1882.

2175.

Luettelo esineistä, jotka ylioppilas Herm
Alexis Blom Hist. Museoon lahjoitti syksyllä 1882. Verif. s. 535.

Valkea valkealankaisilla kukkaneulomuksil1a
koristettu nuorikon röijy, jota on käytänyt °eräs entinen neiti Argilander naimisissa (?).

Pienet suippukärkiset kankaiset naisenkengät; korot ovat valkealla säämiskällä päällystetyt.

2176.

Salomon wilskmanin neljästoista lähetys,

8 p. marrask. 1882, Satakunnasta (ja Hämeestä
Kivikauden esineitä:
Huittinen.

586. Taltta tai kaavinkivi, terä tylsäksi hakattuna, terä laskee vähäisen kaareuvana,
pituus 96, terän lev. 65, suippeneva, paks.
25. Löytty pellosta Yliäyrään-: maalta Korkeakosken kylästä Huittisista.

Tasataltan teräpuoli, terä laskee kaareuten,
pit. 43 mm, terän lev. 37, vähäisen levenevä,
paks. 12. Löytty pellosta

Kivirannan maal-

ta, Kanila+ Huittinen.

Tasataltia, terä lohjeneva, pit. 51 mm, lev.
32, paks. 16, poilkil.
kuin edell.

. Löytty samoin

12.
U

2176.
Vampula.

589. Kaksi sotanuilu4. toinen a pääkallonmuotoinen, alta sileä, varsireiällä varustettu
poikkil.

i

(a) dialneeteri 108 mm; toi-

nen b matalampi <JID (b) ristiinsä 123
mm. U5yttyjä kyynärän syvyydestä mäkipeltoa tehdessä Anttilan talosta Vampulan
kylästä Vampulan kappelista.

590.Kourutaltta, hyvin hiottu, terä osiksi lohjennut, kouru tasapohj&inen, pit.

97 mm, te-

rän lev. 32, paks. 25, poikkil.
Lijytty pellosta Vampulan kylästä Vampulasta.

591. Veitsi, iso, pit. 345 mm lev.38 ja pakp. 21
peräpuolella, inähitellen teräksi suippene_
va, poikkil.

Kärki

vuoltu muodotto-

maksi. Löytty pellosta puolta kynärää
syvässä Hornah puustellin maalta Vahan(?)
kylästä. Vampulasta.

Alastaro.

592. Kahnauskivi, terä ympyräinen, sen lasku kaareuva, pit. 77 mm , lev. 48, poikkil. ----1
W-Sytty mäkipeltoa tehdessä
lgsten kylästä Alastaron

Punkalaidun.

Rajalasta "Mäpitäjästä.

lasataltta, huonosti hiottu, teränlasku
kupera, terä osaksi lohjennut, pit. 64 mm,
terän lev. 48, peräpuolelle suippeneva, paks.
13. 1,tty pellosta "Polarin talosta Hal
kivahasta Punkalaitumen pitäjästä".

Lempäälä.

Kourutaltta, lohkeilevaa kivilajia, pit. 175
mm, teränsuu 30 mm:n levyinen, runko levenevä, paks. 13; irrallaan toinen levy samaa
kivilajia, näht, edellisestä lohjennut. Löyt-

99 x 35 x 28.

1882.

2176.

ty pellosta Nikkilän talosta Pyhälän kyiästä Lempäälästä.

Akaa.

59. Kirves, pit. 115 mm, lev. 48, peräpuolelle
kapeneva, paks. 38, poikl'ileikkaus (i) . Löytty santakuopasta kyynärän syvyydestä Pappi
lan maalta Akaan pitäjästä.

Kiviaseen
28

kappale, pit. 116 mm, lev. 52, pak s.

poikkileikkaus melkein kolmionmuotoiLöytty niitusta Vuotilan talosta.

nen

Kylmäkosken kylästä. Akaasta.
ltipämääräisiltä aloilta:
Alastaro.

Reikäkivi

130 x 110 niin, alasiVu toiselta

syrjältä kalteva. Löytty mäkipeltoa tehdessä
Rajalasta Mäläisteen kylästä Alastaron pitjästä. Vrt. 592.

