1859.

323-30.

Hålmejsel af hård diorit med något skadadt oc

79 1.,31 br.,

Loppis.

täljdt bett, från Launois gård.

19 tj.

Öfre ändan af en afbruten yjLa;hård lerskiffer

76 mm 1.,44 br,

från Ourajoki by.

33 tj.

Hålmejsel af kiselskiffer, starkt skadad på

95 1.,49 br.,

alla kanter, från Sajaniemi by.

16 tj.

Brynsten af lerskiffer med hål för snöre i d e
srnalare ändan; nedra ändan är snedhvässad.74
mm 1.,33 br., 11 tj.

Yxa af kiselskiffer, typisk form, med
Wichtis.

en genomskärning af nästan qvadratisk form oc
till sin slipning icke olik en rätmejsel; fun
nen å Ala-Nlanni hemman i Waskijärvi by af Wic
tis. Genom pastorsadjunkten J.A.Lindström inlöst för 50 kopek s:n 1859. Vei,. Bok, s.140;
Färlings kat.,n.339.

178 mm 1.,45 br., 40 t.

Bred rätmejsel af porfyr med sönderSomero.

hackadt bett, funnen i Joensuu by af Somero
och förärad af pastorsadjunkten J.A. Lindströ
1859. Ver.Bok,s.143; Färlings kat.,n.410.
67.mm 1., 46 br., 22 tj.

333-43.
Kumo.

Elfva stenredskap, uppsamlade i Kumo
socken och förärade af pastorsadjunkten J.A.
Lindström 1859. Ver.Bok,s.143; Färlings kat.,
n.411-21. De bestå af följande:
333. Yxa af hård lerskiffer med något snedslitet

1859.

333-43.
Kumo.

bett, väl bibehållen; öfre delen röjer spår af

1.,44

yxans fästande vid skaftet; f. i Kuoppala by. br.,32 tj.
. Tann rätmejsel af hård vittrad lerskiffer, f. i 73mm 1.,40
Kuoppala by.

br.,16 tj.

Rätmesel af hård lerskiffer med något konkavt 97 mm 1.,46
bett; öfra ändan synes tjenat såsom yxbett,tills br.,23 tj.
det skadats och jemnats på tvären, utan att sl t
lig hvässning egt ram: funnen jemväl i Kuoppala
by.
Liten yxa af diorit, hvars sidor och kanter på 76mm 1.,44
midten svagt bryta sig aiot nvardera ändan; öfre br.,25 tj.
ändan är derjemte något tillhuggen för inpassan
de i skaftet, f. i Paistila by.
Yxa af syenit,särdeles omsorgsfallt slipad och 105mm 1.,50
till formen anSlutande sig till den skandinavi-br.,29 tj.
ska yxtypen, bettet efter fyndet, tyvärr,brutetj;
i. i Krootila by.
Stor yxa af kiselskiffer med betydligt afrun- 208mm 1.,59
dadt bett, funnen jemväl i Krootila by; afbil- br.,32 tj.
dad i Aspelins Liainaisjäännöksiä,fig.23.
.39. Bred rätmejsel af hård lerskiffer med sned öfre 86 1.,52 br,

ända, väl bibehållen: f. i Williö by.

22 tj.

Hammaryxe af syenit med gjatrand, jemförelsevis 149mm 1.,71
bred och och kort, men väl bibehållen; f. i Vii. br.,37 tj.
liö by.
Liten ,bred rätmejsel af diorit med ett bett sli 61 1.,41
padt med temligen jemt fall på hvardera sidan; br.,14 tj.
f. å Ali-Ketola hennan.
Yxa med skafthål af diorit med vittrad yta samt 125mm 1.,48
något lång och smal hammarända; i. ander Navet- br., 47 tj.
tomaa torp i Kakkula by.
Rätmejsel af kiSelskiffer med något konkavt,

(valok.V.A.
16: 3.)

delvis ofalländadt, men emellertid väl hvässadt 93mm 1.,38
bett; f. å Kumogårds egor.

br.,16 tj.

