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7536

Hopfällbar pennknif med skruf, syl m.m.,

Mäntsälä

skaft af mässing.
Litet förstoringsglas eller monokel, med
ram och skaft af trä, enkla.
Ett par armband af svart tråd, med knäPpen af rikt mönstrad mässing, och gredelint slipadt glas.
Lif af hvitt tyg, bred urringning, korta ärmar, besättning af hvita sidenband
och snören. lillhört brukspatronessan Emma Lovisa Linds (f. Sourander) brudklädning 1842.
Dyna, undersidan röd sammet, ofvan hvit
strama1,1 med brokiga blomsterbroderier.
Tofsar i två hörn.
2
Antimakassduk, hvit, c. 70 cm , växtmönster
Lampmatta, rund, på blått botten bruna
och svarta arabeskbroderier af pärlor.
Oval matta , 45 x 38 cm, af rödt bomullsstickeri med rikt pärlbroderad bård i
upphöjdt arbete af hvita, bruna, grå, svar
ta blommor och blad.
Märkduk 1827, växtrankor, ymnighetshorn,
inom krans G.S. och

E.C.G.

m. fl. initia-

ler. Sydd af Emma Lovisa Sourander.

7537
Föräring till Finska Fornmin-

Viborg

nesföreningen af stationsinspektor
A.A.äklin, Luumäki, febr. 1919.
1.

1 errin af tenn, rund, med två handtag
och rätt rikt profileradt look med knopl)
Signerad A. Ekroth - S. Petersbg.- ' 1839. 20

1919

x 25 cm. Har tillhört en Pfefferling i

7537.

Viborg och sedermera familjen Ganzauge i

Viborg

3. Michel.
Joutseno

2. jtrumpstickshållare af grönlackeradt trä
med isittande röd stickning. Har tillhört
prosten läklin i Joutseno.
>1Jrumpstickshållare af gult trä,• tillhört
prosten Mäkiin i Joutseno.

Luumäki

5.

Bit af en rem - grimskaft - af paopersväfnad, begagnad af tyskarna 1918.

Föräring till Nationalmuseet

7538.

af länelandtmätar Brandt i Luumäki,

Luumäki.

i febr. 1919.
Ljussax af stål, med. bricka af afrundad
bleckplåt, grönmålad och med blad och blommor. På undersidan måladt

(/t.6). 45. e5m4y,-

i-utice&b.

7539.

Inköp för 300;- till Antell-

Borgå

ska Samlingarna af clr. K. K. Meinander.
Silhuett tili klackring ( ring och infattning
saknas), i svart på guldgrund, med inramning
af ranka och inskrift Alt Bette kommer herofvenfran. Ät

, gustaviansk prästdräkt

med orden. Föreställer biskop 3. Cygnaeus d.ä.
1733-1809. 28 x 17 mm. Tillhört fröken
Meinander i "Borgå.

