1934.

9817.

syksyllä 1933 isänsä

Sippola.

Tuomas Hohdin talon
maalta Sippolan Inkeroisten kyläStä, lähel
lä taloa olevaa peltoa kynnettäessä. Paikalla on vallien jänöksiä

ja

siitä on

löydetty kuparirahoja
ja tykinkaalia.

Kivikauden makasiinista Ahvenanmaan-

9818.
Jomala,

löytöjen joukosta ilman päänurneroa tavatut

Jettböle.

esineet. Kuuluneet samaan lähetykseen kuin
numero 8320 tai 8499, jotka myöskin on
noakittu. Jomalan Jettbölen kivikauden asuin
paikkaa kynnettäessä v. 1923, v. -24 museoon tuotu.

1.

Kirves, harmaata kivilajia, suippokantainen,

1934.

9818.

pyöreälappeinen; pintaa hyväksi hiottu, mut

Jomala,

ta suurimmaksi osaksi sitten rapautunut,

Jettböle.

terä on martopintaiseksi lohjennut ja senkin jälkeen vähän käytetty (vrt. kuv.). Mi
tat: 162, 77, 46 mm, poikkileikkaus soikea,
tyyppi ruotsalainen.

83:t

Iskentäkivi, kellertävän harmaata kivilajia
paljon käytetty, mitat: 74, 67, 59 mm (vrt.
kuv.).

Suuri kaavin kaksin kerroin, mutta samalta puolelta retusoitu. Lidtat: 106, 66, 24
mm, kivilaji kovaa porfyyristä kvartsikeratofyyriä.

Kaavin, pinta yhdellä kertaa isketty, samaa kivilajia kuin ed. (vrt. kuv.); mitat:
93,5; 46; 17 mm.

1934.

9818.

Kaavin, samaa kivilajia kuin kaksi edellis

Jomala,

tä, vähän retusoitu

Jettböle.

reunakulma kaapimeksi
pieni; mitat: 62; 36;
14,5 mm.

Hiekkakivinen hioinkiven kappale, yksi reun
ja yksi lape hiomisen jäljiltä, muut murtopintoja; mitat: 46; 32,5; 12,5 mm.

?. Kolmetoista kivi-lakosta samaa kivilajia
kuin n:o 3.

8.

Valkea kivenkappale, rapautunutta, voimakkaas
ti kalkkipitoista kivilajia.

Luu: 165 mm pitkä, 32 leveä. 29 paksu; lisäksi kolme pientä luunpalaa.

N. 50 reikäkoristeista saviastianpalaa,joista 4 reunapalaa.

13 saviastianpalaa, niistä neljä reunapala
koristeet kuin vier. kuv.
(vrt. myös. B.Cederhvarf, Ne•
litiska' lerfigurer från Aland SkYA XXVI k. 22:10.).

1934.

15- saviastianpalasta, niistä neljä reunapa

9818.

laa, koristeet kuin alla. Vrt. myös B.Ce-

Jomala,

derhvarf ed.

Jettböle.

Kuusi saviastianoalaa, koriste kuin alla.
Vrt. myös B.Cederhvarf ed.m.t. kuva 22:12.

14.

Saviastianpala, koriste
kuin vier. kuv.

Kolme koristeellista saviastian reanapalaa
laitain päällä /////
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oo

oo

koris-

teita, muuten orneeraamatta.

Laatikollinen saviastianpaloja, koristamatto
mia, joukossa muutama pohjapala. Astian muo
to vrt. B.Cederhvarf x:o 11:ssa m.t. k.21.
Savi on toisinaan paksua ja huokoista,
enimmäkseen keltaista.

