1904.

4337.
Helsingfors.

4.

l':rössa af svart kläde med blankläderskärn
samt två blå och (öfve-2st) en -gul revär

Sabel med läderslida och mässingsbeslag
å handtag och slida samt svnrt gehäng.

Paltå, lik syrtuten [\'' 1, men längre och
af tjockare. tyg.

4338.

Neiti Anna Yalin möi histor. museoon
2 markasta 22 p. Tammik. 1904;

Wesilahti.

Kourutaltan mustaa tiivistä kiveä; kouran
puoli tasainen, alapuoli pyoliympyräinen.
11,11,!'

Terä ollut rikkunut, mutta on teroitettu uudestaan siten että teränlasku on
hyvin j:rkl-ä. 94 mm. ptk., 36 lev.,
20 pks. Löytänyt kaivoa kavettaessa kesällä 1902 rfesilahden pitäjästä Kirkonky
iän alueelta Yurala nimisen talon maalt .
Löytäjä talollinen Vihtori Pyhältö.

4339.

Työmies G. Karlsson möi 30/1 1904
valtion kokoelmiin 5 markasta;

Rautaisen rasian kenties viime vuosidal- ta. Se on suorasivuinen ja suorakulmainen, kannella varustettu, jossa on ympyräinen nuppi. Pohja 129 x 113 mm, korkeus
94 (nuppi poisluettuna).'falkeaksi maalattu;
kukin sivu maalattu kirjeenkuoren näköiseksi, jonka keskellä on musta sinetti;
kannessa on nuly,i sinetin kohdalla. Kirkkonummen pitäjän Leivosbölen kylän Skolan

1904.
4339.

talosta tuojalle myynyt syytinkivaari
Frostell.

4340.

Varatuomari Rudolf Jackin keräämiä

Antellin Delegat
onin ost.luettemuisnaiskaluja; lunastettiin Antellin ko lo NP 223.
koelmiin 5 p. Helmik. 1904.
Sisältää esineitä kivikaudelta sekä var
ja myöh. rautakaudelta. Esineet luetella n
samassa järjestyksessä kuin ne ovat
Jack'in omassa luettelossa.

Karttula.

Korkeabarjainen tasataltta karjalaista
mallia vaaleanharmaata savi (?) liuskekiveä. Poikkileikkauskuvio:
.128 mm. ptk., 38 lev., 33 pks. Löyde
ty v. 1891 vanhanvanhaa ("urgammal")asun
nonjäännöstä kaivaessa Wernasvedessa olevan Linnonsaaren rannalla, Käpysalon
kylässä Karttulan pitäjää. Löytäjä silloinen tilanvuokraaja ("landbon") Daniel
Jäntti (nyt talollisena Utrianlahden ky
Iässä: Karttulan pit.). Jack sai esinee
19/1 1900 lahjaksi.

Värttinänpyörä litteästä luonnonkivestä,
joka on melkein ympyräinen, mutta tuski
mainittavasti hiottu; reikä yhtä leveä
joka paikasta. 41 * x 40 mm. ristiinsä,
15 * pks. Entisistä ajoista säilytetty
Talluksen kylässä Karttulan pitäjää.
Jack sai sen loismies Akel (Aksel?)
Huuskosen kautta talollinen Petter Tolo
selta Palorannan talosta mainitussa kylässä.

