1890.
2677.
Rantasalmi.

13(12). Kauluupuu 84 cm pitkä; 10 cm leveä; kahva13a varustettu, päältä ristittäin leikelty; alipioleen poikittain lovia veistetty, erään haavojaan sairastavan porilal
sen tekemä. Parkuinmäen puolella v. 1795.

Miekka ynnä sen rautahuotra kahva on
nahalla päällystetty ; käden suojus ponsi
ja kahvan päällissyrjä on messingistä

hUot-

raneen 98 cm pitkä; miekka on viime sodaS-

ta.
Neljä rautakannusta, joista kolmella on
tähtimäiset piikilliset kannuksenpyörät sekä joiden kaulåt ovat lyhyet ja kaarevat
(yhdellä pyöreä solki); neljännellä on pitkän kaulan päässä kaksi ohutta ympyräistä
pyörää, sekä toinen haarukka varustettu nelikulmaisella soljella; kannukset ovat samon
viime sodasta.

2678.

Salomon Vilskmanin seitsemäsviidettä
lähetys 24 päivänä Maaliskuuta v. 1890.

Kivikauden esineitä:
Toholampi.

548. Tasataltta hiukan viheriään vivahtavasta
mustasta felsiittiliuskamasta; 131 mm pitkä,

57 mm leveä; 23 mm paksu; takapuolella on

Ktso Hist.Mus.
päiväk.mainittu
na päivänä ja
verif.s.220.

1890.
2678.
Toholam

ohut vaalean viheriäinen kerros; ainoastaan
terää ja osaksi päälipuolta on hiottu; terän
suu hiukan murtunut, terä
laskulla; poikkil.

-tapaisesti
Riuttankylän Kangas

talon pellosta löytty.

549. Pieni tasataltta ruskeanharmaata saviliuskamaa;

79 mm pitkä; 34 mm leveä; 12 mm paks;

takapuolen pinta on murtunut; ter
paisesti laskulla; poikkil.

(7.!

-ta
Riuttan-

kylän Ojatalon pellosta löytty.

Tasataltta viheriänharmaata saviliuskamaa;
78 mm pitkä; 40 mm leveä; 15.2 mm paksu; ainoa's
taan terä ja osaksi päälipuoli hiottu; terä
-tapaisesti laskulla; poikkil.";
samasta kylästä kuin edellinen.

Ainoastaan terältään hiottu tasataltta mustasta felsiittiliuskamasta; 102 mm pitkä; 45
mm leveä; 122 mm paksu; ase on sivulta katsottuna hiukan kaareva, sekä takapuolelta on
ase harjalla; teränlasku
kolmikulmainen,; suusta pieni pala lohjennut;
Fredrik Nivalan pellosta löytty.

Kolmisärmäinen epämääräinen ase.,_ mustan ja
ruskean sekaista

kivilajia;

77 mm pitkä; 27

mm leveä; 18 mm paksu; asetta on neljästä ko'i
taa hiottu; Juha Nivalan pellosta löytty.

Kourutaltta mustasta felsiittiliuskamasta 148
mm pitkä; 45 mm leveä; 23 mm paksu; takapuo-

1890.
2678.

lelta on ase epätäydellisesti hiottu, terän_

Toholampi.

suu hiukan murtunut; poikkil. C:2) ; Jaakko
Nivalan pellosta
•

Epätietoinen ase• mustasta felsiittiliuskamasta; 120 mm pitkä; 48 mm leveä; 19 mm.paksu;
asetta on nähtävästi kovasimena käytetty ;
muoto

; Juha Nivalan

peltoa kuokittaessa löytty.

Viistoteräinen

tasataltta; mustanharmaasta

kiiltoliuskaman tapaisesta kivestä ; 163 mm
pitkä; 57 mm leveä, 19 mm paksu; terzlzuu murtunut; toisesta kyljestä paloja lohkeillut;
poikkil. (:=2 ; Kerttulan kylän pellosta
löydetty.

Pieni kourutaltta mustasta felsiittiliuskama
ta; 77 mm pitkä;

33 mrr leveä; 15 mm paksu; ase

on varreltaan vahvasti soukkeneva; sivulta
katsottuna hiukan kaareva; poikkil. (:)

Mat-

ti Jaakonpoika Järvisalon pellosta löydetty.

Leveä tasataltta viheriänharmaästa saviliuskamaSta;

97 mm pitkä; 51z mm leveä; 16 mm pak

Teränsuu murtunut; terä
laskulla; poikkil.

-tapaisesti
; Hietalan kylästä

leski Liisa Hietalan pellosta löydetty.

Varreltaan vahvasti soukkeneva tasataltta
mustasta felsiittiliuskamasta 65 mm pitkä;
44 mm leveä; 17 mm paksu; kyljet osaksi hio
mattomat; terä
poikkil.
maalta.

-tapaisesti laskulla;

. Löydetty Klemolan talon

1890.

