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4936.

Löydetty tutkittaissa pintamaasta ed.

Kemi

mainitulla paikalla , lähellä sitä koh aa

Ala-Paakkola

mistä pronssikeltin valinmuotit aikanaan olivat löydetyt. Ks. karttaa ja
situatsionipiirrosta top. ark.

937.

Från etnografiska afdelningen har till

4

den kulturhistoriska öfverflyttats en mängc
saker, hvilka för Antellska medel sommaren
1907 uppköptes af fröken Ebba .Weilin. Enligt bilagd förteckning värderade till
Fmf.

595 :- Den 10 sept. 1907.

Reliefbild af ett fullriggadt, tremastadt

Saltvik.

skepp. Skeppet är insänkt i fonden unge-

Dep. i Hfors
Stads Mus.

fär till sin midtlinje. Seglen snidade af
träskifvor. Svartmålade vågor, i fonden
blå himmel. Reliefen är insatt i en c.

9

cm djup,

svartmålad låda, 58 x 80 cm.

Bilden är gjord af sjöman Julius Jansson,
Nääs Saltvik och föreställer en fregatt.

Reliefbild af ett fullriggadt skepp, af'

Finström

sama slag som föreg. Utan vågor; bottnet

Dep. i Hfors
Stads Mus.

gråtti ramen gul och med inåt sneda kan_
ter. 48 x 62 cm. Bilden föreställer ett
barkskepp och är eni. uppgift gjord af en
"finsk" sjöman samt köpt på auktion på
Kulla gård i Finström.

3.

Reliefbild af en fregatt af saama slag
som föreg. Utan vågor; bcttnet blått, ramen

Dep. i Hfors
Stads Mus.

1907.

4937.

svart. 42 x 66 cm (10 2. cm djup). Gjord af
en sjöman Dahlqvist för ungefär 40 år sedan Emkarby i Finström.

Saltvik

Gratulationstafla, målad med vattenfärger
på papper och visande änglar på pelare
hållande blomstergirlander
Text: Gratulation

blomkorg m.m.

Uppå Johanne

Dagen den

24 Juni 18L, samt. 12 rader vers. I grön
träram, 34 x 29 cm. Gjord af en ofärdig
man Karl Karlsson, Labby i Saltvik.

Geta.

Gratulationstafla, målad med vattenfärger på
papper och visande initialerna 1:E L=D och
1= 35, allt inom
A:M:D: samt datum 18 d
bård af gula lister och grön ranka. Inom
glas och brunbetsad ram, 25 x 39 cm. Gratulationen är ti:läggnad Johan Erik Lindblom
och Anna Mattsdotter på deras bröllopsdag,
målningen utförd af Dromberg, U)ster Geta.

Saltvik

Gratulationstafla, målad med vattenfärgar på
papper och visande en ängel hållande en
girland samt därunder en sköld, omfattad
af en öppen krans af blad och blommor.
Teit: Gratulation Unå Annas daLqn den _1.
December 187

och verser. Utan ram, 41 x 33

cm. Utförd af Karl Kullman, Nääs i Saltvik.

Gratulationstafla, målad med vattenfärger på
papper och visande en ängel, hållande två
kransar, och därunder en blomsterkorg på
ett postament . Text: Gratilation Uppå Idas
namsdag den 14 septeMber 187A. Utan ram

1907.

4937.

40 x 31 cm. Utförd af Karl Kullman

Nääs

i Saltvik.

Finström

8. Flaskskrin af brunbetsadt trä, innesluter
tre enkia fyrkantiga fiaskor, två af grönt,
ett af hvitt glas. Tillhört bonden 1Iatts
Erssons fader Jan Mattsson, som varat häradsdomare i Finström . Var 82 år gammal
vid sin död för 8 år sedan.

Saltvik

9. Tennfat. Prickad ornering. Å baksidan pricoch två andra bomärken.

kadt E.CS

.•••••

Otydliga stämplar. 41 cm diam. Nääs i Saltvik.
Tennfat, 6 cm djupt och 36 cm i diameter,
med prickad ornering. Å undre sidan prickad
( fraktur ) och ett

E C S. Stämplar

par otydliga. Från Nääs i Saltvik.

