1859.

otan närmare appgift, 1859. Ver.Bok,s.143:
Äland.

Färlings kat.,n.429.

Konstläs af messing med inskriften:
Saltvik.

Carl Otto Salonius; förärad af Curamgerens E.

V. Klerck 1859. Ver.Bok,s.143; Färlings kat.,
n.430.

Två kanotfragmenter, af hvilka det ena
Joensuu.

ser ut som vore det urgröpt med eld och antag

i'olvi järvi.

ligen något groft huggverktyg; funna efter Hö
tiäinens fällning vid Sotkuma by och förärade
af ordningsmannen i Joensuu A.Johnson 1859.
Ver.Bok,s.144; holmbergs kat.,s.91.

Fällknif och galfel, hvilkas benskaft
Pojo.

hvardera äro märkta: Tidich 'Jzannarsson Anno
1702. Förärade af Major Iu.Gadolin i Pojo
1859. Ver.Bok,s.144; Färlings kat.,n.438.

Väl bibehällen tveeggad hugvärja från
Carl XII:s tid, hvars klinga år märkt med ett
och samma monogrammer, som n. 4 i denna katalog: förärad af kollegierådet A.Collan 1859.
Ver.Bolz..,s.144; Färling, utl.ald.,n.610. En-

ligt uppgift af löjtn. Malmberg anställd vid
arsenal

i Stockholm är n:o 414 typen

för Karl XI:s svärd, n:o 1845:2 löi-. Karl XII:e

Frimurarkrage, bestående af ett rödt ocp
Saga.

grönt sidenband med rosett i samma färg; frimu
rarförkläde af hvitt sämsk, kantad med rödt
bleknadt siden och prydd med röda sidenrosetter; portfölj, öfverdragen med tryckt lärit
och invändigt utsydd med paljetter och slingrande bladornan.enter på blått siden. Dessa saker äro hittade på Karuna gård, som fordom egdes af de tre biskoparne Gezelius och deras
slägt, saat förärades till museum af öfverstelöj.tnanten Tamelander 1859. Ver.Bok,s.144.
Holmbergs kat.,s.92; Färlings kat.,n.439-40.

Frimurare-insinier, hvilka tillhört
Wasa.

navigationsläraren i Wasa hofrådet Carl Gustaf
von Schoultz (±.19/X 1779 på Sveaborg,

1841

4/9 i Vasa) och bestå af: Ett franskt på pergament från Dunquerque 5799(1799) utfärdadt
frimararediplom; försedt med ett i bleckdosa
inneslutet sigill; ett förkläde af sämsk. , gar
neradt med blåa band; en medaljong med frimurare-emblemer å ena sidan och von Schoultz makas Eva Kristina. Kalmbergs initialer(?G.E.K.)
jemte en flätad matta af hennes hår på andra
sidan, fästad vid ett blått band (som numera

