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\  crrattomasti suurimman osan tässä teoksessa mainituista löydöistä 
olen kesinä 1885 ja 1886 Suomen Muinaistieteellisen toimikunnan sti
pendiaattina ja  kesiuä 1887 ja 1888 valtioarkcologiu viran toimittajana 
kaivanut esille kalmistoista.

Olin aikonut toimittaa teokseni kahdessa osassa, joista edellisen 
tuli sisältää kertomus löydöistä ja  toisen löytöjen johdosta tekemiäni 
päätelmiä. Vaan kun syystalvella 1891 olin painattanut ensin maini
tun osan, voidakseni seuraavassa siihen mukavasti viitata, ja  ryhdyin 
kirjoittamaan toista osaa, huomasin, että vielä tämäkin paraiten oli 
kirjoitettava kahdessa osassa, joista toinen selittäisi löytöjen kuvasta
mia paikkakunnan oloja ja  toinen esinemuotojen syntyä ja  suhteita 
Pohjois-Europan muiuaiskalustoon. Kohta huomasin myös, että teos 
kokonaisuudessaan tulisi perin laajaksi ja  siten myös hitaasti valmistu
vaksi, jonka tähden päätin jättää viimeksi mainitun kolmannen osan 
jälestäpäin toimitettavaksi.

Tähän painettua toista osaa toimittaessani rupesin epäilemään 
monia edellisessä osassa arvelun mukaan tekemiäni määrityksiä esinei
den laadusta ja, koska muutenkin huomasin, että tietoni ja taitoni eivät 
läheskään riittäneet kaikkia seikkoja selvittämään, jotka mielestäni oli
vat teoksessani selvitettävät, pyysin ja sain ystävällistä apua asianomai
silta tiede- ja  ammattimiehiltä. Niin on tohtori O. Kihlman tutkinut 
ja  lajilleen (aineelleen) määritellyt kalmistoista saatuja puun ja  vaat
teen jäännöksiä, professori J. A. Palmén toisia vaatteen jäännöksiä, 
eläimien karvoja ja luita, maisteri D. A. Wikström ihmis- ja  kalan
luita ja  professori Edv. Hjelt analyseerannut erään soljcn. Kultasepät 
R. Ingman, Hj. Fagerroos ja  K. Hägglund sekä vaskenvalaja J. H. Lu- 
kander ovat minulle selittäneet niitä tekotapoja, joita nähtävästi on 
käytetty kalmistoista saatuja hopea- ja  vaskiteoksia valmistaessa. Näille 
kaikille lausun tässä nöyrän kiitollisuuteni ystävällisestä avusta. — 
Suurimmassa kiitollisuuden velassa olen tietysti S. Muinaistieteelliselle



toimikunnalle ja  Muinaismuistoyhdistykselle, joiden aineellinen kannatus 
011 tehnyt tutkimukseni ja  tiimiin teokseni julkaisemisen mahdolliseksi.

Arveluni, että monet edellisessä osassa tekemäni määritykset esi
neiden laadusta civiit olisi oikeita, 011 toteutunut, jonka tähden huo
mautan oikaisuluettclosta.

Hautojen asemapiirrustukset ovat tehdyt lauseissa pienien haudalla 
tehtyjen luonnoksien, esineiden, niuistooupanojen ja  muistin mukaan. 
Esineiden paikat haudoissa ovat sentähden jotenkin tarkkaan merkityt, 
vaan muutamien esineiden asemat paikoillaan saattavat olla väärin ku
vatut, syystä että pienistä hautoja tutkiessa tekemistäni luonnoksista ei 
aina selvään voi nähdä, olivatko esim. hevoskengänmuotoisen soljen 
päätclevyt päähän päin vai jalkoihin päin käännetyt j. 11. e. — Muuta
missa ascmapiirrustuksissa ovat muita esineitä ylempänä olleet esineet 
kuvatut pilkkuviivoilla.

Kuvastossa 011 sivuilla 1 —48 kuvattu melkein yksinomaan saman
ikäisistä kalmistoista saatuja esineitä, sivuilla 49—58 muista kaivok
sista saatuja, sivuilla 54—56 taas satunnaisia löytöjä. —  Kuvat 011 pii
rustanut taiteilija Kud. Åkerblom. —  Kuvien alla merkitsee:

h. hopeata. 11. nahkaa,
lit. hopean ja  tinan sekoitusta. p. puuta,
hv. ja  vh. hopean ja vasken sek. r. rautaa,
j. jouhta. s. savea,
k. kiveä. t. tinaa,
ka. karvoja. tu. tuohta.
1. luuta. v. vaskea.
[a. lasia. vl. villalankaa,
lv. liinavaatetta. vv. villavaatetta.

Helsingissä 12 p. Toukokuuta 1892.
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Suotniem en kalm isto

Käkisalmen pitäjässä.

Lähellä Suotniemen fajanssitèhdasta, sen koillispuolella on pel
lolla pieni notko, jonka rinteistä 011 kuluneina aikoina otettu hiekkaa 
tehtaasen. Hiekkaa ottaessa ja  omena- eli perunakuoppia notkon poh- 
joisrinteesen kaivaessa ovat työmiehet vähän väliin löytäneet monen
näköisiä kapineita, joista m uutam at tehtaanomistajan herra A. Ar- 
temjeffin ja  W iipurilaisen osakunnan kautta 1870-luvulla joutuivat 
Yliopiston historialliseen museiin, vaan verrattomasti suurin osa on 
joko joutunut vaskenvalajien sulatusastioihin, taikka m uuten hä
vinnyt.

Kesällä 1885 kävin pari kertaa paikalla ja  kaivatin useita päi
viä notkon pohjoispuolella olevaa rinnettä ja  peltoa. Kaivaminen 
kävi hitaasti, koska maan sisukseen oli ladottu kivikerroksia, toisissa 
paikoin paksumpia kuin toisissa. — Työ alotettiin hiekanottopaikan 
pohjoisreunasta, jonka ulkomuodosta jo saattoi päättää, että  joku hau
tapaikka oli läheisyydessä; penkereen reunassa oli nim ittäin pak
sulta palaneita nokisia kiviä ja  hiiltä. Kaivaessa huomattiin, että 
ohuen ruokamullan alla oli ainakin paikoittain noin 0,6 meeterin pak
suinen, mullansekainen kivikerros, jossa enimmät kivet olivat noin 
nyrkin tahi kahden kokoisia ja  teräväsärm äisiä (ikäänkuin suurem
m ista kivistä pilkottuja palasia). Kivien alla oli kolmen tahi nel
jän senttimeeterin paksuinen, m usta nokinen maakerros. Seurasi sit
ten kämmenen paksuinen harm aa maakerros, jossa oli pientä kiveä, 
ja  sitten taas noin kolmen tahi neljän senttimeeterin paksu hiilen- 
sekainen m usta maakerros ja  sen alla vielä tuota pienikivistä mul- 
lansekaista kivikkoa noin 0,a meeteriä, vihdoin järjää pintahiekkaa 
Tämän tapainen oli m aa useita meeteriä kaivamisen alkupaikasta 
itään ja  koilliseen päin. Myös länteen ja  luoteiseen päin ulottui tuo
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paksu mullansekamen kivikko, joka täällä oli ehkä vieläkin paksumpi; 
kivikossa tuntui täälläkin eräässä kohden nokimusta raita.

Hauta 1.

Aivan lähellä sitä paikkaa, josta kaivaminen alotettiin, oli noin 
1,2 meeterin syvyydessä, melkein välittömästi edellä kerrottujen mus
tien ja  harmaiden maakerroksien alla, puhtaassa hiekassa m ätäneitä 
jäännöksiä ruum iin luista (osia pääluista, reisi- ja  sääriluista) ja  nii
den ohella seuraavat m uinaiskalut *) ;

1. Kaulanauha (kuva 193), osaksi mädännyt, tehty siten, että  sent
timeeterin leveän tuohiliuskan ympäri on ommeltu vaatetta, 
jonka päälle on hienolla rihmalla kiinnitetty pyöreitä ja  vähän 
kuperoita, ohueita kullattuja hopealevysiä.

2. Hopeinen solki (kuva 241), joka nähtävästi on ollut kullattu 
sekin ja  jonka paljin on kadonnut.

3. Rautainen vyösolki ja  m uita ruostuneita osia nahkaisesta sol- 
kivyöstä (kuva 322).

4. Veitsi, josta on säilynyt vain ruoto ja  pienempi osa terästä.
Г). Miekka (kuva 28), kokonaan 1065 à 1070 mm. pitkä. Kärki-

puoli on palasiksi ta ittunu t: kahvan ponsi ja  väistinrauta ho
pealla kuvikkaiksi silatut.

6. Keihäänrauta samaa muotoa kuin kuva 32, vaan ainoastaan 
364 mm. pitkä.

Haudan lähellä sen itä- ja  koillispuolella olivat seuraavat esineet :

7. Karhunham m as (kuva 175), juuresta lävistetty ja  arvattavasti 
am ulettina kaulassa kannettu, löytyi päällimmäisen paksun ki
vikerroksen alaosasta.

8. Raavaan ja  jonkun muunkin eläimen hampaita ja  m uita luita 
löytyi vasta m ainitun kivikerroksen alla olevasta m ustasta maa
kerroksesta ja  täm än ympäriltä.

9. Linnun ja kalan luita m ustan maakerroksen alla olevasta har
m aasta maakerroksesta.

*) Esineiden numerot ovat senraavassa samat Imin Historiallisen mn- 
sein luettelossa päänumeron 2487:n alla.
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10. Kirves (kuva 41), ham aran kohdalta 38 ja  sapsan 24 mm. 
paksu.

11. Vati (kuva 95), vaskilevystä tehty, paikattu ja  maassa uudes
taan vähän särkynyt. Vadissa, joka oli luonnollisessa asemas
saan, oli rasvan (?) yhteen-jähmentämää hiekkaa ja

12. Pensselin tukun tapainen (kuva 180), sianharjaksista (?) tehty. 
Vadin päällä oli jyijällään, pohja etelään päin

13. Vaskikattila (kuva 93), jonka panka ja  korvat ovat paksurau- 
taisia. Kattilassa sen pohjaa vastaan oli

14. Tuohisalkkunen (kuva 177), tulustuhnion kokoinen, piirtämällä 
kuvitettu, särkynyt. N:rot 10— 14 olivat vähän syvemmällä 
kuin edellä m ainitut eläimien luu t ja  lähempänä hautaa kuin 
enimmät niistä. L uut ovat arvattavasti jäännöksiä peijaispi- 
doista ja  ehkä myös muistoaterioista vainajan haudalla: astiat 
taas lienevät jo peijaisien jälkeen jä te ty t maahan.

Hauta 2 .

Edellisen haudan länsi- ja  luoteispuolella oli ylimpänä noin 15 
sm. ruokamultaa, sen alla yhdenverran kivensekaista m ultaa ja  sit
ten samantapaista mullansekaista kivikkoa kuin edellisen haudan 
kohdalla. Tässä kivikossa oli hajallaan hiilen sirpaleita, palanutta 
savea sekä seuraavat esineet:

15. Saviastiain palasia (kuvat 105, 111, 120, 129 ja  132) ainakin 
kolmesta eri astiasta.

1(3. Veitsenrauta, jonka terä on kulunut yhtä kaitaseksi kuin ruoto, 
vain 78 mm. pitkä.

17. Kaksi puuastian korvarengasta liitekynsineen (kuva 90). As- 
tianlaidat, joista puuta oli kynsiin eli nauloihin takertunut, oli
vat nähtävästi olleet 33 mm. paksut.

18. Koukistettu rauta, 130 mm. pitkä, 10 leveä ja  2 paksu.
19. Hopeinen solki (kuva 240), josta paljin on kadonnut, ohut.

Edellä m ainitut esineet olivat hajallaan, vaan eivät juuri kau
kana toisistaan. Niiden alla oli vielä paksulta mullansekaista kivik
koa, josta löytyi m uutam ia saviastiain palasia.
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Noin 1,2 meeterin syvyydessä tavattiin koillisesta lounaasen 
ulottuva pitkä lahonnut puu, jonka luoteispuolella oli hienossa maa- 
peräisessä hiekassa seuraavat, arvattavasti hevoskaluihin luettavat 
esineet:

20 ja  21. Kaksi hihnanjakajaa, pronssista kuvikkaiksi valettua; edel
lisen läpi on pujotettu kaksi paria 10 mm. leveätä nalikahih-
naa, jälkimäiseen (kuva 83) taas on kiinnitetty viisi samal-
laista.

22. Kuolainraudat (kuva 78), pyöreävartaiset.
23. Kaksi kuperaa rautalevyä (kuva 79), joihin on liitetty myke- 

välle puolelle ulkonevia niittausnauloja; näihin nauloihin on 
takertunut lahonnutta puuta.

24. Kaksi rautarengasta, noin 40 mm. laajaa.
25. Renkaaksi taivutettu  rauta, jonka päät yhdessä muodostavat

noin 30 mm. laajan renkaanvarren, taittunut.
20. Rautanaula, jonka ruosteesen on puuta takertunut, noin 70

mm. pitkä.

Tuon pitkän lahonneen puun kaakkoispuolella oli niinikään 
maaperäisessä hiekassa m ädäntynyt luuranko, jonka osista vain pää-, 
reisi- ja  sääriluut olivat sen verran koossa, että  niitä saattoi tuntea. 
Vainajan pää oli koilliseen ja la t lounaasen.

Ison puun ja  sääriluiden välillä oli
27. Kirves (kuva 39), ham aran kohdalta 40 ja  sapsan 38 mm. paksu.

Lähellä puuta hevoskalujen kohdalla olivat:
28. Kääntöpääveitsi (?) (kuva 19), jonka varsikin on raudasta, kiperä.
29. Taltan tapainen rauta (kuva 50), pahasti ruosteensyömä.
30. Kaksi vyönsoljituksen tapaista yhtäläistä rau taa : noin 80 mm. 

pitkä, 7 leveä ja 2 paksu rautapuikko käännetty päät vierek
käin niin, että 25 mm. leveä vyö m ahtuisi väliin. Näiden 
sisäpuolelle on kumminkin takertunut vähän puuta.

Edellisistä esineistä kaakkoon päin ja  ruum iin vasemmalla puo
lella olivat:
31. Pitkä veitsi (kuva 15), jonka sekä kärki että  varrenpää ovat 

hävinneet. Varren teränpuoleinen sila on piirtäm ällä ja  niel-
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lolla kuvitettu hopealevy. Varsi on m uuten ollut luusta, tuppi 
ehkä osaksi raudasta.

32. Veitsi, jolla on ollut puinen varsi ja  ehkä rautainen tuppi, on
lähin verrattava kuvaan 17, on vain pienempi.

33. Hopeasormuksen kuntapuoli (kuva 300). Kuvitettu kantalevy
on juotettu  kiinni niinikään hopealevystä tehtyyn alustaan, 
johon toiselta puolelta on kiinniniitattu ohut ja  kapea sor-
menalusrengas. Tästä, joka myöskin on hopeasta, on säilynyt
vain päät.

Noin 0,з meeteriä itäänpäin m ätäneestä luurangosta oli vähän 
lahonnutta puuta, joka ehkä oli jäännös pienestä puurasiasta tahi 
-kotelosta, jonka sisässä lienevät olleet:
34. Hopeiset kaulaketjut (kuva 229), 0,73 meeteriä pitkät, 4 mm.

paksut ja  1 mm. paksusta hopealangasta laaditut, kullattuihin 
»käärmeenpäihin» päättyvät. Hopearistit ovat juottam alla hel- 
miin kiinnitetyt, niin myös piirtäm ällä ja  vihreällä emaillilla 
kuvitetut levyt risteihin. Ketjut olivat jy ttyrään käärityt ja  
löydettiin niiden ohelta

3ö. Villaista nyöriä eli lankaa (kuva 369), jolla ketjut ehkä olivat 
olleet kokoon köytetyt.

H audasta heitetystä m ullasta löytyi
37. Hopeainen soljenpaljin, kärjestä taittunut, latiska, 32 mm. pitkä.

Hautapaikasta jatkui laajalti etenkin pohjoiskoilliseen tuota pa
lanutta paksua, mullan ja  hiilen sekaista, kivikkoa, josta löytyi:

38. Vaskikattilan vaskinen korva (kuva 97) ynnä pari palaa itse 
kattilan reunasta, johon korva on ollut liitetty niittaamalla.

39. Pieni rauta, 35 mm. pitkä, ehkä pala veitsen ruodosta.
40. Lehm än hammas ja  lapaluun pala.
41. Sieran pala, vain yhdeltä sivulta hangattu, vaalean harm aa, 

ja  m uutam ia saviastiain palasia.
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Itään  päin nroista 38 — 41 oli noin O,se meeterin paksuisen
mullansekaisen kivikon alla hiilikerros, joka paikoittain oli 0 , 15 mee
terin paksuinen ja  jonka ohelta löytyi

42. Sian torahammas ja  2 lehmänhammasta.

Pohjoisempana näitä oli mullansekaisessa kivikossa siellä täällä 
hajallaan
43. Saviastiani palasia (kuvat 102, 10(3, 118, 122, 123, 125, 126

ja  131) ainakin kahdeksasta eri astiasta, yhteensä 33 palaa,
ynnä palanutta savea (ehkä arinasta) sekä

44. Linnun ja  kalan luita.

Hauta 3. \

Vähintäin viisi meeteriä luoteiseen päin toisesta oli kolmas 
hauta.

Noin 0,i6 meeterin paksuisen ruokamullan alla oli kivensekaista 
m ultaa toista O,ie m., sitten noin l,a m. laajalta 4  à 5 sm. paksu 
hiili- ja  tuhkakerros, jonka alla oli mullansekaista kivikkoa noin 0,2 

m. paksulta. Tämän kivikon alareunassa hiekan rajalla oli

45. Kasa poltettuja ihm isluita (noin 0,35 m. leveä ja  7 sm. kor
kea), joka lienee pantu m aahan sittemmin m ätäneessä puu- 
astiassa, koska m ätänyttä puuta oli sekä luiden ympärillä, että 
etenkin niiden alla. Samassa puuastiassa lienevät olleet myös 
nrot 4 6 —61.

46 ja  47. Kaksi pronssista valettua suikulaista kupurasolkea, mo
lemmat tulen turm elem ia ja  yh tä  tyyppiä kuin kuva 259, alta 
k. 265:n tapaisia; pahemmin turm eltuneessa on paljin säilynyt.

48. Kolme yhteensulanutta alkuaan nähtävästi sinistä lasihelmeä, 
joihin luuta on takertunut, oli liittynyt viimeksi m ainittuun 
solkeen.

49. Toinen pää tulessa sulaneesta luipurasoljesta, joka nähtävästi 
on ollut yhtä laatua kuin kuva 260.

50. Pyöreä kupurasolki (kuva 232), hopealevystä tehty, tulen tu r
melema. Levysilmukka on juottam alla kiinnitetty soljen reu-
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naan. Palkimesta ei tunnu jälkiä, joten solki on helyn ta 
painen.

51. Rautarenkaista muodostetun ketjun palasia (kuva 295), osaksi 
punasia pinnaltaan. Renkaat ovat hienorautaiset ja  7 mm. 
laajat.

52. Korvalusikka, Itä-Suomen haudoissa tavallista muotoa ja  kokoa, 
vaan rautainen. Koristukset ovat ruosteen turmelemia.

53. Puukon ja  tupen jäännöksiä (kuva 1). Tupen sisään kiinni- 
ruostunut veitsenterä on 78 mm. pitkä. Tupen pronssilevyiset 
siiat ovat osaksi lävistämällä, osaksi piirtäm ällä ja  osaksi ta
kaa painamalla oli takomalla kuvitetut.

5-1. Pronssilangasta tehtyjä spiraaliputkia (vertaa kuvia 356—361),
5 kappaletta, hienoin 2,5 ja  paksuin noin 6 mm. paksu, arvat
tavasti vainajan vaatteukseen kuuluneita.

55. Luuesine, kuten seuraavakin leikkaamalla ja  piirtäm ällä kuvi
te ttu  (kuva 172), kapeammasta päästä taittunut.

56. Luuesine (kuva 171), haljennut.
57. Kaksi sinistä lasihelmeä, tulen turmelemaa, joista toinen on 

sulanut luiden kanssa yhteen.
58. Palanen hienoa neliniitistä vaatetta. Vertaa kuv. 391.
59. Tuntem attom iksi hiiltyneiden esineiden palasia.
60. Rautaisen neulan kärkipuoli ja  pieni koukistettu rautapala.
61. T aittunut pieni pronssirengas, johon on liitetty vielä pienempi 

rautarengas; sileä ja  pyöreä rantakivi.

Vähän lähempänä maanpintaa kuin luukasa ja  vasta m ainitut
esineet sekä niiden kaakkoispuolella olivat nrot 62 —65.

62. Keritsimet, yhtä laatua kuin kuva 70:n esittäm ät, vaan isom
m at (233 mm. pitkät), suippukärkisemmät ja  litteäsääriset. 
K äijet ovat taittuneet.

63. Rautainen kauhantapainen (kuva 62), jota ehkä on käytetty 
valaessa, juottaessa tahi tu lta  ottaessa eli tehdessä.

64. Sirppi (kuva 67), moneen palaan taittunut.
65. Pronssinen soikea kupurasolki, joka ehkä on ollut pari nrolle 

49; paljin on poissa.

Mullansekaisessa kivikossa haudan läheisyydessä olivat nrot
66— 68.
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66. Rautanaula, isokantainen, noin 43 mm. pitkä.
67. Saviastiain palasia, 14 kapp., osia ainakin kahdesta eri astiasta ; 

pieni viirukas kivi.
68. Raudankuonaa, jo ta museiin on tuotu 17 palaa.

Hauta 4.

Edellisestä haudasta vähän m atkaa länsiluoteiseen päin oli mie
hen hauta. Tässäkin oli sam anlaatuista mullansekaista kivikkoa kuin 
edellisissä hautapaikoissa, vaan ei niin paksulta kuin kahdessa en
simmäisessä.

Kivikosta luurangon yläpuolelta löydettiin
69. Saviastiain palasia (kuvat 109, 121, 127 ja  130) kolmesta eri 

astiasta, yhteensä 13 kappaletta.
70. Neljä eläimien hammasta, eri muotoa ja  kokoa kukin.

Noin 0,8 meeterin syvyydessä oli luuranko, paljon paremmin 
säilynyt kuin edelliset, pää koillisessa ja ja la t lounaassa paksupuisen 
neliskulmaisen kehyksen sisällä, joka oli lähes kaksi meeteriä pitkä 
ja noin 1,2 m. leveä, jonka salvamet olivat ulkonevia ja  jonka pi
tuussuunta oli enemmän pohjoiseteläinen kuin luurangon. Pääluut 
(nro 71), vaikka osaksi särkyneet, olivat vielä kovat ja  paksut. Kä
sivarsien luu t olivat huonommin säilyneet ja  paikoiltaan siirtyneet.
Rinnalla lähellä vyötäisiä oli

72. Hopeasolki (kuva 242), jonka eri osat ovat yhteenjliotetut ja  
jossa tuntuu kultauksen jälkiä.

Vyötäisien kohdalla olivat nrot 7 3 —78.
73. Solki (kuva 310), vaskinen.
74. Solki (kuva 306), rautainen, kovasti ruostunut.
75 ja  76. Ruostuneita pieniä rautoja, vyön soljituksiin (vertaa ku

vaa 322) ja  ehkä vyöstä riippuviin kannattim iin kuuluneita; 
näistä on kaksi pieniä renkaita tankoliitteineen, yksi särjetyn 
(kuvitetun) vyösoljen tapainen ja  yhteen on takertunut hienoa 
liinavaatetta (vert. k. 405); pieni nahkapala; pieni tuohipala. 

77 ja  78. Kaksi rautarengasta, toinen 34 ja  toinen 30 mm. laaja.



Suotniemi. Hauta <i. '/«• 
K äkisalm en pitä jä .
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Vyötäisien jalkapuolella olivat :
79. Tulusrauta (kuva 87), pieni, ynnä rautarengas, joka on sitä 

vyössä kannattanut.
80. Veitsi, paksuhamarainen, 138 mm. pitkä, josta 85 mm. on te

rää; mädänneen puuvarren teränpuoleinen sila on rautainen, 
aivan pyöreä ja  särkynyt; muoto on verrattava kuvaan 17.

81. Veitsi, jonka ruosteesen on takertunut osa nahkatupesta; ruo- 
toa on jäljellä 54 mm. ja  terää, jonka kärkipuoli on ta ittunu t 
pois, 102 mm.; muoto on verrattava kuvaan 15.

82. Pahasti ruostunut rauta, noin 80 mm. pitkä ja  yhteenkään- 
netyn linkkuveitsen tapaan kolmeliuskainen ; toinen pää on kou
kistettu ja  melkein terävä; vertaa kuvaa 19.

83. Keihäänterä (kuva 34), kovasti ruosteensyömä.

Liki puukehyksen kaakkoiskulmaa oli
84. Kirves (kuva 40), pyöreähamarainen.

Kehyksen ulkopuolella sen eteläosan kohdalla liki lounaista kul
m aa oli

85. Kirves (kuva 42).

Viimeisestä hautapaikasta itään päin oli melkein yhtäm ittai
sesti tuota mullansekaista kivikkoa missä ohuemmalta missä pak
summalta. Eräässä paikassa täällä päin oli ehkä noin 0,8 meeterin 
syvyydessä

86. Kalan luita ja  suomuksia, iso kasa suuria ja  pieniä.
87. Linnun luita, vähän.
88. Isoja ham paita (hevosen ?), leveitä kylkiluita ynnä m uutamia 

muitakin luita.
89. Pieni pala kuvitettua tuohta (vertaa kuvaa 179), hiiltynyttä 

puuta ja  luuta.

Hajallaan siellä täällä kalmistossa tavattiin:
90. Saviastiain palasia (kuvat 103, 104, 106, 112, 117, 124 ja  

128), 67 kappaletta, osaksi aivan pieniä.
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91. Lasipalanen, koukistettu.
92. Rauta, kovasti ruostunut, kairanterän tapainen (kuva 54).
93. Rauta, ruostunut, tampin tapainen (kuva 5G).
94. Rauta, koukistetun veitsenterän muotoinen (kuva 26).
95. Taltan- tahi nuolenterä (kuva 51), jotenkin ohut.
96. Rautalevyn palasia, 2 isompaa ja  3 pientä.

Hauta 5.

Ensimmäisien hautojen pohjoispuolella oli jo ennen m ullistettu
hautapaikka, jossa noin meeterin syvyydessä oli särkynyt pääkallo
(nro 97) ynnä m uita ihmisenluita. Näiden ohella tai läheisyydessä oli :

98. Pienen oran tahi ison naskalin rauta (kuva 53), jolla arvat
tavasti on ollut puuvarsi.

99. Ison veitsenruodon tapainen rauta, molemmista päistä ta ittu 
nut, 100 mm. pitkä.

100. Sirpinterän kärkipuoli (vertaa kuvaa 67), kolmessa palassa 
yhteensä noin 235 mm. pitkä, lähelle leveää päätä on isketty 
pitkulainen reikä.

101. Vaskilevy, toisesta päästä taittunut, 77 mm. pitkä ja  noin 
30 leveä, kuudella vaskinaulalla liitetty 10 mm. paksuun puu- 
levyyn, jonka syyt ovat kohtisuoria vaskilevyä vastaan; puu- 
levy on kupero ja  siis arvattavasti osa maljan kupeesta.

102. Kuusi vaskilevyn palasta, joista kolme on ollut yhtenä le
vynä; kahdessa levyssä on yhteensä neljä vaskilevystä tehtyä 
niittausnaulaa, viides naula on irtonainen. Levyt ovat arvat
tavasti vaskikattilan tai m uun vaskiastian paikkoja. Vert. k. 96.

103. Viskari eli vanhanaikuinen hevosenkenkä (kuva 82).
104. Neljä hevosen ham m asta ja  pari m uuta luuta.
105. K alanluita ja  m uutam a linnunluu.
106. Saviastiain palasia (kuvat 114 ja  115), kym menkunta kappa

letta  ehkä neljästä eri astiasta, joista yhden pohja nähtävästi 
on ollut noin 110 mm. laaja.

107. Sileä, suikulainen, latiska kivi.
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Kalmiston mulloksesta löydettiin vielä:

108. Sieranpala, yhdeltä sivulta hangattu.
109. Saviastiainpalasia (kuvat 100, 101, 108, 110, 113, 116 ja  

119; vertaa myös 129), 24 kappaletta.

Vuonna 1878 olivat Yliopiston historialliseen museiin ^Viipuri
laisen osakunnan kautta saapuneet Suotniemen kalmistosta löydetyt : 

Pronssinen kupurasolki yhtä muotoa kuin kuva 259 ja  alta 
kuin k. 265.

Tikari (kuva 30), jonka kahvan ponsi ja väistinrauta ovat vas
kisia O-

Kulham äen kalm isto 

Kaukolan Koverilassa.

Kun Kaukolan kirkolta on kuljettu valtam aantietä 7 virstaa 
Käkisalmeen päin, päästään erään talon kohdalla kujasille, jotka vie
vät tiestä oikealle eli etelään päin peltojen välitse maantielle näky
vän Järvenpään järven rannalle. Täällä on pieni kyläryhmä Kove- 
rilan kylän sekä 5:teen että  6:teen numeroon kuuluvia taloja, joista 
yksi on Aatami Hirvosen, viidennen' numeron huutoon kuuluva. H ir
vosen, lähellä järven rantaa olevien, peltojen keskellä on korkea Kul- 
hakallio, josta on kaunis näköala länteen, etelään ja  itään, pitkin ja  
poikki järveä. Kulhamäki ynnä sen lähin ympäristö kutsutaan Kul- 
haniemeksi; kallion itäpuolella oleva pelto Kulhapelloksi. Kulhanie- 
mellä on vanhojen kertomuksien mukaan ennen vanhaan ollut suu
ria (s. o. arvokkaita) asukkaita, joilla oli kivitetty tie järvelle ja  mo
net laiturit.

*) Masein numerot 1922: 411 ja 412.
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Koska vuosina 1877 ja 1884 olin kylässä käydessäni saanut 
Aatami Hirvoselta Kulhaniemen pelloista löydettyjä muinaiskaluja, 
ryhdyin kesällä 1886 sikäläisiä peltoja tutkimaan.

Kaivettiin ensin Kulhamäen loivaa itäistä rinnettä, joka on 
peltomaana, osa Kulhapeltoa. Kohta satuttiinkin kohti hautaa, joka 
kumminkaan ei enää ollut alkuperäisessä asussaan. Ruokamullan 
alla oli (hiukan savensekaista) hiekkamaata. Noin 0,4 meeterin sy
vyydessä oli m uutam ia (luultavasti jo ennen ilmoilla olleita) m ätä- 
neitä pääkallon palasia ja  niiden lähellä

1 .1) Rautanaulan pää eli kanta.

Etelään päin olivat:
2. K eihäänrauta (kuva 31), jonka lyhyt varsiputki on kahdeksan

kulmainen.
3. Nuolen (tahi taltan) terä, kapeampi ja  vähän pitempi kuin se, 

jota kuva 51 osoittaa, pahasti ruostunut; taittuneen ruodon 
päässä on jäännöksiä puuvarresta.

4. Paksuhamarainen veitsi, 123 mm. pitkä, josta ta ittunu tta  ruo- 
toa 47 mm.; muoto on verrattava kuvaan 14.

5. Rautarengas, pahasti ruostunut, noin 25 mm. laaja; renkaasen
on ruostunut kiinni siihen kuuluvan rautaisen palkimen kanta.

6. Palasia ketjuista, jotka ovat olleet tehdyt noin 12 mm. laa
joista rautarenkaista (vertaa kuvia 286 ja  287).

7. Pronssinen soikea kupurasolki yh tä  muotoa kuin kuva 260. 
Paljin, joka nähtävästi on ollut rautainen, on ruosteen hävit- 
tämä. Palkimen kannattimessa on kiinnisolmittu nahkapaulan 
palanen. Soljen ruosteesen on kiintynyt kaksi palasta nelinii
tistä vaatetta, jonka reunaan on ommeltu kiinni koittana eli 
reunusnauha. Paksun vaatteen ohella on palanen ohuempaa 
kaksiniitistä vaatetta, kai osanen paidasta. (Vertaa kuvaa 375).

8. Kirves, yh tä  muotoa kuin kuva 42:n osoittama, paitsi että  ha
m ara on vähän lyhyempi ja  terän suu vähän pyöreämpi.

9. Vaskikattila (kuva 94), paikkailtu ja  uudestaan särkynyt; pohja 
on tasainen, panka paksua vaskilankaa.

10. Viikate (kuva 68), jotenkin hyvin säilynyt.

M Tämä numerosarja on sama kuin museiu luettelon pääuumeron 
2488:n alla.
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11. Kuolainraudat, kuva 77:n mukaiset; toinen rengas on toista 
vähän isompi, niin myös toinen tanko toista pitempi.

Pääkallon palaset ja  keihäänrauta olivat noin 0,4 meeterin, vaan 
m uut esineet O,s à 0,e m. syvyydessä.

Haudan lounaispuolella oli ruokamullan alla noin 2,з m. pitkä 
ja  1,2 m. leveä nokisen mullan sekainen kivikko, jotenkin saman ta 
painen kuin Suotniemen kalmistossa; tuo kivikko ulottui lähes mee
terin syvyyteen.

Vasta m ainitusta kivikosta itäkaakkoon, ehkä noin 8 meeterin 
päässä oli toinen samanlainen, vaan syvempi. —  Edellisien välillä 
taas (vähän etelään) oli kolmas pienempi nokinen kivikko.

Paitsi m itä edellä on mainittu, ei Kulhamäen itäisessä rin
teessä sillä kertaa tavattu  m uuta m ainittavaa kuin pari pientä hiili- 
hautaa ja  seuraavat eri paikoissa olleet esineet:

12. Rauta, 5 à 6 mm. leveän nauhan tapainen, toisesta päästä kään
netty  silmukaksi.

13. Rautaketjun palanen, yhtä laatua kuin nro 6.
14. Kaksi yhteenliitettyä rautalevyn palasta, joiden välissä on la

honnutta puuta ja  joista ainakin toinen lienee niittausnaulan 
päätelevy.

15. Neljä rautapalaa, joista yksi vähän ontto.
1G. Osa kuluneen pienen veitsen raudasta, 43 mm. pitkä, josta 

runsaampi puoli on terää (vertaa kuvaa 23).
17. Pii, paahtunut, pitkulainen, kolmekulmainen.
18. Viisi saviastiain palaa, jotka kaikki lienevät eri astioista.
19. Sian torahammas, iso, taittunut.
20. Muita eläimien hampaita.

Kesällä 1888 tutkin talon isännän osoituksen mukaan erästä
kohtaa Kulhamäen itäisellä rinteellä, jossa nähtävästi oli ollut nai
sen hauta, vaan niin matalassa, että kyntäjät atrallaan olivat sen ko
konaan mullistaneet. Haudan eteläreunassa oli lahonnut puu ja  seu ete
läpuolella nokista kivikkoa pellon ruokamullan alla. Paikasta löydettiin 
rnusein luettelon päänumeron 259G:n alla luetellut seuraavat esineet :

1. Pronssinen kupurasolki yhtä muotoa kuin kuva 259; hävinnyt
paljin on nähtävästi ollut rautainen. Soljen ontevaa pintaa
vastaan oli
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2. V aatetta: koittanan eli nauhan palanen, joka on ollut ainakin 
kaksikarvainen, kuvikas; palanen neliniitistä vaatetta ja  pala
nen kaksiniitistä. Vertaa kuvaa 375.

Soljen ohella oli myös
3. L itteä pala läpiruostunntta rau taa (ketjua ?), jonka ruosteesen 

on takertunnt vähän vaatetta.
4. Pyöreä, hopealevystä tehty solki, sitä laatua jota kuvat 231— 

7 osoittavat, 72 mm. laaja, pahasti kulunut. Soljen keskipin
nalle on nähtävästi ollut kuvattu iso risti ja  lehtiornamentteja, 
pitkin reunoja kolmioita. Paljinvarustus on, kuten tavallista 
tämmöisissä soijissa, juottauksista irtaantunut ja  hävinnyt. Reu- 
nasilmukka on kulunut.

5. Hopealevystä tehdyn, kuvaan 253 verrattavan, soljen palasia, 
G kappaletta, joista isoimmat ovat soljen toinen pää ja  paljin. 
Paljin on pistetty seuraavan läpi.

G. Palanen hienolankaista, neliniitistä vaatetta.
7. Ison hevoskengänmuotoisen soljen hopeinen liitelevy (kuva 252

a, vertaa kuvia 250— 2), juotoksesta irtaantunut.
8 ja  9. Pari naisen rintakoristuksiin kuuluvaa korvakasta pronssi- 

putkea, yhtäläistä kuin se, jo ta kuva 271 osoittaa, paitsi että 
helyt puuttuvat ; toisesta on yksi korva katkennut, molemmissa 
on nahkapaulan jäännöksiä.

10 ja  11. Pari niinikään naisen rintakoristuksiin kuuluvaa prons
sista ketjunkannatinta, yhtäläistä kuin se, jota kuva 277 osoit
taa. Nro 10:n yläsilmukassa nahkapaulan solmu.

12. Hopeinen soljenpaljin, yhtäläinen kuin kuvassa 253, vaan sär
kynyt.

13 ., Prossinen korvalusikka, ta ittunu t (kuva 279).
14. Neljä rautaketjun palasta, sitä laatua kuin kuva 286 osoittaa, 

paitsi että renkaita lienee joka kohdassa vain kaksi rinnakkain.
15. Pala rautaketjua, joka on verrattava kuvaan 288 ja  siis edel

lisiä tuntuvasti hienompi.
1G. R uostunutta rautaa, kolme pientä jyttyrää, joiden ruosteesen

on takertunut ainakin kahta laatua vaatetta ; jy tty rä t ovat ehkä 
osia yhtäläisistä tai hienompirenkaisista ketjuista kuin nro 15. 
Vertaa myös nro 3.



Näitii paitsi ovat museiin eri aikoina saapuneet seuraavat Kul- 
hapellosta löydetyt esineet:

Kamman puolisko, pronssinen, kuvattu teokseen »Suomen Asuk
kaat pakanuuden aikana», kuva 77. (Musein luettelo 2298: 16f>).

Pronssinen korvaputki ja  ketjunkannatin, nahkapaulalla yh
distetyt (kuva 267). (Musein luettelo 2535: 4).

Kulhakallion ja  rannan välisestä pellosta kerrotaan tuonoin löy
detyiksi suikulainen kupurasolki ja  pronssinen kolmekulmainen mie- 
kankahvanponsi, johon oli taajaan painettu kolmekulmaisia syvennyk
siä, vaan ne ovat hävinneet.

K ekom äen kalm isto 

Kaukolan Koverilassa.

Kun kesällä 1886 olin Kulhamäen kalmistoa tutkimassa, kertoi 
eräs talonisäntä, että hänen äitivainajansa oli kertonut löytäneensä 
lapsena pellonmulloksella Kekomäen rinteellä leikkiessään oudonnä
köisiä vaskia. Tämä sattum alta miehen mieleen juolahtanut kerto
mus löydöstä, joka oli tapahtunut lähes puolisataa vuotta sitä en
nen, antoi aihetta kaivamisiin, ja  tuli näiden kautta ilmi hautoja, 
joiden vertaisia niiden lukuisaan ja  moninaiseen kalustoon katsoen
Suomessa tähän asti ei ole tavattu.

Kekomiiki on m atala ja  aivan loivarinteinen kummako Kul-
hamäestä noin 3 tahi 400 meeteriä maantielle eli koilliseen päin.
Kum m un jakaa kahden pellon välinen aita niin, että suurin osa 
on aidan länsipuolella. Melkein koko mäki on, mikäli kylän asuk
kaat muistavat, aina ollut viljeltynä peltona, joka m aanlaadultaan 
on hienoa lietomaata, s. o. vähän savensekaista hiekkamaata. Ne 
kuusi hautaa, joista neljä tutkittiin Elokuussa 1886 ja  kaksi Elo
kuussa 1888, olivat kaikki jotenkin lähellä toisiaan mäen luonais- 
rinteellä, vain v. 1886 tu tk ittu  neljäs hauta oli kymmenkunta mee
teriä toisista erillään, niiden eteläpuolella.
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Hauta 1.

Lietomaassa noin 0 ,35 à 0,4 m. syvyydessä oli neliskulmainen 
puukehys, joka pohjois-eteläiseen suuntaan oli runsaan kahden mee
terin pituinen, länsi-itäiseen lähes puolentoista leveä. Kehyspuut 
pohjoisessa ja  eteläisessä päässä olivat paksut, läntisessä ja  itäisessä 
laidassa taas paljon ohuemmat. Esineiden ja  perin mätäneiden lui
den alla tuntui paikoittain olleen puuta, paikoittain aivan ohut kova 
savikerros, päällä taas lautakansi, jonka keskikohdalla (taikka oikeam
min tästä vähän länteen päin, siinä paikassa, jossa kuvan mukaan 
oli iso keihäänrauta) oli pitkittäin päätypuusta päätypuuhun ikään
kuin kannen vahvikkeena paksu puutanko. Nähtävästi yli koko hau
dan ylettynyt lautakansi, josta esineiden kohdilla selviä jäännöksiä 
oli jäljellä, näkyi olleen sisäpuolelta ikäänkuin vuorattu punaseksi 
m aalatulla tuohella, taikka olivat ruum iit kannen alla katetut mai
nitulla tuohella. Esineistä ja  niiden asemasta päättäen oli hautaan 
saman kannen alle pantu (päät pohjoiseen) länsipuolelle kaksi naista 
päällekkäin (päällimmäisen pää alla olevan kaulaa ja  rin taa vastaan) 
ja itäpuolelle kaksi miestä rinnakkain ; mahdollisesti vielä viides ruu
mis naisten ja  miesten välille. Haudan paljastaminen alkoi lounai
sesta kulmasta, jonka tähden luettelen esineet siitä alkaen musein 
luettelon mukaan, jossa kesällä 1886 löydetyt esineet ovat m ainitut 
päänumeron 2489:n alla.

1. Punaseksi m aalattua tuohta, jolla esineet olivat katetu t tai kirs- 
tunkansi vuorattu.

2. Sirppi, verrattava kuvaan 07. Kärkipuoli oli ta ittunu t ja  pantu 
m uun terän päälle, johon se oli ruostunut kiinni. Yarsi on 
ollut puusta.

3. Iso pala parkittua nahkaa, jonka reunassa on rihmareikiä, kak
sinkerroin käännetty, laskoksessa palanen vaatetta; — pieni 
nahkapala, jonka reunoissa on reikiä, ja  sen laskoksessa rei
käinen litteä nalikapaula, langasta kierretty nyöri ja  koittanan 
eli nauhan tapainen vaatepalanen ; — kolme nahkapaulan pa
lasta; — kolme palasta m ädäntynyttä nahkaa, joista kahdessa 
on ompelun jälkiä. (Kuva 414).

4. Ohutta karvaista nahkaa; suurimmassa palassa on ompelu kes-



Koverilan Kekomäki. Hauta 1. 
Kaukola.
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kellä (kuva 415). Karva on nykyään irrallaan nahasta ja  vaa
lea, jommoiseksi se mahdollisesti on kosteuden kautta tullut.

N:rojen 3:n ja  4:n päällä, sirpin terän luona oli
5. Pieniä vaatepalasia kolmea laatua, joista yksi vielä on puner

tava ja  m ustaraitainen sekä lienee ollut pala jostakin helmus- 
vaatteesta eli -nauhasta (vertaa kuvia 376—9 ja  nroa 31).

6. Tummempaa, vaan muuten yhden tapaista karvaa kuin nro 4:ssä; 
— pieniä renkaita ja  spiraaliputkisia pronssilangasta, yksistä 
koristuksista kuin seuraavassa numerossa.

7. Hienorihmaista neliniitistä vaatetta, jonka päälle on ommeltu 
rihmalle pujotetuista vaskilankaputkisista ja  renkaista tehtyjä 
koristuksia (kuva 355). Näitä koristuksia oli pitkin kehyksen 
päätyä ainakin 300 mm. pituudelta. Rengasjonon alla on om
pelu, joka yhdistää m ainittua vaatetta johonkin reunusvaattee- 
sen eli nauhaan (vertaa esim. kuvia 370 ja  373).

8. Paksumpirihmaista neliniitistä vaatetta kuin edell. Tähänkin 
on yhdistetty helnnisnauha eli -vaate, josta ehkä tuo nro 5:ssä 
m ainittu punertava ja  m ustaraitainen on palanen.

9. Hieno koittanan tapainen nyöri (vert. k. 369), johon paikoit
tain on liittynyt viimeksi m ainittua nauhaa,

10. Vaatetta, joka nähtävästi on ollut vaskilankakoristuksien päällä 
ja  välittömästi m aalatun tuohon alla.

Edellisien numerojen pohjoispuolella noin 0,25 m. haudan ete
läpäästä oli alimpana
11. V aatetta yhtäläistä kuin nro 8, ja  sen päällä
12. V aatetta yhtäläistä kuin nro 7, vain vaskilankakoristukset ovat

toisenlaisia (kuva 355:n yläpuoli ja  kuva 386). Näitä koristuk
sia oli ainakin 140 mm. pitkältä ja  oli niiden päällä ainakin 
yhdessä kohdassa vielä

13. V aatetta yh tä  laatua kuin nro 10.
14. Ohut kerros tummanvärisiä pitkiä karvoja, joiden päällä on ker

ros heinänjuuria; näiden päällä on paksua vaatetta (hame ?), 
johon on ommeltu kiinni reunusvaate. Paksumman vaatteen 
päällä on ohuempi vaate (esiliina ?), jossa ovat yhtäläiset ko
ristukset kuin nro 7:ssä.

15. Ohutta lyhytkarvaista nahkaa, jossa tuntuu vähän ompelurei- 
kiä; se on yhtä  laatua kuin 4.

2
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16. Vaskilankakoristuksia yhtä laatua kuin 7:ssii: niiden päällä 
liinaharsoa, jonka päällä taas kahta laatua vaatetta ja  tuohta; 
2 hienoa nyörinpäätä on vaatepalasiin takertunut. (Kuva 352).

17. Pari nahkapaulaa, yhtäläistä kuin nro 3:ssa. Nrot 14— 17 oli
vat yhdessä.

Nrojen 3— 17 itäpuolella olivat seuraavat:
18. Paksua parkittua nahkaa paljonkin, etupäässä pitkin eteläisen 

kehyspuun laitaa. Nahka on yhtäläistä kuin nro 3:ssa, myös 
ompelureikiin nähden. (Vertaa kuvaa 414).

19. Hienompaa parkittua nahkaa, jota on m uun m uassa paksum
man laskoksissa; myös täm än nahan reunoissa nähdään om- 
pelureikiä.

20. Nahkahihnan palasia, 25 mm. leveitä: ne ovat yhdistäneet sen- 
raavia. Kuvat 417 ja  418.

21. Neljä hihnanjakajaa, pronssista valettua.
22. Nahkahihnan palasia, myös edellisiin yhdistettyjä, vaan ainoas

taan 12 mm. leveitä.
23. Porokello, vaaleasta pronssista valettu (kuva 84): kieli on rau

tainen.
24. Männynlastuja, tuohen tapaisia, osaksi ikäänkuin punasella vä

rillä m aalattuja nekin, nrojen 20— 25 alla (kolme kerrosta).
25. Vaskilankaputken palasia. 6 mm. laajoja: niiden läpi on pujo

tettu  monikertainen villalanka ja  olivat ne nahkojen päällä. 
Niiden keskellä oli vähän

26. Valkoista oksiidia, ehkä ruostunutta tinaa.
27. Lahonutta puuta siitä tangosta, joka oli arkunkannen vahvis

tuksena; palanen arkun pohjalautaa.
28 ja  29. K ahta laatua paksua neliniitistä vaatetta, joista toinen 

samaa kuin nro 8.
30. Hienompaa neliniitistä vaatetta, samaa kuin 7 ja  12; se on

koristettu enimmäkseen yhtäläisillä vaskilankakoristuksilla kuin
12. Tätä oli etelästä pohjoiseen noin O,* meeterin p ituutta
(kai esiliinan syrjä).

31. Pala kolmeväristä (musta, ruskea ja  keltainen) reuna- eli hel- 
m usnauhaa (kuva 379), ehkä samaa kuin 5.

32. Veitsi (kuva 10), jonka särkyneen luuvarren molemmissa päissä 
on (ehkä hopeansekaisesta) tinasta tehty sila. Veitseen kuu
luva on
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33. Tuppi (kuva 10), joka on ollut koristettu paitsi isoilla pronssisi- 
loilla nahan läpi pujotetuilla litteillä vaskirihmoilla. Tupen alla oli

34. Neliniitistä vaatetta, ensin hienompaa, yhtäläistä kuin 7, 12 
ja  30, ja  sen alla paksumpaa, 28:n tapaista; myös tupen päällä 
oli tuota hienompaa vaatetta.

35. Pronssinen korvalusikka (kuva 285), jonka päällä oli
30. Vaatetta, hienompaa sekä paksumpaa; korvalusikan alla olleet 

vaatekerrokset ovat jo perin mätäneitä.
37. Rautaketjun palasia (kuva 286); ketju on arvattavasti kannat

tanut nroja 33 ja  35.
38. Sormus (ehkä hopeansekaisesta) pronssista, kovasti kulunut, niin 

e tt’ei m itään kuvapiirrettä ole sen pinnalla nähtävänä; muoto 
on verrattava lähin kuva 296;een.

39. Sormiluu oli edellisen sisällä.

Edellisien vieressä oli
40. Paksu kaksi tahi kolmevärisen, nyöriraitaisen vaatteen pala (ver

taa kuvaa 384), jonka päällä oli kuva 359:ään verrattavia vas- 
kilankaputkia.

4 1. Sormus (kuva 302), hopeinen. Filigranikoristeinen kanta on 
myöhemmin juotoksesta irtaan tunut sormivanteesta ; kannan 
keskuksessa ollut kivi oli hävinnyt.

Eräässä isossa jy ttyrässä veitsen (32) länsipuolella oli päällim
mäisestä alkaen:
42. V aatetta kaksin kerroin m aalatun tuohen alla.
43. Vaskilankakoristuksia yhtä laatua ja  yhtäläiseen vaatteesen yh

distettyjä kuin nro 12:ssa ja  siis arvattavasti saman esiliinan osia.
44 ja  45. V aatetta kahta laatua, molemmat edellistä paksummat. 

Näiden ja  paikoittain välittömästi tuohen alla oli
46. Esiliinan vaskilangalla koristettu pää (kuva 349), jyttyrään 

käännetty kolmin kerroin, kokonaan 515 mm. leveä ja eräässä 
kohdassa vielä 250 mm. pitkä.

Osaksi esiliinajyttyrän sisässä ja  osaksi sen alla olivat nrot 
4 7 - 5 3 .
47. Neliniitistä villavaatetta, paksummasta langasta kudottua kuin 

46; suurin pala on lähes puolen meeterin pituinen.
48. Villavaatteen palasia, joista pari tun tuu  paksummalta ja  useani-
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m at ohuemmalta kuin edellinen, vaan jotka ehkä kumminkin 
ovat samaa hamevaatetta, ainakin m uutam at. Kuva 391.

49. Reunapala ylen paksua, kaksi tahi kolmekarvaista, nyörirai-
taista vaatetta (kuva 384, vertaa 40), kaksinkerroin käännetty.

50. Pari pientä palasta sentapaista vaatetta eli nauhaa, jota mai
nitaan nroissa 5 ja  31.

51. Karvoja jotenkin laajalla alalla heinänjuurien ja  vaskilankako-
ristuksien ohella, ehkä jostakin nahasta, joka on ollut edelli
sien alla.

52. Luupala, johon on liittynyt vaatetta, ehkä hameesta.
53. Pala kirstunpohjapuusta, johon on takertunut paljon heinän-

ju u ria ; näissä taas on vaskiruostettaja seassa edelläm ainittuja 
karvoja; — monta litteäksi painunutta jyttyräistä, jossa on hei- 
nänjuuria ja  karvoja.

54. Lahonneita kirstunlaudan palasia ja tuohta (etupäässä m aalat
tua) eri paikoista.

55. Pieniä nahkapalasia, lahonnutta luuta, karvoja, pikkuisia vaa
te p a rs ia  (osaksi vaskilangalla koristettuja), niinikään hajallaan 
olleita.

56. Sääri- tahi reisiluun osa kolmessa palassa yhteensä noin 0,25 
m. pitkä. Tämän vieressä länsipuolella ja  lähellä haudan länsi
reunaa oli

57. Veitsi, jonka noin 100 mm. pitkä terä on varresta ta ittunu t; 
110 mm. pitkä luuvarsi on 8-tahkoinen, vähän litteä, vieläkin 
aivan sileä ja  yläpäästään lävistetty. Varren molemmissa päissä 
on ollut leveät tinaiset siiat.

58. Tuppi, jonka sisään edellisen terä on ruostunut kiinni, pahasti 
m urtunut, yhtä laatua kuin 33 (kts. kuvaa 10), vaan toisin 
kuvitettu.

59. V aatetta ja  vaskilankaputkia tupen ohella ja  osaksi kirstun 
pohjalailtaan tarttuneita. Koillisessa edellisistä oli

60. Sääri- eli reisiluun liuska ja  täm än vieressä
61. Veitsi (kuva 13), särkynyt useaan palaan, joista terän kärki- 

puoli on hävinnyt. Varsi on niveräinen eli visainen, sen siiat 
pronssilevystä tehdyt.

62. Tupen palasia. Tämä edelliseen kuuluva tuppi on nähtävästi 
ollut kokonaan nahasta tehty. Tupen alla oli

63. Mädänneitä jäännöksiä vaatteesta, jo ta on ollut sekä hienom
paa että paksumpaa.
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04. Rautaketjun palasia, samantapaisia kuin 37 ; m uutam iin on ta
kertunut vaatetta.

65. Hopeasormus (kuva 304).

Lähellä haudan läntistä reunaa oli 
00. Pronssinen korvalusikka, yhtäläinen kuin 35 (kts. kuv. 285),

vaan huonommin säilynyt.

Tämän sekä alla että päällä oli
07. Vaatejäännöksiä m uutam ia kerroksia.
68. Rautaketjun palasia, pari kappaletta, alkuaan kai semmoisia 

kuin kuva 289 osoittaa.
69. Pronssinen vyösolki (kuva 316).
70. Soikea kupurasolki, pronssista valettu (kts. kuv. 259).
71. Prossinen korvaputki yhtäläinen kuin 79, paitsi että on ly

hyempi. Putken sisässä on m ädäntynyt nahkapaula.
72. Pronssinen ketjunkannatin sitä laatua, jo ta nähdään kuva 275:ssä. 

Silmukkaan on liitetty nahkapaula.

Nrojen 70—72:n alla oli
73. Paksua neliniitistä vaatetta, jonka reunaan on ommeltu leveä 

kuvikas koittana eli nauha. Nro 70:n alla on kaksi tuom
moista reunaa yhdistetty soljen kautta, jonka paljin on pistetty 
molemmin puolin koittanan ja  vaatteen välitse (kuva 375) 
Paksumman vaatteen alla oli

74. Hienompaa kaksiniitistä vaatetta (kuva 375), jonka reuna 
(7 t:n  alla) on päärm ätty.

Näiden lähellä oli
75. Vaskilankaputkia, 2 kapp., 12 mm. pitkää ja  3,7 paksua; put

kien sisässä villalankaa.

Nro 74:n alla oli
76. Leveän luun jäännöksiä.

Nro 70: n päällä taas oli
77. Neliniitistä vaatetta, ripsureunaista. (Vertaa kuv. 373).

Noin 150 mm. itäänpäin edellisistä olivat seuraavat:
78. Soikea kupurasolki, jonka palkimenkannan ympäri on käännetty 

nahkapaula,



22

71». Korvaputki (kuva 260) ja
80. Ketjunkannatin, yhtäläiset kuin 70—72.

Näiden alla:
81 ja  82. Vaatepalasia, yhtäläisiä kuin 73 ja  71.

Nro 78:n päällä oli paitsi
83. Neliniitistä vaatetta. 77:n tapaista, ja  vähän karvoja
84. Hienoa kaksiniitistä liinavaatetta (kuva 412).

Rintakoristuksien itäpuolella oli
85. Rautaketjun palasia, yhtäläisiä kuin 68. (Vertaa kuv. 289).

Koristuksien välissä taas oli
86. Rautarengas, litteä, 33 mm. laaja; sen ruosteesen on takertu

nu t vaatetta.

Edellä lueteltujen rintakoristuksien pohjoispuolella olivat toiset:
87. Kupurasolki, yhtäläinen kuin 70 ja  78.
88. Pronssinen korvaputki (kuva 270).
8!). Pronssinen ketjunkannatin, yhtäläinen kuin ennen m ainitut Kul

hamäen kalmistosta löydetyt 2596: 10 ja  11 (vert. k. 277).

Nrojen 87— 89:n alla oli
90. Paksua nauhareunaista, neliniitistä vaatetta (kuva 376). Tä

män alla
90 a). Hienoa kaksiniitistä liinavaatetta, vähän hienompaa kuin 74.

Nro 87:n päällä oli
91. Neliniitistä ripsureunaista vaatetta, jonka reunassa on rihma- 

silmukka (kuva 373).

Edellisien itäpuolella :
92. Kupurasolki, yhtäläinen kuin 87.
93. Pronssinen korvaputki, yhtä laatua kuin 71.
94. Ketjunkannatin, yhtäläinen kuin 89.

Näiden alla oli
95 ja  96. Paksumpaa ja  hienompaa vaatetta, samaa kuin 90 ja  

90 a), vaan enemmän; näiden vaatteiden alla oli runsaammin
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07. M ädäntynyttä luuta kuin 90 ja  00 a):n alla: oli myös vaat
teiden ohella karvoja. (Katso 51 ja  53).

Nro 92:n päällä oli
08. Ripsnreunaista vaatetta, yhtäläistä kuin 91; eräässä kohdassa 

täm än päällä oli palanen paksumpaa vaatetta ja  vähän luuta.

Rintakoristuksien lähellä oli 
00. Rautaketjun palasia, yh tä  laatua kuin 85, runsaasti. Vertaa

kuv. 287.

Nro 92:n länsipuolella oli m ädäntynyt käsivarsikin ja  luoteis
puolella pääkallon m ätäneitä palasia ja  hampaita. Näiden ohella 
olivat 1 0 0  ja  1 0 1 .
100. Helmi lasintapaista ainetta, 16 mm. laaja, särkynyt.
1 0 1 . Vaskilankaputkia, 3 l/ 2 à 4 x/ 2 mm. paksuja.

Muutamien pääluiden alla oli
102. Ruskeita hiuksia paljonkin. Näiden alla
103. Neliniitistä vaatetta laskoksissa (kuva 385). Tähän lienee 

ollut kiinnitetty
104. Hevosenkengän muotoinen solki (kuva 190), vaskensekaisesta 

hopealevystä tehty. Tämän kirjattu puoli oli alaspäin ja  oli 
sen alla vielä pari laskosta samaa vaatetta kuin yläpuolella. 
Näiden laskoksien alla oli vähän

105. Vaatetta, yhtä laatua kuin 98, ja  vielä toisenkin näköistä vaat- 
teentapaista.

Nro 104:n ja  ehkä myös 105:n alla oli
106. Hopeinen kupurasolki (kuva 233). Solkeen oli arvattavasti 

ollut kiinnijliotettu nyt siitä erillään oleva palkimenorsi, joka 
ynnä osa palkimesta on kiinni seuraavassa.

107. Kaksiniitistä liinavaatetta (kuva 406), jonka reunat ovat päär- 
m ätyt.

Hiuksien ja  soljen (104:n) ohella oli
108. Hopeankiiltävää nauhaa (kuva 343). Säilössä olevat palat 

ovat yhteensä noin 0 ,75 meeteriä pitkät. — Tämän alla sol- 
kien vieressä oli
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109 ja  110. Hienompaa (nro 107:n tapaista) ja  paksumpaa (neli-
niitistä) vaatetta: paksumpaa oli hienomman laskoksien vä
lissä. Alimmaiseen hienompaan vaatteesen oli takertunut vaa
leampia hiuksia kuin nro 102.

Tummempien hiuksien ohella oli
111. Pronssinen neula (kuva 186), johon on liittynyt sekä hiuksia 

että 105:n tapaista vaatetta.

Edellisien numerojen pohjois-luoteisella puolella oli
112. Pääkallon palasia ja  hampaita, joiden pohjoispuolella taas oli
113. Pronssinen neula kahdessa palassa. Se on nro l l l : n  tapai

nen paitsi että  spiraalinuppu on ta ittunu t pois.

Nro 112:sta itäänpäin noin 0,2 meeteriä oli taas pääkallon 
palasia ynnä m uita luita ja  näistä koilliseen

114. M ätäneitä pääkallon palasia, leukaluu ja  hampaita. Leuka
luusta noin 0 ,i m. etelään oli

115. Pronssinen rintaristi (kuva 226). Kantasilmukassa kiinni oli 
7-säikeinen nyöri. Ristin alla oli

116. Villavaatetta, jotenkin paksua, jonka alla oli luuta. — Ristin 
kohdalla oli

117. Hopealevysiä (kuva 196), aivan ohueita. Näiden ohella ristin 
länsipuolella oli

118. Hopeasolki (kuva 248). Neliskulmaisien päätenuppujen, pal- 
kimensilmukan ja  kaaren keskiosan päälle on ollut juotettu  
kiinni kullattuja hopealevysiä, jotka ovat irtaantuneet. Soljen 
alla oli

119. Kaksiniitistä liinavaatetta ja
120. Vaaleanruskeita hiuksia vähäsen.

Edellisien eteläpuolella oli
121. Miekka (verrattava kuva 29:ään), runsaan meeterin pituinen, 

josta pyöreä kahvanponsi 65 mm., kädensija, joka lienee ollut 
kokonaan raudasta, 110, väistinraudan leveys 18 ja  säilän pi
tuus 827 mm. 195 mm. pitkän väistinraudan kehäpiirteet 
ovat yhtäläiset kuin ne, jotka nähdään nro 1358:ssa kuva
teoksessa »Suomen suvun asumusaloilta». Kaksiteräinen säilä 
on 50 mm. leveä. Tuppi on ollut puusta ja  nahasta tehty.
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Miekan koillispuolella oli väistinraudan kohdalla
122. Rautoja, jotka ovat kuuluneet vyöhön tahi kantimeen (vertaa 

kuv. 320), pahasti ruostuneita. Niiden joukossa on viisi rau- 
tarengasta, joista suurim m at ovat 28 ja  pienimmät 22 mm. 
laajat; renkaisiin on liitetty noin 12 mm. leveitä litteitä rau
tatankoja. Rautojen ruosteesen on takertunut vaatetta ja  ar
vattavasti myös nahkaa. Rautojen ohella oli

123. Pitkä veitsi, jolla on ollut puuvarsi ja  kaita terä (vertaa kuv. 
20), pahasti ruostunut. Jäljellä on palanen ruotoa ja  särky
nyttä terää 152 mm.

Miekan lounaspuolella liki väistinrautaa oli
124. Sormus hopeansekaisesta (?) pronssista (vertaa kuv. 301), tait

tunu t palasiksi, joista osa on hävinnyt. Sormuksen ohella oli
125. Sormiluita, pari.
126. Palanen reunusnauhaa, kuvitettua. (Vertaa kuvia 375 9).
127. Paksua vaatetta ja  siihen takertuneita
128. Vaskilankaputkia, pahasti ruostuneita, pari kappaletta.

Edellisistä vähän kaakkoon :
129. Kaksi onttoa pronssihelmeä (kuva 204); molemmat särkyneet.
130. Pronssihelmi (kuva 210), jonka sisällä on kaksinkertainen nah

kapaulan pala ja  ympärillä kiinnitakertunut
131. Kaksiniitisen vaatteen palanen, jonka alla taas
132. Paksua villavaatetta, melkein huovan näköiseksi vanutettua.
133. Pronssirengas, johon on liitetty
134. Nahkapauloja (kuva 330). Renkaan sekä päällä että alla oli 
135 ja  136. Vaatetta kahta laatua, joista toinen on vanutetun sa

ran tapaista (kts. 132). Näiden alla oli ohutta nahkaa. (Ver
taa 51).

137. Kaksi rautarengasta ja  m uita rautapalasia, pahasti ruostuneita, 
luultavasti osia samasta vyöstä kuin 122.

138. Rautainen vyösolki, jonka etusivu on suora ja  palkimenortta 
pitempi, 21 mm. leveä; paljin on vaskinen; soljen jatkona on 
ruostunutta soljitusta. Kuva 322 a,

Edellisien länsipuolella oli
139. Brokaadinauha, 11 mm. leveä, kahdessa palassa, ja tähän 

liitettyä
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l -Ю. Ylen hienoa, vaan tiheää, kaksiniitistä vaatetta (kuva 646).
141. Vyösolki (kuva 615).

Nro 167:n kaakkoispuolella lähellä miekkaa oli
142. Rauta, taittunut, 152 mm. pitkä, leveämmästii päästä 13 ja  

kapeammasta 5 mm. leveä.

Miekan säilän päällä oli
143. Veitsi, jonka terä on 74 mm. pitkä ja  jonka lahonnutta visa- 

vartta on jäljellä 62 mm. Raudan muoto on sen tapainen 
kuin kuva 23 osoittaa.

Nro 141:n eteläpuolella oli
144. Ruostuneita rautapalasia.
145. Tulirauta (vertaa kuv. 87), 70 mm. pitkä ja  30 leveä; sen 

ruosteesen on takertunut vaatetta.
146. Hopeasonnus (kuva 303), jonka ohella oli vaatejäännöksiä ja  

nahkapaulan palanen. Näiden eteläpuolella oli
147. Jy tty rä , jonka eri kerrokset eli liuskat ovat nähtävänä ku

vassa 419, alin liuska oikealla ja  päällimmäinen vasemmalla. 
Täm än vieressä itäpuolella:

148. Kääntöpääveitsi (?), kokoonkäännetty, 82 mm. pitkä, kovasti 
ruostunut. Vertaa k. 19,

149. Pronssirengas (kuva 328) ja  tähän liitettyjä
150. Nalikapauloja. Renkaan ohella oli vähäsen vaatetta; pauloista 

taas ovat arvattavasti seuraavat riippuneet:
151. Luukampa (kuva 170), laadittu kuudesta palasta, pahasti mä

däntynyt. Kamman selkäimet ovat vaskinaulasilla emäosiin 
liitetyt.

Kamman lounaispuolella oli seuraava esineryhmä (nrot 152— 
166, kai m ädäntynyt nahkainen tuluskukkaro sisällyksineen ja  m uu
tam ia vieressä olleita esineitä), jonka yhteen ahdatut eri esineet alla 
luetellaan idästä alkaen vasten päivää:

152. Pii, kolmekulmainen.
153. Nahkapaula.
154. Pii, kolmekulmainen.
155. Pronssihelmi tahi oikeammin semmoisen korvaputken pää. joka 

nähdään kuva 266:ssa.
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156. Pii, kolmekulmainen; sen alla
157. Rautapala, jonka ruosteesen on takertunut hienoa liinavaatetta.
158. Nahkapauloja jy ttyrässä ja  näiden seassa pieni palanen rik

kiä eli tulikiveä,
159. Rautainen neula, 64 mm. pitkä, taittunut. Vertaa k. 75.
160. Pii, edellisiä isompi.
161. Pronssihely (kuva 334); sen päällä
162. V anutettua villavaatetta palanen, sitten tuohen tapaista, sen

päällä taas vaatetta pari kerrosta ja  näiden päällä
163. Karvoja, vaaleita ja  pitkiä, ja päällimmäisenä tuohta.
164. Pieni pronssinen vyösolki (kuva 311).
165. Pronssihely ynnä siihen kiinni liittynyt rautarengas (kuva 

335); sen alla oli
166. V aatetta palanen.

Vasta luetellun esineryhmän alla oli
167. Sarvenaluun (?) palasia.

Noin 0,io meeteriä miekankahvan ponnesta luon aasen päin oli
168. Keihäänrauta, 480 mm. pitkä lukem atta kärkeä, joka on tait

tunu t pois. Muoto verrattava k. 32:een. Varsiputken suu on 
34 ja  lapa leveimmässä kohdassa 32 mm. leveä.

Lähellä keihään kärkipuolta oli paitsi rautaketjun palasia ehkä 
naisten tamineihin kuuluva

169 ja  170. Veitsi tuppineen (kuva 2). Tupen aivan m ädäntynyt 
nahka vannesilojen välillä on ollut kuvitettu seuraavilla, joita 
oli veitsen ohella sangen runsaasti.

171. Aivan ohueita, millimeeterin leveitä vaskilankasia (vertaa kk. 
8 ja  10).

Tupen sekä alla että päällä oli
172. Paksua neliniitistä vaatetta, yhtäläistä kuin nro 47, pari ker

rosta, joiden välissä oli palmikoidun nauhan palanen (kuva 367)*

Näiden alla oli
173. Hienompaa neliniitistä vaatetta pari kerrosta, joiden alla taas oli
174. Kovasti vanutettua villavaatetta.
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175.

176.

177.
178.
179.

180.
181.

182.

188.

184.
185.
186.

187.

naa
188.

189.

Osaksi tupen ja  osaksi nro 172:n päällä oli 
Muutamia kerroksia hienompaa neliniitistä vaatetta, jossa tun
tui olleen lankaripsuja. Vaate lienee samaa kuin nro 91 ja 
ehkä myös 173.

Nro 115:n itäpuolella noin O,is m. haudan itäisestä reunasta oli 
Rintaristi, yhtäläinen kuin 115 (vertaa k. 226), vaan ta ittu 
nut ja  altapäin vaskilevyllä juottam alla paikattu (?). Kanta- 
silmukassa on palanen monisäikeistä nyöriä. Ristin alla oli 
Palanen vaatetta ja  sen alla 
Luu, koukero. Ristin vieressä oli
Hopeaiset hakaset (kuva 194), jotka ehkä ovat olleet kullatut. 
Nuppupäisen hakaspuoliskon reiissä on rihmasäikeitä. Nupun 
ym pärillä oli
Vaatetta, ehkä samaa kuin 177, ja  länsipuolella 
Hopeahelmi, kullattu, muodoltaan kuin kuva 204 ; alla oli vä
häsen vaatetta; itäpuolella 
Pronssihelmi (vert. k. 210).

Ristin ympärillä pohjoispuolella oli
K aulanauhan palasia (kuvat 195 ja  347), yhteensä noin LK) 
mm. pitkältä. Nauha on laadittu siten, että noin 12 mm. 
leveän tuohiliuskan ympärille on kääritty kaksiniitistä vaa
tetta  ja  täm än päälle on kulmareiistä ommeltu kiinni oliueita 
kullattuja hopealevysiä. Nauhan ohella mullassa oli 
Pienempiä kullattuja hopealevysiä (kuva 195), 2 kapp. 
Vaaleita hiuksia tahi karvoja vähäsen.
Kaksiniitisen liinavaatteen päärm ätty reuna (nähtävästi pai
dan kaulus), kolmessa osassa. Kahden osan toisiinsa lähim
missä päissä on rihmasilmukat, joihin oli palkimesta kiin
nitetty
Hopeasolki, jonka kehässä ovat kirjaimet AVE MARIA G. T. 
(kuva 239).

Edellisien esineiden kaakkoispuolella aivan lähellä haudan reu-
i
Nuolen (tahi heittokeihään) terä, jonka ruosteesen on molem
min puolin takertunut puuta (kuva 38).
Nuolenterä (vert. k. 38 a, 50 ja  51), jonka ruosteensyömästä 
terästä on 114 ja  ruodosta 30 mm. jäljellä. Varsi on ollut puusta.



