1907.

4844.
Alajärvi

Ullava(Kälviä)

2. Reikäkivi kiillegneissiä sitä muotoa, kuin
kuva osoittaa; 11.1 cm pituinen; 9.5 cm
levyinen ja 2.8 cm paksuinen, reijän läpimitta noin 3 cm (keskeltä noin 2.5 cm).
Esine on löydetty Kälviän pitäjän Ullavan
kappelista "Päivärinnan maalta" Löytäjä Antti Päivärinta - ei ollut paikalla, mutta
tämä on löydetty samasta paikasta, josta
ennenkin on lähetetty" (vrt. nr. 2067:4: tasataltta, löyd. Kälviän Välikylästä, taloll.
M. Päivärinnan lahjoittama).

4845.

Förteckning öfver de förem1 från stenoch järnildern, som enkefriherrinnan Constance Hisinger, f. Ramsay, pä Fagervik
förärat till Finska Fornminnesföreningen den
4 april 1907. Se föreningens protokoll och
verifik.

Inga

Frn stenäldern.
1. Liten tvärvxa eller mäjsel af en tät svart Berg
art, bredast vid eggen, fyrkantig genomskärnig,
6.25 cm läng, 4.6 cm bred.

(valok.10174)

1907.
4845.

(vid eggen), 1.35 cm tjock.

4645:1 1/1

4845:2. 1/1.

2. Tvätyxa eller mäjsel af en svart bergart;
femkantig genomskärnig
slipad; 8 x

eggen särdeles vä

5.5 x 1.85 cm.

. Liten tjocknackad rätyxa

af bergart; ntgo

hvälfda bredsidor; den ena smalsidan tämligen plan, den andra ojämn, antagligen
skadad; yxan afsmalnar upptill; 8 cm lång
3.4 cm bred, 2 cm tjock.

45-: 3.

1907.
4845.
Ingo.

4. Tväryxa eller mäjsel af en grå bergart
fyrkantig genomskärning; bredsidorna och den
ena smalsidan plana, den andra smalsidan
kupig; eggen nägot bredare än nackpartiet,
9.85 cm lång, 4.4 cm bred, 2.2 cm. tjock

4845:4. 1/1.

4845:5. 1/1.

Tväryxa eller mäjsel af en svart bergart;
fyrkantig genomskärning

den ena bred

pian, den andra bredsidan och bägge smalsidorna svagt kupiga eggen litet bredare
än nackpertiet; 8.9 cm lång, 4.9 cm bred,
2.45 cm tjock.

Tväryxa eller mäjsel af
sexkantig ge&mskärning; 11.8 cm lång, 5.4
cm bred (ofvanom eggen), 2.2 cm tjock.

Rätyxa af skandinavisk typ; bred nackad;

1907.
4845.

fyrkantig genomskärning, svagt kupiga smal-

Ingo.

och bredsiddr, eggen smalare än midtpartie',
11.65 cm lång,

6 cm bred (ungefär i midten)

3.2 cm tjock.

Fragment af en båtformig hammaryxa af en
grå bergart, som är afbruten i midten
och hvars ena ända, efter det den blifvit
skadad, har blifvit glatt afslipad på tviiren. Denna återstod af yxan har antagligen
blifvit begagnad som hammare, ty på hvardera smalsidan synes nära skafthålet en
genom knackning ästadkommen

fördjupning

(valok.6417)

(af hvilka fördjupningar dock endast den
ena (a) är fullt tydlig, medan den andra
är endast påbörjad och längre). Denna fördjupningar skulle sannolikt. ge stadga åt
ett snöre, med hvilket hammaren bands fast
i skaftet. Kring skafthålets smalare undre
mynning finnes en uppstående ring, långs
öfversidans rygg en ås eller söm mellan
två grunda f2ror, fragmentets längd 7.1 cm l
bredd

8

cm, tjocklek (vid skafthålet)5.15 cm,

Föremålen nris 1-8 hafva hört till
aflidne friherre Edvard Hisingers samlig
och äro enligt Hisingers svärssons öfverstelöjtnanten frih. G.A.K.Gripenbergs uppgift
hittade dels pt Brödtorps, dels på Kalkulla ägor i Ingo socken. Närmare uppgi
ter saknas, dh frih. Hisinger icke hade
upprättat någon katalog öfver dem.

Från järnåldern.
Eldslagninzssten af kvartsit af ovanlig
form, närmast liknande stenen Hackman, Die

1907.
4&45.

ältere "12.isenzeit in Finnlad I, Atlas pl.

Ingo.

14 fig.

7; genomskärningen fyrkantigT de

bägge ändorna run6ade och knackade, på de
nästan lika breda bred- och smalsidorna svaga slagspåri 11.6 cm lång,

5 cm bred, 4.7

cm hög. På en påklistrad etikett står skrifvet med bläck: funnen å Brödtorps vid plöjning veren

1886".

1907.
4845.
Ingo.

4845:9.
4846.

Fru asessorskan Jenny Maria Tallgren skänkt till Finska Fornminnesföreninge
Prot. 4/IV 1907.

Nådendal.

Ett

par hvita ullstrumnor, stickade

af e

Nådendalsgumma (nu död).

En leksaksjägare af ylle, af en typ som
är, allmän i

Nådendal. Dylika leksaker

såldes -åtminstone ännu för ett par år.
sedan vid ångbåtsstranden vid fartygens
ankomst. jägaren bär brun hatt, grön
frack, bössa (också yllestickning) i band
öfver axeln, gula byxor, bruna stöflar.
Längd 27 cm.

