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5621.
Häyrynmäki.

271. 1 reuna-, 68

muuta saviastianpalaa,

4 piikkiä ja 6 kiveä; LXXXVII:88, 1-35.

6 saviastianpalaa, 1 piikki, 1 kivi;

5622, Helsingin
pit.
Esineet,jotka ke
räilijä Mikael Sal'llinen jättänyt 3.9
1910 Valtioh

LXXXVII:90.

lunastettaviksi:

24 saviastianpalaa; LXXXVII:94.
(

1 kivenkappale; LXXXVII:95, 1-35.

5623.

Eckerö.

Reikäkivi (pie_
nempi),76 x 77 x
22 mm.
Esineen
Jilöytänyt työmies
lhe
Jäninen
Helsingin pit.
(Såttungsby?)Sotu- /
kylän Nygårdin t
lon maalta Ityn äes
sään pelto,R. 1890.

Reikäkivi (suurempi), 120 x 99 x
Delegationen (i sammanhang med n:o 5258) af
37 mm. - Esineen
fröken Ebba Weilin, men först senare af- löytänyt työmies
K.R.Johansson Hellämnade till museet.
singin pit. Puotin
,v1än kartanon pelSkrin, "pulpet", raksidigt med något bukpellosta v. 1900
perunoita ylösottatigt lock; ekfaner med utskuren och inessaan. Löytöpaikk,
lagd fyrstrålig stjärna i midten samt tre- Dfl
merestä n. 25
bladiga palmetter i hörnen, och fyrbladiga
rosetter på sidorna. Dimensioner 30 cm h., I° 2 luovutettu \\
Hels. kaupungin \
48 x 74 cm pian (det något bredare fotruseop4 2 /1
1
stycket). Från Krogas gård, Storby i Eckerå.
Inköp redan hösten 1908 af

Antellska

(

Pemar.

Trästock för tryckning af kattunmönster.
Mönstret två storbladiga figurer med mind
re blom- och bldstänglar, samt några mindre stänglar, är bildadt af inslagna upprättstå.ende kopparband, som utgåra konturer
till en fyllande trämassa, samt inslagna
kopparstift, c. 19 x 18 cm. Likt följande från
Pemar.

3. trästock för tryckning af kattunmönster,

1910.
5623.
Pemar.

granatb1omliknande, mönstret utskuret i träet (utan konturer af koppar) samt med 1n7
s1agna koppastift. C. 13 x 14 cm.

4. TrästoCk för tryckning af kattunmönster
ranka, utsändande turvis stora blad och
stänglar med mindre blad. Mönstret utskuret i träet ( utan kontlirer af koppar).
C. 12 x 7 cm.

Trästock för tryckning af kattunmönster,
ros med blad, mönstret i träet (utan konturer af koppar). C. 6 x 5 cm.

Gräddsnäcka af tenn, med svängdt handtag,
delvis formadt som blad, och tämligen stor
snip. .Nästan jämntjock; sidorna dock obetydligt

rundade. Rundt omkring graveradt

ett mäanderliknande horisonta1t band. Inga
stämplar. C. 4 z » 5

Jurva.

cm. Från Lehtimäki.

Gräddkanna, svängda sidor, snip och handtag
Bronsglaserad, med ett blått horisonta1t
band med rankmönster i bronsdasyr på
midten. C. 14

x. 12 cm. Torde 1ikt följande

(n:ris 8-14) härstamma från Granfors fajans_
fabrik i Öfvermark. - Köpt i Jurva (1ikt
fö1j.).

8. Gräddsnäcka, till formen lik föregående,
bandet kring midten gulbrunt med bronsglaseradt och blått blad- och blommönster.

6

x 5c

•

Från Granfors ?- Köpt i Jurva .

1910.
5623.

. Gräddsnäcka, svängda sidor enklare än före-

Jurva.

gående och öfvergående i snipen; enkelt
handtag. Bronsglaserad, med upphöjdt och
måladt mönster af gul- och greClelina blommor och gröna blad. 7 x 6 cm. Granfors fabrik ?

Bägare (sockerskål), med 1åg rund fot,
koppen med svängda sidor. Bronsg1aserad,
kring koppen måladt. ett blått band med
upphöjda och i naturliga färger målade blad
och blommor. 10 x 8 2 cm. Granfors fabrik ?
Sockerskål, låg fot, vid kopp. Bronsglaserad,
med blå- och gulbruna horisontala ränder
kring koppen. 6 k x 12 cm. Granfors fabrik ?

Sockerskål, foteri obetydlig, koppen starkt
utvidgad. Bronsglaserad med upphöjd pärlrand närmast öfre kanten. 6

x 12 cm.

Granfors fabrik ?

