1904.

4398.
Lapua.

Kaksi palasta samasta hiomakivestä
kellanruskea hiekkakiveä. Palasten
yhteinen pituus 93 mm; suuremman
palasen 1. 39 mm ja paksuus 27 mm.

Kolmattakymmentä rientä saviastian
palasta.

Tieni katkelma arvattavasti hiomakivestä harmaansinertävää kivilajia.
,Pit. 59, 1. 21,5, paks. 22 mm.

Pieni katkelma mahdollisesti kiviasee
ta ruskeanharmaata kiveä. Pit. 36,
1. 34, paks. 27. -

4399.
Harjavalta.

Kiviojan löytö, jonka lähetti Historialliseen museoon T. E. Laurila. Kts.
2 kirjettään, jotka saapuivat 6 ja
10 p. kesäkuuta 1904. Löytäjät ovat:
mainittu Laurila ja Jutin talon ren
ki Kustaa Mikola. Löytöpaikan nimi
on Saamanmäki, joka sijaitsee 3 kil:n
päässä ennen Hiirijärveä, Kiukaisten
ja Harjavallan rajalla olevasta Tori
sevan kulmasta lukien. Löytöjä tehtiin sanotulla mäellä olevata peltoa
viljeltäessä sekä haettaissa kaloista,
joita on tehty pelloilla olleista
kivistä. Kts. Maisteri Rinteen v.
1905 raikasta tekemää karttaa
tomusta top. arkistossa.

ja ker

1904.
4399.
Harjavalta.

Kiviaseen varsikatkelma harmaata kiveä. Poikkileikkaukseltaan soikea.
Pit. 103, lev. 50 ja paks. melkein
32 mm.

Hioinkivi (katkelma), jonka pit. 18,1
lev. 16 * ja paks. liki 6 stm. Kivi
muodostaa neliön ja on jotenkin tasaista paksuutta.

Hioinkiven katkelma, kolmikulmainen.
Pit. 149, lev. 83 ja paks. 54 mm.

Hiomakivi, jonka h..!.omapinta on kulunut notkolle ja on
mykevä. (Kts. poikkileikk.) Leveys vähän kapeneva toiseen päähän; paksuus
tasainen. Pit. 157, lev.-79 ja paks.
68 mm.

Hiomakiven katkelma, nelikulmainen,
mutta vähän kapeampi toisessa

päässä

Paksuus tasainen. Pit. 144, lev. 90
ja paks. 46 mm.

Hiomakivi, epäsäännöllinen katkelma.
Pit. 110 lev. 83 ja paks. 56 * mm.
Hienoa santakiveä.

Hiomakiven katkelma, epäsäännöllinen.
Järeärakeista kiveä. Pit. 124, lev.
71 ja paks. 38 mm.

1904.

4399.
Harjavalta.

8. Hiomakiven katkelma, kolmikulmainen;
paksuus jotenkin tasainen. Piti.. 123,
lev. 74 ja paks. (huipulta a) 46 mm.

Pieni hiomakiven katkelma, epäsäännöllinen; jotakuinkin tasaista paksuutta.
Pit. (a-b) 61, lev. 53 ja paks. 33
MM.

Katkelma arv. kiviaseesta, monisärmäinen mukula, jossa on 3 å 4 hiottua
pintaa.

4400.
Suomusjärvi.

Kiviajan esineitä, jotka lähet
ti Kustaa Wass 23/6 1904. Kakai verif.
Kivikirveen teräkatkelma harmaata kiveä. Pit. 53, lev. 59 ja paks. 25
mm.

Tasataltan teräpuoli,, epäsäännöllinen
ja huonosti hiottu. Pit. 73 2, lev.
32 (35) ja paks. 24 mm. - Molemmat esineet on löytänyt Kustaa Lindfors
Laperlankylän Alijaakkolan puutarhasta.

(sierakivi ?)

