1868.

Tattaridske med vanlig af lederrernsor
Kuopio.

F.L.S.

flätad snärt. Bkaftet, omlindadt med skinnrem
har en tung jernklump i ändan. .rärad af kol
legan vid Högre Elem. skolan i Kuopio magister
W.Bockström till F.L.S. 1842 2/XI, § 6. Ver.
Bok,s.336 och 394. Färlings kat.,n.868.

Sexsidig runstaf med kort genomborradt
Tavastehus.

F.L.S.

handtag och årtalet 1789, förärad af expeditören vid postkontoret i Tavastehus Otto Tandefelt till F.L.S. 1843 8/2, § 8. Ver. Bok,s.392
Färlings kat.,n.910.

Några näfverarbeten, som begagnas af
Jyväskylä.

F.L.S.

allmogen i trakten af Jyväskylä: rensel (tuohikonttonen), mjölkkutting (nassakka), stöflar
(virsusaappaat), högre skor(virsat), låga större och små skor (löttöset), förärade af provincialläkaren D;r GJ.Schilc t åt F.L.S. 1843
5/4,§ 2; cf. prot. 1849 4/4, § 4; Ver.Bok,s.
336 och 394: Färlings kat.,n.913-6 och 2014.

692.
Storkyro.

Två stenredskap: a) en liten yxa med

F.L.S,

skafthål,(Jmf. J.R.A. Antiqvit6s,fig.13 och 1 J)
yxan 89 mm 1.,45 br., 31 tj.; och b) en rät- (valok.V.A.
16:4.)
mejsel med väl conserveradt bett och smalsidoAJ
na med skarpa kanter, mejseln 96 mm 1.,45 br.,
15 tj.; funna i 8torkyro socken och förärade

1868.

af doktor 1,..A.Castr6n till F.L.S. 1849 4/4,
Storkyro.

prot.,§ 3. Ver.Bok,s.390; Färlings kat.,n.824
och 825.

Smal sexkantig runstaf med kort handtag
Keura.

F.L.S.

och skåror för alnmått; är svart troligen af
pörtrök och har ett årtal 1495, hvilket troligen är senare inristadt. Förärad af länsman P.
G.Bergman i Kearu genom student K.G.Borg till
F.L.S. 1849 4/4, prot.,§ 3. Ver.Bok,s.392; Fär
lings kat.,n.902.

Smal läderördel med messingsbeslag och
Paldamo.

F.L.S.

ett slags gammalmodigt lås, hvarå årtalet 1474
finnes konstlöst ingraveradt, jemte "vidhängan
de knif"; tillvaratagen i Paldamo och förärad
af bergskonduktören Holmberg till F.L.S. 1849
2/5, prot., § 5. Ver. B.,s. 336 och 394; Färlings kat.,n.903.

695.
Ristijärvi.

Bågstock med benbeslag, prydda med sira F.L.S.
ter, hvilka på dylika beslag icke äro vanliga
; tillvaratagen i Ristijärvi kapell af
Hyrynsalmi socken och förärad af bergskondaktören Holmberg jemte föregående nr. Ver.Bok,s.
334 och 392; Färlings kat.,n.872. Jemte denna
inkom från Litt. 821 en af bergskadetten Holm-

