1537.
Viipurin pit.

Pronssiajan silmälasien muotoinen solki
palkimella. Toinen ympyrä särkynyt ja puuttuu (valoa. 6468.)
siitä kappale. Löydetty (milloin?) Tiikanurmen(-"- V.A:33:14.)
laitumelta ja lahjoittanut museoon insinöörieverstiluutnantti tri K.F.Pipping. Färl.
1914. Kuvannut J.R.Aspelin Muinaisjäännöksiss
etc. s.91 ja 93 sekä Alkeissa s.61; A.Hackman
SMY:sen Aikakausk:ssa XVII s.391.

1538.

(valok. 6193.)

Pieni hopeainen kehäsolki, 22 mm laaja.

Viipurin pit.
Hely, nähtävästi pronssia; pakanuuden aik.;
valok. 6193.)

riippuva renkaassa; vähän rikki.
N:o 1 ja 2 ovat löydetyt Kir,
kosaaren vanhasta hautausmaa
ta lähellä Viipuria. Ne lahjoitti museoon everstiluutnantti tri

Fär

lingin luettelossa eivät ole

Jyvääkylä.

Yksi pari lappalaisia nahkakintaita, rasakkaita,(joista toinen puuttuu). Ne lahjoitti yliop
pilas Savander. Färl. luett. 917.

Rovaniemi.

Pieni luinen nuuskapullo erityisellä luukulla
pohjassa. Färl. luett. 1956. Pohjassa vuosiluku 1724. (

Vöyri.

Aspelinin kautta?).

Pieni, 4-kulmainen, uudenaikainen pronssisolki
josta paljin puuttuu. Orneerattu. Löydetty Ber
byn maalta v. 1849.

Färl. luett. 2034.

kengänsolki.

1538.
Ylihärmä.

6. Sydämenmuotoinen hely raudasta, silmuke sen ylä
päässä. Pit. 5 stm. Ignatius l en
luett. n:o 338 siv. 39. 2ärlingin luett. 1260.

Esineitä Färlingin luettelossa, joiden
löytöpaikkoja ei tunneta:

Kaksiteräisen rautamiekan

ruotoineen: kärk

puuttuu. Koko pit. 70,5 stm. Färl. luett. N:o
1930. Kuuluu mahdollisesti Vöyrin Rekipellon
löytöön N:o 15.

Kaksiteräisen rautamiekan teräkatkelma. Pit. 21
stm. Olisiko kuulunut edelliseen niekkaan? Färl
laett. 1932.

Kaksiteräinen.rautamiekka 3:ssa kappaleessa.
Färl. luett. 1931. Kts. Vöyrin Rekipellon löytöön N:o 15. Kappaleitten pitaus on : 151+565+
170 Lrit 1,_;nsimmäiseen kappaleeseen kuuluu väisti4
rauta ja katkennut ruoto.
kilven kiskorautaa
Kaksi solitusrautaa kilpeä varten: toinen vähän
päälle 29 stm. pitkä, toinen vähän vaille 20stm
pitkii; toisessa 3, toisessa 1 naula. Ignatius'
en luett. 393; Färl. arv. 1933.

Puinen kopla keskiaikaisesta criekasta. Originaa
li hukkunut. Suurin osa kahvasta puuttuu; kärki
on myös vahingoittanut. Pit. 1,225 mtr. Färl.lu
ett. 1944.

1538.

Varsijousen varsi. F'ärl. 2047.

Varsijousen varsi. Pärl. 2048.

Varsijousen varsi, edellisiä
lyhyempi; sen luut tavallista rikkaammin leikkauksilla
koristetut. Pärl. 2049.

Jousen vekarat. Färl. 888. Färlingin mukaan
pitäisi olla vielä, kaksi, jotka puuttuvat. (Kt
V:o 1384-85).

Veitsenterän muotoinen .painetti, jossa leima
P.K. Färling 2052.

Piilukolla varustettu tulivehje, käytetty tulen
sytyttämistä varten. Färling N:o 2055, jonka mu
kaan tullut 5W :sen kautta.

Leveä nahkavyö 10:11ä solituksella ja suurella
soljella, kaikki messingistä. Färling 1412,jon
ka mukaan tullut SkY:sen kautta.

Paimentorvi sarvesta ja tuohikehällä leveämmäs
sä päässä. Siihen kuuluu nauha, jossa riippuu
linnun kynsi. Färling 1986.

