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5.

Siuntio.

hioinkiven

kappale, graniittimaista vuorila-

jia; 4_5

sm:n vahvuinen vain toiselta puo

len hiottu.

6.

Hioimen

nähtävästi käsissä

pidettävän,

kappale, hienohkoa kvartsiittia, molemmilta
sivuilta

ja reurioilta hiottu,

86 x 56 x

38 mm.

4159.

Kivikautisia esineitä, joita Hjalmar Appelgren

virkamatkallaan kesäkuussa 1902

osti valtion kokoelmiin Euran pitäjästä.

Kivikaudelta.
.b:Jura.

1. L-seen tekele tummansinervää
tasaleveä, latuskainen, toinen
ainoana iskupintana; toinen

kiveä, miltei
lappio yht„,
.nä
lappio vaaleam

pi kuin edellinen. 2582 mm ptk, 77 lev,
pks.

Aseen

tekele tummansinervää kiveä, hoikem-

massa päässä vaaleampi kohta; toisella
puolella useita pilstomisessa ja iskettäiss'
syntyneitä koloja, toisella

joka on t/a-

saisempi samoin syntynyt viistoon käypä
harja. 202 mp ptk, 67 lev, 28 pks.
Aseen tekele tummansinervää kiveä; toisen
lappion laidoissa vaalea kohta ja saman
puolen kyljessä pitkä vaalea viiru. 223 mm
ptk, 67 lev, 32 pks. Toinen puoli tasaisempi
kuin toinen, joka tähän on kuvattu.
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Aseen tekele tummansinervhh kiveä, toisessa

kyljessä ja ylipäässä (=hoikemmassa pääs
s'i) vaaleat kohdat. 173 1m ptk, 70 lev, 36
pks.

Aseen

tekele sinertävää vaaleanlaista ki-

veä; poikkileikkaus neliömäinen, vaikkei
tekeleitä ollenkaan ole hiottu. Noin 305
ptk, 58 x 63 pks.

Pitkulaineri liuskare samanlaista tummansinervää kiveä kuin edelliset

nähtävästi

kiviaseiden teosta syntynyt. 101 mm ptk.
N°t 1-6 löydetyt samasta pikasta
Euran pitäjästä Yli-uoranteen talon
maalta Lehtimäen torpan nellosta,
joka sijaitsee n. 2z kilometriä talosta länteen paikkakunnassa jota
sanotaan Lähdekorveksi. Lytöpaikka
on n. 30 å 40 ask. torpasta luoteeseen erään saran eteläisessä päässä.
Löytöpaikalla on vielä koskematon
kohta, joka on hyvin kivinen ja
josta kaksi isompaa kiveä vielä kohoaa maapinnan ylitse. Laapinnan
alla sanottiin huomatun kaksi syrjällään seisovaa ohkaisempaa
Nekin merkitys asemapiirrokseen toi.
ark. Samassa pellossa huomasi Appelgren neljässä paikassa punaiseksi poltettua maata, useimmiten yhden tai kahden isomman kiven

ympä

rillä tai vieressä.Pellosta kr,rrotti
löydetyn saviastian kappaleitakin,joita
ei oltu otettu talteen, vaan ei tiedetty enää - tarkkaan miltä kohden ne löytyivät. Paikka on jokseenkin alavaa maa
ta, mutta sen äyräillä näkyy mäen kumpuroita. Kts. kppelgrenin tekemää asema.
piirrosta topograf. arkistossa.

