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Verifikaattint
herra Ståhlber
stipendiaatti ylioppilas Vihtori Ståhlberg in luettelolap
pu bibliosapkeräsi kesällä 1902 Kokemäenjoen laaksoon teissa.
Esineet, jotka Porin Kotiseutuyhdistyksen

tekemällään muinaistiet.-maantieteellisellä

Kokemä .

1

tutkimusmatkalla. - Lunastetut Valt. Hist.4154:5.Kokemäki
Soikeamainen
Museoon 21/X 1902 16.- Smksta.
kovasinkivi rus
kehtavaa kvartKivikaudelta.
siittia,kummasKivikirves (oikokirves), latteahko, reunoikflkin päästä ta
saisenlainen,
kummaltakin
puo
ta särmikäs, niskalta rosoinen, muualta
lelta hiukan
hiottu, vuorilaji hienorakeista diabaasia notkolle ja korolle kulunut,
mitoiltaan 132, 66 ja 2'7 mm.Saatu Koke- sekä kummaltaki
reunalta parilt
kohdalta
nykyai
mäen pitäjästä Pyssymäen torpasta.
kana kaavittu
(tytöt ovat
käyttäneet kiKaksoistasataltta tummaa massamaista vuori Arenjauhoa,ehkä
veteen sekoitet
tuna,ehkäisevälajia, hyvin pieni (vallankin lyhyt),
nä keinona hevarsipäästä kourulle hiottu (näht. vart- delmällisyyttä
vastaan).Saatu
Kokemäeltä Pystamista varten), mitoiltaan 35, 35 ja
synmäen torpas12 mm. - Löydetty Kokemäeltä, Alapotilan ta (samasta pai
kasta k.n:o 1).
Mitoiltaan 79,
pellosta, talosta n. 250 m. etelään,
38 ja 24 mm.
kallion juurelle ojaa ka.:_vaessa, läh. jo
enrantaa.

"Naskalimainen", iskemällä laadittu, vaaleankarvainen piiesine, mitoiltaan 46, 24

ja
Keikyä.

Keikyä.

5 mm. Löydetty Kokemäeltä Juupelin

talon rannasta.
4. Soikea kovasinkivi valkeata kvartsiittia l kummal
takin puolen hieman korolle kulunut l mitoiltaan
87,46 ja 30 mm.- Löydetty Keikyän pit„Karhinie
men kylästä,vesWtöltä,läheltW lauttauspaikkaa .
Rautakaudelta.

Hume!
Keikyän pitä.
jästä, Tervapo/
siittia, nähtävästi luontainen, reikä on tin talon peli(
ta oli löydetty
kummaltakin puolen hakkaamalla tai muuten varsireiällä
varustettu ki•
kuluttamalla syntynyt. Laajuus 107 x 93 mm vikirves, jokE
oli myöty rep.
- Saattaa olla joko verkcnpainokiti. Löy- purille.
Lattean pyöreä reikäkivi ruskeahkoa kvart

detty Keikyästä, Villilän kylän venerannasta
.6. Rautainen keihäänterä l lehdeltä leveä ja molemmin puolin harjakas kärjeltå taipunut, varsi
ruodolla varustettu,pituus 263,1ev.40 mm. Löyt. Verner Valli Kunninmaasta l Kakkulaisen
pellosta,(kartan mukaan)Kokemäen pit.-Myöh.rau
ta-aika,vrt.J.R.Aspelin Antiquites etc.kuv.133
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Tumman piikiven kappale, yhdeltä puolen

Huittinen.

isketty, luontaisella, kaidalla reiällä
varustettu.

- Löydetty

Huittisista, Raja-

lan kylästä.

Pieni piikiven palanen, muilta paitsi y
deltä puolen isketty, missä liitumainen
pinta vielä on jäljellä. - Löydetty Huit
tisista Kallon talon pellosta.

4155.
Iisalmåla pitäjä.

Kaksi hopeaesinettä, jotka työmies Sampp. Ks. Kuopion läänin Kuv. kirjet,
Mähönen on löytänyt pellon plåntareelta tä Top. Arkistos.
sa 11 p:ltä syys]
tilalla n:o 5 Iisalmen pitäjästä Haapa- 1902, n:o 2760.
järven kylästä, ja jotka Kuopion läänin
Kuvernöörin lähettäminä Muinaistieteelline
toimikunta on lunastanut 3 Smk:sta 16/X
02. Esineiden yhteydessä on löydetty
myös 93 vaski ja 2 hopearahaa vuosilta
1661-1676, jotka niinmuodoin osottavat
ensinmainittujen esineiden olevan
Uuden ajan alkupuolelta:

Hopeasormus, aivan sileä ja koristamaton,
läpimitaltaan (ulkopuolelta ) 25 mm.

Hopeainen solki, läpimitaltaan n. 35 mm
pyöreä (eli rengasmainen), sileä ja koristamaton. Lienee käytetty paidassa eli
mekossa. Molempain lunastus yhteensä 3
mk.