190. Nuolenterä (kuva 98 a), joka on kärjestä leveämpi kuin edel
linen, nykyään 127 mm. pitkä. — Nrojen 188— 190:n kärjet 
olivat asetetut pohjoiseen päin. —  Niiden etelä- ja  lounaispuo
lella oli

191. Jakso (noin 0,2 m. pituinen) pieniä rautoja, jotka luultavasti
ovat muodostaneet vyön (vertaa k. 317). 25 à 30 mm. laa
joja renkaita yhdistää kaksinkerroin käännetty litteä rauta
tanko, joka toisella puolella on leveämpi kuin toisella. Tan- 
kokerroksien välillä lienee ollut nahkaa. Rautojen ruosteesen 
on takertunut paljon jotensakin paksurihmaista neliniitistä vaa
tetta. Rautojen lähellä oli

192. Kaksi rautarengasta, toinen 30 ja  toinen 32 mm. laaja, ja
193. Rautarenkaan tai vyösoljen palasia.

Nro 191 :n alla oli
194. Leveä veitsi, nahkatuppeensa ruostunut ja kärjestä taittunut

(kuva 18).

Nrojen 191— 3:n eteläpuolella:
195. Pronssirengas, 31 mm. pitkä ja  17 leveä, neliskulmainen: sen 

alla jotakin
190. Karvaista ainetta, m ädäntynyttä.

Nro 194:n eteläpuolella:
197. Puuesine (kuva 181), niveräinen, haljennut ja  ta ittunut mo

lemmista päistä. Tämän länsipuolella
198 ja  199. Kolme rautaa, joista ehkä ensimmäinen on rautasilai- 

seen tuppeen kiinniruostunut veitsenterä ja  m uut kaksi sa
man veitsen vartta  eli ruotoa.

200. Vyörautojen tapaisia rautapalasia (vertaa 191), joiden ruos
teesen on takertunut vaatetta, sen tapaista kuin kuva 401 
osoittaa.

201. Ruostuneita rautapalasia. Näiden ja  195:n välillä oli
202. Sormus vaskensekaisesta hopeasta. Aivan ohueksi kulunut le

veä kanta on särkynyt; sormenaluspäätteet ovat aivan kaita- 
sia. Sormuksen sisällä oli

203. Sormiluu ja kannan kyljessä
204. Villavaatteen palanen.
205. Pronssinasta, k. 324:n osoittamaa muotoa.
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200. Pronssikupla, onsisisuksisen pallonkannan muotoinen, 17 mm. 
laaja.

207. Katkenneen hopealevyn palanen, jonka toinen pää on kään
netty nahkapaulan palasen ympäri.

Noin 50 mm. haudan reunasta oli
208. Rauta, 71 mm. pitkä; leveämpi pää on käyrä, kapeampi ta it

tunut.
200. Neljä rautapalaa, joista ainakin kahteen on vaatetta takertunut.

Nro 198:n lähellä kaakkoispuolella oli
210. Kaksi pallonmuotoista hopealevystä tehtyä helmeä; toisessa 

on korvasilmukka (vert. k. 204). Helmet ovat luultavasti ol
leet kullatut.

Näiden eteläpuolella olivat yhdessä ryhm ässä nrot 211—220.
211. Sarkaa eli vanutettua villavaatetta, punertavaa ja  sinertävää, 

punaseksi m aalatun tuohen alla, pari kerrosta. Tuolla siner
tävällä vaatteella oli eräässä kohdassa reunanauha (kuva 377). 
Näiden alla olivat 212— 218.

212. Pronssihely (kuva 331) ja
213. Pronssihely (kuva 333) olivat päällekkäin.
214 ja  215. Kaksi vaskilangalla koristettua nauhaa (kuvat 304 ja  

365) päällekkäin.
216. Neliskulmainen, 10 mm. pitkä ja  6 leveä, pyöreäreikäinen 

esine, muodostettu neljästä päällekkäin asetetusta nahkapalasta.
217. Pronssihelmi (kuva 210 a), jonka ym pärillä oli
218. V anutettua villavaatetta (kuva 390).

Edellisien alla oli
219. K aksivartista vaatetta ja  täm än alla
220. V anutettua villavaatetta (kuva 397), ruskean näköistä,

Edellisien eteläpuolella oli
221. Parkitun nahan puoleksi m ätäneitä palasia, joiden ohella poh

joispuolella oli pikkuisia vaatepalasia.

Lähellä nro 208:aa oli
222. Rautainen lukko (kuva 61), jonka kaari eli sanka on ta ittu 

nut. Sen eteläpuolella
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223. Keihiiänrauta (vertaa k. 32), pahasti ruostunut, noin 370 mm.
pitkä; lahonnutta puuvartta on jäljellä sekä särkyneessä var-
siputkessa että tämän ulkopuolellakin. Varsiputken vieressä oli

224. Kapiin eli kakspäiivuolimen terä, taittunut, sitä muotoa jota 
kirjoitukseen »Tuukkalan löytö» kuuluva kuva 18 osoittaa '). 
Ohella oli vähän paksumpi rauta, joka mahdollisesti on edel
lisestä taittunut.

Miekan kärjen lounaspuolella oli 
22Г). Rauta kahdessa palassa, nykyään 152 mm. pitkä, pahasti ruos

tunut. Ruosteesen on puuta takertunut.
220. Rautapalasia, pieniä.
227. Rautaketjun palasia, yhtäläisiä kuin 37, 2 kapp. Näistä ete

lään päin
228. Ruostunut rauta, 75 mm. pitkä ja  leveästä M iskasta päästä 

27 leveä. Muotoa saattaa verrata kuv. 50:een.
229. Ruostunut rau ta  (kuva 59).
230. Keritsimet, moneen palaan taittuneet, isommat kuin ne, jotka 

nähdään kuvassa 70; sitä paitsi on kaari eli ponnistin poi
kittain soikea, terät suhteellsestikin pitem m ät ja kärjet suip- 
peammat.

231. Renkaan puolisko ja  m uita rautapalasia.

Aivan lähellä haudan luoteista kulmaa, vaan hautakehyksen 
ulkopuolella olivat nrot 232—5.

232. Hopealevystä tehdyn soljen palasia (kuva 255). Paljin oli 
pistetty seuraavan läpi.

233. Hienoa neliniitistä vaatetta, samannäköistä kuin 91. Tämän 
ohella oli

234. Paksumpaa neliniitistä vaatetta pieni palanen.
235. Ivinnaskokan muotoinen, 25 mm. pitkä, toiselta puolelta, kir

jatun pronssilevyn katkelma; mahdollisesti pala veitsentupen 
siiasta.

Haudan vieressä, sen itäpuolella ja noin puoli meeteriä sen 
pohjoispäästä olivat

23(5. Suitsiraudat (kuva 80), ja  näistä vähän etelään päin

') Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja X.
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237. Vaskilevystä tehdyn kattilan osia. joista yksi nähdään kah
delta puolelta kuvattuna kuva 98:ssa; toinen korva, sekin rau
tainen. on kuva 93:ssa esitettyä muotoa: rautainen panka 
taas sellainen, kuin panka kuva 92:ssa. Pangan ympäri on 
kierretty

238. Tuohta monin kerroin.

Särkyneen kattilan vieressä oli
239. Sian hampaita ja  leukaluun osa.

Hauta 2.

Noin 2 tahi 3 meeteriä edellisestä haudasta oli toinen saman
suuntainen. johon oli vain yksi ruumis (mies) haudattuna noin puo
len meeterin syvyyteen. H auta oli lähes 2 meeteriä pitkä ja  noin 
0 ,7 5  m. leveä. Sillä oli samanlaatuinen kehys kuin edellisellä ja  nä
kyi esineiden päälläkin olleen yhtäläistä punaseksi m aalattua tuohta.

Lähellä haudan länsireunaa noin 0,i5 m. sen lounaisesta kul
m asta oli

240. Kirves, melkein yhtäläinen kuin se, joka nähdään kuv. 41 :ssä.

Lähellä eteläpäätä oli myös
241. Pronssirengas, verrattava kuv. 327:ään.
242. Naulantapainen (kuva 52), jonka ym pärillä on lahonnutta puuta.
243. Miekan säilä, 603 mm. pitkä ja  42 à 45 leveä, kaksiteräinen, 

palasiksi ta ittunu t; ruosteesen on takertunut paljon puuta, 
jonka syyt ovat pitkin säilää.

Lähellä miekkaa, sen itäpuolella olivat nrot 244— 257.
244. Pieni vasara, pahasti ruostunut (kuva 57). Varsireiässä, joka

on 15 mm. pitkä ja  8 à 9 leveä, on puuvarren pää, jonka
suuteena on m uun muassa vaskinen naula.

245. Vasarantapainen, pahasti ruostunut (kuva 58).
246. Reikätampin tapainen rauta (kuva 55), jonka pää on niverä-

puuta.
247. Rautainen esine, ylen ruostunut ja  särkynyt, 174 mm. pitkä, 

muodoltaan kuin pienet pihdit; ruosteesen on takertunut vaa
tetta ja  puuta.
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248. Ruostuneita rautoja, 8 kapp., joista pisin 9G mm. pitkä; tä
män kapeammassa päässä on jälkiä puuvarresta; toisessa on
vaskinaulasia.

249 ja  250. Pieniä ruostuneita rautapalasia.
251. Kovasin, 147 mm. pitkä, haljennut.
252. Kovasin, neliskulmainen (kuva 168).
253. Siera, viisikulmainen (kuva 167); tahkopintoja on neljä.
254. Pieni pii.
255. Pronssitanko, noin 120 mm. pitkä, 6 leveä ja  3,5 paksu, sen

tapainen kuin se olisi leikattu jostakin isommasta levystä.
256. Nahkapaulan (3 mm. leveän) pronssinen kärkisila, 23 mm. 

pitkä.
257. Pronssinen rengas (kuva 327).
258. Hopeinen solki (kuva 244).

Lähempänä haudan itäreunaa oli
259. Hopeasormus (kuva 301) ja  täm än itäpuolella
260. Veitsi, joka on ollut noin 210 mm. pitkä ja  jonka visapuinen 

varsi on lahonnut. Veitsen ym pärillä on
261. Tuppi, 200 mm. pitkä, tehty nahasta ja  runsaasti kuvitetusta 

pronssilevystä samaan tapaan kuin 33 ja  58 (vertaa kuvia 3, 
11 y. m.). Yläpäässä on rautarengas. Tupen kärkipuolen 
päällä oli

262. Nahkaa, 2 palaa, jotka ovat käännetyt päällekkäin neljäker- 
taiseksi.

Tupen varsipuolen päällä oli
263. Paksua neliniitistä vaatetta, jonka käännettyyn reunaan ovat 

liitetyt kahdet punotut langat (kuva 381).

Edellisien numerojen pohjoispuolella olivat seuraavat:
264 ja  265. Vyösolki ja  vyösoljituksia eli siloja, pronssista valettuja 

(kuva 323); siiat ovat olleet pronssinaulasilla kiinnitetyt kak
sinkertaiseen nahkavyöhön. Nahan alla oli

266. Neliniitistä vaatetta (kuva 389), jonka alla oli toisessa kohdassa
267. Luuta ja  toisessa kohdassa
268. Nauhan tapaista vaatetta, rusottavaa, m ädäntynyttä.
369. Pronssinastoja, arvattavasti samasta vyöstä kuin 264 ja  265

(kuva 324 ja  323).
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270. Nahkaremelin palasia, osia sam asta vyöstä kuin 2G4, 5 ja  9.
271. Kaksi hihnanjakajaa (kuva 325). Melkein jokaisessa hihnan- 

päävaskessa on jäännöksiä kaksin- tahi kolmenkertaisesta nali- 
karemelistä.

272. Tukkunen rihm aa eli lankaa.
273. Pronssirengas, verrattava kuv. 328:aan.

Edellisiä pohjoisempana oli
274. Solki (kuva 251) vaskensekaisesta hopeasta, särkynyt. Sen alla
275. V aatetta vähäsen.

Soljesta noin 0,з m. luoteiseen oli m ätäneitä pääluita, joista 
seuraavat olivat paraiten säilyneet.
270. Pala yläleuasta ja  hampaita.

Hauta 3.

Noin kaksi meeteriä länteen päin edellisestä oli kolmas hauta, 
johon esineistä päättäen oli pantu mies ja  nainen. Mahdollista on, 
että  nämä ovat eri aikoina haudatut, sillä, vaikka liautasijat olivat 
vierekkäin kiinni toisissaan, oli kumminkin länsipuolella olleen nai
sen haudan pohja tuntuvasti lähempänä m aanpintaa kuin itäpuolella 
olleen miehen. Yhdistetty hauta oli noin 1,9 m. pitkä ja  l , i  m. le
veä, samansuuntainen kuin edellisetkin haudat. Miehen hauta  oli 
pohjoispäästä noin 0,35 m. ja  etelä- eli jalkapäästä lähes 0,5 m. syvä; 
vaan naisen hauta oli jalkapuolelta tuskin 0,4 ja  lienee jo ennen ko
konaan m ullistettu pääpuoli ollut ehkä vain 0,25 m. syvä. —  Mai
nitun johdosta sopinee olettaa, että pintam aa kyntämisen kautta on 
vähitellen siirtynyt loivaa rinnettä alaspäin, joten maakerros hauto
jen pääpuolien päältä on ohuentunut enemmän kuin jalkapuolien 
päällä. Mahdollisesti olivat ne oudot vasket, joiden löytäminen an
toi aihetta näiden hautojen tutkimiseen, atran käijessä nousseet juuri 
tästä  haudasta.

Näissäkin haudoissa tun tu i olleen samallaisia kehyksiä kuin 
edellisissä ja  myös sam anlaatuista

277. Punaseksi m aalattua tuohta.
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Lähellä haudan kaakkoiskulmaa oli
278. Keihäänrauta kuv. 32:ssa nähtävää muotoa, noin 450 mm. 

pitkä; lahonnutta puuvartta on sekä varsiputkessa että vähän 
sen ulkopuolellakin.

Keihään kärjen länsipuolella oli
279. Ruosteensyömä teräase, jonka pyöreärautaista teräpuolta on 62 

mm. ja  varsiruotoa, johon on visaista puuta takertunut, 34 
mm. jäljellä.

280. Miekantupen kenkä eli kärkisila, pronssista valettu (kuva 29); 
tuppi on ollut tehty puusta ja  nahasta.

281. Kaksiteräinen miekka (kuva 29), 960 mm. pitkä. Väistin- 
rauta, kädensija ja  kahvanponsi ovat rautaisia ja  hopealla ku
vitettuja; kumminkin on ruoste useimmista kohdista hävittä
nyt näm ä kuvitukset.

Miekansäilän kyljessä lähellä tupen kenkää olivat yhdessä 
jy tty rässä 282—4.

282. V anutettua villavaatetta, ruskeankarvaista.
283. Punottu  nyöri, kaksikarvainen, silmukaksi solmittu (kuva 368).
284. M ädännyttä lyhytkarvaista nahkaa (?) ja  puuta alimmaisena; 

myös tuohta.
285. Tuluskukkaro eli tuhnio, tehty kahdesta paksusta ja  melkein 

pyöreästä nahkapalasta. Ompelu oli ratkennut ja  toinen nah
kapala oli vieressä olleen veitsen päällä. Tuhnion sisässä oli
vat 286—290 (kuva 88).

286. Punottua, m ustaa ja  kellantäplikästä, nyöriä sekä kerrattua 
ruskeaa lankaa.

287. Villaa, vähäsen.
288. Pii, pieni ja  latiska.
289. Rikkiä eli tulikiveä, 6 pientä palasta.
290. Kuvikas pieni luu.

Kukkaron alla oli
291. Neliniitistä vaatetta, vanutettua, ja
292. M ädännyttä lyhytkarvaista nahkaa (?) alimmaisena.
293. Tulusrauta, ta ittunu t (kuva 88).
294 ja  295. Veitsi ynnä nahkainen ommeltu tuppi (kuva 12). Näi

den vieressä
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296. Reisiluun (?) pala, jonka pohjoispäässä olivat jy tty rässä  297 
ja  298.

297. V aatetta ehkä kahta laatua, joista toinen on ruskeata ja  ko
vasti vanutettua.

298. Nalikapalasia, osaksi toisiinsa kiinniommeltuja (kuva 416), ja  
vaaleita karvoja eli villoja.

299. Veitsi, 210 mm. pitkä tupessaan, johon se on ruostunut kiinni. 
Hyvin säilynyt viheriä varsi on kai luinen. Varren ponsisi- 
lana on ollut tiheän liinavaatteen päälle juotettua tinaa (?), 
joka nykyään on palasiksi m urtunut ja  punasinertävä (kuvat 
408 a ja  b).

300. Tuppi, edelliseen kuuluva (kuva 408 b). Paitsi kärki- ja  te- 
räsilaa on tupessa neljä vannesilaa, jotka kuten edellisetkin 
ovat kuvitettuja pronssilevyjä.

Veitsen varteen oli ruoste kiinnittänyt 301 :n.
301. Hienoa liinavaatetta palanen ja  solmuun pantu nalikapaula, 

joka ehkä on ollut yhtenä seuraavan kanssa.
302. Nahkapaula, suippeneva, kahtia taittunut.
303. Pronssinen vyösolki yhtä muotoa kuin kuva 316, paitsi että 

on kapeampi ja  ilman piirrustuksia. Vieressä oli
304. Kaksi pientä kappaletta: hienon pronssitangon ympäri kään

netty  9 mm. leveä ohut pronssilevy, jonka päiden välissä on 
nahkaa.

Edellisien alla oli
305. Luunkuorta, m ädännyttä vaatetta ja  nahkaa; soljen päällä oli 

myös m ädännyttä nahkaa ja  päällimmäisenä tuohta.

Nahkakukkaron (285) yläpuoliskon, joka oli viereisen veitsen 
päälle siirtynyt, kyljessä oli
306. Nahkaliuska (?), m usta ja  ikäänkuin hiiltynyt hapraaksi; sii

hen oli takertunut
307. Vähäsen vaatetta.

Miekan säilän alla noin 0 ,12 m. väistinraudasta oli
308. Osa miekan tupesta (puuta ja  nahkaa) ja  täm än alla
309. V aatetta ja  ehkä myös nahkaa.
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Samalla kohdalla vaan poikkipuolin oli
310. Nahkaremelin pala, 40 mm. leveä ja  190 pitkä; lähellä kum

paakin reunaa on reikiä harvassa. — Osaksi täm än alla oli
vat 311— 3.

311—3. Vyön jäännöksiä (kuvat 319 ja  409). Yyösoljen alle on 
tarttunu t tiheätä liinavaatetta. Vyöremelistä, joka on ollut 
laajalta vaskilevyillä katettu, on säilynyt monta palaa. Näi
den alla oli

314. V aatetta ja  ehkä ohutta nahkaa.

Soljesta itäänpäin noin 65 mm. oli vyöhihnan alla
315. Läpiruostunut rautapalanen, renkaanpuoliskon tapainen. T ä

män alla
316. Paksurihm aista vaatetta (vert. k. 396) ja
317. Kovasti vanutettua vaatetta. Näiden vieressä
318. Vaaleakarvainen nahkapaula eli liuskale, joka on ollut tum 

m alla rihm alla ommeltu kiinni johonkin (ehkä toiseen nahkaan).

Eräässä kohdassa noin 0,2 m. vyönsoljesta itäänpäin oli alim
maisena
319. Huovantapaista (karvaista nahkaa?), sen päällä
320. V anutettua villavaatetta (vert. k. 396), ja  sen päällä
321. Melkein huovan tapaiseksi vanutettua villavaatetta.

Nrojen 315:n ja 319:n välillä oli
322. Sormiluita ja  pieniä vaatepalasia. Näiden kohdalla pohjois

puolella:
323. Sormus (kuva 299) vaskensekaisesta hopeasta; sen sisällä oli 

myöskin sormiluu ja  alla
324. Vaaleita karvoja eli villoja.

Vyösoljen 311:n länsipuolella ehkä noin 20 mm. siitä oli vyön 
jäännöksien kohdalla
325. Sormus, samanlaatuinen kuin edellinen, vaan kuluneempi ja  

huonommin kirjattu; se on museista hävinnyt.
326. Solki hopeansekaisesta pronssista, sitä muotoa kuin kuva 252

osoittaa. Solkeen oli ta rttu n u t vähän karvoja ja  oli sen alla
327. Neliniitistä vaatetta. Soljen päällä ja  vieressä
328. Sormi- ja  käsiluita. Viimeksi m ainitun vaatteen alla oli
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329. Selkärangan niveliä. Näitä oli vielä pohjoiseen päin, jossa 
niiden päällä oli

330. Hiiltyneen nahan tapaista, jonka päällä taas
331. Solki, hopea- ja  tinasekoituksesta (?) tehty, kuva 244:n osoit

tam aa muotoa, vain tiheämpikierroksinen.
332. Tinalangoista palmikoittu ketju, pahasti m urtunut (kuva 225) 

lukuisiksi palasiksi.

Näiden ym pärillä oli paikoittain
333. Karvoja, ohutta karvaista nahkaa ja  ehkä m ädäntynyttä vaa

tettakin.
334. K intaristi (kuvat 225 ja  226); sen alla:
335. M ädäntynyttä vaatetta, puuta ja  tuohta.
336 ja  337. K etjunpäätteitä tinansekaisesta hopeasta (?), joiden pu t

kiin ketju 332 on liitetty (kuva 225 ei ole aivan tarkkaan 
tehty); ta ittunu t rengas, josta risti on riippunut, on vaskinen. 
Ohella olivat

338. Hopealanka, kaareksi käännetty ja
339. Helmi, ohuesta hopealevystä tehty, ontto, kullattu (?), särky

nyt; sen pinnalle on liitetty useita aivan hienosta hopearih- 
m asta tehtyjä renkaita. Luultavasti ovat nrot 338 ja  339 
osia sam asta korvarenkaasta (kuva 187).

Tinaketjun alla oli eräässä kohdassa
340. Paksua nahkaa ja  toisissa paikoin
341. Olka- ja  kaulaluita.

Edellisien pohjoispuolella oli
342. Alaleuka ja  paljon hampaita. Näistä lähtien pohjoiseen päin 

tun tu i hauta ennen m ullistetulta. Täältä löytyi
343. Nahkaa, m uutam ia palasia, ja  näiden ohelta
344. Ohueita, kullattuja hopealevysiä (kuva 197), jotka arvattavasti 

ovat koristaneet jotakin kaulanauhaa.

Miekankahvan länsipuolella oli koko joukko ruostuneita pie
niä rautoja, joiden seassa ainakin

345— 8. Neljä nuolenterää, jotka kaikki puuvarren jäännöksiä lu
kuun ottam atta ovat olleet noin 90 mm. pitkät. Kaksi on 
sentapaista kuin kuva 38 b; kolmas kuvien 36:n ja 3 7 :n  väli-
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muotoa. Näiden ruosteessa tuntuu nahan jäännöksiä, ja  oli 
niiden ohella myös m uita 

349. Rautapalasia, ylen ruostuneita.

Useista paikoista etenkin vyötäisien kohdalta ja  pohjoispuo
lelta ovat seuraavat (350—5) museissa paikoiltaan eksyneet esineet.

350—3. Vaatepalasia, ainakin neljää eri laatua, liinaisia (kuva 410) 
ja  villaisia.

354. Karvaisia nahkapalasia.
355. Parkittua nahkaa, pieniä palasia.

Miehen ja  naisen haudan tahi haudanosau välirajalla olivat 
lirot 256—263.

356. Kirves (kuva 45).
357. Viikatteen terä (hamara ylöspäin), hiukan pitempi vaan m uu

ten samallainen kuin se, jota kuva 68 osoittaa; siihen oli 
ta rttu n u t vähän liinavaatetta.

358. Vaskikattila (kuva 92), kovasti nokinen; korvat ja  kahtia ta it
tunu t panka ovat rautaiset. Kattilassa, sen alaspäin kännet- 
tyä sivua vastaan, oli paksulta kovettunutta, ikäänkuin ras
vaista hiekkaa, jonka vaakasuoralla pinnalla oli petäjän taikka 
näreen kuorta. Tuota kattilassa ollutta keitosta oli sitä kyl
jelleen käännettäessä valunut kattilan viereenkin, koska siinä oli

359. K ovettunut iso hiekkamöhkäle.

Pitkin kattilan reunaa, siihen tarttuneena oli
360. Hylkeennahkaa, jonka työmiehet tietämättömyydessään repi

vät palasiksi. K attilan vieressä oli vielä
361. Iso pii,
362. Onton, kurttupintaisen rautahelmen tapainen esine, joka on 

kahtia halki, ja
363. Rautainen pallo, pyssynluodin kokoinen, pahasti ruostunut.

Länsipuolella ollut naishauta oli, kuten jo edellä m ainittiin, 
melkein kokonaan jo ennen m ullistettu. Siitä löydettiin:

364— 7. Vaskilankaputkia neljää eri laatua eli kokoa (vertaa k. 
356— 8 ja  361) hajallaan 0,2—O,e m. haudan eteläpäästä; näi
den ohella oli
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368 ja  9. Pieniä vaatepalasia, ainakin kahta laatua (kuva 380) ja
370. Punottua nauhaa (kuva 366), jota etupäässä on tai on ollut

vaskilankaputkien sisällä.
371 ja  2. Veitsi tuppineen (kuva 9). Terän pituinen varsi on luusta 

tehty ja sen molemmat päät kuvitetulla pronssisilalla varus
tetut. Tuppeen oli takertunut

373. Vaatetta ja  puuta. Lähellä oli myös
374. Rautaketjun palasia, jotka ennen ruostum istaan lienevät olleet 

sen näköisiä, kuin kuva 289 osoittaa.
375. Hopeasolki (kuva 231), jonka paljinvarustus on hävinnyt.
376. Oksanjuuri ja  sen ym pärillä olevaa puuta, jonka päällä oli 

neliniitistä vaatetta.

Erillään m uista esineistä haudan länsireunan ulkopuolella olivat
377. K eritsim et (vertaa k. 70), pahasti ruostuneet ja  särkyneet; te

rä t ovat melkein kokonaan poissa.

Hauta 4.

Noin 6 meeteriii ensimmäisestä haudasta kaakkoon päin oli 
alempana mäenrinteessä neljäs hauta. Se oli sam ansuuntainen kuin 
edelliset, vaan niitä syvempi, nim ittäin 1,2 meeteriä syvä ; pituus oli 
noin 1,75 ja  leveys noin 1 m. Siihen oli haudattu  kaksi aikaihmistä 
ja  niiden väliin lapsi. L uut olivat tässä paremmin säilyneet kuin 
edellisissä haudoissa. Muinaiskaluja oli haudassa vähän.

378. Iso veitsi (kuva 16), lähes 0,з meeterin pituinen. Lahonneen 
puuvarren päässä on 10 mm. pitkä (ehkä luinen) ponsi; kärki 
on taittunnt. Veitsen vieressä oli

379. Rautainen vyösolki (kuva 308). Palkimenorren ruosteesen on 
takertunut m ädäntynyttä nahkaa.

Lapsen sääri- tahi reisiluiden välillä oli
380. Pii.

Lähellä haudan eteläpäätä:
381. Veitsi, josta 011 jäljellä 45 mm. pitkä terä ja  varrenruotoa 13 

mm. Ruotoon on takertunut vähän puuta lahonneesta niverä-
yarresta.
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Koska haudat Koverilan Kekomäen peltona olevassa rinteessä 
olivat sangen m atalat, niin että uudemman ajan kyntöaseet niitä 
helposti voisivat hävitellä, ryhdyin kesällä 1888 paikkakunnalla ol
lessani vielä kerran kalmistoa tutkimaan. Jotenkin lähellä kolmea 
ensimmäistä edellä kerrotuista haudoista löydettiin kaksi hautaa (5 
ja  6), jotka olivat samansuuntaiset kuin edelliset ja  ainoastaan yh
den meeterin päässä toisistaan, viides hauta kuudennen länsilounai- 
sella puolella. Haudoista ja  niiden vierestä saadut esineet luetel
laan tässä samassa järjestyksessä kuin Historiallisen musein luette
lossa päänumeron 2595:n alla.

Hauta 5.

Se oli noin 1,9 m. pitkä ja  0,75 m. leveä. Haudan ympärillä 
oli puusta salvattu kehys, jonka nurkat olivat ulkoneviä. Siihen oli 
esineistä päättäen haudattu  mies, vaimo ja  tyttölapsi. L uut olivat 
useimmissa kohdissa mätänemisen kautta (hauta kun oli m atala ja  
hiekkaisessa lietomaassa) niin hävinneet, e tt’ei niiden avulla olisi 
voitu m äärätä edes haudattujen vainajien lukua.

Ensin tavattiin hautakehyksen pohjoispuolella lähellä maanpin
taa pellon ruokamultaan atran kautta kohonneina

1. Ison vaskikattilan osia (kuvat 96 ja 99). Reunapalat ovat mel
kein kaikki talteen saadut; korvat, jotka rautaruosteesta niiden 
liitekohdilla päättäen ovat olleet raudasta, ja  panka ovat poissa. 
K attila on ollut paikattu.

Hautakehyksen ulkopuolella olivat myös nrot 2—6.
2. Viikatteen terä yhtä muotoa kuin kuva 68, vaan isompi kuin 

Kulhamäen kalmistosta saatu, nim ittäin 573 mm. pitkä (päästä 
päähän suoraan m itattuna) ja  37 à 39 mm. leveä.

3. Kirves (kuva 46). Silmässä oli paitsi puunjäännöksiä rauta
naula, joka on ollut varren päässä suuteena.

4. Suuraudat (kuva 77) suitsista.
5. Keritsim et yhtä muotoa kuin kuva 70, paitsi että terien h a 

m arat eivät ole käyriä, isot, 295 mm. pitkät.
6. Rautainen ase (kuva 49), jolla on ollut lyhyt luinen varsi (?)
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7. Pääsolki (kuva 256), vaskensekaisesta hopealevystä tehty. Sen 
palkimeen oli takertunut

8. Palanen neliniitistä vaatetta. Ympärillä oli
9. Ihmisen hampaita.

10. Vaskilankaputkia, punotuille langoille pujotettuja, kuv. 358 ja  
359:ään verrattavia. Näiden ympärille on säilynyt myös vaatetta.

11. Iso solki (kuva 250) vaskensekaisesta hopeasta. Palkimessa ja  
soljen ohella oli

12. Neliniitistä villavaatetta (vert. k. 393) ja  kierrettyjä lankaripsuja.
13. Punottua pitkäkarvaista lankaa (vert. esim. k. 381), solmuun 

köytettyä, oli seuraavan päällä leukaluun kärjessä.
14. Kaulasolki (kuva' 236), ehkä tinansekaisesta hopeasta, koska 

soljen yläpinta oli sinipunertavan oksiidin (?) vallassa. Paljin 
ja  sen pitimet ovat vaskiset ja  irtaantuneet soljesta. Paljin on 
pistetty seuraavan läpi.

15. Kaksiniitistä liinavaatetta (vert. k. 407), arvattavasti paidan 
palasia. Näiden alla oli jäännöksiä kaula- tahi selkänikamista, 
kylkiluiden päitä ja  ehkä joku olkaluu. Ohella oli myös

16. Tuohipalasia, joista m uutam at ovat kuvitettuja (kuva 179).
17. Soikea kupurasolki (vert. k. 265), oikealla olkapäällä ollut. Sen 

alla oli kuten tavallista
18 ja  19. K ahta laatua vaatetta, paksumpaa reunustettua nelinii

tistä  (vert. k. 378 ja  393) ja  ohuempaa kaksiniitistä (vert. k. 
407). Vaatteiden alla oli kylkiluita ja  niiden alla ehkä lapaluu.

20. Nahkapaula on solmittu soljen palkimenorsiin.
21—25. Korvaputki, ketjunkannatin, nahkapaula, vaskirengas, rauta- 

ja  vaskirenkaista muodostettu ruostunut ketjunpala ovat ku
vatut yhteen kuvaksi 275, jossa ketjun renkaat näkyvät sem
moisina, kuin ne arvattavasti ennen ruostum istaan ovat olleet.

Nrojen 17— 21 :n ja  28— 32:n välillä olivat 26 ja  27.
26. Neljä pronssihelmeä, kukin kolmesta renkaasta tehty (kuva 203); 

kahden sisällä tun tuu  olevan jäännöksiä nahkapaulasta ; — 
pikkuinen vaskilankaputki (vert. k. 359).

27. Pikkuisia vaatepalasia kolmea laatua (kuva 411, vertaa myös 
k. 407 ja  190). Näistä on kaksi takertunut rautaisen neulan 
tahi palkimen ympärille.

28. Soikea kupurasolki, yhtäläinen kuin 17 (vert. k. 265). Sen 
alla oli
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29. Reunustettua neliniitistä vaatetta (kuva 378, vertaa myös k. 
393) ja

30. Kaksiniitistä vaatetta (vert. k. 407). Vaatteiden alla oli kyl
kiluita.

31. Nahkapaula, soljen palkimenorteen solmittu.
32. Korvaputki ja
33. Ketjunkannatin, yhtäläiset kuin 21 ja  22 (vert. k. 275). Tä

män lähellä
34. Rautaketjunpala, läpiruostunut, arvattavasti yhtäläistä kuin 24 

(vert. k. 275).

Edellisien ohella oli paljon kylkiluiden m ätäneitä palasia, niin
myös kaksi sormiluuta ja
35. Sormus (vert. k. 296) hopeansekaisesta pronssista.

Nro 11 :n ohella oli
36. Vyörautoja (kuva 318); näiden ruosteesen oli takertunut vaa

te tta  (vert. k. 404).
37. Kaksi rautaketjun palaa, toinen 80, toinen 46 mm. pitkä; ne 

ovat ennen ruostum istaan arvattavasti olleet sentapaiset kuin 
kuva 287 osoittaa, vaan vähäsen suurempirenkaiset.

38. Edellistä hienompaa rautaketjua, joka ennen ruostumistaan on
ollut joko kuv. 275:ssä tai k. 290:ssä nähtävää muotoa; tä tä
ketjua on säilynyt lähes i/i meeteriä.

39. Korvalusikka (kuva 282), joka arvattavasti on riippunut edelli
sissä ketjuissa.

40 ja  41. Veitsi ja  tuppi (kuva 3). Veitsellä on hieno, pyöreä ja  
osaksi m ädäntynyt luuvarsi; tupella on ollut neljä kuvitettua 
vannesilaa, vaikka neljäs (kärkeä lähin) on ta ittunu t pois siltä 
puolelta, jolta tuppi on kuvattu. Tupen alla oli

42. Vaatepalasia (vert. k. 393).
43. Avonainen, lähes 20 mm. laaja, rengas 1 mm. paksusta pyö-

reästä ja  poikkiviiruisesta hopealangasta. Tämä on ehkä irtaan
tunut soljesta 14, jonka laitasilmukka on särkynyt (katso k. 236).

44. Vaskilankaputki, 16 mm. pitkä (vert. k. 357).
45. Sormus (kuva 296) hopeansekaisesta pronssista.
46. Pronssinen korin- eli helyneula (kuva 184), pistetty seuraavaan.
47. Neliniitistä sievää vaatetta (vertaa k. 385), ehkä ripsureunaista

(koska pari lankaripsua oli ohella).
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48. Esiliina, komeasti pienillä vaskilankaputkisilla kuvitettu (kuvat 
350, 351 ja  382 osoittavat eri osia esiliinasta). Ohella oli

49. Palasia järjempirihmaisesta vaatteesta, joka arvattavasti on ol
lu t hame.

50. Kolme ruisjyvää oli edellisien vaatteiden sisällä.

Esiliinan alla oli myös
51. Pala vaaleata kovasti vanutettua vaatetta, joka ehkä on ollut 

hameen helmuksena.
52. Tuohta ynnä m uuta koivunkuorta oli edellisien päällä.
53. Nahkaa, osaksi m ädäntynyttä, kai jäännöksiä kengistä (kuva 

413). Näiden vieressä hautakehyksen eteläpäätä vastaan oli
54. Väistinraudan puolisko, pronssista komeakuvikkaaksi valettu 

(katso kuv. 27). Tämän sisällä ja  ym pärillä oli
55. Neliniitistä vaatetta ynnä paljon lankaripsuja (kuva 372), jotka 

nähtävästi ovat osia esiliinasta (48).

Lähellä kehyksen ulkopuolella oli
56. Osa keritsimien terästä, 82 mm. pitkä, 27 leveä.

N rot 6—55 olivat haudan länsiosassa; nrot 57— 74 taas sen 
keskellä.
57. Nuolenterä (vert. k. 38 b), 123 mm. pitkä, terältä 14 leveä; 

varsi on kokonaan mädäntynyt.
58. Rauta-ase, jonka terä on taittunut, 115 mm. pitkä; luultavasti 

joko heittokeihään tai nuolen terä. Ohella oli ruosteen läpi- 
tunkeam aa puuta.

59. R intaristi sitä muotoa, jota kuva 227 osoittaa, vaan kovasti 
ruostunut ja  kulunut. Vaskiruosteesen on takertunut vähän 
villavaatetta; ym pärillä oli hampaita.

60. Osia rautaketjusta, joka on ollut sitä laatua, jota kuva 286
osoittaa, ehkä vain hiukkasen hienompi. Näitä on kaksi palaa, 
toinen 140 ja  toinen 43 mm. pitkä. Vertaa myös nro 37:ää.

61. Palanen rautaketjua, yhtäläistä kuin 38, kovasti ruostunut.
62. Pieni veitsi, jonka terä  on kaita ja  ham ara hiukan ulospäin

kaareva; sekä ruoto että kärki ovat taittuneet; edellistä on jä l
jellä 30, terää noin 60 mm.; veitsi on pahasti ruostunut.

63. Pala yhtäläistä rautaketjua kuin 60, 63 mm. pitkä.
64 ja  68. Rautaketjun osa, nahkapaulalla kääritty, ennen ruostu-
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mistään kuva 292: n osoittamaa muotoa. Kuvassa ovat kum
minkin renkaat vähän suurem m at ja  tangot vähän paksummat 
kuin ne todellisuudessa nähtävästi ovat olleet.

65. Kaksi pientä pyöreähkää rautalevyä, joiden paksuun ruosteesen 
on takertunut puuta; ehkä niittausnaulan päitä (vertaa k. 64).

66. Soikean rautarenkaan puolisko ja  siihen liittynyt pala kaksin
kertaisesta rautalevystä ynnä pienempiä paloja samantapaisesta 
(vyöstä). (Vertaa 36 ja  kuv. 318).

67. Vyön neliskulmainen päätesila, muodostettu kahdesta 62 mm. 
pitkästä ja  34 leveästä rautalevystä, joiden välissä lienee ollut 
nahkaa; päässä on palkimenorsi ja  siitä ulkoneva ta ittunu t pal
jin  (?), kaikki perin ruostuneet.

69 ja  70. Veitsi ja  tuppi (kuva 7); liopeasiloilla varustettu varsi on 
luusta; tinaa tuntuu olevan täytteenä sekä päätesilojen ja  ruo- 
don kohdalla että poikittaisessa lävessä varren keskikohdalla; 
tupen läpim ädäntynyt nahka on ollut kuvitettu litteillä vaski- 
langoilla (vert. k. 8). — Veitsen varren ja  tupen päällä oli

71 ja  72. Vaatetta kahta laatua: lähin veistä paksumpaa nelinii
tistä (vert. k. 393) ja  sen päällä hienompaa (vert. k. 407), jota 
viimeksi m ainittua on myöskin takertunut veitsen terän ruos
teesen. — Tupen alla oli taas

73. V aatetta monta kerrosta, vaan jotenkin ylidennäköistä (vert. k. 
389). Ohella oli myös mädänneitä luujäännöksiä ja  vähän tuohta.

74. Helmi m ustasta luusta (?), 13 à 14 mm. laaja ja  8,s pitkä, 
isoreikäinen.

Nrot 75—103 olivat haudan itäosassa.
75. Miekka, kovasti ruostunut ja  palasissa, ollut arviolta meeterin 

pituinen; kahva on kaunis, pronssista valettu (kuva 27); sen 
särkynyt väistinrauta löydettiin haudan lounaskulmasta (katso 
54). — Miekan ohella oli

76. Miekantupen jäännöksiä, nahkaa ja  puuta sekä niihin takertu
nu tta  vaalean keltaista ainetta. Tupen alla

77. Lankaripsuja jostakin vaatteesta, vähäsen.
78. Hopeinen kaulasolki (kuva 237). Hopeinen kierretty rengas ja 

vaskinen paljinvarustus ovat soljesta irtaantuneet. Paljin on 
pistetty seuraavan läpi.

79. Kaksiniitistä vaatetta (vert. k. 407); ohella oli hienon kylkiluun 
palanen.



80. Pieni hevoskengänmuotoinen rintasolki (kuva 258) pronssista.
81. Ripsureunaista neliniitistä vaatetta, joka on ollut muiden vaat

teiden päällä.
82. Pronssinen soikea kupurasolki (kuva 258). Tähän on liitetty
83. Nahkapaula, joka myös on kiinni seuraavassa.
84. Pronssinen ketjunkannatin (kuva 258).
85—87. Kupurasolki, paula ja  ketjunkannatin, yhtäläiset kuin 82 

— 84, paitsi että soljella on rautainen paljin. Kuva 258.

Nrojen 82—87:n alla sekä 82:een ja  85:een liitettynä oli
88. Paksua neliniitistä koittanareunaista vaatetta (vertaa kk. 374, 

381 ja  393) kaksi ja  paikoittain useampiakin kerroksia. Tä
män alla oli ainakin paikoittain

89. Kaksiniitistä vaatetta, ehkä samaa kuin 79.
90. Hopeinen helmi kaunista filigranitekoa (kuva 258, vertaa myös

k. 208).

Lähellä 87 :ää olivat 91 ja  92.
91. Kolme vaskiruosteista pikku helmeä, 5 mm. laajaa.
92. Helmi likasenvihreästä lasista, 7,з mm. laaja (vert. k. 201).

Nro 88:n kerroksien välissä oli leveä suoni vaaleankeltaista 
tomua ja  saman alla
93. Paksu kerros (kuva 258), jossa päälläpäin oli puolimädännyttä 

vaatetta, keskellä mädänneiden luiden jäännöksiä, alla ehkä taas 
m ädännyttä vaatetta ja  alimmaisena m ädänneitä jäännöksiä 
puusta.

94. Pronssinen helykoristus (kuva 339), joka on riippunut nahka- 
paulassa. Sen alla oli

95. Neliniitistä vaatetta (vert. k. 381) useita kerroksia ynnä alim
maisena lahonnutta puuta.

97. Pikku helmi lasista (?).

Helykoristuksen päällä oli
96. Villavaatetta ja  sen päällä m ädännyttä koivupuuta, jossa vielä 

on vähän tuohta. Lähellä oli myös
98. Hienoa reikäistä nahkaa ja  pikkuisia luita (ehkä pikkulapsen 

sormi- tahi varvasluita).
99. Latiska ruostunut rauta, jonka ruosteesen on takertunut puuta.
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100. Pieni veitsi, 100 mm. pitkä, josta lahonnutta puuvartta 45 
mm. Terän ym pärillä on jäännöksiä nahkatupesta. Veitsen 
alla oli

101. Neliniitistä vaatetta (vert. k. 381), kaksi kerrosta, joiden alla 
oli tum m a m ätänyt kerros, ehkä sekin etupäässä vaatetta. 
Lähellä :

102. Palasia jostakin (tinan- ja  vaskensekaisesta?) hopealevystä.
103. Nahkaa vähän; yhdessä palassa tuntuu neulan jälkiä.

Hautojen välissä.

104. Rautainen kuokka (vert. k. 69), 128,5 mm. pitkä ja  34 leveä.
105. Suuraudat (vert. k. 78). Renkaiden laajuus: toisen 54 ja  toi

sen 57 mm.; tankojen pituus: 63 ja  87,5 mm.
106. Rautainen kuokka (vert. k. 69), 129 mm. pitkä, terältä 42 ja  

ham aralta 37 mm. leveä.
107. Käyrävartinen ta ltta  tahi kostikka (kuva 47); varsi on taittunut.

Hauta 6.

Tähän oli esineistä päättäen haudattu vain yksi ruumis ja  
se naisen.

108. Hopeinen pääsolki (kuva 257, joka on eheäksi kuvattu, vaikka 
solki on kolinia ta ittunu t ja  paljin kahtia). Sen päällä (ta
kapuolella) oli

109. Pääkoristus (kuva 185) hopeansekaisesta pronssista, jonka päällä
110. Neliniitistä vaatetta (vertaa k. 190). Tämän päällä taas oli 

pääkallon m ätäneitä palasia.

Nro 109:n alla oli
111. V aatetta kahta laatua (kuva 383) ja  vieressä
112. Hiuksia ja  ruostuneen neulan pala (vert. k. 75).
113. K aulanauhan osia (kuva 192): Kuusi alta painamalla kuvi

tettua hopealevyä, joilla on kullakin vahvistuslevy alla; 14 
mm. leveä alustuohi on arvattavasti ollut vaatteella päällys
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tetty. Ohella oli tinaoksiidia ja  aivan ohutta kullattua ho
pealevyä, joka on pienissä palasissa. Vaatteen jäännöksiä oli 
paikoittain myös edellisien päällä.

114. Hopeinen kullattu kaulasolki (kuva 235). Alle juotettu  pal- 
jinvarustus on, kuten tavallista, irtaantunut. Soljen pohjois
puolella oli ham paita ja  alla

115. Silmukkaan päättyvä pronssilevy (kuva 321). Lähellä:
116. Neliniitistä vaatetta (vert. k. 374) vähän.

Soljen (114) toisen reunan alla oli
117. Kaksiniitistä vaatetta (kuva 407, luultavasti osa paidan kau- 

laliitingistä). Tähän on ruostunut kiinni
118. Rautaneulan pala, jonka toinen pää on ruostunut pieneen prons- 

silevykokkaan (kai osia soljen paljinvarustuksesta).
Näiden esineiden (114— 8) alla ja  ohella oli paljon puolimä- 

täneitä lu ita  (kaulanikamia y. m.)

119. Pronssinen soikea kupurasolki (vert. kk. 259 ja  374), 94 mm. 
pitkä ja  57 leveä. Tämän päällä oli

120. Neliniitistä ripsureunaista vaatetta (vert. k. 393) ja  alla
121. V aatetta m uutam ia kerroksia (vert, nroja 129 ja  130 sekä k. 

374) ja  mädänneitä luita.

Soljen palkimenorteen on ollut kiinnitty
122. Nahkapaula, joka on pujotettu seuraavan läpi ja  köytetty kiinni 

nro 124:ään.
123 ja  124. Korvaputki ja  ketjunkannatin (kuva 272) pronssista. 

Nro 124:n päällä oli
125. Neliniitistä vaatetta (vert. k. 393, kai samaa kuin 120) ja  sen 

sekä edellisen alla niinikään
126. Neliniitistä vaatetta (vert. k. 374), sekä täm än alla
127. K aksiniitistä vaatetta (vert. k. 407), jonka alla taas oli kylkiluu.

Nrot 119— 127 olivat seuraavien länsipuolella, vainajan oikean
puolisella rinnalla.
128. Pronssinen soikea kupurasolki yh tä  laatua kuin 119. Tämän 

alla oli
129. Paksua neliniitistä ja  koittanareunaista vaatetta (kuva 374) ja
130. Kaksiniitistä vaatetta (vert. kk. 374 ja  407), jonka alla oli 

luita.
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131.

132.
133.
134.

135.

136.

137.

138.
139.
140.

141.

142.

143.
144.

145.

146.

147.
148.
149.

150.

151.

Pronssinen korvaputki yhtä laatua kuin 123, paitsi että kor
vat ovat lähempänä toista päätä. Putken alla oli 
Vaatepalasia, puolimätäneitä.
Pronssinen ketjunkannatin yhtä laatua kuin 124. Sen alla oli 
Paksua neliniitistä vaatetta (vert. kk. 374 ja  393), jonka alla 
luuta.
Pronssinen rintasolki (kuva 191), jonka palkimenkannan (ja 
päätelevyjen) päälle on ta rttunu t
Kaksiniitistä taajaa liinavaatetta (kuva 405). Palkimen neu
laan ja  soljen alapuolelle oli kiintynyt 
Neliniitistä ripsureunaista vaatetta, jonka alla eräässä paikassa 
oli vähän kaksiniitistäkin vaatetta. Vaatteiden alla oli luita. 
E rään luun kyljessä oli
Helmi filigranitekoa (kuva 207) ja  soljen laidalla 
Vaskilankaputki (kuva 363).
Keritsimet, joiden sääret ovat pyöreät ja  terät kapeammat 
kuin kuv. 70:ssä, pahasti ruostuneet ja  särkyneet, 195 mm. 
pitkät.
Rautaketjun palasia sitä laatua, jota nähdään k. 286:ssa, vain 
vähäsen hienompia.
Rautaketjun palanen, joka ennen ruostum istaan on ollut joko 
kuv. 288:n tai 289:n tapainen.
Veitsen tuppi (kuva 6) kahdessa palassa. Sen päällä oli 
Neliniitistä vaatetta (vert. k. 382) ja  puuta tahi puunkuorta. 
Tupen alla oli niinikään
Neliniitistä vaatetta, vaan vähän paksurihmaisempaa kuin 
edellinen.
Veitsi, jonka tuppi nro 143 ehkä on ollut ja  jonka leveä kyr- 
m yhamarainen terä on 88 mm. pitkä. Visaisen mädänneen 
varren molemmissa päissä on seitsenkulmainen vaskilevy, jonka 
sisäpuolella on samanmuotoinen nahkaliuska.
Korulevy (kuva 338), jonka korva on taittunut. Sen alla oli 
V aatetta m ädäntynyttä.
Korulevy (kuva 337), kuten 147 hopeansekaisesta vaskesta. 
Sen alla
Neliniitistä vaatetta (vert. k. 382), jonka alla oli sarvena- eli 
lantioluu. Levyn päällä taas oli puuta tahi puunkuorta. 
Sormus (kuva 298) vaskensekaisesta hopeasta. Ohella oli kaksi 
sormiluuta.

4
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Lähellä haudan itäistä reunaa oli
152. Esiliinan reunaa noin 0,4 meeterin pitkältä, sen tapaista kuin 

kuva 358 osoittaa (vaatetta sopii verrata myös k. 382:een). 
Esiliinan alla oli vähän

153. Paksum pirihm aista neliniitistä vaatetta, joka ehkä on osa ha
meesta. Näistä vähän eteläänpäin oli

154. Yaskilankaputkia, jotka ehkä ovat olleet esiliinan päissä, edel
lisiä paksumpia (vert. k. 361).

Vielä vähän etelämpänä oli
155. Nahkapalasia vähän.

Sääriluiden välissä oli
156. Vaskilankaputkia, sekä 154:n että 152:n mukaisia (edellisiä 

enemmän). Näiden ohella oli
157. Neliniitistä vaatetta yhtä laatua kuin 152 ja  ehkä myös yhtä 

laatua kuin 153.

Lännempänä :
158. Vaskilankaputkia, sitä laatua kuin 156 (vertaa myös k. 357) ja
159. Neliniitistä vaatetta.

Lähellä haudan länsireunaa edellisistä pohjoiseen oli vielä
160. Esiliinan reunaa, yhtäläistä kuin 152 ja  sitä paitsi eräs pak

sumpi vaskilankaputki (kuva 361).
16!. Sirppi, vähän vähemmän taaksepäin käyrä kuin kuva 67, pa

hasti ruostunut ja  taittunut. Terän ruosteesen on takertu
nu t vaatetta ja  varrenruotoon puuta.

Kesällä 1884 sain A ntti Pessin talosta (Koverila Nro 6) seu- 
raavat kaksi esinettä, jotka mahdollisesti ovat löydetyt Kekomäen 
kalmistosta taikka ainakin sen läheisyydestä. Ne ovat Historiallisen 
musein luettelossa m erkityt nroilla 2298: 167 ja  168:

167. Pronssinen ketjunkannatin sitä muotoa, jota kuva 277 osoittaa.
168. Pronssinen ketjunkannatin yh tä  muotoa kuin kannatin kuv. 

267:ssä.
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Hynnisien eli Tontin-m äki 

Räisälän Hovinsaarella.

Tontinmäellä liki Hovinsaaren itäkulmaa, jossa nyt on yksin 
Juhana Hynnisen perillisten talo, oli ennen iso kyläryhmä, josta ta
lot hajotettiin täm än vuosisadan alkupuolella. Hynnisen talo oli en
nen Wuoksen laskua ainoastaan kymmenkunta syltä rannasta, nyt 
vesi on ehkä neljä vertaa kauvempana. Siitä pohjosesta etelään ulottu
vasta harjanteesta, jolle Hynnisen talo on rakennettu, täm än harjan
teen rinteistä ja  lähellä olevista pelloista on edellisinä aikoina eten
kin kyntäissä talon asukkaiden kertomuksien mukaan löydetty joka 
vuosi milloin minkinnäköisiä rauta- ja  vaski-esineitä; viimeksi ku
luneina vuosikymmeninä kuitenkin vähemmän kuin ennen. Muun 
muassa oli viime vuosisadan lopulla kerran löydetty lähes neljä kyy
närää pitkä, kahta leveä ja  kyynärän korkea tamminen arkku, jossa 
oli ollut kosolta kapineita. Kapineet hävitettiin, vaan arkkua oli 
noin puolisataa vuotta käytetty suolahinkalona talossa, kunnes se 
äsken kuolleen isännän jo miehenä ollessa ränstyneenä särjettiin ja 
poltettiin. Noin vuoden 1850:n paikoilla oli tohtori Reinholm käy
nyt paikalla ja kaivattanut m aata talon riihen edustalla, jolloin oli 
tavattu  arvattavasti naisen hauta, koska isännän kertomuksen m u
kaan kaivoksesta oli löydetty pari suikulaista »vaskikuppia» s. o. ku- 
purasolkea.

Hynnisien eli Tontinmäkeä olen tutkinut kesinä 1880, 87 ja  88.

R a iv a u s ty ö t  k e s ä llä  1 8 8 6 .

Kaivaminen alotettiin talon riihen ovelta ja  satuttiin tästä noin 
parin sylen päässä tohtori Reinholmin ennen kaivattamaa hautaa 
kohti. Siinä ei ollut näkyvissä enää m uuta kuin pengatun hiekan 
seassa hiilen sirpaleita, vähän palanutta kiveä ja  m ustaa maata. J a t
kaessani kaivamista itäänpäin tuli noin kolmen tai neljän meeterin 
päässä ennen m ullistettu paikka ja  siitä vielä kolme m. itäänpäin 
liikuttamaton naishauta esille.
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Hauta 1 V.
Maa oli pintam ullan alla melkein puhdasta hiekkaa, vaan jo 

noin 0,з m. syvyydessä alkoi vähän tummempi maa, jossa oli hiilen 
sirpaleita ja  joitakuita palasia palanutta luuta. Syvemmälle tun
kiessa tummeni maa, joka noin 0,5 à 0,6 m. syvyydessä oli jotenkin 
m ustaa ja  oli siinä hapraita, nokisia kiviä sekä paljon hiiltä.

1. Tulessa käpristynyttä tuohta.
2. Palaneita luupalasia (ihmisen pää- ja  käsivarsiluita).

N äitä vähän alempana olivat seuraavat esineet, joiden asemasta 
voidaan päättää vainajaa haudatuksi pää poihjoisluoteesen ja la t ete
läkaakkoon.

3. Keritsimet (vert. k. 70), hienorautaiset, kovasti ruostuneet.
4. Sirppi (kuva 66).
5. Värttänäkivi (kuva 71), pinnaltaan särkynyt. Savea, josta se 

on tehty, ei ole poltettu.
6. Kirves (kuva 44), ohutteräinen.
7. Kuokka (vert. k. 69), 152 mm. pitkä ja  45 leveä. Kuokan poh

joispuolella oli
8. Veitsen rauta (vert. k. 23), pahasti ruostunut, kahdessa palassa 

yhteensä 92 mm. pitkä.
9. Veitsentupen suupuoli (vert. k. 10) ja  siihen kiinni ruostunut 

veitsenvarsi, jolla on paksu ruoto, vaan hoikka puu; tupen 
siian päällä oli vähän hienorihmaista vaatetta.

10. Tulusrauta (kuva 85); toisessa päässä oli reikä, johon oli ruos
tunu t kiinni pieni rautarengas.

11. Pronssinen korvalusikka (kuva 284), joka pronssirenkaasta on 
riippunut rautaketjuissa.

12. Veitsi, josta on terää jäljellä ainoastaan 30 mm. Noin 100 
mm. pitkän puuvarren ympäri on pitkin sen p ituu tta  käännetty 
pronssilevy, joka sekin on jo osaksi m urtunut.

*) Tästä sekä kahdesta seuraavasta haudasta löydetyt esineet ovat lue
tellut Musein luettelossa päänumeron 2491 :n alla siinä järjestyksessä kuin tässä 
kertomuksessakin.
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13. Rautaketjun palasia, jotka ennen ruostumistaan nähtävästi ovat 
olleet sellaisia kuin kuva 287 osoittaa; näiden yhteenlaskettu 
pituus on noin 0,7 m. Rengasten paksuun ruosteesen on taker
tunu t paljon vaatetta, ainakin kahta laatua (vert. kk. 373 ja  381).

14. Rautainen vyösolki (vert. 308), 33 mm. leveä, 24 pitkä, pahasti 
ruostunut.

15. Pronssinen ketjunkannatin (vert. k. 276).
16. Pronssinen korvaputki (kuva 268). Toisessa korvassa on nah- 

kapaulan pala; samanlainen torven sisässä.
17. Pronssinen soikea kuperasolki (vert. k. 265). Palkimen orteen 

on kiinnitetty nahkapaula. Rautaisen palkimen ruosteesen on 
takertunut

18. V aatetta kahta laatua (vert. k. 403).

N:rojen 15—18:n itäkoillisella puolella olivat 19— 23.
19. Ketjunkannatin yhtäläinen kuin 15.
20. Pronssinen korvaputki, jonka muotoa sopii verrata kuv. 269:ään. 

Korvat, joita on ollut korkeintaan kaksi paria, ovat kaikki paitsi 
yhtä taittuneet. Torven sisässä on nahkapaula.

21. Soikea kupurasolki, yhtäläinen kuin 17, vaan huonommin säi
lynyt. Tämän ja  edellisien alla oli

22 ja  23. Vaatetta kaksi kerrosta.

N:rojen 19—21:n päällä oli
24. V aatetta (vert. k. 373) tuohen alla, joka kattoi kaikki edellä 

luetellut rintakoristukset ynnä seuraavat samoihin koristuksiin 
kuuluvat.

25. Pronssinen solki (kuva 246), joka ehkä nahkapauloilla oli yh
distetty toiselta puolen 16:een ja  toiselta 20:een. Soljen alla oli

26. Vaatepalanen (vert. k. 381), erääsen luuhun takertunut, ja  
täm än vieressä

27. Haudan pohjalautaan takertunutta m ädäntynyttä vaatetta.
28. Pronssinen solki (kuva 249). Tämän itäpuolella oli
29. Tinasolki pyöreä, melkein kokonaan hajonnut. Paljin on ar

vattavasti ollut rautainen, palkimen pitimet vaskisia; soljen
alla oli m ädännyttä vaatetta, nahan tapaista ja  puuta. Näi
den itäpuolella oli

30. Prokaatinauha (kuva 345). Nro 29:n pohjoispuolella oli
31. Prokaatinauha (kuva 344). Tämän pohjoispuolella



32. Solki (vert. k. 255) tinansekaisesta hopeasta palasiin ta ittunu t; 
soljen palkimeen on takertunut vähän vaatetta. Soljen vie
ressä oli

33. Pääkallon palasia.

Melkein joka paikassa 15— 33:n päällä oli
34. Tuohta, jonka päällä taas monessa kohdassa oli puuta.

Polttam attom ien luiden jäännöksiä oli haudassa vähän; paitsi 
33:a jalkojen puolella
35. Pari palaa reisi- tahi sääriluuta.

Monet nroista 9—20:stä olivat, painuneet mädänneen puun 
sisään, joka niiden ruosteen kautta oli säilynyt.
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Vasta kerrotun haudan itäpuolella oli tosin montakin ennen 
m ullistettua paikkaa, vaan ei siellä m uuta m ainittavaa tavattu ; ainoas
taan lähellä olevan pellonaidan yläpään vierestä aidan sisäpuolelta 
tavattiin vanhoja talonperustuksia.

Noin 6 m. vasta m ainitusta, aidasta mäkirinteessä yhtä kor
kealla kuin hauta 1, tavattiin ehkä ennen m ullistettu hautapaikka.

Hauta 2.

Tässä oli hiekassa vähän hiilen sirpaleita, ohut kerros harm aata 
tuhantapaista maata, vähäinen kiviladelma ja  vihdoin noin 0,85 m. 
syvyydessä aivan m ädännyt (lyhyt, vaan leveä) altaan-tapainen, 
jonka pää oli pohjoisluoteesen päin. Tämän ym päriltä saatiin

36. Saviastiain palasia, 6 kappaletta sekä
37. Pieniä palaneita luupalasia ja  pari ihmisen hammasta.

Hauta 3.

Noin 6 m. ennen m ainitusta aidasta ja  5 m. harjua myöten 
pohjoisesta etelään tehdystä aidasta löydettiin ylen kovaksi painu
neen saven, ohuen hiilikerroksen ja  laajan paikoittain 0,з m. paksun
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kiviladelman alta, noin 0,8 à 0,9 m. syvyydessä naisen hauta, jonka 
ennen (luultavasti tupaa perustaissa) m ullistettu pääpuoli oli pohjo- 
seen ja  jalkapuoli etelään päin. Ruum iista ei näkynyt juuri m uita 
jälkiä kuin hajallaan pohjoispuolella m uutam ia palaneita hampaita 
ja siellä täällä pieniä luusirpaleita. Liki haudan eteläpäätä löydet
tiin m uita esineitä paljon ylempänä

38. Pronssinen ketjunkannatin (vert. k. 277).

Haudan keskikohdalla vähä ylempänä m uita esineitä olivat
39. Pronssinen soikea kupurasolki (vert. k. 265). Soljen vaskinen 

paljin on pistetty seuraavan läpi.
40. Palanen neliniitistä vaatetta, joka on koittanalla varustettu (vert, 

k. 374). Palkimen kantaan on köytetty nahkapaulan pää.
41. Mosaiikkihelmi, harmaa, valkealla kuvitettu.

Haudan m ullistetussa pohjoisosassa oli
42. Luupalasia, m uutam ia ham paita y. m.
43. Rautaketjun palasia, 2 pientä ruostunutta palaa (vert. k. 287).

Haudan etelä-osassa olivat tuohien peittäm inä 44— 55.
44. Pronssihely (kuva 206).
45. Pronssihely (kuva 341). Tämä on nähtävästi riippunut nah- 

kapaulassa, joka oli pujotettu eläimen kuvan selän läpi ja  päät
tyi solmuun. Helyn alla oli

46. Kaksiniitistä vaatetta (vert. k. 403) ja  täm än alla
47. Neliniitistä vaatetta (vert. k. 381), jossa on ompelusauma.
48. Esiliinan pää palasissa: Kaksiniitistä vaatetta, jonka päälle on 

ommeltu vaskilankakoristuksia (kuvat 353 ja  354, vertaa myös 
k. 403).

49. Yaskilankaputkia (vert. kk. 357, 358 ja  361), joista toiset ovat 
olleet rihmoilla, vaan m uutam at nahkapauloilla kankaasen (esi
liinaan?) kiinnitetyt. Luultavasti 48:n alla oli

50. Neliniitistä vaatetta (vert. kk. 353 ja  381), joka lienee osa ha
metta. — Edellisien alla oli

51. Kaksi luupalaa, luultavasti osia sääriluista.
52. Nahkapaulan palasia, arvattavasti jalkineesta, ja  vähäsen kar- 

vankihermiä.
53. Kuvitetun tuohiesineen palasia (kuva 178).
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Lähellä vaskilankakoristuksien itäistä päätä oli
54. Hopeinen filigranihelmi (kuva 208).

Vaskilankakoristuksien vieressä niiden eteläpuolella oli
55. Paksua nahkaa (vert. k. 413), useita palasia, ehkä jäännöksiä

jalkineista; m uutam issa palasissa on ompelun jälkiä.

Edellisien numerojen seurassa olivat jossakin myös 5 6 —59.
56. Vaskilankakoristuksien palasia, yhtäläisiä kuin 48 ja  49.
57. Pieniä vaatepalasia.
58. Pronssinen vyösolki (kuva 312).
59. Iso pala rautaketjua, yhtäläistä kuin 43.

Nrojen 44—55:n länsipuolella ja  erillään niistä oli 
60 ja  61. Veitsi ja tuppi (kuva 5). Tupen alla oli
62. Neliniitistä vaatetta (vert. k. 381) kaksi kerrosta; alimmaisessa 

on ompelusauma ; ylimmäisessä (kuten esiliinavaatteissa useasti) 
on vahvaksi kudottu reuna (vert. kk. 349 ja  355). Eräässä 
pienessä vaatepalassa, jolla on koittanan tapainen reuna, on 
paksuja ripsuja (vert. kk. 372 ja  373). Näiden v aa tep a r
sien alla:

63. Kaksiniitistä vaatetta (vert. k. 403) yhtä laatua kuin 48.

Haudan eteläpäässä oli jälkiä jostakin syrjällään olleesta saa
vista taikka lyhyestä, vaan leveästä altaasta, jonka kohdalla oli
64 ja  65. Kaksi rautaista rengasta liitteineen (kuva 91).

Edellisien yläpuolella oli
66. Pronssinen korvaputki (vert. k. 266); kumpaisessakin korvassa 

on rengas, vaan ei helyä.

Haudan päällä ollut kiviladelma jatkui jotenkin paksuna eten
kin etelään ja  itään päin. Paikoittain oli ohuen hiilikerroksen ohella 
vielä ohuempi tuhkakerros ja  palanutta savea; itäpuolella oli eräässä 
kohdassa kivikerroksen alla vielä hiilikerros ja  alempana hiekassa 
hiilisirpaleita ja  palaneita luusirpaleita. Palasia eläimien luista oli 
siellä täällä, niin myös

67. Saviastiain palasia, 12 kapp., ainakin kahdesta eri astiasta (vert, 
k. 137).
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Hauta 4.

Noin 10 tahi 12 meeteriä itäänpäin toisesta haudasta oli nel
jäs, 0,o m. syvä ja  arvattavasti edellisiä nuorempi hauta. — Tässä 
oli verrattain hyvin säilynyt pitkä luuranko, jonka pää oli etelään, 
ja la t pohjoiseen ja  kasvot käännetyt itään päin, laajassa altaantapai- 
sessa puukehyksessä. Käsivarret muodostivat suoria kulmia, niin 
että kumpaisenkin käden sormet olivat toisen käsivarren kyynyspään 
kohdalla. Luuranko oli melkein puhtaassa hiekassa, sen yläpuolella 
oli vähäisen kiviä, hiiltä, m uutam a saviastianpalanen ja ohut tuhka- 
kerros. Pääkallo on jä te tty  yliopiston kokoelmiin.

Tulensijat läntisen pellon harjulla.L)
Samalla pellolla, jonka pohjoisesta eli talonpuoleisesta päästä 

kolme viimeksi kerrottua hautaa löydettiin, on peltoharjun korkeim
malla kohdalla m uutam ia isoja kiviä, joiden juurelta sanotaan tuo
lloin iso tukku keihäänteriä löytyneen. Pellosta näiden kivien ja
lähellä olevan pohjoisesta etelään tehdyn aidan väliltä tavattiin lä
hellä aitaa melkein ympyriäinen runsaasti 3 meeteriä laaja kivila- 
delma särmäisistä pienistä kivistä, jotka enimmät nähtävästi olivat 
olleet tulessa. Ladelma oli keskimäärin noin 0,25 m. paksu ja  noin 
0,4 paksun pintakerroksen alla. Kivien seassa oli m ustaa maata, vä
hän hiiltä ja  seuraavat esineet:

1. Veitsenrauta (vert. k. 24), 111 mm. pitkä, josta terää 62 mm.
2. Siera, hienorakeinen, harmaa, neljätahkoinen, 70 mm. pitkä.
3. Luupala, teräväpäinen.
4. Saviastiainpalasia, 29 kapp., pieniä (vert. k. 124).
5. Palaneita ja  muuten oudonlaisiksi muodostuneita savipalasia.

Noin 5 m. pyöreästä kiviladelmasta kaakkoon päin oli toinen 
isompi noin 0,з m. syvyydessä ja  0,2 à 0,з m. paksu. Se oli mel-

*) Tästä löydetyt esineet luetellaan Hist, musein luettelossa päänume- 
ron 2492:n alla.
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kein neliskulmainen, noin 7 m. pohjoisluoteisesta eteläkaakkoon ja 
runsaasti 5 m. itäkoillisesta länsilounaasen. Siinä oli paitsi tulessa 
ollutta pientä särmäkkäistä kiveä, hiiltä, palanutta savea ja  seuraa- 
vat esineet:

6. Tulusrauta (kuva 425).
7. Kovasin, kolmekulmainen, lähes 70 mm. pitkä.
8. Kaksi vaskilevynpalaa, jotka ovat liitetyt toisiinsa kolmella vas- 

kilevystä tehdyllä liitenaulasella (vert. k. 96).
9. P alanutta  luuta.

10. Saviastiani palasia (kuvat 432, 440, 444 ja  448—451 ; vertaa
myös k. 119, 124, 127 ja  148), 74 kappaletta, monta muotoa,
vaan enimmiten pieniä ja  koristamattomia.

K a iv a m is ty ö t  k e s ä l lä  1 8 8 7 .

Sen aidan itäpuolella, jonka länsipuolella vasta m ainitut tulen- 
sijat olivat, on pelto, joka loivasti viettää itäänpäin. Tästä pellosta 
saatiin alla m ainitut löydöt 1).

Pellon pohjoispäässä noin kymmenkunta meeteriä talonpuolei- 
sesta portista ja  pari meeteriä äsken m ainitusta aidasta (siis ainoas
taan kymmenkunta meeteriä kesällä 1886 tutkitusta kolmannesta 
haudasta) oli noin 0,4 m. syvyydessä leveän puolisoikion muotoinen 
tulensija, 1,5 m. leveä pohjoisesta etelään ja  1,2 m. lännestä itään; 
tulensijan suora sivu oli länteen päin. Alimmaisena hiekan päällä 
oli noin 25 mm. paksu sysikerros ja  sen päällä noin 0,2 m. paksu 
kerros tulessa hapraantuneita kiviä ja  palanutta savea. Tuota ko
vettunutta savea oli paksummalta reunoilla kuin keskellä, jossa tu 
lensija oli kuopallaan; erittäin oli savikerros itäpuolella paljon kor
keammalla kuin keskellä. Saven päällä oli tuhkaa ja  hiiltä ja  suu
ressa m äärässä hiiltynyttä olkea. Savipengertä vastaan tulensijan 
koillisessa osassa oli

1. Rautalevyjä (kuva 428) iso kasa, pisim m ät 90 (eräs särkynyt 
110:kin) ja  lyhvimmät 48 mm. pitkät, leveimmät 60 ja  kai’im- 
m at 25 mm. leveät. Levyt ovat nähtävästi alkujaan kaikki 
suorakaiteenmuotoisia; m uutam at ovat ruostuneet kaksin kol-

*) Löydöt ovat luetellut Hist, musein luettelossa päänumeron 2553:n alla.



min, vieläpä neljinkin toisiinsa kiinni. Useimmissa, kenties kai
kissakin, on taikka on ollut naulareikiä yhdessä taikka useam
massa syrjässä; monessa on vielä reijässään joku pyöreäpäinen 
naula, joka toiselta puolen on joko ta ittunu t tahi levyä myöten 
kääntynyt. Parin levyn päässä on saranantapaisia liitteitä.

