1917.
7288.
Kiikala

. Oikokirves, kuin edellinen mutta pienempi

a

ei suorastaan terävänsoikea,

läpileikkaus
vaan soikea.

Hiukan kannalle soukkeneva.

93, 52, 22 mm.
L. ks.

ed. nro.

Tasataltta, harmaata kiveä, tasaleveä, paksuhko, terän lasku vain toiselta puolelta,
Sivusärmät, eritoten etupuolella, fasetoidut.
72, 40, 22 mm.
L. ks. ed. nro.

Suomusjärvi

Tasataltta harmaata kiveä, nelisivuinen,- niskalle soukkeneva, kyljet viistot terän las
kun puoleiselle lappeelle päin.
Lappeet hyvin hiotut. 67, 41, 14 mm.
L. Aug. Lepistö Kylänpään tilan Hankala
pellosta. Suomusjärven pitäjässä.

o. Kappale valkeata kvartsia. 53, 30, 17 mm.
L. ks. ed. nro.

7289.
Helsinki.

Löytö, joka elokuussa
Helsingin luoteisliepeeltä
torpet'ia ja

1917 tavattiin
läheltä "Fiskar-

jonka toht.. Axel

0. Heikel toi

Knsallismuseoon 3/8 1917.
Osa ruumishaudasta, johon kuuluu kappale
arkunpohjasta, johon on tarttunut multaa ja
vaat een jätettä, sekä tällä pohjapalasella:
kappale miekan tupesta, jC)ka on olut nahkasta ja puulujituksella varustettu, messinkinen sotilasnappi, johon on tarttunut vaa
tett.a (?), piikiven palanen, joka on muodos-

1917.
7289.
Helsinki

tettu juuri sellaiseksi kuin käytettiin
piilukkoisissa pyssyissä, pieni rautapalanen,
kenties tulusraudanosa, liereää 6-8 mm:n
paksuinen ja

77 mm:n pituinen puUpuikko,

sekä liitupiippu, jossa on nahkasta muodoste
tu varsi n. 11 cm:n pituinen. Koko ylempän
lueteltu kalusto näyttää viittaavan siihen,
että hauta on ollut sotilaan hauta.
Löytö tavattiin, kuten ylempänä on
mainittu Fiskartorpetin läheltä, tietä tehtäissä ja olivat esineet olleet erään aidan luona. Löydön lähettyvillä oli tavattu
useita muitakin luurankohautoja, joten paikalle kaikesta päättäen on haudattu jonkun sodan aikana kaatuneita.

7290.
Nousiainen

Kanttori E. A. Yleniukselta 16/8 1917
Smk.25:60 lunastetut esineet. Verif.

Kivikaudelta.
Oikokitves, nelisivuinn, ohutniskainen,
jotenkin pitkä, melkein tasaleveä_ levein
kohta kirveen keekikohtaa

alempana .-

Laitat 160, 55, 28 mm.
Kirveen ohi tallettanut Vadavainion
Junnilan ent. talon poika Ville heikinpoika

löytötietoja ei ole.

Uudelta ajalta.
Taskumatti tinasta, sylinterimäinen, yksi lai
ta tasainen. Pohjan ulkopinnassa puumerkki
ler

. _ Kansi lyhyen toron päällä, kiinni-

