1893.
2978.

Löytty Toholammelta .

Toholampi.

2979.

Kiertokoulunopettaja Kust. Adolf Pettersonin keräys toukokuun 24 p. 1894. (Kansatieteel. museoon läh.sjä:niskähousut I tykkilakki
helminauha ja tulukset.).

L:ynämäki.

Tasataltta, varresta katkennut ja myöskin
terästä vahingoittunut. Pinta on teränlaskun
puolella särmäinen. Pit. 100, lev. 49 ja pks.
36 mm. Kasulan kylästä.

Tasataltta (melkein kirveenterä). Viheriäistä
kiveä. Kasulan kylästä. Pit. 106, ,lev. 39 ja
paks. 24 mm.
Tahkon puolisko (?), suippupäinen. Pit. 104,
lev paksupäästä 40 ja lev.30 mm. k11uttisten
kylästä.

Masku.,

Vasarakirves, pieni vasarapäässä ja siitä
vähän vahingoittunut. Pit. 159, lev. 65 ja
paks. 41 mm. Tammenmäen torpasta ; arveltu
tuoduksi Nousiaisista sannan joukossa".

Nousiainen.

Kirves, tasaleveä ja ylipäästä

rikottu.

Pit. 89, lev. 49 ja paks. 30,5 mm. Pakasten
kylän Efraimin torpasta.

6. Tasataltta, ruman näköinen ja vaillinaisesti
hiottu. Pit. 87, lev. 39 ja paks. 21,5 mm.
Löytöpaikkaa ei sanottu.

(valok.V.A.
20:10).
(-"- 4677).

1893.
2979.
Nousiainen.

Tasataltta, ohut ja tasaleveä. Pit. 57, lev.
30 ja paks. 10 mm. Alakylän Mäkilän torpasta.
vlyöhemil:ältä

W.ynämäki.

rauta-ajalta.

Kaksiteräisen miekan yläosa Kasulan kylän
Junnilan talosta . Kolmiosaisessa nupissa
nähdään pronssipilkkuja. Pit. 52 sm. Löytöpaikka noin kivenheitto talosta kaakkoon (?)
mäen rinteessä.. Talon piika yritti ottamaan
vitsan maasta niin sai käteensä miekanterän, joka pisti ylös maasta. Noin 50
syitä tästä on hietakuoppa, jossa on huomattu hiiltä noin 2 korttelia pinnan alla.
Sylen päässä oli pieni vajonnut soikea
kuoppa. - Samalla mäellä noin ; kilometrin
päässä

ainakin

3 tai 4 hiiltenkivasta.

Uudelta ajalta,
Uusikirkko,
(Varsin-Suomes
sa).

Lemu.

9.Sageli tupen kanssa, sen käsikopassa on
kruunua. Tupessa on

3

3 läkkilevyn solitusta.

Männäisten kylän Hakalan torpasta.

Lyhyt saneli ilman tuppea ja käsikoppaa.
Koko pit.

79 sm. Kallelan talon Lehtosen

torpasta.

Nousiainen.

Hoikkanen nistomiekka . Neliskanttisen
kädensijan ympäri on vaskirihmoja kierretty. Koko pituus 1 metr. Pakasten kylän
Sipilän talosta.

Mynämäki.

Hopeasormus, kullattu ja 4:11ä rengashilkulla . Kalelan kylän- kaulan talosta.

(valok.V.A.67:12)

1894.

2979.

Hopeainen kantasormus, kullattu ja neliö-

Mynämäki.

piirroksella kannassa. Sillanpään talosta.

Neljä housunsolkea hopeasta. Piirustukset
niissä kahta eri muotoa .

Pieni hopeinen rengassolki, kullattu. Laajuus
20 mm. Haapasten kylän Maulan talosta.

Hopeasyllän, kullattu ja venäläisillä kirjaimilla

;((., . 1;,'i mainittu mistä.

r›inttiläialka tinasta empire-tyylissä. Pohjan
alla on kirjoitus : P.C.LEMAN. STOCKHOLM.
Korkeus 22,5 sm . Kalelan kylän Maulan talosta.

Tinakannu Kustaa III kuvalla kannessa. Korkeus kannen päällä 20 cm. Kasulan 'kylän Mäkelän torpasta.

Uusikirkko.
(Varsinais-Suom)

Masku.

Pieni messinkipikari Lehtimäen torpasta.
Kork. 52 mm.

Kynttilänjalka hietakivestä

neliskanttinen;

jalka vähän vahingoittunut. Kork. 98 mm.
.eräästä
torpasta Kankaisten alueelta.
-

. Vaatteitten silitys2alli lasista . Laajuus
87 x 89 mm; korkeus

33,5 mm. Kasulan kylän

Vennakan talosta.

Nousiainen.

22. Pöytä koristetuilla jaloilla; kansi puuttuu.
Nynäsin torppari Aug. Sillanpään lahjoittama.

1894.
2979.
Masku.

23. Tuoli kierrosmuotoisilla jaloilla, nahkaphällyksi3lä

ja topattu karvoilla.

ten talosta.

Mynämäki.

24. Peili, särkynyt ja muutenkin pilaantunut,
mustissa kehyksissä, Peltolan torpasta.
Kork. 43 ja leveys

39 sm.

Läng2t, koristetut leikkauksilla ja keltai
sella maalilla ?

Vanha satula, Haapasten Wartin talosta.

Tuohella päällystetty rukoustgrvi, jolla
Haapasten kyläläiset kutsuttiin kotihartauksen pitoon. Kylän venhin ukko, joka oli
paras kirjantuntija piti hartaushetken.
Viimeksi omisti sen Haapasten Martin isäntä. Pit. 91 sm.

2980.

Koneenkäyttäjä

K.A. Lindströmin kerää-

mät esineet 31/V 1894.
Vihti.

1. Kourutaltta, tasaleveä; pit. 79, lev. 38 ja
paks. 18 mm. Vihdin Nummelan Tuusan maalta
löytänyt työmies H. Mäkinen.

