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Salomon Wilskmanin lähetys huhtikuun 6 :lta
päivältä 1896.

esineitä kiviajalta.
Tyrväratö.

1. Kourutaltta, terän suu ja toinen kulma rikki-

(valok.V.A.9:11)

nakerrettw. Pellosta löydetty; saanut Hannukka an
Alfred Lindell'iltä Suolahden kylästä. Pituus
80, leveys 46 ja paksuus 22 1/2 mm.
Tasataltta, varresta liuskoja lohjennut. Pituu
80, leveys 42 1/2 ja paksuus 20 1/2 mm. Saanut
puuseppä Lindeniltä Tyrvännön Suotaalasta.

Akaa.

Kourutaltta,-ylöspäin kapeneva; terä tylsä ,
kulmat rikkiset. Pituus 88, leveys terältä 40
ja paksuus melkein 20 mm. Arv. löydetty vainio$
syrjästä Wiialan kartanon Hirvialhossa- saanut!
Kustaa Lahtiselta.

Sääksmäki.

4. Kirves, melkein koko pinnaltaan viiruinen .
Nähtävästi on myös varsipäässä ollut terä. Pituus 105, leveys keskeltä 52 ja paksuus 34 mm.
Saanut arv. Kustaa Krekolalta(?) Lantosten kylästä. Löydetty pellosta.
5. Kirves harmaasta kivestä. Varsipää pyöristett
Pituus 126, leveys keskeltä 53 1/2 mm. ja paksuus 27 mm. Pellosta löytty, saanut arv. Johannes Kalalahdelta.
6. Iso kirves, yläpäästä kapea. Toinen sivu on
epätasainen ja uurrettu varren kiinnittämistä
varten. Pituus 177, levein kohta 64 1/2 ja pak
suin 46 mm. "Ikalan Rysholin pellosta löyd.
järven rannasta."
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2886.

7.Reikäkivi; laajuus noin 6 1/4 sentim. korkeus

Wiljakkala.

38 mm. "Kirkonkylästä Kalle Henriksson pellos

8.

Vesilahti.

Sahalahti.

ta löytänyt."
Pitkänsoikea tuluskivi. PituLs 77-zf lev.432 ja.
pks.24 mm."Karhen kylästä Kaisa Wilhelmintytär
Rahoniemestä lörtty pellosta".
Uudemmalta ajalta.

Rauta-ajalta.

2886:9.Vesilahti.
12. Iso etulukko
suljettava kahdella avaimella. Keihäs,rautai
nen,josta kärki
puuttuu.
Osaksi orneerattu. 10 naulanpäästä kohoaa kei
Varsi E-kantlin tapaisia ylennyksiä."On ollut erään sota- tinen.Pituus
31 sm.Löyd.
tietä tehtäis s
herra Spåren aikoina käytöksessä Hintsalan
Lempäälän asemalle mäestä 3
kylän Tolkin rälssitalossa Vesilahdella .
kyynärän syvyy
destä ison ki
Sen ikä kertomusten mukaan on ainakin kolmatt a ven alta. Iivari Rantanen.
sataa vuotta,"
2886:10.SääksRaksiMessinkinen "hollanttilainen" rasia.
Kuvia: teNiisen miekan katkelma,
keskellä kantta 2 ihmistä, jotka ojentavat
josta puuttuu
kumpaisetkin
toisilleen oikean käden. Heidän välissä on
päät.Pit.43 sm
Löyt.entinen
säteitä. Muulla kannen alalla on 9 eläimen ku tarkka-ampuja .
Karl Jakobsson
vaa (Adam ja Eeva paradisissa?). Pohjalla Ada v.1892 "Solbergin mäestä"
Tarttilan kylä
Laidoilla
ja Eeva ajetaan paradisista.?
läheisyydessä .
peräkkäin juokseva jänis ja koira . Saanut
2886:11.VesiIåhti.Raksitekirkonkylästä räätäli Matias Lindström'iltä,
räinen miekka
kahdessa
kapjonka perheessä talletettu polvi polvelta .
paleessa.Väistinrauta kaareva;napni
5Messinkinen rasia; muodoltaan pitkänsoikea.
jakoinen.Löyd.
Kansi ja pohja orneerattu stiliseeratuilla le Sakoisten Huka
rin pellosta,
"joka
on järven
dillä. "Erland Tipa talletettu polvi polvelt
(1

Lempäälä.

Kuortane.

Kultasormus, jonka pinta on näin näköinen :

(valok.V.A.
67:6).

; Sisäpuolella on kirjaimet : M:S:
B:A:M: "Maria Leppälä talletettu viidessä pol
vessa."
Vesilahti.

16. Hopeinen kantasormus

jossa on 5 pientä ren-

gasta; keskimäinen on keskellä rosettiorna -

189.

2886.
Pälkäne.

Savinen nuu.skarasia; kansi ruvilla. Ornamenttina sirkilä koristeita."Epälon kylästä talletettu polvi polvelta".

Sääksmäki.

Valinkivi

57 mm pitkä , 282 leveä ja liki

15 mm paksu; toisella sivulla tähtikoristeita varten ympyriäisin kuopin; toisella sivulla pitkänsoikea syvennys. Mustalahden kylästä Eriika Suominen - pellosta löytty".

Valinkivi; pituus 80, lev. 342 ja paksuus 122
mm. Toisella sivulla sydänkuva, toisella kak
si ymp. syvennystä, jonka pohjassa kehä ja
risti. "Laatosten kylästä Kustaa Krekola pellosta löytty".
Vesilahti.

Kovasin, jonka toisessa päässä on valinkuo2
pa. Pituus 114, leveys 30 mm. Löydetty Säijän pellosta.
Luist. Aksessioni-luettelossa on esineit
ten luku 22, koska etulukon (n:o 12)molemmat avaimet ovat lasketut erikseen.

2c87.

Esineet, jotka ylioppilas Anton Elias
Snellman kesällä 1892 S.liuin. Yhdistyksen
stinpendiaattina keräsi Karstulan ja Kivijärven seurakunnista. SYIY:sen pöytäk.7/IV-18

Karstula.

1. Tasataltta

jyrkkälaskuinen terä myös varsi

päässä. Laskupuolinen pinta melkein kokonaan
hiomaton. Pituus liki 85, leveys 42 x 22 ja
paksuus 14 mm. Löyd. Wahangan kylän Koskelan
maalta, Niemensuon niityllä olevasta lokakuopa
ta noin 1,5 metr. syvyydestä.

Kiviaika.