2. Rautapalanen, päästä koukistettu, löydettiin edellisten seasta.
3. Rautanaula, 48 mm. pitkä.
4. Saviastiainpalasia (kuvat 452 ja  455) 10 kappaletta, joista 6 

osia saman astian pohjasta. —  Palanutta savea, jonka pinnalle 
on sulautunut jonkinmoista glasuuria. — Vähän eläimien luita, 
etupäässä hampaita. — Saviastiain palaset olivat tulensijan 
länsiosassa.

5. H iiltyneitä palasia punotusta nyöristä. — H iiltynyttä olkea ja  
m uuta hiiltä.

Pellon eteläpäässä oli pieni mäkikumpu, jonka juurella luotee- 
sen päin oli kyntömaan rajalla ja  alla laaja melkein puolikuun muo
toinen kiviladelma. Tämä oli tehty siten, että kummun juurella 
viettävän maan pinnalla olleiden isojen kivien välit olivat täytety t 
toisilla suurilla ja  pienillä kivillä ja  mullalla sekä täten saatu tasai
nen pinta kivitetty jonkinmoiseksi arinantapaiseksi. Arina oli noin 
7 m. leveä paitsi puolikuunkärjen muotoisessa itäpäässä; sen pituus 
oli enemmän kuin 15 m. Kivilatomuksen päällä, jonka epätasaisuu
det tuntuivat olleen ainakin paikoittain savella täytetyt, oli kyntö- 
maan alla paljon hiiltä, tuhkaa, eläimien luita, etupäässä hampaita 
ja  osia pääkalloista. Erään ison kiven vieressä kivilatomuksen län
tisessä päässä oli syvä kuoppa täynnä tuhkaa. Paikasta löydettiin 
musein luettelon mukaan seuraavat esineet.

6. Kaksi vaskilevyn palasta, jotka molemmat ovat jatketu t eli 
paikatut; arvattavasti palasia vaskiastiasta.

7. Kiekontapainen rau ta  (kuva 43Ü), jossa on 4 mm. leveä kisko 
pyöreän ja  ohuen rautalevyn kehänä.

8. Niittausnaula (vert. k. 64), 62 mm. pitkä; niittauslevy on poissa.
9. Niittausnaula, 43 mm. pitkä, josta myöskin niittauslevy on poissa.

10. Rautainen lapionterä (kuva 431), 200 mm. leveä ja  90 pitkä, 
takapuolelta särkynyt.

11. Yeitsenrauta (vert. k. 24), 109 mm. pitkä, josta 40 on varren- 
ruotoa.
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12. Koukistettu rautalevy, 96 mm. pitkä ja  19 leveä.
13. Vaskilevystä tehty putkenmuotoinen naula (kuva 429).
14. V ärttänänpyörä (kuva 73) harm aasta kivestä.
15. Tahkokiven pala, 46 mm. paksu; sileään kehäpintaan, joka on

noin 100 mm. pitkä, on keskikohdalle pitkittäin uurrettu  juova, 
joka arvattavasti on tahkoa kiertäissä syntynyt.

16. Siera, 160 mm. pitkä, 40 à 50 leveä ja  paksu, vain yhdeltä
sivulta hivutettu.

17. Sieran pala harmaanpunertavaa kiveä, vain yhdeltä kapealta
sivulta hangattu.

18. Sieran pala harm aata kiveä, kolmelta sivulta hivutettu.
19. Kovasimen pala, ta ittunu t ja  haljennut.
20. Saviastiain palasia (kuvat 453, 454, 456—9, vertaa myös kk.

134 ja  154), 55 kappaletta.
21. Poltetusta savesta tehdyn, ison, pienireikäisen painokiven pa

lasia, joista isoimman m itat ovat 100, 70 ja  30 mm.
22. Arinasavea. — Huokoista, kevyttä, paikoittain glasuuripintaista 

savensekaista ainetta.
23. Luita: ihmisen pääluun palasia, hevosen, lehmän, lampaan, sian

y. m. ham paita ja  m uita pääluita; m uita raavaan lu ita ; lin
nun ja  kalan luita. — Pala näkinkenkää. — H iiltyneitä puu- 
palasia y. m.

Noin 7 m. ison kivilatomuksen lounaispuolella oli kummun län
tisellä juurella kahden kiven välissä tulensija, jossa myöskin oli hiiltä 
ja  tuhkaa.

Koska Hynnisien uu tta  asuntorakennusta perustaessa oli löydetty 
pääkalloja, tutkin rakennuksen pohjoispuolella olevaa maata. Täältä 
löysin pari syltä kivijalasta noin 0,4 m. syvyydessä kaksi luurankoa, 
joiden ja la t olivat itään, päät länteen kallellaan vasempaa olkapäätä 
päin, ruum iit seljällään, toisen kädet yhdessä yli m ahan sormet lan
tioiden välissä, toisen kyynärvarret poikki vatsan. Molemmissa hau
doissa oli paljonkin hajanaista syttä ja  savea, jo ta lienee pantu hiek
kaan kirstujen ympäri. Sylen päässä edellisistä pohjoiseen oli 0,75 
m- syvyydessä lapsen luuranko ja  jäännöksiä lautakirstusta ympä
rillä. Ensimmäisien luurankojen ja  kivijalan välissä oli hiekassa pal
jon hajallisia ihmisluita.
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K a iv a m is ty ö t  k e s ä llä  1 8 8 8 .

Kun Juhana Hynninen kesäkuussa 1888 samalla riihen etelä
puolella olevalla pellolla, jossa kesällä 1886 tutkim ani tulensijat oli
vat, kaivoi ojaa näiden tulensijojen ja  ennen mainittujen isojen ki
vien eteläpuolella, sattui oja kohti hautaa, jossa monennäköisiä ka
pineita lapiossa ilmoille pöyhösi. Koska hän tiesi m inun oleskele
van paikkakunnalla, jä tti hän suuremman osan hautaa koskematta 
paikoilleen ja  toi kohta minulle tiedon löydöstään. Tämän johdosta 
ryhdyin peltoa tutkim aan, joka silloin olikin sangen luontoisaa, koska 
pelto oli kesantona. Näiden kaivamisien kautta saadut esineet ovat 
luetellut Hist, musein luettelossa päänumeron 2592:n alla siinä jär
jestyksessä eli niillä numeroilla kuin tässäkin käytetään.

Hauta 1.
i

Noin 0,45 m. syvyydessä oli naisen luuranko ja  sen ympärillä 
hiekassa hiilen palasia. Yläpuolella oli yksikerroksinen ladelma tu
lessa olleita kiviä; itäpuolella oli vähän isompien kivien ohella muu
tam ia saviastiainpalasia. Ruumisarkusta tahi -kehyksestä tuntuivat 
selvimmin paksupuiset päädyt, joista päättäen kehys oli ollut joten
kin leveä. Noin 70 mm. luurankoa alempana oli ohut vaan täydel
linen hiilikerros haudan pohjalla. — Juhana Hynninen oli luurangon 
ohelta löytänyt nrot 1— 11 ja  haudan lounaspuolelta 12— 14.

1. Hopeasolki sitä laatua, jo ta nähdään kuv. 250:ssä ja 252:ssa, 
117 mm. pitkä ja  107 leveä. Kaaren koristuslevy on juotok- 
sestaan irtaan tunut ja  hävinnyt.

2. Hopeasolki (kuva 253). Soljen toinen pää ja  palkimen kärki 
ovat poissa. Soljen kyljessä oli

3. Neliniitistä vaatetta (vert. k. 386).
4. Pyöreä kaulasolki (vert. k. 233) vaskensekaisesta hopeasta, ko

vasti ruostunut, 57 mm. laaja ja  7 mm. korkea; paljinvarus- 
tuksista ei enää ole merkkiäkään jäljellä.

5. Pala (keskiosa) semmoisesta (vaskensekaisesta hopealangasta 
tehdystä) naisen pääkoristuksesta kuin se, jota kuva 185 osoittaa.
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6. Pronssinen soikea kupurasolki (vert. k. 259), 92 mm. pitkä, 
18,5 korkea. Rautaisen palkimen ruosteesen on takertunut pak
sua koittanareunaista vaatetta ja  on vaskisen palkimenorren 
ympärillä nahkapaula.

7. Pronssinen ketjunkannatin (vert. k. 277), päistä m urtunut.
8. Esineen osa (kuv. 89:ssä kuvattu kahdelta puolelta). Levyt ja  

naulat ovat vaskisia; välissä on puuta.
9. Pronssinen korvalusikka, samaan tapaan vaan yksinkertaisem

min kuvitettu kuin k. 285.
10. Osa keritsimien terästä (?), pahasti ruostunut, 88 mm. pitkä.
11. Rautaketjun pala yhtä laatua kuin se, jo ta kuva 286 osoittaa.
12. Keihäänrauta (kuva 35).
13. Viikatteen terä (vert. k. 68), 460 mm. pitkä kärjestä kantaan 

suoraan m itattuna; lapa 34 mm. leveä, kärki väännetty ylöspäin.
14. Veden sorvaama kiekon muotoinen kivi, 48 mm. leveä ja  16 paksu.
15. Vaskinen silmäneula (kuva 74) oli pääkallon ohella sen vasem

malla puolella.
16. Pronssinen soikea kupurasolki, yhtäläinen kuin 6; palkimen 

pitimessä on nahkapaulan pala. Soljen alla oli
17. Vaatetta kahta laatua (vert. kk. 400 ja  403) ja  soljen päällä
18. Paksua neliniitistä villavaatetta (vert. k. 400).
19. Pronssinen ketjunkannatin yh tä  laatua kuin 7, vaan eheämpi; 

täm än ohella oli
20. Yhtäläistä villavaatetta kuin 18; sen päällä vanutetun villan 

tapaista ja  pieniä nahkapaulan palasia.
21. Rautaketjun palasia kymmenkunta, yhtäläisistä renkaista tehtyjä 

kuin 11 (vert. k. 286).
22 ja  23. Veitsi tuppineen, sen laatuiset kuin kuva 12 osoittaa; 

valettu pronssivarsi 96 mm. ja  ta ittu n u t terä ainoastaan 58 
mm. pitkä; tupen ompelut ovat ratkenneet auki.

Jalkaluiden eteläpuolella oli
24. Kuolainraudat (vert. k. 78), joiden päätesilm ukat ovat noin 60 

mm. laajat ja  tangot, toinen 85 mm. ja  toinen 78 mm., pitkät.

M uita esineitä ylempänä oli
25. Pieni helmi ja  siihen liitetty vaskilankaputki, jonka sisässä on 

nahkapaulan palanen (kuva 202). Tämän lähellä
26. Kaksi pientä ruostunutta rautaa.
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Pään alla oli
27. Pieni latiska ruostunut rautapalanen.

Haudan itäpuolella oli
28. Saviastiani palasia, 13 kappaletta (vert. k. 124).

Rintakoristukset lienevät olleet katetut tuohella.
Tästä, kuten myöskin seuraavasta, haudasta saatu pääkallo tuo

tiin museiin.

Hauta 2.

Tämä oli edellistä paljon lännempänä ja  alempana rinteessä. 
Verraten hyvin säilynyt luuranko oli noin 0,75 m. syvyydessä pää 
itäänpäin. Ruokamullan rajalla oli kaksinkertainen kivikerros sär- 
m äkkäitä kiviä, joiden seassa oli m uutam ia saviastiain palasia ja  
hiiltä. Tämän kiviladelman ja  luurangon välillä oli vähän hajanai
sia luita ja  luurangon ympärillä hiilipalasia. Luurangon lantioiden 
ohella olivat

29. Särmäkäs pii, 35 mm. pitkä, ja
30. Tulusrauta (vert. k. 87), 72 mm. pitkä ja  28 mm. leveä,

Reisiluiden välissä oli
31. Veitsenrauta, 141 mm. pitkä, josta 53 on varrenruotoa; terä 

on 18 mm. leveä ja  on suora ham ara jotenkin paksu.
32. Saviastiain palasia, 4 kappaletta (kuva 139).

Hauta 3.

Noin 5 à 6 m. länteen päin ensimmäisestä oli kolmas hauta. 
Tässä oli ruokamullan alla hiekassa noin 3 m. pitkä ja  1 m. leveä 
nokinen kivilatomus. Tämän kohdalla sekä ylä- että alapuolella oli 
lehmän luita. Noin 0,65 m. syvyydessä oli haudan pohjoispäässä 
paksu, nähtävästi arkkuun eli kehykseen kuuluva, puu. Itäinen ja  
eteläinen osa haudasta oli nähtävästi ennen pengattu, niin että luu
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rangosta ainoastaan osa oikeasta käsivarresta oli paikoillaan ja  mah
dollisesti myös pääkallo. Mädänneen läntisen kehyspuun vieressä oli

33. Kirves (vert. k. 44), terästä särkynyt, noin 170 mm. pitkä ja  
ylen ohut; silmän molemmilla puolin on varren vahvikkeena 
ollut ulkonevia sarvekkeita.

34. Nuolen (tahi taltan) rauta (vert. k. 50), ylen ruostunut, 119 
mm. pitkä.

35. Nuolenterä (kuva 38 c), 88 mm. pitkä ; taittuneen ruodon päässä 
on jäännöksiä puuvarresta.

36. Pronssinen rintaristi (kuva 227); yksi sorppa on katkennut pois.
37. Pronssinen hihnanjakaja yhtä muotoa kuin kuva 326, vaan 

ilman hihnan päätevaskia; kehys on kahdesta kohdasta kulu
nut poikki.

38. V eitsenrauta (vert. k. 20), molemmista päistä ta ittunu t ja  pa
hasti ruostunut, 112 mm. pitkä.

39. Yiikatteenterä (vert. k. 68); pituus päästä päähän suoraan mi
ta ttuna on 450 mm., terän leveys 34 mm.

Edellisiä esineitä ylempänä kivilatomuksen kohdalla olivat:
40. Vyönsolki (kuva 313), pronssinen; paljin on räntäinen.
41. Saviastiain palasia, 4 kappaletta (kuva 138).

Hauta 4.

Ensimmäisen haudan lounaispuolella oli neljäs hauta, jonka 
mädänneen puukehyksen sisus nähtävästi oli ennen tarkkaan mullis
te ttu  niin, e tt’ei siitä enää m itään kapinetta löydetty. Sen sijaan 
oli sinne m ätetty  kosolta palanutta kiveä, jommoista tavallisesti hau
tojen päällä kohta ruokamullan alla tavataan. Kehys oli pohjoisesta 
etelään 2 m. pitkä ja  lännestä itään  O,e m. leveä. Kehyksen vie
ressä itäpuolella olivat n:rot 42—44.

42. Sirppi yh tä  muotoa kuin kuva 66, paitsi että  terä on vähä 
enemmän taaksepäin kaareva. Päästä koukistetun varrenruo- 
don pituus on 100 mm.

43. Kuokanterä (kuva 69); silmässä on rautainen varrensuude, joka 
on ruostunut kiinni hamarapuoleen.

44. Keritsim et (kuva 70), verraten liienorautaiset ja  sievätekoiset.
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Hautakehyksen eteläpuolella olivat 45—51.
45. Kuolainraudat (vert. k. 78). Pääterenkaat ovat noin 70 mm. 

laajat ja  niitä yhdistävät tangot toinen 98 mm. ja  toinen 84 
mm. pitkä.

46. Koukkuvartinen ta ltta  (kuva 48).
47. Saviastia (kuva 133), tulessa perin liapraaksi palanut ja maassa 

palasiksi m usertunut, vaan museissa suurimmaksi osaksi lii
m attu  yhteen; suu 155 mm. ja  pohja ulkopuolelta 75 mm. laaja.

48. Vaskikattila (vert. k. 92), paikattu ja  uudestaan särkynyt; suul
taan noin 260 mm. laaja; sanka ja  korvat ovat rautaa ja  pak
sut. Kattilan sisässä lienee ollut seuraava.

49. Osa pyöreätä lastanterää (kuva 182) sekä pala ehkä saman 
lastan varrenpäätä; —  kupera puu, joka mahdollisesti on osa 
pahkakupista.

K attilan alla kovaksi ja  sileäksi tasoitetun hiekan päällä oli
50. Tuohta kaksi eli kolme kerrosta, osaksi ehkä virsuntapaan pal- 

mikoittua. ■—■ K attilan vieressä tuohen päällä oli
51. Kalanluita vähäsen, nekin vaskenruosteen värjäämiä.

K attilan ja  saviastian välillä oli lehmän reisi- ja  sääriluu.

Hauta 5.

Noin 3 m. edellisen haudan eteläpuolella oli viides hauta. Tä
hän oli 1,2 m. syvyyteen haudattu kaksi ruum ista päällekkäin ja
vastakkain, päät koilliseen ja  ja la t lounaasen. Haudan kaakkoisen 
reunan ja käsivarsiluiden välissä olivat rinnakkain nrot 5 2 —55.

52. Kaksiteräinen (nuolen tahi heittokeihään) rauta, jonka toinen te- 
ränsuu on suora, toinen kaareva, 115 mm. pitkä, josta 92 mm. 
on terää.

53. Nuolenkärki (kuva 37); ohutta puuvartta on säilynyt noin 
40 mm.

54. Heittokeihään tahi nuolenrauta (kuva 36).
55. Rautaisen teräaseen pala, 98 mm. pitkä, molemmista päistä 

ta ittunu t ja  pahasti ruostunut.
5
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56. Pronssinen solki (kuva 247); rautainen paljin on pistetty seu-

raavan läpi.
57. Ripsureunaisen neliniitisen vaipan reunapalasia (kuvat 247 ja  

370), joiden alla on ollut kaksiniitistä vaatetta. Neliniitisen 
vaatteen päälle palkimen kohdalla on takertunut vähän luuta 
luultavasti päällä olleen miehen leukaluusta.

58. Pronssilevystä tehty latiska solki (kuva 238 a ja  b), jonka ta
kapuoli oli ylöspäin käännetty; pienessä reunasilmukassa on 
palanen kaitaa nahkapaulaa; paljin yhdistää seuraavat.

59. Kaksi kaksiniitisen vaatteen (arvattavasti paidan) reunapalaa
(kuv. 238 b ja  403), joiden reunat ovat päärm ätyt. Näiden
länsiluoteispuolella oli

00. Pronssinen soikea kupurasolki (vert. k. 259); rautainen paljin
on pistetty seuraavan läpi.

61. Kaksi neliniitisen ja  koittanalla eli reunusnauhalla varustetun 
vaatteen reunapalaa; toinen on sellainen kuin kuva 374 osoit
taa, toisen koittana on leveämpi aaltoviivakoristeinen nauha. 
Tämän alla oli

62. Kaksiniitistä vaatetta (vert. k. 403) monessa laskoksessa.
63. Pronssinen korvaputki isoine helyineen (kuva 274.)
64. Pronssinen helmi (kuva 274). Torven ja  helmen läpi pujotettu 

nahkapaula on seuraavassa kiinni.
65. Pronssinen ketjunkannatin (kuva 274). Tämän toiseen päähän 

oli liitetty pronssinen rengas, johon on kiinnitetty seuraava.
66. Rautaisen ketjun yläpää, jonka rnosteesen on takertunut neli- 

n iitistä vaatetta.

Erääsen ketjunkannattimen yläpäässä olevaan silmukkaan on
liitetty
67. Nahkapaula, hieno, joka on pistetty seuraavien läpi.
68. Pronssinen putki ja  helmen puolikkaat, joiden alapuolella nah

kapaula on köytetty yhtäläiseen solmuun kuin yläpuolella kan-
nattimeen (kuva 205) ; mahdollista on, että nahkapaula on ja t
kunut myös seuraavien läpi.

69. Hienosta vaskilangasta tehty putki ja  paksumpilankaisia putkia 
(kuva 362), joiden välissä on ollut pieni, sitten särkynyt helmi.

N:rojen 63—69:n alla oli
70. Paksua neliniitistä vaatetta (vert. k. 393) ja sen alla
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? ]. Hienompaa neliniitistä vaatetta (kuva 398, vert. k. 399), jonka 
alla taas oli aivan mädänneitä jäännöksiä luista.

M ainittujen n:rojen päällä oli 
72. Paksua neliniitistä vaatetta (vert. k. 393) pari kerrosta ja  nii

den päällä
. 73. Hienompaa kaksiniitistä vaatetta (vert. k. 403), jonka päällä 

on ollut
74. M ädännyttä luuta.

N:rojen 58:n ja  63:n välissä oli
75. Ison helmen tapainen esine, savenkarvaisesta aineesta (tinasta?) 

tehty, suippenevista päistään särkynyt.

N:ro 69:n vieressä itäkaakkoispuolella oli
76. Luuhelmi, 11 mm. pitkä ja  16 mm. leveä.
77. Pronssinen soikea kupurasolki, yhtäläinen kuin 60; sen päälle 

on takertunut vaatetta ja  on sen rautainen paljin pistetty seu- 
raavan läpi.

78. Kaksi koittanalla varustettua vaatteenreunapalaa (vert. k. 374), 
yhtäläistä kuin 61. Niiden alla oli

79. Hienompaa vaatetta.
80. Pronssinen korvaputki (kuva 273), jonka toisessa päässä oli
81. Pronssinen helmi yhtäläinen kuin seuraava; putken vastaisessa 

päässä oli
82. Pronssinen helmi (kuva 273). Putken ja  toisen helmen alla oli
83. Kaksi vaatekerrosta, ja  niiden päällä
84. Yaatepalanen (vert. k. 399), kankeaksi kuivanut.
85. Pronssinen ketjunkannatin yh tä  laatua kuin 65; sen toisessa 

päässä on nahkapaulan silmukka, toisessa pronssirengas, johon 
on rautaa takertunut arvattavasti siinä ennen riippuneesta ket
justa. Myös tähän on takertunut

86. Kaksi kerrosta vaatetta (vert. kk. 385 ja  399).

Edellisien mrojen länsipuolella oli
87. Pronssinen putki, 10 mm. pitkä ja  8 paksu, johon luultavasti 

on ollut juotettu  kiinni yhtä pitkä, vaan ainoastaan 5 mm



paksu pronssiputki, jonka juotoksen vastaisella puolella on ne
liskulmainen läpi.

88. Pronssinen rengas, jonka kahden puolen on takertunut rautaa 
nähtävästi rautaketjuista.

89. Yaatepalasia eri paksuutta (kuva 401, vertaa myös kk. 398 ja  
399); arvattavasti säilyneet ketjun ruosteen turvissa veitsen 
varrenpään vieressä.

90. Jy tty rä  ruostunutta rautaketjua, johon on liittynyt pronssinen 
rengas ja  kahta laatua vaatetta (vert. kk. 399 ja  407).

91. Kaksinkertaisen rautaketjun pala, jonka pyöreät renkaat ovat 
12 mm. laajat.

92. Ruostuneita ketjunpalasia, joiden ruosteesen on takertunut kahta 
laatua vaatetta.

93. Rautaketjun pala, 72 mm. pitkä, y lt’ympäri vaatteen verhooma.
94. Pala ketjuntapaisesta vyöstä (kuva 317), 160 mm. pitkä; ruos

teesen on takertunut neliniitistä vaatetta. Pienempi pala sa
m aa vyötä oli seuraavan päällä. Kts. 101—5.

9Г) ja  96. Veitsi tuppineen (vert. k. 3), 180 mm. pitkä, josta n a h 
k a in e n  (?) varsi 93 mm. Tupen vannesilat (neljä) ovat ku
vitetut, vaan eivät pyälletyt. Tupen päällä oli

97. Neliniitistä vaatetta kahta laatua ja  tupen alla
98. V aatetta pari kerrosta.
99. Rautainen rengas, kovasti ruostunut, 32 mm. laaja.

100. Iso lasihelmi (kuva 200).
101—5. Osia vyöstä (kuva 317), joka on ollut m uodostettu rauta- 

renkaista, kaksinkertaisista rautatangoista ja  nahasta, yhteensä 
0,4 m. pitkät; näiden ruosteesen on takertunut runsaasti vaatetta.

106. Pieni ruostunut rauta, vyönsirkan eli helan muotoinen; sen 
lähellä oli

107. Pieniä sormiluita.
108. Osa samantapaisesta rautaketjusta kuin 9 0 —93, 134 mm. 

pitkä; senkin ruosteesen on takertunut neliniitistä vaatetta.
109. Kaksi palaa sam asta ketjusta, joiden ruosteessa on kahta laa

tua vaatetta.
110. Pronssinen korvalusikka, sievätekoinen, vaan ilman kuvitusta; 

sen päähän on takertunut palanen rautaketjua ja  oli sen alla 
sentapaista neliniitistä vaatetta, jota nähdään kuv. 373:ssa.

111. Rautarengas, pahasti ruostunut, noin 30 mm. laaja.
112. Tulusrauta (vert. k. 87), pahasti ruosteensyömä, 82 mm. pitkä.



Reisiluiden itäpuolella oli 
l ld .  Veitsi (vert. k. 23), jonka kärkipuoli on ta ittunu t pois, vaan 

vielä 128 mm. pitkä, josta kumminkin puuvarren ruotoa 55 mm.

Noin 0,7 m. luoteesen päin haudasta oli 0,4 m. syvyydessä 
lietohiekkaan painettu 0,7 m. laaja ja  0,2 m. syvä kattilanpohjan mu
kainen syvennys, jonka pinta oli poltettu mustanruskeaksi.

6'J

Lähellä edellistä hautaa oli eräässä kohdassa maan sisässä 
joukko palaneita kiviä ja  nokista maata. Näiden seassa löydettiin:
114. Pieni veitsenterä, noin 60 mm. pitkä ; ham ara on suhteelli

sesti paksu.
115. Kaitateräinen veitsi, molemmista päistä ta ittunu t; varsi on 

ollut visainen.

Kolmannen haudan luoteispuolella oli niinikään peratun tu- 
lensijan tapainen paikka, josta löydettiin 116 ja  117.
116. Veitsenrauta (kuva 24).
117. Koukkuvartinen ta ltta  tahi tuohduta (vert. kk. 47 ja  48), 105 

mm. pitkä.

Eräästä peratusta haudasta lähellä vastam ainittua kivikkoa
saatiin
118. Veitsi (kuva 21); mädänneen puuvarren leveä juuri sila on vas

kinen.

Eräästä toisesta peratu lta  haudasta saatiin:
119. Vaskinen vyösolki sen kokoinen ja  tapainen kuin kuva 310 

osoittaa, paitsi että etukulm at ovat pyöristetyt ja  kehystan- 
gon päät käännetyt päällekkäin palkimen orreksi.

120. Saviastian reunapala (kuva 135).

Eräästä perin m ullistetusta haudasta saatiin 121 ja 122.
121. Veitsi (kuva 22), kapeaksi kulunut; ruodon ympärille on jää 

nyt m uutam ia kierroksia vaskilankaa, joka ehkä on ollut var
ren silana.

122. Vaskikattilan palasia (vert. k. 97), 5 isompaa ja  1 pieni; yh
dessä lienee pala vaskisesta korvasta.
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Eräästä niinikään m ullistetusta hautapaikasta löydettiin 123
ja  124.
123. Veitsenrauta (kuva 23).
124. Rautalevyn pala, 47 mm. pitkä ja  37 mm. leveä.

Toisista jo ennen peratuista hauta- tahi liesipaikoista saatiin 
125—8.
125. Rautakoukku, molemmista päistä katkennut, ehkä osa katti

lan sangasta.
126. K ulunut pieni kovasin, jonka särkynyt pää on lävistetty, 65 

mm. pitkä.
127. Saviastiain palasia (kuvat 134 ja  136, vert. k. 132), 8 kappa

le tta ; — palanutta savea; — eläimen hammas.
128. Veitsenterän kärkipuoli, 40 mm. pitkä.

Paja- ja  raudansulatus-paikka-

Samalla peltoharjulla kuin edellä kerrotut haudat, vaan lähem
pänä pohjoisesta etelään tehtyä aitaa, oli maan sisässä tähän ku
vattu iso kiviladelma. Länsipuolella olevasta pyöreästä tulensijasta 
oli lietohiekan läpi johdettu savitorvi kahden ison kiven väliseen tilaan 
kivilatomuksen eteläosassa, jossa oli paljon raudan-kuonaa (osaksi pi
saran muotoon jähm ettynyttä). Mainittujen kivien etelä- eli torven
suun vastaisella puolella oli maa kivilatomuksen päällä paksussa 
noessa. Saviastiain palasia löydettiin paljon kivilatomuksen kohdalta 
etenkin sen kaakkois- ja  pohjoisosassa. Alla luetellut sepän kapineet 
tavattiin m ainittujen kivien ja  niistä pohjoiseen päin olleen pienen 
pyöreän tulensijan väliltä.

129. Pieni alasin (kuva 420).
130. Iso atraimensorppa (kuva 422).
131. Hiilenkohennusaseen terä (kuva 421).
132. Sirpin kärkipuoli (vert. k. 67), 139 mm. pitkä.
133. Pienen oran kärkipuoli (vert. k. 53), 76 mm. pitkä.
134. Pieni reikämerasin (kuva 423).
135. Neliskulmainen, 87 mm. pitkä, 16 leveä ja  13 mm. paksu rau

tatanko, joka lienee ollut jonakin sepän tam ppina (vert, k, 56)
136. T aittunut pärepihti (kuva 424),



Hovinsaaren Tontinmäki. 1888. Pajapaikka. '/,0.
Räisälä.



.



71

137. Rautanaula, 45 mm. pitkä.
138. Ruostuneita rautapalasia noin .30 kappaletta, levyn, tangon y. 

m. muodoissa.
139. Vaskilevyn pala, jatkettu  omituisella tavalla (vert. k. 99).
140. Naskalinterä (vert. k. 53), 75 mm. pitkä, kulmikas.
141. Rautapallo, noin 28 mm. läpimitaltaan, halaistu.
142. Pieniä rautamöykkyjä, ruostuneita.
143. Kolme rautalevyn palaa.
144. Särmäkäs kivi, johon on ruostunut tahi sulanut kiinni rauta- 

levyn pala.
145. Raudankuonaa, osaksi pisaroituneessa muodossa, sulatusahjosta.
146. Saviastiain palasia (kuvat 435, 438, 439, 442, 443 ja  446, 

vert. kk. 120 ja  155), 100 kappaletta, kaikki ilman varsinai
sia ornamentteja; löydetyt ahjon läheisyydestä.

147. Palaneen saven palasia, arvattavasti jostakin arinasta.

Saman kivilatomuksen kohdalla, vaan kauvempana ahjopaikasta 
olivat 148 ja  149.
148. Saviastiain palasia (kuvat 433, 434, 436 ja  446, vert. k. 137), 

47 kappaletta.
149. Savipalasia, kivien ja  puiden välissä omituisiin muotoihin pa

laneita, kuudettakymmentä kappaletta.

limita 6.

Kolmannen ja  neljännen haudan välissä oli noin 0,45 m:n sy
vyydessä jotenkin paksupuinen hautakehys, jolla tuntui olleen poh
jalailta ja  arvattavasti myös lautakansi, koska haudan keskellä oli 
pitkin hautaa itäkoillisesta länsilounaasen ulottuva paksu vaan ka
pea m ädäntynyt puu, joka on saattanut olla ruumisarkun kannen 
vahvikkeena. Haudan pohjalaudan alla oli paljon hiiltä, niin myös 
hautakehyksen päällä, jossa sitä paitsi oli vähän tulessa olleita kiviä. 
L uut olivat aivan lahonneet, niin että melkein ainoastaan pää- ja  
jalkalaista oli selviä jäännöksiä. Jaloissa tuntui olleen nahkakenkiä 
(kurpposia). Rintakoristuksien päällä oli tuohta. Solki (150) pää
laen takana haudan itäkoillisessa päässä oli alassuin, siis nähtävästi 
hunnun pitimenä ja  koristuksena takaraivolla.
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150.

151.

152.

153.

154.
155.

156.

157.

158.

159.
160.

161.

162.

163.

164 j;

1 6 6 .

Pronssinen pääsolki sitä muotoa kuin kuva 251 osoittaa, vaan 
paljon pienempi (60 ja  55 mm. ristiin) ja  ilman kuvitusta; 
kaaren koristuslevy on juotoksestaan irtaan tunut; paljin on 
pistetty seuraavan läpi.
Hienorilimaista neliniitistä vaatetta, jolla on ollut ikäänkuin 
palmikoitu reuna; vaate on jo sangen m ädäntynyt.
Pronssinen soikea kupurasolki (kuva 261), jonka ruostunut 
rautainen paljin on pistetty seuraavan läpi.
Paksua koittanareunaista vaatetta (vert. k. 374); täm än alla 
tuntui olleen
Ohuen nahan tapaista ainetta.
Pronssinen ketjunkannatin (vert. k. 276); yläsilmukkaan on 
takertunut kerratun rihm an pala; alasilmukka on särkynyt; 
kannattimen alla oli neliniitistä vaatetta yhtäläistä kuin 153 
ja  myös vähän 154:n m ukaista ainetta.
Pronssinen soikea kupurasolki, yhtäläinen kuin 152. Rautai
sen palkimen ruosteesen on takertunut vähän hienoa vaatetta, 
joka näyttää kaksiniitiseltä. Soljen alla oli 
Paksua neliniitistä koittanareunaista vaatetta, 153:n mukaista, 
ja  täm än alla
Ohuen nahan tapaista ainetta, jonka alla taas oli puuta. 

Soljen päällä oli
Puuta, josta pari ohutta levyä on säilyssä.
Pronssinen ketjunkannatin yhtä laatua kuin 155, vaan eheä. 
Tämän alla ja  päällä oli
Paksua vaatetta, nahkaa ja  puuta, aivan kuin 156:nkin. Ket- 
junkannattim esta länteen päin oli
Rautaketjun palasia (kuva 290 a), 4 kapp. Ketju on ollut 
muodostettu kaksinkertaisesta rengasrivistä; renkaat ovat 16 
à 17 mm. laajat.
Rautainen hihnanjakaja (kuva 329, jossa yhteenruostuneet hih- 
nanpäätesilat ovat ojennetut); kolmas hihnanpääte on ehkä jo 
hautaan pannessa ollut poissa.
165. Veitsi tuppineen (kuva 11): luuvarsi on ollut jotenkin 

hieno ; nahkainen tuppi puuttuu vannesiloja. Tupen alla sekä 
sen kärjen päällä oli
Paksua neliniitistä vaatetta (vert. k. 381).
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167. Parkittua nahkaa, useita puolimätäneitä palasia, arvattavasti 
jäännöksiä jalkineista; näiden ohella oli eräs madonsyömä ili- 
misenhammas ja  hiiltä.

Hauta F.

Noin 4 meeteriä itäänpäin ensimmäisestä oli seitsemäs hauta, 
jonka pääpuoli nähtävästi oli jo ennen täydelleen mullistettu. Ku
ten kuudennessa haudassa oli tässäkin kirstun pohja noin O,rs m:n 
syvyydessä. Ruokamullan ja  luurangon välillä oli tässä enemmän 
palaneita kiviä kuin edellisessä haudassa. Solki (170) oli kirstun 
m ätänyttä sivulautaa vastaan nojassa sen ulkopuolella. Pääkallo 
tuotiin museiin.

168. Pronssinen päätehely (kuva 278); se on ehkä riippunut rau- 
taketjusta, koska on rautaruostetta takertunut sen yläpäähän.

169. R uostunutta rautaa, 4 kappaletta, nähtävästi enimmäkseen 
jäännöksiä rautaketjusta, joka on ollut m uodostettu 9 à 10 
mm. laajoista renkaista. Näihin on takertunut kahta laatua 
vaatetta, jotka molemmat lienevät neliniitistä (vert. k. 393).

170. Pronssilevyinen solki, muodoltaan sentapainen kuin kuva 252, 
vaan ilman koristuslevyä ja  ilman kuvitusta; paljin on pää
piirteiltään lähin sitä muotoa, jota nähdään kuv. 254:ssä. Solki 
on 111ХЮ З mm. laaja; toisen päätelevyn juuressa on hiu
kan vaatetta.

171. Rautanaula, paksu, vain 29 mm. pitkä.
172. Ihmisen hammas ja  kolme palanutta luupalaa.
173. Saviastiain palasia (kuva 137, vert. k. 440), 5 kapp.; pala pa

lanutta savea.

Hauta 8.
Noin 9 meeteriä itäänpäin edellisestä tavattiin kahdeksas hauta, 

jonka syvyys oli hiukan päälle puolesta meeteristä. Pohjois- eli pää
puoli oli jo ennen m ullistettu. Haudassa tavattiin seuraavat esineet:

174. Pronssinen solki (kuva 245).
175. Neljä lasihelmeä (kuva 201), karvaltaan epäm ääräistä; niiden
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ohella oli hiukan hienon vaatteen tapaista, ehkä jostakin kau
lanauhasta.

176. Alaleuasta osa y. m. luuta.
177. Kirves (kuva 43); lavan ruosteesen oli takertunut toiselle puo

lelle luuta ja  toiselle paksua vaatetta; silmä on melkein täynnä 
lahonnutta puuta. Lähellä oli

178. Rautarenkaan puolisko ja  pieniä rautapalasia.
179. Veitsi (vert. k. 23), pahasti ruostunut; terä on 85 mm. pitkä; 

varsi on ollut visainen ; varrenruoto on ta ittunu t moneen palaan.
180. Rautapala, 31 mm. pitkä ja  15 leveä, sen muotoinen kuin se 

olisi katkelma veitsenterän keskeltä.
181. Saviastian pala.

Hauta !).
P ari m eeteriä kahdeksannesta haudasta eteläänpäin oli joten

kin matalassa ruokamullan alla verrattain hyvin säilynyt korkea hau- 
takehys, salvettu paksuista lankuista tahi hirrenpuolikkaista niin, 
että näiden päät ulottuivat noin O,is m. nurkkien ulkopuolelle. H au
dan pää- eli pohjoispuoli oli täydelleen m ullistettu, niin että kehyk
sen sisässä täällä ei tavattu  luita eikä esineitä, vaan sen sijaan oli 
haudan eteläpuoliskossa ekldi alkuperäisissä asemissaan kaksi paria 
jalkoja (s. o. reisi- ja  sääriluita).

182. Kaksi yhtäläistä ja  yhteen ruostunutta veistä, 140 mm. pit
kää, josta ruotoa 55 mm.; ne ovat mahdollisesti olleet sa
massa kaksiosaisessa nahkatupessa, josta m ädänneitä osia on 
terien pinnalla ; varret ovat olleet visaisia ilm an siloja ; muoto 
verrattava kuvaan 14. Nämä olivat erään reisiluun päällä.

183. Kirves, paksurautainen, sitä muotoa, jo ta  nähdään kuv. 39:ssä, 
paitsi että terä on vähä lyhyempi.

184. Veitsenrauta, 102 mm. pitkä, josta ruotoa 40 mm.; kapea terä 
on vähän kyrmyniskainen ja  levenee hiukan kärkeen päin.

185. Ora, jonka kärki on taittunut, 104 mm. pitkä, siitä latuskaista 
ruotoa 39 mm.; varsi on ollut puusta.

186.' Koukkuvartinen ta ltta  tahi tuohduta (vert. kk. 47 ja  48), 130 
mm. pitkä, pahasti ruostunut ja  särkynyt.

187. N iittausnaula (kuva 64), taittunut.
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188. Rautainen vyösolki (vert. k. 3U8), jonka ruosteesen on taker
tunu t kaksiniitistä vaatetta (vert. k. 403) ja  vähän nahkaa.
Tähän oli ruostunut kiinni 32 mm. laaja rautarengas ja  oli
ohella myös vähän pienemmän rautarenkaan puolisko.

189. Tulusrauta (vert. k. 87), 66 mm. pitkä, pahasti ruostunut.
190. Pieniä rauta-, puu- ja  nahkapalasia, arvattavasti osia edelli

sistä n:roista (182— 9).
191. Pii, pieni, raudan ruosteessa.
192. Pronssinen korvalusikka (kuva 283), johon on takertunut vä

hän vaatetta.
193. Pronssinen korvaputki (vert. k. 273); sen sisässä on nahka-

paula.
194. Kolme pronssihelmeä (kuva 209), joista kaksi yhteen ruostu

nutta.
195. Pronssinen rengas, 30 mm. laaja.
196. Kaksi pronssilevyn palaa, joista paksumpi ehkä on palanen 

vaskikattilasta.
197. Vaskinen silmäneula (vert. k. 76); neulan keskikohdalle on ta

kertunut paksua lankaa.
198. Hienoa neliniitistä villavaatetta (vert. k. 385) monikertaisena 

pienessä ja  paksussa jy tty rässä; sen ohella oli myös kaksinii
tistä  vaatetta (vert. k. 407).

199. Paksumpaa neliniitistä vaatetta (vert. k. 381), pieni pala.
200. Luuesine (kuva 176), toisesta päästä mädännyt.
201. Palanen kuvitetusta luulevystä (kuva 173), jonka syvennyk

sissä tun tuu  olleen jotain m ustaa ainetta.

N:rot 184—201 olivat hautakehyksen läntisen seinän ulko
puolella lähellä luoteista nurkkaa ja  ovat kentiesi atran kynnessä 
siirtyneet sinne kehyksen sisäpuolelta. — 202 oli kehyksen etelä
puolella.

202. Pala kuvitetusta luulevystä (kuva 174), edellistä ohuempi.
203. Kaksi pientä särkynyttä helmeä (vert. k. 201); ihmisen hammas.
204. Saviastiain palasia (kuva 139 a), 9 kappaletta.

Hauta 10.
Samalla pellolla kuin edelliset haudat, vaan toista sataa mee- 

terjä pohjoisempana ja  parikymmentä meeteriä etelään päin kolman



nesta kesällä 1886 tu tkitu ista  haudoista oli hauta, johon vainaja oli 
haudattu runsaan meeterin syvyyteen nykyiseen tapaan puuarkkuun 
pää länteen ja  ja la t itään käsin; jaloissa olivat nahkakengät. Luut 
olivat verraten hyvin säilyneet; pääkallo tuotiin museiin.

205. Veitsi tuppineen (kuva 17); ruosteesen on takertunut vähän 
kaksiniitistä liinavaatetta.

206. Pari nalikakenkää, joiden osat ovat toisistaan irtaantuneet ja  
osaksi m ädäntyneet; korkoina on ollut kaksi kantalappua; ken
gät ovat virpiparilla ommellut, ja  siis arvattavasti jotenkin 
myöhäistä tekoa.

Hauta 11.
Noin 8 m. riiheen päin edellisestä haudasta oli toinen saman

suuntainen, vaan hiukan syvempi, hauta. Siihen oli haudattu  puu- 
altaasen mies saappaat jalassa. Pääkallo tuotiin museiin.

207. Pari saapasta, joiden kaikki ompeleet ovat ratkenneet ja  nahka 
osaksi mädännyt.

Hauta 12.
Edellisen haudan pohjoispuolella ja  ainoastaan 0,з m. siitä oli 

samansuuntainen hauta, johon vainaja niinikään oli haudattu  altaa- 
sen. Mitään erityistä kapinetta ei haudasta löydetty, ainoastaan pää
kallo tuotiin museiin. — Kuten kymmenes ovat nähtävästi myös 11 :s 
ja  12:s hauta verrattain myöhäiseltä ajalta.

Hauta 13.
Viidennestä haudasta puolikymmentä meeteriä etelään päin 

oli noin 0,75 m. syvyydessä puukehys, neliskulmainen, 1,2 m. pitkä 
ja  0,45 m. leveä, salvettu niin, että kehyspuut ulottuivat nurkkien 
ulkopuolille. Kehyksen sisäpuolella oli poltettua luusoraa, pohjois
osassa noin 60 mm. paksulta, eteläosassa ohuemmalta. Kehyksessä
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olleista luista ja  esineistä sopinee päättää siihen haudatuiksi kahden
tahi kolmen poltetun naisruumiin jäännökset.

20R Iso kasa poltettuja luita, joiden seassa paljon hampaita, pää
kallon palasia j. n. e.

209. Veitsenrauta (kuva 25), joka nähtävästi on ollut kovassa tu 
lessa, niinkuin useim m at seuraavistakin.

210. Veitsenrauta, ohut, 93 mm. pitkä, josta ruotoa 28 mm.; sen 
ympärille on y lt’yleensä takertunut puuta.

211. Veitsi (kuva 14); varren juurisila on rautainen.
212. Veitsen ponsisila (kuva 14) raudasta, joka on ollut naulalla 

varteen liitetty; ehkä edellisestä veitsestä.
213. Rautainen tupenkärjen sila (kuva 14).
214. Iso tulusrauta (vert. k. 87), 118 mm. pitkä ja  27 leveä, ynnä 

siihen kuuluva rautarengas. Tämän kanssa yhdessä oli
215. Pii, aivan pieni ja  latiska.
210. Tulusrauta (vert. k. 425), 73 mm. pitkä ja  30 mm. leveä 

Sen yhteydessä oli
217. Pii, pieni, nelisärmäinen.
218. Pii, pieni, särmäkäs.
219. Pii, pieni, tulessa harmaaksi palanut.
220. Pii, edellisiä paljon suurempi, tulessa harmaaksi palanut.
221. Kovasin (kuva 169), aivan latiska, kulunut, kai vyössä kan

nettu.
222. Rautainen rengas, 30 mm. laaja; kehävarras on neliskulmainen.
223. Rautainen rengas, 32 mm. laaja, pyöreävartainen.
224. Rautainen vyösolki, vähän pitempi kuin se, joka nähdään k. 

308:ssa; paljin on kadonnut.
225. Rautainen vyösolki (vert. k. 307), 29 mm. laaja; keliysrauta 

on leveä ja  litteä.
226. Rautainen vyösolki (vert. k. 308), 27 mm. laaja; paljin on 

vaskinen.
227. Rautainen soljenpaljin, 52 mm. pitkä.
228. Rautainen soljenpaljin, 49 mm. pitkä; siihen on tulessa sula

nu t kiinni pronssipala.
229. Pronssinen vyösolki (kuva 314); täm än alla oli m ädännyttä 

puuta ja  tuohta.
230. Rautainen rengas, 15 mm. laaja; sen ruosteesen on takertunut 

vähän vaatetta ja  pieni rautainen silmukka jostakin esineestä.
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231—3. Pieniä rautoja (kuva 332), luultavasti osia nahkavyön so- 
lituksista.

234—40. Rautaisia silmäneuloja (kuva 75), joista ainoastaan kaksi 
on ehyttä.

241. Pronssiketju (kuva 294), viisivalinen, tulessa turm eltunut; toi
seen päähän on takertunut rautaruostetta.

242. Pronssiketjun pala (kuva 293), tulessa turm eltunut; kylkisil- 
mukoissa on arvattavasti riippunut helyjä.

243. Pronssinen ketjunkannatin (vert. k. 272), tulessa turm eltunut.
244. Pronssisen korvalusikan teräpuoli (vert. k. 283).
245. Tulen turmelemien pronssiesineiden osia, neljä isompaa ja  2 

pienempää, ehkä samoista esineistä kuin kaksi edellistä.
246. Kaksi pronssihelmeä (vert. k. 210 ja  273); korkokuvat ovat 

juotetut helmiin kiinni.
247—253. Pieniä vaski-, nahka-, tuohi- ja  vaatepalasia (kuva 336); 

kaksi vaskilankaputkilla koristettua nauhanpätkää; kahdessa 
tuohessa on ompelureiän-tapaisia läpiä; yhteen on takertunut 
tukkunen karvoja.

254. Kalan selkärangan nikama ja  pari m uuta luupalaa.
255. Iso joukko pieniä, tulessa sulaneita pronssipalasia.
256. Joukko keveitä, hiiltyneitä aineita, puuta ja  luuta.

Hauta 14.
Noin puolikymmentä meeteriä eteläkaakkoon kahdeksannesta 

haudasta oli hauta, jossa luut tosin olivat jotenkin säilyneet, vaan 
siirretyt oikeista paikoistaan. Ruumis oli tässä nähtävästi ollut hau
dattu  pää länteen ja  ja la t itäänpäin ja  oli haudan eteläreunalla noin 
0 ,8  m. syvyydessä jotenkin paksu m ädännyt puu. Tämän eteläpuo
lella ja  siis haudan ulkopuolella oli

257. Keihäänrauta (kuva 33) kärki länteen päin. Naula, jolla varsi 
on putkeen kiinnitetty, on aivan lyhyt.

Haudan sisässä reisiluiden vieressä oli
258. Vaskinen vyösolki (kuva 309), rautaisella palkimella varus

te ttu ; ruosteesen on takertunut liinavaatetta.
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Kahdeksannen ja  neljännentoista haudan välillä olivat n:rot
259—266.
259. Veitsenrauta (kuva 20); sillä näkyy olleen nahkainen tuppi.
260. Nahkapalasia, hienojen vaskinaulasien lävistämiä, ehkä osia 

edellisen tupesta; — lahonutta visaa, ehkä veitsen varresta.
261. Tulusrauta (vert. k. 87), 74 mm. pitkä.
262. Pii, aivan latiska, ruosteinen.
263. Kaksi rautarengasta, 31 ja  32 mm. laajaa.
264. Rautainen vyösolki yhtä muotoa kuin 224 (vert. k. 308) pal- 

kim etta; samankokoinen kuin edelliset renkaat.
265. Keiliäänrauta (vert. k. 31), kärjestä taittunut, pahasti ruostu

nut, 243 mm. pitkä; lapa on lähes 55 ja  putki suultaan lä
hes 35 mm. leveä.

266. Kaksi saviastiain palaa ja  palanen palanutta savea.

Noin puolisataa meeteriä toisesta haudasta eteläänpäin oli 
erään ojan kohdalla kaksi pyöreätä tulensijaa, joista pienempi etelä
puolella oli melkein tukkunaan hävitetty, vaan suurem m asta oli vielä 
isoja paasikiviä paikoillaan sekä ojan pohjassa että sen vieressä mo
lemmin puolin ruokamullan alla lietoliiekassa. Tästä isommasta tu- 
lensijasta alkaen noin 8 meeteriä lounaasen päin oli maan sisässä 
ruokamullan alla omituinen kivilatomus (katso kuvaa), noin 0,4 m. 
korkea ja  0,2 à 0,з m. leveä. Kivilatomuksen luoteispuolella oli myös
kin kaksi pyöreätä tulensijaa. Näistä isomman pohja oli paahtu
nu tta  savea ja  kupera kuin ison kattilan pohja; pienempi oli pie
nistä paasista ladottu. Kaikissa tulensijoissa oli hiiltä ja  tuhkaa. 
Niistä sekä kivilatomuksen olleita löydettiin seuraavat esineet:

267. Kuokanterä, kärjeltään leveämpi kuin kuva 69, 138 mm. pitkä 
ja  kärjestä 52 mm. leveä, saatiin saviliedestä.

Kivilatomuksen kohdalta saatiin nrot 268—271.
268. Iso siera, jolla on kaksi hivutettua sivua, 145 mm. pitkä, 103 

leveä ja  61 paksu.
269. Siera, jonka m itat ovat 133, 81 ja  37 mm., kahdelta kapealta 

sivulta hivutettu.
270. Litistetyn puolisoikion muotoinen kivi, jonka kapeille sivuille 

on hakattu pari olkaa; ehkä ollut jonakin painokivenä.
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271. Saviastian palanen, iso, rumatekoisesta astiasta.
272. Kaksi saviastianpalaa ynnä raudan ja  saven sekoituskuonaa 

isoimmasta paasiliedestä.
273. Rautainen silmäneula, jonka silmä on taittunut, pahasti ruos

tunut.

Ehkä 40 meeteriä ensimmäisestä haudasta eteläänpäin oli 
eräässä kohdassa kyntämään alla noin 3 m. pitkä altaan eli ojan 
tapainen syvennys, jonka pyöreä pohja oli noin meeterin syvällä ja  
yläpuoli lähes meeterin leveinen. Tämän pohja ja osaksi myös lai
dat olivat katetut moninkertaisella ristiin ladotulla niinellä eli leh
muksen kuorella. Tuossa niinialtaassa, etenkin sen pohjalla, oli pai
koittain paljonkin kalanluita, vähemmän linnun ja  raavaan luita sekä 
m uutam a saviastianpala. Altaan eli ojan itäpäässä ja  tuntuvasti 
korkeammalla kuin altaan pohja oli tulensija (hapraita palaneita ki
viä, hiiltä ja  tuhkaa).

274. Niintä ynnä m uuta puun kuorta.
275. Kaksi saviastianpalaa (kuva 437).
276. Kalanluita.
277. Linnunluu, hammas ynnä pari m uuta luuta.

Toisen haudan ja  edellä m ainitun pitkän ja  kapean kivilato- 
muksen välillä oli kyntömaan alla isonlainen, osaksi hävitetty tulen
sija, joka oli tehty verrattain isoista kivistä. Näiden alle oli pantu 
monta kerrosta tuohta ylen suurissa liuskoissa, arvattavasti estämään 
maan kosteutta nousemasta lieteen. Tuohikääryjä, pari sieraa, sa- 
viastiain palasia ja  rautaharkkoa oli kivien välissä.

278. Tuohta liuskoissa ja  kääryssä.
279. Siera (kuva 426), viideltä sivulta h ivutettu; yhdellä sivulla 

on neuloja tai naskaleja hiottu.
280. Sieran pala (kuva 427), edellistä vaaleampaa kiveä.
281. Kuusi saviastiani palaa (vert. k. 110).
282. Rautaharkkoa pala.
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Edellä kerrottujen hautojen väliltä ja  ym päristöstä tavattiin
kyntömaan alta monta ennen kokonaan m ullistettua hautapaikkaa ja
tulensijaa, joista seuraavat hajanaiset löydöt saatiin.

283. Kuolainraudat (vert. k. 77), joiden pääterenkaat ovat vain toi
nen 47 ja  toinen 49 mm. laaja.

284. Tulusraudan puolisko (kuva 86), saatu samasta paikasta kuin 
edellinen.

285. Yiisi saviastianpalaa jotenkin hienotekoisesta astiasta.
286. Pii, kolmekulmainen, pitkulainen ja  teräväkärkinen.
287. Saviastian pala, iso, nokinen, löydetty yhdessä edellisen kanssa.
288. Veitsi (vert. k. 25) kahdessa palassa. Terä on 66 mm. pitkä. 

Varsi on ollut visainen.
289. Veitsenrauta (vert. k. 25), 100 mm. pitkä, josta 37 mm. on 

ruotoa.
290. Saviastian pala, iso, paksu ja  rösöpintainen. Saatu sam asta 

paikasta kuin edellinen.
291. Viisi saviastiainpalaa (kuvat 441 ja  445).
292. Siera, punertavaa kiveä, kahdelta sivulta hivutettu, 118 mm. 

pitkä, 113 leveä ja  43 paksu.
293. Siera, harmaankellertävä, neljältä sivulta h ivu tettu ; m ita t: 

105, 80 ja  35 mm.
294. Siera, punertavaa kiveä, pitkulainen, neliskulmainen, 70 mm. 

pitkä.
295. Kovasin, särkynyt, yhdeltä puolen hivutettu, 46 mm. leveä.
296. Palanutta savea, jossa on oljen painamia jälkiä.

Lep päsen m äen  kalm isto 

Sakkolan Lapinlahdella.

Lapinlahden kylän Leppäsenmäen kyläryhmän itäpuolella ole
valla pellolla on lähellä Suvannon entistä rantaa järveen päin mel
kein teräväksi suippeneva, pellosta lähtevä, lyhyt mäkiniemeke eli 
palle, jonka rinne itään (purosyvänteesen) päin on jyrkkä ja  korkea.

6
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Tästä mäkiniemekkeestä, joka on savivoittoista maata, on kertomuk
sien mukaan useasti löydetty sekä ilmiisluita että muinaiskaluja,
m uun muassa hopeisia suikulaisia kupurasolkia, hopeavanne y. m. 
Paikalla käydessäni kesällä 1886 oli mäen juuripuoli tattarina. Kai
vatin ensin ojan tattarin  reunasta jyrkkään rinteesen ja  sattui jo 
täm ä lyhyt oja kahta hautaa kohti. Ensimmäinen oli tattarin  reu
nassa *).

Hauta 1.
Siinä oli aivan m atalassa kohta ruokamullan alla, eli noin 0 ,25

m. syvyydessä, hajallaan olevia ihmisluita ja niiden ohella seuraavat
muinaiskalut.

1. Rautainen solki (kuva 307).
2. Kaksi rautarengasta, 32 à 34 mm. laajaa.
3. Rautaisia niittausnauloja (kuva 63), 6  kappaletta, joista kaksi

täydellistä, 1 ilman päätelevyä ja  3 taittunutta.
4. Kaksi saviastianpalaa.

Hauta 2.
Lähellä edellistä hautaa, sen ja  jyrkän rinteen välillä, oli toi

nen niinikään ennen m ullistettu hauta. Tässä olivat luu t paremmin 
säilyneet kuin edellisessä ja oli luiden seassa noin puolisataa savias
tianpalaa, joista museissa panin kokoon

5. Ison saviastian (kuva 165).

Hauta S.
Toisen haudan kohdalta kaivettiin oja pitkin mäkiniemekettä 

sen kärkeen päin ja  sattui noin 5 à 6  111. päässä eteen kolmas hauta, 
joka sekin oli osaksi ennen m ullistettu. Ojan kohdalla oli

*) Lapinlahden Leppäsenmäen kalmistosta kesällä 1886 saadut muinais
kalut ovat luetellut Hist, musein luettelossa päänumeron 2494:n alla samassa 
järjestyksessä kuin seuraavassa kertomuksessa
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6. Saviastian palasia, joista niinikään olen museissa laatinut vä
hän vajanaisen astian (kuva 166).

Ojan ja  jyrkän rinteen välillä olivat n:rot 7 — 10.
7 ja  8. Veitsi tuppineen (kuva 8); puuvarsi on ylen hoikka. Tu

pen pronssisilat ovat kuvitetut sekä pistäm ällä ja  piirtämällä 
että leikkaamalla; nahka on tiheään kuvitettu ohuella pronssi- 
langalla.

9. R uostunut rauta, 87 mm. pitkä ja  8 leveä.
10. R intaristi (kuva 230), pronssista valettu; yksi sorppa on ta it

tunut pois.

Hauta 4.
Pitkin mäkeä kaivetusta ojasta kaivettiin sitten poikki mäkeä 

useita ojia länteenpäin ja  tuli täten esille noin 6 m. ensimmäisestä 
hautapaikasta luoteesen jotakuinkin säilynyt naisliauta, jonka sy
vyys nykyisestä m aanpinnasta luettuna saattoi olla noin 0,4;, m. Esi
neistä ja  mädänneistä luurangon jäännöksistä päättäen oli pää kaa
kossa, ja la t luoteessa. Polvien lähellä oli

I l  — 12. Veitsi tuppineen (kuva 4). Veitsen varsi on pronssista ku- 
vikkaaksi valettu; terä noin 75 mm. pitkä. Tuppi on riippu
nut ketjussa rautarenkaasta, jonka ruosteesen on tarttu n u t vä
hän neliniitistä vaatetta.

13. Rautaketjun palasia toistakymmentä, sen tapaisia kuin kuva 
286 osoittaa, vaan ovat renkaat hiukan hienommat. Näiden 
seassa oli

14. Rautainen rengas, 22 mm. laaja, taittunut.
15. Pronssinen korvalusikka (kuva 280), molemmilta puolilta kuvi

te ttu  kärkeen asti. Toisessa päässä on pronssinen rengas, johon 
on ruostunut kiinni rautaketjun pala.

16. Pronssinen ketjunkannatin (vert. k. 272), 72 mm. pitkä. Tä
män toisessa päätösilmukassa on ruostunutta rautaa ja  toisessa
nahkapaula, joka kaksinkertaisena on pujotettu seuraavan läpi 
ja  solmittu soljen (18) palkimenorteen.

17. Pronssinen korvaputki (kuva 271).
18. Pronssinen soikea kupurasolki (vert. k. 259). Tämän rautainen

paljin on pistetty seuraavan läpi.



84

19. Paksua neliniitistä vaatetta kaksi reunapalaa, joiden kumpa- 
senkin reunuksena on paksu tikutteentapainen koittana (vert, 
k. 374).

Soljessa kiinni oli myös
20. Tuohiliuska (kuva 348), jonka ympärille on ollut pitkin reunoja 

ommeltu kiinni ohutta vaatetta; arvattavasti osa kaulanauhasta.

N:rot 11, 12 ja  16—20 olivat haudan lounaisella puolella, koil
lisella taas 21—23.
21. Pronssinen soikea kupurasolki, yhtäläinen kuin 18, oli näh tä

västi siirtynyt paikaltaan koko matkan luoteesen päin; palki- 
men orteen on solmittu kiinni nahkapaula. Pronssiseen pal- 
kimeen on tarttu n u t pala sentapaista koittanaa eli nauhaa, jota 
mainitaan n:ro 19:ssä.

22. Pronssinen korvaputki, yhtäläinen kuin 17 ; yksi neliskulmai
sista helyistä on kadonnut.

23. Pronssinen ketjunkannatin (vert. k. 267). Toisessa päätösilmu- 
kassa on kierretty pronssirengas, johon on liitetty  ruostunut 
rautaketjun palanen.

24—28. Yaskilankaputkia, viittä kuutta laatua (kuvat 356—360); 
useammat ovat ommellut kiinni paksuksi kudottuihin vaatereu- 
nuksiin.

29—31. Pieniä vaatepalasia (vert. kk. 374, 375 ja  393), nahkapau- 
lan pala ja ruostuneita rautapalasia.

32. Solki (kuva 254), vaskensekaisesta hopealevystä tehty. Paljin 
on pistetty seuraavan läpi.

33. V aatetta kahta laatua (kuva 402, vertaa myös k. 373). Edel
lisien lähellä oli

34. Suikulainen luupala, 9 mm. paksu, veitsenvarren ponnen ta
painen; keskellä on hieno rautanaula.

35. Iso, pyöreä solki, vaskensekaisesta hopealevystä tehty, noin 65 
mm. leveä, särkynyt; palkimen pitim et ovat juotoksestaan ir
taantuneet (vert. k. 237). Soljen reunasilmukassa on vähän 
nyöriä eli rihm aa ja  oli sen kyljessä

36. Vaatetta (vert. k. 375), ehkä kahta laatua, sekä
37. Olkia ja  puunkuorta.
38. Pronssilevynen, jonka päässä on reikä ja  siihen takertunutta 

rihmaa.
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39. Vaatteesen liitetty vaskilankaputki (vert. k. 356).
40. Sinisien emaljipintaisien helmien (?) palasia, 11 kappaletta.
41. Pallonmuotoinen lasihelmi, vaalea, vihertävänsininen, 13 à 14 

mm. laaja.
42. Pienempiä lasihelmiä (vert. k. 201), ruskeita, harmaita, vihe- 

riäitä ja  sinisiä, 9 kokonaista ja  3 puoliskoa.
43. Pronssinen neula (kuva 183), luultavasti pääpukuun kuuluva. 

Lähellä oli pääluita, joista on talteen otettu
44. Hampaita, osaksi madonsyömiä.

Pääluiden ohella oli
45. Vaskilankaputkia (kuva 188) pitkä jono. Putkien läpi on pu

jotettu  monikertainen, villainen nyöri, josta jono putkien vä
lillä on ollut langalla kiinnitetty vaatteesen.

Takaraivon takana oli
46. Solki (kuva 189), vaskensekaisesta hopealevystä tehty. Palki- 

meen on kahteen kohti takertunut kiinni palasia ripsureunai-
sesta vaatteesta.

N:ro 45:n alla oli eräässä kohdassa vähän vaaleita hiuksia.

T iu rin  Linn asaari

Räisälässä.

Tästä saaresta kertoo tohtori Hj. Appelgren väitöskirjassaan 
»Suomen muinaislinnat», josta myös tähän liitetty asemapiirros on 
otettu, m uun m uassa seuraavaa:

»Ennen Vuoksen laskemista kiehui Tiurinkoski kahden puolen 
L innasaarta; laskemisen kautta jä i itäinen haara kuivaksi kariksi, 
joka nyt on yhdistävänä kannaksena mantereesen. Läntinen haara 
on perattu kanavaksi ; sen ylitse käy Kiviniemestä päin tulevan, saa
ren poikki johdetun, m aantien silta. Saari on pitkä ja  kapea, val
lien sisäpuolella P —E 225 met. ja  I —L 44—60 met.; sen korkeus
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on nyt noin 4 miehenvartaloa eli 7 met. veden pinnasta. Ennen 
Vuoksen laskemista olivat rantojen nykyiset kivikarit veden peitossa, 
jonka vuoksi vesi mahtoi virtailla ihan muurien alatse. K uten ase
mapiirroksesta näkyy kiertää saaren reunoja myöten muuri, joka al
kuaan luultavasti on ollut aivan umpinainen, vaan ehkä kosken perk- 
kauksen aikana, sekä maantien teon ja  torpan rakentamisen kautta 
tu llu t hävitetyksi lounassyrjältä ; muuallakin on pari kolme aukkoa. 
Se on laastia käyttäm ättä rakennettu irtonaisista miehen nostetta
vista ja  myös kuormaisista kivistä, joita varsinkin itäisen m uurin ul
kosyrjässä on tarkkaan sovitettu pystysuoraksi seinäksi. Muurin le
veys on ylimalkaan 4 —5 met., korkeus sisäpuolelta 0 ,70 met., ulko
puolelta (itäsyrjän keskipalkoissa) 1,7 0  met. Sen päällys on m aan
tien pohjoispuolella tasainen ja näyttää monessa paikoin jokseenkin 
rikkomattomalta. Eteläpuolella m aantietä nähdään kiviperustus (»vah- 
tikopin» seinistä päättäen 1 met. korkea), jonka päälle, kenties myö
hempinä aikoina on läjätty multakoroitus; koko vallin korkeus on 
saaren eteläisimmällä nokalla suurin, sisäpuolelta lähes 2 met., ulko
puolelta 4 met., leveys samalla paikalla on juurelta noin 8 met. Li- 
kempänä tietä on korkeus 1 met.»

»Pakanuuden aikuisia linnavalleja m uistuttaa ei ainoastaan lmlk- 
kilaastin puute, vaan myöskin ne vahtikopiksi tai tavaransäilypai- 
koiksi sopivat, sisällepäin aukenevat kuopat, jotka kahdessa paikassa 
itse m uurissa vielä ovat nähtävänä. Yksi sellainen (a) löytyy saa
ren eteläpäässä m uutam assa vallinkulmassa ; se on säännöllisesti ne
liskulmainen, suusta ja  perästä 2 met. leveä, sivuseinät 3 met. pit
kiä; korkeus noin 1 met. Seinäkivet ovat tasaisesti ladotut». »Maan
tien pohjoispuolella on idänpuolisessa m uurissa kaksi samanlaista sy
vennystä (m) vierekkäin». — »Muinoista kaupunkia todistavat muurin 
sisäpuolella olevat kiviset huoneen perustukset. Paitse kahta uuden
aikaista huoneen sijaa, toinen kosken perkkauksen aikuinen ahjopaikka 
(k), toinen uuden tuvan perustus (1), löytyy täällä 11 selvää nelikul
m aista kivijalkaa, joissa vielä on neljän tai kolmen seinän alusta säi
lynyt, sekä 4, joissa ainoastaan kahden seinän alusta on jäljellä. R a
kennukset ovat luultavasti olleet puusta ja  ylimalkaan pieniä; isoin 
on noin 22 met. pitkä ja  15 met. leveä (f), pienin 5 —7 met. syr- 
jinsä. Kahdessa näkyy jäännöstä tulensijasta; toinen on nähtävästi 
ollut rakennuksen keskellä, toinen joko keskellä, taikka lyhyemmän sei
nän vieressä (eikä kulmassa). Huomiota ansaitsee, ett'ei yhdessäkään 
tutkitussa huoneenperustuksessa ole tavattu  tiiliä, eikä kalkkilaastia.
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»Kansantarinan mukaan ruvettiin Käkisalmea ensin tähän ra
kentamaan, m utta mikä päivällä saatiin valmiiksi sen hävittivät hal
tijat yönaikana. Silloin neuvottiin unissa rakentajaa siirtym ään vir
taa alaspäin ja  linnaansa rakentamaan siihen, missä käki kukkuu 
kuivassa puussa. Käen lentoa ruvettiin seuraamaan ja  mihin se is
tui, siihen rakennettiin linna, joka sai Käkisalmen nimekseen.»

»Tarkempia tietoja Tiurinlinnasta saamme historiallisista läh
teistä. Venäläisissä kronikoissa m ainitaan ')  eräs Novgorodin sivu- 
kaupunki (прп’ородъ) nimeltä Tiverski, jonka nimi ja  asema täydel
lisesti näkyy sopivan yhteen puheena olevan linnan, kanssa.»

Vuonna 1888 kaivatin linnassa b:llä merkittyyn paikkaan ojan 
vallinsisäpuolelle. Tässä oli turpeen alla melkein nokimustaa m aata 
ja  löytyi siitä seuraavat Musein luettelon päänumeron 259 l:n  alla 
luetellut esineet:

1. Saviastiani palasia (kuvat 140— 164, vert. kk. 119 ja  169), 145 
kappaletta.

2. Raudankuonaa osaksi saven kanssa yhteen sulanutta ja  palanutta.
5. Eläimien luita ja  pala tulessa käpristynyttä tuohta.
4. Haljenneen ja  taittuneen kovasimen pää, jossa on pieni reiän 

alku, 35 mm. pitkä, 20 leveä ja  11 paksu.
5. Kolme sieran palaa, jotka mahdollisesti ovat osia sam asta sie

västä, koska kaikki ovat yhdennäköistä pehmeätä rusottavaa 
kivilajia.

6. Vaskilevy, 35 mm. pitkä ja  25 leveä.
7. Viskari eli vanhanaikuinen hevosenkenkä (kuva 81), jonka päii- 

tekarat lienevät taittuneet.
8. Rautalev}r, jonka toisessa päässä on läpi, 66 mm. pitkä.
9. Kaksi rautanaulaa, joista toinen on uudennäköinen.

10. Helmi savenkarvaisesta aineesta, korkokuvikas, särkyi kohta
maasta otettuna.

Kesällä 1889 kävi maisteri Hj. Appelgren linnaa tutkimassa, 
jolloin hän kaivatti huoneenperustukset d, e, f  ja  g. »Kaksi ensin 
m ainittua tutkittiin  tyystin, m itään löytäm ättä; ei tulensijastakaan 
ollut m itään merkkiä.» Raunio f:ssä oli »isojen perustuskivien ym-

l ) Vuosina 1404 ja 1411.
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pärillä m ustaa tuhkam aata; siitä löytyi noin 0,зо met:n syvyydestä» 
kappaleita saviastioista (vert. k. 156 ynnä kuvat 46 ja  47 Hj. A:n 
teoksessa Suomen Muinaislinnat) ja  tasaleveä rautakisko. »Kummun 
keskellä tai likempänä länsisyrjää oli pieni nurmettun-ut kivikasa, 
joka tutkittaessa huomattiin nelikulmaiseksi tulensijaksi, 1 ,so—2 met. 
syrjistä mitaten». — Raunio g:stä, jonka keskipalkoilla oli isojen ki
vien välissä 1 m. syvyydessä vielä vahvanlaisesti hiiltä, poltetuita 
luita ja  joku kappale saviastiaa, löytyivät kärkipuoli isosta rautaveit- 
sestä, osa litteäksi taotusta kupurasoljesta, joka lienee ollut k. 260:n 
osoittamaa muotoa, palanen sieraa, kappaleita kahdesta saviastiasta, 
poltettua savea, raudan kuonaa ja  poltetuita luita ynnä atraimen 
rauta. (Musein luettelo 2672).

Syksyllä 1890, kun kauppias P. Paavilainen a kohtaan entisen 
ruutikellarin sijalle teetti jääkellaria, tuli kellarin pohjasta sen luo- 
naskulmassa esiin arvokas löytö. Erään ison lappeellaan olleen kiven 
alla oli hiilensekaista m ustaa m aata ja  tässä seuraavat muinaiskalut, 
jotka luetellaan historiallisen musein luettelon päänumeron 2740:n alla:

1. Hopealangasta tehty pääkoristus, yhtäläinen kuin Koverilan Ke- 
komäen kalmiston 6:sta haudasta naisen pääkallon olleita löy
täm äni koristus (vert. k. 185).

