1911.

5879.
Gustavs.

Senast har ljusarmen förvarats i Nystads
kyrkomuseum, dit den förts jämte andra
föremål från Gustavs utan vederbörligt till
stånd. Genom överenskommelse med församlin-

LjusarMen åter
rekvirerades
tili kyrkan
och ausändes
från museet
28/8 1913.

gen. och Nystads samt H:fors museer har
hela saken lämnats därhän mot att armen
deponerats i H:fors museet. Jfr. Skriftväxlingen i top. arkivet och brevboken.

5880.

Tallrik av fajans

bården i rosa med

Stockholm.

enkel rokoko ornering

i guld, bottnet med

friherrliga Aminoffska

vapnet i färger.

Inköpt å Bukowskis auktion i Stockholm
25 sept, 1911 för (inel. speditions o.a. kost
nader) 33 mark till Statens Historiska Museum. Tallrikens diameter 22 2 cm.

5881.
Eckerö.

Båtmodell, gjord efter Eckerö postbåten, vilken under sommaren 1911 inköptes
till museets Nautica avdelning . Modellen
är utförd av maskinisten G.A. Backman; på
aktertoften inskriften:
Modell_av_Eckerö_postbåt
Byggd av K. A. Backman

1211 skala 1:8.
Båtmodellen inköpt för 90 mark till F.F.F:s
Nautica avdelning. Själva originalbåten är
ej upptagen i museets katalog, utan har
som deposition överlämnats till Frilufts-

Hagasund.

1911.

5881.
Eckerö.

museet på Fölisön. Den var i sitt slag
den sista som bevarats pa A1and, ett minne
från den tid

då posten vintertiden fördes

med båtar utrustade för iskampanj.

5882.
Lehtimäki.

Bägare av silver, köpt tili Statens
Historiska Museum av Aaro J. Wa1linmäki
från Lehtimäki för 15 mark.
Bägaren 'är neråt avsmalnande samt förgylld inuti och 1ångs kanter upptill och
nerti11. Mantelytan med graverad storbladig
ornering. Stämplar N, (Åbo), W F och åldermansranka, höjd

8

diametrar 4 3/4 och

7 3/4 cm.

5883.

En fio1, köpt 19/X 1911 för 20 mark

Östermark.

tili Statens Historiska Museum av L.E. Palkonen i Tyrvis. Fiolen härstammar från Matti Laurilas gård i Östermark, där den varit
minst 90 år.
Fiolens kropp är h-o-h. av mässing; på
baksidan är inpunsat 1802. Fiolens längd
57 cm.

