkin säilynyt, tylsällä terällä, hiukan toispuolinen; yläpuolessa suuri
lohkeama, edestä

9 , sivulta

4 . Sika

lan perän kylästä, Sepän mökistä saatu. Löydetty koskea perkattaessaTasataltta, 111 m_. p., terältä 46 mm. 1.,

20 mm. pks., poikkil. "72 ; terän lasku epäselvä ja epätasainen, terä päältä koko leveydeltä lohkeillut,varsipäästä laidasta iso
kappale lohjennut, lohkeamalle 8 pientä lavea
vuoltu. Sikalan perän keskitalosta.

Tasataltta,

73 mm. p., 32 mm. 1.,• (terältä),

kaveten isosti varrelle, josta se on terällä,
9 mm. pks.; toisesta laidasta on ase pitkältä
murennut, teränlasku epätasainen, terä suulta
kaareva, väri vaalea, vihertävänharmaa. Evi
järven kylästä Kallion talosta.
Varrelta viistoon rikkoutunut tasataltta, keskeltä 70 mm. p., terältä 41 mm. 1., 13 mm.pks
poikkil. suorakulmioinen; terän lasku loiva ,
suulta äkkiä jyrkistyvä; terä jotenkin suora,
ja eheä, laidassa lovi. Evijärven kylästä.
Ylivieska.

Tasataltta, 95 mm. p., terältä 39 mm., jotenki'

tasalevyinen, paikoin 11 mm. pks., epätasainen
varrelta mureillat; terän suu eheä, terä hiuka
kummaltakin puolelta laskeva. Ylivieskan Oja kylästä Pajukosken talosta löydetty suopellon
ojaa syvennettäessä.
Koarutaltta, 120 mm. p., teränpuolelta 30 mm.

1., 23 mm. pks., viisto: poikkil.

L(

koura loivalaitainen, toiselta puolella lohen-

iso

2478.
Ylivieska.

nut; varsipäästä ase saipponeva, tavallansa te
rällä. Ylivieskan kirkonkyLLstä löytänyt_kanttori 2äivärinta.

Alavieska.

13. Sulkea reikäkivi, 217 mm. p., reijän kohdalta
97 mm. 1., 32 mm. pks., molemmilta sivuilta
tasainen, laidoilta pyöreä, kummastakin päästä
sulippo, syrjästä katsoen

-näköön. Saatu

Alavieskan kirkonkylästä, Takkusen talosta .
Löydetty joen rannasta.
Oikokirves, 97 mm. p., terältä 46, varrelta
39 mm. 1., 27 mm. pks ., terä laskee jotenkin
pitkään kummaltakin paolelta,ja on suulta kaareva, ase yleensä silitetty, tumman vihertävä,
-sivulta. Tolosen talosta.
Kourataltta, 106 mm. p., koarulta 39 ma. 1.,
kapeneva vähän varrelle, 20 mm. pks., poikkil.
puoliympyriäinen, terän suu hiukan kaareva,
pienillä lovilla

kouran laidassa ja varrella

lohoksia; väri musta. Samasta pitäjästä. Jatilan talon torpasta.
Oulaisten p.

13. Oadonnäköinen kiviesine, 138 mm. p., toisesta
päästä 22, toisesta 15 mn. 1., 19 ja 13 mm.
pks., muodoltansa epäsöönnöllinen, toisesta
päästä hoikkeneva ja ikäänkuin terällä, poiki,i1
päästä

; varrelta ikäänkuin vuoleskele -

maila kulutettu. Oulaisten Petäjäkosken kyläst
ilyvärilän talosta.
17. Kirves, 176 mm. p., terältä 57 mm. 1., jotenk
tasalevyinen, 28 mm. pks., poikkil.

() •

terä laskee pyöreästi ja. viertäen toiselta puo
lelta, ja on suulta vähän kaareva, ja viisto;

(valok.V.A.
19:6.)
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Oulaisten p.

ase joka on yleensä juuri kuin ruosteella on
kokonaan silitetty ja säilynyt eheänä, paitsi
että varsipäässä on lohkeama. Saatu Peips
järven kylästä Jaakolan talosta. Löydetty
viemärin teossa.
Ison kiviaseen teräpuolta kappale, 102 mm. p.,
67 mm. 1. (katkeamalta ) ja 45 mm. pks.,Ase
laskee äkkiä viertäen terälle toiselta puolelt
vaan näyttä'i olleen karkeaa tekoa. Edestä päin
katsoen on se

- näköön. Peipsjärven ky-

lästä Lannukselan talosta saatu.
Tasataltta, 111 mm. p., terältä n. 45 mm. 1.
varrelta jostakin paikoin hiukan leveämpi,21
mm. paksu- Ase on hyvin raakaa tekoa, varrelta
kokonaan lohoksilla; terä on myöskin ffiureillut
Oulaisista samasta kylästä kuin edellinenkin
Tikan talosta.
Vihanti.

Pahasti pidelty kiviase, nähtävästi

tasataltta

95 mm. p., terältä 45 mm. 1., 25 mm. pks.,
terä on sallita kaareva ja laskee viertäen toiselta puolelta..ase näyttää katkenneen ja vuol.eskellun, joten se on muotonsa menettänyt .
Vihannista Alpu.enjärven kylästä ':iakkolan talosta.
Tasataltta, 111 mm:.

terältä 40 mm. 1.,

varsipäästä kapeampi 17 mm. pks., terän lasku
hiukan epäselvä; viertävä,terällä pieziä lovia
ase on yleensä huolellisesti silitetty. Samast
kylästä Tihilän talosta.
Tasataltta,

68 mm. p., 34 mm. 1. terältä ,

1886.
2478.
Vihanti.

varrelle kapeneva, lähes 20 mm. pks., terän
lasku viertävä, tasainen, terä hiukan kaarella
varrella aseessa lohkeamia. Saatu kirkonkyläst:
Mkkarin Juholta. Löydetty maantien varrelta
hiekkahaldasta.

Rantt ila.

23. ielisakarainen reikäkivi, 99 ja 94 mm. läp
mitaten (reijän yli) , 18 mm. pks., keskellä
reikä, suilta 30, sisästä 23 mm. laaja. Pääl
täpäin on kivi

-näköön. Ranttilen kir -

konkylästä Porkan kylästä.
24. Kappale tasataltan teräpuolta, 84 mm,. p.,46
mä.. 1., 22 LA. pks., poikkil.

terä

laskultaan viertävä, suolta kaareva, Satu
Ranttilasta Sipolan perältä.
Paavola.

25. Tasataltta, 145 mm'. p., terältä 46 mm. 1., 19
mm. pksl, poikkil. c

; teränlasku pyöreä

ja viertävä; terältä ase'lohkeillut. Luohuan
kylästä Ansamaan talosta saatu.
Tasataltta, 103 mm. p., terältä 54 mm. 1.
kapenee yhtämittaa varrelle, 14 mc'. pks.
terä hiukan kaareva, jotenkin eheä, varrella
aseessa yltäylensä lohkeamia ja sälöksiä. Paa.
volasta, Lapin kylästä, Ämmänmäen torpasta.
Jalo.

Kivitankoa kappale, 140 2:.m. p., 46 mm. 1., 33
mm. pks., esine on kummastakin päästä katken nut, toisella sivulla on siinä neljä sormen
mentävää kuoppaa, joista yksi on reikä, joka
menee läpi esineen. Salosta Piehingin kylästä
Arkkukarin pappilan maalta, vanhan huoneen
jälkipaikkaa kaivettaessa.

Revonlahti.

Nähtävästi kov,-simena käytetty valinkivi g joss
toisella puolella on pyöreä 10 mm laajuinen muo
ti, 5 kuoppaa pohjassa ( C ).117 mm p, 24 mm
1, 11 mm paks. Liite toisessa päässä esinettä.
Revonlahdelta Nohkalan talosta.

valok.3973).

1886.

2478.
Rautio.

Myöhemrnänaikaisia esineitä:

Rautainen , kaksihaarainen

kynttiläniala,

erillään olevalla kolmijalkaisella

aluksel-

1a varustettu. Sivulta katsoen

-näköör

Kaupp. Petäjistön talosta Rautios a.

Kipsinen piippua kopan ympärystä pensaskaiverruksilla koristettu, alustassa kalan kuvia; pohjassa pyöreä leima; jossa on kukkakori keskellä ja veftäjänkielinen kirjoitus ympärillä. Sivulta katsoen
jasta

poh-

-näköön. Löytänyt Lahdesta

Nissisen talon isäntä.

. Vanhanaikainen sahran luotti(?), sivulta
näköön. Maasta löydetty.

Ylivieska.

32. Vaskiset

kaksipuoliset, keskus-

koukku käärmeenpäillä koristettu.
näköön. Ylivieskasta.

Salo.

Vaskinen koristettu avainhaka, ynnä kantorengas. Salon pitäjästä.

Kalajoki.

Miekka, vaskikahvalla varustettu, kädensuoja
nähtävästi hävinnyt, terä kaksipuolinen

593

mm p, juurelta 19, kärjeltä 11 mm 1; kädensija punoen koristettu ja nupillinen. Löy
detty törmältä joen suusta.

1886.

2478.
Kalajoki.

35. Iso miekka, puinen kädensija ja rautainen
suojakori; terä kaksipuolinen, 90 sm

pl

juurelta 32, kärjeltä 18 mm 1; Löydetty
metsästä sammalien alta, eteläpuolelta jo
kea.

2479.
Helsinge.

Graffynd tillvaratagna af statsarkeologen J.R. Aspelin vid undersökning af
ett grafkummel å Thorsnäs udde invid
Hertonäs gård i Helsinge socken. Se närmare beskrifning i Topografiska arkivet:
Helsinge, Hertonäs; fynden omfatta.

I. Brändt ben, en liten hästtand, lamoch fogelben, förvarade i en glasask.

Gråstensplatta med slipad, bruten yta
på ena sillan. Längd omkring 21z stm,
bredd 134 mm, tjocklek 4 stm. Funnen

i

grafkummel på Skftp2arudden, men är sannolikt från jämförelsevis sen historisk tid
(Se Top. Arkivet.)-

En mindre sten

af samma slag, tili

formen trehörnig. Troligen från samma ställe, som föregående.

