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Salomon Wilskmanin lähetys lunastettin
valt. kokoelmiin 16 p. Syysk. 1902.

Kivikaudelta.
Kuortane.

Kourutaltta, jonka teränsuu on kulmikas,
suupielissä hiotut kolot; lappeet tasaiset, kyljet pyöristetyt hiomalla, vaikka
niihin on jäänyt koloja. Ylipää hiottu

valok. 8064.)

teränmuotoiseksi. 81 mm ptk., 45 * lev.,
15 pks. - Löysi Juha Saari Kuortaneen
pitäjästä Rasulan talon peltoa tehdessä.

Wöyri.

Eheä kirves mustaa hienorakeista kivilaji

J. Tegengrens
brev 2/9 19:
a, mallikasta ja siroa tekoa sekä täy- "Alkärr torp
under Vannila
dellisesti hiottu. Poikkileikkaus
n:o 2 i Andiala
ligga i Alkrr
kantapää täysin hiottu. - 74 * mm ptk.,
by, nära grönun
rrot Ylihärmä,
49 lev., 19 pks. - Löydetty Wöyrin pitä- röden om den
stora Vesineva
jästä Antialan kylästä Mannilan maalta
mossen.
W 2 Alkärrin torpilla ; se tuli esille
"vanhaa ojaa perattaessa, kyynärän syvyy-

dessä savessa, Wesineva -nimisessä Kyröno
jassa - Löytäjä tai antaja torppari Jakk
ko Luoma.

Lapua.

3. Puikonmuotoinen kiviase; toinen pää hiott
viistoon kuten tasataltoissa tavallisesti,
toinen pää myös ollut teroitettu, mutta
siitä on pala lohjennut pois; vartalo
osaksi särmäinen. 67 mm ptk., 7 x 8 pks
- "Lapuan pitäjästä Poutun torppari Hatun
luoman varrelta Juha Wuorsnmaa

samalta

paikalta löy(tty) kun ennenkin, pellosta
Isokyrö.

josta paljo löytyi".
4. Kovasin rusahtavaa kiveä, sivut enimmäkseen
suorakaiteenmuotoisia (vaikkeivät säännöllisi
poikkileikkaus melkein suorakaide;yhdellä hio
tulla sivulla on samanlainen hiottu ura keske
lä kuin varhemman rautakauden tuluskivissä.
117 ptk,49 lev,-38-. mm pks.Kolme sivua on var
maankin hiottu;päät hiomattomat.- "Isonkyrön
pitäjästä loukon kylästä Juha vaisman pellosta löytty". Varhemmalta rautakaudelta.

412: .Kurikka.
Tasaleveä
kulainen kivi
11uska l jonka
toisella puolella on kehänmuotoinen
valinmp.otti ja
kaksi kaiverrettua kolon;
toisella puolen ainoastaan
hion.isen jälkiä
l
)ja raarmuja.
1452 mm ptk;
352 lev,12 pks.;
"Kurikan pitäjästä rinta pavolan torppari
Juha Kampi pel
losta löytty".
Uudelta ajalta.
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4125.

6.

Soikea kengänsolki hopeasta; ulko- ja sisäreunassa rivi pieniä kuhmuja ja nii-

Laihia..

den rivien välissä kolmas, jota muodos)
+)51 mm ptk.
taa isommat kuhmut.+ Laihian pitäjän
Kuppaalan kylästä Suilan talon maalta
löydetty. Antaja Matti Rapila.

Ilmajoki.

7.

Kolmiosainen pyhäinkuva messingistä ("plakett- triptyk") kreikkalais-venäläinen
syvennyksissä kuvien ympärillä sinistä ja
valkoista

emaljia. Siivet liikkuvat sa-

ranoilla; keskiosan päällä kaksi pienempää
kuva, ryhmää päällitysten ja kummallakin
sivulla 6-siipinen. keruubinpää. - "Ilmajoki
Peuralan kylä, Hoppalan talon maalia
(löydetty)

4126.

Hirvisalo". (löytäjä ?).

Kustaa Wassin lähetys lunastettiin valtion
kokoelmiin 19/IX 1902.

Kivikaudelta.
Kiikala.

Reiätön kirves rakeista kivilajia, eheä,
sirosti tehty; poikkileikkaus suorakaiteen
muotoinen, kanta tasainen. 76 mm ptk.,
41 lev., 26 1/3 pks. Löydetty Kiikalan

Suomusjärvi.

pitäjästä Litsin talon maalta.
Värttinänpyörä kivestä l litteä ja tasapintainen,
mutta ei aivan sileäksi hiottu,syrjät hiotut.
562 x 60 mm ristiinsä laaja l 8 pks.Löydetty
Suomusjärven pitäjästä Vähänperheen talon
maalta peltomaasta;löytäjä Frans Viktor Vähäperhe. Epätietoiselta ajalta.
Värttinänpyörä vaalean harmaasta kivestä;
toinen puoli tasainen(hiottU?),toinen luonnos
taan vähän mykevä;ympärysmuoto tällainen:
44 x 51 mm ristiinsä,11 pks; reikä samanlainen kuin edellisessä.Löydetty Suomusjärven pitäjästä Puustelin talon maalta.Löytäjä Kustaa
"Aleval"(?).

