1()16.
7100.

Inköp av fru Hanna Limnell för 40
mk till Statens Historiska Luseum u. 577
1916.

Pemar.

Reseaptek, sovi tillhört konunalsradet
Limnell, Jundola i Penar. Har formen af
en ask ned kullrigt lock 17 x 12 x 16 cm.
I det inre fack för 12 flaskor samt i
locket under ett sure lock en flaska och
diverse paket med medikamenter. Asken läLerbeklädd.

Viborgstr.

Medicinalvikten med våg i en träask med
urgröpta fack. I behåll <ro vågen, tre
stora och 4 små vikter; två stora saknas.
På lockets inre

Friederich

Deuber

recht

abgezogcn. Köpt av en byggmästar Pettersson
vid byg g nadet af Saima kpnal.

Sagu

Kompass med solur;

visirtaflorna mycket

snygga små träsnitt i förger. Kompassen
kan hopvikas och mäter

8 x 5 2 x 2 cm.

Köpt pa nägon auktiun i Sagu (Steninge?)

71 01 .
Pedersöre.

Bägare af tenn, Tunnen vid plöjning eller harfning
till

9 tums djup i den s.k. iorråkern

c. 200 famnar norrom gamla gården å Forsby Herrmans

10 i Pedersöre, af bondeL.

dottern Elna Herrffians d. 25/5 1916. Inlöst
till Statens historiska iJuseum för 5 mk
(jfr. St. ark. br. N° 170).
Bigaren, nu illa hoptryck

har va-

rat enkel, med S iormigt, nu löst, handtag,

1916.
7101.
Pedersöre.

7102.

upptill vidare och 4 cm hög. På undre
- - Silver platey

sidan kan läsas Extra

Stenåldersfynd, inköpta b/7 1916 för
Fmk 17:_ av J. Öfverberg. Verif.

Esbo

1. C. 70 lerkärlsbitar,

lermassan grov, orna-

menten gropar (mera sällan), grova streck,
små fördjupningar eller mycket låga ytmotiv. Kärlen äro delvis ganska tjocka, ic
profilerade. Somliga av bitarna viro stora.
Kaksi saviastianpalaa (koristetut
kuten kuva a) läh.
Uppsalan yliopistoon v. 1923.
(valok.5043).
5047).

Keramiken är så kallad sperringskeramik.
Uppplockade av J. Öfverberg från åkern
NE om Sperringshemmans karaktärshus,
där tidigare stenåldersfynd ofta blivit gjorda. De nya fynden härstamma
från äkerkanten
rämsa

där en c. 1 m bred

förr ej uppodlad jord tagits

till åker.

2. En bränd benskärva och en stenskärva.
Funna såsom nr 1.