2. Hopealangasta tehdyt kaksinkertaiset ketjut (kuva 224).
3— 13. Viisi isoa ja  kuusi vähän pienempää filigranikoristeista ho- 

peahelmeä (kuvat 213—222); ne ovat melkein yhtäläisiä kuin 
kuuluisan Halikonlöydön helm et (H. M:n luettelo 2570).

14. Eiligranikoristeinen pyöreä hopeahely (kuva 223), joka ehkä on 
ollut pyhäinjäännössäiliö.

15 ja 16. Kaksi ripustinsilmukalla varustettua arapialaista hopea
rahaa (kuvat 211 ja  212). N äistä on maisteri H. Grenmanin 
tulkitsemisen mukaan edellinen leim attu vuosien 894:n ja  902:n 
välillä arvattavasti Samarkandissa tahi Tashkendissa, jälkimäi
nen vuonna 976.

17. Pyöreä, runsaasti koristettu hopeasolki (kuva 234), josta paljin 
pitimineen on hävinnyt.

18. Kaksi toisesta päästään poikkihakattua hopeatankoa, joista toi
nen on 7 ja  toinen 6 ‘Д  luotia painava, ynnä kolme edellisien 
tapaisesta hopeatangosta hakattua palaa, jotka kukin painavat 
noin yhden luodin. Yhteen jälkim äisistä on takertunut pala 
hienoa liinavaatetta. Kuva 305.
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19. V ärttinänpyörä eli -kehrä luultavasti savesta (kuva 72).
20. Kaksi luupalaa, toinen poltettu ja  toinen polttamaton.

Naita paitsi sanottiin paikalla olleen paljon muitakin luita.

Vasta kerrotun löydön johdosta kävin kesällä 1891 maisteri A 
Hackmanin kanssa Tiurinlinnaa tutkimassa. Ensin kaivatin jääkel
larin länsipuolella olevaa vallia, vallin alustaa ja  vierustaa koskemat
tomaan maaperään asti. Mustassa nokisessa mullassa lähellä tä tä  
m aaperää oli hienoa poltetun luun soraa (vähänlaisesti, vaan jotenkin 
laajalti) sekä vallin vierustassa että vallin alla, josta saattanee ar
vella, että näillä paikoilla on ollut hautoja ennenkuin vallit raken
nettiin. Vallin sisässä oli maa luonnonnaisien kivien välissä enim- 
miten m ustaa pintamaan tapaista, josta saattaa arvella maan ote
tuksi vallin vierestä, etenkin koska vallin sisästä löydettiin samal- 
laisia saviastiain palasia kuin viereisen nurm en alta. — Tutkittuam m e 
kellarin länsipuolella olevaa vallia siirryimme kellarin koillispuolelle, 
jossa vallin sisusta oli yhtäläinen kuin länsipuolella; kumminkaan ei 
täällä ollut tuota hienoa poltetun luun soraa, jo ta tavattiin länsipuo
lella alimpana, koskemattoman maaperän päällä. — Kellarin poh
joispuolella tutkittiin mkohdalla tasaista nurmimaata, jota ennen Vuok
sen laskua 1857 on peltona viljelty. Maa oli sangen mustaa, hiili- 
tomunsekaista noin 30 à 40 sm. syvyyteen, jossa koskematon maa
perä alkoi.

Näistä kaivoksista saatiin seuraavat esineet, jotka Hist, musein 
luettelossa ovat luetellut päänumeron 2788:n alla:

1. Varsiputkella varustettu nuolenterä (kuva 479); putkessa on 
pala hiiltynyttä puuvartta.

2. Osa sentapaisen, pronssista valetun, rannerenkaan kannesta, kuin
kuva 509 osoittaa; tähän on tehty kaksi isoa reikää.

3. Keihäänraudan varsiputki, 8-tahkoinen, suultaan 30 à 35 mm.
laaja ja  94 pitkä.

4. Litteä rautatanko (143 X 15 X  7 mm.), jonka toinen pää on 
melkein terävä.

5. Veitsenterän kärkipuoli, särkynyt.
6. Rantasila, 5-reikäinen, 63 mm. pitkä.
7. Pieni kovasin, särjetty; kiviliuska.
8. Pieni särjetty kovasin, jonka päässä on ollut reikä.
9. Pii, jo ta on voitu käyttää joko tuluspiinä tai pyssyssä.
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10. Saviastiain palasia (kuvat 479—477), 160 kapp., joista 28 on 
kuvitettua ja  28 reunapalaa. — Reunapala valkeasta posliini- 
astiasta.

11. Raudankuonaa ja  poltettua savea.
12. Luita: poltettua luusoraa, hevosen, sian y. m. ham paita sekä 

m uita eläimien luita.

Nrot 1, 2 ja  7 saatiin jääkellarin länsipuolelta, 5, 6 ja  8 koil
lispuolelta sekä 9, 4 ja  9 kaivoksesta kellarin pohjoispuolella. Nroissa 
10—12 m ainituista esineistä saatiin suurin osa ensin m ainitusta pai
kasta, vähemmän toisista.

Maantien pohjoispuolella tutkimme saaren itäistä vallia ja  tä
män vierustaa, ensin o-kohtaa 9 meeteriä tiestä, josta kohdasta löy
dettiin vähän saviastiain palasia ja  paljon raudanharkkoja, sittemmin 
m-kohdalla kahta vallin komeroa. Nämä komerot ovat ehkä huoneen- 
perustuksia eli asuntosijoja, koska kumpaisenkin pohjoisen seinän vie
rustassa lähellä vallin sisäreunaa oli haprautuneita tulen paahtam ia 
kiviä sekä vähän hiiltä ja  tuhkaa, jotka nähtävästi olivat jäännöksiä 
entisistä tulensijoista. Komerojen seinät, joita kumpaisessakin on 
vain kolme, koska vallin sisäpuolella semmoisia ei ole, ovat noin 2,s 
à 3 meeteriä pitkät ja  noin meeterin korkeat. Näistä sekä o-koh- 
dasta saatiin seuraavat esineet, jotka Hist, musein luettelossa ovat 
luetellut edellisien jälkeen:

13. Paksun naulan tapainen rautatanko, toisesta päästä litteäksi 
taottu  ja  kaksinkerroin käännetty.

14. Siera, tulessa ollut, neljältä sivulta hangattu.
15. Palanen pyöreästä tahkokivestä; — soikea, ehkä kosken sor

vaama kivi; — litteitä kiviliuskoja, jotka voivat olla osia ko
vasimista; — ukonkiven palasia.

16. Saviastian suupuoli (kuva 478).
17. Saviastiain palasia, 144 kappaletta, joista 16 kuvitettua ja  2U 

reunapalaa.
18. Raudankuonaa ja  harkkoa.
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Satunnaisia löytöjä ja  vähäisiä  kaivam istöitä. j

Sakkola.

Koukunniemen kylän Kirveenmäellä un kyläryhmän länsipuo- 
lella pellonpalteen nokassa tuulimylly, jota kutsutaan^Kalmoimy 1- 
lyksi. Sen ym päriltä sanotaan ihmisluita löytyneen. Tässä kesällä 
1886 vähän kaivettuani löysin myllyn vierestä, ylen kovan kivisen 
maakaman alta, tum m asta maasta ihmisen reisi- ja  sääriluita ja  s a 
v ia s t ia n  p a la s e n  (H. M. 2495: 2 ) .2) — P a la  p r o n s s ik e t ju s ta  
(kuva 502 a) on luultavasti samasta pellosta löydetty (H. M. 1922: 465).

Keljän kylässä lähellä Tuomas Kuupon taloa kasvoi tuonoin 
pellolla iso koivu, jota pidettiin suuressa kunniassa ja  taikavoimai
sena, Koivusta ei enää ole jäljellä m uuta kuin m ätänyt kanto kivi
rauniossa. Tämän ja  lähellä olevan purosyvänteen välillä on vanha 
hautausmaa, josta kesällä 1886 paikkaa kaivattaessani löydettiin pal
jon ihmisluita, enimmät epäjärjestyksessä, johon monet lienevät jou
tuneet uusia ruum iita maahan pannessa. Eräs luuranko, joka tu n 
tui olleen paikoillaan noin 0,8 m. syvyydessä, oli pää länteen, jalat 
itään, oikea kyynärvarsi poikki ruumiin, niin että sormet olivat lan
tioluun vasemman puoliskon päällä, vasen kyynärvarsi oli rinnan 
päällä, sormet oikean olkapään kohdalla. Haudoista löydettiin myös 
k a k s i s a v i a s t i a in p a l a s t a  (H. M. 2495: 6).

Riislcan hovin pellolla, noin neljännes kilomeeteri hovista itään
päin, on palteen nenässä (s. o. sillä kohdalla, jossa mäen rinne al
kaa) liki m aantietä paikka, jota kutsutaan Vanhoin riihiin sijaksi. 
Tässä sanotaan olleen vanha vennäinuskoisien hautausm aa ja  sen 
vieressä sässynä eli rukoushuone. Kesällä T485 löydettiin rinteestä 
palteen nenän alapuolelta p ro n s s in e n  k e t ju n k a n n a t in  (kuva 276), 
joka vaskilankaputken vahvistamalla nahkapaulalla oli yhdistetty 
pronssirenkaasen (H. M. 2520: 29). Kun kesällä 1886 löytöpaikkaa

*) Tässä ei luetella kivikauden omaisia ldytyjä, joita on Käkisalmen 
kihlakunnasta saatu talteen enemmän kuin 800, ei soikeita tnlikiviä, ei satun
naisesti löydettyjä reikäpäisiä kovasimia ja värttinäpyöriä, eikä yleiseen sem
moisia esineitä, joita tiettävästi on nykyisempinä aikoina käytetty.

2) Numerot H. M:n jälkeen sulkumerkkien välissä merkitsevät esineen 
numeroa Historiallisen musein luettelossa.



tutkin, huomasin noin 0,з à 0,4 m. syvyydessä pakanuuden aikui
sissa haudoissa tavallisen ohuen hiilensekaisen maakerroksen, vaan 
en paikalta löytänyt sen enempää kuin vähän hajallisia ihmisluita, 
yhden s a v ia s t ia n  p a la s e n  (kuva 485), palaneita kiviä ja  hiiltä 
(H. M. 2495: 1). — Yläpuolella olevaa palteennenää kaivaessamme 
tuli esille 0,з m. syvyydessä luuranko, jonka pää oli lounaassa ja  
ja la t koillisessa; laho kallo oli syrjällään kasvot länteenpäin; oikea 
kyynärvarsi oli käännetty yli rinnan vasenta olkapäätä kohti; vasen 
kyynärvarsi oli poikkiruumiin ; oikean reisiluun vieressä oli suuren 
pyssynluodin tapainen luu (?), jonka työmiehet lapiolla iskivät rikki.

Lapinlahden kylän Kuparisenmäen pellosta, jossa kyläryhmä 
ennen oli ollut, löydettiin tuonoin pronssinen s o ik e a  k u p u ra s o lk i  
(kuva 262), jossa ovat kahdet palkimenorret (H. M. 1922: 409); se 
on Viipurilaisen osakunnan kautta saapunut museiin. — Saman Ku
parisenmäen rannanpuoleisesta pellosta on löydetty pieni linnunmuo- 
toinen p ro n s s ih e ly  (kuva 340), jonka v. 1888 lunastin museille 
(H. M. 2590: 1). — P r o n s s in e n  k o rv a p u tk i  (kuva 269), pieni 
pronssinen h an  h i h e ly  (kuva 342) ja  pronssinen so ik e a  k u p u r a 
so lk i (vert. k. 262) ovat löydetyt Lapinlahden Virolaisen pellosta ja  
lunastin ne v. 1886 museille (H. M. 2520: 30, 31 ja  32). —  La
pinlahden Leppäsenmäen kalmistosta (katso edelle) sanottiin löyde
tyksi eräs h o p e a la n g a s ta  t e h ty  p ä ä k o r i s tu s  (vert. k. 185), jonka 
neula ja  toinen päätelevy olivat hukkaantuneet ja  jonka v. 1886 lu 
nastin (H. M. 2520: 33). — Lapinlahdella oli myös löydetty sievä- 
tekoinen k e ih ä ä n  r a u ta  (kuva 495), joka samalla kertaa kuin edel
liset joutui museiin (H. M. 2520: 34). — Eräästä kivikummusta La
pinlahdella sanotaan löydetyksi särkynyt p u o lis k o  v a s k ik a t t i l a s t a ,  
joka pastori A. Neoviuksen kautta on tu llu t museiin ja  jonka osat ovat 
toisiinsa liitetyt sillä tapaa kuin kuva 99 osoittaa (H. M. 2668: 110).

Noisniemen kylästä sai Viipurilaisen osakunnan retkikunta v. 
1887 pronssisen s o ik e a n  k u p u r a s o l je n  sitä muotoa, jo ta kuva 265 
osoittaa (H. M. 1922: 410). — Noisniemen Kalmoimäestä on löy
detty eräs pronssista valettu ja  kaulassa kannettava, neliskulmainen 
o p ro s a  eli pyhimyksen kuva, jonka etupuolelle on kuvattu piispan 
pukuun puettu pyhimys kirja kädessä; toisessa yläkulmassa ovat kir
jaim et : HIKO ja  toisessa Л ? ? Il (H. M. 2298: 191). — Vastamai- 
nitun Kalmoimäen viereisestä pellosta taas on löydetty vaskinen 
s o rm u s  (kuva 515), joka nähtävästi on ollut kullattu (H. M. 2290: 
192). Tämän sekä edellisen toin v. 1884 museiin.
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Pyhäjärvi.

Kiimajärven kylän Herramäen rannasta löysi eräs talonemäntä 
kesällä 1886 venevalkaman vierestä pronssisen so ik e a n  k u p u ra -  
s o lje n  (vert. k. 260), jonka siat olivat tonkineet m aasta ylös (H. 
M. 2520: 40). Kun m uutam ia viikkoja myöhemmin satuin tulemaan 
kylään ja  sain soljen talteen, tutkin löytöpaikkaa, jossa tosin oli pa
lanutta kiveä ja  savea ynnä hiiltä, vaan en löytänyt näitä paitsi 
m uuta kuin p a la s e n  s a v ia s t i a s ta  ja  pyöreän p ih k a p a la n  (H. 
M. 2493: 1 ja  2). Löytöpaikka oli ainoastaan noin 0,75 m. vieressä 
olevan Kiimajärven pinnan yläpuolella.

Salitsanrannan kylässä on Simo Kurosen rantapellon itäisessä 
kulmassa rantaäyrään reunalla Kalmistoksi sanottu paikka viljele
m ättöm änä nurmena. Kesällä 1886 kaivatin halki kalmiston Pyhä
järven rantaa kohti noin 35 m. pituisen ojan. Ojan kohdalla oli 
noin puolen meeterin syvyydessä paljon ihmisluita, vaan luurankoa, 
joka vielä olisi ollut kokonaan siinä asemassa, johon se oli maahan 
pantu, en tavannut. Parahiten säilyneillä luurangoilla oli pää lou
naassa ja  ja la t koillisessa. Maa kivikkonurmen alla oli vähän kiven- 
sekaista pehmeätä hiekkaa. S a v ia s t ia in  p a la s ia  (kuvat 486 ja  
487) löydettiin kaikkiaan 35, joista enimmät ojan päästä rantaäy
rään reunasta (H. M. 2493: 3 ja  4). Museissa on 17 palasta lii
m attu  yhteen ja  muodostavat ne osan pitkäkaulaisesta astiasta. — 
Salitsanrannassa on toinenkin, vaan pienempi, kalmisto, niinikään 
Pyhäjärven rantaäyrään reunassa. Se on Juhana Kurosen pellolla 
ehkä 100 m. talosta lounaasen tahi länteen päin. Tätä kivikkomaata 
on useasti pengattu, niin että luu t ovat kalmistossa hajallaan.

Räisälä.

Linnaa äärestä Räisälässä sanotaan löydetyksi eräs pronssinen 
m ie k a n k a h v a n  p o n s in u p p u , jonka tohtori H. A. Reinholm v. 1862 
on lahjoittanut museiin (H. M. 502). Tuo Linnasaari on arvattavasti 
edellä m ainittu Tiurin Linnasaari.

Tiurinkosken entisen, nyt kuivana olevan, myllyhaaran poh
jasta löydettiin kivikosta nykyisen m aantien alapuolelta kymmenkunta



vuotta sitten t u lu s r a u t a ,  jonka ripana on vaskesta valetta juokseva 
koira (kuva 501); sen toin v. 1884 museiin (H. M. 2298: 164).

Tiurin kylään kuuluvan, Konnitsanjoen suun alapuolella ole
van, Jurkkalan talon niemipellosta sanotaan löydetyksi pronssista va
lettu r a n n e r e n g a s ,  joka on Viipurilaisen osakunnan kautta v. 1878 
saapunut museiin (H. M. 1922: 430) ja  kuvattu kirjassa »Muinais
jäännöksiä Suomen suvun asumusaloilta» kuv. 1639. Pellon pienta
retta  tutkin kesällä 1887, vaan en löytänyt m itään mainittavaa.

Tiurimnäellä (Haaparannassa) on hiekkakankaasta erään aidan 
luota, noin 300 meeteriä kauppias P. Paavilaisen talosta lounaasen 
päin, kuluneina aikoina useasti löydetty kuvitettuja saviastiainpalasia, 
joista m uutam ia v. 1888 toin museiin (H. M. 2590: 2). Kesällä 
1891 kaivatin maisteri A. Hackmanin kanssa paikkaa m uutam ia tun
tia, joiden kuluessa löysimme 0,2 à 0,4 m. syvyydestä noin tuhat- 
m äärä saviastiain palasia, pienen kovasimen ja  latiskan piin (H. M. 
2789). Saviastiain palaset, joista noin puoli sataa on tulessa mus
tunutta, ovat melkein kaikki painamalla kuvitetut. Ne ovat osia vii
destä tahi kuudesta isosta astiasta, joiden pohjat ovat olleet pallon- 
pyöreitä. Koristukset ovat luonteeltaan niiden tapaisia, joita näh
dään Laatokan kanavaa tehdessä kiviaseiden ohella löydetyissä sa- 
viastiainpalasissa, niin myös luuaseiden ohella Liivinmaalla löyde
tyissä astioissa.

Räisälän hovin Tuulimyllymäen alapuolella, rannalla vastapäätä 
Husunsaarta, salmen kapeimmalla kohdalla on hiekka- eli rapakumpu, 
josta hiekkaa ottaessa ja kellaria kaivaessa on useasti löydetty ih- 
misluita ja  monennäköisiä kapineita. Kumpua kutsutaan Kalmisto- 
mäeksi. Kertomuksien mukaan olisi tässä ollut hautoja monta ker
rosta alkaen noin 3 meeterin syvyydestä ylöspäin. Hiekkapenke- 
reessä oli monessa paikassa näkynyt noin 6 sm. paksuja m ustia juo
via, jotka Etelä-Karjalassa ovat tavallisia pakanuudenaikuisissa hau
tausmaissa. Erään kum m usta löydetyn, varsiputkella varustetun k e i - 
h ä ä n r a u d a n ,  jonka 275 mm. pitkä terä on levein 100 mm. kär
jestä, sain kesällä 1884 museiin vietäväksi (H. M. 2298: 150); toi
sen samannäköisen, vaan pienemmän ja  torveen nähden eheämmän 
oli paroni N. Kriidener vienyt Pietariin. Yaskisolkia kerrotaan löy
detyiksi useita; yksi näistä oli ollut 8-kulmainen ja  oli siitä riippu
nu t 8 lyhyttä ketjua, joiden päissä taas oli riippunut 8 nuppua (luul
tavasti sentapainen hely kuin kuv. 341). Kummun läntisestä oli 
rannanpuoleisesta osasta on löydetty iso vaskikattila ja  toinen pöllö-
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mahainen korkea vaskiastia. Sormuksia on kum m usta myös löydetty 
ja  eräs kapea vaskinen kuvitettu nauha. — K um m usta on vedetty 
ehkä tuhansia hevoskuormia hiekkaa uusille teille, kujamaalle y. m., 
niin että länsiosa on tukkunaan poissa; kummun keskiosaan on kai
vettu syviä kuoppia. Itäosasta ei ole mitään löydetty, vaikka sitä
kin on kaivettu. — Jälelle jääneen kummunosan lounaista rinnettä 
kaivaessani kesällä 1885 löysin noin 0,7 m. syvyydestä aivan mä
dänneen luurangon, jonka pää oli lounaassa ja  ja la t koillisessa. Mul
lassa ruum iin yläpuolella oli k o lm e  sa v i a s t ia  n p a la s  ta  (H. M. 
2490: 2). — Tästä vähän koilliseen oli mädänneitä ihm isluita ja  
puupala (arvattavasti pala ruumisarkusta). Puun päällä oli ruostu
nut v a s k i r a h a  (H. M. 2490: 5), jonka toisella puolella näkyvät kir
jaim et: OHANNES. D G SV E C . . . .  ja  toisella ANO. Rahan päällä 
oli kovaksi kuivettunut nahkaliuska ja  sen päällä jakso hienoja ni- 
velluita (H. M. 2490: 6). Kum m usta löysin vielä siellä täällä ha
jallaan olleita s a v ia s t ia in  p a la s ia  (kuvat 461— 6; H. M. 2490: 
8). — Kun kesällä 1887 kävin kummun enimmältään m ullistettua 
keskiosaa vielä vähän tutkimassa, huomasin eräässä kohdassa nur
men alla yksinkertaisen kiviladelman, jossa oli pieniä paasia ladottu 
vierekkäin noin 2 m. pitkältä ja  0 ,8  m. leveältä. Tämä ei kummin
kaan ollut aivan yhtenäistä, vaan oli aukkoja siellä täällä latomuk- 
sessa. Kivien alla oli m ustaa m aata ja  syvemmällä hajanaisia ih
misluita. Ladelman kohdalla sekä ympärillä oli s a v ia s t ia in  p a 
la s ia  (kuvat 467—472), pala kvartsia, m uutam ia hevosenhampaita 
ja  hiiltä (H. M. 2556).

Räisälän ison pappilan (talon ja  maantien välisestä) pellosta 
on löydetty pronssista valettu r i n t a r i s t i  (kuva 517; H. M. 2298: 
161). Ristin muodostavat kaksi saranoilla yhdistettyä puoliskoa, joi
den välillä on ontto pyhäinjäännöksien säiliö ; ristin molemmille puo
lille on kuvattu ristiinnaulittu eri muodoissa. Ristin haarojen päissä 
on ollut niellokoristuksia, jotka ovat pahasti turmeltuneita.

Ivaskanmäen kylässä on Simo Haikosen talon paikalta ja  sen 
ympäristöstä tuonoisina vuosina löydetty paljon muinaiskaluja, joista 
seuraavat Viipurilaisen osakunnan v. 1877 lähettäm än retkikunnan 
kautta ovat joutuneet museiin, jonka luettelossa ne mainitaan nume
roina 1922: 417—429.

417 — 9. K o lm e  pronssista valettua so ik e a ta  k u p u ra s o lk e a  sitä
laatua, jota kuva 265 osoittaa.
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420 ja  421. K a k s i s o ik e a ta  k u p u ra s o lk e a  sitä muotoa, jota 
nähdään kuv. 261:ssa; toinen on tulessa pahasti turm eltunut.

422. Pronssinen so ik e a  k u p u ra s o lk i  (kuva 264), jolla arvatta
vasti on ollut rautainen paljin; palkimenkärjen pidin on sol- 
keen niitattu.

423. Y e i ts e n tu p e n  k ä rk is i la ,  tavattoman pitkä, pahasti särky
nyt, kuvattu J. R. Aspelinin teokseen »Muinaisjäännöksiä Suo
men suvun asumusaloilta» kuv. 1633.

424. V e i ts e n v a r s i ,  pronssista kuvikkaaksi valettu, kuvattu vasta 
m ainittuun teokseen kuv. 1634 (vert. kk. 2, 4 ja  9).

425. Pronssinen k o rv a lu s ik k a  (kuva 285 a), tavallista isompi,
kärjestä taittunut.

426. S o l je n p a l j in ,  pronssinen.
427. Pronssinen k o rv a p u tk i ,  muodoltaan verrattava kuviin 266

ja 268, turmeltu.
428. H e i t to k e ih ä ä n  te r ä ,  jonka varsiputki on särjetty ja  kärki 

taittunut, 144 mm. pitkä; muotoa sopii verrata kuv. 32:een.
429. H e i t to k e ih ä ä n  te r ä ,  jonka varsiputki on särjetty, 177 mm. 

pitkä.

Näistä sanotaan löydetyiksi pari kupurasolkea talon tallin koh
dalta, toinen pari läävän luota. Kun mäkikumpuun läävän takana 
oli kaivettu perunakuoppaa, oli kertomuksen mukaan siitä löydetty 
kirves, keihäs, pyssynpiippu (? !), hopeinen metali (luultavasti raha) 
ja  vaskikapineita ; näiden läheisyydessä veitsenvarsi ja  kupurasolki.
Vuonna 1884 toin museiin kummusta löydetyn rautaisen tu u r a n -  
te r ä n ,  joka on lähes 380 mm. pitkä (H. M. 2298: 162). — Kun 
mäkikumpua v. 1885 tutkin, huomasin lähellä vanhaa kuoppaa nu r
men ja  kivensekaisen hiekan alla tuon ohuen m ustan maakerroksen, 
joka on pakanuuden aikuisissa haudoissa tavallinen, vaan en m itään 
uu tta  hautaa enää kummusta löytänyt, joka kivikkona oli työläs 
kaivaa.

Ivaslian hovin asuntorakennuksen edustalla löydettiin kesällä 
1891 mäkirinteessä puutarhassa nokisesta m aasta useita kuvitettuja 
saviastiain palasia ja painokivi poltetusta savesta (kuva 480; H. M. 
2768: 00).

Timoskalan kylässä on Pietari Sinkon perunakuoppaa tehdessä 
löydetty rautainen m ie k a n  v ä i s t i n r a u t a  (kuva 498), jonka v. 1884 
toin museiin (H. M. 2298: 151).
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Hytinlahden kylän 13 nrossa on Esko Asikaisen pellosta löydetty 
kaksi pronssipalaa, jotka ehkä ovat valantatähteitä (H. M. 2298: 165).

Kivipellon ensimmäistä numeroa on Heikki Penttisen perillis
ten talo Vuoksen rannalla vastapäätä Timoskalan kylää. Talon ym
pärillä olevista pelloista sanotaan löydetyksi milloin mitäkin, eten
kin talon eteläpuolelta. Löytöjen joukosta mainitaan pronssinen ran
nerengas, joka oli ollut keskeltä paksu ja  päistä kapea, iso leveäkan- 
tainen vaskisormus ja  pyöreä vaskilevy, jonka toisella puolella oli 
ollut nasta keskellä. Täältä löydetyistä esineistä sain kesällä 1884 
halttuuni (H. M. 2298: 152 ja  153) pronssisen k e t ju n k a n n a t t im e n  
sitä laatua, jota nähdään kuv. 276:ssa, ja  erään toisen k u v ik k a a n  
p r o n s s ie s in e e n  o sa n  (kuva 514), m uut kaikki olivat aikoinaan 
joutuneet vaskenvalajien käsiin taikka hävinneet. — Kesinä 1886, 
87 ja  88 toimitin vähäisiä tutkimuksia talon ympärillä. Kesällä 1886 
en löytänyt m itään mainittavaa. Kesällä 1887 löysin talon läheltä 
sen ja  rannan välisestä pellosta vanhoja talon perustuksia ja  niiden 
ympärillä n i i t t a u s n a u la n  p u o lis k o n , s ie r a n  ja  v i is i  s a v ia s 
t i a n  p a la a  (kuva 489; H. JVL 2555: 1—3). Peltoharjusta talon lou
naisella tahi eteläpuolella löydettiin harm aanruskea h io n ta k iv i  
(kuva 491 ; H. M. 2555: 4), jonka leveät sivut ovat kuperoiksi hiho- 
tut, kuten kivikauden tahkokivissä, vaan samalla täynnä uurteita, 
jotka ovat voineet syntyä pienien teräkalujen (esim. naskalien) hiho- 
misen kautta; samasta paikasta saatiin noin 6 0  s a v ia s t ia in  p a 
l a s t a  (kuva 490, vert. k. 432; H. M. 2555: 5), jotka kaikki ovat 
ilman ornamentteja. Noin 0,4 kilomeeteriä talosta etelään päin ta
vattiin erään aidan vierestä vanhoja talonjäännöksiä ja  niiden luota 
tulirauta, rautalevy, kaksi saviastianpalaa (vert. k. 448), kaksi lasi- 
palaa ja  kaksi nahkapalaa, jotka ovat osia jalkineesta (H. M. 2555: 
6—9). — Kesällä 1888 löydettiin talon läheltä kolme ta ittunu tta  
rautanaulaa, punasinertävä korkoviiruinen lasipala ja  15 saviastiain 
palaa (H. M. 2593: 1— 3).

Kiisanlahden kylän pellolta löysi talollinen Eerikki Puputti v. 
1879 erään kallion vierestä kiviraunion alta m ustan mullan seasta 
pronssisen r a n n e r e n k a a n  (kuv. 508), jota ehkä on käytetty toisen 
samallaisen kanssa yhdessä samalla käsivarrella (H. M. 2206: 8). — 
Samassa kylässä on A ntti Javanaisen pellosta, vanhan talonpaikan 
läheltä löydetty k a k s ih a a r a in e n ,  535 mm. pitkä, r a u t a  (H. M. 
2298: 163), jonka toinen haara on ta ittunu t ja  toinen kahdessa koh
dassa lävistetty. — Eräästä Kiisanlahden kylän maihin kuuluvasta,

7
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Unnunkosken laivasillan lähellä olevasta saaresta oli löydetty p r o n s 
s in e n  r a n n e r e n g a s  (kuva 509). Sen lunastin v. 1887 löytäjältä 
ja  saapui se 1891 museiin (H. M. 2768: 1).

Humalapellon kylän pelloista on kertomuksen mukaan löydetty 
pari rannerengasta ynnä m uita muinaiskaluja, ja  uutta  m aantietä 
tehdessä eräästä pienestä m äestä niinikään joitakuita outoja kaluja, 
vaan nämä kaikki ovat aikoinaan hävitetyt. Kesällä 1887 tutkin 
tohtori K. Grotenfeltin kanssa m ainittuja peltoja, vaan koska en voi
nu t saada tarkkoja tietoja löytöpaikoista ja  kasvava toukolaiho esti 
laajempia tutkimuksia, en m itään m ainittavaa löytänyt. Mäestä uu
den maantien laidassa löysimme kivikosta hiilien ja  palaneiden ki
vien ohelta 2 4  s a v i a s t i a in p a la a  (kuva 488; H. M. 2554).

Rammasaaresta (Särkisalon kylän m aata) on Juhana Puputin 
pellosta Pietari Puputin ladon kohdalta löydetty p ro n s s in e n  k e t-  
ju n k a n n a t in  (kuva 277 a, H. M. 2298: 159). — Rammasaaren Oh- 
von talon luota löydettiin tuonoin pellosta raakatekoinen, vaskinen 
s i ip io p ro s a ,  josta toinen siipi on poissa (H. M. 2298: 160). Keski
osaan on kuvattu piispapyhimys ja  täm än olkapäiden viereen kaksi 
pientä pyhää pilvien päällä; säilössä olevaan siipeen on kuvattu 
kolme paria pyhimyksiä päällekkäin. — Kerrotaan, että  Ohvon ja  
Puputtien pelloista on ennen löydetty paljonkin muinaiskaluja.

Hovinsaari on, kuten jo ennen osoitettu, muinaislöytöihin näh
den merkillisimpiä paikkoja ei ainoastaan Räisälässä, vaan koko maas
samme. Edellä esitetyn lisäksi on tässä saaren muinaisjäännöksistä 
kerrottava seuraavat seikat: Y. 1863 lahjoitti varatuomari J. Ny- 
grén Hist, museille pronssisen s o ik e a n  k u p u ra s o l je n  (kuva 1631 
J . R. Aspelinin ennen m ainitussa kuvateoksessa; vert. k. 259), joka 
oli Hovinsaaresta löydetty (H. M. 531). — Viipurilaisen osakunnan 
v. 1876 lähettäm ä retkikunta toi Hovinsaaresta p r  ons s is  o lje n  (kuva 
505), joka oli löydetty Poikselän perillisten talon pellosta, ja  k o lm e 
k e ih ä ä n r a u ta a ,  joista kaksi on kuvattuna kirjassa »Muinaisjäännöksiä 
j. n. e.» kuv. 1630 ja 1637 ja  yksi lienee löydetty Särkisalon kylän man
tereita (H. M. 1922: 413— 6). —  Vuonna 1884 paikalla käydessäni 
sain sieltä viisi m uinaiskalua: pronssista valetun, linnunpäähän pää t
tyvän v e i ts e n v a r r e n  p o n s ip u o le n  (kuva 497), joka oli löydetty 
Hovimäen itäkoillisella puolella olevasta pellosta (toisen kertomuksen 
mukaan Autiomäen om enam aasta); hevoskengänmuotoisen p ro n s s i-  
so lje n  p u o lis k o n  (kuva 506), joka oli löydetty samasta paikasta 
kuin edellinen; pronssista valetun k o rv a lu s ik a n  v a r s ip u o le n  (kuva
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281), jonka löytöpaikaksi sanottiin Hynnisien aittarivin takana ole
vaa pellonpäätä; ruodolla eli karalla varustetun h e i t to k e ih ä ä n  t e 
rä n  (kuva 496), joka sanottiin löydetyksi Hynnisien talon luoteispuo
lella olevan pellon rannanpuoleisesta päästä ja  on sentapainen kuin 
kuva 1650 kirjassa »Muinaisjäännöksiä j. n. e.»; ison k e ih ä ä n r a u -  
d an  (kuva 494), joka oli löydetty m aantietä tehdessä suuren kiven 
alta Kuusikkomäen itäpuolelta (H. M. 2298: 154 — 8). — Keväällä 
1885 saapuivat museiin rovasti J . F. Grönlundin kautta Hovinsaa- 
rella löydetyt: pronssinen r a n n e r e n g a s  (kuva 507) ja  pronssinen 
k o rv a p u tk i  sitä muotoa, jota nähdään kuv. 274:ssä, paitsi että kes
kellä on spiraalikuvio (H. M. 2384). — Kesällä 1886, jolloin toimit- 
telin edellä kerrottuja tutkim uksia Tontinmäellä, sain Hynnisien pel
lolta löydetyn särkyneen g r a n a a t t i l u o d in  (H. M. 2520: 50). — 
Kesällä 1887 tutkin m uutam ia Kuusikkomäen vieressä olevia pieniä 
kiviraunioita, joista löytyi paitsi hiiltä ja  tuhkaa 170 mm. pitkä v e it-  
s e n r a u ta ,  jonka varrenleveinen kaksireikäinen litteä ruoto on 70 
mm. pitkä, harm aanpunertava s ie r a  ja  s a v ia s t i a n p a la s ia  (kuva 
460) pari kappaletta (H. M. 2553: 24—26). Samana kesänä sain 
Hynnisien talosta seuraavat lapsien ympärillä olevista pelloista löy
täm ät esineet: k u o la in r a u d a t ,  joiden isot (85 à 90 mm. laajat) 
suupielirenkaat ovat latiskaisia; r a u ta in e n  h ih n a n ja k a ja  (kuva 
499); p r o n s s in e n  r i n t a r i s t i  (kuva 519), sydämen muotoinen (H. 
M. 2535: 6—8). — Kesällä 1888 toin museiin hienorautaisen varsi- 
putkella varustetun h e i t to k e ih ä ä n te r ä n  (H. M. 2590: 9), jonka 
kärki on ta ittunut ja  joka oli löydetty kiven alta Kuusikkomäen rin
teestä Iivosien riihen ja  naapuritalon läävän väliltä; samalla m at
kalla sain myös k ä s ik iv e t  (kuva 522), jotka olivat löydetyt Hovi- 
mäen pellosta noin 200 meeteriä talosta pohjoiseen tahi luoteiseen 
päin (H. M. 2590: 12).

Lehtori O. A. Forsströmin kautta on museiin saapunut h o p e i 
n e n  h e v o s k e n g ä n m u o to in e n  so lk i (kuva 504), jo ta on sanottu 
Räisälässä löydetyksi (H. M. 2306: 2).

Käkisalmi.

Eräs Käkisalmen kaupungin porvari oli 1880-luvun alkupuo
lella kaivaessaan m aata pienellä raastuvan lähellä olevalla tontillaan
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löytänyt pronssisen so ik e a n  k u p u ra s o lje n  (vert. k. 259), joka 
1886 joutui hist. museiin (H. M. 2520: 49).

Käkisalmen vanhassa linnassa tutkin kesällä 1891 maisteri A. 
Hackmanin kanssa erästä keskellä linnanpihaa olevaa kumpua. Tä
män tutkimuksen tuloksista aion kertoa toisessa kirjassa. Mainitsen 
tässä ainoastaan, että pakanuuden aikuisia esineitä tavattiin linnan
pihan alimmissa kulturikerroksissa.

Arapialaisia rahoja on tuonoin löydetty Vuoksen rannalta Ten- 
kalahden kylästä.

Kaukola.

Rokosinan kylässä asuvan Tuomas Hirvosen pellonmäestä oli 
löydetty rautainen m ie k a n k a h v a  (kuva 1628 J . R. Aspelinin ku
vateoksessa »Muinaisjäännöksiä j. n. e.»), joka Viipurilaisen osakun
nan v. 1876 lähettäm än retkikunnan kautta on tu llu t museiin (H. 
M. 1922: 432). — Samasta pellonmäestä, joka on noin 0,4 kilo- 
meeteriä Tuomas Hirvosen talosta etelään päin ja  jonka yli pohjoi
sesta etelään on tehty kahden pellon välinen kiviaita, löysi m ainittu 
talollinen v. 1886 kynnetystä mäkirinteestä aidan länsipuolelta prons
sista valetun so ik e a n  k u p u r a s o l je n  (kuva 263), jonka v. 1887 
toin museiin (H. M. 2535: 2). Samalla kertaa sain lunastaa prons
sista valetun k e t ju n k a n n a t t im e n  (vert. k. 267), joka lienee löy
detty samasta mäestä kuin edelliset taikka tuotu taloon Koverilan 
Kulhaniemestä (H. M. 2535: 3). — Näiden löytöjen johdosta tutkin 
kesällä 1887 edellä m ainittua pellonmäkeä. Kiviaidan länsipuolella 
on nähtävästi ollut pakanuuden aikuisia hautoja, jotka, kyntömaassa 
ja  m atalassa kun ovat olleet, aikojen kuluessa ovat kadottaneet al
kuperäisen sisällyksensä. Ainoastaan tulen jälkiä (hiiltä ja  palanutta 
kiveä), o san  s i r p in t e r ä s t ä  ja  k o lm e  s a v ia s t ia n p a la a  (kuva 484, 
vert. k. 432) löysin mäen rinteistä (H. M. 2557). — V. 1884 toin 
museiin sievätekoisen, tamaskoidun, vaan pahasti ruostuneen, ohuella 
varsiputkella varustetun k e ih ä ä n te rä n , joka oli löydetty Rokosinan 
toiseen numeroon kuuluvan Heikki Puputin talon länsipuolella ole
vasta pellosta (H. M. 2298: 169). — Kesällä 1887 sain lunastetuksi 
p r o n s s ik e l t in  eli kirveen, joka oli löydetty Mikko Puputin  tuvan 
alapuolelta entisen läävän seinän vierestä (H. M. 2535: 1). Koska 
täm ä oli ainoa pronssinen teräase, joka on Käkisalmen kihlakunnan
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alalta löydetty, kävin löytöpaikkaa tarkastamassa, vaan en tuosta ko
vasta savimaasta mitään m ainittavaa löytänyt.

Säppäisien kylässä on A ntti Ruuskan saunan alapuolella hiek
kainen peltomaa, josta kertomuksien mukaan useasti on löydetty sekä 
ihmisluita että kapineita. Tässä kaivatin kesällä 1887 lähellä ran
taan vievää polkua esille pari hautaa, toinen aikaihmisen ja  toinen 
lapsen. Molemmat olivat haudatut puhtaasen hiekkaan noin O,e m. 
syvyyteen. Sekä luiden ohella että ylempänä oli paljon hiilenpala- 
sia. Ruum iit olivat nähtävästi haudatut lautakirstuihin, kyynärvar
ret poikki ruum iin ja  pää käännetty vähän oikeaan olkapäähän päin. 
Mitään esineitä ei haudoista löydetty ja  lienevätkin näm ä olleet ver
rattain  myöhäiseltä ajalta. Pääkallot tuotiin museiin.

Kymmenkunta meeteriä edellä m ainituista haudoista ylöspäin 
löydettiin vanhempi hauta, joka kumminkin nähtävästi oli jo ennen 
mullistettu. Tässä oli ruokamullan alla iso kasa nokisia ja  tulessa 
hapraantuneita kiviä sekä m ustaa maata. Kivien alla oli vähän häm 
mentyneessä järjestyksessä yhden aikaihmisen ja  yhden pienen lap
sen luut, ja näytti siltä kuin olisi lapsi ollut haudattu  aikaihmisen 
sylissä. H audasta löydettiin seuraavat esineet, jotka ovat luetellut 
Hist, musein luettelossa päänumeron 2558:n alla seuraavassa järjes
tyksessä.

1. Yaskilevyn pala, 58 mm. pitkä ja  38 leveä.
2. Seitsenkulmaisen napin tapainen rauta, 40 mm. leveä; keskellä

on 6 mm. laaja pyöreä reikä.
3. Silmukkapäinen rautavarras, 51 mm. pitkä.
4. Rautainen avain (kuva 60).
5. Rautainen solki (kuva 243).
6. Iso pii, tulen paahtama.
7. Siera, ruskeanharmaa, 87 mm. pitkä 60 leveä ja 14 paksu; hi

vutettu on yksi kapea ja  yksi leveä sivu.
8. Saviastiainpalasia (kuvat 481—3), 17 kappaletta, ainakin kah

desta eri astiasta.
9. H iiltyneitä vehnänjyviä ja  heinänsiemeniä; — kalanruotia ja

m uita luita.

Pienen lapsen kaulassa oli
10. Pronssinen kaularisti (kuva 228).
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Järvenpään kylään kuuluvan M atti W iinasen talon m aalta sa
nottiin löydetyksi varsiputkella varustettu k e ih ä ä n te r ä  (vert. k. 
31), joka on pahasti turm eltu ja  jonka v. 1884 toin museiin (H. M. 
2298: 170).

Koverilan kylässä on Kulhaniemestä valtamaantielle vievän tien 
kaakkoispuolella korkeita kallioita eräällä pellolla, joka viettää kaak
koispuolella oleviin taloihin päin. Tällä pellolla tutkin kesällä 1887 
tohtori K. Grotenfeltin kanssa erästä kyntömaan alla olevaa lattian 
tapaista kivilatomusta, joka oli noin 3,6 m. pitkä pohjoisesta etelään 
ja  1,8 m. leveä lännestä itään. Tämä oli laadittu nyrkin tahi kah
den kokoisista kivistä, jotka useissa paikoissa olivat nokisia ja  tu 
lessa hapraantuneita. Lähellä latomuksen eteläpäätä oli iso kivi, 
jonka lu o te is -ja  pohjoispuolella oli hiiliä ja  saviastiainpalasia. Näitä 
oli myös latomuksen pohjoispäässä ja itäreunalla. Tästä paikasta 
on museiin tuotu: s ie ra , tulen paahtam a p ii  ja  120 saviastiainpa- 
laa, jotka kaikki ovat kuvitusta vailla (H. M. 2559).

Hiitola.

Hannolan eli Lipolan kylässä on Hannolan Ierikän talon vie
ressä hiekkakummulla H a n n o la n  p e tä jik k ö . Tässä kasvoi vielä 
kolme vuosikymmentä takaisin iso joukko vanhoja ylen paksuja pe
täjiä, joita ei kukaan ollut uskaltanut hakata, koska ne olivat pyhi- 
tyspuita ja  paikka pyhä. Nykyään ne ovat kuitenkin kaikki paitsi 
kahta kaadetut. Kum puun on kaivettu tiheään syviä kuoppia, joista 
on luita löydetty. — Saman talon pellolla (talosta itään, valtamaan
tiestä pohjoiseen) on kapea, kyntöm aata vähän korkeampi kivi- ja  
hiekkaperäinen maakaistale, jo ta kutsutaan k a lm is to k s i .  Tätä kai
voin vähän jo v. 1884. Maan pinnalla ja  nurm en alla oli päänko- 
koisia kiviä; näiden alla oli mullansekaista hiekkaa ja  sitten puh
taam paa hiekkaa; hiekan alla oli taas ohut m usta maakerros, jossa 
oli hiilen sirpaleita ja  osaksi nokisia hapraita kiviä. M ustan maa
kerroksen alla oli puhdasta hiekkaa, josta (noin 0,75 m. m aanpinnasta 
ja  0,37 ohuesta m ustasta maakerroksesta) löysin luurangon, jonka pää 
oli lännessä ja  ja la t idässä, polvet vähän koukussa ja  kädet yhdessä 
lantioiden välissä. Haudassa oli jäännöksiä kirstun laudoista ja  oikean
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lantion vieressä ruostunut v e i t s e n r a u t a  (H. M. 2298: 173), muo
doltaan verrattava kuv. 24:ään, vaan kapeampihamarainen ja  leveäm- 
piteräinen. Kesällä 1885 tutkin samassa kalmistossa kolme hautaa, 
jotka olivat samantapaisia kuin edellinen, paitsi että päät olivat enem
män lounaasen päin ja  kädet mikä missäkin asem assa.1) Kapineita 
en näissä haudoissa löytänyt. Erään luurangon jalkojen vieressä oli 
pieni mädännyt pääluu. Kolmeen viimeksi m ainittuun luurankoon 
kuuluvia pääkalloja on prof. K. Hälisten m itannut ja  ovat ne nume
roina 4, 5 ja  15 viimeisessä taulussa hra K:n kirjoituksessa »Maté
riaux pour servir à la connaissance des Crânes des peuples Fin
nois», joka on painettu Suomen tiedeseuran julkaiseman »Bidrag till 
kännedom af Finlands natur och folk» 44:een vihkoon.

Kopsalan kylästä on Viipurilaisen osakunnan kautta saapunut 
museiin p u o l ik e ih ä s  (sponton), jonka molemmille lapoille on kuvattu 
kaksipäinen kruunattu  kotka (H. M. 1922: 433).

Kilpolansaari Laatokassa on kahden kapean salmen kautta jaettu  
kolmeen osaan. Pohjoisen salmen pohjoispuolella on K ilp o la n  ky
lässä Esko H a n n u k a is e n  maalla erään notkon rinteessä kujaisien vie
ressä pieni koppoli eli aitaus, joka paikalla ollessani kesällä 1885 
suureksi osaksi oli rukiina. Tätä paikkaa kutsutaan K a lm is to k s i  ja 
on siitä löydetty ihmisluita ja  miekka, jonka pitäjän siltavouti sano
taan toimittaneen Viipuriin. — Ruishalmeen viereisestä nurm ettu
neesta m aasta löydettiin O,e meeterin syvyydestä noin 12 vuotisen 
lapsen luuranko. Pää oli länteen päin ja  kallellaan niin, että  ohimo 
oli oikeata olkapäätä vastaan ; oikea käsi oli vasten vasenta kyynys- 
päätä ja  vasen vasten sarvenaluun oikeata yläreunaa, Lapsen kau
lassa o li2)

4. Hopeinen kullattu helmi, kahdesta yhteenliitetystä ontosta puo
lipallosta muodostettu.

Reisiluiden välissä oli
5. Luinen kotelo, kirjattu molemmin puolin (katso kuvaa 492).

*) Näistä sekä muista hautatutkimuksistani vv. 1885 ja 1886 löytyy 
käsikirjoituksena yksityisseikkoihin menevä kertomus Muinaistieteellisen toi
mikunnan arkistossa.

s) Tähän merkityt numerot löydetään Hist, musein luettelon päänume- 
ron 2486:n alla.
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Edellisen vieressä oli aivan pienen lapsen luuranko, jonka pää 
niinikään oli länteen päin. Tämän kaulassa oli

6. Hopeinen helmi, pieni, melkein sormuksen muotoinen.

Viimeksi m ainitun pikkuisen ja  mätäneen luurangon vieressä 
oli vielä kolmas (edellistä vähän suuremman) lapsen luuranko, sekin 
asetettu samaan suuntaan kuin edelliset. — Kaikkien luurankojen 
ym pärillä oli m ustaa nokista m aata ja

7. Raudankuonaa.

Kilpolan kylästä sain kesällä 1884 seuraavat, kylän Laatokan 
saaressa olevista rintam aista löydetyt, esineet, joilla Hist. musein 
luettelossa ovat numerot 2298: 174— 184 ja  189:

174. P ro n s s in e n  k e t ju n k a n n a t in  (vert. k. 275), pieni, löydetty 
A ntti Pöystin pellosta.

175. P r o n s s in e n  h e ly  (vert. k. 333), löydetty sam asta pellosta 
kuin edellinen.

176. H ih n a n ja k a ja  (kuva 326), pronssista valettu, löydetty Pöys- 
tinm äeltä Juhana Pöystin riihen luota.

177. M ie k a n k a h v a n  n u p p u  eli ponsi (vert. k. 29) raudasta, pyö
reä, 52 mm. leveä ja  30 paksu, löydetty Matti Ierikäisen ran
tapellosta.

178. K a k s in u p p u in e n  r a u ta ,  voimistelupainojen tapainen, vaan 
niitä paljon pienempi (pallonmuotoisien nuppujen läpim itta 
on 35 mm. ja  koko raudan pituus 118 mm.), löydetty Matti 
Ierikäisen talon maalta.

178. P a la  k e t ju n k a n n a t t im e s ta ,  joka on ollut kuv. 272:n osoit
tam aa muotoa, löydetty D m itri Borissovan pellosta.

180. Monikorvainen vaskirengas, löydetty sam asta pellosta kuin 
edellinen.

181. Rautaesine (kuva 500), jonka pohjassa on pieni pyöreä reikä, 
löydetty Paavo Hannukaisen pellosta.

182—4. K o lm e  h ih n a n ja k a ja a  (vert. k. 83), pronssista valettua, 
nähtävästi semmoisina kuin ne valinkivestä tahi -hiekasta ovat 
lähteneet puhdistamattomina, löydetyt yhdessä Tymälänmäellä 
Omeli Levoskan kiviläävän perustaa raivatessa suuren kiven 
alta noin O,e m. syvyydessä.

189. Kivihelmi (kuva 513) valkoista ruskeanviiruista kiveä.
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Kesällä 1885, jolloin Kilpolansaarellakin kaivatin maata mo
nessa paikassa ‘), m uun muassa ennen m ainittua Hannukaisen kal
mistoa, Kauppilanmäen Kaivomäkeä, (jossa ruum iit olivat haudatut 
päät etelään ja  ja la t pohjoiseen ja  näiden yläpuolella oli 5 sm. 
paksu hiilensekainen maakerros) sekä Pöystinm äen Kiessyinmäkeä, 
saapuivat kauttani museiin: O p ro sa  (kuva 520), vaskesta valettu, 
löydetty Rietrik Pöystin talon länsipuolella olevasta notko-ojasta; 
pienen vaskisen n e u la p u tk e n  y lä p u o l i ,  löydetty Ruskeankiven Ie- 
rikäisen pellosta; la s ih e lm i (kuva 510), musta, keltaviiruinen. (H. 
M. 2520: 35, 36 ja  38). — Kesällä 1888, jolloin pikimmiten kävin 
saarella alla m ainittua hautaristiä hakemassa, sain Kilpolasta mus
tan lasi- eli k iv ih e lm e n  (kuva 198; H. M. 2590: 16), joka on val
kealla, punaisella ja  viheriällä kuvitettu ja  löydetty Kauppilanmäen 
Ierikäisen rantapellosta, sekä hiekkakivestä hakatun h a u ta r i s t i n  
(kuva 521; H. M. 2590: 17) jalustoineen, jotka löydettiin v. 1886 
samasta pellosta kuin edellinen vanhan saunan vieressä olevasta 
kummusta.

Tounaan kylästä, joka ynnä Kilpolan ja  Haapalahden kylät 
on lvilpolansaarella, oli Olli Vihavaisen lesken pellosta Juoponkum- 
m un eteläluonaiselta juurelta löydetty pronssinen so ik e a  k u p u ra -  
s o lk i (vert. k. 259), jonka palkimenorret ovat rum asti solkeen. nii
ta tu t; sen sain kesällä 1885. H. M. 2520: 40.

Haapalahden kylässä tutkin kesällä 1885 Hassietarhaa, Ome- 
namäkeä, Ristonmäkeä, Latsimäkeä, Kirkkonientä ja  Tannisen peltoa. 
Hassietarhasta, Omenamäestä, Latsimäestä ja  Tannisen pellosta löy
sin ihmisluita, jotka kahdessa viimeksi m ainitussa paikassa olivat 
hajalleen myllätyt, Latsim äestä sitä paitsi 8 tuum aa pitkän p r o n s 
si k e tju n  (kuva 493; H. M. 2486: 3), jonka vahvikkeeksi renkaiden 
läpi on ollut pujotettu hieno nahkapaula. —  Samalla matkalla sain 
kylästä seuraavat esineet: Pronssinen r i n t a r i s t i  (kuva 518 a ja b), 
josta yläpää on ta ittunu t pois, löydetty Kaarle Tattarin alapellon 
ojasta Lavakummun rannanpuolelta (H. M. 2520: 41); k irv e s  sitä 
muotoa, joka nähdään kuv. 1523:ssa J. R. Aspelinin kuvateoksessa 
»Muinaisjäännöksiä j. n. e.», löydetty Simo Tutin lahdenpuoleisesta 
pellosta kivikkokummun länsipuolelta (H. M. 2520: 47).

‘) Katso edellä mainittua kertomustani Muinaistieteelliseu toimikun- 
non arkistossa.

8
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Huiskunniemen kylän rannalla on Leppäniemi niminen maa- 
paikka, jossa on Simo Tattarin pelto. Tästä pellosta on »kivikko- 
mäkkummun juuresta pihlajan kohalta» löydetty k a k s i pronssista 
valettua s o ik e a ta  k u p u ra s o lk e a  (H. M. 2298: 185 ja  186; vert. 
k. 259). Näitä solkia on monta vuotta pidetty setolkan vaskien ase
massa, jonka tähden niihin on lyöty reikiä ja  lisätty rautaliitteitä. 
Kesällä 1884 sain halttuuni näm ät sekä v a s k is o rm u k s e n  (kuva 
297; H. M. 2298: 187), jonka kantaan on piirretty mies aseineen ja  
joka on löydetty Matti Kokon pienestä pellosta (Huiskunniemi Nro 2).

Kavosalmen kylässä on Sipri Ijäksen talo K a lm is to k u m -  
m u lla , jo ta kesällä 1885 tutkin. Kummusta, jonka maakamara on 
kovaa aherikkoa, on kertomuksen mukaan tu llu t esille useita luuran
koja, joiden päät ovat olleet itään tahi koilliseen päin ja  ja la t län
teen tahi lounaasen. Sillä luurangolla, jonka minä (0,25 m. syvyy
destä) löysin, oli sitä vastoin pää lännessä ja  ja la t idässä. — Sipri 
Ijäksen lähellä olevasta pellosta »Matomäen nenästä louhen vierus
tasta» oli joku vuosi ennen löydetty pronssinen s o ik e a  k u p u ra s o lk i  
(vert. k. 258), jonka v. 1884 toin museiin (H. M. 2298: 188).

Unholan kylästä sain kesällä 1884 omituisen pronssiesineen 
(kuva 503, H. M. 2298: 190), joka ehkä on ollut jonkunmoinen ket- 
junjakaja ja  joka oli löydetty M atti Huuhkan pellosta (Unkola Nro 2).

Nekvolan kylän toisesta numerosta on neljä taloa rakennettu 
kummulle, jota on kutsuttu  Pihlajamäeksi. Kyläryhm ä kattaa mel
kein koko kummun. Kesällä 1885 sain kylästä tulen turmeleman 
h e lm e n  (kuva 512; H. M. 2520: 42), joka on kuvitetusta meri va
hasta tahi keltaisesta lasista tehty ja  löydettyä Pihlajamäen vieressä 
olevasta Puputin  pellosta, sekä v a s k is o rm u k s e n  (kuva 516, H. M. 
2520: 43), joka oli löydetty Pihlajapellosta. Itse kum m usta (Pih
lajamäestä), joka muinoin melkein kokonaan lienee ollut kalmistona, 
kerrottiin tuonoin löydetyksi m uun muassa pronssinen soikea kupu
rasolki. — Kun 1885 mäkeä kaivatin, tavattiin noin 0,2 m. syvyy
dessä ja  vähän syvemmällä paljonkin ihmisluita, vaan melkein kaikki 
olivat nähtävästi jo ennen paikoiltaan siirrettyjä. Mitään m äärättyä 
asemaa ilm ansuuntiin nähden ei luurangoille ainakaan enää tun tu 
nut olevan: eräällä oli pää pohjoiseen, toisella koilliseen ja  kolman
nella melkein etelään. Ne olivat nähtävästi haudatut seljälleen pak- 
supuisiin altaantapaisiin arkkuihin. Kum m un luoteisosasta otin yh
den pääkallon, jonka läheisyydestä löysin pienen päästä lävistetyn
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k o v a s im e n  (H. M. 2486: 1). Kallo on ennen m ainitussa prof. K. 
Hällstenin taulussa m erkitty 2:n numerolla.

Mustolan kylästä sain kesällä 1885 p a la n  p r o n s s ik e t ju s ta  
(vert. k. 502 a; H. M. 2520: 44), joka oli löydetty Arkimäestä (Mustola 
Nro 26), ja  lävistämällä kuvitetun pronssisilan (H. M. 2520: 46), 
Pakarisen talon saunan luota (Mustola Nro 25) löydetyn. — Samana 
kesänä tutkin Mustolassa Pajamäen vieressä olevan Antti Lampisen 
talon pihaa, johon on ruum iita haudattu paksupuisiin lautakirstuihin 
päät lounaasen ja  ja la t koilliseen, niin myös korkeaa Riihimäkeä 
(Mustola Nro 25), jonka ym päristöstä on kertomuksien mukaan pal
jon kapineita löydetty, vaan en tästä mitään m ainittavaa tavannut.

Petkolan kylässä on Petter Riikosen Rokko nimisellä tilalla 
Ruskianriutan pelto. Tästä on tuonoisina aikoina löydetty muinais
kaluja, joista yksi k e t ju n k a n n a t in  (kuva 277, H. M. 1922: 434) 
on Viipurilaisen osakunnan kautta saapunut museiin. — Samassa 
kylässä on valtamaantien laidassa Kalmisto niminen kumpu, jonka 
päälle on talo rakennettu. Sen viereisestä pellosta sanotaan vanhoja 
vaskeja (ketjunkannatin ja  risti) löydetyiksi. Kum pua kesällä 1885 
tutkiessani tavattiin noin puolen meeterin syvyydessä luuranko, jonka 
pää oli pohjoisluoteiseen ja  ja la t eteläkaakkoon. Ruumis lienee ollut 
haudattu  kaitaan kannella varustettuun puualtaasen.

Tenholan kylän ensimmäisen ja  toisen tilanumeron rajalla on 
lähellä Laatokan lahden ran taa neljä maakummaketta, joita kutsu
taan S ä s s y n ä k u m m u ik s i .  Kaksi näistä on Simo Kokon maalla 
(Tenhola Nro 1) ja  toiset kaksi A ntti Tutin (Tenhola Nro 2). Ko
kon maalla olevaa rannanpuoleista kumpua (Rantakumpua) on tie
detty kalmistoksi, koska ihm isluita ja  »Vennäin ristiä» oli kyntäessä 
sen luota löydetty. Kumpu on sylen korkuinen, pohjoisesta etelään 
noin 30 meeteriä pitkä ja  idästä länteen 15 leveä. Monessa pai
kassa maanpinnalla tun tuu  ikäänkuin neliskulmaisia kivikehiä, joiden 
kunkin sisällä m aa on hiukan kuopallaan. Enim m ät kehät ovat lä
hes 2 m. pituisia, noin O,e m. leveitä ja  on niiden pituussuunta län
nestä itään. Maa on kohta turpeen alla kovaa kivikkoa, jo ta kai
vaessa saa käyttää rautakankea yhtä paljon kuin lapiota. — Kun 
kesällä 1885 Rantakum pua kaivatin, löytyi kohta pohjoispäässä pää
kallo ja  m uita luita noin 0,4 m. syvyydessä. Nämä olivat selvään 
ennen siirrettyjä. Noin 2 m. päässä näistä oli taas hajanaisia luita 
ja  sitten taaskin 2 m. päässä noin 0 ,35 m. syvyydessä luuranko, jonka 
pää oli länteen ja  jalat itään päin. Tämäkin hauta oli nähtävästi
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jo ennen tarkastettu, vaikka enimmät luu t olivat paikoilleen jätetyt. 
Luurankoon kuuluva pääkallo on prof. Hällstenin m ainitussa tau
lussa nro 11. Kummun kaakkoisessa kulmassa kaivoin erään kivi
kehän sisäpuolelle haudan, josta löysin hajanaisia ihmisluita. Lä
hellä tä tä  kummun eteläpäässä tapasin kohta turpeen alta ison mie
hen luurangon, joka sekin oli vähän epäjärjestyksessä. Tämän luu
rangon toin kokonaan Helsinkiin ja  on pääkallo prof. Hällstenin usein 
m ainitussa taulussa nro 10. Noin 3,s m. vastam ainitusta luuran
gosta löysin s ie r a n  (H. M. 2486: 2). — N äyttää siltä, että koko 
täm ä kumpu, vaikka se on ylen työläs kaivaa, olisi aarteenkaivajien 
eli hautojen ryöstäjien penkaama, koska en tavannut yhtäkään luu
rankoa, joka olisi ollut aivan asemillaan, vaan sen sijaan paljon siir
reltyjä hajanaisia luita.



Löytöjen kuvastam at olot.





K ansojen  pakanuuden aikana yleisenä ollut tapa varustaa vaina
jansa hautaan (joko hän sitten polttam attom ana haudattiin tai en
sin poltettiin) ei ainoastaan täydellä eläjän puvulla, vaan myös 
sillä kalustolla, jo ta  vainaja eläissään oli käyttänyt, on tehnyt ny
kyajan muinaistieteelle mahdolliseksi jossakin määrin kuvata kanso
jen oloja semmoisillakin ajoilla, joita eivät mitkään historialliset eli 
kirjoitetut lähteet valaise. Seuraavan esitykseni tarkoituksena on 
koettaa kuvata Etelä-Karjalan oloja pakanuuden ajan lopulla, mikäli 
näm ä olot kuvastuvat edellä kerrotuissa löydöissä. Pidän sopivim
pana rajoittaa tä tä  kuvausta Karjalan rautakauden loppupuoleen eli 
sen viimeisiin vuosisatoihin, koska verrattom asti suurin osa perus
tuksena olevista löydöistä (Suotniemen, Kulhamäen, Kekomäen, y. 
m. kalmistot) ovat tältä  ajalta, jota vastaan rautakauden varhempiin 
osiin luettavat löydöt ovat verrattain harvat. Kuvaukseni voi täten 
tulla yhtenäisemmäksi. M uutamissa kohdissa vaatinee esitys viit
tauksia myös myöhempien aikojen esineihin ja  tapoihin.

Selvyyden vuoksi ja ’an esitykseni useihin lukuihin, joissa esi
neet mainitaan ja  järjestetään sekä sen mukaan, mihin tarkoitukseen 
niitä on käytetty, että sen mukaan miten ne ovat tehdyt, joten sa
man asian kahdesti kertomista ei saattane kokonaan välttää. Alo- 
tan puvuista ja  niihin kuuluvista koristuksista ja, koska naispuvut 
monien vaskikoristuksiensa kautta ovat haudoissa verrattomasti pa
remmin säilyneet kuin miespuvut, otan edellämainitut ensin selitet
täviksi.

Naisten puku.

Paita.

Paita oli naisilla pakanuuden ajan lopulla kaksiniitisestä villa
vaatteesta tehty. Kuinka pitkä se oli, en saata sanoa, koska se



112

alimmaisena vaatteena ruum iin alaosassa ei ole ollut minkään me- 
tallikalun kanssa suoranaisessa yhteydessä ja  siten ei ole mätänemi- 
sestä säilynyt. Mitään jälkiä paidan »ylisiä» paksummista »alasista» 
en ole huomannut. — Kaulan ym pärillä oli paita poimuttu (ainakin 
useasti) ja  päärm ätty eli pallistettu siten, että  vaatteenlaita oli kään
netty sisään niin että reuna tuli kolmenkertaiseksi, jommoisena se 
tavallisesti kerratulla rihmalla ommeltiin kiinni. Päärm e eli lieve 
oli noin 4 —8 millim. leveä ja  näkyi joskus hieno nyöri olleen pan
tuna sisään vahvikkeeksi. Mitään erityistä kaulaliitinkiä ei näy pai
doissa olleen, päärme yksin päätteenä. Sen sijaan tun tuu  päärme 
joskus olleen ulkoonpäin käännetty; jota seikkaa kumminkin voinee 
selittää sitenkin, että joko paita tai paidansolki on pantu vainajalle 
nurin päälle. —  Leuan alla oli paidassa sepalus eli halki, jonka reu
nat olivat samaan tapaan päärm ätyt kuin kaulan ym pärys; kummin
kaan en näissä päärmeissä ole huom annut m itään vahvistusnyöriä 
sisällä. Paidan sepalus pantiin kiinni soljella siten, että soljen pal- 
jin pistettiin sepaluksen molempien reunojen läpi; joskus pantiin 
reunat leveältäkin päällekkäin. —  K uvat 403, 406, 407 sekä 374 b 
ja  osittain 375 osoittavat luonnollisessa koossa palasia paitavaat- 
teesta, jota myös mainitaan hautakertomuksissa seuraavissa num e
roissa: 2488: 7; 2596: 2; 2489: 74, 82, 90 a, 96, 107 ja  109; 2595: 15, 
19, 27, 30, 72, 79, 89, 117, 121, 127, 130 ja 137; 2491: 18 ja  63; 
2592: 17, 59, 62 ja  1 5 6 .1) —  Jälk iä paidasta, jos täm ä aina oli 
kaksiniitistä vaatetta, ei ole tavattu kaikista naishaudoista, joista vaa- 
tejäännöksiä on säilynyt.

Paidansolki, jolla paidansepalus suljettiin, oli ympyräinen ja 
tavallisesti vähän ulospäin mykevä, hopeainen (joskus tinainen tai 
vaskinen tai jostakin hopeasekoituksesta tehty). N äitä on löydetty 
12, *) nim ittäin Suotniemen kalmistosta poltettujen luiden ohelta yksi 
(2487: 50; kuva 232), Kulhamäen kalmistosta yksi (2596: 4, joka on

‘) Löytökertomuksista esinäitä koskevia selityksiä hakiessa muistetta
koon, että Suotniemen kalmistosta saaduilla esineillä on päänumero 2487 ja ne 
luetellaan sivuilla 1—11, Kulhamäen esineillä päänumerot 2488 ja 2596 ja ne 
luetellaan siv. 11—15, Kekomäen esineillä, joilla on päänum. 2489 ja 2595, 
luetellaan siv. 15—50, Hovinsaareii löydöt (num. 2491, 2492, 2553 ja 2592) 
luet. siv. 51—81, Lapinlahden Leppäsenmäen löydöt (pään. 2494) siv. 81—85 
ja Tiurin Linnasaaren löydöt (pään. 2591, 2740 ja 2988) siv. 85—90.

. l) Olettamalla, että sivulla 66 mainittu latiska paidansolki, joka on ku
vattuna 238 a ja h, on naisen (ja ei miehen) pukuun kuuluva.
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pahasti kulunut ja  muodoltaan verrattava kuviin 232 ja  237, vaan 
näitä paljon suurempi), Kekomäen kalmistosta viisi (2489: 106 - 
kuv. 233,'2489: 375 =  kuv. 231, 2595: 14 =  kuv. 236, 2595: 78 
=  kuv. 237, 2595: 114, joka on kullattu, =  kuv. 235), Hovin- 
saaren Tontinmäestä kolme (2491: 29, joka on tinainen ja  haljen
nut, 2592: 4, joka on verrattava kuvaan 233, ja 2592: 58. joka 
on litteä ja  vaskinen; kuv. 238 a ja  h), Lapinlahden Leppäsenmäen 
kalmistosta yksi (2494: 35, joka on iso, särkynyt ja  kuvitta) ja  vih
doin Tiurin Linnasaaresta yksi (2740: 17 --  kuv. 234). — Paljinvarus- 
tus (paljin pitimineen) on kai kaikilla ollut sentapainen kuin kuva 
237 osoittaa. Nämä vaskiset pitim et ovat olleet tinajuotolla soljen 
alapuolelle kiinnijuotetut ja  on kukin näistä tinan maassa ruostut
tua tai tulessa sulattua soljestaan irtaantunut, m uutam at sillä tiellä 
hävinneetkin. Tässä, kuten monessa muussakin suhteessa on 2592: 
58 (kuv. 238) poikkeuksena, siihen kun on paljinvarustus irtaantum at- 
tomasti ja  rum asti (kuvassakin näkyvillä) neljällä vaskinaulalla sol- 
keen niitattu. Viimeksi m ainittu solki nähtävästi ei olekaan teh
dessä soljeksi aiottu, se kun selvään onkin senlaatuinen korulevy eli 
hely (brakteat), jommoisia nähdään kuv. 337 ja 338 ja  jotka ovat 
kai aiotut kannettaviksi helmien, silmukoilla varustettujen hopeara
hojen (vertaa kuvia 211 ja  212) ja  m uun mukaisten helyjen kanssa 
yhdessä kaulassa tai itsekseen ketjujen (paulojen) päissä. — Hyvin to
dennäköistä on muutenkin, että täm än tapaiset paidansoljet alkuaan 
ovat syntyneet helyistä eli brakteateista. Tähän viittaavat seuraa- 
vat seikat. Soljet (paitsi kaksi, joista myöhemmin) ovat vieläkin 
taikka ovat nähtävästi olleet varustetut reunasilmukoilla, jotka soi
jissa ovat tarpeettomat. Kun tuo reunasilmukka ja  siihen useasti 
liitetty rengas soljen luonteen mukaan on käännetty alaspäin, on sen 
kautta alkuaan koruhelyyn kuuluneet kuvat joutuneet alussuin, niin 
esim. arvokas pyhimys kuv. 235 ja  erään Tuukkalan kalmistosta saa
dun soljen kasvikuviot. *) Enimpien solkien koristekuvat ovat yhtä
läisiä molemmissa asennoissa, vaan huom attava on, e tt’eivät min
kään tääntapaisen soljen koristekuvat joudu luonnottomaan asemaan, 
jos solki ripustetaan reunasi]niukastaan riippum aan.2) Se seikka, 
että  solkien renkaisin joskus on jotakin m uuta pantu riippumaan

*) Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen aikakauskirja X, Tuukkalan löytö, 
luetellut A. O. Heikel kuva 44.

2) Miten lienee sen Tuukkalan löytöön kuuluvan soljen laita, joka näh
dään mainitun kirjoituksen kuv. 41 !
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(esim. pronssiketjut (Tuukkalan kuva 46), nahkapaulan pala (Ho- 
vinsaaren 2592: 58 =  kuv. 238) ja  rihmaa, joka on liitetty  Lapinlah
den solkeen 2494: 35), osoittaa vaan, että solkien kantajien mie
lestä riippuva tyhjä rengas ja  silmukka olivat luonnottomia ilmiöitä, 
joille oli jotakin tarkoitusta eli tehtävää annettava. K uten mainittu, 
on edellä sanotusta poikkeuksena kaksi soikea, 2489: 106 (kuva 
233) ja samantapainen 2592: 4, joiden keskiosat ovat kuvattom at ja  
m uita solkia mykevämmät. Näissä soijissa ei tunnu reunasilmukan 
jälkiä ja  ovat ne arvattavasti tehdyt sen jälkeen, kun edellämainit
tuja helylevyjä oli kauan solkina käytetty, ne kun ovat näiden ta 
paisia, paitsi että ovat soijiksi muodoltaan sopivammat.

