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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.

1912.

5973.
(Vasa)

2. Fruktkorg, lik n:o 1. Vikt 1060 gr. Tidi
gare märkt G2.

Fruktkorg af glest flätad silfvertråd, oval
på fyra svängda fötter, upptill örnhufvud,
nertill tassar, på fyrkantigt fotstycke
med insvängda sidor och kulfötter. 18 cm
hög, 29 x 21 cm plan. Genombrutet handtag
på gångjärn. Stämplar: C A C, Åbo vapen.

Fruktkor, lik n:o

3. Vikt 645 gr. Tidiga-

re märkt G 4.

5-12. Åtta stycken fat af förgylidt silfver;
kanten rococo svingd i

5 afdelningar

bottnet uppe märkt H A (gravyr). Diameter
15 cm. Märkta med stämplar G }I, tre kronor, Stockholm vapen, H

5. Vikt 100 gr.

(Ha i tidigare af E. Nordström uppgjord
kort förteckning angetts som n:o

5 - 14;

men i katalogen har senare tillfogats :
n:o 13,14 misstag) Till faten_ höra
singsringar, med

8 mäs

5 utstående pliggar; mot

svara bottendiametern å faten.

13-14. Se ofvan.

15. Kaffekanna; nertill långsträckta bucklor;
upptill b4rder af vinranka i relief, snodd
ismå/
/- loalmettsarat
öfverst
och palmettbucklor
blad; locket med bucklor och refflad
knopp. Svart trähandtag; snip i form af
drakhufvud. 23 cm hög, 27 x 12 cm oval(ink .handtag o.snip
Stämplar: en krona, Hartman, Vasa vapen,
X ; ägarestämpel H R

i oval. Vikt 825

1912.
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gr. Tidigare märkt G. 15.

Vasa
16. Tekanna, ovat, något fyrkantigt tillplattad.
Nertill långsträckta buclor med palmetter
ingraverade upptill rik profilering med
bårder af snodd och små palmettblad. Lock
på gångjärn, med graverade palmetter och
refflad knopp af svart trä. Handtag af
svart trä. 15 cm hög; 26 x 12 oval (enkl.
handtag och snip). Stämplar Grönlund,
Borgå, S och ? Tidigare märkt G 16.
Vikt 545 gr.

17-18. Ett par teglashållre, innantill förgyllda, med handtag med drag- eller delfinhufvud. Kring nedre delen af kuppan en
arabeskbård . Höjd
Stämplar

8

cm, diameter

7

cm.

Krona, A4,? Tidigare

märkta G 17i G 18. Vikt 105 gr.

19-20. Ett par gräddsnäckor, nertili med ovala
bucklor, högre upp med bård af rosor och
blad

i

relief. På handtaget liten oval

med inristadt H R. Stämplar X, Vasa stad,
en krona, Hartman. Höjd intill 12, pian
intill 14 x

8

cm. Tidigare märkta G. 19,

G.20, Vikt 157 gram,

21. Sockerskrin, ovait och något fyrsidigt
tillplattadt, nertiil med ovala bucklor,
upptill med bård af rosor och blad

i

relief. På locket buckelstjärna och akantusblad . Stämplar X, Vasa stad, krona,
Hartman, och ägarestämpel H R. Höjd 12 cm
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oval pian 13 x 10 cm. Vikt 442 cm. En

Vasa.

till skrinet hörande tång har otydiiga
stämplar P2, tre kronor

Åbo, AT? Vikt

42 gram. Äldre märke G 21.
22-23. Ett par sockerskålar, runda, på trefot
och trekantigt fotstall med kulfötter.
Små handtag i form af vingar i lejongap.
Lock med kröning af vinblad och deifiner.
Höjd 24 cm, diameter 15 cm. Vikt 581 grat.
Stämplar Grönval ( på locken IPG), tre kro
nor, och ett par otydiiga. Tidigare märkta G.22 och G.23.

Sockerskål, liten, i form af äggkoppslik
urna på fyrkantig fot; på sidorna medaljonger med kvinnosilhuetter; en helt
handtag och lock. 16 cm h,
St. Z2,

6 x 6 cm pian

3 kronor, Stockholm. Vikt 101 gr.
af siifverbleck och silfver-

Bordssyrtut
träd, med

5 fack, hvaraf 1 högre i mid

ten. Det fyrkantiga fotstället afrundadt
i hörnen, och i pian 20 x 17 cm. Höjden
af det hela med det öfre handtaget utslaget 30 cm; vikt 685 gram. Stämplar
E R, otydl.

krona, Alpo vapen, R. och

ägarestämpel H R. Äldre märke G

26,27. Ett par saltkar, flat skål

25.

8 cm dia_

meter, på hög fot med blad i relief oc
rund fot. Vikt 50 gram, höjd

6 gram.

Stämplar IFH, en krona, U, otydl. (Åbo?)
Tidigare märkta G 26, G 27.

1912.

5973•.
Vasa.

28-29. Ett par senapsburkhållare, cylindriska,
med lock och handtag, gallerikt genombrutna. Höjd 10

diameter

7 cm, vikt 125

gr. Stämpiar C M R, tre kronor, Stockholms
(?) vapen, A3 . Tidigare märkta G 28 och
G 29.
30-49. Tjugo st. bordsknifvar, hvaraf 8 märkta
W

R - Shirtchiff och 26 cm långa, 20

utan märke och 26 cm långa. På alla
är ett adligt vapen (engelskt ?) instämplat
i skaftändan.
50-69. Tjugo st. gafflar, stämplade med samma
vapen som föreg. och med krona, H:fors
vapen, RM, L2.
70. Förläggarslef, 35 cm lång, 220 gram. Märkt
H R och stämplad en krona, Hartman, 'hsa vapen, U.
1-106. Tre dussin matskedar; vikt

55 gram,

märkta HR och stämplade: en krona, Hartman Vasa vapen U.
107-117. Elfva dessertskedar, vikt 38 gram, märkta H R och stämplade: en krona, Hartman,
Vasa vapen, U.
118-128. Elfva dessertskedar, vikt 28 gram,
märkta H R och stämplade: en krona, Vasa
vapen, Grenman.
129-140. Ett

dussin

dessertskedar, vikt 30
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gram, märkta H R,' och stämplade en krona

Vasa.

CG, Vasa vapen (?), K.

141-164. Två dussin teskedar, vikt 15 gr., märkta
H R och stämplade Vasa vapen, en krona,
U och

I F H.

165-183. Nitton
och

teskedar,

stämplade

184-185. Ett

par

vikt

en krona,

ragoutskedar,

18 gr, märkta HR
Vasa

vapen, ACG.

längd

25 cm, vikt

85 gr, märkta H R och stämplade en kron
Grenman, L.

186-187. Ett par såsskedar, märkta H R

och stämp

lade I F H, Vasa vapen, en krona, X.
Vikt 50 gram.

188-189. Ett par tesilar, sidan graverad med
rankornament. Vikt 60 gr, märkta H R och
stämplade en krona, Vasa vapen, X, Hartman

5974.
(Vasa).

En samling sipillstampar, som tillhört U. F. Miten. Förtecknade här nedan
i samma ordning som på Ateneum i Ernst
Nordströms katalog.

De la Gardie, Magnus Gabriel, rikskansler.
Grön sten. (3aspis)
Oxenstjerna af Södermore, Axel, rikskansler.
Gul sten.

