1885.
2385.
Tenhola.

Linen; korkea kaulus on kaksinkerroin käännetty j.a mustalla sisustettu; hihat nahalla
sisustetut; messinkinapeissa Suomenmaan vaakuna;
liepeet kanuunankuulan repäisemiä.

Ratsastushousut sinisestä verasta samoin sinisellä kaksiniitisellä kankaalla sisustetut,
puntit ovat pitkin matkaa ulkosivuiltaan napeilla kiinnitettävät; napit puusta kupuriaiset sileällä messinkilevyllä päällystetyt.

Lyhyt nuttu samanlaisesta kankaasta

saman-

laisilla napeilla varustettu ja samanlaisella kankaalla sisustettu kuin ratsuhousut.

Kiiltonahkainen univormunvyö, varustettu miekan kannattimella ja messinkisoljella, jonka
vaakunan muodostavat kaksi takajaloillaan
seisovaa jalopeuraa jotka etujaloillaan nojaavat ympyrää vasten, jonka päällä kruunu
ja sisällä kolmepientä kruunua.

2386.

Salomon Wilskmanin seitsemäskolmatta lähetys , 12 jouluk. 1885, Etelä-Pohjanmaalta
ja Pohj.-Hämeestä. Hist. etn. mus. verif.5829.

Kiviajan esineitä:
Alaseinäjok

74. Nalkin tapainen tasataltta, terä vino ja molemmilta puolin laskeuva, pit. 126, lev.45,
peräpuoli suippeneva, paks. 37, poikkil. neliskulmainen. Alaseinäjoen kylästä karia Keltamäeltä.

Obs.Herman Wilskman , ei Salomon.

1885.
2386.
Alajärvi.

75. Kivinuila, iso, pyöreä, varsireikä iso, poiklävistäjä 110-117, korkeus 91.

kil.

Kuvitettu monella ristikkäisellä pilkkuviivasarjalla. Paavölan kylästä talokas Matti
Paavolalta.

Reisjärvi.

Tasataltta, terän lasku kaareuva, pit. 76,
lev. 37, kapeneva, paks. 82, poikkil.
Kalajoen kylästä Kalajoen koskesta löytty.
Tasataltta, terän lasku vähit. kaareuva, pit
62, lev. 38-32, paks. 1027 poikkil.
Löytty samasta paikasta kuin edellinen.

Rautalampi.

Tasataltta, pitkä, ainoastaan terä hiottuna, pit. 218, lev. 46, kapeneva, paks. 18+,
Rautalammin pitäjästä Veku-

poikkil.

raniemeltä Pienenlahden torpan pellosta.

Kannus.

Tasataltta, terän lasku taitteinen, pit.
71, terän lev. 42, kapeneva, paks. 10, poikkil
.

Honkalan kylästä Matti Honkalalta

äQämääräiseltä
Vähäkyrö.

Tulikivi, paulakuurna iso, pit. 882, ruskeata kivilajia. "Perkiön kylästä talokas
Jaakko Huovarista".

Kiuruvesi.

Valinkivi,

3

nuppia varten. Kiuruveden

pitäjästä "Hingunniemen" talosta.

Myöhemmän rautaajan esineitä:

1885.
2386.
Viitasaari.

82. Keihäänkärki,varsiputkella varustettu,,outoa
muotoa, pit. 285, poikkil.

(valok.5522).
( -"- V.A. 70:5).

•

Viitasaaren pitäjän Hilmon puustellin torpan peltomaasta löytty.
Vähäkyrö.

',Löytö tehty peltoa tehdessä Savilahden kylän maalta. Mäkimaalta, länttä kohden, 1 ven
virsta kylästä (luita ei kysytty). Samasta
paikasta löydettiin jo lunastettu hopeakanki. Saatu torppari Jaakko Kotsalalta (?
Keteseltä?). Löytöön kuului: a) Kaksisuinen
miekka, neljässä osassa ; b) yksisivuinen
miekka , vääntyneenä; o) Keihäänkärki , varsi- b=(valok.V.A.65:2)
c ...(valok.V.A. 70:2).
putkinen, pit. 420
d) kirves,
( -"- 5574).
e) kuolaimet, kahdessa osassa

e=(valok.V.A.76:3).

ynnä siihen kuuluva rengas;
f)

koveli

g) rautainen ruoskanpää
h) sirppi, kahtia katkennut; i)sir2

pii pienempi kuin edellinen; j) rautainen, ilman kovin syömä veitsen (?)terä; k) taittunut
vaa an selkä (?)
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nykyinen pituus

1) hevosenkenkä, myöhemmin toisten

joukkoon joutunut.
Myöhemmiltä ajoilta:
Kivijärvi.

Miekkaveitsi ("hirschfänger"). Pudasjärven
kylästä Hiekan talosta Erkki Juhanpoika
Vesteriseltä.

Iisalmi.

Vasama.

Karstula.

Kanuunaluodin puolisko. Karstulan tappelutan
tereelta.

g=(valok.V.A.76:10,

1885.
2386.
Ylistaro.

Hopeainen kullattu rintasolki, kruunu-ko_
ristuksella koristettu. Ylistaron pitäjästä
Näykkilän puustellin torpasta.

Ilmajoki.

Silasolki, Ilmajoen emäkirkolta Seppälän
Saunamäki torpasta mäkipellosta löytty.
Tästä lähetyksestä on maksettu:kivinuijasta
(n.75)3:-,5 taltasta yhteensä 8:-,tulikivestä
3:-I valinkivestä 1:-,keihäänkärjestä (n.82)6:Savilahden kylästä. yhteensä 26:-,rintasoljesta
2:-,lippaasta 5:-,muista esineistä 6:-,koko lähetyksestä yhteensä siis 60:-).

2387.
(Ruotsi).

Kenraali Joh. Aug. Sandelsin öljymuotokuva kullatuissa puitteissa (kopla); taulun
korkeus n. 1 m lev. 88 sm

alalistassa kir-

joitus: "Fält-karskalken Grefve Joh.Aug.Sandels f. 17 31/8 64 1. 18 23/1 31. Taulua
seuraa sen valokuva. H. Museolle lahjoittanut kuvatun 2:sen poika, kenraaliluutnantti
Sandels Ruotsista (hra Emil v. Qvantensin
kautta 12/9 85. Kts. H.M. verif. v. 1885)s.
815.

2388.
Kokemäki.

Löytöjä hautarauniosta Kokemäen Köönikänmäeltä. Valtioarkeolögi Aspelinin tutkima suvella 1835; kts. Paikkakunnallinen Arkisto: Kokemäki, jossa löydöt ovat haudan
asemapiirrokseen merkityt.

