1910.

5572.
Mariehamn.

Oktanten som uppgifves vara från 1700talet, ligger i ett träfodral, och allt är
af trä, med mässingsskrufvar och sikt samt
en elfenbensplatta med inskrift
I. Uring fecit

5573.

London.

Rouva Olga Lehtisen Turusta lähettämät
kivieJlineet, lunastetut 25/6 1910 44 mk:sta.
Verif.

Sauvo(?).

Veneenmuotoinen vasarakirves, lyhyenläntä

le-

veä. Pituusakseli käyrä, selässä valinharja,
reikäaukon sisäpuolella hulpio, ter eteenpäin
levenevä, kanta nuppimainen, hieman viottunut.
Mitat 188 x

75

x 54 mm. Lienee Sauvon kirkon-

kylästä löydetty.
Kaksoiskourutaltta harmaata kiveä, raskas, vartalo pyöristetyn nelikulmainen. Toinen pää ehyt, kouru syvä, toinen pää osaksi

pilaan-

tunut ja lohkeillut. Kouru siinä selkäpuolella, keskentekoinen, tylppä. Mitat 172 x 50
x 37 mm. Kuin edellinen.
3.K:ourutaltta, tummaa kiveä, pyöristetyn nelikul
mainen. Kouru matalahko. Terä ei suora. Mitat 149 x 36 x 28 mm. Löydöstä ks. edellinen
4. Tasataltta mustaa kiveä, ohut, tasaleveä,
lattea. Läpileikkaus

. Hiottu.

Mitat 98 x 39 x 14 mm. Löydöstä ks. ed.n:ro.

1910.

5573.
Piikkiö.(?)

5.

Tasataltta, nelisivuinen, hyvin hiottu, ohutniskainen. Kouru matala. Esine on profilissa
aivan oikokirveen tapainen. Mitat 111 x 46 x
30 mm. Löydetty luultavasti Piikkiön Pussilasta.
Oikokirves, viheriää kiveä, läpileikkaus nel
kulmaieen soikea, hyvinhiottu. Kanta epäsäännöllinen. Mitat 124 x 44 x 71 mm.
Löydetty samoin kuin edell.
Oikokirves, nelisivuinen, hiottu. Lappeet +ka-

+kylkiä

peammat . Kanta hiomaton, rosoinen, leveä.
Mitat 104 x

33 x 27 mm.

Löydetty samoin kuin ed. nro.
Poikkikirves, kauttaaltaan hiottu, lyhyt. Läpileikkaus puoliympyrä, kanta viisto. Terä,
rikkinakerreltu. Mitat 75 x L5 x 27 mm.
Löydetty kuin edll.
Tasataltta tummaa liusketta kanta suora.
Läpileikkaus

. Terän kulmat pyö-

ristetyt. Mitat 108 x 47 x 21 mm. Löydetty
kuin edell.

Tasataltta, leveä, ohut, teränsuu tasaiseksi
hiottu, tasakantainen. Toinen lape aivan tasainen, toinen hieman mykevä. Yleensä hiottu, mutta ei sileäksi . Mitat 134 x 74 x 22
mm.

Löydöstä ks. edell.

Tasataltta, pieni tummaa kiveä, hyvin hiottu
ylt'yleensä; kanta tasainen. Läpileikkaus
nelisivuinen. Mitat 52 x

38 x 15 mm.

Löydöstä ks. edell. nr.

Talletettu
Teknill.Korkee,
koulun miner.
geol.laitokser
kokoelmiin.
valok.9290).
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12. Tasataltta tummaa kiveä, ohut, niska epätasainen; Kauttaaltaan muuten hiottu. Läpileikkaus

. Mitat 58 x 37 x 10 mm.

13. Teräase tummaa kiveä, lattea, nelisivuinen,
terälle soukkeneva, pyöreäteräinen kanta le
vein, osaksi vikaantunut. Mitat 149 x 30 x 10
mm. Löydetty samoin kuin edell. numero, Piikkiön Pussilasta, todennäköisesti.

55'74.

Sigillstamp, hittad i maj 1910 af ur-

Eura.

makaren Aug. Uotilehto vid gräfning i hans
ny upptagna trädgård, belägen vid östra
stranden af Ahmasojas utflöde i Eura å.
Såld genom hr Hj. Tollet, Eura socken, för
15 mk till Hist. Museet i juni 1910.
Sigillet visar två lejon, hållande en
krönt ullsax, hvaröfver initialerna AES.
28 x 25 cm, af järn med litet järnhandtag.
30 cm hög.

5575.
Lempäälä.

Soikea tuluskivi, 9 cm x

5,9

cm x 3,45 cm.

Esineen on noin pari vuotta takaperin loy.
tänyt Lempäälän Vaikmalan kylässä asuva
sepänpoika K. Nurmi saman pitäjän Lipon kylän Nikkilän talon maalla, ennen suona olleesta luhtaniitystä, noin 1 km kylästä etelää
päin . Löytäjältä lunasti toht. A. Hackman
V.H. Museolle 3/6 1910 4 mk:sta.

