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Till den i sammanhang med mötet anordnade utställning af
fornsaker hade, enligt en af hr intendenten Brusewitz
meddelad förteckning, följande kyrkor och sam
lingar lemnat bidrag:

Angereds kyrka i Vestergötland: Altarbordet till dess s. k. qvinno-altare, på hvilket barnsängsqvinnor offrade vid deras
kyrkotagning (af år 1699).
Askums kyrka i Bohuslän: Tvänne dopfuntar.
Berghems kyrka i Vestergötland: En dopfunt af malm af år
1449, med inskrift.
Björketorps kyrka i Vestergötland: Återstoden af dess äldre
altarskåp från början af 1500 talet (»De vise männen till
bedjande frälsaren»).
Bollebygds kyrka i Vestergötland: En brudkrona af silfver och
en brudgums-mössa.
Brämhults kyrka i Vestergötland: Hans Skowgaards (Danmarks
rikes råd och befälhafvare å Helsingborgs slott) minnesplåt
af förgyld koppar, af år 1580.
Dragsmarks kyrka i Bohuslän: Dess gamla kalk af förgyldt
silfverbleck.
Fors kyrka i Flundre härad, Vestergötland: En stor dopfunt
med inskrift, ett dopfat af messing och 11 träfigurer, lemningar från ett äldre altarskåp.
Grinneröds kyrka i Bohuslän: Kyrkans dopfunt af sten och
tvänne dopfat.
Hajoms kyrka i Vestergötland: Skålen af dess gamla dopfunt
af sten.
Hillareds kyrka i Vestergötland: Knut Nilsson Lilljehööks till
Gällared an-tafla (han dog 1626).
Långareds kyrka i Vestergötland: En glasmålning med Axel
Lejonhufvuds vapen, af år 1590.
Långelanda kyrka på Oroust i Bohuslän: Ett dopfat af messing.
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Länghems kyrka i Vestergötland: Ett ihåligt metallcrucifix från
midten af 1500-talet. Rätt vackert, men ofullständigt.
Marstrands kyrka i Bohuslän: Carlstens församlings kalk af
silfver från 1400-talet med patén och oblatask, likaledes af
silfver, samt ett dopfat af messing.
Mykleby kyrka på Oroust i Bohuslän: Dess kalk af 1583 jemte
patén.
Refvesjö kyrka i Vestergötland: Kyrkans gamla dopfunt.
Tossene kyrka i Bohuslän: En dopfunt, en malmljuskrona från
1400-talet, tvänne stora ljusstakar af malm, skänkta af Mar
gareta Hvitfeld, samt ett stort crucifix af trä och några
bilder.
Valla kyrka på Tjörn i Bohuslän: Ett mycket stort dopfat af
messing och kyrkans dopfunt af sten.
Vinbergs kyrka i Halland: Nio porträtt målade i olja på kop
par och utgörande återstoden af Olof von Dalins slägttafla.
Asbräcka kyrka i Vestergötland: Ett dopfat och bilder af trä,
föreställande de fyra evangelisterna.
Öxabäcks kyrka i Vestergötland: Ett äldre kyrkoskåp, troligen
från slutet af medeltiden.
Uddevalla museum: Ett urval af det bästa museet egde.
Byggmästaren Andersson (Uddevalla): En samling fornsaker.
Studeranden Andersson: En samling fornsaker.
Herr Wilhelm Berg (Göteborg): En af honom hopsatt grafurna
från Sannegård; flintredskap från Hisingen och en karta,
hvarå anmärkts fyndställen längs samma ös södra strand.
Herr J. A. Brudin (Alafors): En samling stensåker m. m., samt
några träbilder.
Musei-intendenten G. Brusewitz: åtskilliga ritningar af fornmin
nen.
Herr O. M. Böhman (Skene & Lekvad): Ett mindre skåp af
år 1574; tvänne flintmejslar m. m.
Herr B. O. Cederbom (Lidköping & Tådene): En samling forn
saker och folkdrägter, samt en stor tapet, föreställande drott
ningen af Saba och konung Salomo.
Friherre C. Cederström (Strömstad): Hela hans betydliga sam
ling af fornsaker och sniderier (se särskild beskrifning här
nedan).
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Häradshöfding Chrysander (Göteborg): En samling färnsåker
och åtskilliga dyrbarheter från senare tid.
Fru M. Colliander (Göteborg): En flintknif.
Doktor Ehrengranat (Falkenberg): Hans betydande fornsakssamling, hvaribland särskildt märkes en praktfull, till Sta
tens historiska museum numera skänkt bronsyxa (afbildad
i Montelii »Svenska forsåker», fig. 99).
Landshöfdingen grefve Alb. Ehrensvärd (Göteborg): En lång
»väggbonad» från Skåne, åtskilliga andra väfnader, två silfverbeslagna skärp, en förridarestaf med silfverknapp m. m.
Pastor Ekman (Oroust): En vårfrubild af trä från 1500-talet.
Grosshandlaren Evers: Flere silfverpjeser från yngre tid.
Länsman Hanson: Ett fynd af fornsaker från Tanums s:n.
Herr Holländer (Göteborg): Luthers bibel.
Handlanden C. F. Lundberg (Göteborg): En värdefull samling
af fornsaker, hvaribland synnerligen utmärkte sig ett fynd
från den äldre jernåldern, gjordt vid Vennebo i Vestergöt
land.
Ryttmästaren P. von Möller (Skottorp): Några fornsaker af brons
från Frankrikes bronsålder.
Fru Nyström: En thékanna med kopp och fat med Göteborgs
vapen.
Stadsmäklaren Spaak (Göteborg): Några fornsaker, hvaribland
en flintmejsel, hvilken lärer vara den största som finnes.
Kammarherren grefve Erik Sparre (Torpa): Åtskilliga dyrba
rare arbeten från senare århundraden och ett stort, stil
fullt täcke.
Trafikdirektören G. K. Troili (Göteborg): En skål af täljsten och
åtskilliga dyrbarheter från senare tid.
Grosshandlaren Wenster (Göteborg): Ett äldre skrin med vackra
sniderier.
Herr Hilder Werner (Sköfde): En samling fornsaker och åt
skilliga ritningar.
Dessutom hade samtliga härader och städer i Göteborgs och
Bohuslän insändt deras äldre och yngre sigill, samt Bo
husläns regemente alla regementets kommunionskärl, hvilka
sist nämnda dock voro från en senare tid.