2678.
Lestijärvi.

559. Iso hiottu molemmista päistään vahvasti
suippeneva ase (kuokka)mustasta felsiittiliuskamasta; jonka toisella puolella kerros viheriätä

kivilajia; 36 cm pitkä; 78 mm

leveä; 45 mm paksu; toinen pää kokonaan mur
); poikkil.

tunut; päältä katsottuna

; Löydetty Syrjän kylän Perätalon
maantien läheltä, santaa ottaessa kyynärän
syvyydestä.

Kälviä.

Tasataltta vaaleasta sierantapaisesta kivestä; 88 mm pitkä; 33z mm leveä; 15 mm pak:".4
terä murtunut; lasku terälle

poikkil.

. Löydetty Kälviän kylän Kustaava
Marttilan peliosta.

Yksi pienempi ja kolme isoa kivettynyttä
hammasta; pienempi jonka pää katkennut,
on 44 mm ptk, ja juureltaan kaksihaarainen,
isoin, jonka pää myös katkennut, on puolikaE
ja 97 mm pitkä; molemmat

muut myös puolik-

kaita 92 ja 88 mm pitkät; Kälviän kylästä
1,r_attilan talosta saadut, ennen vanhaan
ulkomerestä löydetyt.
Muita esineitä.
Ullava.

Iso lautasentapainen ; jonka reunat ylöspäin
käännetyt, KynttilänIalka messingistä yhs:31lä kynttiläntorvella; muuten on esine runsaes
ti vormussa painetuilla koristuksilla varustettu; kynttilänjalka on 1600-luvun tyyliä;
Saatu Haapalan kylän Vanhalan talosta ennen sanotaan olleen Ylivetelin kirkossa.

Lestijärvi.

Kaksihaarainen kynttilän aika raudasta kah-

1890.

2678.

della torvella ja yhdellä yhteisellä kynt-

Lestijärvi.

tiläpöydällä ; pöydällä on myös rinnatusten
kaksi kaarta

rautalevystä . Saatu Syrjän

kylän Perätalosta5; jossa sitä polvesta polveen oli säilytetty.

Kälviä.

Kuparinen päältä hopeoitu wyppy_kuppi;

79

mm korkea; suusta 69 mm läpimitaten ; keskeltä 63 mm läpm. kupissa haljelma;
Saatu Mannumäen kylästä. Löydetty korpirnaas
ta jalan syvyydestä.

Kaksi rukinlavaa; molemmat toiselta puolel
taan runsaasti veistoksilla koristettuja;
joista mainittakoon kummankin ylipäässä kaksi vastatusten seisovaa eläintä; molemmat
maalatut ja ylipäistään hiukan särkyneet l:
toinen myös haljennut; Saatu Jokikylän Antti
Lassilan talosta ensimmäinen asuttu talo
Kälviällä; jossa ennen vanhaan hyväkätisen
isännän sanotaan olleen.

Pieni kyykyssä oleva hampaitaan ja kieltäär
näyttävä jalpeura puusta keltaiseksi maalattu, puu on halkeillut ; Saatu Jokikylän
Juha Lassilan

talosta, ensimmäinen ja van-

hin asuttu talo Kälviällä, jossa ennen van_
haan hyväkätisen isännän sanotaan olleen.

Lestijärvi.

Iso ja matalapesäinen lusikka puusta; 188 mm
pitkä; pesä 70 mm leveä; 104 mm pitkä; sekä
vartta että pesää on koristettu
Valtion rakennusmestari K.H. Renell Lestijärveä

1890.

2678.

kaivaessaan v.1875 kahden kyynärän syvyy-

Kälviä.

destä mudasta löytänyt; Lähettäjä arvelee
lusikkaa "jättiläisten" aikaiseksi.

568. Ruskea keltaisilla ja viheriäisellä (aaltoisella)juovalla koristettu kivivati, jonka
kyljessä reikä ja tämä pihalla ja rievuilla paikattu. Vadin on sotamies Henrik
Krook Pommerin sodasta palattuansa tuonut,
ja on sen eräältä vaimolta vanhana saanut.
Kälviällä Högbacka nimisessä torpassa, jonka
Henrik Krook on asumattomaan metsään tehnyt
on vati ollut toista sataa vuotta eli
5:teen polveen.

Kahdeksan vanhaa almanakkaa yhdessä nidoksessa (vanhin vuodelta 1755); saadut Kälviän rautatien asemamieheltä.
Talletuskuitti "af Sjuttio Fem Kopek Kejserliga Ryska Banko Assignationer insatta
uti Storfurstendömet Finlands Wäxel-Låneoch Depositions Contor. Abo den 16 Dec
1814". Saatu Kälviästä Jooseppi Nisiltä(?)

2679.
Pojo.

Den större kyrkklockan från medeltiden,
från Pojo kyrka. Inlöst år 1890 tili
Arkeologiska Kommissionen för 913 mk.
Se handlingar i topografiska arkivets
kapsel. Inskriften å klockan lyder: khort.
hartman.ghot.mi.alle.dinek.sint.vorglucklick.
allein.ghodes.wort.bliet.euch.anno.xvcluu.

