Runstaf, elegant skaren i svart ebenHelsingfors.

holtz i form af en promenadkäpp med rand knopp
vid handtaget; stafvens spets afbruten. Har
tillhört kapellmästaren vid Finska gardesbatalijonen Tverjanski; förärades 1859 af handlanden Stolpe. Ver.Bok,s.140; Holmbergs kat.,s.91
Färlings kat.,n.341.

Yxa
Wichtis.

af diorit med afrundadt bett: endas

den afbrutna. starkt skadade bettändan. 40 mm L
63 br.,24 tj. Fannen i Vanjärvi by af Wichtis
socken och förärad af magister Hällström 1859.
Ver.Bok,s.141; Färlings kat.,n.342.

Två stycken stenredskap, funna i Vanjär-

354.-5.
Wichtis.

vi by af Wichtis socken och förärade af vice
pastor Dahlberg 1859. Ver.Bok,s.141; Färlings
kat.,n.343 och 344. Redskapen äro följande:
Bred och stor rätmesel af ciorit, 137mm 1.,
55 br.,28 tj., afsmalnande mot öfre ändan; bettet bortbratet.
Hålmejsel af syenit, starkt afsmalnande mot öfre ändan; väl bibehållen. 108 mm 1.,42 br.,22
tj.

356-7.
Lempälä.

Två stycken mejslar af kiselskiffer,
till skaftdelen knapphändigt slipade, funna i

1859.

356-7.

Lempälä socken och inlösta 10/8 1859 af klocka

Lempälä.

ren derstädes:
Tann rätmejsel. Led snedt triangulär genomskä ning och pian undre sida. 112 1.,38 br.,14 tj
Dubbelmejsel, bildande i ena ändan en bred
i den andra smalare ändan en halmejsel med
starkt skadad egg. Ver.Bok,s.141; r'ärlings k
n.345 och 346. 100 mm 1.,47 mm br.
Lösen utgjorde 50 kopek.

358-60.
Lempälä.

Messhake, räke1sekar och relikkors af
Lempälä församling:
358. IVesshake af röd pressad sammet, kantad med
gult siden och fodrad med lärft. På framsidan
löper ett gult srnalt längdband. På baksidan ä o
fragmenter af en kyrieskrad från katolska tide
fastsydda, så att de bilda ett kors. Bottnen
är,af guldtråd, hvarå i silke och guld sömmad
figurer och grupper äro fästade. Öfverst ses
en körsfigur omgifven af gyllene moln. perunder befinner sig en grapp af den heliga jungfran med gloria tillbedjande jernte Josef,det
på marken liggande,strålomgifna Kristasbarnet.
Nedanom framställes Maria och Elisabeths möte
sarat ännu lägre nedMaria3. bebådelse,dervid Maria sitter med en bok på sitt knä under en bal
dakin. Engeln knäböjer till höger om henne med
tillbakavikna, brokiga vingar sarat hållande i
handen ett språkband, hvarå i halftutplånade
majuskler läses: ave (virgo klara?). Lägst ned
på korsets fot äro tvenne sköldar fästade, den

