1E93.

5.

2906.

Pronssinpnneula, kärjestä katkennut, kaareva

Uusikirkko,

ja toisessa päässä on ihmisen pääkuva terä

.rT2tirun lääniä ).

vään suippuun päättyvällä parralla. Pit. 62
mm.
0. Hevosenkengänmuotoinen solki pronssista isoilla fasetti-napeilla. ?alin puuttuu. Varras on kahdeksankanttinen, tasaisesti ja
taajaan kolmiopilkuilla koristettu. Napeissa
on kehäsiraatteja

joiden keskellä pilkku.

1,ct 1-6 ovat virkatietä tulleet. Kuvernörin kirje 12/V11 1893. Arkeol. Kom. pöytäk.
2/VIII 1593.

.7.

Ruostunut veitsen tahi nuolenkärki. Pit. 91
mr.

8. Pronssitönkki ja luusirpale.
7-8 tuonut museoon valtioarkeoloi

93.

Aspelin , joka kävi paikalla 22/VII

"Säilyss.ä oli tämä veitsi ja pieni sirppi
jota ei kuitenkaan löytty. "Pihaa navetan
kulman ohelta kun kaivettiin näytti maa
poltetulta

ikäänkuin hautaraunion pohjal-

ta". J.R.A:n kert.

2 907.

Salomon Vilskmanin lähetys syyskuun

3

p.

1893. Kts. Ark. Kom. pöytäk. 15/IX 1893.
A. Kiviajalta.
Ylistaro.

1. Tasataltta, eheä; teränlasku taittunut. Pit.
96, lev. 44 terästä, josta vähän kapenee,
ja paks. 15 mr_l. Löydetty torpoari Juho Nivukosken pellosta.

1893.
2907.
Alajärvi.

Pieni tasataltta; toinen. laita suoraksi hiottu

toinen laita hiomaton . Pit. 49, lev.

22 x 29 ja paks.

9

mm. Kurenjoen kylän

pellosta löydetty.

iso ja latuskai- (valok.V.A.
3:5.)
nen. Pit. 184, lev. 74 x 31 ja paks. 13 mm.

KourutalttL,_ sänriöllinen

Jakohaudan (?) kangasmetsästä löytty:

Alavus.

4. ,Juolenkärki liuskamasta "arktillista tyyppiä" (vrt. e.m. N° 2508:72). Pit. 92, lev. 31
ja paks.

7

Valpk.V.A.
13:4).

mm.. Alapäässä on kaksi uurrosta

kiinnittämistä varten. Isomäen nelosta löy tty.

Kärkikatkelma

liuskamakivestä keihäänkär-

jestä, kahdenpuolisella harjanteella. Pit.
100, lev. 40 ja paks. 8 mm. Pohjolan torppari
Isomäki löytänyt rautatietä tehdessä.

heikäkivi kiiltokivest.Reikä on kapea
keskeltä , josta tasaisesti leviää kumpaisellekin puolelle. Laajuus 114 x 129 ja
paksuus 22 mm. Löytty Kukkolan talon pellosta Tiurin kylästä.

Töysä.

l'.:apea kourutaltta, joka myöhemmin on käytetty kovasimena. Pit. 104, lev. jotenkin
tasainen, keskeltä 25 ja paksuus 13 mm.
Hakojärven torppari Erkki i1,yll.ri pellon
ojasta löytänyt.
Kaksoiskourutaltta . Pit. 110, lev. 36 x 27
ja paks. 17 mm. Kirkonkylän pellosta löytty.

1893

2907.

Kourutaltta; vähän teroitettu toisessakin

Töysä..

päässä. Terän kulmasta pieni kappale lohjennut . Pit. 92, lev. 43 ja paks. 25 mm. "Sampo
Halkon pellosta".

Tasataltta, jonka Taidat ovat tasaiset
ja suorat. Pit. 84, lev. 54 x 44 ja paks.
14 mm. Löytty Juho Herosen pellosta Kirkon
kylästä.

Lapua.