Sockerskål, hög fot, svängda sidor, närmast öfre kanten starkt indragna . Bronsglaserad, kring koppen ett blått band med
rankmönster i bronsglasyr. 5

x 8 cm.

Granfors fabrik

Sockerskål, form och storlek som n:o 13.
Kring koppen målade b1å- och gula blommor.
Granfors fabrik ?

K1ockstä11 af trä, rokokostil, utsnidadt
i midten tili en romersk krans (med öppning för klockan) och däromkring rokoko-

1910.
5623.
KumlingQ.

snirklar med blom- och bladgrupper. Rödmåladt- och förgylldt (förgyllningen nu
bortsliten). 26 x 15 cm.

Köpt på länsmän

Skarns auktion i Kumlinge.

Silfverbägare, utan fot, med upptill utsvängda sidos, ornerade med graverade blad
och blomor. Stämplar L, (tre kronor), två
fiskar)= Nystad? , 2, P,T V. 6

x 6 z cm.

Från bonden Erik Mansnerus, Kumlinge.

Silfve.rbäg'are 1. kalk, mycket hög fot, koppen upptill utsvängd. Stämplar otydliga
vid öfre randen inristadt H.H.S.

Bägare

12 x 5cm

af terracotta?, ft.rr guld-. eller

bronsglaserad, nu svartbrun med dekoration
af två bladbårder samt på- sidorna änglar
med delfiner och tigrar, allt i upphöjdt
mönster. Till formen nästan cylindrisk,
dock med låg fot och intagen ansats
samt ofvantill något utsvängd. 9 x 9 cm.
Från 1:dand.
Eckerö.

Flaska af grönt glas, flat tryckt rund,
upptill refflad. 13 x 11 x 5 cm. Från Torp by,
Eckerö.

Supflaska, fyrkantig, hvitt glas med etsningar af blommor och blad samt på en sida
ett skepp med underskrift välkommen hit /
min lilla vän. 20 cm hög. Torp by, Eckerö.

Supflaska l fyrkantig, hvitt glas med etsade
blommor och blad. 25 cm hög. Torp by,Eckerö.

1910.
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Föglö.

Supflaska, fyrkantig, af hvitt glas med
etsningar

på' kortsidorna växtornament,

ena långsidan V xIV}

inom krans och

krona, på andra ett skepp med underskrift:
Segla du_ min _wän / men
ItP:

Grandell / 189,.

kom snart igen /

20 cm hög. Från Föglö

Supflaska, fyrkantig, af hvitt glas, med
etsningar, på kortsidorna växtornament, på
ena långsidan Oscar

Den 1:sta

inom krans

och krona, på den andra ett skepp, med underskrift Segla
vännen din.

med gs2d vind L hem tili

22 z cm hög. Stentorpa by

i Föglö.
Kumlinge.

Supflaska, fyrkantig, af hvitt glas med
etsningar, på kortsidorna växtornament, på
ena långsidan CX1V

inom krans och krona

på den andra ett skepp med underskrift:
Segla

du

min

wän / Och kom snart tgen.

24 cm hög. Köpt af Ola Per Andersson
i Kumlinge.

SuDflaska, fyrkantig, dekoration och inskrift som n:o 24. Espilj i Kumlinge.
22 cm h.

Supflaska, fyrkantig
etsningar: på

3

af hvitt glas med

sidor växtornament, på en

bred sida (lxv under krona. 21 cm hög. Espilj
i Kumlinge.

SulDflaska, fyrkantig, af hvitt glas med
etsningar: på smalsidornal på bredsidorna
Oscar Den 1:sta inom krans och krona, sarat

+)växtornament

1910.

5623.
Kumiinge.

skepp och Segia du

min wän / men kom

snart igen. 19 cm hög. Ola Per Andersson,
Kumiinge.

28. Supflaska, fyrkantig, af hvitt glas, med
etsningar: på 3

sidor växtprnament, på en

bred sida G A inom krans. 20 cm hög.
Wisäng i Kumiinge.

5624.
Ilmola.

Inköp till Statens Historiska museum
af fröken Ebba Weilin för Fmf 25.

Före-

målen äro från Ilmola.

1. Liusstaka af tenn, rund fot med fyrkantiga genombrytningar, fyrkantigt uppåt
afsmalnande mellanstycke, rundt reffladt
skaft i 2 afsatser . Stämplar (Svensk
krono),(ett gethufvud och en ros). (C F B),
(F2). Höjd 22 cm.

. Skål med handtag

,

lappsk form, det ena

handtaget en knölig ring, det andra ett
reffladt blad eller palmett. Stämplar saknas. Höjd

5 cm, diameter 16 cm.

Skål med handtag, lappsk form, handtagen
spaderformiga med ett rundt hål i midten.
Höjd

5 2 cm, diameter 15 z cm.

