1912.

8, öfre

neor. Höjd

diameter

7 cm.

grönt läderetui, hvarpå i guld en linnea
och inskr. Linnaei

Drickszlas. Vidhäftade

ett par intyg af prof. 0.

. Tullberg

och 1845 af adj. C.O. Ramström och dr
Joh. Chr. Fr. Haeffner, att bägaren verkligen tillhört Linne och af hans dotter
skänkts åt musikdirektören i Uppsala J.
Chr. Fr. Haeffner.

Silfversked,

ovalt blad af gammal form,

med gravyr NR inom palmkrans; skaftet utlöpande till ett hundhufvud. Stämplad
18 2, cm, bladet

7 x 5 cm.

Sked af mässing, med nästan rundt blad;
skaftet slutande i pinjekott. 16

cm långt,

bladet 6 cm diam.

Förutom de vapen

som tidigare

öfverförts från Ateneum (se n:o
fördes i

) öfver-

-jan. 1912 följande vapen ur

Konstflitsföreningens samlingar till Ristoriska Museet.

Rundt kruthorn af trä, rikt profileradt„
med järnband och gult bomullsbandoler.
13 cm diam.

På en lapp : Carl XII

B:i 188. Kr. 10:-

Rundt kruthorn af horn; i midten på
hvardera sidan mässingsrosetter. 11 cm
diam. Med gult bomullsband. På en lapp:

1912.

5972

a.

Carl XII. B:i 188. Kr. 10:-

3.

Rundt kruthorn af trä; med hå.1 i midter
profileringen gå i krusad linje. Tidigare
märkt

D. g4.

4. Kruthorn af läder,

formigt, med järn-

beslag. Grönt bomullsband med tofs. Tidigare märkt

D. 93.

Kruthorn af horn, naturlig form, med utsnidade reliefer, på ena sidan en ryttare
med öfverskrift

heldt

Känig

Karol der

Tapfer

på den andra ett - vapen : i

skölden en fågel, som hjälmbrydnad

en

vildman. Öfverst bokstäfverna C H - B (?)
Tidigare märkt

D. 95.

Revolver, sign.

5973.
(Vasa)

Lefaucheut

i fodral.

H. F. Antelis bordssilfver, öfverlämnadt
jämte andra kollektioner i Nationalmuseets
vård i januari 1912. En stor del däraf
härrör från Vasa.

1. Fruktkorp,, fyrkantig och afrundad, med
nersvängd ofvankant sarat handtag på gång
järn. Stora palmettbucklor undertill;
kanten upptill med bred graverad snedrutbård och relief vinranka. 17 cm hög, 27
x 22 - cm i pian. Stämpiar:

G. Lindroos,

Heltingfors vapen, en krona a2, Vikt
1087 gr. Tidigare märkt G. 1.