Kapea kirves jostakin kiiltonaiskivestä.
Pit. 117, lev. 36 ja paksuus

25 mm. "Hatun-

luoman varrelta Esaija Pelttola peltoa

Enligt A.O.Heikel
Hatunluoma
åker ca 15 km NO
eller öster från
Lapua kyrka.

tehdessä löytänyt".

Tasataltta, poikkileikkaukseltaan

L=3

-muo

toinen. Pit. 65, lev. 29 ja paks. liki 20 mm
"Hatunluoman ,varrelta peltoa tehdessä löyt
ty".

Tasataltta, teränsuLsta rikkinakerrettu. Pit.

75, lev. teräpäästä,josta vähän kapenee, 41
ja paks. 15 mm. Löydetty niinkuin N° 11 ja
12.

Nuolenkärki kivestä ja ruodolla. Pit. 82, (valok.V.A.13:3).
lev. 19 ja paksuus

6 mm. Lydetty samalla

tavalla (paikastako myös?)kuin 3
ijouhijärvi.

edellä.

Tasataltta; toinen laita melkein hiomaton;
toisesta päästä

suippeneva. Pit. 100, lev.

31 ja paks. 18 mm. Seikkulan torppari Latt 1.
Rosenberg löytänyt pellosta.

1893.

2907.
Karkku.

Kourutaltta, poikkileikkaus

_muotoinen. Pit

91, lev. 32 ja paks. 22 mm. Löytty Heikki Koi
viston pellosta Heinolan kylästä.

Vesilahti.

Tasataltta, suureksi osaksi hiomaton. Samaa
tyyppiä kuin kuva 921.R.A:n atlasissa. Pit.
84, lev. 58 ja paks. 20 mm. Torppari-nainen
Kaisa Liisa Halkivahan kylästä metsstä
löytänyt.

Loimaa.

Tasataltta; toinen laita sisäänpäin
va

kaare-

ja aivan hioMaton. Pit. 75, lev. 51 ja

paks. 15 mm. Kalle Kaukojoki Metsämäankylästä löytänyt niitystä.

19. Tasataltta, joka vaikka kapeampi ja enemmär
hiottu on ehkä luettava samaan tyyppiin,
kuin edellämainittu N° 17. Pit. 96, lev. 53 js
paks. 17 mm. Löytty Joeli Kojolan pellosta
Kuningasten kylästä.
Humppila.

Tasataltta, suoralaitainen ja terävä . Pit.
92, lev. 60 ja paks. 17 mm. Juho Rukajärven
rantapellosta Löytty.
B. Varhemmalta rauta-alalta.

Isokyrö.

Tuluskivi syvällä uurteella. Pit. 85, lev.
47 mm ja paks. 28z mm. Löytänyt lukkari J.
Tamppari Palonkylän pellosta.

HistorialliseltaAlalta.
Yläjärvi.

Jalustin raudasta

neliortisella

kaareval

la jalanalustalla . Korkeus 132 ja lev. 127
mm.

Vrt.

19 alle

1893.
2907.

23. Kupuramuotoinen solitus (latuskainen

soikea

hatun kaltainen) arv. pronssista. Alareunalla

Punkalaidun.

on ollut 2 kiinnitysnaulaa, joista toinen
puuttuu. Soljen laajuus
keus 19

Löydetty

x 432 mm. iyk. kor

6 korttelin syvyydestä

vanhan huoneen sisältä kun se on hajotettu
ja maata poisajettu, arv. pappilassa
ka se on saatu

kos-

nrovastilta Juho Adolfilt

(?)(liikanimi).
Lempäälä.

24. Valinkivi koristuksia varten. 1-aavasyvennyksiä on kahden puolen . Pit. 44, lev. 32
ja paks. 9 mm. Häihenmatkan Heikkilän pel
losta löytty.

Vaskinen kantasormus kirjaimilla:

3C`
•
Löytty järven rannalla olevasta Kivikonkylän pellosta. "Siinä on ollut

- ieniä lui-

ta seassa". Kylä lienee seisonut tällä pai
kalla ennen.

