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seoon lunastetuista kaluista.

1.

Vuotkin, (lap. viietkim ) peuran sarvista teh-ty koristuksilla varustettu ase, millä petä -

jän jälttä kaavitaan, 76 mm. pitkä, päässä ko..me silmää, joista kahdessa renkaat vaan on to - nen särkynyt, merkitty kirjaimilla LITS

ja

vuosiluvulla 1779 . Saatu Inarista.
2.

Samanlainen esine kuin edellinen, uusi, 214
mm. pitkä, käyttämätön, .-3aatå
" Kollom " (lap.) peuransarvinen ase millä
petäjän kyljestä kaskut lykätään pois , jo
tenka jäisi 1. pettu tulee esille, 112 .mm.
pitkä, uudenlainen käytetty. Inarista.
Tavallinen Lapin lusikka, ("pastem") peuran sarvesta, varsi

132 mm. pitkä.

Inarista, jossa nyky jään jo enimtriten pide
tään tätä esinettä puusta.
'20ineusamanlainen pitkäveteisemmällä pesällä,koriatettu lyhytvartinen, jossa 4 silmusta
vaan joista yksi särkynyt. 98 mm. pitkä.
Ruskeat laukunsarvet (nizsön-lauha-Soarvih)
peuransarviset, koristetut, noin 100 vuotta
vanhat, 192 mm. pitkät.
Värttinänlumpio ("sneldde") peuransarvesta,
käsin sorvaamalla tehty, vanha, 39 mm. läpimi
taten; 19 mm. paksu; • renkaallisilla juovilla
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koristettu.
(Värttinä, jonka kuontalo on miltei samanlai nen kuin ennen vanhaan Suomalaisilla on ollut,
on jo pari kolme miespolven Inarissa ollut käytännöstä hyljättynä y
Samanlainen lumppio, kuin edellinen vaan tum enempi ja hiukan suurempi, 47 mm. läpimitaten;
17 mm. paksu myös Inarista.
laeulikko, ("nallu-koatti") kuuluva vaimoväen
tupeksiin, sarvinen putki koristettu, 85 mm.p.
erään kätevyydestään tunnetun lappalaisen Antti
Kainun tekemä , Sodankylän Sompiosts.
"Raha" (lap.) vaski ja lävistetyillä hopeanapeilla koristettu sininen verkaliivi korkealla
pystykauluksella, joka punaisilla ja keltaisilla
kaistaleilla on eri aloihin jaettu; täöistä
vaimoväki ennen vanhaan (noin 40 a 50 vuotta
sitten ) piti kauhtanan alla varsinkin sääski
aikana rintansa suojaksi. (vert. Silb- i.raka"
V. Dubent iltä : Lappland och Lapparne ss. 159160 ).

Inarista.

Kolmetoista kapl. tanskalaista ja ruotsalaista
pientä hopea- ja kuparirahaa, vanhin vuodelta
1650 , nuorin vuodelta 1784, löydetyt eri paikoista Inarin kirkkokentästä, peltoa tehdessä.
Paikka on ikivanha markkinapaikka, jossa vielä
nytkin vuosittain markkinat pidetään; sitäpaits
siinä myöSkin Lappalaisilla muinaisina aikoina
on talvikotansa olleet kuten vielä nytkin on
lukuisat kirkkotuvat. (laatikossa).
L oimaa.

Suuri tavara-arkku, jonka komea raudoitus ei o

