1908.
5085.
Helsingfors

Föräring till Finska Fornminnesföreftingen
av fru Elsa. Ramsay.

Nålbok, förfärdigad av fru Sofie Tham f.
Sovelius.
Innerst en lös bok, inom vars pärmar
en naldyna, nåltyg och spegel; pärmarne beklädda med guldpapper och vit sammet varpå målats, rosor och blad. 1 2 x 6

x 6 -34

cm . Denna bok är insatt i en av papper
med gyline rokokoornament och blommor prydc
rada, 4 z x 8

x 14 cm. och lådan åter in-

skjuten i ett fodral liknand.e psalmboksfodra]..

av bleck hopfällbar

Lvkta
x 7

sidorna 14

cm, med små glasöppningar.

I bieck-

penal, 15 x 10 cm. Tillhört fru af Björksten
f. de Geer.

5086.

Föräring av fröken Emmy Stenbäck 15.111.
1908 till Finska Fornminnesföreningen.

Joensuu.

1. En cylindrisk träask med lock, 25 cm hög,
(K)
42 x 36 2 cm i pian. Från Hollola gåtd i
Pälkäne, nu tillhörig kapten Korhonen, tidigare ätten v. Qvanten. Asken härstammar
enlig uppgift från Joensuu trakten och är
gjord på 1700-talet.

Hauho.

Formtegel

i form av en palmett mot öv-

re ändan böjt. 18 cm brett

långs ryggen

30 cm långt. Från gamla taket å Lautsia
Hauho.
Pälkäne.

Bricka, rund (diameter 31 cm), af bleck,
med den upphöjda kanten nätlikt genombruten

Esine on kansatiet. osastolla.

1908.

5086.
Pälkäne

Hartola

Gåva av fru Alma Ridderborg5 Danila
Pälkäne.

4. Stor grön flaska , nästan klotrund 5 dock
med plant botten och utdragen hals. Höjd

35 cm, i pian till 22 x 27 cm. Omspunnen
med näverband. Begagnad som brännvinsflaska
Gåva av fru Boisman5 Koskipää i Hartola.

5087.
Sveaborg

Kaffekvarn, köpt till Historiska Museum
24/IV 1908 för

8 mark av fru Theresia

Heckt.
Lådan fyrkantig5 med svängda sidor, i
pian 24 x 24 cm. Koppen av koppar. Höjd
25

cm.

Instrumentet tillhörde fru Heckt radan
den tiden hon bodde 1:)å ,Sveaborg och har
kanske till och med ägts av hennes föräldrar.

5068.
StorkyrO.

Väggur5 köpt av Salomon Wilskman. Från
Kuivila by i Storkyro 5 Matti Soinis gård.
Urtavlan av förgyllt Jörn med sifferrundel av bleck. I hörnen genombrutna
järnornament. Mekanismen bar (utan låda).
Med lös pendel och två stora och 1 lit
lod. Urtavlan. 25 x 26 cm i pian.