Hame.

Hame oli villainen ja  neliniitistä vanutettua vaatetta, paitaa 
tuntuvasti paksumpi. Se ulottui jalkoihin asti ja  oli sen alareunassa 
kuten meidänkin aikoinamme paikkakunnalla, erityinen m uuta ha
m etta komeampi helmus. Tämä lienee naisella Kekomäen viiden
nessä haudassa ollut vaalea, heleäkarvainen ja  yksivärinen villavaat
teen kaistale x), joka oli pitempinukkainen kuin hamevaate. Keko- 
mäen ensimmäisen haudan toisella naisella taas oli hameenhelmus 
nähtävästi nauhantapainen ja  kolmevärinen, kuva 379:n osoittamaa 
muotoa ja  leveyttä 2). —  Tohtori A. 0 . Heikel mainitsee kirjoitukses
saan Tuukkalan löydöstä, että muutamissa sikäläisissä hameissa oli 
ollut helma koristettu hienoilla pronssilangasta tehdyillä spiraaliput- 
killa. Tätä en voi m illään varmuudella sanoa hameista Karjalassa, 
jossa runsaat naispukuun kuiduvat vaskilankakoristukset ovat kaikki 
voineet olla joko esiliinan, hunnun ta i kaulan koristuksia. Tosin on 
mahdollista, että  yksi Kekomäen ensimmäisessä haudassa olleista ha
meista on ollut vaskilankaputkisilla koristettu, ja  vielä mahdollisempi, 
että  Lapinlahden Leppäsenmäen neljännessä haudassa ollut hame 
olisi niin ollut, vaan koska ne vaatepalat, joihin vaskilankaputket ja  
niistä tehdyt koristukset ovat ompelulla liitetyt, kaikki (paitsi vasta- 
m ainitut Leppäsenmäen kalmistosta saadut) ovat esiliinavaatteen ta 

9  Katso siv. 44: nro 2595: 51.
2) Katso siv. 16—19: nrot 2489: 3, 5, 8, 9, 14, 31 ja 50.
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paisia, ham evaatetta ohuempia tai m uuten kerratusta langasta ku
dottuja, en pidä aivan luultavana, että nuo vaskilankaputket ovat 
olleet hameen koristuksia. Sen sijaan pidän mahdollisena, että  Kar
jalan naiset myöskin käyttivät hameita, joiden helmuksena oli kar
vainen nahkakaistale. Jäännöksiä tämmöisestä turkishelmuksesta 
saattavat olla esim. 2489: 6 tai 4 (sivu 17).

Paidan päällä vyötäisien yläpuolella oli naisilla neliniitinen 
paksu villainen vaate, josta on haudoissa säilynyt paljon enemmän 
palasia kuin mistään m uusta vaatteesta, koska naisien komeat rin- 
takoristukset ketjuineen ja  muine liitteineen ovat haudoissa olleet 
juuri täm än vaatteen päällä ja  siten tä tä  m ätänem ästä suojelleet. 
Vaate, joka nähtävästi on kattanut sekä rinnan että seljän, on ollut 
olkapäiltä tahi olkapäiden etupuolelta halki ja  kai ilman hihoja. 
Rinta- ja  selkäkappaleita on yhdistetty pronssista valetuilla soikeilla 
kupurasoljilla (kuv. 259— 265), joita pidettiin yksi kullakin olalla 
tahi olan etupuolella. — Sekä rinta- että  selkäkappale oli (ainakin 
olkapäillä) tavan mukaan varustettu  reunusnauhalla, joka oli vaat- 
teesen kiinni ommeltu, ja  pistettiin soljen paljin säännön mukaan 
ompelusauman kohdalta läpi. Joskus tavataan vaate soljen kohdalla 
kaksinkerroin käännettynä, vieläpä niinkin paljon että reunanauha 
on joutunut soljen suojan ulkopuolelle *). Joskus taas on käänne
kohtaan ommeltu uusi reunanauha2). Tuo vaatteen lyhentäminen 
kaksinkerroin kääntäm ällä näkyy tulleen etupäässä rintakappaleen 
osaksi. Mahdollisen syyn tähän seikkaan koetan jäljem pänä selit
tää. —  M ainitut reunusnauhat olivat joko tikutteen tapaiset (palmi- 
koitut) tai viilivyön tapaiset (laudoilla kudotut). Ainakin jälkim äi
nen laji oli kaksi- tahi kolmevärinen ja  kuvikas (katso 2596: 2, 
2489: 73 ja  81 =  kuv. 375, 2489: 90 ja  95 =  kuv. 376,2595: 18 ja  29 
=  kuv. 378). Tikutteen tapaisilla reunusnauhoilla ovat varustettuina 
2595: 121 ja 129 =  kuv. 374, 2491: 22, 2491: 40, 2592: 153 ja  157 
ja  2494: 19 ja  21. Erään Hovinsaarella haudatun naisen puvussa 
oli selkäkappaleen reunusnauha viilivyön tapainen, vaan rintakappa
leen tikutteen tapainen (2592: 61 ja  78, siv. 6 7 )3).

Tämä paidanpäällinen, olkapäiltä soljella kiinnipidetty, vaate

') Reiluus lieuee näissä tapauksissa aiua käännetty ulospäin.
2) Semmoiset ovat 2692: 153 ja 157 (siv. 72).
3) Tuukkalan kalmistossa ovat reunusnauhat melkein kaikki olleet tikut- 

teen tapaisia.
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on siinä m äärässä yhtäläisestä kankaasta tehty kuin hame jalkapuo
lella, että pidän näitä naispuvun osia yhtenä vaatteena, jota ehkä 
onkin hameeksi nimitetty, ennenkuin myöhemmän ajan tapaisia ha
m eita ruvettiin suomalaisien keskuudessa käyttäm ään *). Tämän mie
lipiteeni perustan paitsi vaatteen eli kankaan yhtäläisyyteen siihen, 
että  vaikka naisruumiiden vyötäisien kohdalta ja alempaakin on ta
vattu  paljon palaisia kysymyksessä olevasta vaatteesta, niin en ole 
näissä kohdin huom annut m itään sentapaista vaatereunaa, joka olisi 
pidettävä joko rintavaatteen alareunana tai hameen kauluksena. — 
Tosin olen näillä paikkeilla tavannut m uutam ia hamekankaan reu
noja, vaan niiden suunta on ollut pitkin ruum ista ja  ovat ne olleet 
toiseen kankaanreunaan kiinni ommellut. Semmoisia ovat hautaker- 
tomuksissa 2491: 47 (siv. 55) ja  62 (siv. 56), joista jälkimäinen on 
erittäin merkillinen. Koska täm ä numero hautakertomuksessa on 
vaillinaisesti kerrottu, selitän sen tässä tarkemmin. V aatepalat ovat 
tupen alta naisruumiin oikealta sivulta vyötäisiä ehkä vähän alem
paa ja  lienevät ne kaikki (nro 62:ssa m ainitut) osia samasta vaat
teesta. Nro 63:n päällä oli alimmaisena kaksi kaksinkertaisella rih 
malla harvaan yhteenommeltua vaatepalaa; toisen reunana (saumaan 
päin) oli luonnonnainen (kudottu) kankaansyrjä, toiseen oli samal- 
laiseen syrjään liitetty tikutteen tapainen koittana (palmikoitta nyöri). 
Sauman päällä oli vaatepala, joka päättyi kankaansyrjään, ja  täm än 
vieressä pieni vaatepala, johon on liitetty yhtäläinen reunakoittana 
kuin alimmaiseen vaatteesen, ja  m uutam ia paksuja ripsuja. Kun 
tä tä  vertaa Tuukkalan kalmiston 36:ssä haudassa tavattuun olka-ja 
rin tavaatteesen l), jossa sekä soljen kohdalla että kainalon alla oli 
paksuja ripsuja, sekä niihin ompelusaumoihin, joita ruum iiden si
vuilla tavataan, tulee luultavaksi, että hame on tehty kahdesta kan
gaspalasta, joiden syrjät ovat kainalojen alta harvaan yhteenneulotut 
ja  että ainakin joskus toinen kankaansyrjä on ollut paksuilla solmu- 
päisillä ripsuilla koristettu. — Olettamalla että  rintavaate ja  hame 
ovat samaa vaatetta saa jotenkin luonnollisen selityksen siihen, miksi 
rintakappale joskus on olkasoljen kohdalla kaksinkerroin käännetty. 
Se on nim ittäin arvattavasti tapahtunut sentähden, että vaate on 
ollut kantajalle liian pitkä. Näin ollen on täytynyt vaatetta ainakin

*) Huom. esim. hame-sanan merkitystä Virossa ja Seitskaarron saarella 
Suomessa (hame =  viitta) sekä vanhassa raamatun käännöksessä.

*) Tuukkalan löytö siv. 219 ja kuv. 84.
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etupuolelta lyhentää, joka on hyvin mukavasti tehty rintakappaletta 
suljen kohdalla kaksinkerroin kääntäm ällä; selkäkappaleen pituus ei 
ole liikkeitä estänyt, vaikka olisikin alempana riippunut.

Sopinee tässä m uistuttaa, että  muinaiskreikkalainen peplos, 
jota kuten puheena olevaa hamettakin soljet olkapäillä kannatti
vat, tavallisesti oli yläpäästä eli olkapäiltä käännetty kaksinkerroin 
(apoptygma) ulospäin, kuten äsken m ainitut hameet. E ttä  hame 
kuten peplos oli vain iso neliskulmainen (ompelulla leveyteen ja t
kettu) vaatepala on hyvin mahdollista, onhan sentapaista nähty 
vielä meidänkin vuosisadallamme sekä Ivaakkois-Karjalassa että Inke
rissä 1). Hameen ylä- ja  alareunan varustaminen reunusnauhoilla 
m uutti vaatteen luonnetta vähemmän kuin täm än ummistaminen 
sivulta.

Palasia hameesta mainitaan hautakertomuksissa niin monessa 
paikassa, että tulisi liian pitkäksi niitä tässä luetella. Osia hameista 
nähdään kuvissa 374—6, 378, 379, 391— 3 ja  400; toiset hame- 
vaatteet ovat verrattavat kuvaan 381; mahdollista on myös että 
kuv. 380 nähdään pala hameen reunusnauhaa.

Hameen olkasoljet, joita kullakin naisella oli pari, yksi kum
paisenkin olan etupuolella, ovat kaikki soikeat ja  pronssista kuvik- 
kaiksi valetut, kuvissa 258—265 nähtäviä muotoja. Kaikkiaan on 
näitä Käkisalmen kihlakunnasta talteen saatu 43, joista 27 tutkim is
tani haudoista. Soljista on 19 2) sitä koristetyyppiä, jota kuva 259 
osoittaa, 15 kuv. 261:n ja  265:n yhteistä tyyppiä, 4  kuv. 260:n, 3 
kuv. 258:n, 1 kuv. 2G4:n ja  1 kuv. 263:n osoittamaa muotoa. - -  Pal- 
kimen kärjen pidin on kaikissa paitsi kuv. 264 nähtävässä yhtäläi
nen ; palkimenorsi taas enimmissä sitä laatua, jota kuv. 265 osoit
taa. Poikittaisen palkimenorren liitteenä oleva lyhyt pitkittäinen 
orsi on tehty sen nahkapaulan köyttötangoksi, joka on kannattanut 
naisen rintakoristuksia. Neljässä soljessa (2592: 152 ja  156, 1922: 
420 ja  421) on paulan köyttötanko koukistettu ja  palkimenorresta 
erillään, kuten kuva 261 osoittaa. Kahdessa (1922: 409 ja  2520: 
33) on köyttötanko palkimenorren suuntainen, kuten kuva 262 osoit
taa. Näm ä kuusi ovat kaikki kuvien 261 ja  265 osoittamaa tyyp

*) Katso Ylioppilasosakuntien kansatieteellisien kokoelmien luetteloa I, 
siv. 56, n:rot 397 ja 398 sekä III siv. 102, n:rot 27 ja 28.

г) Näistä kumminkin kaksi (2592 : 60 ja 77) sitä kauniimpaa ja ehkä 
alkuperäisempää muodostusta, joka nähdään „Tuukkalan löydön“ kuv. 53.
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piä. Pienim m ät kaikista soikeista kupurasoljista ovat semmoiset, 
joita nähdään kuvassa 258. Niillä kuten myös yhdellä tyyppiä 260 
sekä kuv. 263 ja  264 nähtävillä on vain yksinkertainen palkimen- 
orsi, johon myös rintakoristuksien kannatuspaula tahi -nauha on 
ollut kiinnitetty. —  Koska naisien m uut rintakoristukset säännön 
mukaan ovat olkasoljen palkimenorresta riippuneet, on luonnollista, 
että senpuoleinen soljenpää aina on käännetty jalkoihin päin. — Pal- 
jin  on useissa soijissa vaskinen, vaan vielä useammissa rautainen.

Hameen olkasolkia eli soikeita kupurasolkia mainitaan kerto
muksessa Suotniemen kalmistosta sivuilla 6 ja  7 (2487: 46, 47, 49 
ja 65), Kulhamäen kalmistosta siv. 12 ja  13 (2488: 7 ja  2596: 1) 
Kekomäen kalmistosta siv. 21, 22, 42, 46 ja  48 (2489: 70, 78, 87 
ja 92; 2595: 17, 28, 82, 85, 119 ja  128), Hovinsaaren kalmistosta 
siv. 53, 55, 62, 66, 67 ja  72 (2491: 17, 21 ja  39; 2592: 6, 16, 
60, 77, 152 ja  156), Lapinlahden kalmistosta siv. 83 ja  84 (2494: 
18 ja 21) ynnä sivuilla 92, 93, 95, 96, 98, 100, 105 ja  106(1922: 
409; 2520: 32; 1922: 410; 2520: 48; 1922: 4 1 7 -4 2 2 ; 531; 
2535: 2; 2520: 40; 2298: 185, 186 ja  188).

Esiliina.

Esiliina, jo ta Karjalan naiset jo tällä ajalla käyttivät, oli löy
döistä päättäen puvun komeimpia osia. Itse vaate oli villainen ja  
ohuempi kuin hamevaate. Kekomäen haudoissa, joista (nim. ensim
mäisestä, viidennestä ja  kuudennesta) on saatu talteen jäännöksiä 
ainakin neljästä eri esiliinasta, olivat nämä sievää, neliniitistä, hie
nosta kerratusta villalangasta kudottua kangasta. Hovinsaaren v. 
1886 tutkitussa kolmannessa haudassa oli esiliinavaate kaksiniitinen 
ja  kertaam attom asta langasta kudottu. Lapinlahden Leppäsenmäen 
neljännestä haudasta saadut vaskilankaputkisilla varustetu t vaate- 
reunukset, joista kai enimmät lienevät nekin esiliinan osia, ovat 
neliniitistä villavaatetta, vaan kertaam attom asta ja  paksummasta lan
gasta kudotut kuin Kekomäen esiliinat. Y astam ainittu Lapinlahden 
ja  Kekomäen kuudennessa haudassa ollut esiliina ovat olleet koris
te tu t ainoastaan monikertaiselle villalangalle pujotetuilla vaskilanka- 
putki-jonoilla, jotka putkien väliltä ovat olleet ommellut kiinni esi
liinojen alareunaan ja  syrjiin. Yaskilankaputket ovat ainakin vasta-
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mainitussa Kekomäen esiliinassa olleet alareunassa paksummat kuin 
sylissä. Kekomäen ensimmäisen ja  viidennen haudan esiliinoissa 
on niissäkin jono vaskilankaputkia liitetty pitkin syrjiä ja  vaskilan
gasta tehtyjä renkaantapaisia pitkin alareunaa, vaan näitä paitsi on 
esiliinavaatteen päälle ommeltu kiinni laajoja vaskilangasta, jouhesta 
ja  rihm asta tehtyjä koristuksia, joista osia nähdään kuvissa 849— 
352 ja  355. Näitä paitsi ovat viimeksi m ainitut kolme Kekomäen 
esiliinaa varustetut pitkillä ja  tuuheilla villalankaripuilla, jotka ovat 
riippuneet alas esiliinojen alareunoista. — Hovinsaaren edellämai
n ittu  esiliina on ollut koristettu sen tapaisilla vaskilankakoristuk- 
silla, jotka nähdään kuvissa 353 ja  354, vaan m itään lankaripsuja 
eikä esiliinan syrjissä käytettyjä pitempiä vaskilankaputkia ei hau
dassa tavattu. — Kekomäen ensimmäisestä haudasta saadusta esilii
nasta, josta osa nähdään kuv. 349, päättäen olivat esiliinat noin puoli 
metriä tahi vähän enemmän leveät, ja  koska kaikki esiliinojen syrjät 
ovat kudonnaiset (eivät milloinkaan päärmätyt), niin on luultava, että 
esiliinavaate kudottiin erikseen omaan tarkoitukseen käytettäväksi. 
— Esiliinojen osia nähdään kuvissa 349—355, 372, 382 ja  luulta
vasti myös kuvissa 357—360 ja  niitä m ainitaan hautakertomuksissa 
sivuilla 17—20, 44, 49, 50, 55 ja  84 (2489: 6, 7, 12, 14, 16, 25, 
30, 34, 43, 46 ja  55; 2595 : 46, 48, 55, 150, 152, 154, 156 — 8 ja  
160; 2491: 46, 48 ja  49; 2494: 24—28). Luultava on, e ttä  siv. 
7 (2487: 54) m ainitut vaskilankaputket Suotniemen kolmannesta 
haudasta ja  sivv. 39 ja  40 (2489: 364— 370) m ainitut Kekomäen 
kolmannesta haudasta ovat jäännöksiä esiliinoista ja  niiden koris
tuksista. — Kuten yllä olevasta luettelosta nähdään, tavattiin ai
noastaan yhdestä Hovinsaaren naishaudasta vaskilangalla koristettu 
esiliina, joka siis ei liene ollut yhtä yleisesti käytännössä kuin esim. 
naisten rintakoristukset.

Vaippa ja huntu.

Vaippa. Päällimmäisenä vaatteena on naisvainajilla ollut pai
koittain laskoksia muodostanut ja  siis väljä, arvattavasti neliskul
mainen vaate, joka haudassa useasti (ehkä tavan mukaan) on kat
tanu t rintakoristukset, vaan ei paidansolkea. Tämä vaate on joten
kin samantapaista, neliniitistä ja  useimmin kerratusta hienosta villa



langasta kudottua, kangasta kuin ennen m ainitut esiliinat, vaan tun
tuu vaippavaate monasti höllemmin kudotulta ja  siis myös ohuem
m alta ja vähemmän vahvalta. Vaipan ym pärillä on tavan mukaan 
ollut erimuotoiseksi kudottu reuna ja  tähän kiinnitetyt pitkät kier
rety t lankaripsut. Vaippaa on päällä pysytetty eli suljettu yhteen 
rutistetun hevoskengän muotoisella soljella, jommoinen haudoissa tar 
vataan rinnalla, tavallisesti paidansoljesta vähän jalkoihin päin. Sol- 
jen paljin on tavan mukaan pistetty vaipan reunojen läpi; eräässä 
Kekomäen vaipassa on kuitenkin (ainakin toisessa reunassa) erityi
nen silmukka paljinta varten (katso kuvaa 373). — Osia vaipoista 
nähdään kuvissa 247, 254, 258, 370, 371, 373 ja  402 ja  niitä mai
nitaan hautakertomuksissa sivuilla 21 — 23, 27, 28, 42, 45, 46, 48, 
49, 53, 66 ja  84 (2489: 77, 83, 91, 98, 173 ja  175; 2595: 12, 27, 
77, 81, 120, 125, 137 ja  144; 2491: 13 ja  24; 2592: 57; 2494:33) 
ja  ehkä myös siv. 75 (2592: 198).

Vaipansolki, jolla vaippaa on pidetty rinnasta kiinni oli aina 
hevoskengän muotoinen (kuvat 246, 247 [tai 249], 250, 253, 254 
ja  258, mahdollisesti myös 255). N äistä on kaksi Hovinsaaren soi
kea (kuv. 246 ja  247) pronssista pyöreävartaiseksi valettua, m uut 
ovat vaskensekaisesta hopeasta (tai vaskesta?) litteiksi, levyntapai- 
siksi taotut ja  piirtäm ällä tai tam pilla kuvitetut. Viimeksi m ainitut 
jakaantuvat vielä kahteen tyyppiin, nim ittäin alta kuperot, joiden 
kaaren keskelle on juotettu  tahi niitattu  kiinni erityisesti kuvitettu 
neliskulmainen levy (kuva 252 a), kuten kuvat 250, 253 ja  258 
osoittavat, ja  alta litteät, joiden kaaret keskellä olevan kapean har
janteen kautta ovat pitkin pituuttaan jaetu t kahteen eri tavalla ku
vitettuun puoliskoon (katso kuvia 254 ja  255). Noita isoja, liite- 
levyillä varustettuja solkia (kuvat 250—3) kutsun varsinaisesti vai- 
pansoljiksi, koska niitä, yh tä  poikkeusta lukuun ottam atta, en ole 
m uussa virassa tavannut, soljet kuvissa 189— 191 ja  254—7 näh
tävää muotoa hunnunsoljiksi, koska siinä virassa taas on käytetty, 
vasta m ainittua poikkeusta lukuun ottam atta, yksin täm än muo
toista soikea. — Vaipan solkia ja  soljen osia m ainitaan kertomuk- 
sisssa sivuilla 14, 42, 46, 49, 53, 61, 73 ja  84, (2596: 7; 2595: 11, 
80 ja  135; 2491: 25 tai 28; 2592: 1 ja  170; 2494: 32). Sivulla 
53 m ainitut hevoskengänmuotoiset soljet (2491: 25 ja  28) ovat voi
neet olla kumpainen tahansa vaipan solkena, edellinen erittäin ase
maan katsoen, vaan koska juuri täm ä solki tuntui haudassa olleen 
(jo aivan mädäntyneillä) pauloilla yhdistettynä rintakoristuksiin mo-
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lemmin puolin ja  sen alla oli jäännös ainoastaan tavallisen hame- 
vaatteen tapaisesta kankaasta, niin näyttää luultavalta, että  solki 
25 on ollut hameesen kiinnitettynä ja  solki 28 vaippaan.

Huntu. Naisvainajien pääkallojäännöksien ohelta olen useasti 
tavannut palasia aivan samallaisesta, neliniitisestä villakankaasta 
kuin on ollut vaippa. Olivatko vartaloa verhonut vaippa ja  päässä 
ollut huntu sama vaate, en ota varmuudella sanoakseni, vaan mah
dollista se on. Tämän todennäköisyyttä tukevat seuraavat seikat. 
Ei ainoastaan itse huntukangas, vaan myös ne harvat hunnun reu
nat ja  ripsut, joista on jälkiä tavattu, ovat yhtäläiset kuin vaipassa. 
Sekä Karolingien että ristiretkien aikoina käyttivät naiset Länsi- ja  
Keski-Europassa, josta monet koristusmuodot tutkimuksen alaisena 
aikana jo olivat Karjalaankin levinneet, sen aikuisien kuvien m u
kaan useastikin pitkää huntua, joka samalla kattoi pään ja  yläpuo
len ru u m iis tax). Eräissä venäläisissä aikakirjoissa mainitaan, että 
v. 1535 naisilla koko Karjalassa oli tapana leikata hiuksensa ja  
kantaa päänsä ja hartioidensa päällä semmoista vaatetta, jo ta pue
taan kuolleille ihmisille 2). — H untu tuntuu olleen laskoksissa ta 
karaivolla, jossa sitä on ollut pitämässä yhteenrutistetun hevosken- 
gän muotoinen litteä solki. — Koska pään ohelta ja  läheisyydestä 
joskus olen tavannut vaskilankaputkia ja  eräs jono semmoisia (siv. 
85; 2494: 45; kuva 188), joihin hiuksiakin oli takertunut, on ollut 
vaatteen reunaan kiinni ommeltu, niin on luultava, että hunnun 
reunaa on välistä tuommoisilla putkilla koristettu. (Vertaa myös 
2595: 10 sivulla 42). — Osia hunnuista nähdään kuvissa 184,188(?), 
190, 383 ja  385 ja  niitä m ainitaan sivuilla 14, 23, 42, 43, 47, 54, 
61, 72 ja  85 (2596: 6; 2489: 1 0 3 -5 ;  2595: 8, 27 3), 110 ja  111; 
2491: 32; 2592: 3 ja  151; 2494: 46).

Hunnunsolki oli huntuun kiinnitetty takaraivolla nähtävästi 
samalla paikalla, jossa Etelä-Karjalan naisilla tällä vuosisadalla on 
ollut hunnunsolmu. Soljet, joita nähdään kuvissa 189—191, 256,

’) Fried. Hottenroth, Trachten, Haus-, Feld- u. Kriegsgeräthschaften der 
Völker alter u. neuer Zeit. Mittelalter. Kuvalehdet ja kuvat 4: 18 ja 22; 6: 
9 ja 11; 8: 16; 10: 14; 19: 1 -1 2 ; 73: 19 ja 27; 74: 10, 12 ja 13. — A. v. Hey
den, Trachtenkunde, kuvat 83, 85 ja 100.

s) Suomi 1848 siv. 177 ja A. J. Hipping, Neva och Nyenskans siv. 129. 
s) N:rot 2595: 46 ja 47 ovat arvattavasti atran kynnessä siirtyneet pään 

ohelta vyötäisien kohdalle. Vai olisiko vaipassa käytetty yhtäläistä neulaakin 
kuin hunnussa У Sehän olisi lisäviittaus näiden yhtyyteen.

9
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257 ja  ehkä myös 255, ovat kaikki hevoskengänmuotoisia ja  ohut- 
levyisiä. Ne ovat kaikki paitsi yksi enemmän tai vähemmän puh
taasta hopeasta taotut, alta tasaiset, ja  päältä pienen pitkittäisen 
harjanteen molemmin puolin eri tavalla kuvitetut. Poikkeuksena on 
vain siv. 72 (2592: 150) m ainittu solki, joka on kuparista tahi vas
k e s ta 1) taottu, alta kupero ja  ennen liitelevyllä varustettu, kuten 
enimmät vaipansoljet. — Hunnunsolkia ja  osia niistä m ainitaan si
vuilla 14, 23, 42, 47, 54, 61, 72 ja 85 (2596: 5 ja  ehkä 12; 2489: 
104; 2595: 7 ja  108; 2491: 32; 2592: 2 ja 150; 2494: 46) ja  ehkä 
myös siv. 31 (2489: 232).

Jalkineet.

Muutamissa naishaudoissa sekä Kekomäen että Hovinsaaren 
Tontinmäen kalmistoissa olen jalkojen kohdalta tavannut parkitun 
nahan palasia, joiden sileä pinta ehkä alkuaankin on ollut m usta ja  
jotka nähtävästi ovat jäännöksiä jalkineista. Mitään eri nahasta 
tehtyjä pohjia eli anturoita tahi kan talappuja2) ei näissä kengissä 
näy olleen, vaan eivät ne myöskään ole olleet yhdestä nahkapalasta 
tehdyt, kuten viime vuosisadalla Etelä-Karjalassa paikoittain käyte
ty t nokkakurpposet 3), sillä säilyneiden nahkapalasien pisimmissä 
suorissa reunoissa on selviä ompelureikiä. Luultava on, että  nais
ten jalkineet olivat lipokkaiden tahi ruohi- eli paulakenkien tapai
s e t4), ell’eivät ne olleet kurpposia, joiden yläreunaan ainoastaan oli 
ompelulla liitetty kapea nahkapaula. Enimmissä kenkien jäännök
sien ohella löydetyissä nalikapauloissa on nim ittäin ompelureikiä, 
joten niitä ei voine pitää köyttöpauloina. Muuten on tuo tapa ko
ristaa kenkiä ja  turkkia kapeilla nahkaliuskaleilla säilynyt Karja
lassa meidän päiviimme asti. — Jalkineiden ompelu on toim itettu, 
ei kuten nykyään virpiparilla, vaan yhdellä ainoalla virvillä eli rih-

*) Mahdollisesti on tässäkin hieman hopeata.
г) Sivulla 76 (2592: 206 ja 207) mainitut kengät ja saappaat ovat muita 

kertomuksissa mainittuja jalkineiden jäännöksiä paljon nuoremmat. Niistä 
sentähden ei tässä yhteydessä ole puhetta.

3) Katso Kansatiet. musein luettelo I, siv. 68, n:ro 431.
*) Kansatiet. musein luettelo I, sivv. 58, 67 , 77, 82 ja 93 (n:rot432—5, 

619, 620, 958, 1063 ja 1447).
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maila, joka arvattavasti ei ollut pikitetty, koska siitä tuskin on jäl- 
kiäkään säilynyt. — Jalkineiden jäännöksiä nähdään kuvassa 413 
ja  luultavasti myös k. 414. Niitä m ainitaan sivuilla 44, 50, 55, 56 
ja  73 (2595: 53 ja  155; 2491: 52 ja  55; 2592: 167). Sivuilla 16 
ja  18 (2489: 3, 17— 19, 20 ja  22) m ainituista Kekomäen ensim
mäisessä haudassa olleista nahoista; joista m uutam ia nähdään ku
vattuina kuv. 414 ja  toisia kuv. 417 ja  418, lienee ainakin toinen 
puoli osia hevoskaluista, koska niiden ohella oli hihnanjakajia ja  
porokello, vaan joku osa saattaa olla jäännös jalkineista. — E tt’ei 
haudoissa ole tavattu  jälkiä tuohikengistä on kai selitettävä siten, 
että ne kuuluivat arki- eli työpukuun ja  vainajat haudattiin juhla
puvuissaan. — Sukista en tiedä löytäneeni m itään jälkiä. Se vaate- 
palanen joka Kekomäen ensimmäisessä haudassa (siv. 16; 2489: 3) 
oli parkitun nahan laskoksessa on saattanut joutua sinne lähellä ol
leista vaatteista.

Vyöt.

Missä m äärässä naiset tutkimuksen alaisena aikana käyttivät 
vöitä, ei sopine löydöistä päättää, sillä arvattavasti he siihen aikaan, 
kuten myöhemminkin, etupäässä käyttivät vöinä omin käsin valmis
tam iansa nauhoja, jommoisia olemme nähneet hameen reunoihin 
kiinniommeltuina sekä helmassa että olkapäillä (kuvat 374—9); sen
tapaiset vyöt ovat helposti mädänneet jälkiä jättäm ättä. Ainoastaan 
kun nauhavyö on ollut soljella varustettu, on solki jäännyt vyöstä 
todistamaan. Semmoisia todistajia ovat kai siv. 21 m ainittu prons
sinen vyösolki (2489: 69; kuva 316) Kekomäen ensimmäisestä hau
dasta, siv. 53 m ainittu rautainen (2491: 14) ja  siv. 56 pronssinen 
vyösolki (2491: 58; kuva 312) Tontinmäen haudoista. Siv. 43 mai
n itu t vyöraudat (2595: 36; kuva 318), jotka kai ovat kuuluneet 
nahkavyöhön, ovat, vaikka ne haudassa olivat naisen rintakoristuk- 
sien vieressä, kumminkin voineet kuulua vieressä olleen miehen pu
kuun. Tämän tekee luultavaksi myös se seikka, että siv. 45 m ai
n itu t vyöraudat (2595: 66 ja  67), joista ainakin m uutam at lienevät 
osia sam asta vyöstä kuin edelläm ainitut raudat, olivat haudassa 
miehen puolella. — Mitkä niistä vyösoljista ja  renkaista (sivv. 77 
ja  78; 2592: 222—233), jotka Hovinsaaren Tontinmäen 13:sta hau
dasta poltettujen luiden ohelta löydettiin, ovat naisien vöihin kuu
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luneet, en ota sanoakseni. -  Koska siv. 72 m ainittu rautainen hih- 
nanjakaja (2592: 163; kuva 329) on löydetty naisen rintakoristuk- 
sien ohelta haudasta, josta ei ole m itään miehen kapinetta tavattu, 
on se kai luettava naisvainajan omaksi, vaikka se luonnollisemmin 
kuuluisi mies-asuun ja mahdollista on, että se, kuten jo tku t m uut 
haudoista löydetyt esineet, onkin peijaisväen vainajalle uhraa
ma esine.

Pään koristuksia.

У. 1886 sain Sakkolan Lapinlahdelta erään omituisen hopea- 
langasta ja  -levyistä tehdyn, keskeltä pullean, päistä suippenevan ja  
silmukkoihin päättyvän esineen (sivu 92; 2520: 33), joka sanottiin 
Leppäsenmäen kalmistosta löydetyksi. Kesällä 1888 sain taas Ho
vinsaaresta osan samallaisesta esineestä (siv. 61; 2592: 5), joka sa
nottiin naisvainajan käsivarrelta tahi olalta löydetyksi. Samana ke
sänä löysin vihdoin Kekomäen viidennestä haudasta yhtäläisen esi
neen (siv. 47; 2595: 109; kuva 185) naisvainajan mädänneen pää
kallon palasien ohelta. Tämä oli kokonaan vaskiruosteessa, vaan 
verraten hyvin säilynyt. V. 1890 saatiin neljäs samantapainen esine 
Tiurin Linnasaaresta (2740: 1); se on puhtaasta hopeasta. — Nähtävästi 
täm ä koristus on ollut päälaella ja  on se ollut jossakin yhteydessä 
hunnun kanssa. Kekomäen koristus oli melkein kokonaan hunnun 
verhooma ja  voisi tästä  saada sen käsityksen, että  esine on toimit
tanu t inkeriläisen pääkakun *) ja  karjalaisien sykeröiden 2) (huntu- 
renkaan, pateron) virkaa eli jonkunmoisena luustona kannattanut 
hunnun muodinmukaisia laskoksia. Vaan näin olettaessa on vaikea 
selittää, miksi se olisi ollut tehty Karjalan kansan kalliimmasta ai
neesta, hopeasta; näkyvissä sen kai on pitänyt olla, ehkä hunnun 
päätteenä etupuolella tai hunnun päällä päälaella.

Hius- tai huntuneula (kuvat 183, 184 ja  186). Sentapaisia 
vaski- eli pronssineuloja kuin vastam ainittuun pääkoristukseen kuu
luva (katso k. 185) olen löytänyt vielä neljä, kaikki semmoisista hau
doista, joissa tä tä  päänkoristusta ei ole ollut; nim ittäin kaksi

*) Katso Kansatieteellisen mnsein luetteloa III, siv. 183, n:rot 33 ja 30.
2) Kansat, musein luettelo I, sivv. 01, 02, 76, 85 ja 90 (n:rot 533, 534, 

05, 1090, 1102 ja 1394 -  7.
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Kekomäen ensimmäisestä haudasta (2489: 111 ja  113), kolmas Ke
komäen viidennestä (2595: 46) ja  neljäs Lapinlahden Leppäsenmäen 
neljännestä haudasta (2494: 43). Kolme näistä oli pääluiden ohella, 
neljäs siirtynyt jalom m aksi. Kahteen on takertunut ripsureunaista 
vaatetta (hunnunreunaa), yhteen sitä paitsi hiuksia.

Pääpinteli. Kekomäen ensimmäisessä haudassa oli päällek
käin olleiden naisruumiiden mädänneiden pääluiden, hiuksien ja  pää- 
soljen ohella hopeankiiltävää nauhaa (siv. 23; 2489: 108; kuva 343) 
useassa palassa, joiden yhteenlaskettu pituus on noin 0,75 meetriä. 
Arvattavasti on täm ä nauha ollut pään ym pärillä ja  sen päät riip
puneet alas selkäpuolella, kuten Koiviston vaimojen komeat huntu- 
palmikot ja  palmikkonenät sekä Hiitolan, Kurkijoen, Jaakkim an ja  
Sortavalan tyttöjen yhtä komeat pintelit täm än vuosisadan alkupuo
lella. Olihan viimeksi mainittujen (pintelien) keskellä päällimmäi
senä (ainakin Hiitolassa) juuri kullan- tai hopeankiiltävä päätä ym 
päröivä nauha. — Myös Hovinsaaren Tontinmäen ensiksi tutkitussa 
haudassa oli mädäntyneiden pääluiden ja  pääsoljen läheisyydessä 
niinikään pala hopeankiiltävää nauhaa (sivu 53; 2491: 31; kuva 344), 
joka arvattavasti sekin on osa entisestä pääpintelistä. Kuuluiko lä
hellä ollut toinen prokaatinauha (2491: 30; kuva 345) samaan pää- 
hineesen vai oliko se ollut kaulan koristuksena, jä tän  tässä arvaa
m atta; kaulan kohdalla se haudassa oli. — Tässä yhteydessä sopi
nee vielä mainita, että Kekomäen ensimmäisestä haudasta miesruu- 
miiden puolelta (läheltä naisruumiita) tavattiin myöskin pari palaa 
hopeankiiltävää nauhaa (siv. 24 ja  25; 2489: 139 ja  140; kuva 346), 
joka on edellisiä paljon kapeampi, vaan m uuten yhtäläistä kuin en
sin m ainittu prokaatinauha, Tämä kapea nauha on ollut ommeltu 
kiinni ylen hienoon liinavaatteesen ja  viittaavat vielä jälelle jääneet 
rihmasäikeet Kekomäen leveämmän nauhan reunoissa siihen, että 
sekin olisi ollut jonkun toisen vaatteen päälle ommeltu. Se on taas
kin yhtäläisyys Hiitolan pintelien ja  haudoissa löydettyjen prokaati- 
nauhojen välillä. Sopinee tässä viitata vielä Länsi- ja  Keski-Euro- 
pan naisien (vieläpä miehienkin) erittäin  ristiretkien aikana muo
dissa olleesen tapaan koristaa päätänsä kiiltävillä seppeleillä ja  
nauhoilla (Schapel, Gebende, Wimpel) l).

') A. v. Heyden, Trachtenkunde, siv. 83—86 ja kuvat 81, 101—5 
110 ja 113.
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Kaulan koristuksia.

Paitsi paidansolkea, josta jo edellä on kerrottu, oli naisilla 
kaulan koristuksina hopealevysillä varustettu kaulanauha, joka kum
minkin on ollut tavallisempi miehien haudoissa, ja  helmiä.

Kaulanauhoja olen naishaudoista tavannut kaksi, toisen Keko- 
mäen kuudennesta (2595: 113; kuv. 192) ja toisen Leppäsenmäen 
neljännestä haudasta (2494: 20; kuv. 348). Molemmissa on ollut 
runkona tuohiliuska, jonka ympärille on ommeltu vaatetta. Vaat
teen päällä oli edellisessä kaulanauhassa aluslevyillä varustetut, ne
liskulmaiset, puristamalla kivitetut ja  kullatut hopealevyt. Toisen 
kaulanauhan koristuslevyistä ei ole jäänyt selviä jälkiä, vaan muis
tan, että sen ja  lähellä olleen pyöreän paidansoljen tienoissa oli hau
dassa paljon aivan hienoja hopeankiiltäviä sirusia.

Hopeaiset kaulaketjut, jotka v. 1890 löydettiin Linnasaaresta 
(siv. 88; 2740: 2; kuva 224), mainitaan tässä yhteydeseä, koska nii
den ohella oli ollut naisen pääkoristus ja  paidansolki, vaikka kaula- 
ketjuja m uuten olen tavannut vain miesten haudoista.

Helmiä. Mitään täydellistä helminauhaa en ole haudoista ta
vannut. Semmoisen ovat ehkä kuitenkin muodostaneet ne isot ho
peiset filigranihelmet, jotka syksyllä 1890 muiden hopeakalujen ja  
luiden ohella löydettiin erään ison kiven alta Tiurin Linnasaaren 
eteläpäästä (siv. 88; 2740: 3— 13; kuv. 213—222). Tähän helmi
nauhaan ovat arvattavasti myös kuuluneet yhdessä löydetyt fili- 
granikoristeinen hopeahely (kuva 223) ja  kaksi ripustinsilmukalla 
varustettua arapialaista hopearahaa (kuvat 211 ja  212). — Suurin 
lukum äärä helmiä, minkä olen yhden vainajan kaulan tienoilta löy
tänyt, oli* Lapinlahden Leppäsenmäen neljännessä haudassa. Niitä 
oli 10 kokonaista ja  14 palasta (siv. 85; 2494: 40—42). Kokonai
set ovat kaikki lasista ja  kaikki paitsi yhtä, joka on iso ja  pallon
muotoinen, pienet ja  verrattavat kuvassa 201 nähtäviin. Palasista 
on 3 lasista, m uut emaljipintaiset ehkä savesta. — Suotniemen kol
m annesta haudasta löydettiin poltettujen luiden seasta viisi pientä 
sinistä lasihelmeä, jotka olivat tulen turm elem ia ja  arvattavasti ol
leet naisvainajan kaulan koristuksia (2487: 48 ja  57). — Kekomäen 
ensimmäisessä haudassa oli irtonaisien hampaiden lähellä särkynyt, 
verraten iso, pallonmuotoinen helmi jostakin lasintapaisesta aineesta 
ja  vaskilankaputkia, jotka nekin ovat saattaneet olla kaulan koris
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tuksina (siv. 23; 2489: 100 ja  101). — Kekomäen viidennessä hau
dassa oli hampaiden ohella vaskilankaputkia (siv. 42; 2595: 10), 
jotka kumminkin pikemmin lienevät pidettävät hunnun kuin kaulan 
koristuksina, vaan näitä paitsi oli samassa haudassa rintakoristuk- 
sien välillä vaskilankaputki ja  neljä putkentapaista pronssihelmeä 
(siv. 42; 2595: 26), jotka ehkä ovat olleet kaulan ympärillä. Ovatko 
samasta haudasta hajallaan tavatu t erilaatuiset helmet, jotka kerto
muksessa mainitaan n:roina 2595: 74, 90—92 ja  97, olleet haudat
tujen kaulahelmiä, ei ole selvitettävissä. Voivathan ne olla uhrin 
tapaankin hautaan pantu. —  Lähempänä kaulaa olivat Kekomäen 
kuudennessa haudassa hopeahelmi ja  vaskilankaputki (siv. 49; 2595: 
138 ja  139; kuvat 207 ja  363). — Tontinmäen vuonna 1886 tu t
kitusta kolmannesta haudasta löydettiin yksi mosaiikki- ja  yksi ho
peinen filigranihelmi (siv. 55 ja  56; 2491: 41 ja  54; kuvat 199 ja  
208). Koska täm ä hauta oli suureksi osaksi ennen hävitetty, on 
vaikea arvata, mihin nämä helm et olivat alkuaan kuuluneet. — Pai
koiltaan oli myös siirtynyt se helmen ja  vaskilankaputken yhdistys, 
joka löydettiin Tontinmäen (vuonna 1888 tutkitusta) ensimmäisestä 
haudasta (siv. 62; 2592: 25; kuva 202). — Tontinmäen (v. 1888 
tutk.) viidennestä haudasta tavattiin useita helmiä (2592: 64, 68, 
69, 75, 76, 81 ja  82; kuv. 274, 205, 362 ja  273), joista joku on 
saattannt olla samaan hautaan pannun miehen omaisuutta. N:rot 
64, 81 ja  82 kuuluivat varsinaisesti naisen rintakoristuksiin, joista 
myöhemmin puhutaan. N:o 68:ssa m ainittujen helmien läpi pujo
tettu  nahkapaula oli köytetty kiinni samoihin rintakoristuksiin ja  
niinikään ehkä myöskin n:o 69, vieläpä lähellä olleet n:rot 75 ja  
76, joiden reijissä ei kuitenkaan enää m itään jälkiä nahkapaulasta 
havaittu. Arvelen, että n:roissa 68, 69, 75 ja  76 m ainitut laaduil
taan tavattom an vaihtelevat helmet ja  helmentapaiset, (elleivät 
kaikki, niin enimmät) ovat yksiä nahkapaulalle pujotettuja kaula
helmiä, jotka vainaja aikanaan oli (säilyttääkseen koristuksensa yh
dessä) köyttänyt kiinni rintakoristuksiinsa ja, kun vainajaa hautaan 
puettiin, saivat irroittum atta seurata vastam ainittuja; saihan vainaja 
ne mukanaan ja  olihan hänellä aikaa niitä toisessa elämässä kau
laansa panna. (Vertaa selityksiä korvaputkista). — Tontinmäen yh
deksännestä, perin m ullistetusta haudasta saadut kolme helmeä 
pronssista ja  kaksi lasista (siv. 75; 2592: 194 ja  203; kuv. 209 ja  
201) ovat tosin voineet kaikki olla naisen kapineita, pronssihelmet 
esim. rintakoristuksista, lasihelmet kaulasta, vaan mahdollista on,
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että  edelliset olivat miehen, jälkim m äiset vain naisen omaisuutta, 
koska olen täm än tapaisia pronssihelmiä useammin tavannut mies
vainajien luurankojen ohelta kuin naisvainajien. — Samaa kuin edel
lisistä on sanottava niistä pronssihelmistä, jotka tavattiin Tontin- 
mäen 18:sta haudasta poltettujen luiden ohelta (siv. 78; 2592: 246; 
kuva 210). — Sattum alta löydetyistä helmistä (siv. 104: 2298: 189 
=  kuva 513; siv. 105: 2520: 38 =  kuva 510 ja  2590: 16 =  kuva 
198; siv. 106: 2520: 42 =  kuva 512) on viimeksi m ainittu kai tu t
kittujen hautojen aikaa vanhempi; samaa on ehkä sanottava myös 
toisena mainitusta.

Rintakoristuksia.

Näihin ovat varsinaisesti luettavat soikeat kupurasoljet, helyillä 
varustetut korvaputket ja  ketjunkannattimet, jotka kaikki säännön 
mukaan ovat pronssista valetut, sekä ketjut, jotka edellä kerrotuissa 
haudoissa tavan mukaan olivat rautarenkaista muodostetut.

Kunkin kupurasoljen palkimenorteen tahi tavallisimmin orren 
liitteesen oli solmittu nahkapaula, joka (useasti kaksinkertaisena) oli 
pujotettu korvaputken läpi ja  täm än toisella puolella joko solmittu 
ketjunkannattimen yläsilmukkaan tai, kun paula on ollut putkessa 
kaksinkertainen, käännetty mainitun silmukan ympäri joko yksinker
taisena, jolloin paulan muodostama pohjasilmukka on kannatinta 
kannattanut, tai kaksinkertaisena, jolloin paulan umpipäästä on muo
dostettu vetosilmukka. Tämmöinen on tehty myös silloin, kun on 
käytetty tavallista leveämpää nahkapaulaa, joka on ollut kiinnittä
m istä varten halaistu. Myös paulan kupurasoljen puoleisessa päässä 
nähdään joskus vetosilmukka. — Joskus on paulaan, kupurasoljen ja  
ketjunkannattimen välille, pujotettu paitsi korvaputkea yksi tahi 
useampia pronssihelmiä; joskus taas puuttuu korvaputki, jolloin sen 
sijassa voi olla yksi tai useampia helmiä, taikka on ketjunkannatin 
ollut välittömästi solkeen liitetty. Harvoin on nahkapaulan asemassa 
ollut monikertainen rihm a eli nyöri. — Edellä (siv. 120) on jo 
mainittu, että eräs pyöreävartainen hevoskengän muotoinen solki (siv. 
53; 2491: 25; kuva 246) on mahdollisesti ollut nahkapauloilla lii
tetty  rintakoristuksiin kuuluviin korvaputkiin.

Liitteinä rintakoristuksiin olivat pronssista valetut korvalusikat, 
puukot tuppineen, joskus tulukset ja  itsekseen riippuvia helykoris-
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tuksia. V astam ainitut liitteet olivat tavan mukaan varsinaisiin rin- 
taketjuihin liitetyt erityisien ketjupätkien kautta, joiden päässä ta
vallisesti oli joku rautainen tai pronssinen (ketjujen renkaita isompi) 
rengas.

Soikeat kupurasoljet. Näistä, joilla hame olkapäistä oli sul
je ttu  ja  joita sentähden olen nim ittänyt myöskin hameen olkasoljiksi, 
on jo edellä kerrottu (sivu 117).

Korvaputket (kuvat 266—275) ovat tavallisesti yhdellä korva- 
parilla varustetut, harvemmin kahdella, ani harvoin useammilla. 
Kussakin korvassa on kai alkuaan riippunut hely, joko kuvitetun le
vyn tai kellon muotoinen. — Useasti on kumminkin hely poissa, 
josta sekä siitä, että monet korvat ovat pahasti kuluneet tai särky
neet, voi päättää että  korvaputket ovat olleet kauan käytännössä, 
ennenkuin ne ovat maahan joutuneet. Samaa todistaa myös se 
seikka, että  monet korvat ovat kuluneet sekä ylä- että alapuolelta 
ja  että siis putken entinen alapää on käännetty ylöspäin, ett'ei he
lyä kannattava rengas kuluttaisi korvan poikki. — K un korvaput- 
keen varsinaisesti kuuluneet helyt ovat pudonneet pois, on niiden 
sijaan joskus pantu m uita käsillä olevia helyjä, jotka silmin nähtä
västi ovat toista tarkoitusta varten tehdyt. Semmoiset ovat kuvassa 
274 nähtävät putken helyt, joista vasemman puolinen kai on ennen 
riippunut ketjunkannattimessa, oikean puolinen taas lienee riippunut 
joko kaulassa tai alempana itsekseen paulan päässä rintakoristuk- 
sista (katso alempana). Mahdollista kuitenkin on, e tt’ei vainaja eläes
sään täten koristettua korvaputkea kantanut, vaan että nuo helyt 
liitettiin paikoilleen vainajaa hautaan varustaessa. Huom attava on 
nimittäin, että  vieressä olleella ketjunkannattimellakin oli oudonlai- 
sia liitteitä, helmiä. (Vertaa m itä edellä on näistä helmistä arveltu).

Korvaputkia on Käkisalmen kihlakunnan alalta saatu kaikkiaan 
23, joista 19 tutkituista haudoista. Koko m äärästä on kuv. 266:een 
verrattavia 6, kuv. 267:ään 1, 268:aan 1, 269:ään 2, 270:een 1, 
271 reen 4, 272—275:een kuhunkin 2. — Korvaputkia m ainitaan 
kertomuksessa Kulhamäen kalmistosta sivuilla 14 ja  15 (2596: 8 ja  
9 sekä 2535: 4), Kekomäen kalmistosta sivuilla 21, 22, 26, 42, 43, 
48 ja  49 (2489: 71, 79, 88, 93 ja  155; 2595: 21, 32, 123 ja  131), 
Hovinsaaren kalmistosta siv. 53, 56, 66, 67 ja  75 (2491: 16, 20 ja 
66; 2592: 63, 80 ja  193), Lapinlahden kalmistosta siv. 83 ja  84 
(2494: 17 ja  22) sekä siv. 92 (2520: 30), siv. 96 (1922: 427) ja  
siv. 99 (nro 2334).
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Ketjunkannattimet (kuvat 258, 267, 272, 274—277 a), joita 
on kihlakunnan alalta saatu kaikkiaan 34 (tutkituista haudoista 24), 
ovat kahta päätyyppiä eli muotoa. Toiseen näistä ovat luettavat ne 
muodot jotka nähdään kuvissa 275, 276, 277 ( =  258) ja  277 a, to i
seen taas kuvissa 267, 271 ja  272 nähtävät. Edellistä päätyyppiä 
on kaikkiaan 23 kannatinta, nim ittäin kuva 275:een verrattavia 5, 
276:een 6, 277 ( =  258):ään 11 ja  277 a:han 1 ; jälkim äistä päätyyp
piä on 11 (tutkituista haudoista 7), nim ittäin 267:ään verrattavia 
4, 274:ään 2 ja  272:een 5. — Kuvien 267 ja  274 osoittamista muo
doista, jotka ovat melkein samat, on kuvassa 272 nähtävä muoto 
syntynyt siten, että ketjunkannattiinen alapäähän on liitetty kolme 
pronssisilinukkaa, joista keskimäinen rintaketjujen kannattam ista, toi
set niihin ripustettavia helyjä varten. Helyjä tosin ei ole tavattu 
täältä  saatujen ketjunkannattamien silmukoissa, vaan koska ne ovat 
tavallisia Tuukkalan löydöissä, joissa jälkimäinen edellämainituista 
päätyypeistä on melkein yksinomaan edustettu, ja  kannattim ien he
lyjä Tuukkalan löytöjen osoittamaa muotoa (katso kuvia 331, 333 
— 5 ja  vasemman puolista helyä kuvassa 274) on täkäläisistä hau
doista löydetty useitakin (kuusi), niin voinee päättää, että  helyjä on 
täälläkin ketjunkannattimissa käytetty. — Se seikka, että kaksi näistä 
helyistä nähtävästi on ollut miehen tulusknkkarossa (siv. 27; 2489: 
161 ja  165), toiset kaksi niinikään miehen luiden ohella, ehkä ne
kin jossakin kukkarossa vyötäisien ja  polvien välillä (siv. 30; 2489: 
212 ja  213), ei todista suurta olettam istani vastaan sen mielestä, 
joka on to ttunut näkemään kansan (sekä miehen että naisen) kuk
karossa sormuksia, irtonaisia helmiä, helyjä y. m. pientä tavaraa. — 
Kannattim ien usein m ainituista päätyypeistä on kai edellinen van
hempi, koska sitä on tavattu maamme länsi osassakin ja  kysymyk
sessä olevia paljon vanhemmista haudoista. — K etjunkannattim ia 
m ainitaan kertomuksessa Kulhamäen kalmistosta sivuilla 14 ja  15 
(2596: 10 ja  11; 2535: 4), Kekomäen kalmistosta siv. 21, 22, 42, 
43, 46, 48, 49 ja  50 (2489: 72, 80, 89 ja  94; 2595: 22, 33, 84, 87, 
124 ja  133; 2298: 167 ja  168), Hovinsaaren kalmistosta siv. 53 ,55, 
62, 66, 67, 72 ja 78 (2491: 15, 19 ja  38; 2592: 7, 19,65, 85, 155, 
160, 243 ja  245), Lapinlahden kalmistosta siv. 83 ja  84 (2494: 16 
ja  23) ynnä siv. 91, 97, 98, 100 ja  104 (2520: 29; 2298: 152; 
2298: 159; 2535: 3; 2298: 174 ja  178; 1922: 434).

Ketjut ja renkaat. (Kuvat 286—295 sekä 275, 276, 280, 
282, 284, 331, 334, 335, 493 ja  502 a). Varsinaiset rintaketjut,



131

jotka kaarena riippuivat ketjunkannattimista näitä yhdistäen, olivat 
kaikissa naishaudoissa, joissa luut eivät olleet poltettuja ja  joissa 
ylimalkain ketjujen asemaa ja  virkaa voitiin varmuudella määritellä, 
kaikki raudasta ja  ehkä kaikki yksin rautarenkaista kokoonpantu. 
Poikkeuksena saattaa olla kuv. 292:ssa nähtävä ketju (siv. 44 ja  45; 
2592: 64 ja  68) joka on voinut olla osa tyttölapsen rintaketjusta 
(katso haudan asemapiirrustusta); yhtä luultava on kuitenkin, että 
täm ä ketjunpätkä on vain kannattanut lähellä olevaa veitsentuppea, 
joka myöskin voi olla miesvainajan entistä omaisuutta. Rintaket- 
juissa ovat renkaat aina joko kaksin tai kolmin rinnakkain, joko yh
tenäisesti koko ketjussa, tai aina vuorotellen kaksi ja  kolme rinnak
kain. Tavallisimmat ovat ketjut sitä kokoa eli paksuutta kuin ku
vat 286 ja  287 osoittavat; niitä on 17 numeroa, joissa renkaat enim
m ältään ovat edellisessä kuvassa nähtäviä pienemmät, vaan jälki
mäisessä nähtäviä hiukan suuremmat. Kuvissa 288 ja  289 nähtä
vää paksuutta on 6 ja  kuvissa 275, 290, 291 ja  295 nähtävää 7 
numeroa; kuva 286 a:n tapaista ketjua on vain yksi numero. Vii
dessä numerossa ovat ketjut epämääräisiksi ruostuneet tai melkein 
kokonaan kiinniruostuneiden vaatejäännöksien peitossa.

Pronssiketjut, joista osia nähdään kuvattuina kuv. 293 ja 294, 
olivat Hovinsaaren 13:ssa haudassa poltettujen luiden ohella. Ne 
ovat ehkä luettavat naiskoristuksiin, koska samassa haudassa oli mui
takin naisien rintakoristuksiin kuuluvia esineitä (siv. 78; 2592: 241 
— 5). — Ketjunliitteitä kuva 502 a:n osoittamaa laatua, joita on 
saatu vain kaksi, toinen Sakkolan Koukunniemestä (siv. 91; 1922: 
435) ja  toinen Hiitolan Mustolasta (siv. 107; 2520: 44), ei ole tu t
kituista haudoista tavattu, vaan koska semmoisia on Tuukkalan löy
döissä, niin on niitä voitu tässä kuvattavana aikana myös Karja
lassa käyttää. —  Miltä ajalta Hiitolan Haapalahdesta saatu vaski- 
ketju (siv. 106; nro 2486: 3; kuva 493) on, en ota sanoakseni.

Edellä m ainituista ketjuista ja  ketjunpalasista ovat monet (etu
päässä hienommat) liitteinä varsinaisiin rintaketjuihin kannattaneet 
mikä korvalusikkaa, mikä veistä tuppineen. — Samoin kuin varsinai
sien rintaketjujen, on myös näiden liitteiden päissä useasti ollut 
m uita ketjunrenkaita suurempi joko rautainen tai vaskinen rengas 
ketjuja liittäm ässä kannattimeen, toiseen ketjuun tai kannettavaan

O Tuukkalan kalmistossa olivat vaski- eli pronssiketjut tavallisempia 
kuin rautaketjut.
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esineesen. Useat tuommoiset renkaat ovat ruostuneet kiinni ketjun- 
palasiin, toisia on tavattu  irtonaisina ketjujen ohelta. —  Ketjuja ja  
liiterenkaita m ainitaan kertomuksessa Suotniemen kalmistosta siv. 7 
(2487: 51), Kulhamäen kalmistosta siv. 12— 14 (2488: 6 ja  13; 
2596: 3 ja  14—16), Kekomäen kalmistosta siv. 19, 21—23, 40, 42 
— 44 ja  49 (2489: 37, 64, 68, 85, 86, 99 ja  374; 2595: 23— 25, 
34, 37, 38, 60, 61, 63, 64, 68, 141 ja  142), Hovinsaaren kalmis
tosta siv. 53, 55, 56, 62, 66, 68, 72, 73, 75?, 77 ja  78 (2491: 13, 
43 ja  59; 2592: 11, 21, 65, 66, 88— 93, 99, 108, 109, 111, 162,
169, 195?, 222, 223, 230, 241 ja  242), Lapinlahden kalmistosta siv.
83 ja  84 (2494: 13, 14 ja  23) sekä siv. 91 (1922: 435 ja  2520:
29), 105 (2486: 3) ja  107 (2520: 44).

Eintakoristuksiin saattaa tavallaan lukea myös ne esineet, jotka 
ketjujen tai paulojen kautta olivat näihin liitetyt, vaikka ne useasti
kin lienevät riippuneet rintaa alempana. Näitä kannattaneet ketjut 
ja  paulat näyttävät olleen liitettyinä joko rintaketjuihin lähellä näi
den päitä vasemmalla tai oikealla puolella taikka välittömästi jom
paankumpaan ketjunkannattimeen, useasti ketjunrenkaita suurem
milla rauta- tai vaskirenkailla. Tämmöisiä rintakoristuksiin kuulu
via esineitä olivat tavan mukaan veitset komeine pronssituppineen 
ja  n. k. korvalusikat, harvemmin muunmuotoiset helyt ja  poikkeuk
sena tulukset.

Puukot tuppineen riippuivat, kun niitä oli haudassa vain yksi, 
säännön mukaan vasemmalla puolella, vaan kun niitä oli kaksi, yksi 
kummallakin puolella. Koska puukot ovat työkaluja, lienee sopivinta 
kertoa niistä lähemmin käsitöiden yhteydessä.

Tuluksia (tuliraudan) olen naisen luurangon ohelta tavannut 
ainoastaan yhdestä, nim ittäin Hovinsaaren (v. 1886 tutk.) ensimmäi
sestä, haudasta (siv. 52; 2491: 10) ja  oli tä tä  naisvainajata siinäkin suh
teessa miehen veroisena kunnioitettu, että hänen hautaansa oli pantu 
kirveskin mukaan. — Hovinsaaren (v. 1888 tutk.) 13:ssa haudassa löy
dettiin poltettujen luiden ohelta kaksi tu lirautaa ja  seitsemän piitä, 
jotka ovat voineet seurata naisvainajia polttoroviolle ja  hautaan, koska 
m uista haudasta löydetyistä esineistä voi päättää siinä olleen naisen 
luita, vaan koska haudassa mahdollisesti myöskin on voinut olla 
miehen jäännöksiä, niin ei voi varmuudella sanoa m ainituita tulus- 
neuvoja naisien omaisuudeksi. — Tuluksistakin kerron lähemmin 
toisessa yhteydessä.

Korvalusikat (kuvat 280— 5 a sekä myös 278 ja  279) riip-
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puivat säännön mukaan ruum iin oikealla puolella. Ne ovat prons
sista valetut ja  joll’eivät ole läpikoristeisia, kuten kuvat 278 ja  283 
osoittavat, tavallisesti vain toiselta puolelta kuvikkaita; poikkeuksina 
ovat kumminkin kuvassa 280 nähtävä, joka on molemmin puolin 
piirtäm ällä kuvitettu, ja  kaksi m uuta pronssista valettua ynnä eräs 
raudasta taottu, joissa ei näy m itään kuvitusta. —  E ttä  alkujuurena 
eli mallina näille rintakoristuksista riippuneille esineille, joita olen 
korvalusikoiksi nim ittänyt, on ollut todelliset nimenmukaisessa käy
tännössä olleet korvalusikat, en juuri epäile, vaan ovatko ne Kama
lan naiset, joiden ruumiinjäännöksien ohelta nämä esineet ovat löy
detyt, vielä käyttäneet niitä korviansa puhdistaessa, sopinee epäillä, 
ensiksi siitä syystä, että korvalusikoissa luonnollinen syvennys kär
jissä tavan mukaan näissä puuttuu, toiseksi siitä syystä, että jo mel
kein koko kärkipuoli puuttuu siitä, joka nähdään kuvattuna kuv. 
278 (vertaa myös k. 279). Viimeksi m ainitut ovat jo m uuttuneet 
täydellisiksi koristushelyiksi, joiden syntysanoja ainoastaan toiset, 
kehitysjaksossa aikaisemmat muodot voivat selittää. —  Näitä esi
neitä on Käkisalmen kihlakunnasta saatu kaikkiaan 14, joista 12 
tutkituista haudoista 1). Niitä m ainitaan kertomuksessa Suotniemen 
kalmistosta siv. 7 (2487: 52, rautainen), Kulhamäen kalmistosta siv.
14 (2596: 13 =  kuva 279), Kekomäen kalmistosta siv. 19, 21 ja
43 (2489: 35 ja  66; 2595: 39; kuvat 285 ja  282), Hovinsaaren kal
mistosta siv. 52, 62, 68, 73, 75 ja  78 (2491: 11; 2592: 9, 110,192 
ja  244; kuvat 284, 285, 278 ja  283), Lapinlahden kalmistosta siv. 
83 (2494: 15 = kuva 280) sekä siv. 96 (1922: 425 = kuv. 285 a)
ja siv. 98 (2298: 156 =  kuva 281).

Muut helykoristukset (kuvat 331, 333 -3 4 2  ynnä 206, 211, 
212, 223 ja  274 oikealla). Sentapaisista helyistä, joita nähdään ku
vissa 331, 333—5 ja  274 vasemmalla (siv. 27, 30, 66 ja  104; 2489: 
161, 165, 212 ja  213; 2592: 63 ynnä 2298: 175) olen jo ketjun- 
kannattim ista ja korvaputkista kertoessa arvellut, että ne ovat riip
puneet kannattimien silmukoissa. — Kuva 336:n keskellä nähtävä 
hely (siv. 78; 2592: 247) on kai aikanaan riippunut korvaputken 
korvasta. — Ne ympyräiset ulos takomalla koristetut levyt, jotka ovat 
kuvatut mroina 337 ja  338, tavattiin naisen lantioluiden kohdalta 
Kekomäen kuudennesta haudasta (siv. 49; 2595: 147 ja  149). Ne

') Tuukkalan kalmistosta on niitä saatu talteen kolme, joista väen yksi 
tutkitusta haudasta.
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ovat kai kumpikin itsekseen riippuneet rintakoristuksista (tai pai- 
dansoljen putkirenkaasta). Tämän tapaisiin koristuksiin on ehkä myös 
luettava se ympyräinen pronssihely, joka yhdistettynä korvaputkeen 
on nähtävä kuvassa 274 oikealla ja  jolla nähtävästi myöskin on ol
lu t korvasilmukka (siv. 66; 2592: 63). N äitä on kai joskus helmien 
kanssa kannettu kaulassakin, kuten arvattavasti on ollut niiden ku
vissa 211, 212 ja  223 nähtävien arapialaisien rahojen ja  hopeahelyn 
laita, jotka syksyllä 1890 löydettiin suurien filigranihelmien y. m. 
kanssa yhdessä Tiurin Linnasaaresta (88; 2740: 14— 16).

Niistä linnun tai m uun eläimen muotoisista pronssihelyistä, 
joita nähdään kuvattuina nroina 3 3 9 -  342 (siv. 46, 55 ja  92; 2595: 
94; 2491: 45; 2590: 1; 2520: 31) on kaksi löydetty tu tk itu ista  hau
doista ja  molemmat jotenkin läheltä jalkoja eli noin polvien koh
dalta. Toinen viimeksi m ainituista (kuva 339) oli Kekomäen kuu
dennessa haudassa tyttölapsen sääriluiden (?) ohella, toinen (kuva 
341) Hovinsaaren v. 1886 tutkitussa kolmannessa haudassa naisen 
esiliinan jäännöksien päällä. Siinä reiässä, joka on eläimenkuvan 
seljässä, oli molemmissa nahkapaula, joka päättyi kuvan sisässä ol- 
leesen solmuun. Helyt ovat siis riippuneet nahkapauloista. Toiset 
kaksi lintuhelyä ovat löydetyt Sakkolan Lapinlahden pelloista. — 
Samassa haudassa kuin vasta m ainittu kuvassa 341 nähtävä hely 
oli toinen, paljon pienempi ja  kellon muotoinen (kuva 206; sivu 55; 
2491: 44), korvasilmukalla varustettu vaskihely *).

') Osoittaakseni, miten edellä selitetyt naisten rintakoristukset ovat pe
rinjuurin Karjalassa kansalaistuneet, voin mainita, että niiden jäljet tuntuvat 
mielestäni selvästi vielä niissä vyöllisissä, joita Etelä-Karjalan naiset ovat 
käyttäneet meidän päivinämme. Soikea kupurasolki on muuttunut vöyllisko- 
kaksi, jolla vielä tämän vuosisadan alussa oli soikea muoto ja joka, kuten 
solki aikanaan, kannatti muut koristukset. Korvaputki on muuttunut kukka
ron suillisiksi, vaan on säilyttänyt erinomaisen hyvin entisen muotonsa; vie
läpä on suillisien torvessa tuo samainen kaksinkertainen nahkapanlakin, jonka 
näimme korvaputkessa. Ketjunkannattimesta on tullut vöyllispyörä, joka eri 
ketjuliitteissa kannattaa puukon tuppineen, kuten ennenkin, kukkaron, kuten 
joskus ennenkin, ja neulapntken, joka on tullut korvalusikan sijaan. Kor- 
valusikka taas oli siirtynyt miehen polveen sirkkasäärsiteen hiipaksi, joka oli 
kuvien 278 ja 279 osoittamaa muotoa. Entisien eläjien vöyllispyöräksi arveli 
eräs Karjalan ukkokin sentapaista ketjunkannatinta, joka nähdään kuv. 267:ssä; 
kuv. 276:n ja 277:n tapaisia ei enää semmoisiksi tunnusteta, ne ovat esim. 
„Lapin ristiä.“
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Sormukset.

Sormuksia (kuvat 296, 298, 302 ja  304) näkyvät käyttäneen 
sekä naiset että miehet ja  olivat kuvissa 296, 298, 299 ja 301 näh
tävät muodot molemmille sukupuolille yhteiset. Aivan yleinen tuo 
sormuksien käyttäminen ei näy olleen, koska Hovinsaaren monista 
haudoista ei ole yhtään semmoista löydetty ja  naishaudoista ainoas
taan Kekomäen kalmistosta (2489: 38, 41 ja  65: 2595: 35, 45 ja  
151) *). — Näistä on kolme kuv. 296:n osoittamaa muotoa, kaikki 
vasken ja  hopean sekaisesta metallista, jossa vaski ehkä on voitolla. 
Kuvissa 298, 302 ja  304 nähtävää muotoa on yksi kutakin, ensim
mäinen vaskensekaisesta, vaan jälkimäiset verraten puhtaasta ho
peasta tehdyt. Kuten kuvista nähdään on vain kahdella viimeksi 
mainitulla umpinainen sormenaluspanta. Kivi (luontainen tai su
lattam alla tehty), joka on kuv. 302:ssa nähtävää sormusta aikanaan 
koristanut, oli siitä irtaantunut ja  hävinnyt jo sormusta maasta 
otettaessa. — Toinen, Kekomäen 5:ssä haudassa ollut sormus, oli 
nimettömässä (4:ssä) sormessa.

Vaatetta ja  karvanahkaa,

joita on naishaudoista löydetty, vaan jotka nähtävästi eivät ole edellä 
m ainittuihin puvunosiin kuuluneet. —  Kekomäen ensimmäisessä hau
dassa oli jyttyrään käännetyn esiliinan ja  parin sormuksen läheisyy
dessä kaksi palaa (siv. 19 ja  20; 2489: 40 ja  49) omituista paksua 
nyöriraitaista vaatetta (kuva 384), josta en voi sanoa, mihin tarpee- 
sen sitä on käytetty.

M uutam at löydöt antavat aihetta arvelulle, että ruum iita olisi 
jo tähän aikaan Karjalassa katettu valkealla liinalla, Kekomäen en
simmäisessä haudassa oli eräässä kohdassa esiliinakoristuksien päällä 
ja  toisessa paikassa soikean kupurasoljen päällä hienoa kaksiniitistä 
liinavaatetta (kuvat 352 ja  412; siv. 18 ja  22; 2489: 16 ja  84). 
Kekomäen viidennessä haudassa taas oli rintakoristuksien välillä 
m uun m uassa palasia hienosta liinavaatteesta (kuva 411; siv. 42;

‘) Harvinaiset olivat sormukset myös Tuukkalan kalmistossa, jonka 
42:sta tutkitusta haudasta ei ainoatakaan saatu; tosin kaksi oli paikalta en
nen löydetty, vaan niistä ei tiedetä, olivatko ne miehen vai naisen omaisuutta. 
Mainitut kaksi olivat alta avonaiset kuten esim. kuvat 296 ja 298 osoittavat.
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2595: 27). Vasta mainitun kalmiston kuudennessa haudassa oli ison 
vaipansoljen enin esiinpistävien osien päälle takertunut kaksiniitistä 
liinavaatetta (kuva 405; siv. 49; 2595: 136). Hovinsaaren v. 1886 
tutkitussa ensimmäisessä haudassa oli erään veitsen tupen päällä 
vähän hienorihmaista vaatetta (siv. 52; 2491: 9). Tässä yhteydessä 
lienee myös mainittava, että Kekomäen kolmannesta haudasta löy
dettiin miehen puolelta pikkuisia palasia hienoa kaksiniitistä liina
vaatetta (kuva 410; sivu 39; 2489: 350).

