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Salomon Wilskmanin yhdeksäsneljättä lähetys

3 p. lokak. 1887, Satakunnasta ja Etelä-

Pohjanmaalta.

Kiviä.lan
Lempäälä.

aseita:

344.Veitsi, arkista muotoa, jossa terä ja varsi
muodostavat kulman

terä tylsisty-

neenä, pit. 128, lev. 37, pk.

Kuokkalan kyrc s

tä Jaaran torppari Oivio niitystä löytänyt ojaa kaivaessa.

Sahalahti.

345.Kourutaltta, erittäin hyvin ja kauniisti
tehty, viheriähköä kivilajia

pit. 235, lev.

40-, varsipuoli vähäisen kapeneva, paks. 33,
poikkil. alaspäin kapeneva. Raution kylästä
järveen ojaa kaivaessa löytty kahden kyynärån
syvyydestä.

Ruovesi.

Tasatalttal sirpaleita terästä lohjennut,
terän lasku kaareuva, pit. 812f lev. 49+, varsipuoli väh. kapeneva, paks. 21+, poikkil. p .
Kirkonkylästä provastin pellosta.

Siikainen.

Kourutaltta, kouru pitkä, aina varsipäähän
jatkuva

hyvin hiottu, pit. 131, lev. 33, paks.

28, korkeaselkäinen, poikkil.

. Haapakos-

ken kylästä järven rannasta.
Ilmajoki.

Tasataltta,

epätäydellisesti

hiottu, terän

lasku taitteinen, pit. 74, lev. 48, varsipuoli
kapeneva, paks. 17+, poikkil. L2-71 . Kokkolan
kylästä Jouppilan torpparin Huikun pellosta.
Ylistaro.

Tasataltta, pieni, jotenkin hyvin säilynyt,pit.

(valok.V.A.14:20).
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Ylistaro.

43-, lev. 31, paks. 9+, terän lasku kaareuva
vaan taitteinen. Heikkolan kylästä "Larvamilta Braksin talon pellosta".

Lapua.

Tasataltta, epätäydellisesti hiottu, terän
lasku kaareuva, pit. 702, lev. 372f paks.18-,
poikkil. suorakaiteinen. Tiisteen kylästä
Topparin pellosta.

Tasataltta, terän lasku vähit. kaareuva, pit.
70-, lev.34, varsipää kapeneva, paks. 12,
Tiisteen kylästä Topparin torpparin Räikän
pellosta.

Kourutaltta, ilman syömä, pit. 136, lev.43+,
kapeneva paks. 23, poikkil.

ciJ . Tiisteen

kylästä Topparin torppari Ala-Mäkelän pellosta.
Kourutaltta, kouru kovin matala ja kaareuten laskeva, pit. 69, lev.43+, paks. 18,poikkil. c:D . Tiisteen kylästä, samasta paikas
ta kuin edellinenkin löydetty.

Tasataltta

tai kaavinkivi, pieni, terävä,

pit.

paks. 122, Haapakosken

kylästä Kojolan talosta metsätieltä tien
vierestä löytty.
Tasataltta, täydellisesti hiottu, terä ympy
räinen ja vino, hyvin säilynyt pit. 87-5.,(te,rän)lev.44, suippeneva varsipää, paks. 19,

poikkil. C`~ . Haapakosken kylästä Kojolan
torppari Matti Latomäki pellosta löytänyt.
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356. Tasataltta, terä lohjennut, ePätäydellisesti
hiottu, pit. 110, lev. 43+, varsipuoli kapeneva,
paks.

16, poikkil.

. Löytöpaikka tuntematon.

Ebämääräisiltä
Vähäkyrö.

357. Tulikivi, pitkulainen, syvällä paulakuurnalla
varustettu, paljon käytetty, pit.93, lev.39.
Saarenpään kylästä Solkelan talon maalta
pellonojaa kaivaessa löytty.

Ilmajoki.

358. Reikäkivi, reikä iso, molemmilta puolin porattu

114 x 108, paks. 37, Kokkolan kyläs-

tä Juho Juopin pellosta ojasta löytty.
Ruovesi.

Omituinen kivimuodostus

syvennyksillä ja

avaimenreiän näköisellä lävellä varustettu.
Pekkalan talon maalta Sillanmäen torppari
järven rannasta löytänyt.

Vähäkyrö.

