1914.

655'5.
Fredrikshamn

Finlands vapen som hjärtsköld i den ryska
fläckta örnen. Uniformen har tillhört se_
dermera generallöjtnanten C.A.L. Schulman
(1819-90) sedan 1832, och bar i Borgå Museum nummern 2003.

Helsingfors.

2. Uniformsfrack för officer vid finska gardet från -år 1822- (då Helsingfors öfningsbataljon); af svartgrönt kläde, med hög,
krage, bröstrabatter och brandenburgska
ärmuppslag kantade med blå revärer, de
sistnämnda med helblå speglar; hängande
silfver epoletter och silfver galoner
kragen. Har tillhört bataljonens kommendör
öfverste C.F. Schulman (1773-1649); bär i
Borgå. Museum nummern 2005.

6556.
Dragsfjärd.

Deposition af Dragsfjärdsförsamling
i Statens Historiska Museum.

Jfr. Stats-

arkeologens bref n:ris 1012/13 1912, Pastor Max Söderholms af 12.11.1913, Abo
Domkapitels skrifvelse af 13.111.1913 samt
Ark. A. Tavaststjernas bref af 1.XII. och
20.X11.1913 och hr M. Söderholms svar af
27.X11. 1913.
Orgel, byggd i tvänne hufvuddelar,
af hvilka den undre rätvinkliga delen
är gjord af furu och på utsidan oljemålad i blåådrad, ljus marmoreting. Detta
underlag rymmer bälgen, som i gång sättes
medelst en dragrem. Det öfre partiet af
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orEeln företer äter en liffullare plastisk
utförmering med en del målade ornament
samt i trä utskuret listverk. Material furu; smärre delar

såsom den förgyllda ge-

nombrutna orneringen5 som skyler frontpipornas öfre del samt den balk5 hvari dessa pipor stå infällda äro dock utförda
i ek. På baksidan är detta öfre orgelpart
färgbehandladt sasom underlaget5 men i öfrigt mattblåmåladt (i oljef.) med pula ränder markerande lister och fyllningar. Frontpiporna kunna täckas

med ett par tun-

ne (furu) dörrarl på insidan prydda med i
frg och brons imiterade pipor samt med
en inramande bronsfärgad ornering5 som
till en del av utskuren i papp och spikar
på dörrens insida. Endast en
omfattande vidpass 3

manual finnes5

oktaver( 27 hvita tan_

genter5 ben på trä5 och 18 svarta). Pedalanordning synes orgeln aldrig haft, itke
häller svällare. Piporna utgöras af dels
öppna, dels täckta labialpipor af en uretal legering l hvars kuniska sammansättning5 enligt den 3.11.14 af preparatorn Frk. Bäckström gifvet utlåtande
cl
/0

utgör 94.o4 95.01

bly, och 4.81 resp. 4.59 % tenn. - Orgeln.

har sex register, hvilka sköläs medelst
smfl häfarmar på ena sidan om orgelns öfre
del.
För historisk m. m. rörande detta
"Dragsfjirds märkligaste fornminne" se redogörelsen för Finska Fornm.för:s I:sta
expedition; Abrah.nlphers

, Musik o.Instru-

menter5 1773; Salonius "Nagu Sockens Beskrifning", 1735, (Nagu kapseln

i Top. ark.).

