1887.

2512.
Venäjän Karjala 67-9. Jousenvarsi, koristamattomilla luusiloills
varastettu, jousenrattaat ja irtonainen ±atas
samallaisista. Liahtoivat seurata luettelematto
mina edellistä kivikalastoa. 1frt. S.Li.Y:n pöytäk. 1887 23/11.
70. Kirves

2513

Lyseel. Otto Läur. 2oeringin kokoelma
Aunuksen läänistä S.LY. 23/11 1887.

A. Kivikauden esineitä.

Luvajärvi.

Kehdonanturanmuotdinen yksiteräinen kuokka,
sinisen harmaata kiveä, 231 1/2 mm. ptk., 62
mm. lv., 58 1/2 cm. pks., poikkil.
Saatu Luvajärveltä, kylän Arkangelin puoleisel
ta osalta; löytänyt Homma Laamanen pellosta
kesällä 1885.

Kiimaisjärvi.

Saman muotoinen kuokka, 179 1/2 mm. ptk.
37 1/2 mm. lv., 48 mm. kOrkea 1. paksu; löyd.
metsästä.

Nokeus

Poikkil.

iffl

•

hiottu
Vaillinaisesti/tasataltta, 109 mm. ptk. ,
48 1/2 mm. leveä, 24 mm. pks., poikkil. saorakaide. Saatu Nokeukselta Aunuksen puolella ole
vasta talosta, jossa se oli kaavan ollut.
Teräkatkelma, kolmisärmäisestä kehddlnantaran
muotoisesta kuokasta, 101 mm. ptk. 41 mm. lv. ,
37 mm. pks. Saatu taikuri ukolta , joka asui
Arkangelin puolella.
Paksu kantaan ohen1,3ttu kapee tasataltta,
168 1/2 mm. ptk., 44 mm. lv. 36 mm. lika.

1887.

2513.
:]okeus.
-

syrjästä suuri pala lohennut pois. Saatu kes
kellä kylää olevasta Andrein talosta, missä se
oli kauvan ollut.

Liettua

Teräpuolisko kapeasta kehdonanturan muotoisest
kuokasta, 124

ptk., 27 mm. lv.,

mm.

kork. 1. pks.; löyd. huuhdasta n. v. 1876 vaiheilla.
Tiiksi

7. Kantaan päin.suppeneva loivateräinen tasataltt
särmäiseksi hiotulla varrella ja soikealla
poikkil.:lla, terä ja kanta rikotut, pit.133
mm., lvs 50+ mm., pks. 26 mm. Saatu Tiiksiltä
keskimäisestä talosta, jossa se oli monta mies
polvea ollut.

Eaujärvi

iNuonosti hiottu, tasasivuinen kuokka, kehd.ant
muot. , 197- mm. ptk., 32 mm. lv., 53 pks. 1.
kr)rk. Inattisen talosta; löytöp. tuntem.; kaavan talossa ollut.

L,olvaisjärvi .9. iuiinikään huomosti tehty sav,iliuskamainen
kuokka kehd. ant. mubt., 171 mm.ptk., 50 mm.

Repola

lv., 44 mm. pks., v. 1883 löyd.pellosta.
-la
I\atakouruinen kaksoiskuorataltta, kourut melkein tuntumattomiin pois hiotut, 66 1/2
ptk., 26 + mm. lv. , 8+ mm. pks. Löyd. pellosta
samalta paikkaa, josta muitakin talttoja on 1- detty
tätä nimitetty "ukon kovasimeksi"• ja sanottu
ukon sillä teroittanean talttojäan.
Kehä. ant. muot. kuokka, huonotekoinen, 173+mm
ptk., 44 1-tririi. lv., 50-

mm:.

.kork. Sekä tästä

että kaikista seuraavista kiviesineistä muut
tiedot aivan epävarmat (ats. Roeringin kirjett'
ja luet' eloa L..Y.:n verifikatikirjassa,dat.
Kuopio 12/X1 -86.

1887.
2513.