Kekomäen ensimmäisessä haudassa oli naisruumiiden puolella 
monessa paikassa (2489: 6, 14, 51, 53, 55 ja  97), etenkin missä 
kirstun pohjalaudasta oli jäännöksiä säilynyt, tum m an värisiä karvoja 
sekä isoja tukkuja peurankarvoja, joista viimeksi m ainitut arvattavasti 
ovat jäännöksiä isosta ruumiiden alle levitetystä otuksen taljasta. 
Oliko se pala nahantapaista ainetta, joka m ainitaan kertomuksessa 
Hovinsaaren ensin tutk itusta haudasta (siv. 53; 2491: 29) pala alus- 
taljasta, en ota arvatakseni enkä myöskään m istä ne karvankihermät 
ovat jäännöksiä, joita mainitaan siv. 55 (2491: 52) ja  78 (2592: 253) *).

M iehen puku.

Paita.

Paita oli miehillä yhtäläisestä kaksiniitisestä villavaatteesta 
tehty kuin naisillakin, kankaan sekä loimet että kuteet sekoittama
tonta lampaanvillaa. Keskellä rintaa oli sepalus, joka leuan alla 
pantiin kiinni paidansoljella. K uten naisillakin oli sekä sepalus että 
kaulanympärys päärm ätty, harvalla ompelulla verraten nykyajan ta
paan. Soljen paljinta varten oli ainakin joskus tehty sepaluksen 
päähän lenkit eli rilmiasilmukkat, joskus taas lienee soljenpaljin ol
lu t pistetty vaatteen läpi, kuten naisilla oli tapana. — Miehen pai
dan palasia m ainitaan kertomuksessa Kekomäen kalmistosta sivuilla 
24, 28 ja  luultavasti myös 30 ja  45 (2489: 119, 186 ja  219; 2595: 
72) sekä Hovinsaaren kalmistosta sivuilla 67, 75 ja  ehkä myös 66

’) Vertaa „Tuukkalan löytö“ siv. 218 nrot 282 ja 283.



(2592: 73, 188 ja  ehkä 59 1), m uita mahdollisia paidanpalasia mai
nitsematta. Edellä m ainitut vaatteenpalaset ovat sitä laatua, jota 
nähdään kuvissa 403 ja  407.

Paidansolki (kuvat 239 — 242, 244, 245, 248 ja  mahdollisesti 
myös 238) oli miehillä aivan toista laatua kuin naisilla. Se oli ver
raten pieni ja  tavallisesti renkaanmuotoinen, ainoastaan yksi löyde
tyistä (2489: 118 =  kuva 248) on lievoskengän muotoa. Enim m ät 
ovat hopeasta, viimeksi m ainittu kullatuilla liitelevyillä koristettu. 
E ttä  monet näistä ovat lännestä päin tu llu tta  kauppatavaraa, voi
daan arvata jo kuvista 239, 241 ja  242, ensimmäisessä kun näh
dään lause: Ave Maria g. t, toisessa ja  kolmannessa ruotsalaisissa 
löydöissä keskiajan alkupuolelta tavallisia solkimuotoja. — Miehen pai- 
dansolkea m ainitaan kertomuksessa Suotniemen kalmistosta sivuilla 
2, 3, 5 ja  8 (2487: 2, 19, 37 ja  72), Kekomäen kalmistosta siv. 24, 
28, 33 ja  38 (2489: 118, 187, 258 ja  331) ja  Hovinsaaren kalmis
tosta siv. 66 (?) ja  73 (2592: 58 ja  174).
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Kaatiot.

Miehien haudoista on sangen vähän vaatetta löydetty ruum iin 
alaosan puolelta. E ttä  miehet kumminkin käyttivät jotakin housun- 
tapaista vaatetta osoittavat kuvissa 172, 297 ja  300 nähtävät piir
rokset, jotka kaikki kuvannevat miestä ja  joista kahdessa edellisessä 
päällysvaate päättyy jo polvien yläpuolella; paljain säärin taas ei 
kukaan meidän maassa liene tarjennut metsällä tai sodassa kulkea. 
Arvattavasti sääriä ympäröivät vaatteet (nimitettäköön niitä hou
suiksi, kalsuiksi tai muuksi) olivat kaidat ruum iin mukaiset tai nau
hoilla säärien ympärille köytetyt, kuten karolingien aikana oli tar 
vallista Länsi-Europassakin. Ehkä olivat ne joskus karvanahastakin 
(katso siv. 35; 2489: 284). — Vaatepalasia, jotka voivat olla jään
nöksiä säärien pukimista, ovat esim. sivuilla 30 ja  35 m ainitut 
2489: 218 ( =  kuva 390), 221 ja  282; näihin voitanee lukea myös 
nyöri 2489: 283 ( =  kuva 368).

*) Katso naisen paidausolkea (kuva 238 a ja b).

10
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Mekko (viitta).

Miehen päällysvaate oli edellä m ainittujen kuvien mukaan jos
kus niin lyhyt, että se päättyi polvien yläpuolella, joskus taas 
se ulottui polvien alle. — Enim m ät palaset tästä  vaatteesta oli
vat haudoissa säilyneet vyötäisien kohdalla, jossa se tavallisesti 
oli vyötetty vaski- tai rautasilaisella vyöllä (vert. kuva 172). Näh
tävästi se ylöspäin on ulo ttunut kaulaan asti, koska kaulavistien 
alla tavallisesti on ollut yhtäläistä paksua villavaatetta kuin vyö
täisienkin kohdalla. Hyvin mahdollista on, että  se on ollut me
kon tapainen, umpinainen, ja  ilman sepalusta kuten naisten ham e
kin, koska ei kaularistien kohdalla m itään vaatteenreunaa ole tu n 
tunu t ja  ne harvat reunapalat, jo ita olen mieshaudoista tavannut, 
eivät pakoita olettamaan päällysvaatteen rinnassa m itään halkea. 
Nuo vaatteenreunat ovat nim ittäin sivuilla 25, 30 ja  33 m ainitut 
2489: 126, joka ollen lähellä naisvainajien ruum iita, on voinut, ku
ten ohella olleet vaskilankaputketkin (128), sieltäpäin miehen vie
reen työntäytyä, 2489: 211 =  kuva 377, joka voi olla osa mekon 
helmuksesta, ja  2489: 263 =  kuva 381, joka ollen veitsen tupen 
päällä pikemmin voinee olla osa jostakin vaipasta kuin mekosta tahi 
viitasta. —  Kysymyksessä oleva miehen mekko on enimmiten ollut 
paksua saraksi vanutettua villavaatetta, ehkä usein kolme-, vaan vä
listä myös kaksi- tai neliniitistä, karvaltaan useasti vähän rusotta- 
vaa, joskus sinertävää.

Miehen mekon jäännöksiä, joita m ainitaan useissa paikoissa 
sivuilla 24—30, 33—39, 44—46, 67 ja  68, nähdään kuvattuina ku
vissa 377, 389, 390, 396, 397 ja  401.

Vaippa (ja vaipansolki).

Käyttivätkö Karjalan miehet yleiseen vaippaa mekon tah i vii
tan päällä, en ota sanoakseni, vaan koska Kekomäen toisessa ja  kol
mannessa haudassa miehen rinnan kohdalla (ei kaukana vyöstä) ta- 
pasin kumpaisessakin sentapaisen hopean ja  vasken sekoituksesta 
tehdyn hevoskengänmuotoinen soljen (kuvat 251 ja  252; 2489: 274 
ja  326), jommoisilla naiset pitivät vaippansa etupuolelta kiinni, niin 
lienee oletettava, että myös miehet ainakin joskus vaippaa käyttivät, 
vaikka se oli paksum m asta vaatteesta kuin naisien vaipat tavallisesti.
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Jalkineet.

Niistä nahkapalasista päättäen, jotka tavattiin Kekomäen vii
dennessä haudassa läheltä sen kaakkoisnurkkaa, (siv. 47; 2595: 103) 
käyttivät miehet tähän aikaan samantapaisia nahkakenkiä kuin nai
setkin, vaikka näistä on vähemmän jälkiä haudoista löydetty. Paitsi 
vasta m ainittua on miehen jalkineiden jäännöksinä ehkä pidettävät 
ne Kekomäen ensimmäisestä haudasta saadut nahkapalaset, jotka 
m ainitaan sivulla 30 (2489: 221).

Lakki.

Mitään jäännöksiä miehien päähineistä en tiedä haudoista löy
täneeni, e lle ivät semmoisia ole ne verraten ohuet m ustat parkitun 
nahan palaset, jotka löytyivät kaulanauhan levysien ohelta Keko- 
mäen kolmannen haudan jo ennen m ullistetusta pohjoispäästä (siv. 
38; 2489: 343). —  Jo ennen m ainittuja miehen kuvia (kuv. 172, 
297 ja 300) katsellessa saattaa arvella, että miehillä oli patalakin 
tapainen päähine, joka joskus oli suippupäinen. Nämä muodothan 
olivat tavallisia muuallakin täm än vuosituhannen alkupuolella.

Vyö

ja  kantim et liitteineen. (Kuvat 3 0 6 —330 ja  332). Ani harva, jos 
mikään, mies on vyöttömänä pantu hautaan, vieläpä monella näyt
tää olleen kaksikin vyötä vyötärellään, vaikka tosin monesta on jää 
nyt todistamaan vyönsolki yksinään.— Jäännöksistä päättäen on mie
hen vyö aina ollut nahkainen x) ja  useasti raudoilla tai vaskilla ko
ristettu  ja  vahvistettu. Myöhempien aikojen nahkavöihin verrattuna 
oli se jotenkin kapea, noin 15—25 millimetrin leveinen. — Vyösol- 
je t olivat, kuten kuvat osoittavat, sangen monta muotoa, mikä rau 
dasta taottu, mikä vaskesta eli pronssista valettu (tai joskus taottu).

*) Tällä en tahdo väittää, ett’eivät jotkut vyöt ole voineet olla kudottuja 
nauhoja, joko ne sitten ovat olleet solkeen liitetyt tai ilman soikea.
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Vaskiset ovat enimmäkseen kuvikkaat ja  erityisellä palkimenorrella 
varustetut; rautaisissa on paljin aina liitetty  kehän perään, kuten 
vyökin.

Niistä 25 vyösoljesta, jotka olen haudoista löytänyt ja  jotka 
voivat olla miesten vyösolkia, on 15 raudasta ja  10 vaskesta. R au
taisista on 5 kuva 308:n osoittamaa muotoa ja  näistä kaikki m uut 
paitsi kuvattua Hovinsaaren kalmistosta. Toisissa vöissä on vyöre- 
meli semmoisena ollut kiinnitetty solkeen, toisissa taas on remeli 
varustettu päätesilalla, joka on soljen perään liitetty. Jälkim äistä 
liitetapaa osoittavat kuvat 317, 319, 322, 322 a, 323 ja  tavallaan 
myös 318. Sitä käytettiin siis vyöremeliä liittäessä sekä rauta- että 
vaskisolkeen. — Yleiseen olivat soljet, siiat ja  helat vieläpä useim
miten hihnanjakajat ja renkaatkin samassa vyössä samaa m etallia; 
paljin yksin on joskus ollut vaskisoljessa rautainen, vieläpä rauta- 
soljessa vaskinen (2489: 138; kuva 322 a). Helat ovat nähtävästi 
kaikki olleet kiintonaiset, naulasilla vyöremeliin liitetyt ; vaskiset ne
liskulmaisia, joko kuvikkaiksi valettuja tai levysiksi taottuja; rautai
set joko neliskulmaisia tai ympyräisiä ja  soikeita.

Sentapaiset litteistä rautatangoista, renkaista ja  nahasta muo
dostetut vyön ja  ketjun välilliset, jommoisia kertomuksissa m ainitaan 
kaksi, toinen ')  Kekomäen ensimmäisestä (siv. 25 ja  29; 2489: 122, 
191 ja  200; kuva 320) ja  toinen Hovinsaaren viidennestä haudasta 
(siv. 68; 2592: 94 ja  101—5; kuva 317), ovat kai kantimiksi nimi
tettävät, koska ne ovat olleet liian kankeita ruum iin mukaan vyö
tettäviksi. — Katsoen näiden kantimien asemaan haudoissa on aina
kin Hovinsaaren kalmistosta saatu pikemmin riippunut vyötäröllä 
kuin olalta; Kekomäen kalmistosta saatu on siltä väliltä.

Miehen vyöstä ja  kantim esta ovat, kuten naisen rintakoristuk- 
sista, riippuneet monet esineet, veitset, miekat, tulus- ja  m uut kuk
karot, tuliraudat, joskus kampa, kovasin j. n. e. Ne ovat nähtävästi 
riippuneet nahkahihnoissa tai pauloissa, ei suoraan vyöstä, vaan jos
takin renkaasta tai hihnanjakajasta (kuvat 32&—330), joka taas vuo
rostaan on ollut yhdellä tai useammalla hihnalla vyöhön liitetty. — 
Hihnanjakajia olen miesten vyötäreltä tavannut vain kolme, nim it
täin kaksi yhtäläistä (kuva 325) Kekomäen toisesta haudasta ja  yh
den (kuv. 326:een verrattava) Hovinsaaren kolmannesta vuonna 1888 
tutkitusta haudasta. Näihin voinee lisätä Kilpolan Pöystinm äeltä

*) Ehkä kaksi.
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löydetty (kuva 326; siv. 104: 2298: 176), joka sekin on pronssinen 
ja  kuvitettu. Vielä sopinee tässä m uistuttaa, että, kuten ennen on 
m ainittu, eräästä Hovinsaaren naishaudasta (hauta 6) on löydetty 
rautainen hihnanjakaja (kuva 329). — Paljon enemmän kuin täy
dellisiä liihnanjakajia on haudoissa löydetty liiterenkaita, joista enim
m ät ovat rautaisia ja  kaikki, niin rautaiset kuin pronssiset 3 0 —34 
mm. laajat. Kuten pronssiset esineet yleiseen, ovat renkaatkin ta 
van mukaan kuvitetut.

Vyössä riippuneista veitsistä ynnä m uista kerrotaan myö
hemmin.

Vöitä, kantimia, liihnanjakajia, liiterenkaita ja  näiden osia mai
nitaan kertomuksessa Suotniemen kalmistosta sivuilla 2 ja  8 (2487: 
3 ja  73— 78), Kulhamäen kalmistosta siv. 12 (2488: 5), Kekomäen 
kalmistosta siv. 25—27, 29—34, 36, 37, 40, 43 ja  45 (2489: 122, 
133, 137, 138, 141, 149, 164, 191—3, 195, 200, 205, 206, 231, 
241, 257, 264, 265, 269—271, 273, 303, 304, 3 1 1 - 3  ja  379; 
2595: [36, 66 ja  67), Hovinsaaren kalmistosta siv. 64, 68, 69, 74, 
75 ja 7 7 - 7 9  (2592: 37, 40, 94, 1 0 1 -5 ,  111, 119, 178,188, 222— 
233 х), 258, 263 ja  264), Lapinlahden kalmistosta siv. 82 (2494: 1 
ja  2) sekä siv. 104 (2298: 176 =  kuva 326).

Kaulan koristuksia.

Kaulanauha. (Kuvat 293—7 ja  347). Miehen kaulalta olen 
tavannut korunauhoja: yhden Suotniemen kalmistosta (siv. 2; 2487: 
1), kolme Kekomäen kalmistosta (siv. 24, 28 ja  38; 2489: 117, 179, 
183, 184 ja  344) ja  mahdollisesti vähäisiä jäännöksiä yhdestä sem
moisesta Hovinsaaren kalmistosta (siv. 74; 2592: 175). Kuten nais
ten kaulanauhoissa, on näissäkin runkona tuohiliuska, jonka ympä
rille on ommeltu kaksiniitistä liinavaatetta. Yhden Kekomäen kau
lanauhan päissä on nähtävästi ollut omituiset hopeiset hakaset (kuva 
194). Nauhan päälle tiheään reunareiistään kiinniommellut hopea- 
levyset ovat sangen ohkasia, alta vähän kuperoita ja  enimmältään 
ohuesti kullattuja; ainoastaan semmoisissa levyissä, joita nähdään 
kuvassa 196, ei tunnu kultausta olleen.

’) Olen ottanut tähän Hovinsaaren 13 haudasta poltettujen luiden ohelta 
löydetyt vyösoljet ja renkaat, koska ne voivat olla miehen omaisuutta.
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Kuuloketjut ja ristit. (Kuvat 225—230). Ketjua olen tavan
nut vain yhden miehen kaulalta, se oli Kekomäen kolmannessa hau
dassa. Tämä tinalangasta palmikoittu ketju, joka jo maassa oli m ur
tunut moneen palaan, päättyi hopeaputkiin, joiden päätesilm ukat oli
vat yhdistetyt pronssiristiä kannattavalla vaskirenkaalla (siv. 38; 
2489: 332, 334, 336 ja  337; kuva 225). —  Suotniemen toisessa hau
dassa oli miehen luurangon vieressä haudan itälaidalla kokoonkään- 
nettv ketju, joka ehkä oli hautaan pantu pienessä puurasiassa (siv. 
5; 2487: 34). Tämä ketju liitteineen (kuva 229) on hopealangasta 
palmikoittu ja  ovat myös kaikki sen liitteet puhdasta hopeata. — 
Yastamainittujen ketjujen tapainen oli myös se kaksinkertainen ho- 
peaketju, joka löydettiin syksyllä 1890 Tiurin Linnasaaresta ja  joka 
on edellä (sivu 126) m ainittu.

Kaula- eli rintaristejä olen tavannut vain mieshaudoista. 
Vastamainitussa Suotniemen toisesta haudasta saadussa ketjussa riip
pui kolme pientä hopearistiä, joiden molemmin puolin oli juotettu  
kiinni hopealevyjä. Levyt etupuolella ovat kuvitetut paitsi piirtä
m ällä myös m ustalla emaillilla. —  Kaikki m uut ris tit ovat prons
sista tehdyt. Kekomäen ensimmäisestä haudasta saatiin kaksi yhtä
läistä (kuva 226; siv. 24 ja  28; 2489: 115 ja  176), yksi kumman
kin miesvainajan kaulalta, jossa ne ovat riippuneet hienossa nyrö- 
rissä; toinen näistä oli katkennut ja  paikattu. Samaa muotoa kuin 
edelliset oli äsken m ainitussa tinaketjussa riippunut risti Kekomäen 
kolmannessa haudassa (kuva 225; siv. 38; 2489: 334). Saman kal
miston viidennessä haudassa oli arvattavasti myöskin miehen kau
lassa ollut risti, joka on pahasti kulunut, vaan nähtävästi kummin
kin kuva 227:n osoittamaa muotoa (siv. 44; 2595: 59). — Hovin
saaren kalmistosta löysin vain yhden ristin. Se oli miehen luiden 
ohella kolmannessa v. 1888 tutkitussa haudassa (kuva 227; sivu 64; 
2592: 36). — Lapinlahden kolmannessa jo ennen pahasti mulliste
tussa haudassa oli litteä rintarisii, joka nähdään kuvassa 230 (siv. 
83; 2494: 10). — Vihdoin on tässä mainittava, että  Säppäisiin 
kalmistosta löysin pienen lapsen kaulalta ristin, joka on kuvattu 
kuv. 228.

Korvarengas? Kekomäen kolmannessa haudassa oli edellä 
m ainittujen tinaketjun palasien ohella iiligranitekoinen, ohutlevyinen 
hopeahelmi taittuneesen hopearenkaasen liitetty (kuva 187; sivu 38; 
2489: 338 ja  339). Onko täm ä ollut korvarengas, en ota varm uu
della sanoakseni,
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Helmiä ja helyjä. Kekomäen ensimmäisessä haudassa oli 
miesten puolella kolmessa kohdassa helmiksi luettavia esineitä. En
siksi lähellä miekkaa väistinraudasta vähän etelään päin : kaksi kul
kusen tapaista pronssihelmeä (vert. k. 204) ja  kolmas nahkapaulalle 
pujotettu kuvassa 210 nähtävää muotoa (siv. 25; 2489: 129 ja  130); 
toiseksi kaulanauhan ja  ristin ohella (siv. 28; 2489: 181 ja  182): 
kulkusen tapainen, ehkä kullattu, hopeahelmi (kuva 204) ja  pronssi- 
helmi (kuva 210); kolmanneksi vyötäisien jalkapuolella lähellä hau
dan itäreunaa (siv. 30; 2489: 210 ja  217): kaksi kulkusen tapaista 
hopeahelmeä (kuva 204) ja pronssihelmi (kuva 210 a). Koska näistä 
helmistä, jotka ovat vain kahta laatua eli muotoa, yksi kumpaakin 
on tavattu  miehen kaulalta, niin on hyvin mahdollista, että miehet
kin koristivat joskus kaulansa helmillä. — Tätä arvelua vahvistaa 
se seikka, että  kesällä 1888 tapasin Hovinsaaren kahdeksannesta 
haudasta miehen leukaluun ohelta neljä pientä lasihelmeä (kuva 
201). — Kekomäen ensimmäisessä haudassa miesten puolella kah
dessa kohdassa tavatut helyt (kuvat 331 ja  333— 5; siv. 27 ja  30: 
2489: 1G1, 165, 212 ja  213) ovat, kuten jo edellä naisten ketjun- 
kannattim ista kertoessani mainitsin, naisten koristuksiin luettavat ja  
joutuneet hautaan miesten kukkaroissa. - Täydellisyyden vuoksi 
on tässä ehkä huomautettava, että  viimeksi m ainittu  Kekomäen en
simmäisestä haudasta saatu pronssihelmi (kuva 210 a) myöskin lie
nee ollut kukkarossa.

Sormuksia

(kuvat 297, 299—301 ja  3U3) olen miesten haudoista tavannut seit
semän, Näistä on yksi Suotniemen, kaikki m uut Kekomäen kal
mistosta. — Suotniemen toisessa haudassa oli muistaakseni vasemman 
reisiluun tahi lantion luona iso hopealevyistä tehty kantasormus, jonka 
kantaan on piirretty miehen kuva (kuva 300; siv. 5; 2487: 33). 
Miehellä on pitkä mekko tahi takki päällään ja  iso padan tapainen 
kypäri tahi lakki päässä; oikeassa kädessä on keihäs; vasen käsi, 
jossa ehkä tarkoitetaan olevan jokin pieni ase, on käännetty ylös
päin; vasemmalla sivulla on joku esine, jonka nimeä ja  laatua on 
vaikea arvata, vaan joka kai riippuu vyössä. Taittunut, ohut ja  ver
raten kapea sormenaluspanta on kannanalukseen kiinni juotettu.
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— Kekomäen ensimmäisessä haudassa oli vasemmanpuolisen miesruu- 
miin kohdalla kaksi sormusta, joista toisen, muodoltaan kuvaan 301 
verrattavan, ohella oli sormiluita (siv. 25; 2489: 124 ja  125), toinen 
taas (kuva 303) oli jalompana erään tuliraudan ja  nahkakukkaron 
tienoilla ja  ei sen ohella tun tunu t olleen m itään luita, jonka tähden 
arvelen, e tt’ei se ollut haudassa vainajan sormessa, vaikka sitä olisi
kin aikanaan sormuksena pidetty (siv. 26; 2489: 146). —  Sa
man haudan oikean puolisen miesruumiin kohdalla oli sormilui
den ohella pääpiirteiltään myöskin kuvaan 301 verrattava avopan- 
tainen kulunut sormus (siv. 29; 2489: 202). Lähellä vasta m ainit
tua oli hopealevyn katkelma, joka mahdollisesti sekin on osa enti
sestä sormuksesta (siv. 30; 2489: 207). — Kekomäen toisessa hau
dassa veitsen vieressä ollut hopeinen avopantainen sormus (siv. 33; 
2489: 259) on kuvattu kuv. 301. — Saman kalmiston kolmannessa 
haudassa oli vyösoljen molemmin puolin sormiluiden ohella vasken- 
sekaisesta hopeasta tehty sormus kuvassa 299 nähtävää muotoa. — 
Vihdoin on tässä m ainittava Hiitolan Huiskunniem eltä saatu vaski- 
sormus (siv. 106; 2298: 187), jonka kantaan on piirretty mies ly
hyessä nutussa; oikeassa kädessä lienee jousi, vasemmassa ehkä 
nuoli tai heittokeihäs ja  vyössä kai jalkojen välissä näkyvä miekka. 
Onko täm ä sormus sam alta ajalta kuin tässä kerrotut haudat, en 
kumminkaan voi sanoa.

Muuta vaatetta ja  karvanahkaa.

K uten naishaudoissa olen mieshaudoissakin tavannut kaksi- 
niitisen liinavaatteen palasia, jotka voivat olla osia ruumiiden kate- 
liinoista. Semmoisia on m ainittu kertomuksessa Suotniemen kal
m istosta sivulla 8 (2487: 75 ja  76) ja  kertomuksessa Kekomäen kal
mistosta siv. 36, 37 ja  39 (2489: 301, 311— 3 ja  350— 3). — Bro- 
kaadinauhasta ja siihen liitetystä liinavaatteesta, joita m ainitaan si
vulla 25 (2489: 139 ja  140), on kerrottu edellä naisen pääpintelin 
yhteydessä.

Kekomäen ensimmäisen haudan miespuolella tavatut vähäiset 
jäännökset esineiden alla olleesta karvanahasta (siv. 25 ja  29; 2489: 
136 ja  196) osoittavat, vaikka heikosti, e ttä  tähän haudattujen mies- 
ruumiidenkin alla olisi ollut levitettynä joku otuksen talja, kuten
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todennäköisesti oli naisruumiiden puolella. — Paljon runsaammin kuin 
vastamainitussa tavattiin Kekomäen kolmannessa haudassa miesruu- 
miin ym päriltä karvoja ja  karvanahan palasia (siv. 35 —39; 2489: 
284, 292, 298, 305, 306, 309, 314, 318, 324, 326, 330, 333 ja  354; 
kuva 416). Näistä saattavat 2489: 284, 292, 305 (osaksi), 309, 314, 
324, 333 ja  354 olla osia ruum iin alustaljasta, 298 ja  318 osia kuk
karoista, vaan vyösoljen päällä ollut osa 305:ttä, 306, 326 ja  330 
ovat tuskin voineet olla kumpaakaan näistä. Olisiko tässä oletet
tava miestä turkki tai turkiksilla reunustettu  mekko (takki) päällä? 
Tässä tapauksessa voivat myöskin edellä kukkarojen osiksi arvatut 
ompelusauman reunaiset nahkaliuskat olla osia m ainitusta nutusta. 
Koristivathan Karjalaiset vielä täm än vuosisadan keskivaiheilla turk
kien reunuksia erikarvaisilla nahkaliuskoilla.

Lap sen  puku.

Kekomäen viidenteen hautaan vanhempien viereen haudattu 
tyttölapsi oli varustettu melkein täydellisillä naistamineilla (kuva 
258 y. m.; siv. 45 ja  46; 2595: 77—98), jonka tähden olen laske
nu t sen naisten lukuun. Kumminkin on tässä huomautettava, että 
semmoisia pieniä soikeita kupurasolkia, joita nähdään kuvassa 258, 
en ole täysikasvuisen naisen ryntäiltä  tavannut, että lapsen rintakoris- 
tuksissa ei ole korvaputkia eikä rengasketjua, kuten naisilla tavan 
mukaan oli, että  vaipansolki on tavallista pienempi ja  korvalusikka 
puuttuu. — Kekomäen neljänteen hautaan pannun lapsen puvusta 
ei ollut m itään säilynyt.

Säppäisiin kalmistoon aikaihmisen sylissä eli helmassa hauda
tulla pikkulapsella oli pronssiristi kaulassa (siv. 101; 2558: 10), josta 
arvelen lapsen pojaksi. — Kilpolan Hannukaisen kalmistossa oli kah
den lapsen kaulassa hopeainen helmi, toisella oli sitä paitsi reisilui
den välissä luinen kotelo (siv. 103 ja  104; 2486: 4 —6; kuva 492). 
Huom attava on kuitenkin, että Hannukaisen kalmiston haudat ehkä 
ovat selitettävänä olevaa aikaa myöhemmät ja että Säppäisiin hau
dan pieni kalusto on toista laatua kuin muiden tutkittujen hau
tojen.
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Kam pa, tu luksia  j a  kukkaro ita.

Hiukset ja  kampa.

Koska hiuksetkin tavallaan kuuluvat ihmispukuun, sopinee tässä 
viitata, että  niistä m ainitaan kertomuksessa Kekomäen kalmistosta 
siv. 23, 24, 28 ja  47 (2489: 102, 109, 111, 120 ja  185; 2595: 112) 
ja  Lapinlahden kalmistosta siv. 85 (2494: 45); mahdollisesti ovat 
siv. 38 (2489: 333) m ainitut karvat myös hiuksia. Enim m ät hiuk
set ovat vaalean ruskeita.

T utkituista haudoista on löydetty vain yksi kampa (kuva 170; 
siv. 26; 2489: 151). Se oli Kekomäen ensimmäisessä haudassa 
miesten puolella ja  oli arvattavasti riippunut nahkapaulasta vyössä. 
Kampa on laadittu kuudesta rinnakkain asetetusta luulevystä, joita 
pitävät yhdessä molemmin puolin asetetut luiset selkäimet, jotka 
taas ovat samoilla vaskinaulasilla liitetyt sekä emäosiin että  toi
siinsa. Emäosat ovat luultavasti olleet piitetyt molemmin puolin, 
vaan toisen puolen piit ovat juuria  myöten mädäntyneet. — Kullia- 
pellosta löydetty pronssinen kammanpuolisko (siv. 15; 2298: 165), 
joka on kuvattu teokseen »Suomen asukkaat pakanuuden aikana» 
kuv. 77, on mahdollisesti myöskin täkän aikaan luettava.

Tulineuvot.

.To puvuista kertoessa mainittiin, että  miehen vyössä tavan 
mukaan, naisen ketjussa tai ketjunkannattim essa joskus, riippui tu- 
luskukkaro ja  tulirauta. Rauta, joka näkyy riippuneen rautaren- 
kaassa, oli tähän aikaan tavan mukaan neliskulmainen ja  päistä 
suippeneva, kuvissa 87 ja  88 nähtäviä muotoja. Kuvien 85 ja  86 
osoittamia muotoja oli vain yksi kutakin laatua. Kooltaan olivat 
raudat hyvinkin vaihtelevia, mikä 12, mikä taas ainoastaan 5 
sm. pitkä.

Tuluskukkaro oli enimmiten nahkainen ja joko sitä muotoa, 
joka nähdään kuv. 88 (2489: 285—9), tai massin tapaan käärössä 
ja  pitkillä nalikapauloilla köytetty, jommoinen näyttää olleen eräs 
tulustuhnio Kekomäen ensimmäisessä haudassa (2489: 152— 166). 
— Tuluskukkarossa pidettiin yksi tai useampia särm äkkäitä piitä,
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rikki- oli tulikivi-palasia ja  jos jotakin pikkutavaraa, jolle ei oltu pa
rempaa ja  tilavampaa säilytyspaikkaa huomattu. - Niin oli äsken 
mainitussa Kekomäen ensimmäisessä haudassa olleessa kukkarossa 
neljä piitä, palanen rikkiä, pronssisen korvaputken pää, kaksi pronssi- 
helyä, vyösolki, neula, rautapala, vaatetta ja  karvoja; kuva 88:ssa 
nähtävässä taas yksi pii, kuusi rikkipalasta, punottua nyöriä, ker
rattua lankaa, oravan nahkaa ja  kuvikas pieni luu. — Mitään jä l
kiä taulasta tai pakkulista en ole piiden ja  rikin ohelta löytänyt, 
vaan nämä ovat voineet maassa jo kokonaan mädätä. Omituisem
paa on, että rikkiä ei ole pidetty missään kupissa eli kuplassa, vaan 
pieninä irtonaisina palasina. — Mahdollista on, että tuluskukkarossa 
tulineuvojen ohella säilytettiin myös taikakaluja tarpeen varalle. 
Tuommoisia kaluja ovat voineet olla kukkarossa säilytetyt nahat, 
villat, langat, vaatetilkut, rautapalat ja  neulat.

Tulineuvoja mainitaan seuraavissa kohdissa: 2487: 79; 2488: 
17; 2489: 145, 152—166, 254, 2 8 5 - 9 ,  293, 361 ja  380; 2491:10; 
2492: 6; 2592: 29, 30, 112, 189— 191, 214— 220, 261, 262, 284 ja  
286; 2788: 9; 2558: 6. — Hovinsaaren vanhassa pajapaikassa ta
vattiin sepän romurautojen seassa ta ittunu t pärepihti (kuva 424: 
siv. 70; 2592: 136).

Muita kukkaroita.

Suotniemen ensimmäisen haudan vieressä olleen vaskikattilan 
pohjalle oli pantu sievästi leikkaamalla ja  piirtäm ällä kuvitettu pieni 
tuohisalkkunen, tuluskukkaron kokoinen (kuva 177; 2487: 14). Yh
täläisistä tuohikukkaroista lienevät myöskin osia ne kuvitetun tuo
hen palaset, jotka löydettiin eräästä paikasta Suotniemen neljännen 
ja  viidennen haudan välillä (2487: 89), Kekomäen viidennestä hau
dasta (kuva 179; 2595: 16) ja  Hovinsaaren (v. 1886 t.) kolmannesta 
haudasta (kuva 178; 2491: 53). Koska näm ä kuvitetut tuohet, 
missä ne ovat hautakehyksen sisäpuolelta löydetyt, ovat olleet nais- 
liaudoissa, sopinee olettaa, että ne ovat naisien kapineita, joka myös 
itsestään luonnolliselta tuntuu. —  Tämäntapainen tuohi kukkaro tai 
nahkakukkaro oli ollut pantu Hovinsaaren (v. 1888 t.) kolmanteen- 
toista hautaan poltettujen ihmisluiden ohelle. M ainitussa haudassa 
oli nim ittäin muiden pienien polttamattomien esinejäännöksien ohella
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tuohipalasia, joiden reunoissa on ompelureikien tapaisia läpiä (kuv. 
336; 2592: 247—253). Ohella oli nahkapalasia, jotka myöskin voi
vat olla osia kukkarosta, pari vaskilankaputkilla koristettua nauhan- 
pätkää päällekkäin, karvoja ja  pieniä osaksi helyihin kuuluneita vas
kia. Tämän laatuiset tavarat ovat juuri sellaisia, joita kukkaroissa 
nähtävästi on pidetty.

Kekomäen ensimmäisessä haudassa oli lähellä itäisen laidan 
keskikohtaa yhdessä ryhm äjyttyrässä (2489: 211— 8) reunanauhalla 
varustettua sarkaa, nahkaa, pronssihelmi, kaksi pronssihelyä ja pääl
lekkäin pari sam antapaista vaskilankaputkilla koristettua nauhanpät- 
kää (kuvat 364 ju  365), kuin vasta m ainittiin; lähellä oli suurem
pia nahkapalasia. Mahdollisesti olivat nuo nauhanpätkät osia kuk- 
karonauhoista. Vieläliän meidän aikanammekin Karjalassa naisten 
kukkarojen nauhat, paitsi että ne tavallisesti olivat hyvin komeita 
jo itsessään, koristettiin monikarvaisilla helmillä ja  helyillä. —  Nau
hojen tekotavasta kerrotaan alempana. — Mahdollisesti ovat myös 
seuraavat Kekomäen kalmiston haudoissa tavatut ja  sivuilla 16, 17, 
26, 35 ja  37 m ainitut esineet (nahat) jäännöksiä kukkaroista: 2489: 
4 (kuva 415), 15, 147 (kuva 419), 282—4 (kuva 368) ja  318 
(kuva 416).

Rakennukset.

Koska rakennukset kai tähänkin aikaan olivat puusta ja  sitä 
paitsi ilman kivijalkaa, niin ei niistä ole voinut paljon jälkiä säilyä. 
E ttä  seinät tehtiin hirsistä ja  näiden päät tavallisesti jäte ttiin  sal- 
vamien kohdilta katkaisematta, joten ne ulottuivat koko joukon nur
kan ulkopuolelle, sopinee päättää siitä, että niin oli myös hauta- 
kehyksien laita, missä näm ä olivat paraiten säilyneet. (Suotniemen 
neljäs hauta siv. 8, Kekomäen viides hauta siv. 41, Hovinsaaren 9:s 
ja  13:s hauta siv. 74 ja  76). — E ttä  ainakin tulensijalla varustetut 
rakennukset jo tähän aikaan olivat neliskulmaisia, e ttä  niillä ei (ai
nakaan tnlensijojen ym pärillä) ollut puulattiaa, vaan sen sijaan ki
vellä laskettu permanto, siihen viittaavat kai ne neliskulmaiset, ny
kyään maanalaiset, litteät (eli ohuet) kivilatomukset, joita olen kai-
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mistojen lähitienoilta tavannut ja  joiden pinnalla tai kivien välissä 
oli paitsi tuhkaa ja  hiiltä samantapaisia saviastiain palasia kuin hau
tojenkin vieressä (siv. 57:n lopussa ja  58:n alussa m ainittu kivi- 
ladelma ja  siv. 70 m ainittu pajapaikka Hovinsaarella sekä siv. 102 
m ainittu  latom us Koverilassa). — Edellä m ainitusta pajapaikasta 
saadut lukuisat palaset palanutta savea osoittavat taas, että  hirsien 
liitokseen (kai seinissä) pantiin savea (2592: 149). — E ttä  kotaa 
myöskin tähän aikaan käytettiin, osoittanee siv. 57 m ainittu ympy- 
räinen kiviladelma Hovinsaaren Tontinm äellär). —

Tulensijat eli tulipesät, joita olen Hovinsaaren Tontinmäellä 
tavannut useita, olivat melkein kaikki ympyräisiä ja  keskeltä vähän 
kuopallaan, kuten myyrypadan pohja. N iitä on joskus tarpeen vaa
tiessa kosteudesta suojeltu joko siten, että on pesäkivien alle levi
te tty  isoja tuohiliuskoja (siv. 80) tai on näiden sijaan pantu, kuten 
välistä myös haudan pohjaan ruumiiden alle, laaja hiili- eli sysiker- 
ros (siv. 58, jossa m ainittu tulipesä kumminkin voi olla kysymyksessä 
olevaa aikaa vähän myöhäisempi). — E ttä  arinaa joskus savella ta
soitettiin osoittavat tulensijoista tavatu t palaneet savipalaset (siv. 57, 
GO ja  71; 2492: 5; 2553: 22; 2592: 147). —

Omituinen ilmiö oli (niinikään Hovinsaaren Tontinmäellä) siv. 
80 m ainittu, m aahan kaivettu ja  ohuen päreen tapaisia notkeita puu- 
säleitä ristiin päällekkäin asettam alla vuorattu, ison altaan tapainen 
syvennys, jonka pohjalla tavattiin ruuvan jäännöksiä (kalan, raavaan 
ja  linnun luita) ja  m uutam ia saviastiain palasia ja  jonka itäpäässä 
oli tavanmukainen tulipesä altaan pohjaa paljon ylempänä. E ttä  
täm ä laitos oli ollut asuntotuvan sisässä, on hyvin todennäköistä. 
— Mihin tarkoitukseen sivulla 79 m ainittu kiviladelma ja  sen 
ohella olleet neljä tulipesää olivat rakennetut, en ole vielä päässyt 
jäljille.

Lukot ja  avaimet.

Kekomäen ensimmäisessä haudassa oli lähellä haudan itäsyr- 
jää  muiden rautojen ohella jotenkin iso rautainen etu- eli muna-

‘) Tämmöisiä latomuksia on tutkittu myös Preussin koillisimmalla me
renrannikolla (Kurische Nehrung) ja arvelevat sikäläiset muinaistutkijat niitä 
muinaisien Preussien tahi Liivien asuntosijoiksi 13 ja 1400-luvuilla. Schriften 
der königl. physik.-Ökonom. Gesellschaft zu Königsberg. Jahrgang 1873 siv. 
137 ja 138.
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lukko (kuva 61 ; siv. 30; 2489: 222), jonka kaari on ta ittunu t ja  
joka m uutenkin on niin ruostunut, e tt’ei ainakaan sen sisustaa käy 
tarkastaminen. Arvattavasti se, kuten m unalukot tavallisesti keski
ajalla, oli avattava siten, että  avaimen sisään pistettyä kaari vedet
tiin ylös ja  sen lyhyempi pykälöity pää ulos lukosta1)- — Samassa 
haudassa kuin vasta m ainittu lukko ja ei kaukana siitä oli kuv. 59 
nähtävä rau ta  ja  sen ohella toinen litteä rau ta  (2489: 228 ja 229), 
jotka yhdessä ovat voineet muodostaa tällä vuosisadalla Itä-Suo
messa käytetyn n. k. säppiavaimen, jolla porstuvanoven takasalpaa 
eli linkkua on ulkoapäin avattu. — Säppäisiin kalmistosta on kuv. 
60 nähtävä rautainen avain (siv. 101; 2558: 4). Se on juuri edellä 
m ainittua laatua; sillä kun nähtävästi lukkoa on avattu, ei kiertä
mällä eli vääntämällä, vaan.ainoastaan sisään pistämällä 1).

Astiat j a  ruo ka.

Astiat.

Astiat olivat joko puusta, m etallista (vaskesta) tahi savesta.
Puuastioista mainitaan jäännöksiä kertomuksessa Suotniemen 

kalmistosta siv. 3, 6 ja  10 (2487: 17, 45 ja  101; kuva 90) ja  Ho
vinsaaren kalmistosta siv. 56 ja  65 (2491: 64 ja  65; 2592: 49; kuva 
91) sekä kenties myös siv. 62 (2592: 8; kuva 89). —  2487: 101 on 
nähtävästi osa maljasta eli vadista, joka on koivusta kuperoksi ko
verrettu ja  sittemmin vaskilevyllä vahvistettu eli paikattu. —  2592: 
49:n lopulla m ainittu kupera puu taas on koivunpahkasta (visasta) 
tehdyn kupin tahi vadin jäännös. —  Kuvissa 90 ja  91 nähtävät 
rautarenkaat liitteineen ovat k a i2) korvia edellisiä suurem m ista puu- 
astioista, jommoinen myös siv. 6 m ainittu poltettuja lu ita  y. m. si
sältänyt lienee ollut. — Onko 2592: 8 ( =  kuva 89) osa astiasta, 
en ota sanoakseni; puu vaskilevyjen välillä on katajaa, kuten juoma- 
kapat usein Karjalassa vieläkin.

9  Vertaa Kongi. Vitterhets, Historie ocli Alit. Akademins Månadsblad 
1876. siv. 166—7.

-) Ainakin edellinen.
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Vaski- (eli kuparilevystä tehdyt) kattilat näkyvät tähän aikaan 
olleen hyvinkin tavallisia. Niitä tai osia niistä m ainitaan kertomuk
sessa Suotniemen kalmistosta sivuilla 3, 5 ja  10, (2487: 13, 38 ja  
102; kuvat 93 ja  97), Kulhamäen kalmistosta siv. 12 (2488: 9 — 
kuva 94), Kekomäen kalmistosta siv. 32, 39 ja  41 (2489: 237 ja  
358; 2595; 1; kuvat 92, 96, 98 ja  99), Hovinsaaren Tontinmäestä 
siv. 58, 59, 65, 69— 71 ja  75 (2492: 8; 2553: 6; 2592: 48, 122, 
125, 139 ja  196), Säppäisiin kalmistosta siv. 101 (2558: 1) ja  siv. 
92 (2668: 110) Lapinlahdelta. —  K attilan pohja oli tavan mukaan 
pyöreä (mykevä), korvat ja  panka enimmiten rautaiset. Tasainen 
pohja on yksin Kulhamäen kalmistosta saadulla pienellä kattilalla, 
jolla myöskin on vaskiset korvat ja  panka. — Hautoihin jä te ttiin  
etupäässä vanhoja kattiloita, koska enimmät löydetyistä ovat paikat
tuja. Koska erään kattilan pangan ympärille on kääritty tuohta 
(2489: 238) ja  toisen laitaan oli ta rttu n u t laajalti hylkeennahkaa 
(2489: 360), niin on kuumia kattiloita nähtävästi pidelty sekä pan- 
gasta että laidoista,

K attilan aluksena oli Hovinsaaren neljännen haudan vieressä 
ristiin pantuja tuohiliuskoja (2492: 50). Koska tämmöinen alusta 
ulkona haudalla tuntuu tarpeettom alta, sopinee olettaa, että  sitä on 
käytetty talossa ja  kattilaan kuuluvana tuotu haudalle. — Tässä 
yhteydessä sopinee myös mainita, että viimeksi m ainitun kattilan 
sisässä (tai vieressä) oli ympyräinen lapa eri terä (ja ehkä myös 
varrenpää) lastasta (2592: 49), jolla arvattavasti on keitosta sekoi
te ttu  ja  maisteltu. liasta on haavasta vuoltu.

Paitsi kattiloita tehtiin kuparilevystä myös vateja. Semmoi
nen löydettiin Suotniemen ensimmäisen haudan läheltä (2487: 11; 
kuva 95); täm äkin oli jo ennen paikattu.

Saviastiain palasia oli hautojen ohella runsaasti Suotniemen 
kalmistossa, verraten kohtalaisesti Hovinsaaren ja  Lapinlahden, vä
hän Kulhamäen ja  ei ollenkaan Kekomäen kalmistossa. Koska savi
astiat, joita kai on osaksi peijaisissa ja  osaksi ehkä myös jälestäpäin 
vainajia »muistaessa» haudalla käytetty, tavallisesti ovat jääneet m aa
han libemmäksi m aanpintaa kuin hautojen varsinainen sisällys ja  
täkäläiset tutkim ani kalmistot kaikki jo pitkiä aikoja ovat olleet pel
tona, ovat enimpien saviastioiden palaset atran kärjessä kuljeksineet 
mikä minnekin. Tämä on yksi syy, miksi en ole lukuisista savias
tiain palasista voinut panna kokoon enemmän kuin kolme astiaa. 
Näistä on yksi Hovinsaaren (2592: 47; kuva 133) ja  kaksi Lapin
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jotka viimeksi m ainitut likipitäen osoittanevat täm än ajan savias
tioiden suuruuden eli tilavuuden rajoja. Edellinen on voinut sisäl
tää arviolta 8 à 9, jälkimäinen ei täy ttä  yhtä litraa. — Kaikki hau
tojen ohella olleet saviastiat ovat, mikäli palasista voi arvella, olleet 
ruukkuja, ei mikään niin matala, että sitä nykyajan nimityksien mu
kaan olisi voinut vadiksi nimittää. Toiset astiat ovat olleet yksin
kertaisesti kuvitetut, toiset eivät ollenkaan.

Koska useat, ehkä enimmät, saviastiain palaset ovat pinnal
taan nokisia ja  monet m uutenkin tun tuvat olleen tulessa, on niitä 
kai käytetty myös keitto- ja  paistinastioina. Tosin voi olettaa, että 
saviastioita on m ainittuun virkaan käytetty vaskikattiloiden puut
teessa tai sentähden, että ei raatsittu  peijaisissa käyttää kattiloita, 
jotka siten ehkä tavan mukaan olisivat joutuneet maahan vainajalle 
uhriksi, vaan onhan tavallaan sitä olettamista vastaan se seikka, 
että  Hovinsaaren neljännen vuonna 1888 tu tk itun haudan vieressä 
tavattiin vaski- ja  saviastia vierekkäin (siv. 65), molemmat selvään 
tulessa olleita. —  Edellisien lauseiden johdosta on kai mainittava, 
että  lukuisat saviastiain palaset ovat olleet nokisia sekä uiko- että 
sisäpuolelta, josta syystä voidaan väittää ulkopuolisenkin noen niihin 
tarttuneeksi ei tulesta vaan tulen jätteistä  haudan ohella. Tämä 
on tosin voinut olla monen palasen laita, vaan m uistan saviastiain 
palasia puhdistaessani usein huomanneeni, että  sisäpuolinen noki 
lähti helposti irti, kun ulkopuolinen sen sijaan oli pintaan kovem
min piintynyt, tulen paahtama.

Ruoka.

Ruuvan jä tte itä  olen hautojen ja  liesipaikkojen ohelta löytänyt 
paljonkin, vaan ne ovat melkein yksinomaan luita ja  kalansuomuk- 
sia; paljon m uitahan tuskin on voinut säilväkään.

Suotniemen kalmistossa olivat verrattom asti lukuisim m at ka
lanluut (2487: 9, 44 ja  86); kaloja on siellä syöty suuret määrät, 
etenkin kuhia. Kalanluita tavattiin myös kattilan tuohialustalla 
Hovinsaaren neljännen (v. 1888 t.) haudan vieressä (2592: 51) ja  
suuremmassa m äärässä saman kalmiston ohella olleesta m äntypä- 
reillä vuoratusta m aa-altaasta (2592: 276). M uualla tavattiin kalan
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luut harvassa, ehkä sentähden, että ne ollen pieniä ovat helposti 
sekä mädäntyneet että jääneet huomaamatta. — Kotieläimien luista 
ovat olleet jotenkin tavallisia lehmän ja  lampaan luut sekä hevosen 
hampaat, vähän harvinaisempia sian luu t (2487: 8, 40, 42, 70, 88 
ja  104; 2488: 19 ja  20; 2491: 67; 2553: 4 ja  23; 2592: 51, 70 ja  
277; 2591: 3; 2778: 12; 2558: 9). — Linnun luita tavattiin mo
nessa paikassa etenkin Suotniemen halmistossa, vaan ainoastaan vä
hissä määrissä kussakin paikassa (2487: 9, 44, 87 ja  105; 2553: 
23; 2592: 277).

Vaskivadissa, joka löydettiin Suotniemen ensimmäisen haudan 
vierestä (2487: 11), oli hiekka yhteen jähm ettynyttä, josta sopinee 
päättää, että vadissa maan sisään joutuessa oli ollut löyhästi sito
vaa ainetta, esim. rasvaa. Vielä selvempiä jälkiä rasvaisesta keitok
sesta tavattiin Kekomäen kolmannessa haudassa, siinä kun vaskikat- 
tilan (2489: 358) sisässä, sen alaspäin käännettyä sivua vastaan, oli 
paksulta kovettunutta hiekkaa, jolla kuten juoksevalla aineella aina
kin, oli sileä vaakasuora pinta ja  pinnalla havupuun kuorta; vie
läpä oli kattilan suun vieressä tahi alla iso kovettunut hiekkamöh- 
käle, joka osoittaa, että tuota rasvaista keitosta oli valunut eli juos
sut maahankin kattilaa kallalleen asetettaessa. Vasta m ainittu lie
nee kai ollut lihakeitosta. Hovinsaaren (v. 1888 t.) neljännen hau
dan vieressä ollutta vaskikattilaa, jonka sisässä oli haapalasta, lie
nee taas käytetty haudalla kalojen keittämiseen, koska sen alustalla 
oli kalanluita (2592: 48—51). — E ttä  tähän aikaan Etelä-Karja
lassa myös syötiin leipää ja  maitoa, siitä vakuuttavat haudoissa ja 
hautojen ohella monesti tavatut sirpit, viikatteet, kuokat ja leh
män luut.

Naisten käsityöt j a  työkalut.

Vaatteiden valmistus.

Lapsien hoidon ja ruuanvalm istuksen ohella lienee naisien pää
työnä lieden ympärillä tähänkin aikaan ollut vaatteiden teko ja  kor
jaaminen.

. И
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Vaatteet tehtiin melkein yksinomaan lampaan villasta tai vil
lan ja  muiden eläimien karvojen sekoituksesta. Ainoastaan, nähtä
västi m uun puvun ja  koristuksien päälle, hautaan levitetyt liinat 
(2487: 76; 2489: 16, 84, 301 ja  350; 2595: 27 ja  136), vaate enim- 
missä kaulanauhoissa, varmaan kaupan kautta kaukaa tulleet bro- 
kaadi- eli kiiltonauhat, m uuan veitsenvarren ponsisilan alusta (kuva 
408; 2489: 299), eräs tuluskukkarossa ollut vaatepala (2489: 157), 

. eräs kai rahana kulkeneen hopeatangosta hakatun palan kylkeen ta
kertunut vaatepalanen (siv. 88; 2740: 18). Kekomäen kolmannesta 
haudasta saadun vyösoljen alapuolelle ta rttu n u t vaatepala (kuva 409; 
2489: 311—5) 1) ja  jotkut m uut pienet palaset ovat pellavasta ku
dottua vaatetta. Hamppua (liinaa) on ehkä toisen, Kekomäen en
simmäiseen hautaan haudatun, miehen kaulanauhan vaate (kuvat 
195 ja  347; 2489: 183). — Koska näin vähäisiä jälkiä pellavasta ja 
ham pusta on haudoissa säilynyt ja  näistä nähtävästi ei valm istettu 
m itään varsinaista vaatekappaletta, on hyvin mahdollista, e tt’eivät 
nekään liinakankaat, joista on jäännöksiä haudoista löydetty, ole 
Karjalassa kudottuja.

Lam paat kerittiin kai siihen aikaan, kuten nykyäänkin, keritsi- 
millä (kuva 70), joita (ynnä osia niistä) on naisten haudoista tai 
hautojen ohelta löydetty useita, nim ittäin Suotniemen kalmistosta 
yksi (2487: 62), Kekomäen viisi (2489: 230 ja  377; 2595; 5, 56 
ja  140) ja  Hovinsaaren kalmistosta kolme (2491: 3; 2592: 10 ja  
44). Keritsimet ovat tosin kaikki samaa päämuotoa (kuva 70), 
vaan vaihtelevat sekä kaaren (ponnistimen) että säärien ja  terien 
muoto ja  koko tuntuvasti (keritsimien pituus 195 à 295 millim.).

Kun villa oli kartattu, kynsitty tai m uuten valmistettu, keh
rättiin  se värttinällä eli kehrävarrella, jonka pyöriä eli kehriä ta 
vattiin yksi Hovinsaaren (v. 1886 tutk.) ensimmäisestä haudasta 
(kuva 71; 2491: 5), toinen Tiurin Linnasaaresta naiskoristuksien ja  
luiden ohelta (kuva 72; siv. 89; 2740: 19) ja  kolmas eräästä kivi- 
ladelmasta Hovinsaaren Hynnisien pellolla (kuva 73; siv. 60; 2553: 
14); ensimmäinen on savesta tehty ja  kovaksi paahdettu; toisen ai
nes on kai alkuaan myöskin ollut savi, vaikka kehrä nykyään tun
tuu  kivenkovalta; kolmas .on kiveä ja  mahdollisesti toisia kehriä nuo
rempi. — Kaikkea villaa ei kumminkaan puhtaana kehrätty, vaan se-

*) Mahdollisesti oli vyösoljen alapuoli haudassa ylöspäin, jossa tapauk
sessa tämä vaatejäännös on luettava ensinmaiuittujen liinojen lukuun.
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koitettiin siihen useasti, etenkin kun oli paksumpaa lankaa kehrät
tävä, muiden eläimien karvoja. Erityisiin tarkoituksiin kerrattiin 
lanka tai kierrettiin paksummaksi. —

Nauhojen, joskus vaatteenkin kuvitusta varten painettiin lan
koja eri karvaisiksi, mikä mustaksi, mikä punertavaksi, mikä taas 
keltaiseksi, rusottavaksi tai vihreänsiniseksi.

Sekä kerratusta että kertaam attom asta langasta kudottiin kan
gasta ja  nauhaa, tikutettiin, palmikoitiin tai punottiin nauhaa (vyötä) 
ja  nyöriä eli punosta.

Kangas kudottiin joko kaksi-, kolme- tahi nelivartiseksi eli
toimikkaaksi. —  Paitakangas kudottiin aina puhtaasta lampaanvil-
lasta kehrätystä kertaam attom asta langasta kaksivartiseksi. — Ha
me-, vaippa- ja huntu- sekä tavan mukaan myös esiliinakangas ’)
kudottiin nelivartiseksi, hamekangas aina paksusta kertaam attom asta, 
m uut usein hienommasta, kerratusta ja  puhtaasta lampaanvillasta 
kehrätystä langasta. —  Miehen mekoksi aiottu kangas kudottiin ta
vallisesti kolmivartiseksi paksusta kertaam attom asta langasta, loimet 
useasti paksuiksi kierrettyinä. Muuten tavataan miehen vaatteiden 
jäännöksissä monasti myös paitaa paksumpaa kaksivartista kangasta, 
jonka kuteet ainakin ovat villan ja  karvan sekoituksesta kehrätyt, ja  
ehkä vielä useammin naisen hamevaatteen tapaista tai vähän pak
sumpaa neliniitistä kangasta. — Omituinen on kudoksiltaan siv. 20 
(2489: 49) m ainittu vaate (kuva 384), siinä kun tuntuu olevan joka 
viides (?) loimirihma paksu punottu nyöri.

K udotuista kankaista vanutettiin saraksi naisen hamekangas 
ja  melkein kaikki miehen vaatteiksi aiotut paitsi paitakangasta, joka 
nähtävästi oli samaa laatua sekä miehillä että naisilla. Yleiseen 
tun tuvat miehen päällysvaatteet olleen paksumpia ja  enemmän va
nutettu ja kuin naisen, housut kumminkin tässä suhteessa ehkä nai
sen hameen veroisia.

Kun valmiista kankaasta oli varsinainen vaate tehtävä, ei sitä 
tähän aikaan leikelty likimainkaan niin paljon kuin nykyään on ta 
pana, paitavaatetta ja  hihoja lukuunottam atta' kai harvoin muulla

*) Hovinsaaren (v. 1886 tutk.) kolmannessa haudassa ollut esiliinavaate 
oli, kuten jo ennen on mainittu, kaksiniitinen ja kertaamattomasta langasta 
kudottu, siis paitavaatetta.
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lailla kuin suoraan poikki1). K äytettiin niin paljon kuin mahdol
lista neliskulmaisia kangaskappaleita, joilla oli molemmin puolin hul- 
pio eli kudottu reuna. Semmoista nähdään esim. hameessa ompelu- 
sauman molemmin puolin ruumiin sivuilla, niin myös reunanauhaan 
ommeltuna olkasolkien alla, esiliinojen molemmissa syrjissä j. n. e. 
— Missä kudottua reunaa ei ollut, eikä vaate ollut jatkettava, päär- 
m ättiin vaatteenreuna, kuten esim. paidan kauluksessa ja  sepaluk
sessa. Ennenkuin pääntie eli paidan kaulus päärm ättiin, näkyy se 
olleen poimuttu (katso esim. kuva 406).

Ompelu näkyy yleiseen saumoissa olleen harvaa, pistelm ät pit
kät, päärmeissä taas vähän tiheämpää. Enimmin näkyy ompelu 
toimitetuksi kaksinkertaisella tai kerratulla rihmalla. — Ommellessa 
käytettiin kai silmäneuloja (kuvat 74— 76), joita on kalmistoista löy
detty 12 kokonaista tai katkelmaa, nim ittäin Suotniemen kalmis
tosta yksi (2487: 60), Kekomäen kalmistosta ainakin yksi (2489: 
159) ja  Hovinsaaren kalmistosta kymmenen (2592: 15, 197, 234— 
240 ja 273). Näistä, jotka kaikki silmäpäästä eri perästä ovat lit
teitä, on kaksi isoimpaa (2592: 15 ja  197) vaskesta, m uut kaikki 
rautaisia.

Nauhat ovat, kuten jo sanottu, joko kudotut tai paljailla sor
milla tehdyt. — Kudotut (katso kuvia 375—9) ovat rakenteeltaan 
äsken kuluneen ajan viilivöiden 2) näköiset, vaan kuvat niissä ovat 
vironvöiden 2) kuvien tapaiset. Luultava on sentähden, että nämä 
nauhat ovat tehdyt viilivyö- eli hiiretyislaudoilla2), vaan että sa
m alla kuvittamiseksi on käytetty loimikokkaa eli -tikkua ja on lau
toja sarjoittain kierretty sekä oikeaan että  vasempaan. — Sormilla 
tehdyt nauhat (katso kuvaa 374) taas ovat enimmiten sentapaisia, 
joita nykyään Etelä-Karjalassa kutsutaan tiku tte ik si2). Kuv. 380 
n äh täv ä3) on toisella lailla palmikoittu. — Enim m ät nauhapalat, 
jotka olen haudoista tavannut, ovat olleet olkasolkien alla hame- 
vaatteen reunaan kiinni ommellut, joku hameen helmuksena ja  om
pelusauman syrjässä ruum iin sivulla; joitakuita on myös tavattu 
miesten haudoista.

l ) Vaate leikattiin kai keritsimillä, kuten vielä tänä päivänä Karjalan 
syrjäseuduilla. Saksia ei vielä tähän aikaan tunnettu.

s) Luettelo Ylioppilas-osaknutien Kansatiet. kok. I, siv. 52, 53, 62 ja 
90 sekä III, siv. 6 ja 10.

3) Siv. 40; 2489: 368.
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Punottua nyöriä on etupäässä säilynyt vaskilankaputkijonojen 
sisässä, näillä koristettujen vaatteiden reunoissa; välistä myös muissa 
tiloissa, esim. Suotniemen toisessa haudassa hopeaketjujen ohella 
(kuva 369; 2487: 35) ja  Kekomäen kolmannessa haudassa lähellä 
miekan tupen kenkää (kuva 368; 2489: 283). — Punottujen nyörien 
lukuun voidaan myös laskea naisen vaipan ja  esiliinan ripsut, joi
den muotoa ja  tapaa, joilla ne ovat vaatteenreunaan liitetyt, näh
dään kuvissa 371— 3. Joskus ovat ripsut solmupäisiä.

Esiliinojen vaskilanlmkoristuhset (kuvat 3 4 9 —355) tehtiin si
ten, että moninkertaisille hevosjouhille tai punotuille hienoille nyö
rille pujotettiin pieniä vaskilankaputkia, täten varustetut jouhilangat 
tahi nyörit asetettiin ristiin ja  ommeltiin tai köytettiin risteyksien 
kohdilla toisiinsa kiinni rihmalla. Missä kuvitus vaati suurempaa 
tai pienempää väliä samalle jouhikimpulle tai nyörille pujotettujen 
vaskilankaputkien välille, katettiin alusjouhi tai nyöri langalla eli 
rihmalla. Kun koristukset näin olivat valmiiksi tehdyt, ommeltiin 
ne kiinni esiliinavaatteesen asianomaisiin paikkoihin. — Vaskilanka- 
koristukset eivät siis tähän aikaan Karjalassa, kuten vähän varhem
min Liivinmaalla, olleet asianomaiseen vaatteesen kiinnikudotut, 
vaan valmiina päälle ommellut. Poikkeuksena tästä säännöstä ovat 
kumminkin ne kuvissa 336, 364 ja  365 nähtävät nauhan pätkät, 
joista on edellä kukkarojen yhteydessä kerrottu; niissä ovat nim it
täin vaskilankaputket keskellä nauhakangasta kankaan loimirihmoille 
pujotetut ja  nauhan kudontaa sitten taas jatkettu  putkien toiselle
kin puolelle.

Veitsi.

Useammin kuin m itään m uuta työkalua tavattiin naisten hau
doista veitsi tuppineen. (Kuvat 1— 6, 9— 14 ja  23—25). Se näkyy 
riippuneen jokaisen karjalaisen naisen rintakoristuksissa, kuten mei
dän vuosisadamme alkupuolella vyöllisissä. Olivatpa m uutam at nai
set hautaan pannessa varustetut kahdellakin (ehkäpä kolmella) veit
sellä (niin Kekomäen ja  Hovinsaaren ensimmäisissä haudoissa.

Naisien haudoissa olleita veitsiä ja  tuppia tai osia niistä mai
nitaan kertomuksessa Suotniemen kalmistosta siv. 7 (2487: 53; kuva
1), Kekomäen kalmistosta siv. 18—20, 27, 40, 43 ja  49 (2489: 32,
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33, 57, 58, 61, 62, 169 171, 371 ja  372; 2595: 40, 41, 143 ja 
146), Hovinsaaren kalmistosta siv. 52, 56, 62, 68, 72 ja  77 (2491: 
8, 9, 12, 60 ja  61; 2592: 22, 23, 95, 96, 164, 165 ja  209—219) ja  
Leppäsenmäen kalmistosta siv. 83 ja  84?  (2494: 11, 12 ja  34?). 
Naisen veitsiä ovat kai myös olleet siv. 13, 69, 70 ja  96 m ainitu t 
2488: 16; 2592: 114, 116 ja  123 sekä 1922: 423 ja  424.

Naisten veitsistä voi yleiseen sanoa, että  niillä on lyhyt, enim- 
miten vartta lyhyempi, terä, jonka ham ara on joko suora ta i kär
jestä vähäsen taaksepäin kiperä. —  Veitsien varret ovat monta laa
tua. —  Pronssista kuvikkaiksi valettuja varsia (kuvat 2 ja  4) on 
viidellä veitsellä, joista yksi Kekom äen. (2489: 169), yksi Hovinsaa
ren (2592: 22), yksi Lapinlahden (2494; 11) ja  yksi Ivaskanmäen 
kalmistosta (1922: 424), viides Käkisalmen vanhasta linnasta. — 
Luuvartisia veitsiä (kuvat 3 ja  9 —11) tavattiin  Kekomäen kalmis
tosta neljä (2489: 32, 57 ja  371; 2595: 40) ja  Hovinsaaren kalmis
tosta yksi (2592: 164); näistä on yhdellä vaskiset siiat, toisella ti
naiset, kolmannella tinansekaisesta hopeasta, neljäs ja  viides ovat il
man siloja. — Puuvartisia veitsiä oli Kekomäen kalmistossa kolme 
(2489: 61 ja 260; 2595: 146, kaikki varret visasta eli niverästä teh
dyt) ja  Hovinsaaren kalmistossa kolme (2491: 9, 12 ja  60). Näistä 
on ensimmäisen varrella vaskisilat, kolmannen poikittaiset vaskilevyt 
päissä, viidennen varren ympärille on pitkin sen p ituu tta  kierretty 
vaskinen levy; m uut ovat ehkä olleet ilman siloja. — Nahkainen 
varsi tuntuu olleen eräällä Hovinsaaren kalmistosta saadulla veit
sellä (2592: 95). — Poltettujen luiden ohelta löydettyjen sekä m uu
tamien muiden veitsien varsista ei ole m uuta säilynyt kuin ruoto 
ja  jotkut siiat; ne ovat kai olleet luusta tai puusta. —

Veitsen varsista puhuessa on vielä huomautettava, että  kah
den Kekomäen kalmistosta saadun veitsen (2489: 61 ja  371; kuvat 
13 ja  9) varren päässä on vaskinen rengas, vaikka molemmat veit
set ovat olleet tupessa jota ketju on kannattanut. Koska renkaissa 
ei ole m itään helyä, josta voisi arvella renkaita koristus- tai kilistys- 
välikappaleiksi, niin on mahdollista, että renkaihin on ollut kiinni
tettynä joku nauha tahi paula, joka on voinut pidättää veistä h ä 
viämästä, jos se joko olisi juostessa tupesta luiskahtanut m etsään 
tai veneessä käytettäissä käsistä järveen. Samaa virkaa kuin ren
gas, on voinut toim ittaa myös joidenkuiden veitsien varren päässä 
huom attu reikä. —
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Veitsen tupet olivat aina nahkaisia ja  tavallisesti isoilla pronssi- 
eli vaskisiloilla varustetut niin, että monasti vain pienempi osa na
hasta on ollut näkyvissä. Paitsi isoa kärki- ja  teräsilaa oli tupissa 
useasti yksi, kaksi, kolme tai neljä l) poikittaista vannesilaa, joista 
yksi aina oli tupen suulla. Kaikki tupen siiat melkein poikkeuk
setta olivat kuvitetut, tavallisimmin piirtämällä, vaan myös alta ta
komalla, iskemällä ja  leikkaamalla. Joskus oli tupen nahka kuvi
tettu  siten, että sen läpi oli tiheään pujotettu aivan litteätä vaski- 
lankaa, niin että siten syntyi erilaatuisia kuvioita nahan pinnalle 
(2489: 33 ja  169; kuva 10, vertaa kuv. 7 ja  8).

Veistä käyttivät naiset kai monenlaisissa askareissa. Puun 
vuolemiseen ne tosin eivät hyvin soveltuneet, koska terä oli lyhyt, 
vaan vaatteiden ratkomiseen, kalan suomustamiseen ja  perkaamiseen 
sekä moneen muuhun naisen työhön ne olivat aivan soveliaat.

Miesten käsityöt j a  työkalut.

Puutyöt.

Kuten jo edellä on mainittu, salvettiin kai enimmät rakennuk
set tähän aikaan puusta nelisnurkkaisiksi ja  jä te ttiin  hirrenpäät nur
kan kohdalta katkaisematta, niin että ne ulottuivat jonkun m atkaa 
nurkasta ulommaksi. Tähän tapaan olivat hautakehykset monessa 
haudassa kyhätyt (esim. Suotniemen neljäs, Kekomäen viides, Ho
vinsaaren yhdeksäs ja  kolmastoista hauta). — Hirren hakkuu, huo
neen salvaminen, puun pienentäminen ja  vestäminen, laudanteko y. 
m. toim itettiin kai kirveellä, osaksi kurikan ja  puunaulan eli kiilan 
avulla. — Sahasta on haudoissa ja  kivilatomuksissa yhtä vähän kuin 
höylästä m itään jälkiä tavattu. Höylän virkaa on kumminkin osaksi 
toim ittanut kapli eli vuolin.

Vasta m ainittu ase oli muuten tarpeellinen astioita tehdessä, 
näm ä kun etupäässä tehtiin yhdestä puusta eli puupalasta koverta-

') Tuukkalan kalmistossa oli eräs veitsen tuppi, jolla on seitsemän 
vannesilaa.
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maila sisus ontoksi eli kuperaksi. Pienim m ät puuastiat tehtiin kai 
koivunpahkasta (siv. 65; 2592: 49), suurem m at koivusta (siv. 10; 
2487: 101) tai m uusta puusta. Haavasta on eräs vaskikattilan 
ohelta löydetty kauhaan vivahtava lasta (siv. 65; 2592: 49).

Puusta tehtiin kirveiden ynnä enimpien muiden teräkalujen 
varret, jotka kai veitsellä sileiksi vuoltiin. Niin tehtiin usein veit
sen ja  muiden pienien työkalujen varret koivunniverästä eli visasta, 
keihäänvarret näreestä eli nuoresta kuusesta j. n. e. — Petäjästä 
eli m ännystä tehtiin kai päreet, jotka meidän aikoihimme asti ovat 
Suomessa toim ittaneet kynttilän, lampun ja  lyhdyn virkaa niin tu 
vassa kuin ulkoaskareissakin. Petäjäisiä olivat myös ne päreet, joilla 
edellä m ainittu iso kaivannainen allas oli vuorattu (siv. 80; 2592: 
274 ja  sen edellä oleva kertomus).

Työaseina on puutöissä mikäli hautalöydöistä voi päättää, e tu
päässä käytetty kirvestä ja  veistä, harvemmin m uita kaluja.

Kirveitä on haudoista löydetty kaikkiaan 12, nim ittäin 4 Suot- 
niemen, 1 Kulhamäen, 3 Kekomäen ja  4 Hovinsaaren kalmistosta. 
N äistä on kaksi paksuteräistä (2487: 27 ja  2592: 183; kuva 39) ja  
yksi ohutteräinen (2487: 84 =  kuva 40) piilu, joilla (paitsi ehkä 
viimeksi mainitulla) kai hirsiä ja  m uita isompia puita on vestetty x), 
yhdeksän paksuteräistä hakkuukirvesta (2487: 10 ja  2489: 240 =  
kuva 41; 2487: 85 ja  2488: 8 =  kuva 42; 2489: 356 =  kuva 45; 
2595: 3 =  kuva 46), yksi kapeateräinen (2592: 177 =  kuva 43) 
ja  kaksi leveä- vaan aivan ohutteräistä kirvestä (2491: 6 ja  2592: 
33 =  kuva 44). Viimeksi m ainitut kaksi, joista ensimmäinen on 
saatu naisen haudasta, ovat ehkä toim ittaneet vesurin eli kassaran 
virkaa leheksien otossa ja  puiden karsinnassa m etsässä ja  palolla, 
joten ne voivatkin olla karjanhoidon ja  maanviljelyksen alalla käy
tettyjä kaluja; tavalliseen puunhakkuusen ne ovat olleet liian ohueita 
ja  keveitä.

