1906.
4698.

6. Hevosenkengänmuotoinen pronssisolki nelis—

Salmi

kulmaisilla ponsilla; samaa tyyppiä kuin
Schvindt, Tietoja Karjalan rautakaudesta
(Suom. Muinaism. Yhd:n A:kauskirja XIII)
kuv. 246 tai Hackman— Heikel, Vorgeschich;l.
Altertilmer

N. 40 k. 20, 24; renkaan keski—

kohta koristettu poikittaisilla juovilla,
sen poikkileikkaus melkein segmentimuotoi—
nen; palkimen pää koristelematon; soljen
suurin leveys 5,2 cm; :_öydetty joku vuo—
si sitten Miina Plaket::_n pellosta Mii—
nanjoen eteläpuolella, vastapäätä Prookor
Kulin'in taloa (kts. yllä).

4699

Inköp till Historiska Museet den
22 juni 1906 för Fmf. 50:— af herr K.
Westerlund, Oravais.

Maksmo.

1. Sabel af den typ, som begagnades vid
svenska infanteriet c. 1808 ;kort och
med kafveln refflad på ena sidan. Fun—
nen på Ryssberget på Västerön i Maksmo.

1906.
4699.
Oravais

Sabel, lik föregående, handbygeln boria.
Gått i arf i Nylunska släkten i Oravais.

Sabel, liten, sannolikt rysk offisers.
Fästet har tre byglar. Oravais.

Jutas.

4. Bösspipa med därvid fastrostad bajonett
och

lös laddstake. Funnen på Jutas slag-

fält.

Oravais

Förladdning till kanon . Järnskifva, något tjockare mot midten, samt med en
diameter om 15 1/2 cm. Funnen på Oravais
slagfält.

Kula, c. 7 1/2 cm i diameter, af fast
gods. Oravais.
Kula, lik föregående, men ihålig. Oravais
Replot

Bindmössa af hvitt siden. Replot.

Oravais

Drufhagel. 2 1/2 cm i diameter. Oravais.

Drufhagel, 1,8 cm i diameter. Oravais.
Jutas.

Blykula. Har varit i bösspipan n;o 4.
Jutas.

12.13. Två blykulor, enligt uppgift svenska,
och 1,8 cm i diameter.

.14.15.Två blykulor, enligt uppgift ryska, och
1,7 cm diameter.

1906.

4699.
Replot.

af järn med trähandtag, järnbåge
och skruf i den mot handtaget motsatta
ändan. Å bågen står 1:‘talet 1621. 53
cm lång. Har tillhört urmakaren Stralman, Björkö i Replot.

Såg af järn med trähandtag, järnbåge
och skruf i den handtaget motsatta ändan. Ä bågen står årtalet 1677. Längd
33 cm. Samma ägare som fdreg.

Flaska af ljusblått glas, klotrund, ned
till plattad, med jännsmal,

rätt lång

hals, vid hvilken handtaget är fäst.
Höjd 16 1/2 cm, största diameter 10 cm.

Flaska af hvitt glas, klotrund, med
kort mynning, ombunden med läderhandtag.

Vörå

Martin Mollers Huspostilla, tryckt på
svenska i Stockholm 1675. I läderpärm
med messingsspännen, enlast ena hälften
finns kvar, sedan ryggen klafvits af
ett ryskt sabelhugg. Från Vörå socken.

Åbo Nya Tidningar 1789.

En gammal katekes.
Flaska af grönt glas, runt, nedtill
och på sidorna plattad, med kort mynning. Höjd

9 cm,

bredd högst

7 cm.

1906.

4699.

Från äldre järnåldern.

24. En refflad blå glaspårla.

25.- En 9,4 cm lång kantig järnstån, troligen fragment af en spjutspets

(?) •

Föremålen 24 och 25 härstamma
"från järnåldersgraf i Kaparkulle
i Vörå".

Jfr.

nr 15; 1538:7-1;

2991:21; 2910:1-4; 3093.

4700.
Kökar.

Ett frimurarmärke 1. dyl. af mässin
i form af ett

krönt af en kung-

lig krona med

byglar, samt med

inristadt M på ena sidan och

på

den andra.
Funnet i Kökar begrafningsplats af
T. E. Sjöblom och af vederbörande läns-

4701.
Kiikala

man

insändt till Historiska Museet och

den

26 juni 1906 inlöst för' 5 mk.

K. Suomentähden lähetys 28/6 1906.
Verif.
terältään
Tuura tiivistä mustaa kiveä, kenties yli x)jokä
muistuttaa kirvestä
päästä katkennut, terä pyöreämäinen ja
hyvin hiottu, varsi. vaan pieneksi osaksi
hiottu, 13,05 cm pituinen, 5,95 cm levyine

