1917.

7321.
Inkerinmaa.

Suiponsoikea reikäaseen (ehkä reikäkirveen
jäännös, pinta pahoin rapautunut. Reikä su
ri, sileäseinäinen, poili

rapautunut

niin että se nyt on jonkun verran terävänsoikea. poikkipäin. Esineen muoto selviää kuvasta, 137, 45, 27 mm. Sen möi museolle Smk:sta 30:- 4/X 17 (verif,) herra Kustaa Saklantti asuva Kuzemkinossa Inkerinmaalla.- Esine on löydet •y Kuzenkinon
tä Harovskin kunnassa Inkerinmaalla, kylästä n. 1 virsta Laultaanjoen äärtä pitkin,
Lauvassaaren alapuolelta Laukaan joesta,
nuottaa vedettäissä.

7322.

Esineet, jotka keräilijä Johan Ut2verber
13 p. lokak. 1917 möi

22 mk:lla Kansallismu-

seoon.

Kyrkslätt

Kaksi saviastiankappaletta, kivisiruilla se-

Prestgarden

koitettua savea, toisessa pinta raaputettu,
ja kolme

poltettua savioalaa, niistä yksi

ehkä saviastiasta.
Löytänyt myyjä Kirkkonummen pitäjästä
kunnan hietakuopasta n. 100 m Pappilasta W. Toinen saviastianpala on
löydetty pellon yläreuna-ojasta hiotakuopan ja pappilan väliseltä alueelta. Entisiä löytöjä tältä kivikau
den asuinpaikalta ovat 6912:6, 6941:
4 ja 7299:36.

Isketty Lvartsikappale ja kaksi luupalaa,
ei palanutta.

1917.

7322.

Löydetty kun an hietakuopasta kuten

Kyrkslätt.

uitbacka
Kvarnker.

ed. n:ro.

3.

Hioinkiven kapi)ale,
Ailion mukaan),

sarvivälkegneissiä (toht

käytetty vain toiselta pu

len. 180.0, 139.05 43.o mm.
Kirkkonummi, 0itbacka, r_varnäker, lh
tisemmästä (hartanosta etäämmällä
olevasta )hietakuopasta.
Kauhala

Epävarma kiviase (voi olla myös uudenaikai

Strandäker.

nen kovasin), talttamainen, lappeet reunoil
taan fasetoidut. Terä hieman kovero(kynsitalttojen tapaan) molennilta puoliltaan.
51.o,

40.0,

16.o ml,.

KirLhonuirii, Kauhala, Loivistosveden
alapuolelta, Strandäherista.
Ka2al.e__erupt. _vuorilajia, jossa iskenl, än
jälkiä. 65.o, 54.o, 25.5 mm.
Kirkkonummi, Kauhala, Sikunsuo, har
jalta

"1,1:pe

pä lrönet"), suon koil-

lispuolella, va2. sinL,iselta löytalueelta.

Pieni- (poihki)iirves, erupt. vuorilajia, is
ketty, poiliieik:aus soikea, melkein suippenee kannalle, paitsi teränlasLua hiosiato
iskennän

mer: rikki tai i)uoli-

vainisko?). 1., tat 62.o, 31.5, 12.5 mn.
L. KirLlon=i, Kauhalan kylä, Västerkulla, ddeså.ker, "Lattbastun" ja
n. s. "torplada'in väliltä, keskentekoisen reikä: irveen
paikan yläpuolelta.

(6465:2) löy-

!) -17

7322.
Kyrkslätt
jdesåker.

O
7.

PoiLkikirves,

lyhyt, tanakka, nelisivuinen,

toinen kylki Lielkein iskennn
toinen etulapeellå päin. pyöristetty, etulaappeella leveät l'asetit; teränlasku kaksi
osainen.

Litat 65. o,

3e.o, 22 mm.

Löydetty kuten edell. N:ro.

Kauhala
Storbrantaa.

c. Kulr:iLkaan

pehue'å

vaalean rus-

1917.

7322.
Kauhala
Storbranten

Leata hietaLive, kappale näytti' ollen
nelisivuinen, yksi sivu lohjennut kokonaan
pois, yksi • sivu jotakuinkin tasaseksi hiottu, kaLr'ella toisella sivulla on hiottuja
?u

3),
£7.o,

(vrt. Suom. Luseo 1911 siv. 77.Luva
tässä hioinkivessä

fe.o, 55.o

Lp. Liri,LonumLi, Kauhala, Storbrantenniminen pelto, tallirakennuksen ja
Kauhalanoen välilt, l'dheltä tallira- (valok.529E).
kennusta.
Saviastiankalualeita, kaksikymi entä palaa,
nuorakeramiikkaa l koristauattomia,
LauniE d:er.

paitsi yksi pala, jossa suoria ja
ristiin

piirtoja, ynnä

ketty kivikap:pale.4. erupt. vuorilajia.
Espoo, Niemi, Launisker: retsinvertien torpan nybaeLan)alapuolelta, melLein laakson pohjasta, mistä ennestn
l0 ydetty;t.i ovat 7194:12-13.
Lsbo
Lorby.

10. Saviastian_palasia

n. 100 kplet -Ea, osittain (valok. 529E).

hyvin pieni (joitakin reunapaloja on :rhteenliinattu). Savi karkeaa, 1- ivisi

seko-

1917.

tettua, pinnat raaputettuja; astianseinät
sisält.,i mustaksi palaneita. kstiarfuoto kaarevareunainen, loristeina on reunan alla
jaksottainen kuorparivi ja sen alla pienellä
leimalla lyödyistä pisteisteistä muodostettuja
+)
+)reunan
rivejä; samanlaisia leimakoristeita on pääl
lä. Useampia reunakappaleita. Voivat kaiLi
Luulua samaan astiaan. Listuttavat erinäisiä
iMukaisten Leramiikan astioita (6126:11) sekä

mys

erinäisiä kivikauden jälkeisiä m. :n.

varh. rautakauden hautaraunioista löydettyjä
saviastioita. Kivikautisuus on näin ollen
epäi3tävä.
Löydetyt Espoosta läh. Espoon kirkkoa,
korbyn kylästä

1:ickels'iLer-nimisestL

pellosta, maantien eteläpuolelta, n.
2-3 m tiestä, tien ja rautatien välistä, kirkosta n. 1 km lounaaseen
ja n. 20X. m koilliseen Espoon kirkkooesta. Samoilta paikoin on museossa ennestään samanlainen saviastian
pala (6927:

