1868.

nas land nära Kirgiserstepperna, men denna ste
Nischni-Tagilsk

synes icke öfverkommit till museum. F.L.S.,
prot4849 2/5, § 5.

Star bronsnål med afbruten spets och
Rautus.

F.L.S.

rotända, der nålen år försedd med en tvärslå (valok.V.A.
med halfrunda knappar i hvardera ändan, f."i

37:21.)

Rautus socken på samma ställe soma ett kufiskt
mynt" och förärad af magister I.A.Reinholm tili
1849 2/5,prot.,§ 5. Ver.B.,s.334 och
392; Färlings kat.,n.845; Aspelin, Muinaisjään
nöksiä,fig. 1247. --

Löyd. luultavasti-Rau-

dan kappalaisvirkatalon tallin seuduilta (Ks.
Th. Schwindt, Kertomus muinaist. matkastani Äy
räpään kihlak. kes.1890, käsikirj.,s.10). Vrt.
W.Lagus, Numism. anteckningar II,n:ro 52.

Liten frimararslef af silfver, buren af
öfverstelöjtnanten A.W.von Schantz (f
och förärad af magister A.Warelius till F.L.S.
1849_17/X, prot.,§ 2; Ver.Bok,s.336 och 394.
Färlings kat.,n.891.

Bronsknif med spiralböjdt handtag, men
Laihela.

F.L.S.

af förrostning missformadt oett, f. af magis- (valok.V.A.
ter A.Warelias i ett af honom undersökt mindre
grafkammel å.Peltomaa i Laihela och af honom
föräradt till F.L.S. 1849 1T/X,prot.,§ 2. Ver.
Bok,s.335 och 392; Färlings kat.,n.832; Suomi
1847,s.60-1; IX,s.107; Aspelin, Alkeita,fig.

33:12.)

1868.

703.
Laihela.

59; Muinaisjäännöksiä,fig.394. På sama gång
inlemnade A.Warelius ett stycke bränd sten, f.
i ett grafkummel(jätinroukkio) en rofformig
sten af mer än 55vigt med trattformigt skafthål, f. vid rödjande i skog ander Kiiskilä by
i Sievi kapell (se Suomi 1847,s.50), samt ett
stycke af väggarna i en grotta i Petäjävesi,
hvilken han beskrifvit i Suomi 1847,s.57, men
dessa föremål synas ej inkommit till museum.

704.
Jämsä.

Stort tveäu,adt

svärd med blodrand,lång

F.L.S.

rak parerstång och rund trissformig knapp (medeltid), 7 qvarter långt, funnet 1847 i Jämsä
och föräradt af bonden Hinkkala derstädes genoi
A.Warelius till F.L.S.,prot. 1849 17/X,§ 2. Ve
Bok,s.334 och 392; Färlings kat.,n.836.

705.
Pudasjärvi.

Armborst med bibehållen jernbåge, stig- F.L.S.
bygel och tryckpinne; stockens benbeslag äro
ornerade med enkla och dubbla concentriska rin
gar. Tillvaratagen i Pudasjärvi och förärad af
handlanden J?ellman i Uleåborg till

1849

17/X,prot.,§ 2. Ver.Bok,s.334 och 392. Färlings
kat., n.906.

706.
Helsingfors.

Tvänne båastockar, den ena med bibehållen tryckpinn och släta, den andra med ornera

