1870.

Slungsten af gneis, rundaktig, naturbil

1106.
Kortesjärvi.

J.R.A.

dad med undantag af hålet, som är nära 12 mm i
diameter på midten, men mycket vidgadt i hvardera mynningen, Stenen är 94 mm lång, 75 bred
och 35 tjock. Från Kortesjärvi otan närrnare
fynduppgift. Suomi IX,n.269; Färlings kat.,n.
1269.

1107.
Lappajärvi.

Hålmejsel af hornblende(?) med mycket
flackt bett, 116 mm lång, 43 bred vid bettet,
men afsmalnande emot skaftändan, 22 mm tjock.
Funnenä södra stranden af Kärnänsaari i Lappa
järvi. Ver.Bok,s.452; Suomi IX,n.270; Färlings kat.,n.1272.

1108.
Laihela.

Graffynd, antagligen från bronsåldern.
P. Isokylä bys utmark, kalladt Peltomaa, ander
dersöktes ett grafkummel,'12 alnar i diameter,
1 1/2 alnar högt. Kumlets pian befanns på botten, den ursprungliga marken, utmärkt med tvän
ne kretsar af större stenar, den ena bildande
kumlets periferi, den andra löpande parallelt,
1 a 1/2 aln innanför den yttre. 0medelbart innanför den inre af dessa kretsar och i sträc
ning åt en större genom förbränning skadad oc
af mindre kolstycken omgifven centralsten anträffades särskildt på norra och östra sidan
skärvor af brända ben, således sannolikt efter
tvänne lik. Bland benskärvorna på norra sidan
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1870.

1108.
Laihela.

anträfiades:
1) Ett litet iörrostadt bronsföremål, erinran valok.V.A.
de om bettet å de skandinaviska bronsknifvarne, 33:13.)
af hvilka jemväl A.Warelias funnit ett exemp
(n.703) i ett annat helt nära

det ifrägava-

rande beläget kummel. Pä en af stenarne i det
understa lagret påträflades:
= koivun känsää
2) Sex smä bitar af läder, hvilka att döma af
formen, måhända utgjort delar af bakstycket i
egendomligt formadt skodon. Ver.Bok,s.318-9
o. 450; Suomi IX,s.126-8, fig. 51 och 57;
.Färlings kat.,n.

. Åtföljes af 2 numrerade

lådor (1108 a) med brända ben ochkol från
detta kumnel saat af 3 lådor (1108 b) med d:o
från ett närbeläget kummel utan andra fynd.
Of. Suomi IX,s.128-30, fig. 52.

1109.
Lillkyro.

Graffynd från ändre jernäldern. Ett väli
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bibehållet grafkummel, 24 alnar i diameter och
3 alnar högt, invid Tervajoki by i Lillkyro
undersöktes. Innehöll omedelbart under de ovanligt stora bottenstenarne kringspridda fos
sila ben af får, lama, hund och kråka sanat på
södra och sydvästra sidan om en större centra
sten,hvilken har spär af eld, skärfvor af brä
da menniskoben och bland dessa, jemte obrända
af en större sten tryckta,fär- och kräkben, f- 1
jande bronsföremål:
1) Likarmadt spänne med utvidgad facetterad
ge och tvärfårade ändar, ungefär 60 mm lång;
ena ändan vid nålfästet afbruten på museam.

(valok.V.A.

