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Föremål från det Gezetinska hemmet

Kimito.

å Vestankärr i Kimito, förärade till Finsk
Fornminnesföreningen af fru Bertha Calomnius

Ställ för ljus

på två fötter, uppbärande

en roterande järnten med två hjul och
dörkring vriden vaxstapel, hvars ända upptili fasthålles af en sax. Det hela c.13
x 15 cm.

Glättningsjärn, påslik underdel för glödande
järn; ofvandelen förenad härmed medels gång
järn och bestående af skruf för fasthållanle
vid bordskant. Höjd c. 26 cm. Ett extra
glödjärn medföljer.

Tändstickslåda af grönt järnbleck med rosor
och blad,

5

x 4 x 2 cm, med 13 cm hög

bakdel, applicerad för hängning på vägg och
försedd med pian.

7271.

Inköp för 180 mark till Statens
Historiska museum af herr Valter Sjöberg.

Gamlakarle
by.

1. Soppskål af engelsk fajans, hvit, med svar
dekoration, på ena sidan ett fregattskepp
med svenska flaggan och underskrift: Venus
från

Gamla Carlebv. - Anders Roos (troligen

handlanden A. R. i Gamlakarleby, f. 1785 d.
1842), på andra sidan Neptunus med fyrspan
och treudd, tritoner m. m. Dessutom ett par
blommor, och i bottnets inre en grafvård.
Ovat med tv. öron, 17 x 35 x 24 cm, med
ett lock som ej fullt passar och som är
krönt af en ros.
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7271.
Helsingfors.

Drickglas, cylindriskt, 8 2 x 6 j cm,

med för

gylld rand och monogram af C P med krona,
sarat målade fyra flugor. En uppgift af
herr S. att glaset sku]le tillhört ätten
Pinello är trifvelaktig, då ingen medlem
burit sagda initialer.

Esbo

Kinesisk tellrik af fajans, blåaktig, med
målade blå, röda och gula blommor och blad
23 diameter. TiJihört släkten Nyberg, Tali
gård, och genom gifte kommit till Rothirc
Tavastkulla, helsinge. Lagod.

4, Kinesisk tallrik af fajans, blåaktig med
blått tempel landskap och rik bård, aftrob+)
-Otillhört
badt åttkantig, 23 cm diameter, Tali gård, släkten Nyberg
i Esbo och genom gifte Rothirch, Tavastkul
la.

På köpet: en dockbyst.

7272.
Fredrikshamn

Föräring till Nationalmuseet af
bokhandlaren Alfred Lagerboms sterbhus
Fredrikshamn: ett, större samling fotografi
porträtt, hufvudsakligen af furstar stats
män, författare och vetenskapsmän. I 24
album, och lösa i en ask. Samlingen som
åtföljes af en förteckning torde enligt
donators önskan bevaras som ett helt. Ska
införas i museets alfabetiska katalogen.

