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1. Nojatuoli tammesta "kuningatar Kristiinan
ajoilta"; jalat vääntiömäiset ja vehriäinen villapäällystä monivärisillä lehti-ja
kukkakoristeilla kirjgiltu sekä ripsillä
reunustettu, ja kaksi samanaikuista yksinkertaisempaa tammituolia, joissa nahkapäänystä on messinkinastoilla naulattu;
toisessa on vääntiömäisesti, toisessa sorvatut jalat. Ne ovat osia Gottlebenin
huonekalustosta, josta on seuraava kertomus. Kokemäen kirkkoherrafla Gabriel Gott
benillä (s.1693, + 1776), jonka veli pal
veli Tukholman hovissa, oli poika Gabriel
G., myöhemmin Villiön Fääskin rusthollin
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volan isännälle Huivon kylään ja heidän
tyttäirensä Maria Latilda talollisel]e Er
land Ylipotilalle. Mainitut tuolit ostettiin_
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jossa sitä paitsi oli suuri

jalkakehällä seisova tinainen liemipöytyri.
Noita halpamuotoisia tuoleja oli vielä useita Paavolassa , josta eräs suuri liinakaappi oli avisionissa joutunut Kokemäen
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kartanon omistaja vapaaherra Cedercreutz saa
nut Kokemäen Witikkalasta toisen samanlaisen
nojatuolin; korkeaselkäisiä tuoleja on joutunut Witikkalasta Turkuun pormestari Grönholmille, musta leikkauksilla varustettu liinakaappi Nohkolaan Uudelle kirkolle (sittemmin myöty:). Kts. Finska Statens Hist. samlingar, n.

7.

2. Tammillpas, kirjailtu ruotsalaiseen talonpoikaistapaan leikatuilla, gotiikiaiheista kehittyneillä koristeilla. Lukon kohdalla kannessa näyttää olevan vuosiluku 1665. Sekin
on Gottlebenin huonekalustoa ja Forsbyn
rusthollista kulkeutunut. Ostettu Härkälän
rusthollarilta Berndt Johan Polvianderilta
Kokemäellä . F. St. Hist. Sml., n.

7.

. Päiväkello, punasesta marmorista hakattu. Ostettu talolliselta

J.F. Horelilta Ylistaron

kylässä Kokemäellä . F.St.M.S., n.

8.

Tuluskivi punertavasta ukonkivestä, ostettu
2:sta markasta "Hyytin Erlandin torpasta"
Paistilan kylässä Kokemäellä. Toinen tuluskivi oli ollut tallella samassa kylässä
mutta hävinnyt. St.M. Sml., n.
Suuri tiilikivi, jonka toinen

6.
leveämpi si-

vu on uurteella reunustettu. Kokemäen kartanon kohdalla olevan ennen varustetun Ison
luodon itäpäästä talteenottanut J.R. Aspelin
kesällä 15E5. Kts. Paikkakunnallinen Arkisto
Kokemäki, H.A.Reinholm VIII:56-60.

