1913.
I

6247.

Ett per hvita handskar, liggande i hatten.

Helsingfors.

6248.
;tiyslott

Gryta af förtennt

koppar, nortil1 rund,

mot mynningon något insnörd - ; med handtag
genom två uppstående flikar af öfre kante
13 x 26 cm. Köpt till Statens Historiska
mus um af rodaktör Alexander Ramstedt .
Grytan har tillhört

g+m •

som dog 94 år gammal

5

dennes farfar,
och troligen re-

dan af honom 51-fts. Från

6249.

En kollektion antikviteter, köpt till
Statens Historiska 1useum af herr V. Sjöberg för 155 mark,

Pernå

1. Karaffin af p- las med blå och hvita strim
mor;, påronformig

med propp. Höjd 20 cm.

- Från Pernå.

Kopp

af empirestil, cylindrisk

upptill

utvidgad med utplånad gu1ddekoration och
brok:.ga blommor. Ett uppstående handtag.
6

x 8 cm. - Från Möl1ersvrdska hemmet

å Läntsälä gård .

Sanddosa af porslin, mlinderformig, med

konisk

urhålkning . i)ekorerad i brokiga

mor och guld . 5
gård .

6 cm. Från nntsä1ä

1,1 nM

1913.

6249.
Borgå.

Strykjärn

af mässing

med inristning IGW.

lc 26/2 46. Tillhört Wettesteinska familjer
i Borgå.

Ltt piphufvud, skuret i trä i form af en
djurtass det urgröpta hufvudet. Från Kiiale
gård vid Borgå.

Rundt läderfodral, irinehällande

5 inom

hvarandra skjutna glas af olika storlek,
11 y

9 å 7 ;
2- x 5 cm. Glasen viro nästan

cylindriska de mindre dock mer afsmal_
nande nertill, med facettslipad side och
guldrand. I ljusbrunt cylindriskt läderfodral. Tillhört släkten Salonius i Nagu.

Borgå.

Två röda "Egermann" glas, böhmisk fabrika
med röd glasyr, hvari insparats hvita
bilder från Sachsiska Schweitz. Led låg
fot. 11 x

6 cm. Tillhört släkten Mathiese

i Borgå.

Tre st. landtmätarglas

,

15 x 15 cm, med

rutindelning . I pappfodral.
Tvä buketter af konstgjorda blommor,
sma porslinsvaser. under glaskupor

37 x

15 cm..

Ln ljusform af glas, nu

33 cm läng,

med upptill söndrig. rynningen nertill
vidare (4 .
2- cm) och med svulst . Tillhört
vågmästar Nilsson i Borgå.

Lykta med blyinfattade gröna (och 1 blått)

+hållande

1913.

6249.

kröning afsmalnan-

glas. Plan

de. Höjd 24 cm. Från Lonnby i Borgä
s:n.

Lovisa

En kattunspräss af trä med _blommigt mönster. 23 x 21 cm. Från Lovisa.

Helsingfors.

Ett par muggar, af marmor •med bronsomfa
0
u x
cylindriska
ning kring mynningen

7

cm.

Castr6n

med handtag.

Helsingfors.

Mäntsälä.

14. En flat tallrik, hvit, dekorerad med brokiga blomnor, af rys.kt Gardner porslin.

3 x 24 cm. Möllersvärd

Mäntsälä .

15. En djup talirik af ryskt Gardner porslin
hvit, dekorerad med broklga blommor.

5 x 24 cm. Löllersvärd, Mäntsälä.

Borgå

. Tre kakel, 13 x 13 cm, med blå landskapsbilder. Från kichelsböle i Borgå.

En fickkowpass i träfodral, 2 x 5

x 7 12

CM.

En fickkompass i tygbeklädt fodral

cm.

1 2 x 5 21 -

Helsingfors.

Ett

par stora dricksglas, med tjocka

bottnar;

sidOrna nertill facetterade l

frän L. A. Castr6ns hem i Helsingfors.
10 -;2 x 9 cm.

1913.

6249.
Helsingfors.

20. Ett vinglas, koniskt, p

8 cm. M. A. Castren

hög fot. 16 x

Helsingfors.

21. Ett Par porslinskoppar och fat, kopparna
utan öron,
hvita

6 — x 10

cm, foten

3 x 16 cm,

med svart dekoration och monogram

GB. Tillhört någon G. von Boisman.

625o.

Tre stycken ljuskronor af trä, skänkta

Nilsiä.

till Statens Historiska Huseum af Nilsiä
församling.

Träkrona med tre tunnband på
och uppbärande

8 ekrar

3 x 8 ljuspipor. Banden för-

bundna af vertikala lister med diverse
knappliknande o.s.v. ornament. Öfverst ett
mindre band utan pipor. Kronan ör målad
i svart och hvitt. 90 x 85 cm.

Trkrona med tvi tunnband på
uppbUrande 2 x

8 ekrar och

8 ljuspipor. Banden förbundna

med vertikala lister med diverse knappliknande o.s. ornament. Öfverst ett mindre
band utan pipor. Kronan *dr /11-11ad i rödt
och blått. 75 x 80 cm.

Träkrona med två tunnband på
och uppbärande 2 x

8 ekrar

8 ljuspipor. Banden för

bundna med vertikala lister med diverse
knappliknande

o •a •

ornament : ifverst ett

mindre band utan pipor; inne i kronan
ett

band med kors, kransliknande o•a •

ut-

skurna ornament. 70 x 60 cm; måladt i rödt
och svart.