Ympyräinen

keskeltä kohoava, neljällä lä-

vellä varustettu tiilikivi, luultavasti kvnttiläJalka (viides läpi ja osa syrjästä poislohjennut). Lähettäjä sanoo sen

ukäärmeenku-

vaksi". Merikaarton kylästä Jaakko Sausolta,
metsästä löytty.
My:clhemmältä rauta-ajalta:
Messukylä.

Kaksi miekkaa, löytty Takahukdin kylästä
Käsälän talon maalta Veijalan mäestä kuokkakerrasta. a) Eheä kaksisuinen miekka, väis
tinrauta suora, nuppi

-muotoinen,

pit. 90.-j sentimetriä . b) Miekan lape, jotenkin edellisen muotoinen, ilman väistinrautaa ja nuppia) pit.

79x sentimetriä.

Kons.Pöytäk.12/XI-
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Viljakkala.

362. Ketjunkannatin rikkein ja pahoin kulunut,
pronssinen. Viljakkalan kappelista kirkonmaasta puolenkolmatta kyynärän syvyydestä
löytty kun on hautaa kaivettu.

Varhemmalta _(keski-)rauta-malta:
Ylistaro.

Löytö tehty Isossakylässä Jaakko Kauppilan
alaiselta vainiolta Kakunmäestä; "josta Ylistaron nimismies on kuvernöörille lähetetyssä
kirjeessä

9

päivältä kesäk.

1887

(N° 107)mai-

ninut". a) Soljen palanen, "iiriläistä kaunistustapaa; b) käyrä neula, lävellä varustettu
varsipää muodostaa ristin, nähtävästi rinta
neula vaatteitten kiinnittämistä varten;
c) veitsenterän pala, tasasyrjä vähäisen käy

(valok.7462)
(-"-V.A.37:2)

rä d)kaksi katkelmaa a):ssa mainitusta sol
jesta s jotka katkelmat löysi itsellinen Mari
Wahlqvist rauniosta Kauppilan talon maalla
Isossakylässä, Ylistaron pitäjästä. Isommat
kappaleet samaa soikea, jotka itsellinen Iisak Wahlqvist syksyllä 1813 löysi, tulivat
myydyiksi Tukholman Kansallismuseoon. Näistä
myydyistä kappaleista

on kuva A.K:n diar.

N° 287/1887. - Solki on kansainvaellusaikainen.
Kts. Finska Statens Historiska och Numismatiska samlingar; Alccessionskatalog N° 45.
(d:ssä mainitut kappaleet puuttuvat).

Laihia.

Pieni Dronssikunura, näht,kaarisoljesta, vii- (valok.5575)
dellä nupilla y.m. koristettu. Yrjälän kylästä Heikki Parkarin aitan alta löytty.

Lempäälä.

Valinkivi, toisella puolen kaava suorakaiteiseksi + toisella neljäksi nupintapaiseksi
koristukseksi, joista isoimman kaava muistuttaa edelläkäyvää pronsslkupuraa (n.364). Lah-

+)koristuksek
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den kylästä Alahailin talosta niittymaalta.

Historialliselta ajalta:
Ylistaro.

Nahkainen ja messinkinen malja, käytetty van
haan aikaan rahan kokoamiseen pidoissa Vöyrillä ; puiseen pohjaan piirrettynä: M.N. Wu
1500. Kaukolan kylästä.

Isokyrö.

Iso tinainen solki. Löytty Isonkyrön vanhas
ta kirkosta lattian alta ruumiin luiden
seasta, kuin lattia on purettu ja reilattu.
Rintasolki, helykoristuksilla varustettu. Löyt
ty vanhasta kivikirkosta lehterin lattian
välistä hajottaessa.

Rintasolki, helykoristuksilla ja kruunulla
varustettu. Löytty samoin kuin edellinen.

2pro..

, Jumalan emoa lapsi sylissä kuvaava,

neliskulmainen vaskilevy.

Luinen kepin pää?3 irvistävän miehOn pään
kuva, hyvin leikattu.

Taikakalu, omituinen, puun, kuusen, muodostama.
Rahoja 2 kapp. Agricolan testam., piirros
Lissabonin hävit.
(Tästä

lähetyksestä. on maksettu: ki-

viveitsestä

(n.344)4:-, kourutaltasta (n.

345) 5:-, muista kiviesineistä

24:50, prons

sikaluista (363, 364)5:-, kahdesta rautamiekasta 14:-, muista esineitä 4:50, siis yhteensä

57:-).