Painetti, kolmisulkainen. Pit. 71 sentim. siihen luettu kiinnityslovi

9 sentim. Vanhan-

aikuisen hajoitetun huoneen sisästä lytty
Jurmen kulmalta.

Mouhijärvi.

27. Messinkilaatikon kansi "vivat", "victoria"
ja "den grooten Fredrikin kuvilla vuodelta

1757. Saatu Saikkolan torppari :atti Rosen
bergiltä, jolla kauan talletettuna.

Isokyrö.

28,

jalka
Jousennyssyn/(varsijousen varsi). Pituus 89
sm. Saatu 011ilan torpparilta karia Mäentaustalta. (Kts. Mehiläinen 1840 s. 51).

Kts. päänumeroon

3 tässä luettelossa.

1893.
2907.

29. Pronssinen rintasolki (kehäsolki), varustettu

Alajärvi.

kruununtapaisella koristuksella. Säteitten
päässä on renkaita ja munanmuotoisia levy=
hely1a4. joista kuitenkin on jälellä ainoastaan kaksi. Antanut lukkari Juho Söyring.

30.31.Kaksi alttaritaulua, jotka on maalannut iLat
ti Granqvist. Kaksi kääryä ilman raamia.
Höjd 2 meter

6 ctm. Bredd 1 meter 34 ctm.

ILälad med vattenfärg på papper. Ämnet: Kris
tus _RA korset med ofvanskrift I N R I.
Vid foten ses bilder i halffigur af tre
quinnor medb

ufvor och en yngling (Johannes )

Kristi fötter korslagda och fästade vid
korset med en spik. Ögonlocken tillslutna.
konstlöst bondmåleri fr ,n nyare tid.
P. baksidan är skrifvet med Vilskmans stil:
Kronqvist on malarin nimi olu.
Den undre taflans höjd har varit omkring 1 meter 50 ctm, samt bredd omkring
1 meter 70 ctm. Den är likadeles målad med
vattenvärg pa papper. Ämnet: nattvardens
instiftelse. På det runda bordet ett bröd
samt 2 ljusstakar

den ena med brinnande

ljus. Kristus håller bägaren i högra handen och upplyftar den venstra till välsignelse . Elfva lärjungar sitta kring bordet
medan Judas Ischariot aflägsnar sig, hållan
de en penningpung i handen. Arbetet lika
konstlöst som den förstnämnda altartaflan
och synbarligen af samme målare. Ansigtsuttrycken giada och händerna små och vanskai
liga.

1893.

290?.
Punkalaidun.

2908.
Viljakkala.

32. Rautainen kynttillka yhtä kynttilää varten. On ollut Punkalaitumen kirkossa.

Vasarakirves

veneenmuotoinrn

ja hyvin säily

nyt . Pit. 181, lev. 77 ja paks. 44 rflil. David
Kivimäki löytänyt savea ajaessa Hietikon
talon maalla. Kauppias Johan Kauppi myynyt
museolle. 7/IX 1893. Ark. Kom. pöytäk. 15 p.
syysk. 1893.

2909.

Eero Väkiparran kokoomat

ja

museoon 26 p.

elokuuta 1893 saapuneet esineet. Kts. Ark.
Kom. pöytäk. 15/IX 1893.

Räisälä.

Tasataltta mykevillä . laidoilla. Pit. liki 57,
lev. 37 ja paks. 15 mm. Saatu taloll. Antti
Karoseltp, Hytinlahdesta.

Kiyikirves, tylsäksi nakerrettu. Pit. 120, lev,
64 x 59 ja paks. 37 mm. Taloll. Heikki Happoselta , joka löytänyt pellostaan.

Tasataltta sianselällä, kärkikatkelma . Pit.

7, lv. 33 ja paks. 30 mm. Taloll. Juhana Lykkäseltä joka perinyt sen.
4. Taltta, jonka terä on rikkihakattu. Poikkileik
kaukseltaan melkein puoliympyräinen. Pit. 57,