K uten jokaisen naisen rintakoristuksista, näkyy myös jokaisen 
miehen vyössä riippuneen yksi tai useampia veitsiä. Näitä on mies
ten haudoista (ja hautojen ohelta) saatu kolmekymmentä, nim ittäin 
Suotniemen kalmistosta 9 tahi 10 (2487: 4, 16, 28, 31, 32, 80— 
82, 94 ja  ehkä myös 99), Kulhamäen 1 (2488: 4), Kekomäen 11 
(2489: 123, 143, 148, 194, 198, 260, 294, 299, 378 ja  381 sekä 
2595: 69), Hovinsaaren 6 (2592: 31, 38, 113, 179, 182 ja  259) ja

') Vertaa mitä myöhemmin sanotaan sotatapparoista.
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Lapinlahden kalmistosta 1 (2494: 7). Niistä on yhdellä, joka m uu
tenkin on naisen veitsen tapainen, pronssista valettu varsi (2489: 
294 =  kuva 12), kolmella luuvarsi, kymmenellä puuvarsi, yhdellä 
luupäätteinen puuvarsi (iso puukko 2489: 378 =  kuva 16), kolme 
on linkku- eli kääntöpääveistä (kuva 19 — 2487: 28 ja  82; 2489: 
148); m uista veitsistä on vain rauta säilynyt ja  ovat ne arvattavasti 
olleet puuvartisia. —  Luuvarsista on yhdellä hopeasila, joka on emai- 
lilla kuvitettu (2487: 31 =  kuva 15), toisella piirtäm ällä kuvitetut 
hopeasilat, joiden alustat ovat olleet tinalla täy tety t (2595: 69 =  
kuva 7) ja  kolmannella tinasilat, joiden alustana on liinavaatetta ja  
tuohta (2489: 299 =  kuva 408). — Puuvarsista, joista m uutam illa 
on ollut rautaisia siloja (2487: 32 ja  80), on ainakin viisi (2489: 
143, 260 ja  381; 2592: 179 ja  182) visaista eli koivunniverästä teh
tyä. — Terän muotoon nähden on yksi verrattava kuvaan 12, 2
kuv. 14, 2 kuv. 15, 1 kuv. 16, 2 kuv. 17, 1 kuv. 18, 3 kuv. 20, 3
kuv. 23 ja  1 kuvaan 24.

Tupet ovat olleet melkein kaikki nahkaisia ja  säännön mukaan 
ilman metallisiloja. Poikkeuksena ovat 2489: 261 ja  300; 2595: 70 
ja  2494: 8, joilla ovat yhtäläiset pronssisilat kuin naisveitsien ta 
peilla, ynnä 2487: 32 ja  2489: 199, joilla lienee ollut rautaiset tuppi- 
silat. Pronssisilaisista tapeista on kaksi ollut vielä litteällä vaski- 
langalla kuvitettu (2595: 70 =  kuva 7 ja  2494: 8 =  kuva 8).

Paitsi edellä m ainittuja 25 naisen ja  30 miehen veitsiksi luet
tuja mainitaan löytökertomuksissa 16 m uuta veistä tai veitsenosaa, 
nim ittäin 2 Kekomäen kalmistosta (2595: 62 ja  100), 10 Hovinsaa
ren kalmistosta (2492: 1; 2592: 115, 118 ( =  kuva 21), 121 ( =  kuva 
22), 128, 180, 184, 205, 288 ja  289), kolme m uualta Hovinsaaresta 
(siv. 59, 98 ja  99; 2553: 11 ja  24; 2298: 154) ja  yksi Hiitolan Han- 
nolan kalmistosta (siv. 103; 2298: 173) löydettyä. N äistä ovat kai 
2592: 118 ja  121 miehen ja  enimmät m uut naisen veitsiksi arvat
tavat. Kaikkiaan on siis kertomuksissa m ainittu 71 veistä.

Puutöissä on voitu käyttää sentapaisia rautoja, joita nähdään 
kuvissa 47— 51 ja  54. — Käyrävartisen taltan  tapaisia aseita (ku
vat 47 ja  48) on löydetty neljä, nim ittäin yksi Kekomäen (2595:
107) ja  kolme Hovinsaaren kalmistosta (2592: 46, 117 ja  186), kaikki 
hautakehyksien ulkopuolelta ja  on muistakin löytöseikoista vaikea 
päättää ovatko nämä aseet olleet naisen vai miehen omaisuutta. 
Niillä on ollut puuvarsi ja  se arvattavasti lyhyt. Muotonsa tähden 
heikonpuoleisia on niitä voitu talttoina käyttää ainoastaan puuta vä
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hitellen kovertaessa tahi silittäessä, vaan ei reiäntekoon. Luultava 
on, että näm ä eivät m itään talttoja olekaan, vaan pikemmin tuohi- 
lutia eli kostikkoja 1), joilla on tuohta koivuista otettu ja  tuohiteok- 
sia valmisteltu, taikka noenkaappimia 2). — Sopivammat taltoiksi 
kuin edelliset ovat sentapaiset raudat, joita nähdään kuvissa 50 ja  
51 (2487: 29 ja  95; 2488: 3 ja  2592: 34), vaan koska näm ä eivät 
kooltaankaan suuresti eroa samanmuotoisista nuolenteristä (kuvat 
38 a, b ja  c), niin on hyvin mahdollista, että nekin ovat m ainittuja 
metsästäjän aseita. — Veitseen vivahtava ase (2595: 6), joka on 
kuvattu kuv. 49 ja jolla on ollut luuvarsi, on niin pahasti ruostu
nut ja  särkynyt, ettei sen alkuperäistä muotoa voi tarkalleen m ää
rätä. Samaa sopii sanoa siitä kairanterään vivahtavasta raudasta 
(2487: 92), joka nähdään kuv. 54. — Oraa eli poltinoraa mainitaan 
kertomuksessa Hovinsaaren kalmistosta kahdesti (2592: 133 ja  185) 
ja  Suotniemen kalmistosta kerran ehdollisesti (2487:98 =  kuva 53). 
Koska nämä ovat verraten nykyajan poltinoriin pieniä ja ainakin 
kahdella näkyy olleen puuvarsi, voivat ne olla isoja naskaleja tahi 
m uita lävistysaseita. — Kapiin eli vuolimen särkynyt terä sitä muo
toa, jo ta kuva 18 usein mainitussa kertomuksessa Tuukkalan kal
mistosta osoittaa, löydettiin Kekomäen ensimmäisestä haudasta 
(2489: 224).

Terä-aseet tehtiin teräviksi hiomalla niitä sopivia kivilajeja vas
taan. —  Pyöreästä tahkokivestä löydettiin palanen (2553: 15) isosta 
kiviladelmasta Hovinsaarella v. 1887, vaan se on voinut joutua maa
han myöhempinä aikoina. — Kovasimia ja sieroja on löydetty hau
doistakin, nimittäin kaksi kovasinta ja  yksi siera Kekomäen toisesta 
haudasta (2489: 251—3; kuvat 167 ja 168), vyöhön ripustam ista 
varten lävistetty pieni kovasin Hovinsaaren kolmannestatoista h a u 
dasta (2592: 221 =  kuva 169) ja  samantapainen vaan särkynyt 
eräästä ennen peratusta hautapaikasta Hovinsaaren kalmistossa (2592: 
126). — Suotniemen kalmistosta on löydetty kaksi sieranpalaa 
(2487: 41 ja  108), Hovinsaarelta paitsi edellämainittuja 11 sieraa 
ja 3 kovasinta (2492: 2 —7; 2553: 16—19; 2592: 268, 269, 279 
( =  kuva 426), 280 ( =  kuva 427) ja  292—5) ja  Säppäisiin kal-

‘) Tverin Karjalan metsäseuduilla käytetään vielä tänäpäivänä tuohi- 
töissä kostikkoja, jotka muodoltaan eroavat näistä ainoastaan siten, että niillä 
on kapeampi terä.

*) Yksi näistä (2592: 46) on kattilan vierestä löydetty.



163

luistosta yksi siéra (2558: 7). Muutamiin näistä on hiottu paitsi 
isompia teräkaluja myös neulan ja naskalin tapaisia aseita.

Rautanauloja käytettiin tähän aikaan ja  vielä paljon myöhem
min sangen vähän. N iitä mainitaan kertomuksessa Suotniemen kal
mistosta kaksi (2487: 26 ja  66), Kulhamäen kaksi (2488: 1 ja  14), 
Kekomäen kaksi (2595: 3 ja  65), Hovinsaaren kolme (2592: 137, 
171 ja  187), Lapinlahden kalmistosta kuusi (2494: 3) ja  kertomuk
sessa kaivamistöistä Hovinsaarella v. 1887 kolme (2553; 3, 8 ja  9). 
Näistä on puolet niittausnauloja (kuvat 63 ja  64), yksi on ollut kir
veensilmässä (2595: 3) varren suuteena ja  m uutam ista on vain pa
lasia säilynyt. — Paitsi näitä isompia, nähdään muinaiskaluissa pik
kuisia naulasia, esim. keihäänrautojen varsiputkissa. Yleiseen lienee 
tähän aikaan kuten vielä myöhemminkin käytetty puunauloja, missä 
niillä vain toimeen tultiin, semmoisissakin puutöissä, joissa nykyään 
on to tu ttu  käyttäm ään rautanauloja.

Tuohi-, luu- ja nahkateokset.

Tuohta käytettiin kai tähän aikaan, kuten vielä tällä vuosi- 
sadallakin Karjalassa, paljon rakennuksiin, astioihin y. m.

Piirtäm ällä ja  leikkaamalla kuvitettua tuohta (kuvat 177—9) 
tavattiin Suotniemen kalmistosta kahdesta paikasta (2487: 14 ja  89) 
sekä Kekomäen viidennestä (2595: 16) ja  Hovinsaaren (v. 1886 tutk.) 
kolmannesta haudasta (2491: 53). Ne ovat ehkä kaikki osia sen
tapaisista kukkaroista eli salkkusista kuin kuva 177 osoittaa. — 
Kaulanauhoissa (kuvat 192 — 7) käytettiin tuohta aluslevynä. — 
Haudoissa tavattiin tuohta melkein yleisesti jonkunmoisena katteena 
muiden esineiden päällä ja oli täm ä päällystuohi ainakin Kekomäen 
kolmessa ensimmäisessä haudassa punaseksi maalattua. — Tuohta 
tavattiin vielä kattilanpangassa (2489: 238) ja  kattilan aluksena 
(2592: 50) sekä erään lieden aluksessa kai estämässä kosteutta 
m aasta lieteen nousemasta (2592: 278).

Luusta ovat tehdyt monet veitsenvarret (kuvat 3, 7, 9 —11 ja  
15), joista kahdella (2487: 31 ja  2595: 69) on hopeiset, yhdellä 
(2489: 32) tinasta ja  hopeasta tehdyt, kahdella (2489: 57 ja  299) 
tinaiset ja  yhdellä (2489: 371) vaskiset siiat; kaksi (2595: 40 ja  
2592: 164) on ilman siloja. Eräällä Kekomäen neljännestä hau
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dasta saadulla puuvartisella veitsellä (2489: 378; kuva 16) on lui
nen ponsi ja  on samantapainen luupääte saatu Lapinlahden neljän
nestä haudasta (2494: 34). Luuvarsi on ollut myös eräällä Keko- 
mäen viidennen haudan vierestä löydetyllä teräaseella (2595: 6; 
kuva 49).

Kekomäen ensimmäisestä haudasta saatu kampa (kuva 151) 
on tehty useasta luulevystä, jotka vaskinaulasilla ovat liitetyt mo
lemmin puolin oleviin luisiin selkämiin. — Kaksi suurehkoa helmeä, 
toinen karvaltaan m usta Kekomäen viidennestä haudasta (2595: 74) 
ja  toinen valkean kellertävä Hovinsaaren (v. 1888 tutk.) viidennestä 
haudasta (2592: 76) ovat kai luusta leikatut. —

Leikkaamalla ja  piirtäm ällä (ehkä myös sorvaamalla) kuvitet
tuja esineitä luusta, joiden virkaa en voi varmuudella nim ittää, niistä 
kun ei ole yksikään kokonainen, tavattiin kaksi (kuvat 171 ja  172) 
poltettujen luiden seasta Suotniemen kolmannesta haudasta (2487: 
55 ja  56), yksi tuluskukkarossa (kuva 88) säilytetty Kekomäen kol
m annesta haudasta (2489: 290) ja  kolme (kuvat 173, 174 ja  176) 
Hovinsaaren yhdeksännen haudan ohelta (2592: 200— 2). Näistä 
ovat ehkä m uutam at pelikapusia, yksi lusikanvarren tapainen. — 
Sopinee tässä yhteydessä m ainita eräs kuvitettu luinen kotelo (kuva 
492), joka löydettiin Kilpolan Hannukaisen kalmistosta (siv. 103; 
2486: 5) erään lapsen reisiluiden välistä, vaikka täm ä ehkä onkin 
myöhemmältä ajalta, kuin m uut tässä m ainitut luuesineet.

Nahkaa tavattiin haudoissa sekä karvaisena että  parkittuna. 
Karvainen nahka on Kekomäen ensimmäisessä haudassa ollut levi
tettynä vainajien alle, samoin ehkä myös Kekomäen kolmannessa 
haudassa, vaan on m ainituissa haudoissa sitä paitsi tavattu  karva- 
nahkaa, joka on ommeltu (kuvat 415 ja  416) joksikin pukineeksi, 
pukineenosaksi tai salkuksi (2489: 4, 298 ja  318). — Parkitusta na
hasta tehtiin jalkineita (kts. niitä), miekkojen ja  veitsien tuppia, kuk
karoita, vyöremelejä ynnä m uita hihnoja sekä pauloja. Ainoa laa
tuaan on siv. 68 m ainittu nahkainen veitsenvarsi (2592: 95), joka 
ehkä on syntynyt siten, että haljenneen puuvarren sijaan on ruodon 
ympärillä kääritty  nahkaa.

Kaikissa veitsien tupissa, joista on selviä jälkiä säilynyt, on 
nahan liitos aina terän edessä ja  ovat vaskisilaisissa tupissa nahan 
ja  silojen syrjät tasan, joten siiat ovat nahan läpi yhteen n iita tu t 
(kuvat 2— 11). —  Tuluskukkaron muoto ja  teko nähdään selvään 
kuv. 88; toisesta kukkarosta osa kuv. 419. —  Nahkavyöt olivat, ku-
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ten jo on ennen mainittu, verraten kapeat. Remelit, jotka useasti 
olivat kaksinkertaiset, liitettiin vyösolkeen joko suoraan soljen perä- 
orren ympärille tai niittaam alla soljen perässä olevien silojen (eli 
siian) väliin (kuvat 318, 319, 322 ja 323). — Hevoiskaluissa käy
tettyjen hihnojen laatua ja  liittäm istapaa nähdään vähin kuvissa 83 
ja  418. — Nakkapauloja käytettiin monissa viroissa: helmirihmana, 
naisien rintakoristuksien yhdistäjänä, eläinkuvahelyjen kannattajana, 
jalkineissa, kukkaroissa y. m.

Nahkatyössä ovat ehkä käytetyt ne naskalinterän tapaiset rau
dat, joita on saatu yksi Suotniemen kalmistosta (2489: 98 =  kuva 
53) ja  Hovinsaaren kalmistosta kaksi (2592: 133 ja  140).

Rautateollisuus.

Rautam udasta eli hölmästä tekivät kai Karjalaiset tähänkin 
aikaan rautansa. Sangen monessa paikassa tavataan vielä nytkin 
rantavierteillä rautaharkkoja isoissakin kasoissa. — Ehkä oli siinä 
Hovinsaaren kalmiston vieressä olleessa pajapaikassa, josta sivuilla 
70 ja  71 kerrotaan, ollut jonkunmoinen raudankeitto- eli mellotus- 
ahjo, koska siitä löydettiin paljon sentapaista raudankuonaa, joka on 
voinut harkoista niiden sulaessa erota ja  vetelässä muodossa tippua 
eli valua maahan. Muuten on se iso nokimäärä, joka oli maassa 
savitorven suun edessä, voinut syntyä tavallisesta sepänahjostakin 
palkeilla tu lta  lietsoessa. — Onko täm ä pajapaikka vieressä olevien 
hautojen ikäinen, en ota varmuudella sanoakseni, vaan siitä saadut 
lukuisat saviastiain palaset näyttävät sam antapaisilta kuin hautojen 
ohelta saadut ja  on ahjon vierestä saatu pieni alasin (2592: 129 =  
kuva 420) jotenkin samaa kokoa ja  muotoa kuin m uutam at, joita 
Norjassa pakanuuden ajan lopulla käytettiin J). Paitsi alasinta 
ja  rom urautaa löydettiin m ainitusta pajapaikasta pajakaluihin luet
tavia hiilenkohennusaseen terä (2592: 131 =  kuva 421), pieni reikä- 
merasin (2592: 134 =  kuva 423) ja  tampintapainen rauta (2592: 
135), joka on lähes samaa muotoa ja  kokoa kuin eräs Suotniemen 
kalmistosta saatu rau ta  (2487: 93 =  kuva 56). — Rautaa käytet-

') O. Rygh, Norske Oldsager. Atlas, kuva 392.
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tiin yksin takeihin; valettua rautakalua ei tietääkseni täkäläisistä 
haudoista ole löydetty.

Raudasta taottiin etupäässä teräaseet ja  semmoiset kalut, joi
den tuli kestää tu lta  ja  kovaa hankaamista, siis veitsenraudat, m ie
kat, keihään- ja  nuolenterät, kirveet, vuolimet, ta lta t ja  kostikat, se
pän tampit, merasimet, alasimet, vasarat ja  pihdit, sirpit, viikatteen 
ja  kuokan terät, keritsimet, orat, naskalit ja  neulat, hevosen suurau- 
dat ja  viskarit, tuliraudat ja  pärepihdit eli rahkot, kattilojen korvat 
ja  pangat j. n. e. Tällä en tahdo sanoa, että  kaikki täkäläisistä 
haudoista saadut vasta luetellut kalut olisivat Karjalassa tao tu t eli 
tehdyt tai kaikki edes raudasta taotut.

Pukuihin luettavista esineistä tehtiin raudasta enimmät nais
ten rintakoristuksiin kuuluneet rengasketjut (kuvat 286— 290) ynnä 
näihin sekä miesten vöihin liitettyjä renkaita, miesten vyö- ja  kan- 
nikesiloja (kuvat 317, 318, 320 ja  322), vyösolkia (kuv. 306—8, 
317, 318, 322 ja  322 a) ja  useastikin palkimia vaskisolkihin (katso 
esim. kuvia 313 ja  374).

Ani harvoin täkäläiset rautasepät teoksiaan kuvittivat, pari 
terätampin avulla tehtyä viivaa kirveen sapsaan (kuvat 39 ja  41) ja  
joitakuita sievistyksiä vyösoljissa ja  siioissa, siinä on kaikki, mitä 
tässä suhteessa voi muinaiskaluista huomata, vaan eihän korista
mista myöhemminkään ole pidetty rautasepän asiana.

Vaski-, tina- ja  hopeateokset.

Yhtä harvinaiset kuin ovat muinaiskalujen joukossa kuvitetut 
raudat, yh tä  harvinaiset ovat kuvittam attom at vasket ja  hopeat. 
Raudalla tarkoitettiin hyötyä, vaskella, tinalla ja  hopealla ko
ristusta.

K ultaa ei muussa muodossa kalmistoista löydetty kuin ohuena 
kultauksena hopean pinnalla. Tuommoisia hopea-esineitä, joiden pin
nalla olen huom annut kultausta tai ainakin kultauksen jälkiä, ovat: 
l:o  useimpien kaulanauhojen ohuet koristuslevyset (2487: 1; 2489: 
183, 184 ja  344; 2595: 113; kuvat 192, 193, 195 ja  197) sekä eräät 
kaulanauhan hakaset (2489: 179; kuva 194); 2:o neljä miehen ja  
yksi naisen paidansolki (2487: 2, 19 ja  72; 2489: 118; 2595: 114; 
kuvat 240— 242, 248 ja 235); 3:o kolme helmeä (2489: 181 ja  210;
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kuva 204); 4:o eräs hopealangoista kiertäm ällä tehty sormus (2489: 
146); 5:o erään kaulaketjun päät (2487; 32; kuva 229). Näistä on 
viisi numeroa Suotniemen, m uut kaikki Kekomäen kalmistosta, ja 
ovat ne kai kauppatavarana Kaijalaan tuodut *).

Hopeaa on haudoista saatu noin satakunta esinettä tai esineen 
osaa, vaan se on Karjalassa tehdyissä kaluissa harvoin puhdasta, 
enimmäkseen kuparilla eli vaskella, joskus tinalla sekoitettua. E ttä  
hopeata Karjalassa tähän aikaan pidettiin hyvinkin kalliina aineena, 
todistanee sekin seikka, että sitä haudoissa tavataan melkein yksin
omaan lankana tai ohueksi levyksi taottuna. — Hopeasta tai ho- 
peasekoituksesta ovat tehdyt enimmät naisten ja  miesten paidansol
jet, hunnun ja  vaipan soljet sekä sormukset, palmikoidut pääkoris- 
tukset, kaulanauhojen korulevyset, kaulaketjut 2487: 34 (helmineen 
ja risteineen), 2740: 2 ja  osaksi myös 2489: 336, useat helmet (2489: 
181 ja  210; 2595: 90 ja  138; 2491: 54; 2740: 3 —13), korvarengas 
2489: 338 ja  9, filiganihely 2740: 14, korulevyt 2595: 147 ja  149, 
rahat 2740: 15 ja  16, osaksi pilkotut tangot 2740: 18, varsisilat. 
veitsissä 2487: 31, 2595: 69 ja  2489: 32 sekä väistinraudan ja  kah
van kuvitukset miekoissa 2487: 5 ja  2489: 281.

Naisten paidansoljet (kuvat 231— 7) ovat hopealevystä tehdyt 
ja  piirtimellä (joskus myös filigranin tapaan) kuvitetut; reunojen 
ympärille on tavallisesti kiinnijuotettu yhtäläistä pykälöityä hopea- 
lankaa, kuin ovat silmukoissa riippuneet renkaat. Palkimenpitimet, 
jotka ovat olleet tinalla solkeen juotetut, vaan kaikki juotoksestaan 
irtaantuneet, ovat samoin kuin palkimet vaskesta taotut, —  Miesten 
paidansoljet (kuvat 239—242, 244, 245 ja 248) ovat melkein kaikki 
pyöreitä kehäsolkia, vaan sangen vaihtelevaa tekotapaa, toiset le
vystä tehdyt ja  piirtimellä, vieläpä emaillilla kuvitetut, toiset nelis
kulmaisesta hopeavartaasta tehdyt sekä iskemällä ja  kiertämällä ku
vitetut, eräs filigranitekoinen ja  joku taas leikkaamalla kuvitettu. 
Neljä on kullattua; kaikilla on hopeiset palkimet. Vain yksi on he- 
voskengiin muotoinen ja  paitsi piirtäm ällä myös kullatulla hopeale
vyllä koristettu. — Hunnun ja  vaipansoljet (kuvat 189— 191, 249

') Kekomäen ensimmäisestä haudasta saatu miehen solki (2489:118 =  k. 
248) lienee kumminkin Karjalassa tehty ja on sen päälle erityisiin paikkoihin 
voitu täällä juottaa kiinni sopiviin palasiin leikeltyä ulkomaalta tuotua kul
lattua hopealevyä. — Jo se seikka, että on käytetty näin outoa tapaa koti
maisen teoksen kultaukseksi, todistanee, että Karjalassa tähän aikaan ei knl- 
tuusta toimitettu.
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—259) ovat ohutlevyiset, päistään yhteenväännetyt hevoskengän muo
toiset, tavallisesti piirtäm ällä runsaasti kuvitetut. Neliskulmaiset le- 
vypäätteet ovat joko juotetut paikalleen tai taotut sam asta vartaasta 
kuin kaaret. Hunnunsolkiin on ennen kuvittam ista taottu  pitkin 
kaarta sen keskelle pieni harjanne, jonka jälkeen kaari on harjan
teen molemmin puolin eri tapaan kuvitettu. M uutam at vaipansoljet 
ovat hunnunsolkien tapaiset, toisissa on kaari alta kupera ja  on näi
den kaarien keskikohdan päälle juotettu tai n iitattu  erityinen kuvi
te ttu  levy.

Sormukset voidaan jakaa kahteen laatuun, semmoiset joissa sor- 
menalus on avonainen (kuvat 296, 298, 299 ja  301) ja  semmoiset 
joissa se on umpinainen. Edelliset, jotka ovat lukuisam m at ja  kai 
kaikki Karjalassa tehdyt, ovat hyvin yksinkertaista tekotapaa. Ne 
ovat nim ittäin hopealevystä leikatut, piirtimellä (2189: 259 =  kuva 
301 tinaemaillilla) kuvitetut ja  sormuksen muotoon väännetyt. — 
Jälkim äiset ovat sangen vaihtelevaa sekä muotoa että tekotapaa. 
Suotniemen kalmistosta saatu iso kantasormus (kuva 300) on tehty 
ohuesta hopealevystä, kannan eri osat ja  sormenalusvanne ovat toi
siinsa juottam alla yhdistetyt; kuvitus on tehty piirtimellä. M uut 
kolme ovat kaikki Kekomäen ensimmäisestä haudasta ja  arvattavasti 
ulkomaan tekoa. Kaksi näistä on ollut naisten sormissa, kolmas ko
konaan kierretty (kuva 303) haudassa miesten puolella. Edelliset 
ovat kantasormuksia (kuvat 302 ja  304). Toisen kanta, joka on juo- 
toksesta irtaantunut sormenalusvanteesta, on filigranitekoa ja  on sen 
keskellä ollut joku jalokivi tahi värilasi. — Filigranitekoa ovat myös 
useat helmet (kuvat 207, 208, 213— 222, 229 ja  258), filigranihel- 
mien seurassa ollut hely (kuva 223) ja  eräs korvarengas (kuva 187). 
Ne kolme hopeahelmeä (2489: 181 ja  210), jotka eivät ole filigrani
tekoa, lienevät olleet kullatuja. Nämäkin (kaikki kuvan 204 osoit
tam aa muotoa) ovat onttoja, puolipallon muotoisiksi taotuista hopea- 
levyistä tehtyjä.

Ympyräiset korulevyt (kuvat 337 ja  338) ovat ulos takomalla 
ja  sitä paitsi piirtimellä kuvitetut. — Kaulanauhojen levyset (kuvat 
192, 193 ja  195— 7), jotka, kuten myös hopealevystä tehdyt kau
lanauhan hakaset (kuva 194), kaikki paitsi 2489: 117 (kuva 196) 
ovat kullatut, ovat ylen ohutta levyä. Ne ovat kai puristam alla ku
vitetut tai kuperoiksi tehdyt. Kuvassa 192 nähtävät kaulanauhan 
levyset ovat varustetut kuvitetuilla aluslevyillä, aineesta joka ei liene 
metallia. — Hopealevystä ovat tehdyt vielä m uutam at veitsenvarren-
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silat (kuvat 7 ja  15), nekin tampilla ja  piirtimellä, viimeksi m ainittu 
sitä paitsi m ustalla emaillilla, kuvitetut. — Kuvassa 10 nähtävän 
veitsen (2489: 32) siiat ovat kai valetut hopean ja  tinan sekoi
tuksesta.

Pääkoristukset (kuva 195) ja  kaulaketjut (kuvat 224 ja  229) 
ovat (enimmät edellisistä vaskensekaisesta) hopealangasta palmikoi
dut ja varustetut hopealevystä tehdyillä putkipäätteillä, kuten myös 
kuvassa 225 nähtävä tinalangasta tehty ketju. Päätteet Suotniemen 
ketjussa (kuva 229) ovat filigranitapaan koristetut ja  kullatut. Tästä 
ketjusta, hopearenkaassa helmien välissä, riippuvat ristit ovat ho
peasta nuppupäisiksi valetut ja  varustetut molemmin puolin risteyk
siä kattavilla hopealevyillä, joista etupuoliset ovat emaillilla kuvite
tut. Koska nämä levyt ovat olleet tinalla risteihin liitetyt, ovat ne 
tinan maassa ruostuttua juotoksistaan irtaantuneet ja  sittemmin mu- 
seissa uudestaan paikalleen liitetyt.

Miekankahvojen (kuvat 28 ja 29) silaus lienee toim itettu siten, 
e ttä  rautaan on piirretty m atalat kuviot ja  näihin on pantu hopeata, 
joka on joko kiinni taottu  tai tulessa piirroksiin sulatettu.

Emaillilla ovat, kuten asianomaisissa paikoissa mainittiin, ku
vitetut veitsensila 2487: 31 (kuva 15) ja  ristit 2487: 34 (kuva 229), 
jotka olivat Suotniemen toisessa haudassa, sekä miehen paidansolki 
2489: 187 (kuva 239) ja  sormus 2489: 259 (kuva 301), joista edel
linen oli Kekomäen ensimmäisessä ja  jälkimäinen toisessa haudassa 
Emaillin puhdistettu pinta on kaikissa musta, vaan sisästä on se 
tinanharmaa. Ainakin emailli veitsen siiassa lienee sitä laatua, jota 
kultasepät nykyään kutsuvat kaukaasialaiseksi. Emaillin sija on 
uurrettu.

Tinaa käytettiin kai etupäässä kupariin sekoitettuna täm än 
ajan vaskessa eli pronssissa, paljon vähemmän hopeaan yhdistettynä 
ja  puhtaana eli sekoittamattomana.

Puhtaasta tinasta ovat kai olleet eräs naisen paidansolki (2491: 
29), joka on ollut samaa muotoa kuin kuvissa 231— 7 nähtävät, 
vaan joka jo löydettäessä oli palasiksi hajonnut, eräs iso päistään 
suippeneva pyöreä helmi (2592: 75), joka on osaksi hajonnut, tina- 
langasta palmikoidut kaulaketjut (2489: 332; kuva 225), veitsien 
2489: 57 ja  299 varsisilat (kuva 408), veitsen 2595: 69 luuvarren 
keskelle ja  läpi kai koristukseksi valettu sila ja  saman hopeaisien 
päätesilojen alustat sekä eräs itsekseen löydetty pieni tinalangasta 
muodostettu silmukka (2489: 26). — Tinasilat eivät liene hyvin luu-
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varsissa pysyneet, koska veitsen 2489: 299 varrenpäässä särkyneen 
tinasilan alla oli liinavaatteesta tehty alusta ja  teränpuoleisen siian 
alle oli pantu jotakin tuohen tapaista.

Hopeaan sekoitettuna lienee ollut tinaa paitsi äsken maini
tuissa esineissä paidansoljissa 2489: 106, 187 ja  331 ynnä 2595: 14, 
hunnunsoljessa 2491: 32, ketjunpäätteissä 2489: 336 ja  337, veitsen 
2489: 32 varren siioissa ja  ehkä muissakin esineissä, joilla on vähän 
punertava jauhoinen pinta.

Juotoksiin käytettiin tinaa hyvin viljalti. Niin olivat kai pal- 
kimenpitimet naisten paidansoljissa y. m. tinalla kiinnijuotetut.

Kuparia sekoittamattomana lienee tähän aikaan käytetty K ar
jalassa ainoastaan taotuissa levyissä, joista tehtiin kattiloita, vateja, 
astioiden paikkoja ja  levynauloja. — K attiloita (kuvat 92— 4 ja  97— 
9) tehdessä liitettiin kuparilevyt toisiinsa joko niin, että suorat reu
nat hakasina toisiinsa liitettyinä taottiin yhteen, tai leikattiin toinen 
reuna leveähampaiseksi ja  toinen tasainen reuna pistettiin hampai
den koloihin niin että ham paat tulivat joka toinen toiselle ja  joka 
toinen toiselle puolelle, jonka jälkeen reunat taottiin yhteen (kuva 
99). Korvat liitettiin tavallisesti nauloilla kattilan reunaan; eräässä 
kattilassa olivat ne pistetyt reunan läpi, kuten kuva 98 osoittaa. — 
Useat haudoista löydetyt kattilat ovat paikatut. Paikat ovat yhtä
läistä levyä kuin kattilat ja  ovat ne näihin tavallisesti liitety t sa- 
mallaisesta kuparilevystä tehdyillä, nauloilla (katso kuvaa 96). — 
Kuparilevystä tehtyjä vateja on saatu vain yksi (kuva 95); siinä ei 
alkuaan ole ollut m itään liitosta, vaan on särkynyt pohja paikattu 
levyllä, joka on kahdeksalla vaskinaulasella n iitattu  kiinni. — Suot
niemen kalmiston viidennestä haudasta saatu puuastian kupeessa ol
lu t kuparilevy on puuhun liitetty vaskinauloilla; niin myös Hovin
saaren (v. 1888 t.) ensimmäisestä haudasta saadut levyt (kuva 89), 
jotka ovat katajaiseen puuhun liitetyt. — Kuparilevystä on vihdoin 
tehty eräs iso vaipansolki (2592: 170).

Pronssia eli vaskea käytettiin sekä valannaisena ja  taontaisena 
että langan muodossa, etupäässä pukujen koristuksena. Sitä kiilsi 
naisen rin ta ja  helma vieläpä usein miehen vyötäisetkin. — Jos yh
destä ainoasta analyysista voisi päättää mimmoisesta metallisekoi- 
tuksesta koko täm ä kalusto on valmistettu, niin on se tinapronssia. 
M ainitun analyysin mukaan sisälsi nim ittäin erään pronssisoljen ku
peesta otettu pala 81,9 prosenttia kuparia, 13,* pr. tinaa ja  O,e pr. 
sinkkiä.
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Yalannaista vaskea eli pronssia ovat m uutam at veitsenvarret 
(kuvat 2, 4 ja  12), eräs miekankahva väistinrautoineen (kuva 27), 
miekantupen kenkä (kuva 29), hihnanjakajat (kuvat 83, 325, 326, 
417 ja  418), porokello (k. 84) enimmät rin taristit (k. 225—8 ja 
230), pyöreävartaiset vaipansoijet (k. 246 ja  247), soikeat olkasoljet 
(k. 258 — 265), enimmät korvaputket (k. 266— 275), ketjunkannatti- 
met (k. 267, 272, 274—277 a), korvalusikat (k. 278—285 a), kaksi 
ketjua osaksi (k. 293 ja  294), ehkä sormus (k. 297), useat vyösoljet 
(k. 311 — 6 ja 323), eräät vyösilat (k. 323 ja  324), m uutam at ren
kaat (k. 327, 328, 330, 331, 334 y. m.), useat helyt (k. 331, 333 
—6, osaksi myös 339—342, y. m.). Nämä ovat kaikki kuvikkaat 
paitsi kello ja  enimmät myös jo kuvikkaiksi valetut. — Veitsenvar- 
ret ja  ehkä myös m uutam at m uut ovat valetut kivivalimissa, useim
m at esineet arvattavasti hiekassa.

Soikeihin olkasolkiin ovat palkimen- ja  paulaorret n iita tu t siten, 
että solkiin on tehty läpiä, joihin pitimien päät ovat pistetyt ja  kiinni- 
juotetut. Kuvassa 264 nähtävässä soljessa on palkimenkärjen pidin eri
tyisillä naulasilla solkeen liitetty. N iittausta tavataan vielä joskus ket- 
junkannattim issa sitä muotoa, jo ta kuva 272 osoittaa, vyön siioissa 
(kuvat 323 ja  324) ja  hihnanjakajissa (kuvat 325 ja  326). — Korva- 
lusikoista ovat m uutam at kuvitetut piirtimellä ja  tampillakin, joita 
aseita luonnollisesti on käytetty muidenkin valinteoksien puhdista
misessa ja  sievistämisessä. — Aivan puhdistam attom ia valanteita 
ovat ainoastaan sivulla '104 m ainitut Hiitolan Kilpolan Tymälän- 
m äestä yhdessä löydetyt hihnanjakajat (2298: 182—4), joissa kaikki 
valaessa syntyneet nystyrät vielä ovat karsim atta ja  tasoittam atta. 
— Mukavalla tavalla oli juottoa käytetty sivulla 28 m ainittua ris
tiä (2489: 176) paikatessa, taitekohdan alle kun oli vaskilevy tinalla 
juotettu  kiinni.

Taontaisena on vaskea eli pronssia, kuten puhdasta kupariakin, 
käytetty etupäässä levynä, vaan on paljon esineitä myöskin taottu 
vaskilangasta.

Vaskilevyistä tehtyinä ovat etupäässä m ainittavat komeat veit- 
sentupen siiat (kuvat 1— 11), jotka ovat mikä leikkaamalla, mikä 
piirtämällä, mikä iskemällä, mikä ulos takomalla, mikä kaikilla näillä 
tavoilla kuvitettu. Yaskilevystä ovat edelleen m uutamien veitsien 
varsisilat (kuvat 9, 13 ja  21), naisien paidansolkien (kuvat 231—8) 
palkimenpitimet (ell’eivät nämä ole puhdasta kuparia), paidansolki 
(kuva 238), joka on ulos takomalla kuvitettu, palkimenkärjen pidin
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kuv. 264 nähtävässä soljessa, m uutam at korvaputket (esim. kuva 
274), jotkut vyösilat (kuva 319), helyt ja helmet kuvien 204—6,
209 ja  210 osoittamaa muotoa. — Уaskilevyteoksia valmistaessa käy
tettiin luonnollisesti useasti niittausta ja  juottoa; edellinen toim itet
tiin vaskinaulasilla, jälkimäinen oli usein perin tinanvoittoista.

Vaskilangasta tehtyjä ovat m uutam at silmäneulat (kuvat 74 ja
76), hiusneulat (kuvat 183, 184 ja  186), monenlaisien sotkien palki- 
met, joista kumminkin monet yhtä hyvin voivat olla levyistäkin tao
tu t, mittaukseen käytetyt naulaset, erään veitsen (kuva 24) varren- 
silat, monet kanninrenkaat, m uutam at ketjunpätkät, ne hienot kuvi
tukset, jotka tavataan muutamien veitsentuppien nahassa (kuvat 7, 
8 ja  10), ja  ne lukemattomat kierteisputket, joilla etupäässä naisien 
esiliinat kuvitettiin (kuvat 3 4 9 —360), vaan jo ita myöskin tavataan 
hunnuissa (kuva 188), helmien asemassa (kuvat 202 ja  203), nau
hoissa (kuvat 336, 364 ja  365) y. m. Vaskilankaa käytettiin vih
doin myös filigranikoristuksiin.

Filigranitekoa eli päällejuottoa ei juuri paljon pronssiesineissä 
tavata, näihin kun koristukset enimmiten jo valaessa syntyivät tai 
(etupäässä taontaisiin) piirtimillä ja  tampeilla uurrettiin. Valetuista 
esineistä ovat filigranikoristeiset eläimenkuvahelyt (kuvat 339—342), 
taontaisista taas sellaiset helmet, joita nähdään kuvissa 209, 210 ja
210 a, ja  m uutam at levystä tehdyt korvaputket.

Vaski- (ja hopea-) sepän työkaluja oli Kekomäen toisessa hau
dassa, johon nähtävästi oli haudattu tämmöisen taideteollisuuden har
joittaja. Valitettava on vaan, että monet tästä  haudasta saadut hie
not ruostuneet raudat ikävän sattumuksen kautta pääsivät pahasti 
m urtum aan, ennenkuin ne ehtivät museiin. Haudassa oli pieni va
sara (kuva 57), jolla on ollut vaskinaulasuuteella varustettu puu
varsi, eräs toinen vielä pienempi vasarantapainen teräase (kuva 58), 
visavartinen terätam ppi (kuva 55), naulantapainen rauta (kuva 52), 
joka ekkä myöskin on osa jostakin tampista, pienet rautaiset pihdit 
(2489: 247), useita hienoja rautoja (2489: 248), joista joillakuilla on 
ollut puuvarsi, toiset taas lienevät olleet piirtimiä, siera (kuva 167), 
kaksi kovasinta (kuva 168) ja  paksusta pronssilevystä leikattu pitkä 
kaitanen liuska. — Haudassa olleet vyösolki, vyösilat, hihnanjaka- 
jat, vaipansolki ja  veitsentupensilat tuntuvat kaikki saman miehen 
teoilta.

Mitään valinkauhaa ei Kekomäen toisesta haudasta löydetty, 
vaan siksi lienee nim itettävä eräs Suotniemen kolmannen haudan
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vierestä saatu rautakalu (kuva 62; 2487: 69), jota sekä varren pi
tuuteen että litteään yläpäähän katsoen hyvin sopii verrata erääsen 
Halikon seudulta Ylioppilasosakuntien kansatieteelliseen museiin tuo
tuun rautaiseen valinkauhaan. M ainittua Suotniemen kalmistosta 
saatua kauhaa on voitu käyttää sekä pieniä pronssiesineitä valaessa 
että kaikellaisissa juottotöissä.

Savi-, kivi- ja  lasiteokset.

Savesta tehtiin etupäässä astioita eli ruukkuja, joista on pal
jon palasia saatu talteen etenkin Suotniemen kalmistosta, Hovinsaa
ren Tontinmäeltä ja  Tiurin Linnasaaresta; vaan ainoastaan kolme 
astiaa on voitu rakentaa kuosilleen palasista (kuvat 133, 165 ja  166).

Saveen, josta astiat ovat tehdyt, on melkein yleiseen sekoitettu 
jotenkin isojyväistä kvartsintapaista hiekkaa, josta astioiden pinnat 
ovat epätasaisia. Muutamissa astiain palasissa tun tuu  sitä paitsi ole
van hitusia kasviaineista. —  Enim m ät astiat näyttävät olevan teh
dyt sorvaus- eli kiertolevyllä, toiset taas ovat niin raakatekoiset ja  
on niissä semmoisia sormen jälkiä, että pitänee olettaa niitä teh
dyiksi ilman m ainittua levyä. — Astian suu ja  kaula muodostettiin 
sangen vaihtelevalla tavalla, kuten kuvat 100, 101, 107 ja 117— 
156 osoittavat. Astian paksuus taas vaihtelee 4 ja  14 mm. välillä; 
tavallisin vahvuus on 7 mm. — K uvitettu on melkein yksin
omaan astian levein kohta tai täm än ja  kaulan väli. Tavallisimmat 
koristemuodot ovat astiaa ympäröivät yhtäsuuntaiset suorat viivat ja  
aaltoviivat, joko kumpikin erikseen tai yhdistettyinä samassa astiassa 
(kuvat 100, 102— 5, 133, 156, 157, 160, 161 ja  166); vähemmän 
tavallisia ovat vinoon vedetyt viivat (kuvat 101, 136 ja  159) ja  yk
sin painamalla tehdyt kuopat (kuvat 106 ja  158). — Mitään lasi
tusta eli glasuuria ei täm än (eikä paljon myöhemmänkään) ajan 
astioissa ole ollut.

Paitsi astioita tehtiin savesta värttinäpyöriä (kuva 71; 2491:
5) ja  kai myöskin m uita painoja (siv. 60; 2553: 21).

Kivestä ovat sierat ja  kovasimet, joista on edellä kerrottu, sekä 
eräs värttinäpyörä (kuva 73) Hovinsaaren Tontinmäeltä ja  ehkä myös 
toinen (kuva 72) Tiurin Linnasaaresta (siv. 89; 2740: 19), eli’ei täm ä 
ole savesta.
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Lasista ovat useat helmet, nim ittäin viisi sinistä tulen turm e
lemaa Suotniemen kolmannesta haudasta (2487: 48 ja  57), yksi sär
kynyt pallonmuotoinen Kekomäen ensimmäisestä (2489: 100) ja  kaksi 
pientä Kekomäen viidennestä haudasta (2595: 92 ja  97, edellinen 
likasen vihreä ja  kuvaan 201 verrattava), yksi vaskilankaputkeen yh
distetty (kuva 202) Hovinsaaren (v. 1888 tutk.) ensimmäisestä (2592: 
25), eräs iso mosaiikkihelmi kalmiston viidennestä (2592: 100; kuva 
200), neljä sen kahdeksannesta ja  kaksi sen yhdeksännestä haudasta 
(2592: 175 ja  203, nämä kaikki kuvan 201 osoittamaa muotoa), vih
doin kymmenen kokonaista ja  kolme puoliskoa Lapinlahden neljän
nestä haudasta (2494: 41 ja  42, joista yksi iso pallonmuotoinen, vaa
lea vihreänsininen, toiset kuvan 201 osoittamaa kokoa ja  muotoa).

Lasihelmiä on siis sangen vähän haudoista saatu ja  enimmät 
saaduista pieniä, joten hyvin voi sanoa, että  lasi on huonosti edus
tettu, kun ei muitakaan tästä aineesta tehtyjä esineitä ole haudoista 
löydetty. E ttä  helmet ovatkin ulkomaalta tuotua tavaraa, tuskin lie 
tarvis sanoakaan. — Tässä yhteydessä sopinee vielä m ainita ne 
emaillipintaiset helmenpalaset, jotka löydettiin Lapinlahden neljän
nestä haudasta (2494: 40), masaiikkihelmi (kuva 199) Hovinsaaren 
(v. 1886 tutk.) kolmannesta haudasta ja  kuvassa 198 nähtävä Hii
tolan Kilpolasta saatu helmi (2590: 16), vaikka ensimmäiset ovat jos
takin saventapaisesta aineesta tehty ja  toinen ehkä kivestä.

M aanviljelys, karjan h o ito  j a  hevoskalut.

Maanviljelys.

Ne kolme ruisjyvää, jotka löydettiin Kekomäen viidennestä hau
dasta (2595: 50) naisen vaatteiden välistä, ovat ehkä voineet joutua 
paikalleen veden, atran tai hiirien kuljettamina päällä olleesta pel- 
tomulloksesta, vaan mahdollisuus olisi niillä ollut säilyä haudan syn
tymä-ajoilta asti yhtä hyvin kuin ym pärillä olleilla vaatteilla.

Kuokkia eli kuokan teriä on löydetty kaikkiaan viisi, nim ittäin 
kaksi Kekomäen viidennen ja  kuudennen haudan välistä (2595: 104 
ja  106), yksi Hovinsaaren (v. 1886 tutk.) ensimmäisestä haudasta
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(2491: 7), yksi saman kalmiston (v. 1888 tutk.) neljännen haudan
vierestä (2592: 43) ja  viides eräästä liesipaikasta saman kalmiston
syrjässä (2592: 267). Kuokat ovat kaikki kuva 69:n osoittamaa
muotoa; niiden pituus vaihtelee 128:n ja  152:n, terän leveys 34:n
ja  52:n millim. välillä. Niillä on ollut puuvarsi ja  oli kuvatun kuo
kan (2592: 43) silmässä rautainen nalkki varren suuteena. — Ol
len nykyajan perunakuokkien kokoiset ovat ne nurmikuokiksi liian 
pienet. Tekisi mieli arvata niitä matarakokiksi sentähden, että ne 
nähtävästi ovat seuranneet naisia hautaan (2595: 106 oli naishau- 
dan vieressä, 2491: 7 naisen haudassa ja  2592: 43 erään ryöstetyn 
haudan vieressä sirpin ja  keritsimien välissä), vaan koska ne kuo
kat, joiden kanssa Karjalan naiset myöhemmin ovat keikkuneet m a
taramaalla, ovat näitä paljon pienemmät, niin lausun kuokista vain 
sen, että  niillä nähtävästi on kivikkomaata kuokittu.

Onko se lapion terä (kuva 431), joka kesällä 1887 löydettiin 
Hovinsaaren Tontinmäeltä (siv. 59; 2553: 10) hautojen ajalla joutu
nut maahan, en tiedä sanoa.

Jo  puutöistä kertoessa mainitsin, että niitä Hovinsaaren kal
mistosta saatuja leveä- ja  ohutteräisiä kirveitä (2491: 6 ja  2592: 
33), jotka ovat kuva 44:n osoittamaa muotoa ja  joista toinen oli 
naisen toinen miehen haudassa, on hyvin voitu käyttää kassaran eli 
vesurin virassa kasken karsinnassa, leheksien otossa j. n. e., joten 
nämä kirveet ehkä ovat maanviljelys- ja  karjanhoito-toimissa käytet
tyjä k a lu ja1).

Parhaina todistajina täm än ajan maanviljelyksestä ovat kai 
sirpit, joita (tai osia niistä) on löydetty kahdeksan, nim ittäin Suot
niemen kalmistosta kaksi (2487: 64 =  kuva 67 ja  2487: 100 =  
sirpin kärkipuoli, jota ehkä on jonakin veitsenä viimeksi käytetty), 
Kekomäen kalmistosta kaksi (2489: 2 ja  2595: 161), Hovinsaaren 
kalmistosta kolme (2491: 4 =  kuva 66; 2592: 42 ja  133 =  kärki
puoli) ja  Kaukolan Rokosinan hävitetystä kalmistosta, josta muun 
muassa on löydetty kuvassa 263 nähtävä soikea kuparasolki, yksi 
(2557; osa terästä ; siv. 100). Kaksi ensin m ainittua Hovinsaaren 
sirppiä on kuva 66:n osoittamaa muotoa, m uut ovat enemmän kuva 
67 :n mukaisia ja  siis jotenkin yhtä muotoa kuin vieläkin paikka

*) Tässä sopinee huomata seuraavaa kohtaa E. Lönnrotin isosta sana
kirjasta: Pertuska  1. pertuuska, s., stridsyxa, hellebård; jern att afhugga 
qvistar och rötter, qvistyxa, rotyxa, torfyxa.
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kunnalla käytännössä olevat sirpit. Yhtäläisyys on vielä siinäkin? 
että kara eli ruoto on varrenpäässä käännetty niittaukseksi ; vaan 
m itään jälkiä sirpin piittämisestä, joka nykyään on tavallista, en 
löydöissä ole huomannut. — Niistä viidestä sirpistä, jotka näh tä
västi ovat kaikkine osineen löytöpaikkaan joutuneet, on kolme saatu 
naisen haudasta, yksi naishaudan vierestä ja  viides ennen tyhjenne
tyn haudan ohelta keritsimien ja  kuokan seurassa. Sirppi oli siis 
kai etupäässä naisen ase ja  elon leikkuu etupäässä hänen tehtävä.

Karjanhoito.

Kalmistoissa (etenkin Suotniemellä) oli hautojen ohella, kai 
jäännöksinä peijaisaterioista ja  ehkä myös m uuten uhratuista elu
koista, paljon luita, etenkin hampaita, joista voi päättää, että täm än 
ajan kansalla oli kotieläiminä hevosia, lehmiä, lampaita, sikoja ja  
koiria. N äitä kotieläimien luita m ainitaan löytö kertomuksissa seu- 
raavissa numeroissa: 2487: 8, 40, 42, 70, 88 ja  104; 2488: 19 ja  
20; 2489: 239; 2491: 67:n edellä; 2553: 4 ja  23; 2592: 51:n jäl
keen, 128 ja  277.

Viikatetta käytettiin kai tähänkin maailman aikaan heinän
teossa eli karjanruuvan hankinnassa. —  Viikatteenteriä on löydetty 
viisi, nim ittäin yksi Kulhamäen (2488: 10 =  kuva 68), kaksi Ke
komäen (2489: 357 ja  2595: 2) ja  kaksi Hovinsaaren kalmistosta 
(2592: 13 ja  39). Ne ovat kaikki kuva 68:n osoittamaa muotoa, 
pisin 573 ja  lyhvin 450 mm. pitkä suoraan päästä päähän m itat
tuna; leveys vaihtelee 34:n ja  38 :n mm. välillä. — Hyvin ovat nä
mä viikatteetkin paikkakunnalla käytännössä olevien n. k. Suomen 
viikatteiden mukaisia. Niillä on kai ollut pitkä ja  suora varsi, 
arvattavasti ilman nappuloita, kuten lännemmissä maissa keski
ajalla.

Kalmistoista saadut viikatteet olivat kaikki hautakehyksien 
vieressä niiden ulkopuolella. Kaksi viikatteista oli miehen haudan 
vieressä, kaksi (Kekomäen) semmoisen haudan ohella, jossa oli sekä 
mies että nainen, viides lähellä naisen hautaa. Koska kumminkin 
täm ä viides (2592: 13) oli keihään seurassa ei aivan lähellä naisen 
hautaa ja  ennen m ullistettuja hautoja oli ympärillä, niin ei ole ai
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van varmaa, oliko täm äkään naisen hautaan kuuluva. Kekomäen 
kalmistosta saadut viikatteet taas olivat kumpainenkin kirveen seu
rassa. Sopinee siis sanoa, että viikate oli etupäässä miehen ase.

Hevoskalut.

Äsken mainittiin, että hautojen ohelta on joskus löydetty he
vosen luita, etenkin hampaita. Syötiinkö hevosenkin lihaa haudalla, 
vai uhrattiinko hevonen m uuten vainajalle, ei löydöistä selviä.

Hevosen käyttäjille olivat tietysti suitset ennen m uuta tarpeel
liset, sentähden onkin suitsia useammin kuin m uita hevoskaluja vai
najille mukaan maahan pantu. Tähän aikaan Karjalaisien suitsissa 
ei m ahtanut olla m itään solkia tai heloja (sirkkoja), koska, ell’ei 
myöhemmin m ainittuja hihnanjakajia ole suitsissa käytetty, suurau- 
dat isoine renkaineen yksin ovat jääneet suitsista todistamaan. — 
Suurautoja on saatu talteen yhdeksät, nim ittäin yhdet Suotniemen 
(2487: 22 .=  kuva 78), yhdet Kulhamäen (2488: 11), kolmet Keko- 
mäen (2489: 236 =  kuva 80; 2595: 4 =  kuva 77; 2595: 105) ja  
kolmet Hovinsaaren kalmistosta (2592: 24, 45 ja  283) sekä yhdet 
Hovinsaaren Hynnisien talosta, jotka ehkä myöskin ovat viimeksi 
m ainitusta kalmistosta löydetyt. Näistä ovat neljät litteillä (kuva
77) ja  neljät pyöreävartaisilla (kuva 78) renkailla varustetu t; yhdet 
ovat kuva 80:n osoittamaa, toisista aivan poikkeavaa laatua ja  oli 
näitä ehkä käytetty tulista sotaoritta hallitessa. Muutamissa suitsi- 
raudoissa on toinen tanko toista vähän pitempi, • toinen rengas toista 
vähän laajempi. — Suitsiraudat olivat kaikki hautakehyksien ulko
puolella.

Tähän aikaan, kun ei teiden rapoittamisesta m itään tiedetty, 
ei tarvittu  varustaa hevosta kengillä kavioiden kulumista estämään, 
vaan talvi-iljangolla oli hevosen jaloissa tarvis viskari eli jääkenkä, 
joka liitettiin kavion kärkeen. Tämmöisiä on kaivoksista saatu tal
teen kaksi, toinen Suotniemen kalmiston viidennestä (jo ennen mul
listetusta) hautapaikasta (2487: 103 =  kuva 82), toinen Tiurin 
Linnasaaresta (2591: 7 =  kuva 81), molemmat muotoja, joita on 
käytetty syrjäseuduissa meidän päiviimme asti.

Hevosen kaulassa on ehkä aikanaan riippunut se pieni prons
sista valettu porokello (kuva 84), joka löydettiin Kekomäen ensim
mäisen haudan jalkapäästä (2489: 23).
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Pronssista kuvikkaiksi valettuja hihnanjakajia nykyään vielä 
lievoskaluissa käytettyä laatua on kolmesta eri paikasta löydetty 
yhteensä yhdeksän, kaikki melkein kuin yhdestä valimesta lähteneet, 
kuvissa 83, 417 ja  418 nähtävää muotoa. Kaksi näistä oli Suot
niemen toisen haudan vieressä suitsirautoja lähellä (2487: 20 ja  21), 
neljä Kekomäen ensimmäisessä haudassa vasta mainitun porokellon 
ohella (2489: 21) ja  oli kolme vielä valamisen jälkeen puhdistama- 
tonta löydetty Hiitolan Kilpolan Tymölänmäestä ison kiven alta. 
Kuuteen ensin m ainittuun on ollut liitettynä nahkahihnoja eri le
veyttä (10, 12 ja  25 mm.) ja  paksuutta, m uutam at kaksinkerroin 
jakajan reikiin pujotetut. Leveimmät Kekomäen haudassa olleet 
hihnat olivat, kuten kuva 417 osoittaa, ommellut reunoista kiinni 
kaksinkertaisiksi.

Koska siv. 4 m ainitut raudat 2487: 23— 26 (kuva 79) olivat 
Suotniemen toisen haudan vieressä hihnanjakajien ja  suitsirautojen 
seurassa, ovat ne ehkä osia hevoskaluista, esim. satulasta.

Sota-aseet, m etsänkäynti j a  kalanpyytö.

Sota-aseet.

Sodassa käyttivät Karjalaiset, kuten m uutkin täm än ajan kan
sat, aseinaan miekkaa (ja tikaria), keihästä, jousta nuolineen, tappa
raa, viikatetta ja  nuijaa sekä kilpeä ja jonkunmoista kypäriä. — 
Suotniemen toisesta haudasta saadun sormuksen (2487: 33 =  kuva 
300) kantaan kuvatulla miehellä on oikeassa kädessä pitkä keihäs, 
vasemmassa ehkä tikari, vyötäisien kohdalta alaspäin ulottuva kol
mas esine sekä päässä ehkä patalakin muotoinen kypäri. — Huis- 
kunniemeltä saadun sormuksen (siv. 106; 2298: 187; kuva 297) 
kantaan piirretyllä miehellä on oikeassa kädessä arvattavasti joutsi, 
vasemmassa nuoli ja  näkyy jalkojen välissä ehkä miekka.

Miekkoja on haudoista saatu viisi, nim ittäin yksi Suotniemen 
kalmistosta (2487: 5; kuva 28) ja  neljä Kekomäen (2489: 121, 243 
ja 281 =  kuva 29; 2595: 75 =  kuva 27). — Kekomäen toista
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miekkaa oli vain noin O,e m. kärkipuolta jäljellä. Kaikissa on säilä 
kaksiteräinen ja  4,5 à 5 senttim. leveä. Pisin miekoista oli Suot
niemen, lähes 7 sm. päälle m eetristä; lyhvin Kekomäen kolmas, 
joka on 4 sm. meetriä lyhvempi. —  Kekomäen ensimmäisen ja  kol
mannen miekan väistinraudat ovat suorat, vaan aaltopiirteiset, ponsi- 
nuput (vähän litteän) ympyräiset ja  nämä ynnä kädensijat koko
naan raudasta, joka kolmannessa miekassa on hopealla kuvitettu. 
Myös Suotniemen miekassa ovat kolmekulmainen ponsinuppu ja  
ponteen päin kaareva väistinrauta rautaisia ja  hopealla kuvitettuja, 
vaan kädensija on arvattavasti ollut puusta. Kekomäen neljännessä 
miekassa taas- ovat ponsinuppu, kädensija ja  erilleen joutunut väis
tinrauta (2595: 54) kukin erikseen pronssista kuvikkaiksi valetut.

Tupet ovat kaikilla miekoilla olleet puusta ja  nahasta tehdyt, 
puu sisä- ja  nahka ulkopuolella. Mitään metallisilaa ei tupissa 
yleiseen tun tunut olleen; Kekomäen kolmannen miekan tupessa yk
sin pronssista kuvikkaaksi valettu kenkä (kuva 29).

Viimeksi m ainitun miekan kantimena eli oluksena lienee ollut 
4 senttim. leveä ja  ehkä kaksinkertainen nahkaremeli (2489: 310). 
Kekomäen ensimmäisen miekan kantimena taas oli ehkä tuo omi
tuinen rautarenkaista, litteistä kaksinkertaisista tangoista ja  nahasta 
muodostettu vyöntapainen, jonka osia m ainitaan nroissa 2489: 122 
ja  137 (mahdollisesti myös 2489: 191 ja  200) ja  josta kuva 320 
todennäköisyyden mukaan näyttää palasen. — Mahdollista on, että 
Suotniemen miekka on riippunut vyössä, josta kuvassa 322 näh
dään osia.

Miekka ei m ahtanut olla läheskään joka miehen käytettävänä, 
koska semmoista ei saatu ainoatakaan Hovinsaaren haudoista, vaan 
ainoastaan Suotniemen ja  Kekomäen, hopeasta ja  saksojen tavaroista 
rikkaista, kalmistoista.

Paitsi tutkituista haudoista on miekan osia saatu Käkisalmen 
kihlakunnasta seuraavat satunnaisesti löydetyt: pronssista valettu 
kolmekulmainen ponsinuppu, löydetty Räisälän (kai Tiurin) Linna- 
saaresta (siv. 93; 502); rautainen väistinrauta (kuva 498), löydetty 
Räisälän Timoskalasta (siv. 96; 2298: 151); rautainen miekankahva 
nuppuineen ja  väistinrautoineen, löydetty sam asta jo kokonaan m ul
listetusta kalmistosta Kaukolan Rokosinassa, josta kuvassa 263 näh
tävä soikea kuparasolkikin (siv. 100; 1922: 432); ponsinuppu yhtä 
laatua kuin Kekomäen ensimmäisessä haudassa, löydetty Hiitolan 
Kilpolasta (siv. 104; 2298: 177). Ensimmäinen ja  kolmas vasta
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mainituista ovat kuvatut teoksessa »Muinaisjäännöksiä Suomen su
vun asumusaloista», edellinen kuv. 1629 ja  jälkimäinen kuv. 1628.

Tikari (kuva 30) on löydetty Suotniemen kalmistosta, kum
minkaan ei tu tkitusta haudasta (siv. 11; 1922: 412). Sen ympy- 
räinen ponsinuppu ja  ponteen päin kaareva väistinrauta ovat prons
sista tehdyt.

Keihäitä on haudoista saatu kahdeksan, nim ittäin Suotniemen 
kalmistosta kaksi (2487: 6 ja  83 =  kuva 34), Kulhamäen yksi 
(2488: 2 =  kuva 31), Kekomäen kolme (2489: 168, 223 ja  278) 
ja  Hovinsaaren kalmistosta kolme (2592: 12 =  kuva 35; 2592: 257 
=  kuva 33 ja  2592: 265). Näistä ovat ensimmäinen Suotniemen 

ja  kaikki Kekomäen keihäät kuva 32:n osoittamaa muotoa ja  niiden 
(nim. rautojen) pituus 36:n ja  50:n senttim. vaiheilla. Hovinsaaren 
kolmas keihäs on Kulhamäen keihään muotoinen. — Varressa oli 
keihäs Suotniemen sormuksen (kuva 300) mukaan runsaasti miehen 
pituinen. — Varsi oli ainakin kahdessa keihäässä kuusesta eli nä
reestä tehty ja  kiinnitettiin se putkeen pienellä naulalla.

Paitsi tutkituista haudoista on kihlakunnan alalta talteen saatu 
12 m uuta keihäänrautaa, joista puolet Hovinsaaresta (siv. 98 ja  99; 
1922: 414— 4 1 6 1); 2298: 157 (kuva 496) ja  158 (kuva 494); 2590: 
9), kaksi Ivaskanmäeltä (siv. 96; 1922: 428 ja  429, molemmat pie
niä heittokeihään teriä), yksi Sakkolan Lapinlahdelta (siv. 92; 2520: 
34; kuva 495), yksi Räisälän hovin kalmistomäestä (siv. 94; 2298: 
150, kuvaan 494 verrattava), yksi Kaukolan Rokosinasta (siv. 100; 
2298: 169) ja  yksi Kaukolan Järvenpäästä (siv. 102; 2298: 170, ku
vaan 31 verrattava, vaan pahasti runneltu). Näistä lienevät aina
kin 2298: 150 ja  158 sekä 2520: 34 kysymyksessä olevaa aikaa 
vanhemmat.

Joutsista en tiedä haudoissa m itään jälkiä löytäneeni. Se oli 
kai, kuten Huiskunniemen sormuksen kuvastakin ehkä voinee päät
tää, yksinkertainen ja  lähes miehen pituinen kaarijoutsi, jossa ei ol
lu t m uuta kuin puinen kaari ja  jänne ja  josta siis ei juuri ole voi
nut m itään osaa säilyä.

Nuolia (kuvat 36—38 c, 50 ja  51) on sen sijaan haudoista 
saatu talteen ainakin 17 2), nim ittäin Suotniemen kalmistosta kaksi

’) Kaksi on kuvattuna teokseen „Muinaisjäännöksiä j. n. e.“ kuv. 1630 
ja 1637, joista jälkimäinen ehkä on löydetty Hovinsaaren vastassa olevalta 
mantereita.

J) Olettamalla että kuviin 50 ja 51 verrattavat raudat ovat nuolenteriä.
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(2487: 29 ja  95; kuvat 50 ja 51), Kulhamäen yksi (2488: 3), Ke
komäen yhdeksän (2489: 188— 190 ja  345—8; 2595: 57 ja  58) ja  
Hovinsaaren kalmistosta viisi tahi kuusi (2592: 34, 35 ja  52—55). 
Näistä ovat enimmät eli kymmenkunta leveäkärkisiä (kuvat 50, 51, 
38 a—38 c), kaksi kuva 36:n osoittamaa muotoa, yksi kk. 36:n ja  
37:n välimuotoa, yksi 37:n ja  yksi 38:n muotoinen sekä kolme pa
hasti särkynyttä. Rautojen pituus vaihtelee 9:n ja 15:n senttim et
rin, tasaterien leveys 12:n ja  24:n millimetrin välillä. — Nuolien 
varret tuntuvat olleen sangen ohkaisia.

Koska nuolet tavan mukaan ovat olleet haudassa kaksin, kol
min ja  neljin rinnakkain (tavallisesti oikean) olkapään kohdalla, so
pinee olettaa, että  ne ovat olleet olkapään takana riippuneessa vii
nissä, vaikka tästä  ei ole m itään jälkiä tavattu. Kun taas kärjet 
ovat säännöllisesti olleet käännetyt haudan pääpuoleen päin, niin 
on nuolia pidetty viinissä kärjet ylöspäin.

Sotatapparana on voitu käyttää m itä kirvestä tahansa, kum
minkin tuntuvat piilunmuotoiset tähän tarkoitukseen sopivimmilta. 
E rittäin  luulen, että Suotniemen neljännessä haudassa ollut pyöreä- 
silmäinen ja  m uita sievemmin tehty piilu (2487: 84; kuva 40) on 
sotatapparana pidetty, se kun myöskin oli pantu hautakehyksen si
säpuolelle ikäänkuin keihäälle pariksi, kun työkirves sitä vastaan oli 
jä te tty  kehyksen ulkopuolelle.

Mitään jälkiä lcilvestä en ole haudoista tavannut, ell’eivät sem
moisia ole esim. ne niittausnaulat, jotka tavattiin Lapinlahden Lep
päsenmäen ensimmäisestä haudasta (2494: 3). — Kesällä 1887 löy
sin Hovinsaaren Tontinmäellä eräästä pellon mulloksen alla olleesta 
liedestä kasan neliskulmaisia rautalevyjä, jotka ehkä aikanaan ovat 
muodostaneet ainakin osan rautapaidasta eli harniskasta (siv. 58; 
2553: 1 ; kuva 428). Mahdotonta ei ole, että täm ä harniska oli hau
tojen aikuinen, koska esim. Norrmannit 1100-luvulla käyttivät pie
nistä rautalevyistä muodostettuja harniskoja 1).

Metsänkäynti ja  kalastus.

Metsän riistaa pyytäessä käytettiin kai paitsi edellä mainit
tuja keihäitä ja  joutsia nuolineen, joista viimeksi m ainitut muotoonsa

2) Hottenroth, Trachten j. n. e. Mittelalter. Kuvalehdet 6—8.
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nähden etupäässä lienevätkin aiotut metsämiehen aseiksi, monenlaa- 
tuisia ansoja, satimia j. n. e., joista luonnollisesti haudoissa ei ole 
m itään jälkiä näkynyt.

Otuksista ovat kalmistoissa edustettuina ainakin karhu, peura, 
näätä, orava, hylje eli norppa ja  linnut, sekä luultavasti myös ma
java. — Lävistetty ja  kai kaulassa suojeluskaluna eli am ulettinä 
kannettu karhunhammas löydettiin Suotniemen ensimmäisen haudan 
ohelta (2487: 7); se lienee jä te tty  m aahan joksikin uhriksi. K ar
hunnahasta lienevät ne karvat, joita löydettiin laajalti peurankarvo
jen ohelta Kekomäen ensimmäisen haudan pohjalta (2489: 51 ja  53). 
— Vasta m ainitut peurankarvat ovat kai osia taljasta, joka oli levi
tetty  ruumiiden alle. Peuran (tahi poron) karvoja oli myös lam- 
paanvillan kanssa yhdessä niissä langoissa, joista nrolla 2489: 211 
merkityt vaatepalaset Kekomäen ensimmäisessä haudassa ovat kudo
tu t; palaset ovat osia miehen mekosta tai jostakin kukkarosta. — 
Näädän (tahi kärpän) nahasta lähteneitä karvoja oli Kekomäen kol
mannessa haudassa (2489: 354). — Oravan nahkaa oli Kekomäen 
kolmannessa haudassa tuluskukkarossa ja lähellä miekan tupen ken
kää (2489: 287 ja  284). — Majavannalikainen kaulus oli ehkä vasta 
m ainittuun hautaan pannulla miehellä, koska ruum iin kaulalla tina- 
ketjun palasien ohella oli majavankarvojen tapaisia karvoja (2489: 
332 ja  333). — Hylkeen eli norpan nahkaa oli pitkä liuska vasta 
mainitussa haudassa olleen vaskikattilan reunassa 2489: 360) ja  oli 
tällä kai kuumaa kattilaa peijaisissa pidelty. Hylkeennahkainen 
kukkaro oli ehkä ollut Kekomäen ensimmäisen haudan jalkapäässä 
(2489: 4; kuva 415). — Linnunluita tavattiin  Suotniemen kalmis
tosta neljästä paikasta (2487: 9, 44, 87 ja  105) ja  Hovinsaaren Ton- 
tinm äeltä kahdesta (siv. 60; 2553: 23; 2592: 277).

Kalanluita oli sangen paljon Suotniemen kalmistossa (2487:9, 
44, 86 ja  105) ja  osoittavat luut, että kuhaa oli etupäässä kalmis
tossa syöty; ehkä kuha kuului juhla-ateriaan. Myös Hovinsaaren Ton- 
tinmäellä tavattiin kalanluita monesta paikasta (2553: 23; 2592: 
51, 254 ja  276), vaikka ei niin suurissa määrissä kuin Suotniemen 
kalmistosta. — Kalastusneuvoja en ole haudoista tavannut. Ainoa 
tiettävästi kalastusaseen osa, joka löytökertomuksissa mainitaan, on 
eräs pitkä tuulausatraim en sorppa (kuva 422), joka löydettiin Ho
vinsaaren kalmiston kyljessä olleesta paja- ja  raudansulatus-paikasta 
(siv. 70; 2592: 130).
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H audat j a  hautaustavat.

