1914.

6640.
Helsingfors.

Pernå

skärfve inom oval ram med girland och band.
15 z x 6 cm.

6. Sigillstamp af silfver i handtaget lågt,
i form af två lejon, liggande och

till-

bakaseende, och med en bärring; ,stampen:
K.M: Från Pernå socken.

7. Silhuett, klippt i svart papper, af Anna
Juliana Schmidt g. Pinello, 1809- Silhuettens höjd

9 cm, på ett papper 13

x 9

CM.

6641.

Av Joh, Öfverbörg 3/6 1914 till Historiska Museet inlämnade föremål, inlösta
för Fmk.25:- Verif.

Esbo

1. En mängd lerkärlsbitar av poröslera, de
flesta mycket små skärvor. Ett fåtal av
bitarna äro ornerade med skarpkantiga
sträck-avtryck, några med stora gropar.
2 kantbitar,oprofilerade. - 1 lerkärlsbit
av hårdare lera å la de tidigare lerkärl
fynden från Kyrkslätt.
F. av Öfverberg i Esbo socken å
kynts hemmans lemellan r'sbogård och Gumböle)mark, N om garden "ungef. 40 cm på
norra sidan om Auukså Skogsmark, åker
undertill ". Från stället har man tagit
sand. Bitarna- hittades på sandtägtens S
sida. På N sidan hade Öfverberg iakttagit svart sot o. aska.

(valok.5047).

1914.

6641.
Esbo.

2. Bit av en slipstensskiva; slipytan hornblende. 80,.75, 40 mm.
F. c. 200 m åt NW från Sperrings i
Esbo.

3• Bit av en slipstensskiva av granit med en
slipyta. 145, 122, 51 ;-- mm.
F. c. 150 m åt E från Sperringsgård
i Esbor

Kyrks1ätt

Ett 50-tal små brända lerkruksbitar av
hård lera av vanlig Kyrkslätts typ, bl.
dem en kantbit samt

bit ,med en upp-

i profil
F. i Koivistosvede

på Kauhala hem-

mans mark i Kyrkslätt.

Bit av ett bryne av sandsten, med flere
slipytor. 56, 28, 20 mm.
F. ss. föreg. nummer.

b. käise1, fyrsidig, med avrundade kanter,
nacken avbruten. Eggens hörn avrundade.
Väislipad. Materialet grönt
fer. 86

44

strå1stensskif-

18 mm.

F. såsom nummer 14.

7. Ett stenföremål, liknande hälften av en
vaggmedformig hacka, tillplattad,
med jämn undersida och bågig
översida, båda slipade. Sidorna oslipade.
144, 64 j, 40 mrn-.
F. såsom nummer 14.

1914.

6641.

. Rätmäjsel, liten, tvåsidig, med

5

Kyrkslätt

formig genomskärning av ljusgu1

,sikunsuo

sten. 47, 33

(valok.5012).

13 2 mm.

F. såsom nummer 14.

Rätmäjsel av dålig violett-brun Sten, nå-

(valok.5012).

got avsmalnande mot nacken, ilken är tjoc k,
Bred-

tillhuggen. Genomskärning
sidorna s1ipade. 64, 40, 15 2

•

F. såsom numpLer 14.

10. Rätmäjsel, skivformig med '/.172) - for-

(valok.5012).

mig genomskärning, slipytorna förvittrade.
53, 36, 10 mm. F. såsom nummer 14.

Nackdelarna av 2 halvfärdiga, tillknackade
rätyxor med ojämnt fyrsidiga genomskärningar.

68, 52, 35 o. 70, 46, 26 mm.
F. såsom nummer 14.
Ep,,gde1arna av 2 rätyxor, slipade, med någ t
avrundade hörn vid eggen. 8e, 65, 40 mm.
och 31 2, 21, 14 mm.
F. såsom nummer 14.

Bitar av 2 sma1a slipstenar, båda med en
något inåtböjd slipyta. Bådas material innehåller glänsande partik1ar. L. 69 o. 68
MM •

F. såsom nummer 14.

4 stenskärvor, av dem en med slagbuckla
och 2 med spår av slipning, samt en bit

1914.

6641.

av slipsten av sandsten, den sistnämda med

Kyrkslätt

2 slipytor vilka motas i en skarpkant med
- formig

Sikunsuo.

vinkel.

6-14 hittade i Sikunsuo åkern på åker
ytan i närheten av björkskogen på
högsta backkrönet, dels

S,

dels N om det

samma.

6642.

Av G. Karlsson 12/6 1914 för Fmk.8:inlösta föremål. Verif.

Tenala

Rätmäjsel av svart strålstensskiffer, slipad
fyrsidig, bred, mycket tunn, vardera åndan
sönderhackad till medicin åt kuddorna.
101 :J1 52, 12 mm.
F. för c. 35 år sedan i Tenala socken
i Svidikulla by å Söderkul;a torps
åker, benämd Bakåkern.

Pojo

Hälsten, svart, tillfärgen, med ett litet
hål, påbörjat från båda sidorna, i ena ändan. 114, 80,

39

mm. Föremålet, troligast ett

nätsänke, har blivit begagnat såsom tyngd
i väven. Köpt i Pojo, i Fiskars "län" på
Stensjö torp av torparen Damberg.

Suomusjårvi

Poikkikirves harmaata sarvivälkeliusketta,
läpileikkaukseltaan nelikulmainen, etupuolelta
fasetteratuin kulmin

. 122, 52,

25 mm.
L. torppari Juhana Salmi Suomus järven
Sallitun kylän Uudentalon talon Suotaipaleen pellosta.

