1887.

2538.
Paimio.

Spiralinen kierretty nelitahkoinen hopeinen käsirengas, 80-86 mm ristiinsä. Löytänyt renki Antti Laine Paimion pitäjän kappalaispuustellin pellosta. Turun läänin kuvernöörin lähettämä. Hist. 15:n pöytäk. 17/8 1837

2539.

Kirkkoherranleski Sofia Ranckenin lahjoitus
S..Y:lle ilmoitettu 18.10.87.

Univormuhännystakki harmaasta varasta vaaleansinisillä kaksinkertaisella käännetyllä
kauluksella ja käänteillä hihain suussa ja
liepeissä; napit puusta messinkilevyllä pääl
lystetyt ja Turun ja Porin läänin vaakunalla (miekkaa pitävä seisova karhu)varustetut; takkia on ennen vuotta 1808 kapteeni
Porin rykmentissä G. Dav. Gebhard de Besche
käyttänyt, jonka tytär lahjoittajar on.

2540.

SMY:n stipendiatin neiti Alli Nissisen
kokoelma Iisalmen kihlakunnasta SMY:lle
jätetty 18/8 1887; pöytäk. 18/X neiti Nissisen
kertomus: "Muinaisjäännöksiä Iisalmen kihlakunnassa" (painamaton).

Kiuruvesi.

1. Reikäkivi vuolukiveä, reiän suvntaan 92 mm
pitkä, 110 leveä, 81 paksu. Useilla rinnakkaisilla kulmaviivoina koristettu. Reikä toi-

(valok.4566).

1867.

2540.

sessa päässä paljon avarampi kuin toisessa.

Kiuruvesi.

Antaja, talollinen Aksel From, oli sen löytänyt

peltoa tehdessä kesällä 1885 eräästä

kivikasasta Lapinsalossa

2 korttelin syvyy-

destä.

2. Kivikirveen varsipuoli, terä poiskatkennut;
116 mm ptk, 57 mm lv., 35+ mm
syrjät särmäiset. Antaja P. Kämäräinen, joka
oli sen löytänyt Luupuveden (?) kylästä.

Varrelta suuremmaksi osaksi hiomaton

tasatalt-

ta, 80- mm ptk, 44+ mm lev., 15 rrm paks. Saatu samalta kuin edellinenkin.

Ahdasteräinen kirves, suorakulmaisella poik-

Iisalmi.

kileikkauksella

133 mm ptk, 40+ mm lev.,

371;

mm pks; saatu Vieremän kylästä Herman Nissiseltä.

5.

Varsireiällä varustettu pieni vasarakirves,
rakeista kivilajia, 133 mm ptk, 48 mm lev.,

(valok.656869).

Q . Löyt. noin v.
1685 Oskar Rönkkö Valkeiskylältä, peltoa kyn-

41 mm pks; muoto

täessään.

Loivateräinen tasataltta ruskeaa kiveä

ylös-

päin soukkenevalla poikkil.:lla , 96 mm ptk,
--L mm pks. Vieremän kylästä , ta42 mm lev., 21-2
lolliselta Herman Mähöseltä.

Pieni kantaanpäin hoikkeneva

kourutaltta,

91+ mm ptk, 24 mm lev, 12 mm pks; poikkil.
terän muoto
Ruotsalaiselta.

; saatu Lapinsalosta Herman

1887.

2540.
Iisalmi.

Pieni kivinen värttinän pyörä, 34 2 mm diam.,

9

mm pks; saatu Lapinsalosta Ruotsalaisen vai

moita. Kiviä tämmöisiä sanotaan "käärmeen
käräjäkiveksi".

Pieni reikäkivi t. värttinän pyörä

42 mm

diam,• 13 mm pks; pienireikäinen. Saatu kirkon
kylästä Ulla Sorsalta.

Kiuruvesi.

10. 143 mm ptk, 38 mm lev., 10- mm pks: valinkuosikivi4, jossa on

8

valinsyvennystä, niistä 2

suurempaa ja kauniimpaa; löytynyt maasta perunakuoppaa kaivettaissa.

11. Pitkä ja kapea kuparinen ja messinkinen
tupakkarasia, saatu Murennosmäestä Juho Partaselta.

12. Naisen yyökoriste, jossa on vyöpyörä, saatu
Miina Asikaiselta Lapinsalosta.

13-14. Kaksi rautaista kuulaa, ensimmäinen 45
mm diam., toinen 36 mm diam., Virran taistelukentältä.
15-17.Kolme n. 20 mm diam. lyijyistä kiväärin kuulaa, 2 ensimm. Virroilta,3:s Kirkonkylästä.

18. , Olkiliimauksilla

kaunistettu pienenlainen pui-

nen arkkunen, Haajaiskylästä.