Tennfat,

5 x 32 cm. Oorneradt, undertill ett

par ristade bomärken, stämplar tre kronor,
en krona och S

(ej årsbokstaf) samt en

otydlig. Från Södergård Nääs i Saltvik.
Tennfat, 3 x 35 cm.

Prickad ornering

stäm

lar Stockholm lejon i vapen, stor ros
inom bladkrans och otydl. Ristning E.G.S.
och bomärken. Från Västergård i Daglösa
by, Saltvik.

Tennfat, 2

x 35 cm. Utan ornering. Stämplar

LIE,finsk krono, Åbo och XLIX. Ristning
å undersidan C.D.B. Köpt på auktion i
Pellas gård af bonden Pettersson.

1907.
4937.
Saltvik

Tenntallrik, 29 cm diam. Utan ornering.
L/B, finsk krono, Äbo, XXV. Prick-

Stämplar

ning å undersidan E.H.S., ristning ; bomärke . Från Tengsöda by i Saltvik.

Tennkrus med lock och handtag, svängda
sidor, Karl XIV Johans bild å locket. H.
19 ,12- cm. 0stämpladt. Från Matts Olsson
Nääs i Saltvik.

Geta

Tennkrus med lock och handtag, raka sidor , å locket medalj, rysk örn inom blad
krans

och årtal 1808. H. 19 cm. Stämplar

L 13' finsk krono, Abo, XXXII. Från lotsen
Janne Holmberg, Dånö i Geta.

Saltvik

Tennkrus med lock och handtag, svängda
sidor, ornerade

med prickade blad och G.A.

A locket Gustaf IV Adolfs medaljong. Stämp
lar krono, ryttare

L2 (fraktur) och otydl.

H. 20 cm. Från Nääs i Saltvik.

Tennkanna med lock, snut och handtag. Haka
sidor, vidgande sig nedåt . H. 20 cm, diam.
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och 12 cm. Stämplar krono

,

och 1802.

Från Ivaas i Saltvik.
Geta

Måttkanna af koppar, uppåt smalare och me
bred snut. Justerad; C.G. 1819 (?). Med han
tag. H. 27 cm, diam. 10 och 19 cm. Enl. upp
gift "brännvinskopparkanna

köpt på auk-

tion på Bolstaholm i Geta.

20. Ett

par

ljusstakar af tenn. Fyrkantig

1907.

4937.

med genombrutna sidor p& fyra kulor.

Geta,

Skaftet starkt vidgadt nedåt
upptill. Runda ljusmanschetter.

reffladt
den ena

upphöjd stämpel H.W.S. Från Södergård, Nä's
i Saltvik.

Jomala

Glasflaska, fyrkantig, med etsningar: krönt
C XIV J i bladkrono, blommor samt ett skepp
hvarunder:
Segla du min wän
men kom snart igen.
H. 19 cm. Från Önningeby, Jomala.

Glasflaska, fyrkantig, med etsningar: blad
och blommor samt skepp. H. 21 cm. Från Önningeby.

Karaffin af glas, genom mellanväggar delad
i tre delar med hvar sin öppning i den
långa halsen. Två glasproppar i behål1.
På sidorna har stått: Vari1191. Men... och
ra

Lumparland

H. 28 cm. Från Önningeby.

Spegel, rektangulär

i gustaviansk stil, Ra-

men förgylld, med öfver och understycke
bredare samt ornerade ofvan med Gustaf
III:s medaljong och blad, nedan med blad,
i guld mot svart fond. H. 0,67 m, br. 0,30
m. Från Lumpo by i Lumparland.
Saltvik

Spegel med fyrkantig glas och ram, hvarå
ofvan och nedan fästs fritt skulpterade
snirklar, girlander, rosor o.s.v. i rococo-

1907.

4937.
Saltvik

stil. Höjd 0,79, bredd 0,29m. Från Berthby i Saltvik.
26. Spegel, fyrkantig

i empirestil, ramen

förgylld och ofvan afslutad med en trubbig gafvel. Ofvan och understyckena äro
ornerade

i guld på svart botten; ofvan

tre i antik dräkt klädda personer, som
förrätta ett offer, nedan en urna och
på ömse sidor on denna fyra fiygande
svanor. Höjd 0,91, bredd 0,38. Köpt från
Sverige, samt nu köpt tili museet af Katarina Jansson från Nääs i Saltvik.

