1879.

1941.

baist. Zr. Gabr. Sederholmin talvella
1879 Pohjois-Satakunnasta keräämät kiviesineet,
jotka 11.:i. lunastettiin helmik. 1879. Ver.s.33
Hist. Etn. kus. verii. 1876-85, siv. 335-9.

Kankaanpää. 1. Teräpuoli silmästä katkennutta hienotekoista v
sarakirvestä, dioritia; 97 mm p., katkeamalta
61 mm 1., 41 mm pks., jotenkin leveä "valuharjanne" ulkopuolella.

Rajakosken talosta Niin

salon kylästä Kankaanpään pitäjästä.

2. Vasarapuoli samanlaista ja samoin särkynyttä al
setta, dioritiporfyriä; 94 mm p.,67 mm 1. katk
amalta ja 44 mm pks. Valinharja epäselvä; vas
ra lierillä varustettu. Reikä 22 mm avara.
Samasta paikasta kuin edellinenkin.

3. Iviolemmista päistä terälle oheneva kiviesine ehkä liippana eli laiskana, felsitiä, ainakin vii
meaikoina kovasimena ollut, 133 mm p.,47mm 1. ja
17 mm pks. Maantien ojaa kaivettaessa löydett
Niinisalon kylästä 1/2 virat. päästä Santalan
kestikievarista Hämeenkankaalta.

4. Tasataltta, kulteloliuskamaa, 116 mm p.,45mm 1.,
18 mm pks., teränlasku epätasainen ja taitteinen, teränsuu kaareva, varsi lohkaisun jäljill.
Lemmon kylästä.

Pienoinen tasataltta, 67 mm p.,terältä 37 mm 1.
kapenee jyrkästi varrelle, 12,5 mm pks., poikki
leikkaus suorakaide, varsipäästä vinoon lohjennut. Venejärven kylästä Kankaanpäästä.
Soikea tuluskivi,81 mm p.,52 mm 1.,30 mm pks.,
kantorihman kuurna ympäri kiven. Venejärven kylästä Kankaanpäästä.

1879.

1941.
Jämijärvi.

7. Tasataltta dioritia,joka pinnalta on vaaleanhar
maa, 84 mm p.,terältä 40 mm l.,kapenee isosti
varrelle, 17 mm pks., laskee loivaan terälle.
Jokiniemen hautakentältä Vihan kylästä Jämijärven kappelista.

Kappale keihäänterän kärkipuolta, kiiltoliuskamakiveä, 100 mm p.,katkeamalta 33,5 mm 1.,14 mm
pks., tatkain on harjalla kummaltakin puolen.
Kuusjoen kylästä samasta kappelista.

Molemmista päistä, eri puolilta teroitettu kourutaltta, kuuteloliuskamaa, 58 mm p.,keskeltä
35 mm 1. ja 16 mm pks., yleensä tahkottu, teril
tä mureillut ja toisesta laidasta iso kappale
lohjennut. Löytöpaikasta katso n:o 7 tässä 1
ettelossa.
Pitkä,ohut ja tasaleveä kovasin hienoa kiilleliu
kamaa,228 mm p.,39 mm 1.,17 mm pks. Kuusjoen kylästä, Jämijärveä.
Toisesta päästä taltan tapaan oheneva kivi, näh
tävästi kovasimena käytetty, 22 mm p.,44 mm 1.,
toisesta päästä melkoista kapeampi, 22 mm pks.
Piranmäeltä Suurinmaan kylästä samaa kappelia.
Samantapainen kivi, 110 mm p.,terältä 60 mm 1.,
20 mm pks.. Laivaa teränlaskun tapaista on näh
tävästi myöhään hiottu. Samasta kylästä kuin ed
(Kts. Sederholmin kirje 17 p:ltä helmik. 1879
Hist. Museon kirjekokoelmassa, siv. 335.).

Pitkä ja ohut samanlainen esine, 172 mm p.50mm
1.,15 pks.

Jokisalon maalta samasta kylästä.

Kolme tähän
Kivilajit on määrännyt maist. 8.6. Seder- lähetykseen
kuuluvaa selvää kovasinta
holm itse.
on luettelosta jätetty
pois.
(Kts.Sederh.
main.kirj.alkua.)