12. Hyvin kulutettu tasataltta, ohennetulla kannalla, saviliuskamasta, 107 mm. ptk., 35 nm.lv.
18 1/2 mm. pkå.; poikkil.

£35,.

(typistetty

kolmio ).
13. Vaillinaisesti hiottu ruskeakivinen tasataltta
kolmion muotoisella poikkil.:11a 128 mm. tk.,
45 mm. lv., 31 mm. pks.
14. Huonosti tehty kuokka, 193 mm. ptk., 55 .(:.1v
46 1/2 mm. pks.
15. Kiviveitsen katkelma vaaleasta, ukonkivestä,
104 rf.2. ptk., 25 mm. lv., 10 mm. pks.; hamarapuolella näkyy kummin puolin sahauksen jälkiä,
poikkil .
16.. Pieni kantaan kapeneva kourutaltta, pitkänlaiSella kourulla, 95 1/2 mm.ptk., 20 mm. lv.,

valok.V.A.4:6,

18 mr1-:. pks., poikkil. melkei.:1 neliö ja terän
muoto kulmikas .
Melkein yhtä pienoinen kourutaltta, rakeelli
sesta saviliuskamasta 104+mm, ptk., 21

mm.1V.

18=mm.pks.; poikkil. melkein pyöreä ja terän
muoto kaareva; koura matalan1aii.en.
2

Pienenlainen vaillinoisesti hiottu tasataltta
harjelle lasketulla kannalla, 74 1/.:: mm. ptk.
36 m^-,. lv.., 15 :m. pks.
Tuuran tapaan teroi.tettu rikkinäinen kappale
tasatalttaa, 90 mm. ptk., 36 mm. lv., 31 mm.,
pks.
2

Toisesta päästä suipea , toisesta päistä ikäi
kuin terälle latistunut rönsypintainen kivi ui
ko (piikkikantaisen tasataltan tekele 2 ).
114 m:1,. ptk., 25 mm. lv., 18 mm. pks.
Epäsyrjäinen kivilatusa, jonka molemmat pinnl,
tuntuvat hiotuiksi, 112 1:...ptk. 16 mm. pks.

valok.V.A.I:1'

1837.

2

Tuuran terä, kovin kulunut, 57 mm. ptk.,59mm. lv., 28+ mm. pks.

Uudemia

23. Kolmikulmainen rautainen riippulukko,

josta.

sanka puuttuu.
. Viinar,Jahka, 1. puinen viinalippi pinellä korvakkoella varustettu.
25-26.. Kaksi vanhanaikaisen lukon jättiötä.
7. Komea Vyöllä pidettävä messinkinen avainkoukku
liikkuvalla saranalla varustettu, sekä siihen
kuuluva avain. N:ot 25-27 Suomen puolelta.

Kantaan päin boikkeneva kourutaltta, puoliym2uovesi

pyräisellä poikkileikkaaksella ja terän maodo la,
183+ mm. ptk., 44-mm.lv., 31 mm. pks. Löyd .
kuokkiessa.eräästä niitystä 2iikulan maalla
Lurolan kylässä 12/V1-85. Lahj. äsittelijäsihteri C. Spoof

2515.

Tykkilakki valkoisesta puolisilkistä, lahj.
neiti E. Elmgren

:251(3.

23/11 1887.

23/11 18='7.

Tinakannella ja maalauksilla varustettu fajans
sinen juomatuoppi, reunassa vuosiluku 1732.
Lahj. neiti Frida Gebhar1. S.L.Y. 23/11 1887 .

.2517.

S.M..:n '2ampereella olevan asiamiehen

rohtor

J. Stolpen kautta: S.L.Y. .-3/11 1887.
i. arkku.

1. Messinkikahvalla varustettu terältä katkennut
ja muutenkin ruosteen kuluttama käyrä sapeli,
löyd. läheltä "3adanleukalaut" nimistä saarta
j2 lahjoittanut hra G.B. Csonen.

-..earuu

2ainentorvi pukinsarvesta 4:11ä sormiroijällä
ja vaosiluvulla 1657. lahjoittanut Juho Liman

