1908.

5047.
Helsingfors.

En kollektion föremål, skänkta till
Finska Fornminnesföreningen av järnvägstjänste
mannen K.E. Boijer och fröken Hanna Lundström (den senare delvis saker, som tillhört löjtnant A. Kocke; jfr. n:o 5024).

Hjälmbeslag

av måssingsbleck

ryska ör-

nen med Finlands vapen som hjärtsköld .

9 x 11

cm.

Spänne för bälte, av mässingsbleck. Ryska
örnen med Finlands vapen som hjärtsköld; på
ett knippe av strålar och inom en lagerkrans. 4 3/4 x

6 cm.

. Mynningsbeslag till en sabelslida
singsbleck .

Knappar

av mäs4

1,3 cm brett.

(2 st.) av mässing

med Nylands

vapen på undersidan står Buch Burna av andre stadsfiskalen i Helsingfors
F.E.-Boijer omkring 1875.

Knappar- (2 st.) av gylld koppar med ryska
örnen och Finlands vapen som hjärtsköld .
,}J
S:t PetersPå undersidan : Buch burg.

Knappar

( 4 st. större o2h 1 mindre) av

förgylld koppar med Tavastlands vapen
Burna på 1860-talet av d.v. kronolänsmannen
i Hauho J.E. Boijer . Märkta Buch os.v.
Knappar,

3 st. utan närmare uppgifter, 2 med

1908.

5047.
Helsingfors.

Tavastlands, 1 med Nylands vapen. Märkta
Buch o.s.v.

Knapp med en krönt kort refflad kolona
på ett tvärsöver

med inskriften

gående band. Märkt Buch ovs.v. Enligt tydligen oriktig uppgift en gammal finsk stu
dentknapp; sannolikt rysk juristknapp.
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av svart

Två spännen

w.i,

ej

i denna form.

i början

Burna av löjtnantskan Kocke

av

1800-talet.

Schablon

av

Lundström

med

mässingsplåt
två

och

korslagda

namnet

Jakob

passare.

3

form

en

10 ›2 cm.

Hårprvdnad
(flat) krona

av

i

silvertråd

med

hängen

i

av

ändarne . C.

3

x 12 2 cm.
4 st. mantiljspännen (prydnader) av
genombrutna

ett

av

dem

med

mässing,

vidsittande

spänninrättning.

Dubbellänkad

Spänne

kedie

1. krok

av

tagel

med ögla

24 cm lång.

bakom. Av

järn,

i genombrutet arbete en blomåterkrönt lyra, på vars strängar en rund sköld med
korsliknande ornament av fyra liljor 1.
dyl.

3

x 3 2 cm.

1908.

5047.
Helsingfors.

Två små spännen av mässingsbleck av ungefär vidstående form.

Ett par glasögon med silverbågar, det ena
glaset saknas.

Ett par_glasög.on med silverbågar; det ena
glaset saknas också här.

Svsax, liten, spetsig, märkt Fiskars Fabrik.
Längd 12 cm.

Liten glasbund (nipper)

Finsk reservistmössa. Österrikisk form, av
svart kläde med blå passepoil och svart röd-vit tygkokard. Inuti står: 2 R.K. 91.
och

n:o

Boijer.

Epålett för Sveaborgs fästningsregemente.
Brun med påmålat gult

. Minne från

Sveaborgsrevolten 1906. FlLtit i land å
Stora Rönnskär, bland vrak och andra spill
ror, kort efter revolten.

Bokmärke: smalt rött sidenband (2 x 19 cm),
med enkla pärlbroderier på genomstunget
pappunderslag.

Arbetsväska, röd sliten sammet och läder
utanpå foder av bomull bred böjd mynning av järn 1. stål. Bredd intill 27 cm,
höjd intill 15 cm.

1908.

5047.

24. Del av ett eldstål, 6 x 2 cm.

Helsingfors.

Plånbok i två avdelningar, utvändigt fint
läder, invändigt saffian.

Plånbok, utanpå fint brunt läder, prässat
i rokokomönster, inom sämsk. Buren av sjöka
ten Jakob Lundström då han blev ihjälskj
ten vid kalabaliken vid Hangöudd den

5

Juni 1855.

Ett stycke s.k. "munlim", använt i och för
hoplimning av brev.

Ask

av prässat papp, i form af en bok;

på locket gyllne rokokoornament kring några brokiga blommor. Inuti ligger löst ett
silhuettklipp ur gredelint papper: ett hjärt
omgivet av en uppig ranka med ett par
fåglar o.s.v. På baksidan av silhuetten
står: Agnes Hintze. Asken 1 3/4 x

7 3/4

x 12 2 cm.

Ask från 1840-talet, av papp, med amiral
Nelsons bild i relief på locket. 1:1 x
10 :- h. x 14 j- cm.

Liten synålsask, med synålar i papper. Utan
lock. 1 x 2 2 x 4 cm.

. Liten ,svnålsask med synålar i papper. På
locket drottning Victorias bild och text
Drill' d'. eyå

på pappret utom fab-
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rikens text: Manufactured for F.Sneckenstrom
Borga.Asken : lx4Zx2 cm.

32. Svensk 2 skilling 1835.

5048.
Kaukola

Yrjö Paavilaisen lähetys, lunastettu
24 p. tammikuuta 15 :-

Smk:lla . Verif.

Riukjärven seutu
1. Kiviaseen

(kirveen) vartalo, teräpää kat-

kennut, kyljet särmikkäät, lappeet heikosti
kupevat, kanta paksu ja tasainen, sarvivälke
pitoista kiilleliusketta. 140, 69, 44 mm.
Löytänyt Yrjö Paavilainen Juho Paavilaisen Rantasuolta, aivan rannalta suuren mättään alta, kun tasasi mättäitä
(Kankaanmäen kylää).

Liuskeesine, kaita ja pitkäkäs, reunoilla silitetty, lappeilta epätasainen, kummallakin
lappeella jotenkin samalla kohdalla sahausz
uru, 84, 23,5, 10 mm. - Isketty sirpale
kauniinjuovaista saviliusketta hiotusta kiviaseesta - Saviastianmuru.
Löytänyt Armas Paavilainen Juho Paavilaisen Kartanopellolta.

Kiviaseen (pohjalaismallisen kirveen ) teräpuolikas, toiselta reunalta lohennut, terä
pyöreämuotoinen vain terä:tä hiottu, dioriittiliusketta, n. 107, 69,5, 33,5 mm. Hietakivilevyn

kappale, pieni, kolmikulmai-

nen. - Saviastianpalanen, ohut., hienollais
ta savea.

