226.
Rovaniemi.

torfvan å Tolonen gästgifveri i Rovaniemi och (valok.V.A.
förärad af bergskonduktören A.F.Thoreld 1856.

69:19.)

Ver.Bok,s.117; Färlings kat.,n.195.

Båestock, hvars benbeslag äro ornerade
Rovaniemi.

med s.k. falska spiralsirater, bågblock af jern
och tvänne klumppilar, af hvilka åtmitstone
den ena varit befjädrad; frrån Rovaniemi socke ..
Förärade af bergskonduktören A.F. Thoreld 185:.
Ver. Bok,s.117; Holrnbergs kat.,s.81 o. 90; Fä
lings kat.,n.146,198,204 och 205.

Stridsyxa för fotfolk med bibehållet
Kärsämäki.

men troligen för transporten förkortadt skaft;
yxans bett 2 qvarter längt; från Kärsämäki kapell af Pyhäjoki socken. Förärad af bergskonduktören A.F.Thoreld 1856. Ver.Bok,s.117; Färlings kat.,n.196.

Hacka af jern, primitiv och sliten. Me•
Kittilä.

den skall, enligt tradition, lappske trollkar
len Torajainen uppgräftat färsta äkertegen i
Kittilä kapell af Sodankylä socken; tegen var
belägen å Rautusjärvi hemman i Köngäs by. Torajainen bodde på vestra stranden af Ounasjoki
elf midt emot det ställe der Loukinenjoki utfaller i densamma. Der visades för Thoreld To

1856.

rajaisen kiukaat; han genomgråfde dem, reen fan
Kittilä .

endast några förmaltnade renhorn. Ver.Bok,s.
118:

kat.,n.229.

Bågstock med ornerade men ofallständiTervola.

ga benbeslag, saknande trissa och tryckpinne ;
bågblock af jern och tvänne obefjädrade klumppilar; från Tervola kapell i Kemi socken. Ver.
Bok,s.117; Holrnbergs kat.,s.81 o. 90; Färlings
kat.,n.147,199,206 och 207. Förärade af bergskonduktören A.1'.Thoreld 1856.

Bågstock med jern- och ornerade benbe- 231 b.Bågblock
Sotkamo.

slag, tryckpinne och trissa bibehållna; från

af jern. Igna-

Sotkamo socken. Förärade af bergskonduktören

tii kat.N:o 1(22,

filos.magister Anders Ferdinand Thoreld den 17
December 1856. Ver.Bok,s.117; Holrnbergs kat.,
s.81 och 90; Färlings kat.,n.145,197,200-203.

Paolanko.

Ha1fvan af en afbruten eldsten af ljusgrå qvartz, från Raapanarnäki hernman i Puolank
förärad af bergrn. A.F.Thoreld på Holmbergs ti
Ver. s.118; Färlings kat.,n.1991.
bägblock af jern sarat 4 klumppilar,af hvilka
blott två ha±va sin befjädring delvis i behål4

232-3.
Wichtis.

Två stenredskap af kiselskiffer från
Wichtis, förärade af malmletaren L.A.Lauraeus
1856. Holmbergs kat.,s.26; Färlings kat.,n.
176-7.

=N:o 1592.

