1879.

1949.

Er. Gabr. Sederholmin Pohjois-6a
takunnasta keräämät kiviesineet, jotka H.M. lu
nastettiin 10.4.1879. Katso Hist. Las. Verif.
1876-85,ss.343-52.

+)Samasta paikasta"kiviraunioista"ovat
silmästä katkennutta vasarakirvestä, dioritia; myöskin seuraavat neljä enem
120 mm p.,katkeamalta 64 mm 1.,ja 33 mm pks., män tahi -crihemmän epäiltävänköistä kiveä,
rapistunut. Lurroksen syrjät vanhat ja kulunee
joita ainakin
Pellosta Pujarin kylästä Jämijärven ka pelista viimeaikoina On
kovasimena käytetty (Sederh.
luett.C.n:ot
5-7 ja 13),a)
Jotenkin pyöreäksi hakattu litteä reikäkivi
122 mm p.,48 mm
kiiltoliuskamaa, 112-115 mm läpimitaten, 22 mm 1.,17 mm pks.5
toisesta päästä
Löydetty pellosta samasta kylästä kuin viistoon teränpks.
tapaan katkennut
poikkil.suoraedellinenkin.
kaide
laidat
epätasaiset;b)
toiseen päähän
Iso, terältä katkennut ja varrelta pitkin pi- oheneva tasataltta ja teräl
tuuttansa rapistunat toiselta sivulta lohjennu le laskeva kovasin5 138 mm p.
kirves, skandinavilaista muotoa; kapeampi terä 59 mm 1.,21 mm
pks;c)samanlaimuistuttaa tuuramuotoa; 217 mm p.,65 mm 1.,34m !nen esine5 1.33 mn
p.,48 mm 1.5 11
i
mm pks; d)mopks. Majalahden(=Jokiniemen) löytöpaikasta Jä
Tommista p:iistä
järveltä. (Katso Hist. Yius. Verif. 1876-85,siv oheneva kivi,
117 mm p.,33 mm
1.5
20 mm pks.
333, n.8.)
(Kts.näistä
+)
Hist.Mus.Verif.
1b76-855 siv.344:
Kappale nähtävästi isoa tahkokiveä, punertavaa
Yksi samasta
löytöpaikasta
kvartsiittia, jotenkin tasapaksu (55-59mm),mooleva kivi (Selemmilta sivupaolilta silitetty ja myöskin lai derh.luett.n.4)
on tästä luette
losta
Joilta hiukan muodostettu. Vähästätalosta Ko- pois5 jätetty
koska se
selvästi
oli uu
velahden kylästä Ikaalisten pitäjää.
denaikainen kovasin.

Jämijärvi.

Kahdesta palasesta kokoon liimattu teräpuoli

Ikaalinen.

5.

Iso siera, poikkileikkaukseltaan suorakaide; n
94 mm levyinen; kummallakin laidalla on siinä
hiomisen jälkiä. Samasta paikasta kuin edelli
nenkin.

1879.

1949.
Ikaalinen.

5. Paksuteräinen Qikokirves, kuuteloliuskamaa,111ff
p.,terältä 52mm 1.,varrelta hiukan kapeampi,32m
pks., epätasaisesti tahkottu, kaareva teränsua
mureillut ja hiottu varsipää lohkeamilla. Löytö
paikka sama kuin edellisten.

7. Pienoinen tasataltta, diabaasia, 64 mm p.,40mm
1.,18 mm pks., sivulta vähän kolmiomaisen näköi
nen. Pikkuinen hamara hiottu. Samasta paikasta
kuin edellisetkin.

Kankaanpää.

Osa kiviaseesta, jonka molemmat päät ovat murtuneet pois (kirves?). Myöhemmin kovasimena käytetty. Diabaasiporfyriä; 137 mm p.,55 mm 1., 35
mm pks.

Ikaalinen.

Kankaanpään pappilasta.

Leveä ja paksu tasataltta kuuteloliaskamasta,
0,108 p., 0,06 1. ja 0,025 pks., varreltaan vai
linaisesti hiottu, pitkinpäin haljennut, mutta
puoliSkot yhteen liimatut (mistä lie n;o 6 tul
lut sen paikalle?); samasta paikasta kuin N:ot
4-7.
(Kivilajit maist. E.G.Sederholmin itsen-

Jämijärvi

sä määräämät).
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Vapaahorratar.C.E,WR,11ensi;öldin
tus ilmoitettu SLY:lle 7.5.1879. Kuittikirja 140
584.