Vämpula.

heikäkivi ympyräinen, n. 185 mm läpimitaten,
paks. ainoastaan n. 10 mm . Löytty mäkipertalon/
toa tehdessä Anttilan /Vampulan kappelista.
Vrt. 589.

Alastaro.

599. Kovasin neljältä puolen käytetty ja sivuil
taan koverrettu, valkoigen harmaata kivilajia. Löytty samoin kuin n:ot 592 ja

Myöhemmältä
Vesilahti.

597.

rautakaudelta.

600. Kaksiteräinen miekka, kahvoineen je nuppi- (valok.V.A.
67:5).
neen, terä katkennut, pituus nykyään 69 cm,
josta kahva nuppineen 14 cm, kaarroksiin
painettu. Löytty järven rannasta Sakoista
Hukarilta Vesilahden pitäjästä.

1862.

2176.
Vesilahti.

601 a). Pronsinen hevosenkengänmuotoinep pienempi
solki neuloineen ja ketjukatkelmineen, johon

(valok. 7694 )
( -"-V.A.40:5).

vielä kuuluu kaksi pientä irtonaista katkelmaa. b) Spiraalikierteinen sormuksentapainen pronssilanka. c) Tulirauta. Löytty järve
rannasta Sakoisten Hukarilta yhdestä paikasta kuin miekkakin.

2. Aurinkokello, kellotaulu hakattuna paksuun
neliskulmaiseen kiveen, numerot viivoil]a to L
sistaan eroitettuina. Saatu Vesilahdelta
Tauron talosta Ha rvan kylästä.
Punkalaidun
(Eura).

303. Venäläinen pyhimyksen _kuva, yläreunassa kirjoi
tus:
pyhimys pitää oikeassa kädessä miekkaa, vasemmassa pyhäkalu-lipasta. Saatu vanhalta sepältä Vanttilan kylästä Punkalaitumelta; vanhoina aikoina löydetty Euran
pitäjästä suosta.

Huittinen.

604. Sarvesta tehty, leikkauksilla koristettu
veitsen tuppi. Saatu Hänin talosta Lautakylästä Huittisten pitäjästä.

Vesilahti.

605. Omituinen luulukko (?), varustettu omistajan
avaimenläven kaltaisella puumerkillä
Saatu Yliarvelan talosta Pöyhölän kyläs
Vesilahdelta.
Henrikki Klaunpoika Hornin tuomiokirja
v. 1576.
Eerikki Eerikinpojan postilla Piirustuksia.

(valok.7694).

1882.

2176.
Vesilahti.

(Tästä lähetyksestä

on

maksettu veitsestä

n:o 591 6:-, sotanui.jasta 2:50, kolmesta ki
vikalusta å 2 ja yhdeksästä å 1.50, rautakauden löydöistä 600 ja 601 8:-, aurinkokellosta 3:-

sarvitupesta 4:-, pärmäkir-

jeestä 5:-, muista esineistä 7:-, siis yhteensä

2177.

55 markkaa).

Fil. Kand, A. N. Forsmannin lahjoitus, joka
S.M.Y:lle ilmoitettiin 7.12.82. Verif. s.414.

Oulainen.

Kourutaltta,

93 mm

pitk; 43 mm leveä'; 23

mm paksu; löytty kirkonkylän Eskolan maalta.

tavattoman terävätekoinen, jonka (valok.V.A.
3:19).
sekä ala että plipuolel]a on ohut kerros

Kourutaltta4.

harmaata kivilajia ; 143

mm pitk; 52 mm

lev., 20 mm paksu; löytty Törmäperän metsästä

kiviluolikosta, jossa on mahtanut

olla aseiden tekopaikka, siinä kun tavataan
runsaasti kivenliuskoja samasta kivilajista
kuin tämä taltta.

Sievi.

. Pieni lyhyt kalso harmaata kivilajia, jonka
syrjiä on kovesimiksi käytetty; 95 mm pitk;
26 mm paks., 36 2 mm leveä; löytty ojatessa
Korhosen maalta.

4. Epätietoinen kiviase
ja

kahdelta laidalta hiot tu

kovasimeksi käytetty; 175 z mm pitkä, 64 1/3

mm leveä; 36 mm paks., l'-ipileikkaukseltaan