Iessinkinen mittauskone. Färling 1984.

1538.

Puurasia, jossa on vaaka ynnä 5+7 punnusta.
Kannen sisäpuolella on kirjoitus: B.W.Meijer,
Capit och Inspector öfwer Måtto och Wigt utj.
Stohr-Furstendömet Finland, A:o 1735. Färling
897, jonka mukaan tullut Suomal. Kirjallisuuden Seuran kautta.
rasia
Soikea messinkinen tobså ilman koristeita ja
kirjoituksia. Färling 2041, jonka mukaan tullut
SMY:sen kautta.

Vapaamuararisinetti, messinkinen, puisella varo
rella. Lahjoittanut pormestari J.Nygren. Färi
1969.

Sinetti punaisella kivellä, johon on aarretta
kirjain A. Lahjoittanut pormestari
J. Nygren. Färi. 1965.

25. Berlocki,lyhytvartinen ja metallinen, valkoisella kivellä, jossa rintakuva (km/26). Färlin
1967.

!,8:1,8#0,
Kaulauslauta ynnä tukki. Kaulauslaudassa on
siluku 1615 (nähtävästi myöhemmin on siihen
piirretty myöskin vuosiluku 1415). Takin toise
sa päässä näkee numerot: 160..? Färling 1987.
Ignatius'en luett. 587.

Lessinkipeltinen viulu. Färling 1985.

Karstula.

28-32.

Viisi rautakuulaa eri kokoa (suurin 40 ja

1538.

pienin 21 mm.diameterissä). Ovat löydetyt Sei

KarStula.,

väsahon kankaalta Lintulahden läheisyydessä K:
tulassa v. 1870 maata kuokittaissa peltoon. Li
nevät paikalle joutuneet 1808-vuoden sodassa ja
arvellaan olevan ruotsalaisia. Museoon jättänyt:1
forstmestari Alb. Gebhard (mutta milloinka?).
Samaan löytöön kuuluu. myös
33-34. kaksi kanuunankuulaa, mutta niitä ei voi varmaan määrätä.
Kts. Hist. Etngr. M:s Ver. 1828-1876.s.622.

05. Kaulauslauta, 76,5 stm pitkä ja merkitty mm.
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Ignatius'en luett. 588, Färlingin luett. 1988.

,
35(a) Kaarle XII aikuinen miekka,katkenneella kärjet
lä. Lahjoittanut tuomari J.Nygren. Färl. 1959.
Kahvassa kirjoitus:

A7c.)1/

Omituinen rautapuntari, johon kuuluu kaksi kouA
kua, kaksi(isompaa) rengasta ja messinkinen nu
merotaulu rautakehän sisässä. Mainittu Färlin
gin luettelossa kahdessa paikassa: sivulla 100
jossa sanotaan tri K.A.Bomanssonin lahjoittama
si, ja siv. 165, jossa sillä on n:o 2070. Tarkoitetaanko molemmissa paikoissa samaa puntari,,
saattanee herättää epäilystä.

Riimisauva, 4-kulmainen ja 37,5 stm pitkä.
Tuloaikaa museoon ja antajaa ei tiedetä. Liene
Venäjän Karjalaista muotoa (kts. Gottland, Ant.
Sml. 11:509-14,491-4; IV:466.),mutta alkaa maa
liskuussa. Verif. kts. Hist.Etnograf. Museets
Verif. 1876-85.s.562.

1538.

Vid revision 1913 anträffades nedanhämn
da numrerade frimurarinsignier, hvilka dock in
genstädes katalogiserats.

Förkläde, hvitt med blå kanter, rosetter och
band.
0rdensband med rosett, hvitt med blå kant.
Ordensband, blått med påsydd 0 i femuddigstjär
na, samt yxa, allt af mässing.
0rdensband, skärt med grön kant,och mässings
0 med femuddigstjärna.
0rdensband, blått, med på proderadt J.B., passare och vinkelhake samt växtornament, och vidhängande passare och vinkelhake af mässing.
0rdensband, blått, med vidhängande elfenbens
nyckel.
Ordensband, grönt, med vidhängande mässings
Andreaskors i sol.
. 0rdensband, litet, grönt, med mässings pennor
korsade.
'6. Ordensband, litet, grönt, med korsade mässings
pennor.
47. 0rdensband, grått, litet, med vidhängande mässings kors.
0rdensband, litet, blått, med elfenbens nyckell

