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Föräring i sept. 1919 av postexp
ditören Ernst Grenman till National
museet.

Ackas

1. Reskista av trä med bukigt lock, vars i
sida målats med en rik och vacker blomsterkrans, omgivande initialerna G. S. W.
Storlek 87 x 104 x 60 cm. Tillhört kyrkoherde
i Ackas, prosten C. G. Wallenius (1751- 1807)
2. Rånjärn, tillhört förenämndes maka, prostinnan Beata Ulrika Gyldenär (1767 - 1836).

Tavastehus

Pendyl av alabaster, 33 cm hög, med urtavla av mässing. Under hög glaskuptt på
rund träställning; på en balusterformig
ställning av svartlackerat trä. Tillhört f.
d. riksföreståndaren Svinhufvuds farfar Pe
Gustaf Svinhufvud, f. 1804, d. 1866 g.m. Ulrika Chatlotta v. Kraemer, hvilkens moder,
f. Boije af Gennäs, skall ha fått pendylen
i bröllopsgåva av sin moder J. Falkenberg,
1810. - Minutvisare och nyckel borta; siffrorna skrapade, skola ha varit arabiska,
Föräring till museet genom hr Grenman af
avl. posttjänstemannen Rafael Grenman.

S. Michel

Guldklocka, sign. Breguet å Paris. 4 cm diameter, boetten graverad i rokokomönster.
Tillhört aptelerskan i S. Michel Olivia
Fredrika Wasastjerna, f. Grenman 1831 Gåfva som föreg.
Ett par örhängen av siiven, med rosenstenar, i form av druvklasar. Tillhört samma
person som n:o 4;, gåva likt föreg.
Guldring, enkel, med inskrift Mitt Hjärta
är För dig. H.J.J. Tillhört herr G:s
/ m.
morfar fänrik Teetgren, gift 1:o Hedvig
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Juliana Tammelander, 2:o Augusta Wilhelmina

Kristina

Wallenius (1798 1876), vilka båda enligt
uppgift vigts med ringen. Fänrik Johan Gus1793 - 1836 var bosatt i Kris-

taf
tina.

Silfversked, 12 cm lång, stämplad tre
kronor (?), A.C.I(?). Med inristning H

I: T:

Har tillhört ovannämnda Teetgren och hans 1.
fru.
Karaffin av grönt glas, åttkantig, med
1
propp 29 cm hög. Åtm. i 50 år i hr Greni,
mans hem.
Litet skrin 8 x 9 x 13 cm, av en med
ljusare inlagda ränder. Tillhört hr G:s
mormor fru Teetgren, som enligt uppgift
skulle fått det i bröllopsgåva.
Magisterdiplom för Elias Grenman 1853.
Han var född 1827 och lärare i lägre elementarskolan i S. Michel.

7603.

Esineet, jotka amanuenssi A. M.
Tallgren toi kaivausmatkaltaan Turun
seudulle elokuussa 1919.

Rusko

1. Hiomakiven (?) kappale hietakiveä, yksi pin
ta ehyt, nähtävästi hiottu. Pinnan laajuus
37, 27 mm. -Esineen paksuus 28 mm.
Poimittu Ruskon Märttelän kylän Esko
lan talon n.s. Kirkkomaan santakuopas
ta, osuusmeijerin takennuksen lähistö
tä. Kuoppa on hyvin suuri. Siitä
aikanaan löydetty 2 veneenmuotoista
vasarakirvestä, nyt Turun museossa.

