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Johan L5fverbergin löytämät ja keräämät
kivikauden esineet, jotka hän 1 p. heinäk.
1915 20 Smk:11a möi Hist. museoon. Verif.

Kirkkonummi

Taltta, ollut alkuaan kouruteräinen, mutta
on joko uudesti terotuksen alainen tahi
tasataltaksi muodostettu; kantaosan poikki-

leikkaus lattea, pyöristetyin kyljin, teräosa melkein puoliympyriäinen, siten että kourulape tasainen, selkälape kupeva; selkälape
myös pituussuunnassa käyrä; kanta rikki ja
hakkautunut; kourusta vain .vähäinen syvennys jäljellä, erupt. hienojyväistä vaalean
harmaata vuorilaj13:. '60.5,

39.4, 21.7 mm.

Löydetty kuten n:ot 2_4 Kirkkonuw_en
pitäjän Isojärven (Låjärvi) asuinpaikkaalueelta Kauhalan kartanon maalta Sikunsupsta (vrt. n:ro 3). Löytäjä J.
Öfverberg.

2. Pieni tasataltta, iskemällä muodostettu,
kyljet terävät, vain terältä joka on
suora

,

hiottu. 31.3, 21,2, 9.5 mm.
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Löydetty kuten nro 1. (vrt. n:ro 3).

Kirkkonummi
Kaksi (2) lyhyen tasataltan tahi kirveen
esityötä, tehdyt iskemällä erupt. Vuorilajistai( kumpikin samaa vuorilajia); toinen melko
teräväreunainen, toinen (jossa kivenluontaista
pintaa paljon näkyvissä) paremmin nplisiviner..
76.2,
50.7, 30.7, ja 80.4, 52.2, 27.8 mm.
Löydetyt samasta pellosta kuin n:ot 2
ja 4, mutta n. 8 m alempaa edellisiä
mäen rinteellä; muut löytyivät korkeammalta mäen päältä.

Koristamaton saviastiarnalanen (joks. paksuseinäisestä astiasta; saveen sekotettu pikkukiviä; 45.8, 32.o, 11.o mm.) sekä lohjennut
kappale poltettua savea /ehkä tiiltä/.
Löydetyt kuten nro 1. (vrt. n:ro 3).

Kappale jostakin toiselta lappeeltaan tasaisesta, toiselta hieman mykevästä, pyöristettykylkisestä latteasta kiviaseesta (arv.
tasataltasta); vaaleita maasälpäkiteitä sisältävää, harmaata, tiivistä vuorilajia.
35.9, 27.6, 20.o mm.
Löydetty Kirkkonurm elta

Låjärven seu-

dun asuinpaikka-alueelta, läheltä Kauhalan kartanoa, puutarhan ja Strandängen'in väliltä äskettäin kaivetusta
ojasta n. 1 jalan syvyydestä. Löytäjä
J. ifverberg.

Omituisen nähtävästi keskentekoisen kiviaseen katkelma, poikkilefkkaus jokseenkin
puolipyöreä, tasainen lape näyttää hiotulta

Kivikautta
(valok.5012).
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Kirkkonummi

mykevällä lappeella hieman hionnan jälkiä,

Kivikautta

pääasiassa on se kuitenkin, etenkin sivuiltaan tikattu, kylkiin on lähelle esineen
(eheätä) päätä tehty pistehakkuulla syvät
ja leveät lovet; toinen pää on nähtävästi
poismurtunut. 162.5, 75.o; 46.5 mm.

Löytänyt J. Öfverberg Kirkkonummen pappilan maalta n. 10 m lounaaseen päärakennuksesta pellosta. Öfverberg väitti
paikalla olleen kulttuurimaata; maantien vastaiselta puolen on niiltä tie
noin ennen löydetty hioinkiven kappaleita.

Espoö

. Nähtävästi ,pieni käsihioin, juovikasta kiflt.rj taholta käyveä (kiilleliusketta?), nely,
tetty, toisesta päästä aivan kuin vinoteräinen, 61.3, 20.o, 12.o mm, ja saviastian
Palanen , lähinnä kampakeramiikan savea ja
tyyliä, koristettu . leveillä,
= järjestetyillä painanteilla;
säsäpinta poislohjennut.

35.5, x 21.o mm.

Löytänyt J. öfverberg 'Ispoon pitäjän
Sperrings'in talon (ja kylän) maalta
eräästä ,pellosta, joka on lähellä mair.

(valok.501920).
( -" - 502122).
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Espoo.

talon rakennuksia ja niistä itään päin
sekä ennestään tunnettu kivikauden löy
töpaikka. Lähellä sitä on pitkulaisia
syvennyksiä maassa.

Hoinkivilaa'an kappale ja jonkun hiotun ki_
viaseen pintalohelma.
J. Öfverberg Espoon

Löytänyt n:ot

pitjän Lil]Gussin (Träskby) talon maal
ta erääst pellosta, joka sijaitsee
Urbergan-Träskbyn kylät.iestä haarautuvan Sperringsiin menevän tien pohjois
puolella n. 75 m mainitusta tienhaarauksesta Sperringsiin päin. Uusi kivikautinen asuinpaikka.

Yksi(l)' piikaDnale sekä 10 iskentä kappalet
ta, joista

7

kvartsia ja

3

jotain erupt.

vuoriiajia.
Löydetyt kuten nro

Neljäkymmentäkolme

8.

(43) saviastianpalasta,

ainakin yksi pieni reunapala joukossa, yhtä lukuunottamatta joka karkeata, sisäpinnalta mustaksi palanutta (lähinnä kampakeramiikan) savea, kaikki savenlaadultaan Alastaro-Kirkkonummi-keramiikkaan kuuluvia; paitsi yhtä, jossa taitettu pinta piirroilla
koristettu

~Ny

'fra.fb:f

kaikki koristamattomia,

enimmäkseen tavallista paksumpia (paksuimmat
n. 12-14 mm). Yksi poltettu luuDalanen.
Löydetyt kuten n:rot

8-9.

11. Saviastian kappaleita, ilmeisesti uudenaikai-

(valok.5041-42).
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Espoo.

sia, ynnä palaneita kiviliuskolå, yhteensä

6 kpl.
Löydetyt kuten n:rot 8-10.

12. Oikokirves, nelisivuinen, kannalle, joka 1):4
tä tasotettu, melkoisesti soukkeneva; poikkileikkaus hiukan epäsymetrinen, toinen lape kun on toista mykevämpi; varsinkin tällä mykevällä lappeella on näkyvissä selviä pistehakkuun 1. tikkauksen jälkiä; kivilaji kenties olivinidiabasia. 81.5, 45.o,
24.5 mm.
Löytänyt työmies Aksel Nyström Espoon
pitäjästä. Gumbölen kartanon puutarhasta
erään suuren kiven vierestä.

6913.
Kaarina.

Esineet, jotka tohtori A. Hackman ja
ylioppilas H. Donner kesäkuussa 1915 kaivoivat esille Kaarinan pitäjän Kuralan ky
län Ristimäellä olevasta peltokalmistosta.
Ktso Hackmanin kertomusta, karttaa ja valokuvia sekä H.M. 6746, 6751, 6753, 6569.

Kivikautta

