1901.
3957.

Atle. Salmen kaksi lähetystä, jotka val
tion kokoelmiin lunastettiin yhteensä
'21 markasta 50 pennistä huhtik. 22 ja
toukok. 15 prnä 1901.

Kivikaudelta.
Asikkala.

1.

Tasataltan teränpään katkelma; teränpääs
tä kapeneva; teränsuu eheä; 67 mm pitk67 mm leveä; 18 mm paksu. Kalkkistenky
län Koskisen torppari Heikki Lamminpää
löytänyt Hakalan suota kyntäessään noin 3
vuotta takaperin.

Uudelta ajalta.
22 kappaletta kirjaimilla varustettua
paininpuikkoa, jotka Kirkonkylän Yäkelän
torpan isäntä Juhan Kustaa teki v.1869
painaakseen kirjaimia hautaristeihin.

Padasjoki.

Kynttilänjalka raudasta, seisova: kolmell
jalalla ja jalkapuolessa varustettuna
hertanmuotoisella levyllä;. kynttilää pidättää vieteri. Kirkonkylän Hietalantalo
isännältä saatu.

Pukinsarvinen paimentorvi, varustettu
kahdella henkireijällä. Saatu Nyystölänkylän Suutalantalon isännältä Johannekse
ta.

Keskitangon ympäri kääntyvä, kolmella

Hollola.

jalalla seisova kynttilänjalka kahta
kynttilää varten. Saatu Sairakkalankylän
Pekarantalon isännältä Aaretilta.
S.

Samanlainen rautainen kynttilänjalka kuin

3.257:2.Padasjok
hautakudelt
Rannerenkaan
puolisko prons
sista l koristet
tu siksak-viivoilla.Nyystälän kylän Suutolan talon
isäntä Johanne
löytänyt "eulu
a"- nimisestä
pellosta kyntäessään noin
30 vuotta takaperin.(saman
esineen toinen
puolikas on
3383:1.)
3.159:3.0unotun
paksun kaularen
kaari katkelma
pronssista .
Kirkonkylän
-Isonsaksalan
muonamies Sipi
löytänyt Hietalan mäestä kivi
kolusta noin
15 vuotta takaperin.

-1901.
NQ 5:n allamainittu. "Nostavan maalta Lan

3957.

kisten pellon niskalta" Jokelan torppari
poika löytänyt huoneen perustasta kaivaessaan tänä keväänä.

Kivikaudelta (?).
Padasjoki.

9.

Kolmeen kappaleeseen. särkyneen isorrouolei
sen aseen jäännös, jossa hiomisen jälkiä. Yhteensä 207 mm pitkä; 84 mm leveä
35 mm paksu. Kirkonkylän Isonsaksalan
muonamies Sipi löytänyt "Kalsporin" mäestä kivirauniolta suoriessaan noin 30 vuo
ta takaperin.

3958.
Torro
(Tammela

Nattvardskalk af tenn, af enkel form;
foten dock ovanligt hög,

ofvan refflad

sarat försedd med tv& pärlband. Höjd
22 cm, fotens och skålens uttersta diameter 9 * cm, vikt 635 gram. Stämplar;
tre kronor, krönt A. D.R.dL Kaiken,
åtföljdes af ett litet

tennfat 1 paten.

- Insändes af hr K. As Pettersson och
inlöstes 29 maj 1901 för 18 mark tili
Statens Historiska Museum. Kaiken har t
digare tillhört Torro binehus i Tammela
socken.

