, 1900.
3909.
,appajärvi.

Filstomisen kautta saanut

Tasataltta

kolmikulmaisen poikkileikkauksen. Ainoastaan terä ollut hiottu, teränsuu on
sievästi katkennut. m ränlaskunouoli tumman sinervä, toinen rappeutunut vaaleaksi (kiven alkuperäistä pintaa). 158 mm.
ptk., 34 lev., 21 pks. Löydetty peltomaasta, peltoa kuokkiessa kivisellä mäellä jokivarrella Lappajärven pitäjän
Koskelan talon maalla. Löytäjä Matti
Vainionpää.
Teränkatkelma tasataltta, poikkileikkaus
/ykevällä puolella 2 harmaata
täplää, muutoin mustan sinervää kiveä.
Katkeaman pinta tasainen. 70 mm. ptk.,
55 mm. lev., 15 1 pks. lyyty Lappajärvenpitäjän Koskelan talosta, löytänyt
Ville Koskela yksineljäsosa kilometrin
päästä länteen päin mainitusta talosta.

Alahärmä.

Iso tasaleveä tasataltta,

harmaata kiveä

poikkipäin raitanen, huolellisesti hiott .
218 mm. ptk., 59 lev., 32 pks. Poikkilei
kaus teränsuusta katsoen

.Toinen

kylki hiottu särmäis-ksi. "Löydetty auratessa Riitakorvesta peltomaasta kolmen
kilometrin päästä "(Kumpulan talosta?).
Talokas Manuel Kumpula Alahärmästä (löytäjäkö?).

3910.

Luettelo esineistä, jotka Atle Salmi ke
räsi ja 28 markasta 50 p.'stä möi valtion kokoelmiin 27/XII 1900.

1900.
3910.
Hollola.

Kivikaudelta.
Kauttaaltaan hiottu kourutaltta, kantapäästä kapeneva, poikkileikkaus segmentin muotoinen. *138 m. ptk., 37 M. lev
28 m. pks. Järventaustankylän Uotilantal n
Mäkeläntorpan poika Antton löytänyt vuo
si takaperin torpan läheisyydessä olevasta pellosta.
Tasataltan teränpään katkelma, jonka
teränlaskun yliosa kourulla, teränsuusta
pari murenaa lohjennut pois, toisen la
peen kummassakin särmässä pari vastakoh
taista lovea. 61 M. pitkä, 47 E. lev.,
21 m. paksu. Saatu Mauskivin kylästä
Alatalon isännältä Erikiltä. Löytö-paikka
tuntematon.
Vasarakirveen kantapään katkelma. 86 ffl.
pitkä, 55 m. leveä, 37 m. paksu. Saatu Mauskivin kylästä Laitielan kartanon
muonamies Kustaalta.

Löytöpaikka tun-

tematon.
Tasataltta, kauttaaltaan hiottu, poikki
leikkaus suunnikkaan muotoinen, teränpää
lähenee kirveentapaista laskua. 64 M. ptk.
26 m. lev., 13 M. paksu. Laitielankartanon muonamies Jonas Lindholm Housuusuon ojaa kaivaessaan noin 20 vuotta
takaperin.
Koski.

Puolikas tasataltan teränpään katkelman
ta, hiottu. 36 m. pitkä, 32 m. leveä,
paksu. Saatu Etolankylästä Enolan
talon pojalta Johannekselta. Löytöpaikka

Hollola.

tuntematon.
Vaaleankarvainen tuluskivi,67 mm ptk,38 lev
25 mm pks.Järventaustan kylän Kauppilan talon muonamies "Erikke Vilt" löytänyt potaat
tia nostaessaan talon viereisestä pellosta
viime syksynä".(Rautakausi) (valok.5426).

1900.
Ho
3910.
Hollola.

7.

Epätietoinen esine, mahdollisesti luus_ta. 54
mm pitkä. Sairakkalan kylän Pekaran talon
isännältä "Aretilta" saatu.

Hiottu suhteellisesti isoreikäinen värttinänpyörä.

37

mm läpimitaten. 15 mm paksu.

Pinnolankylän Keskitalon isännältä Johannekselta saatu. Löytöpaikka tuntematon.

Uudemmalta
Pitkä ja kapea keihäänterä raudasta; ruoto
väännetty ja poikkileikkaukseltaan neliömäinen. 46 stm pitkä. Okeroisten kylän Pietilän talon poika Oskar löytänyt "Miekkiön-

Terä poikkileikkaukseltaan neliömäinen.

maaksi" nimitetystä niitystä noin 20 vuotta sitte.

Piilukirves raudasta, .pitkäsilmäinen. 12 cm
korkea; Järventaustan kylän Uotilan talon
Mäkelän torppari AretiltP saatu . Löytöpaikka
tuntematon.

Matala valinkauha raudasta; ruodolla va-.
+)
rustettu. Manskivinkylän isännältä Erikiltä
saatu ja löydetty saman talon viereisestä
pellosta ojaa kaivaessa.

Kengänsolki vaskesta, varustettu kaksinkertai
sella palkimella. Saatu samoin kuin n:o

3.

Nahkaiset virsikirjan kannet. ,Saatu samoin
kuin n:o 4.

+)Alitalon

1900

3910.
Hollola.

Litteä ympyriäinen

pienellä suulla varus-

tettu viheriäinen lasipullo. Saatu Sairakkalan kylästä Pekaran talon isännältä Aretilta. Pullon alkuperä tuntematon.

Kolmireikäisellä silmukalla varustettu 'Pii
(\..n
-muotoinen ketpunkrassi" sekä \.\J`P
junosa messingistä. Sairakkalan. kylän Pekaran talon isäntä Aretti löytänyt vanhaa
rakennusta hajoittaeesaan.

Pitkäsilmäinen ja korkeasapsainen

piilu-

kirves raudasta. Saatu samoin kuin

n:o.8.

Putkikeiliäänterä; putkensuu avara ja varustettu kahdella vastakkaisella naulanreijällä; lappeet terävänä harjalla.
248 mm pitkä. Saatu Pinnolankylästä Alitalon isännältä Oskarilta. Löytöpaikka
tuntematon.

