1877.
1869.

D. Rautaisia esineitä.

Tuulos.
81. Kaksiteräinen miekka, jonka lape 49 2 cm

Kons.pöytäk.

ja kahva 11 2 cm pitkä ; väistinrauta puut- 3/V-88.
tuu (epäilemättä

hukkunut), nupinpuoleisessa

poikkiraudassa on kaksi läpeä; lappeella on
jälkiä ikäänkuin run.tapaisista kirjaimista.
Miekka löyd. Haaksivalkamasta, on myöhemmän
rauta-ajan muotoa. Kts. sen kuva Heikelin
kertomuksessa kuinaisj. Hauhon kihl. siv.

70.
Hauho.

Poikkirauta miekan kahvan nupist24. 8 cm pitkä, keskeltä 2 2 cm 1. ja 1 4 paksu. Löyd.
Hyvikkälän kartanon maalla. Kts. Heikelin
kert. siv. 72 N° 124.
Juurikuokka myöhemmältä ajalta, noin 262 cm
pitkä. Löytöpaikka tuntematoin. Kts. M.Y:n
pöytäk. 6/XI -77 Heikelin luett. lopussa.
E. Katolisaikainen vaate.

1870.
Siperia

Luettelo kansantieteellisistä esineistä,
jotka professori August Ahlqvist tutkimusmatkaltaan v. 1877 valtion määräämillä varoilla Woguleilta ja 0stjakeilta osti, ja
jotka hän samana vuonna syksyllä Historialliseen Museoon ilmoitti.
Luettelossa alanumerojen jälkeen merki_
tyt sivumäärät viittaavat Aug. Ahlqvistin
esineistä tekemään luetteloon Hist. museon
verifikaateissa s. 189 a (v. 1877?). Vrt.myös
"Unter Wogulen und 0stjaken",
Societatis Scientiarum Fennicae
XIV:ssa löytyy.

joka Acta
Tomus

469:84.Janakl
a.
Messukasukka.

1877.

1870.
Siperia

61.(50) Terän puoleltaan kapeneva keltti pronssista. 83 mm pitkä; suusta 53 mm leveä
ja 13 2 mm paksu; kummassakin kyljessä
ruosteen syömä pitkänsoikea reikä; poikil.
Seuraavat saviastiankappaleet ovat
löydetyt Irtysch'joen rannalta.

62.(51). Saviastian ylälaidan kappale koristet- (valok.6820)
tu pyöreillä kuopilla ja ruusatuilla viivoilla seuraavalla tavalla:
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63. (51).Kaksi saviastiankappaletta; koristetut
pyöreillä kuopilla ja suoraviivaisesti.

64.(51). Kaksi saviastian kappaletta, koristetut ainoastaan kuopilla.

65.(51). Kaksi saviastian kappaletta

koristetut

kuopilla ja pilkkuviivaisesti, pilkkuviivaiset koristeet toisessa ovat selvät, toisessa ruusatut.

66. (51).

Kaksi saviastian kappaletta, koristetut

pyöreillä kuopilla ja puolikuuntapaisilla
koristeilla.

67.(51).Yksi saviastian kappale, koristettu
kuopilla (puolikkaat jäljellä) ja pilkkuviivaisesti sekä kolmion tapaisilla syvennyksi.11ä.

68.(51). Yksi saviastian kappale, koristettu
kuopilla ja sekä suora-• että pilkkuviivai
sesti.

(valok.6820)

1877.

1870.
Siperia.

69.(53). Suorakaiteen tapainen kappale tiiliteetä
-tapaisella ristillä.

merkitty

Kiviaseita:
70.(52). Molemmista päistään teräväksi hiottu
nuolenkärki viheriätä kivilajia; 94 mm. pitkä;
18 mm leveä ja

5 mm paksu; ase on keskeltä

katkennut vaan liimattu; toisesta kärjestä
särö irtaantunut; kärjiltään lappeet hiukan
särmällä.

1871.
Pirkkala

Lyseolaisen Nordin lahjoitus SMY:lle
ilmoitettu 11.12.1877. Kuittikirja

N° 477.

Omituisesti mutkalliseksi kasvanut sauva
puusta, jota Runebergin laulaman von Konovin sanotaan käyttäneen; säilytetty Schwanin perheessä Piispalan talossa lähellä
Tamperetta.

1872.

Vapaaherra G.A. Gripenbergin lahjoitus,
joka SMY:lle ilmoitettiin 11.12. 1877. Kuitti
kirja

N°

478.

Rautainen kannus, jotenkin eheä.