Lumparland

27. Sogzelram (glas saknas), förgylid , med högt
öfverstycke, hvarå i relief palmett och ran_
kor, och hvilket afslutar med en låg

bå-

ge och +akroterin på ändarne. H. 0,95, br. + trekantiga
0,41 m. Från LurDpoby i Lumparland.

28. Spegel,fyrkantig, gustaviansk stil, svartmålac
med öfver och understycke ornerade med vattenfärgsmålningar under glas: urnor och rankor. H. 0,70, br. 0,30 m. Från Västergård
Norrboda i Lumparland.

Saltvik

29. Sbege] med bord. Spegeln har ramen i
ljusgulbetsadt björkfaner rektangulär och
ofvan och nedan med rektangulära svarta
stycken. I hörnen och å de nämnda svarta
fälten

forrniga utskurna prydnader.

H. 1,55, br. 0,66 m. Bordet 0,85 m bredt
är betsadt i sailJna färg. Skifvan i 2 afsatser. Bakre benen raka, främre benen
ha formen af breda svängda voluter , som
sträcka sig 1ångs sidorna. - Köpta af

1907.

4937.
Saltvik

Viktor Jansson, Ödkarby i Saltvik, dit möbeln korpi it för c, 80 år sedan genom inköp af en rysk platsmajor.

Skrin af masur, fyrkantigt, med en smalare
afsats å locket. Locket prydt med två
bårder af inlagdt trä i schackspelsmönster.

9 2 x 13 2 x 9 cm. Köpt af Jansson i Saltvik; dennes mormor hemtade skrinet från
Sverige.

Lumparland

Tobaksdosa af mässing, aflång och med
rundade ändar

17 x 3

botten ha inristats

x 5 cm. På lock och

6 scener ur Jesu barn-

domshistoria (t.o.m. dopet), och med holländskt text; liknande text på sidorna.
Köpt af enkan Karolina Lindström , Lumparby
Lumparland.

Eckerö

Tobaksdosa af mässing, flat, med afrundade
ändar, 13 x 6 x 1

cm. P. locket en stuga

med landskap samt tre män som torka not
och göra fiskefänge. På baksidan punkteradt: S:E:H:B: 1832. Från Storby, Eckerö.

Saltvik

Sykrok. Ofvan en låda med nåldyna öfverst,
nedan ett halfrundt bihang med solfjäderformig inläggning af olika träslag, och
utgående från detta bihang träskrufven
hvarmed sykroken fasthölls vid bordet.
Tillhört en fru Schugg på Kuggböle . Värdinnan Alma Jansson erhöll den af sin fas
tsr, som tjänat hos fru Sch. Nääs by i
Saltvik.

1907.

4937.

Väriä, smal och klen, med

Geta.

otydligt mönster närmast fästet, som är

klingan graverad i

litat, af mässing med vridna refflor, samt
saknar bygiar. L.

75

cm. Liastans

Vester

Geta.

Jomala

Soffa af brunmåladt trä med svart tagelstoppning och två lösa kuddar. Karmen i
niidten krönt med en palmettliknande skulpt r,
benen runda, skulpterade med en krans af
buckior rundt omkring .

Köpt för c. 65 år

sedan i Tyskland af kapten Karlsson, Önningeby i Jomala.

Finström

Flaska

af glas, med spetsigt botten, flat

sidor, och afdelad i två flata rurn med
hvar sin hals; de två halsarne ärö snedt
utgående och ställda X formigt till hvar
andra, Emkarby i Finström.

4938.
Kuorevesi

Två dosar, inköpta af tjänstejungfrun Aman
da Björnman för

5 mark den 28 aug. 1907.

Från Luorevesi.

Snusdosa af trä med locket och sidorna
belagda med näfver, hvarå i låg relief
utskurits, å sidorna en fris af stora blad
å locket en hjort angripen af hundar.
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x 5 x 3 cm.
Tobaksdosa

(pikanelldosa) af mässing med

dubbla lock (tidigare delad i två rum) oc
rundade ändar. Locken med ornering af

