1913.

6335.

resta joesta erään kiven alta.

Jaakkima
2. Tasataltta harmaata kiveä, lattea, kannalle
melkein teräväksi suippeneva. Lappeet ja
kyljet matalan kupevat. 90,-451 12 mm.
L. talollinen Ivan Kuismin Jaakkiman
Miinalan kylästä tilansa pellolta
kartanosta S- suuntaan.

6336.

Av Johan Öfverberg 17/5 1913 för
Fmk. 18:- till. St. H.M. inlösta föremål.
Verif.

Kyrkslätt

1. Fragment av ett stenföremål slipat, av-

(valok.5023).

långt, med lågt trekantig genomskärning
. Avbrutet i ena ändan. 84,

31, 9

- En krukskärva.
F. på Kauhala gårds mark i Kyrkslät
i Koivisto (åkern?).

2. Stenmäisel, av grå stenart, liten fyrsidig,
avsmalnande mot nacken. Eggen sönderknackad,
nacken avbruten. 52, 41, 14 mm.
2 stenskärvor,

1 kvartsbit, 1 lerkärlsbit".

8 små brända bensmulor.
F. av Öfverberg i Kyrkslätt, Kauhala,
Sikunsuo, stenföremålen på ytan, de
övriga, djupare.

3. Stenyxa eller mäjsel, fyrsidig med jämna
ytor. Eggen sönderknackad, avbruten vid
nacken. Välslipad.

59, 46, 14 mm.

(valok.5024).
( -"- 5026-27).

1913.

1.1. i Kyrkslätt, Oitbacka Kvarnåkern.

6336.
Kyrkslätt

Stenmäisel. liten genonskärningen
avsmalnande mot. nacken. Endast delvis slipad, vid eggen .och på ena bredsidan. 64, 29, 14 mm.
Gryms- Kauhala

F. i Kyrkslätt

gårds. mark i Mäkipeltoåkern.

3

bitar av en handslipsten av ljusröd

sandsten. Sexsidig lång, smal.
F. c. 200 m. N

Kauhala lviäkipelto

i Törmäläåkern.
Två stenskärvor en bit av en brynsten4.
c. 150 lerkärlsbitar, de. fle.sta små smulor
Några av bitarna äro ornerade med otydliga sträck - o. a, linjerl. 4 kantbitar
av skilda. kärl.
F. av Öfverberg på ytan av åkern
i Koivisto sveden (Kauhala).
Esbo

Ett fragment av ett förarbete till stenredskap, med spår av slipning. Närmare obestämbart. 94, 57, 30 mm.
F. av Öfverberg i en åker, Lockkärr,
en skogsbacke på Urberga mark i Esbo
socken.
2 stenskärvori f. av Öfverbergs på skomakare Levanders område

Sågarshemmans

mark i Esbo Träskby. Norr om stället g
en skogbevuxen sandås, med gropar l _påmin
nande om dem i Mylihalo åkern.

