1859.

317.
Kastelholm.

Bardisan, funnen på vinden å Kastelholm
kungsgård och härstammande antagiigen från
slottstiderna; förärad af licentiaten K.A. Bomansson 1859. Ver.Bok,s.140; Holmbergs kat.,s.
81. I stället upptar Ignatius,s.53,en "stridsyxa med sirater å bladet", men resp. nrn 35 är
bunden på en yxa utan sirater. Förvexlad antag
ligen med 257 eller 536.

Fickbetsman af jern med skala på messin
Äland.

skifva: från Äland, förårad af licentiaten K.
A.Bomansson 1859. Ver.Bok.,s.143; Färlings kat!.
n.431.

Estniskt brudsmycke af förgyldt silfver
Estland.

föräradt af licentiaten K.A.Bomansson 1859.
Ver.Bok,s.143; Färlings kat.,utl.afd. n.667.

320.
Saltvik.

Plogbill af ovanlig storlek, funnen i (valok.V.A.80:19
en ättehög ander Qvarnbo by i Saltvik socken (-9 - 4318.)
och förärad af licentiaten K.A.Bomansson 1859.
Ver.Bok.,s.143; Färlings kat.,n.437.

321.
kland.

Fynd från ättehögar på Äland, antagligen i östra delen af Saltviks socken, beståen-

1859.

321.

de af knif(saknas), liten skära och en böjd (koko löytö

Åland.

spjiatspets af jern, samt ett skadadt dubbelsk valok.4320.)
ligt spänne jemte fragment af ett annat, ett
par enskaliga skadade ovala spännen och ett

(valok. V.A.

stycke bronsked af svensk typ, förärade af li

43:15.)

centiaten .K..A.Bomansson 1859. Ver.Bok,s.144;
Holmbergs kat.,s.69 och 82.

322.

Kalenderdosa af messing med påskrift:
Runstafven försvenskad 1787. En beständig almanack. 0:Norman Lik n:c, 135. Förärad af ber
1859/
mekanikus V.Brehmer/. Ver.Bok,s.140; Pärlings
kat.,n.330; Holmbergs tryckta interfolierade
katalog,s.23.

323-30.

itta stenredskap från Loppis socken,

Loppis.

uppsamlade och förärade af pastorsadjunkten
J.A.Lindström 1859. Ver.Bok,s.140 och 143; Pär
lings kat.,n.331-37 och 409. 3edskapen äro följande:
23.

Yxa af diorit med obetydligt snedslitet och}

81 mm 1.,50

skadadt dett, från Sorri hemlian i Topeno by.

br.,23 tj.

324. Trubbig huggen bettända

af en diorityxa från

66 mm 1.,58

Hautahuhta hemman i Läyliäis by.

br.,39 tj.

Bred rätmejsel af hård,något vittrad lerskif-

110 mm 1.,55

fer med/ena sidan brutet bett, från Hautahuhta br., 25 tj.
hemman i Läyliäis by.
Smal välslipad yxa af diorit med snedslitet

89 mm 1.,34

bett, från Punnola hemman i Launois by.

br.,25 tj.