Ennenkuin ryhdyn hautaustapoja kertomaan, on ensin mainit
tava, mimmoisien muutoksien alaisina haudat ovat olleet, ennenkuin 
ne tutkittiin. — Kaikki tutkim ani kalmistot ovat kokonaan jo mies
m uistia pitem m ältä olleet peltona, kujasina tai m uuten mullistuk
sien alaisina, joten hautapaikkojen alkuperäinen ulkomuoto ei ole 
missään enää ollut kokonaan näkyvissä. — Koska haudat alempana 
mäkirinteissä yleiseen ovat olleet ylempänä olleita syvemmät, niin 
lienee varma, että nuo alemmat haudat ovat joutuneet syvemmälle 
maan sisään, kuin ne alkuaan ovat olleet, sen kautta että atra ja  
vesi vähitellen ovat kuljettaneet yhäti enemmän m aata rinnettä alas. 
Nuo paksut nokiset kivikot Suotniemen ensimmäisen ja  toisen hau
dan päällä ja  ympärillä ovat kai suureksi osaksi rinnettä alas valu
n u tta  tai siirrettyä yläpuolella olleiden hautojen katekivikkoa. —  
Rinteiden yläpäissä olleet haudat taas ovat m ainitusta syystä m ata
loituneet ja  kuten Lapinlahden Leppäsenmäellä ja  Koverilan Kulhar 
mäellä enimmät jo aikoja sitten atran kynsissä hävinneet. Niissä
kin haudoissa, joissa vielä niitä tutkiessani oli runsas kalusto, ku
ten esim. Koverilan Kekomäellä, oli ulkoa vaikuttava mullistus jo 
alkanut tunkeutua hautojen pohjaan näiden varsinaiseen kalustoon. 
Niin oli Kekomäen ensimmäisestä haudasta eräs vaipan (hunnun) 
solki jo siirtynyt kehyksen ulkopuolelle, toisen ja  kolmannen hau
dan pohjoispäät olivat pahoin m ullistetut, viidennen haudan pohjois
puolella ollut kattila oli jo atran kynnessä noussut pellon ruokamul
taan j. n. e.

Kalmistot ovat yleiseen mäkikunnailla tahi rinteillä lähellä 
järven rantaa, ja  näkyy mieluimmin valituksi, missä siihen kylän 
vieressä on ollut tilaisuutta, eteläänpäin loivaan viettävä hiekkainen 
mäkirinne. Mitään erityistä järjestystä hautojen keskinäiseen ase
maan katsoen en ole huomannut. Se vaan on ollut jonkunmoisena 
sääntönä, että on pyritty asettamaan hautoja samassa kalmistossa 
saman suuntaisiksi.

Haudat, joissa oli poltettuja luita.

Tapa polttaa vainajan ruumis, ennen kuin se (tai oikeammin 
jäännökset siitä) maahan pantiin, oli tähän aikaan Kamalassa jo hä-
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viämäisillään. Ainoastaan Suotniemen kolmannessa ja  Hovinsaaren 
(v. 1888 t.) kolmannessatoista haudassa oli kokonaan poltettujen 
ruumiiden jäännöksiä. Tähän lukuun olisi ehkä vielä lisättävä Ho
vinsaaren (v. 1886 t.) toinen hauta ja  se paikka Tiurin Linnasaa- 
ressa, josta syksyllä 1890 siv. 88 luetellut hopeakalut löydettiin, 
vaan koska edellisessä oli vain m uutam ia pieniä luupalasia ja  jälki
mäisestä saadut hopeakalut eivät ole tulessa olleet, ei niistä voi var
muudella m itään sanoa. — Hovinsaaren ensimmäisessä (v. 1886 t.) 
haudassa oli haudan varsinaista kalustoa hiukan ylempänä isoja tu 
lessa olleita palasia ihmisen pääkallosta ja  käsivarsiluista, vaan koska 
hunnunsoljen ja  pääpintelin ohella oli myöskin osia pääkallosta ja  
nämä mädänneitä polttamattomia, ja  sääri- sekä reisiluista oli polt- 
tam attom ia jäännöksiä paikoillaan, niin on ehkä oletettava, että  nuo 
poltetut luu t eivät ole olleetkaan tähän haudatun naisen omia, 
vaikka tosin esimerkkiä muista m aista kyllä löytyy siitä, että  on 
joitakuita osia vainajan ruum iista poltettu, samalla kun toisia on 
pantu maahan polttamatta. — Sopinee tässä huomauttaa, että  kai
kissa tässä yhteydessä mainituissa haudoissa on ollut naisen kalu ja*) 
joko yksinomaan tai suurimmaksi osaksi.

Suotniemen kolmannessa ja  Hovinsaaren kolmannessatoista hau
dassa olleesta kalustosta nähdään, että kuolleiden ruum iit ovat pol
te tu t täysissä puvuissa ja  että polttoroviolla ovat olleet myös sem
moiset vainajille hautaan annetut esineet, jotka eivät pukuun kuulu, 
kuten sirppi, keritsimet, luukapuset y. m. E ttä  roviotuli on ollut 
tuim a ja  kestävä nähdään siitä, että monet isotkin pronssiesineet, 
kuten esim. eräs soikea kupurasolki, ovat sulaneet pisaroiksi, niin 
että vain pieni osa toisesta päästä on jäänyt siitä todistamaan. Toi
selta puolelta on myönnettävä, että sulaneiden esineiden seassa on 
ollut semmoisiakin, joihin tuli on sangen vähän tai ei ollenkaan vai
kuttanut; onhan näistä haudoista saatu vaatepalasiakin talteen 
(2487: 58 ja  2592: 2 4 7 -2 5 3 ) .

Poltettujen luiden ohelta saatuja esineitä, joiden tapaisia ei ole 
m uista haudoista saatu, ovat valinkauha (kuva 62), kuvissa 171 ja  
172 nähtävät luuesineet, rautainen korvalusikka (2487: 52, 55, 56 
ja  63) ja  kuvissa 293 ja  294 nähtävät pronssiketjut (2592: 241 ja  
242). Muu kalusto (kupurasoljet, ketjunkannattim et y. m.) on yh-

‘) Paitsi Hovinsaaren toisessa (v. 1886 t.) haudassa, jossa ei mitään 
muita kaluja ollut kuin muutamia saviastiain palasia.
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täläinen kuin muissa haudoissa, joten näiden yksiaikaisuus muiden 
hautojen kanssa tuskin on epäiltävissä.

Suotniemen haudassa oli m uun muassa kaksi paria kupura- 
solkia (2487: 4G, 47, 49 ja  65), joten voinee arvella siinä olleen 
kahden naisruumiin jäännöksiä. Hovinsaaren haudassa taas oli pal
jon enemmän luita kuin Suotniemen ja  oli siinä esim. kolme veistä, 
neljä vyösolkea, kaksi tulirautaa, viisi piitä ja  seitsemän silmäneu- 
laa. Koska on mahdollista, että peijaiskansa heitti vainajalle poltto- 
roviolle lahjoja, ei voine varmuudella kalustosta päättää, monenko 
ihmisen luu t ovat hautaan pantu, vaan jo luiden ja  näistä erittäin 
nivelkohtien paljous Hovinsaaren haudassa panevat olettamaan hau
dassa olleen enemmän kuin yhden ihmisen luut.

Suotniemen haudassa olivat luut ohella olleista mädäntyneistä 
puunjäännöksistä arvaten pantu maahan puuastiassa noin O,e metrin 
syvyyteen ja  oli astian ulkopuolelle jä te tty  keritsimet, valinkauha, 
sirppi ja  kupurasolki; päällä astian ja  maanpinnan välillä oli kiviä, 
hiiltä ja  tuhkaa. — Hovinsaaren haudassa, joka oli kalmiston (mi
käli täm ä on tu tk ittu ) etelä- eli alapäässä, olivat luu t ynnä esineet 
pantu noin 0,75 m etrin syvyydessä olleesen puukehykseen. Kehys 
oli, kuten polttamattomien ruumiiden haudoissa, salvettu vahvoista 
puista neliskulmaiseksi ulkonevilla nurkilla, vaan oli se ainoastaan 
1,2 m. pitkä ja  0,45 m. leveä.

Haudat, joissa oli polttamattomia luita.

Kun ruum is oli haudattava, kaivettiin kalmistomäkeen noin O,e 
metriä syvä taikka matalampi ja  nykyisiä hautoja tuntuvasti ava
ram pi kuoppa, jonka pohjaan joskus pantiin hiiliä (Hovinsaaren v. 
1888 tutk. haudat 1 ja  6) tai savea (Kekomäen hauta 1). Hautaan 
asetettiin puusta salvettu neliskulmainen kehys, jonka nurkat ehkä 
tavan mukaan olivat ulkonevia (Suotniemen hauta 4, Kekomäen h. 
5 ja  Hovinsaaren haudat 6 ja  9) ja  joka oli lähes 2 m etriä pitkä 
ja, kun hautaan oli pantava vain yksi ruumis, noin O,e m. leveä, 
miehille pikemmin tilavampi kuin naisille ’). Muutamissa haudoissa

l) Suotniemen neljännessä haudassa ollut 1,2 m. leveä kehys muistuttaa 
eräästä skandinavilaisesta hautaustavasta, josta aion teokseni myöhemmin ju l
kaistavassa osassa puhua.

13
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olivat päädyt paksummasta puusta kuin laidat (Kekomäen hauta 1 
sekä Hovinsaaren v. 1888 t. haudat 1 ja  3). — Puukehys varustet
tiin  ainakin toisinaan lautapohjalla (Kekomäen haudat 1 ja  3, Ho
vinsaaren v. 1886 t. hauta 1 ja  v. 1888 t. haudat 6 ja  7). — Hau- 
takehyksen lautapohjalle oli Kekomäen ensimmäisessä haudassa le
vitetty peuran (ja ehkä myös karhun) talja ja  koska karvoja on ta 
vattu  monessa muussakin haudassa (runsaimmin Kekomäen kolman
nessa), on luultava, että ensin m ainittu hauta ei tässä suhteessa ol
lu t mikään yksinäinen poikkeus tavasta.

Näin varustettuun hautaan pantiin vainaja täydessä juhlapu
vussaan pää pohjoiseen ja ja la t etelään tavallisesti seljälleen, niin 
että kasvot siis olivat päivään päin. —  Tämä on kai pidettävä sään
tönä, koska 22:sta Suotniemen, Kulhamäen, Kekomäen ja  Hovinsaa
ren haudasta, joiden ilman suuntaa olen jonkunmoisella varmuudella 
m äärännyt ja  jotka ovat kysymyksessä olevalta ajalta, oli 9:ssä ruu
miiden päät suoraan pohjoiseen (Suotniemen hauta 1, Kulhamäen 
molemmat, Hovinsaaren v. 1886 t. hauta 3 ja  v. 1888 t. haudat 1,
3, 4, 8 ja  9), 7:ssä pohjoisluoteesen (kaikki Kekomäen ja  Hovinsaa
ren v. 1886 t. hauta 1), 3:ssa pohjoiskoilliseen (Suotniemen hauta
4, Hovinsaaren v. 1888 t. haudat 5 ja  7), l:ssä  koilliseen (Suotnie
men hauta 2), l:ssä itäkoilliseen (Hovinsaaren v. 1888 t. hau ta 6) 
ja  l:ssä lähes itään (Hovinsaaren v. 1888 t. hauta 2). Siis oli 
keskimäinen suunta pohjoinen ja  pää jokaisessa haudassa jalkoja 
pohjoisempana. Poikkeuksena tästä  säännöstä oli Lapinlahden nel
jäs hauta, jossa pää oli kaakossa ja  ja la t luoteessa *), sekä toisessa 
suhteessa Kekomäen neljäs hauta, jossa ainakin molemmat aikaih
misien ruum iit olivat pantu syrjälleen kasvot länsilounaasen päin, 
Hovinsaaren v. 1888 t. viidennessä haudassa päällimmäinen ruumis, 
joka oli vatsallaan sekä saman kalmiston yhdeksäs hauta, jossa ruu
miit lienevät olleet puoleksi syrjällään. Hovinsaaren v. 1888 t. 
toisessa haudassa tuntui ruum is olleen käännetty vähän vasemmalle 
sivulleen, vaan siten olivat myös kasvot siirtyneet etelään eli päi
vään päin. — Ruumiiden asemasta puhuessa on vielä mainittava, 
että  vastam ainittujen Kekomäen neljännessä haudassa olleiden aika
ihmisien polvet (etenkin länsipuolisen) olivat koukussa ja  käsivarret 
eteenpäin käännetyt. Haudassa olleen lapsen pää oli itäpuolisen

‘) Tämä suunta oli ruumiilla kai sentähdeu, että mäenrinne vietti luo- 
teesen päin.
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aikaihmisen käsivarsien välissä. — Muissa haudoissa lienevät kädet, 
sormuksien asemasta päättäen, olleet vatsalla tai rinnan alla, har
vemmin sivuilla.

Omituista on että ainakin kolmeen Kekomäen hautaan ja  kah
teen Hovinsaaren on pantu saman hautakehyksen sisälle useampia 
kuin yksi ruumis. —  Kekomäen ensimmäisessä haudassa oli kaksi 
naista päällekkäin länsipuolella ja  kaksi miestä rinnakkain itäpuo
lella. — Kekomäen neljännessä haudassa oli ehkä nainen länsipuo
lella mies itäpuolella ja  lapsi keskellä. — Kekomäen viidennessä 
haudassa oli nainen länsipuolella, tyttölapsi itäpuolella ja mies kes
kellä. — Hovinsaaren viidennessä haudassa oli nainen alla ja  mies 
päällä. — Hovinsaaren yhdeksännessä haudassa oli kai myöskin ol
lu t mies sekä nainen jäljelle jäänneistä alaraajojen luista päättäen 
puoleksi päällekkäin. — Nämä haudat ovat kai syntyneet suurien 
kulkutautien tai vainojen aikana.

Paitsi pukuun kuuluvia esineitä sekä ketjuissa, vöissä ja  kan
timissa riippuneita veitsiä, miekkoja, nuoliviiniä, korvalusikkoja, kampaa, 
tulirautoja ja  kukkaroita pantiin vainajille hautaan mukaan m uita
kin esineitä, etupäässä työkaluja ja  m uita aseita. Niin pantiin nai
sille keritsimet, värttinä, sirppi, kuokka ja  joskus joitakuita muitakin 
esineitä, miehille keihäs, kirves, viikate, hevoskaluja, sepälle sepän- 
kaluja j. n. e. Keihäät pantiin säännön mukaan hautakehyksen sisä
puolelle, kirveet, keritsimet ja  sirpit milloin sisä- ja  milloin ulko
puolelle, hevoskalut, viikatteet, kuokat ja  kostikat säännön mukaan 
hautakehyksen ulkopuolelle.

Koska m uutam issa haudoissa (Suotniemen hauta 4, Kekomäen 
haudat 1, 3, 5 ja  6 sekä Hovinsaaren v. 1886 t. hauta 1) on mui
den esineiden päällä tavattu  (enimmäkseen hienoa) kaksiniitistä lii
navaatetta, niin on luultavaa, että ruum iita ainakin joskus katettiin 
liinalla, ell’ei kokonaan niin osaksi. — Paljon useammin kuin liina
vaatetta tavattiin haudoissa muiden esineiden päällä tuohta, joka oli 
liinankin katteena niissä haudoissa, joissa tä tä  oli. Kekomäen kol
messa ensimmäisessä haudassa näkyi täm ä katetuohi olleen punai
seksi m aalattu. — Kekomäen ensimmäisessä ja  Hovinsaaren v. 1888 
t. kuudennessa haudassa tuntui hautakehyksellä olleen lautakansi, 
jonka vahvikkeena lienee molemmissa ollut haudan suuntainen ja  
pituinen puu keskellä. Mahdollista on, että  muissakin haudoissa on 
kehyksillä ollut tuommoinen kansi, vaikka se, ollen lähempänä m aan
pintaa kuin m uut haudassa olleet esineet, on ollut pahimmin alt
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tiina hävitykselle ja  siten on useimmista haudoista tukkunaan hä
vinnyt. — Tässä sopinee mainita, että Tverin Karjalassa vielä tänä- 
päivänä kutsutaan haudan päälle pantuja kiviä kalmalauvoiksi.

Ennenkuin hauta um m istettiin eli luotiin kiinni ja  mahdolli
sesti jo ennenkuin vainaja liinalla tai tuohella katettiin, vietettiin 
kai haudalla peijaiset. — Jollekulle Suotniemen miesvainajalle (hauta 
2 ja  5) uhrattiin  ehkä hevonen, koska kevoskaluja ja  hevosen ham 
paita oli hautojen lähellä. Kekomäen ensimmäisessä haudassa syr- 
jimmäisenä olleelle, nuolilla varustetulle, metsämiehelle taas lienee 
uhrattu  koira, koska hänen ruum iinsa vieressä hautakehyksen ulko
puolella oli koiran alaleuka (2489: 239). — Useimmissa tapauksissa 
tapettiin kai peijaisia varten lammas tai joku muu eläin, jonka lihaa 
peijaisväen sopi haudalla syödä. — E ttä  eläimiä yleiseen haudalla 
tapettiin, tekee luultavaksi se seikka, että kalmistoissa (etupäässä 
Suotniemen) tavattiin paljon niiden hampaita. Jos haudalle olisi 
tuotu vain valmiita lihoja, niin tuskin sinne olisivat ham paat joutu
neet. — Kun raavas oli tapettu  ja  nyljetty, paistettiin kai tai keitet
tiin liha sekä kaloja vaskikattiloissa ja  saviruukuissa. Tähän tarkoi
tukseen käytettiin nähtävästi etupäässä vanhoja, paikattuja kattiloita. 
Peijaisaterioissa on hautojen ohelta löydetyistä luista päättäen syöty 
lehmän eli härän, lampaan ja  sian lihaa, lintuja ja  kaloja, joista vii
meksi m ainituista kuhat lienevät olleet mieluisimmat peijaiskaloiksi. — 
Syödessä oli Suotniemen ensimmäisellä haudalla käytetty vaskivatia. 
Kekomäen kolmannella haudalla oli kattilaan jäänyt tähteeksi pal
jon rasvaista lihalientä (?). — Kun ateria oli syöty, jä te ttiin  ehkä 
tavan mukaan astiat hautaan, tavallisesti puukehyksen viereen ja  
aina sen ulkopuolelle. M uutam at kattilat pantiin syrjälleen (Suot
niemen hauta 1 ja  Kekomäen hauta 3), toiset jätettiin  luonnolliseen 
asemaansa (Kulhamäen v. 1886 tu tk ittu  ja  Hovinsaaren v. 1888 t. 
hauta 4, jossa kattilan alla vielä oli tuohinen alusta).

Mitä menoja hautajaisissa aterian jälkeen seurasi, ei löydöistä 
selviä muuta, kuin että ruumis, kuten edellä on m ainittu, katettiin 
joskus liinalla ja  useammin (ehkä aina) tuohella sekä kehys ainakin 
toisinaan lautakannella, jonka jälkeen hauta ummistettiin.

H autaa ummistaessa luotiin ensin m aata ja  maan päälle, ehkä 
silloisen maanpinnan tasalle, ladottiin yksin tahi kaksinkertainen per
mannon tapainen kiviladelma. — Tuommoinen yksinkertainen, hau
dan suuntaan 3 metriä pitkä ja  1 m. leveä, kiviladelma tavattiin 
vielä ruokamullan alla noin 0 ,5  m. haudan pohjaa ylempänä Hovin-
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saaren v. 1888 tutk. kolmannessa haudassa. Enemmän tai vähem
män selviä jälkiä tuommoisesta yksin- tai kaksinkertaisesta kivila- 
delmasta tavattiin melkein kaikissa Hovinsaaren haudoissa, jotka näh
tävästi olivat kysymyksessä olevalta ajalta. Ryöstetyissä haudoissa 
olivat päällysladelman kivet tavallisimmin, kuten esim. Hovinsaaren 
v. 1888 t. neljännessä haudassa, lasketut haudan pohjaan. Samaa 
on sanottava Kulhamäen haudoista. —  Suotniemen kalmistossa oli
vat kivet ylempänä mäenrinteessä olleiden hautojen päältä nähtä
västi siirretyt rinnettä alas alempien hautojen päälle, jotka täten 
joutuivat paksun kivikerroksen suojaan. Kekomäen ja  Lapinlah
den Leppäsenmäen haudoilta, jotka olivat jotenkin matalassa, olivat 
kivet ehkä heitetyt pois atran tieltä, edellisistä lähellä olevan raja- 
aidan viereen, jälkimäisistä vieressä olevaan syvään notkoon. — Räi
sälän hovin Kalmistomäellä oli eräässä kohdassa nurmen alla yksin
kertainen kiviladelma, jossa oli pieniä paasia ladottu vierekkäin noin 
2 m. pitkältä ja  0,8 m. leveältä. Alla oli syvemmällä ihmisluita 
(siv. 95). — Hiitolan Hannolan kalmistossa oli nurmen alla perman
non tapainen kiviladelma päänkokoisista kivistä, noin 0,з m. syvem
pänä oli toinen nokinen ohut ladelma pienempiä kiviä ja  vihdoin 
noin 0,35 m. täm än alla ihmisen luuranko (siv. 103). — Myöhem
min ladottiin vain kivikehä maanpinnalle haudan merkiksi, kuten 
Kopsalan kalmistossa ja  Tenholan Sässynäkummussa Hiitolassa (sivu
108). — Tässä sopinee m uistuttaa kiviladelmista hautojen päällä 
Ascheradenin kuuluisassa kalmistossa Liivinmaalla, joista Kruse ja  
B ähr ovat laajoja kertomuksia ju lkaisseetx).

Koska kivet hautojen päällisissä ladelmissa nähtävästi ovat tu
lessa kovasti hapraantuneet ja  nokiset sekä niiden välissä tavataan 
hiiltä ja  tuhkaa, niin on haudan päällä kiviladelmalla pidetty tulta, 
ehkä useastikin; ja  koska kivien välistä myöskin on useasti löydetty 
eläimien luita ja  saviastiain palasia, niin on luultava, että haudalla 
on syöty hautajaisia myöhempinä aikoina. — Täm ä panee arvele
maan, että vielä tänäpäivänä Tverin Karjalassa ja  Suomenkin krei- 
kanuskoisilla äsken kuluneina aikoina ollut tapa käydä kalmistossa 
vainajia muistelemassa ruuvalla ja laululla eli itkulla on jo tutki
muksen alaisena aikana ollut vallalla.

*) Kruse, Necrolivonica ; Bähr, Gräber der Liwen.
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U skonto ja  taika.

Miehillä Kekomäen haudoissa 1, 3 ja  5 oli kullakin risti kau
lassa ja  mahdollista on, että saman kalmiston toisessa haudassa ol
leella vaskisepälläkin oli ollut risti, joka on voinut hävitä, kun hau
dan pääpuoli joku aika ennen sen tutkim ista mullistettiin. Hovin
saaren kalmistosta tavattiin yhden miehen luurangon kaulalta risti. 
Lapinlahden Leppäsenmäen kalmistossa oli niinikään eräässä hau
dassa risti; niin myös Säppäisiin kalmistossa. Vihdoin tavattiin 
Suotniemen toisessa haudassa miehen luiden vierestä ehkä puukote- 
lossa ollut hopeaketju, jossa riippui kolme ristiä. — Ristin vieressä 
oli toisella Kekomäen ensimmäisessä haudassa olleella miehellä pieni 
paidansolki, jonka pinnalla olivat emaillikirjaimet AVE MARIAGT 
muotoja, jotka 12 ja 1300-luvuilla olivat tavallisia länsimaisissa kir
joituksissa. — Naisien paidansoljissa taas oli ristin kuva tavallisesti 
ornamentiksi eli koristeeksi sovitettu ja  oli erääsen Kekomäen sol- 
keen kuvattu pyhimys.

Tosin luulen, että sekä ristit että m ainitut soljet ovat kauppa
tavarana maahan tuodut, jota vahvistaa myös se seikka, että  eräässä 
Tuukkalan kalmistosta saadussa naisen paidansoljessa on Skandina
v io ista  runakirjoitusta, vaan täm ä seikka ei mielestäni riitä  täysin 
selittämään, miksi esim. melkein kaikilla miehillä Kekomäen kalmis
tossa oli risti kaulassa, ell’ei samalla oleteta, että risti oli symbooli, 
jolla oli joku merkitys joko vainajan tai jälkeen jääneiden mielestä. 
Luulen, että Kekomäen kalmistoon haudatuista ainakin enimmät olivat 
kastetut. — Tämä tietysti ei ole estänyt heitä olemasta tavoiltaan 
ja  käsityksiltään täysiä pakanoita. Tiedämmehän, että Karjalaiset 
vielä 1500-luvun alkupuolella venäläisien lähteiden mukaan 1) olivat 
tavoiltaan pakanoiden vertaisia.

Edellisestä luvusta nähdään, että kristinusko ja  kristittyjen kan
sojen tavat eivät vielä olleet ehtineet m ainittavaa vaikuttaa Karja
laisien hautaustapoihin, ell’ei tuommoisen vaikutuksen tuotteena pi
detä tapaa haudata vainajia niitä polttam atta. —  Luonnon ihmisen 
käsitystä vainajan elämästä kuoleman jälkeen kuvaa tapa varustaa 
häntä hautaan sekä täydellisellä eläjän puvulla että niillä aseilla ja

’) Suomi 1848, siv. 174—7 ja Hipping, Neva och Nyenskans, siv. 121—131.
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m uilla kaluilla, joita vainaja eläessään oli elatuksekseen ja  ilokseen 
käyttänyt, niin myös hevois- ja  koira-uhrit haudalla. — Koska kan
sassamme vieläkin joskus tavataan luulo, että vainaja kuolemansa 
jälkeen käy vanhaa kotiansa katselemassa ja  voi vaikuttaa sekä hy
vää että  etenkin pahaa jälkeen jäänneille, niin on luultava, että sel
lainen käsitys oli Karjalaisilla jo pakanuuden aikana. Tämä on kai 
ollut yksi ja  tärkeäkin syy sekä vainajan hautaan varustamiseen 
että tapaan käydä kalmistossa ennen haudattuja vainajia muistele
massa.

Jo  kukkaroista kertoessani mainitsin, että niissä on pidetty 
paitsi tulineuvoja ja  pieniä helyjä nähtävästi myöskin taikatemppui
hin tarvittavia aineksia, esim. ihmisten h iu k siax), lankoja, palasia 
karvanahoista, vaatteista ja nauhoista, rautaa, luuta y. m. — Suo- 
jeluskaluna on kai kannettu kaulassa se lävistetty karhunhammas 
(2487: 7; kuva 175), joka löydettiin Suotniemen ensimmäisen hau
dan ohelta.

Vanhaksi uhripaikaksi arvelen sitä laajaa kiviladelmaa liesi- 
paikkoineen ja tuhkakuoppineen, jota kesällä 1887 tutkin Hovinsaa
ren Hynnisien pellolla ja  josta on kerrottu sivuilla 59 ja  60; sen 
teen siitäkin syystä, että lukuisien ladelmasta löydettyjen luiden 
seassa ham paat ja  m uut pääluut olivat enemmistönä.

*) Näitä oli esim. eräässä kukkarossa Kekomäen ensimmäisessä hau
dassa (2489: 168).
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A U S  D E M  E I S E N A L T E R
(und späteren Zeiten)

K A R E L E N S
nach

im Bezirke Kexholm gemachten Funden

Theodor Schwlndt.

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im  ersten Teile wird von 
den im obenerwähnten Bezirke ausgeführten Grabuntersuchungen 
berichtet und werden übrige (zufällige) Funde aufgezählt; der zweite 
Teil wiederum enthält eine Beschreibung der Trachten, Handwerke, 
Gewerbe, Gebräuche u. s. w. während der letzten Zeit des Heiden
tum s an dem benannten Orte (um 1100— 1350), wie diese dem For
scher beim Vergleiche der im ersten Teile vorgelegten Materialien 
erscheinen.

Erster Teil: Funde.

1). Suotniemi Grabfeld (Seite 1—11; 5 Gräber, von welchen 4 abge
bildet sind; 111 Nummern Gegenstände).

2). Kulhamäki Grabfeld (Seite 11— 15; 2 Gräber; 38 Nummern 
Gegenstände).

3). Kekomäki Grabfeld (Seite 15—50; 6 Gräber, welche sämmtlich 
abgebildet sind; 544 Nummern Gegenstände).

4). Untersuchungen in Tontinmäki (Hovinsaari). (Seite 51—81; 18 
Gräber, von welchen 13 abgebildet, sind, und mehrere Steinset-



zungen unter der Erdoberfläche, von welchen 2 abgebildet; 396 
Nummern Gegenstände).

5). Leppäsenmäki Grabfeld (Seite 81— 85; 4 Gräber, von welchen 
eins abgebildet ist; 46 Nummern Gegenstände).

6). Tiuris Schanze nebst Situationsplan (Seite 85—90; 56 Num
mern Gegenstände).

7). Zufällige Funde (Spite 91 — 108; 153 Nummern Gegenstände).

194

Zweiter Teil.

Die Kleidung der W eiber (Seite 111 — 136).

Das Hemd, aus zweischäftigem Wollenstolfe verfertigt, hatte 
mitten über der Brust einen Schlitz, dessen Kanten sowie der Hals
quer] besäumt waren. Der Schlitz des Hemdes wurde vermittelst 
einer Schnalle, die in der Regel von Silber war, zusammengehalten. 
Stöcke des Hemdes sieht man bei Fig. 374 h, 403, 406 und 407, 
Weiberspangen oder Hemdschnallen wieder bei Fig. 231—8.

Der Oberrock oder das Kleid aus vierschäftigem, gewalktem Wol- 
lenstoffe, von den Schultern bis zu den Füssen herabhängend, war 
ohne Aermeln. Derselbe scheint aus zwei Stück Zeug zusammenge
setzt gewesen zu sein, die nur von den Aermelausschnitten nach un
ten zu. zugenäht waren. Zum Saumbesatz wurde hell- oder klarge
färbter Wollenstoff oder faconnirtes Band angewandt (Fig. 379). Oben 
war sowohl der Vorder- als Rückenteil des Kleides wenigstens bei 
den Schultern m it gewebtem, faconnirtem oder geflochtenem Bande 
eingekantet (Fig. 374—6 und 378). Vor den Schultern war der 
Vorder- und Rückenteil verm ittelst ovaler Bronzeschnallen (Fig. 258 
—265, 274 und 275 *), die zugleich auch den Brustschmuck trugen, 
zusammengehalten. Stücke von Kleiderstoffen sieht man bei Fig. 
3 7 4 - 6 ,  378, 3 9 1 - 3  und 400.

Die Schürze aus wollenem, meist vierschäftigem Stoffe, wurde 
oft reich m it Bronzedrahtverzierungen und Garnfranzen besetzt. Siehe 
Fig. 3 4 9 -3 5 5 , 372 und 382.

*) Von diesen waren die Formen 2f>!) und 2flf> die gewöhnlichsten.



Der Mantel oder Schawl, den die Weiber über ihre Schultern 
trugen, war aus vierschäftigem Wollenstoffe m it Franzen verbrämt. 
Der Mantel wurde über der B rust m it einer Selmalle (Fig. 246, 247, 
250, 253, 254 und 258), die meist von Silber war, befestigt. Stücke 
vom Mantel sieht man bei Fig. 247, 254, 258, 370, 371, 373 und 402.

Das Kopftuch, aus demselben Stoffe (möglicherweise auch das
selbe Kleidungsstück) wie der Mantel, war am Hinterhaupte, wo es 
am H aar verm ittelst einer Schnalle (Fig. 189 191, 256 und 257) 
befestigt wurde, gefaltet. Stücke vom Kopftuche sieht man bei Fig. 
184, 190, 383 und 385.

Überreste von Lederschuhen ha t man aus einigen W eibergrä
bern erhalten. Siehe Fig. 413 und teilweise Fig. 414.

Aus Weibergräbern erhaltene Gürtelschnallen sieht man bei 
Fig. 312 und 316.

Als Kopf- oder Haarschmuck haben sowohl die bei Fig. 183— 
186 abgebildeten Nadeln, wie auch Brocatbänder, von denen man 
Teile bei Fig. 343 und 344 sieht, fungirt.

Aus zwei W eibergräbern hat man Reste von m it Silberlamellen 
(Fig. 192) verzierten Halsbändern gefunden, deren Stamm aus Bir
kenrinde gewesen (Fig. 348). Auch Perlen (Fig. 199, 201, 202, 207 
und 208) hat man aus Weibergräbern erhalten und sind die bei Fig. 
211—224 abgebildeten Perlen u. a. zusammen m it zur Weiberkleidung 
gehörenden Zierrathen (Fig. 185 und 234) gefunden worden.

Zum Brustschmuck können die obenerwähnten ovalen Schnallen 
(Fig. 258— 265) gezählt werden. An diesen war ein schmaler Lederrie
men befestigt, der durch eine m it Gehängen verzierte Bronzeröhre 
(Fig. 266- 275) gezogen und jenseits derselben an einen aus Bronze 
gegossenen Kettenhalter (Fig. 267, 272, 274—277 “) geheftet war. 
Die H alter waren in der Regel m ittelst einer herabhängenden, aus 
eisernen Ringen zusammengesetzten Kette (Fig. 286—290) verbunden. 
An der Kette oder einem der beiden K ettenhalter hingen an einer 
kurzen Kette oder einem Ringe ein oder zwei Messer in ihren Schei
den (Fig. 1— 14) und ein bronzernes Anhängsel einem Ohrlöffel ähn
lich (Fig. 278—285), in einem Falle Feuerzeug, zuweilen auch an
dere Gegenstände (Fig. 337—342).

N ur in den reichsten W eibergräbern wurden Fingerringe (Fig. 
296, 298, 302 und 304) vorgefunden, von welchen Fig. 296 die ge
wöhnlichste Form wiedergiebt.
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Die Kleidung der Männer (Seite 136— 145).

Das Hemd der Männer war dem Hemde der Weiber ähnlich. 
Die Spange oder Hemdschnalle (Fig, 239, 242, 244, 245 und 248) 
war verhältnissmässig klein, fast immer aus Silber und manchmal 
vergoldet.

Ein Stück von Beinkleidern sieht man bei Fig. 390.
Der Rock des Mannes war aus dickem meist dreischäftigem, 

hin und wieder zwei- oder vierschäftigem, gewalktem Wollenstoffe ange
fertigt (Fig. 389, 396, 397 und 401). Der Rock war vermutlich ei
nem Hemde ähnlich, doch fehlte hier der Schlitz über der Brust.

Auch die Männer trugen zuweilen einen Mantel und befestigten 
denselben auf dieselbe Weise und m it ähnlichen Schnallen (Fig. 251 
und 252) wie die Weiber. Der Mantel des Mannes dürfte doch in 
der Regel aus dickerem Stoffe als der des Weibes gewesen sein.

Von dem Schuhwerk der Männer sind nur unbedeutende Le
derstücke angetroffen.

Es scheint als wenn der Gürtel der Männer stets aus Leder, 
oft m it Beschlägen von Eisen oder Bronze (Messing), versehen ge
wesen sei; die Breite des Gürtels war 15—25 mm. An dem Gürtel 
wie auch an Gehängen, die aus Eisenringen, feinen Eisenschienen 
und Leder verfertigt waren, hingen vielerlei Gegenstände (Messer, 
Schwerte, Feuerzeug und andere Beutel, zuweilen ein Kamm, ein 
Schleifstein u. s. w.), von welchen ein jeder zunächst an einem, von 
dem obenerwähnten Gürtel oder Gehänge herabhäugenden Ringe oder 
Riemenhalter befestigt war. Reste von Gürteln, Gehängen, Riemen
haltern und Hängeringen sieht man bei Fig. 306—311, 313, 315, 
3 1 7 -3 2 0 , 322— 8.

Um den Hals trugen die Männer manchmal m it Silberlamellen 
geschmückte Halsbänder (Fig. 193 — 197 und 347), ein Kreuz, welches 
an einer Kette befestigt sein konnte (Fig. 225—7), *) und hin und 
wieder auch Perlen.

Von Ringen sind sieben bei männlichen Skeletten gefunden 
(Fig. 299—301 und 303).

*) Die Kette mit angehefteten Kreuzen, die man bei Fig. 229 sieht, war 
in eine Schachtel eingelegt.
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Kleidung der Kinder (Seite 145).

Gegenstände zur Kleidung eines kleinen Mädchens gehörend 
sieht man bei Fig. 237 und 258.

9

Kamm, Feuerzeug und Beutel (Seite 14(1—8).

Der knöcherne Kamm, von dem ein Rest bei Fig. 170 zu se
hen ist, hat vermutlich an einem Mannesgürtel gehangen. — Die 
meisten aus den Gräbern aufgenommenen Haarreste sind hellbraun 
gewesen.

An dem Gürtel des Mannes hing oft ein Feuerstahl (Fig. 85 
-88) meist der Art, wie man ihn bei Fig. 87 sieht, und ein (häufig 

aus Leder verfertigter) Beutel (Fig. 88), ein oder mehrere kleine 
Feuersteine, Schwefelstücke und mancherlei Kleinigkeiten (Haare, 
Garn, Leder- und Eisenstücke u. s. w.) enthaltend. — Ueberreste 
von Beuteln sieht man bei Fig. 177— 179 und 419, möglicherweise 
auch bei Fig. 415 und 416.

Die Gebäude (Seite 148— 150)

waren vermutlich viereckig ‘) m it aussteckenden Ecken, ohne Holz
diele, aber manchmal m it einer grösseren Pflasterung m itten im 
Zimmer; die Feuerheerde waren rund und flach schaalenförmig; ne
ben dem Feuerheerde war manchmal eine grosse trogähnliche Ver
tiefung. — Schlüssel und Schloss sieht man bei Fig. 60 und 61.

Gerätb und Speisen (Seite 150 153).

Ueberreste vom Geräth sieht man bei Fig. 90— 166 und viel
leicht auch bei Fig. 89. Holzgeschirre wurden aus Maser und an
derem Holze ausgehöhlt; vermutlich wurden grössere Gefässe aus 
Dauben verfertigt und m it Henkeln versehen. Die Kessel aus Kup
ferplatten hatten oft Henkel von Eisen. Der Thongefässe, 3/i — 9 
L iter enthaltend, bediente man sich viel; die meisten wurden auch 
als Kochgeschirre angewandt.

') auch rund, „kota“.
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Als Ueberbleibsel von Mahlzeiten müssen wohl die Gräten von 
Fischen, die Knochen von Kühen und Schafen, die man oft bei und 
zwischen den Gräbern angetroffen hat, bezeichnet werden. Oft ist 
man auch auf Zähne von Pferden, seltener auf Knochen von Schwei
nen, Hunden und Vögeln gestossen. In zwêi Gräbern hat man Kup
fergeschirre gefunden, in denen der Sand auf eine Weise verhärtet 
war, die kaum anders, als dass dieselben irgend eine fette Suppe 
enthalten haben, erklärt werden kann.

Die Handarbeiten und Arbeitswerkzeuge der Weiber
(Seite 153— 159).

Die Kleider waren aus Wollenstoff angefertigt; nur einige Lei
chentücher, Halsbinden und etliche kleinere Gegenstände waren aus 
Leinwand.

Schafscheeren (Fig. 70) hat man von den Grabfeldern 9 und 
Spindelrollen (Fig. 71— 73) 3 erhalten. Zu Kleidern wurde 2-, 3- 
und 4-schäftiger Stoff gewebt; zu Männer- und Weiberhemden aus 
ungedrehtem Garn zweischäftiger; zu Weiberröcken, Mänteln, Schleiern 
und in der Regel zu Schürzen vierschäftiger. Der Stoff zum Rock 
war immer aus dickem, ungedrehtem Garn, zu Mänteln, Schleiern und 
Schürzen aus feinerem gedrehtem. Zu Röcken oder Oberhemden für 
Männer wurde gewöhnlich dreischäftiger Stoff von dickem ungedreh
tem Garn gewebt (der Aufzug doch oft aus dickem spiralförmig ge
drehtem Garn). Zu Weiberröcken wie auch zur Kleidung der Män
ner, m it Ausnahme des Hemdes, wurde der Stoff gewalkt.

Beim Nähen wurden zumeist undichte oder lange Stiche, sowie 
doppelter oder gedrehter Zwirn, angewandt. Die Nähnadeln (Fig. 
74— 76) waren teils aus Eisen, teils aus Messing oder Bronze.

Die Bänder waren teils gewebt (siehe Fig. 375— 9) teils ge
flochten (siehe Fig. 374 und 380). Schnüre (Fig. 368—373) wur
den meist um Bronzedrahtgarnirungen zusammenzuhalten und zu 
Franzen benutzt.

Die Schürzenbesätze (Fig. 349—355) wurden folgendermassen 
verfertigt: auf mehrfach doppeltes Rosshaar oder feine Garnschnüre 
wurden kleine Röhren aus spiralförmig gedrehtem Bronzedraht ge
zogen; an den Stellen, wo sie sich kreuzten, wurden die Rosshaar
büscheln oder Schnüre m it Zwirn zusammengebunden oder zusam
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mengenäht. Als der Besatz fertig war, wurde er auf die Schürze 
genäht.

Ein jedes Weib besass wenigstens ein Messer, versehen m it ei
ner ledernen, m it Bronze beschlagenen, Scheide (Fig. 1— 6, 10, 11 
und 19). Das Messer hatte eine kurze Schneide und einen Stiel aus 
Knochen, Holz oder gegossener Bronze. Die knöchernen und hölzer
nen Stiele hatten oft Beschläge aus Silber, Bronze oder Zinn.

Die Handarbeiten und Arbeitswerkzeuge der Männer
(Seite 159— 174).

Aus Holz wurden die Häuser und Gräber gezimmert, vielleicht 
die Mehrzahl der Geräte, Stiele der Werkzeuge und Waffen gear
beitet, Pergeln geschnitzelt u. s. w. Die kleineren Geschirre w ur
den aus Maserknollen ausgehöhlt, die Spiesschäfte aus Tannen, die 
Messerstiele aus Birken (am häufigsten aus Maser), die Pergeln aus 
Fichten u. s. w. gemacht. Als Arbeitswerkzeug wurde die Axt (Fig. 
9 9 —46. von 'denen  jedoch 40 und 44 vielleicht für andere Zwecke 
abgesehen waren), das Messer< (Fig. 7, 15— 22 u. a.), das Hohleisen, 
wie vermutlich auch die bei den Fig. 47— 55 abgebildeten Werkzeuge 
angewandt. Die Messer der Männer hatten in der Regel eine Schei
de ohne Metallbeschlag und längere Schneiden als die der Weiber. 
Schleifsteine sieht man bei Fig. 167— 169. Eisennägel wurden sehr 
sparsam angewandt und waren meist m it N ietplatten versehen (Fig. 
63—65).

Aus Birkenrinde wurden kleine Taschen oder Beutel (Fig. 177 
— 9) und warscheinlich auch Geschirre, Untersätze zu Geräten u. s. 
w. angefertigt. Birkenrinde wurde zu Halsbändern, beim Bau, als 
Bedeckung oder Einhüllung in Gräbern u. s. w. benutzt.

Aus Knochen wurden Stiele zu Messern und anderen kleineren 
Schneidewerkzeugen, wie auch Kämme und Perlen, verfertigt. Mit 
eingeschnitzelten Ornamenten verzierte Gegenstände aus Knochen 
sieht man bei Fig. 171—4 und 176. — Pelz werk oder Häute wur
den ins Grab unter Verstorbene ausgebreitet; auch wurden Kleidun
gen und Taschen daraus verfertigt. Aus gegerbtem Leder wurden 
Fussbekleidungen, Schwert- und Messerscheiden, Beutel, Gürtel und 
Riemen gemacht.

Das Eisen, welches man vermutlich aus Sumpferz erhielt, wurde 
ausschliesslich zum Schmieden gebraucht. Beim Schmieden ange-
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wandte Werkzeuge sieht man bei Fig. 420. 421, 423 und 56. Aus 
Eisen wurden vorzugsweise Schneidewaffen und -Werkzeuge, wie auch 
Gegenstände, welche dem Feuer oder starker Friktion ausgesetzt wa
ren, geschmiedet. Zur Kleidung wurden aus Eisen die Ringketten 
der Weiber, die Gürtel- und Gehäng-Beschläge, -Ringe und -Schnallen 
der Männer gemacht. Eisen wurde in der Regel nicht m it Orna
menten verziert.

Bronzene, silberne und zinnerne Gegenstände wurden fast im
mer m it Ornamenten verziert. — Gold kam nur als dünne Vergol
dung auf Silber vor. Vergoldet sind gewesen: die Mehrzahl der La
mellen an Halsbändern, vier Hemdschnallen der M änner und eine 
Hemdschnalle der Weiber, drei Perlen und vielleicht noch einige 
andere Gegenstände. Vergoldungen scheinen nicht in Karelen ausge
führt worden zu sein.

Aus Silber, welches fast ausschliesslich in Form von Platten 
oder Fäden vorkommt, sind die meisten Schnallen zu Hemden, Schlei
ern und Mänteln, Ringe, gewundener Haarschmuck, Halsbandlamel
len, viele Perlen, einige Beschläge zu Messerstielen, Ornamente der 
Schwertgriffe (Fig. 28 und 29) u. s. w. verfertigt. In  Karelen ver
fertigte silberne Gegenstände sind geschmiedet und in der Regel m it 
Stichel ornam entirt; beim Löthen wurde fast unbemengter Zinn an
gewandt. — Mit Emaille sind die bei Fig. 15, 229, 239 und 301 
abgebildeten Gegenstände verziert; die Emaille ist an der Oberfläche 
schwarz, inwendig gräulich, »kaukasisch».

Von Zinn sind eine Hemdschnalle, eine grosse Perle, einige 
Beschläge an Messerstielen und eine Kette, die man bei Fig. 225 
sieht. Zinn findet man auch als Bestandteil in einigen Silberschnal
len, sowie auch in der Bronze. Beim Löthen wurde viel Zinn ange
wandt. — Reines Kupfer kam fast ausschliesslich in Form von P lat
ten vor; aus. diesen wurden Kessel, Gefässe und Plattennägel oder 
Nieten gemacht. Wie die P latten  an einander geheftet wurden, sieht 
man teilweise bei Fig. 92— 99.

Bronze wurde sowohl gegossen als auch geschmiedet und in 
D rahtfonn (hauptsächlich in den zur Kleidung gehörenden Zierrathen) 
angewandt; sie schimmerte an der B rust und am Saum des Weibes 
und oft auch um die Taille des Mannes. L au t bewerkstelligter Ana
lyse einer Schnalle, ähnlich Fig. 259, enthielt die Bronze 81,9 %  
Kupfer, 13,4 Zinn und 0,6 Zink. Aus Bronze sind gegossen die mei
sten der zum W eiber-Brustschmuck gehörenden Zierrathen (Schnallen,
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Röhren und Kettenhalter), Kreuze, viele Gürtelschnallen, Riemen- 
halter, einige Gürtelbeschläge, Messerstiele, Perlen u. s. w. Die Mes
serstiele und einige andere Gegenstände sind in Steinformen gegos
sen, das Meiste doch vermutlich in Sand. — Geschmiedet kommt 

.  die Bronze meist in Plattenform vor; doch sind auch viele Gegen
stände aus Bronzedraht geschmiedet. U nter den Gegenständen aus 
Bronzeplatten müssen zunächst die Beschläge an den Messerscheiden 
der Weiber (Fig. 1— 11), welche auf vielerlei A rt ornam entirt sind, 
genannt werden. Aus Bronzedraht wurden Nadeln, Dörner zu Schnal
len, Ringe, Ketten und die unzähligen Spiralröhren, womit die Wei
berschürzen vornämlich geschmückt wurden (Fig. 349—360), verfer
tig t; auch zu Filigranarbeiten wurde Bronzedraht angewandt. — Bei 
Verbindung der Bronze m it Silber wurde Löthung angewandt, bei 
Verbindung m it Bronze wieder meist Nietung.- Im  Grabe 2 am Keko- 
mäki Grabfelde dürfte ein Bronzeschmiedt beerdigt gewesen sein, des
sen Werkzeuge bei Fig. 52, 55, 57, 58, 167 und 168 abgebildet sind.

In  dem Thon, woraus die Thongefässe gemacht sind, ist in der 
Regel ziemlich grober, quartsartiger Sand eingemischt, wesshalb auch 
die Oberfläche der Gefässe unegal ist. Die Mehrzahl der Gefiisse 
scheint m it Töpferscheibe gemacht zu sein, die kleinere Anzahl m it 
der Hand. Die Dicke des Thons (am Gefässe) wechselt zwischen 
4 und 14 mm., meist ist er doch 7 mm. dick. Die Ornamente sind 
fast ausschliesslich in die breiteste Stelle der Gefässe oder zwischen 
dieser und dem Halse des Gefässes eingedrückt. Eine Glasur der 
Gefässe kommt nicht vor. Aus Glas sind nur Perlen und auch 
diese sehr geringzählig.

Ackerbau, Viehzucht und Pferdezeug (Seite 174—178).

Hacken (Fig. 69), deren Länge zwischen 128 und 152 und 
Breite zwischen 34 und 52 mm. variirt, hat man fünf, dvinnsclinei- 
dige Äxte (Fig. 44), die man möglicherweise zum Ausästen beim 
Schwenden, zum abhauen belaubter Äste zum W interfütter u. s. w. 
gebraucht hat, zwei aufgenommen. Sicheln (Fig. 66 und 67) sind in 
W eibergräbern acht gefunden worden. — Die Sensen (Fig. 68), fünf 
an der Zahl, sind alle neben Männergräbern, ausserhalb des Grab
baues, gewesen. — Aus den bei den Gräbern gefundenen Knochen 
kann man schliessen, dass die Kareler als Haustiere Pferde, Kühe, 
Schafe, Schweine und Hunde gehabt haben.
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Gebisse (Fig. 77, 78 und 80), zum Zaum des Pferdes gehörend, 
hat man neun, Hufeisen oder Schärfen (Fig. 81 und 82) zwei ge
funden. Zum Pferdegeschirr dürften auch die bei Fig. 84 abgebil
dete Glocke, neun Riemenhalter von der bei Fig. 83 (vergleiche auch 
Fig. 417 und 418) sichtbaren Form und ein Paar derartiger Eisen, 
von denen man eins bei Fig. 79 sieht, gezählt werden, weil diese 
Gegenstände entweder zusammen m it Gebissen oder m it einander 
gefunden worden sind.

K riegs-, Jagd- und Fischgerätli (Seite 178 — 182).

Schwerter (Fig. 27 —29) sind fünf aus Gräbern aufgehoben, das 
längste 107, das kürzeste 96 cm. lang; alle sind zweischneidig. Die 
Schwertscheiden waren von Holz und Leder, nur eine ist m it End
beschlägen versehen gewesen (Fig. 29). Ein Schwertgehänge dürfte 
aus einem 4 cm. breiten doppelten Lederriemen bestanden haben. 
Ein Stück eines Schwertgehänges sieht man bei Fig. 320, vielleicht 
auch bei Fig. 322. Aus dem Suotniemi Grabfelde ha t man den 
Dolch, der bei Fig. 30 zu sehen ist, gefunden.

Spiesse (Fig. 31—35) hat man neun in den Gräbern gefunden; 
von denen waren vier von der Form, die man bei Fig. 32 sieht. Die 
Länge der Spiessspitze betrug 36—50 cm. Der lange Schaft war 
aus Tannen (P. abies).

Von Bogen, welche wahrscheinlich einfache Holzbogen gewesen 
sind, ha t man keine Überreste gefunden, aber Pfeilspitzen (Fig. 36 
— 38 c) hat man 17 aufgehoben, von denen die Mehrzahl breitschnei
dig (Fig. 38 a, b und c) und 7— 15 cm. lang gewesen ist. Die 
Pfeilschäfte (von Holz) waren sehr dünn. Die meisten Pfeilspitzen 
sind im Grabe neben dem rechten Schulterblatte der Männer, m it 
den Spitzen dem Kopfende des Grabes zu, je 2, 3 oder 4 zusammen 
gefunden worden. Vom Köcher hat man keine Überreste erhalten.

Ein Teil der Äxte (Fig. 39—46) hat man möglicherweise als 
Waffen, z. B. die bei Fig. 39—41 abgebildeten, angewandt.

Von wilden Tieren sind der Bär, das Rennthier, der Marder, 
das Eichhörnchen, der Seehund, Vögel und warscheinlich auch der 
Biber vertreten. Von Fischgräten kommen die vom Sandbarsch ziem
lich zahlreich vor.
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Gräber und ßestattungsw eise (Seite 183— 180).

Die untersuchten Grabfelder sind schon lange bebaut gewesen, 
woher das ursprüngliche äussere Aussehen der Gräber nicht m it Be
stim m theit angegeben werden kann. — Als Beerdigungsplatz scheint 
man am liebsten einen, nach dem Süden hin etwas abschüssigen. 
Sandhügel, falls ein solcher in der Nähe des Dorfes zu Gebote stand, 
benutzt zu haben.

Die Sitte Leichen zu verbrennen war schon im Begriffe zu ver
schwinden, bloss in zwei Gräbern (Suotniemi N:o 3 und Hovinsaari 
N:o 13) fand man Überbleibsel von vollkommen verbrannten Leichen. 
Auf dem Scheiterhaufen scheinen nicht nur zur Kleidung gehörende 
Gegenstände, sondern auch Arbeitsgeräthe u. s. w. gewesen zu sein. 
Ausser den bei Fig. 62, 171, 172, 293 und 294 abgebildeten waren 
die Gegenstände in den Gräbern m it verbrannten Knochen gleich 
denen in den übrigen Gräbern, woher man kaum bezweifeln kann, 
dass sie aus derselben Zeit herrühren. — Anzunehmen ist, dass we
nigstens in dem einen der besagten Gräber Überbleibsel von m ehr 
als einer Weiberleiche zu linden waren. In  dem Grabe zu Suotniemi 
waren die verbrannten Knochen in ein Holzgeschirr eingelegt, in dem 
Grabe zu Hovinsaari wieder in einen ähnlichen (doch nur 1,2 m. 
langen und 0,45 m. breiten) Bau, wie die unverbrannten Leichen.

Die Sitte Leichen unverbrannt zu beerdigen war, wie gesagt, 
die allgemeine. Das Grab wurde bedeutend geräumiger, als später 
gebräuchlich, gegraben, doch nur 0,5 ä 0,e m. tief; auf den Boden 
des Grabes scheint manchmal ein Lager von Kohlen oder Thon ge
legt worden zu sein. Ins Grab wurde ein viereckiger Bau m it (viel
leicht immer) aussteckenden Ecken, fast 2 m. lang und, wenn 
das Grab nur eine Leiche einräumen sollte, 0,e m. breit, gelegt. 
Der Bau wurde wenigstens hin und wieder m it Bretterboden verse
hen ; auch wurde auf den Boden eine Tierhaut ausgebreitet. In  das 
auf diese Weise ausgerüstete Grab wurde der Verstorbene in voller 
Festkleidung m it dem Haupte nach Norden (Nord-W est oder Nord- 
Ost) und den Füssen nach Süden zu, gebettet. Am häufigsten wurde 
er auf den Rücken gelegt m it dem Gesichte nach Süden (dem Tage, 
dem Lichte) zu gewandt; die Hände lagen meistens auf dem Leibe. 
— Im  Grabe 1 in Kekomäki waren links zwei Weiber auf einander 
und rechts zwei Männer neben einander gelegt, sämmtliche lagen auf 
dem Rücken, Daselbst im Grabe 4 waren zwei erwachsene Personen
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und ein Kind zwischen ihnen ; alle lagen auf der Seite m it dem Ge
sichte nach Süd-West. Am selben Orte im Grabe 5 lag links ein 
Weib, rechts ein Mädchen und ein Mann in der Mitte. In  Hovin- 
saari im Grabe 5 lag ein Weib unten und ein Mann oben; daselbst 
im Grabe 9 scheinen auch ein Mann und ein Weib zusammen beer
digt gewesen zu sein.

Ausser den zur Kleidung gehörenden und an Gürteln, Gehän
gen und Ketten hängenden Gegenständen, gab man dem Verstorbenen 
m it ins Grab vorzugsweise Arbeitsgeräthe und Waffen. So fand man 
in W eibergräbern Schafscheeren, Spindeln, Sicheln, Hacken u. s. w., 
in M ännergräbern wieder Spiesse, Äxte, Sensen, Pferdegeschirr u. s. w.

In  einigen Gräbern ist wenigstens ein Teil der Leiche m it zwei- 
schäftiger Leinwand bedeckt gewesen, in den meisten Gräbern scheint 
man sie m it Birkenrinde, die in einigen Fällen rothgestrichen zu sein 
schien, bedeckt zu haben. Auf den Grabbau ist wenigstens manchmal 
Dach oder ein Deckel von B rettern gelegt worden.

Das Leichenmahl dürfte am offenen Grabe gefeiert worden sein. 
Dann ha t man viellecht dem Verstorbenen, z. B. einem Manne sein 
Pferd (Suotniemi Grab 2 und 5) oder seinen Hund (Kekomäki Grab 
1) u. s. w. geopfert. Beim Leichenmahle wurde oft ein Schaf oder 
eine Kuh (ein Ochs) geschlachtet, dessen Fleisch dann beim Grabe 
gegessen wurde. Als Überbleibsel von Speisen müssen wohl beim 
Grabe gefundene Knochen von Kühen (Ochsen), Schafen, Schweinen, 
Vögeln und Gräten von Fischen angesehen werden. Nach der Mahl
zeit wurden die bei derselben gebrauchten Geschirre im Grabe, aus
serhalb des Baues, gelassen.

Das Gral» ward m it Erde zugeschüttet und auf dasselbe wurde 
wahrscheinlich in gleicher Höhe m it der damaligen Erdoberfläche 
eine einfache oder doppelte Pflasterung gelegt.

Da die Steine in den ebenerwähnten Pflasterungen durch Feuer 
spröde und russig geworden und da man zwischen denselben Kohlen 
und Asche antrifft, so ist es wahrscheinlich dass auf den Gräbern 
(vermutlich mehrmals) Feuer gebrannt hat; und weil man zwischen 
den Steinen auch Tierknochen und Stücke von Thongeräthen gefun
den hat, so ist es anzunehmen, dass am Grabe Mahlzeiten, auch nach 
dem Leichenmahle gehalten worden sind, welche Sitte bis auf un
sere Tage unter den Karelern griechischer Confession sich beibehal
ten hat,
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In  den Gräbern von Kekomäki hatte fast ein jeder Mann ein 
Kreuz (Fig. 225 und 226) am Halse und auch in ändern Grabfel
dern hat man Kreuze angetroffen. An der Hemdschnalle eines Man
nes (Fig. 239) sieht man A V E  M A R I A G T in Emaille. Bei den 
Schnallen der Weiber (Fig. 231— 236) ist das Kreuz ein gewöhn
liches Ornament und an einer Schnalle aus dem Kekomäki Grabfelde 
sieht man das Bild eines Heiligen. Obzwar sowohl die Kreuze als 
die erwähnten Schnallen im portirt gewesen sein dürften, welche Ver
m utung auch durch den Umstand bestärkt wird, dass an einer ähn
lichen Schnalle aus dem Tuukkala Grabfelde in Savolaks, skandina
vische Runenschrift eingeritzt ist, so ist es doch glaublich, dass we
nigstens ein Teil der in dem Kekomäki Grabfelde Beerdigten getauft 
gewesen ist. Dass dieser Umstand die Bevölkerung nicht gehindert 
hat in Sitten und Auffassung Heiden zu sein, beweisen die Grab
sitten.

Den bei Fig. 175 abgebildeten Bärenzahn hat man wohl als 
Amulette getragen. In  den Feuerzeugbeuteln wurden auch bei Be
schwörungen gebräuchliche Gegenstände (als H aar von Menschen und 
Tieren, Garn, Eisen u. s. w.) verwahrt.

Der Atlas.

Auf den Seiten 1 -4 8  sind fast ausschliesslich gleichzeitige, aus 
untersuchten Gräbern aufgenommene Gegenstände abgebildet; auf 
den Seiten 49 — 53 andere bei den Untersuchungen gemachte Funde; 
auf den Seiten 54—56 zufällige Funde, von denen ein Teil älter, 
andere wieder jünger als die auf den Seiten 1—48 abgebildeten, sind.

An den Figuren wird nach der Nummer erst das Grabfeld oder 
die Stelle, an welcher der Gegenstand gefunden worden ist, danach 
der Stoff wovon er gemacht ist und zuletzt die Länge (und Breite) 
der Figur im Verhältnisse zu der des Originals angegeben. Die 
Buchstaben, welche den Stoff angeben, bedeuten:

j. =  Rosshaar. 
k. = Stein. 
ka. =  Haar.

I. =  Knochen. 
la. = Glas.
Iv. =  Leinwand.
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п. —- Leder (Häute). tu. =  Birkenrinde.
p. = Holz. v. — Bronze und Kupfer.
r. =  Eisen. vl. =  Wolle.
s. =  Thon. vv. — Wollenstoff'.
t. = Zinn.



1

1. Suotniemi, v. г. Чг.
3. Kekomäki, р. r. v. n. */„•

4. Lapinlahti, v. r. n. ■/,. 5. Hovinsaari, p. r. v. n. •/,. 6 Kekomäki, v. n. vv. >/,.



2

Kekomäki, h. 1 . 1. r. v. n. */2- 11. Hcvinsaari, 1. r. v. n. l/2. 12. Kekomäki, v. r. n. ’Д,-



3

17. 18.
Hovinsäari, p. n. г. Чг. Kekomäki, р. г. п. ' /2. 19. Suotniemi, г. ‘/г-



21. Hovinsaari. p. v. r. Чг.

23. Hovinsaari. r. '/г. 24. Hovinsaari, r. 'Д. 25. Hovinsaari, r. '/,. 26. Suotniemi



б

29. Kekomäki, r. h. v. n. '/«• 30. Suotniemi, v. r. >/*•



6

31. Kulhamäki, r. '/«• I -  Ъ

32. Suotniemi, r. l/6.

33. Hovinsaari, r. 4 t. 34. Suotniemi, r. '/4-

36. Hovinsaari, r. '/4. 38. Kekomäki, r. >/4. 38 b. Kekomäki, r. '/4.

35. Hovinsaari, r. */4.

37. Hovinsaari, r. ’/i- 38 a. Kekomäki, r. ‘/4. 88 c. Hovinsaari, r. */4.



7

89. Suotniemi, г. */*• 40. Suotniemi, г. '/*•

41. Suotniemi, r. */4. 42. Suotniemi, г. 'Д. 43. Hovinsaari, r. Vi-

44. Hovinsaari, r. */«• 46. Kekomäki, r. */«• 46. Kekomäki, r. */*•





9

65. Hovinsaari, r. */*■ 62. Suotniemi, r. */*•



10

67. Suotniemi, r. */«•

69. Hovinsaari, r. */«•

72. 73.
71. Hovinsaari, s. '/s- Tiurin Linnasaari, k. >/3. Hovinsaari, k. >/a.

0

1

70. Hovinsaari, r. »/a- 74. Hovinsaari, v. 2/ ,.  75. Hovinsaari, r. 2/3. 76. Hovinsaari, v. »/s



11

78. Suotniemi, г, 'It-

79. Suotniemi, r. p. */.4.

77. Kekomäki, r.

80. Kekomäki, r. Vr

81. Tiurin Linnasaari, r. 2/3.

82. Suotniemi, r. Vs- 83. Suotniem i, v . n. 7»- 84. Kekomäki, v .r .2/s



12

89. Hovinsaari, v. р. '/г-

87. Suotniemi, r. ]/a

86. Hovinsaari, r.

85. Hovinsaari, г. '/»•

88. Kekomäki, r. n. 1. к. '/a-

91. Hovinsaari, r. '/,.90. Suotniemi, r. '/a-



13

96. Kekomäki, v. */2.

98. Kekomäki, v. r. 4a.
99. Kekomäki, v- */3-



14

100—116. Suotuiemi, s. ‘/s-



15

117. 118. 119 120. 121. 122.

136.

154. 155.148. 149. 160. 151. 152. 153.

117—132. Suotniemi, s. >/»■ 133. Hovinsaari, s. •/«. 1 3 4 -9 . Hovinsaari, s. >/,.

140—155. Tiurin Linnasaari, s. '/«•



16

165. Lapinlahti, s. ' /4. 166. Lapinlahti, s. */»•

166—164. Tiurin Linnasaari, s. '/2.



17

167. Kekomäki, k. 4/e.

170. Kekomäki, 1. */«•

173. Hovinsaari, 1. 2/s.

172. Suotniemi, 1. */»•

174, Hovinsaari, 1. 2/s. 175. Suotniemi, 1. */,. 176. Hovinsaari, 1. 2/,.



Чг
*

18



19

189. Lapinlahti, h. ’/«•

190. Kekomäki, h. vv. 1. hi. ‘/s-

185. Kekomäki, hv. >/*•

183. Lapinlahti, v. */»•
184. Kekomäki, v. vv.

186. Kekomäki, v. vv. */i>.

187. Kekomäki, h. */«.

188. Lapinlahti, v. vv. '/г.



191. (Kert. 253). Hovinsaari, h. 2/,.

192. Kekomäki, h. tu. «/*• 193‘ Suotniemi- h' Iv- tu- V

196. Kekomäki, h. tu. •/,. 197. Kekomäki, h. tu. */«•

195. Kekomäki, h. lv. tu. */«•



21

198. Kilpola, k. 'Д.
199. Hovinsaari, к. 'Д.

202. Hovinsaari, la. v. ‘Д- 203. Kekomäki, v.
201. Hovinsaari, la. 'Д.

204. Kekomäki, h. ’Д. 206. Hovinsaari, v. */»•

207. Kekomäki, h. */>■

205. Hovinsaari
n. ‘Д.

208. Hovinsaari, h. ‘Д*

211. Tiurin Linnasaari, h. */,.

209. Hovinsaari, v. */,

210. Hovinsaari,v. %

210. a. Hovinsaari,v. ‘/,

212. Tiurin Linnasaari, h. ’/»•

200. Hovinsaari,



22

213—224. Tiurin Linnasaari, h. 213—223 on ‘/n 224 on */••



23

225. Kekomäki, 
v. t. h. ■/,

226. Kekomäki, v. '/,. 227. Hovinsaari, v. */e-

228. Säppäis, v. s/e-

230. Lapinlahti, v. 6/e.

229. Suotniemi, h. */»•



24

232. Suotniemi, h. '/»■ Kekomäki, h. */<

231. Kekomäki, h. s/<

Tiurin Linnasaari, h. */8.

236. Kekomäki, h. J/i23,5. Kekomäki, h. ’/<

237. Kekomäki, h. J/i
238 b. Hovinsaari, v. vv. Va>

238 a. Hovinsaari, v. w .  2/3.



25

239. Kekomäki, h. w . ’/8. 240. Suotniemi, h. */,.

246. Hovinsaari, v. */5. 247. Hovinsaari, v. r. vv. 1. «/,.



26



27

254. Lapinlahti, h. w . a/,.
255. Kekomäki, h. 2/a.

253. (Kert. 191). Kekomäki, h. */г.

258. Kekomäki, h. 2/3. 257. Kekomäki, h. 2/3.



28

259. Kekomäki, v. 2/a-



261. Hovinsaari, v. 2/3. 262. Lapinlahti, v. J/8.



269. Lapinlahti. V. s/ 3.

271. Lapinlahti, v, 2/3.

272. Kekomäki, v. n. vv. a/3.

273. Hovinsaari, v. vv. 2/3.

270. Kekomäki, v. a/3.



31

276. Riiska, v. n. ’/i-



32

280. Lapinlahti, v. r. 8/„.

282. Kekomäki, v. 2/3. 

284. Hovinsaari, v r. 2/3.

283. Hovinsaari 

v. */.-
285. Kekomäki, 

v. */,•

278. Hovinsaari, v. */,. 279. Kulhamäki, v. ‘/x-



33

286.
Kekomäki, r. '/

286 a. 
Hovinsaari, r. */,. 287.

Kekomäki, r. '/i-

289.
Kekomäki, r. '/,.

288.
Kulhamäki, r. '/>•

290.
Kekomäki, r. */••



34

296. Kekomäki, vh. ‘/i*

297.

5/„. 301. Kekomäki, h. */»•
300. Suotniemi, h. */«•

302. Kekomäki, h. */4. */4. 304. Kekomäki, h. “/,.303. Kekomäki, h.

Huiskunniemi, v.

298. Kekomäki, vh. */,.

299. Kekomäki, vh.

305. Tiurin Linnasaari, h. ’/i-



35

308. Kekomäki. г. ‘/i*
306. Suotniemi, r.

Vi. 307. Lapinlahti, r. '/n

309. Hovinsaari, v. vv. >/,. 3 ,°- Suotniemi, v. •/,-

311. Kekomäki, v. •/,.

316. Kekomäki, v. s/«-314. Hovinsaari, v. */,.



36

319. Kekomäki, v. n. */»•

320. Kekomäki, r. n. */г-

322. Suotniemi, r. n. '/a-



37

324.
323. Kekomäki, v. n. */,. Kekomäki, y. n. »/»•

325. Kekomäki, v. 3/t. 326. Kilpola, v. 5/e-

327. Kekomäki, v. J/s.

328. Kekomäki, v. n. ’/«• 330. Kekomäki, v. n. */«•
329. Hovinsaari, r. l/v



38

342. Lapinlahti, v. 2/j.



39

347. Kekomäki, h. t. lv. tu. 7 ,. 348. Lapinlahti, lv. tu. 'j t .



349. Kekomäki, w . v. j. '/,.



41

35Û. Kekomäki, vv. v. j. 351 Kekomäki) vv> v> j. ,/t

353. Hovinsaari, vv. v. ’/i*

352. Kekomäki, vv. lv. v. */i*

354. Hovinsaari, vv. v. */v



4 2

355. Kekomäki, v y .  v. j .  * / , .



43

364. Kekomäki, vv. v. %.

365. Kekomäki, vv. v. */,.

370. Hovinsaari, vv. ’/e

373. Kekomäki, vv. */••

371. Kekomäki, vv. '/,. 372. Kekomäki, vv. */,.



44

\v 'Vi'.*S*\N»*\ r.Nvp^S^b.^' Л.? * Л > ,«;»'А

<■ • ' \  Uv*V^ ■'■■ -^••/^8
V  NÇV-v-jvv'.'- . m - v v  ., - -. •>// ,

^,,. .  v  4 v  \v^iv' v ', ,v  v.* v .  <*■•• b*~'rL^T- *ГЛ>

-\,ч-.ч----- -':
-■ Sm» 14W W « - '
4 Ä ! ^ Ä S S Ä

374 a & b. Kekomäki, v. r. vv. ■/,,

376. Kekomäki, vv. */,.
375. Kekomäki, v. w .  y ,.



45

384. Oikea- ja nurjapuoli.

382. Oikea- ja  nurjapuoli.

377—384. Kekomäki, vv. ■/,.

m



46

385. 386.

ЗЭ5 397. 398. 399. Oikea- ja nurjapuoli.

386 397. Kekomäki, vv. '/,. 398 ja  9. Hovinsaari, w .  */«■

389. Nurja- ja oikea-puoli.



47

400. Hovinsaari, vv. */i*

403. Hovinsaari, vv. lh .

401. Hovinsaari, vv. ■/,.

404. Hovinsaari, vv. •/,.

402. Lapinlahti, vv. ‘/,.

405. Kekomäki, lv. */,.

406. Oikea- ja nurjapuoii, Kekomäki, vv. ’/,. 407. Kekomäki, v. V.-

408. a. «/,.

410. Kekomäki, lv. '/i-

^  408 b. »/«.

412. Kekomäki, lv. ‘/i- 411. Kekomäki, lv. */i*

408 a & b. Kekomäki, v. t. n. 1. lv.

409. Kekomäki, v. n. lv. ‘/i-



48

413. Kekomäki, n. •/»■
416. Kekomäki, n. 1 / t.

418.
Kekomäki, n. v. ■/,.

417. Kekomäki, n. v.

419. Kekomäki,



49

420. Bovinsaari, r. ljt.

424. Hovinsaari, r. */г-

428. Hovinsaari. r. ‘/4.



432—454. Hovinsaari, s. '/г-



51

455—9. Hovinsaari; 460—472. Räisälän hovi, s. ’/»•



62

Linnasaari, г. Чг.

478.

473—478. Tiurin Linnasaari,

480. 
Ivaska, s.



53

492. Kilpola, 1. */«• 493. Haapalahti, v.



54

502. Kulhamäki, v. 8/6.
502 а. 

Koukunniemi, v. г/з-

503. Unkola, v. 4/s.



55

504. Räisälä, h. 5/„.

507. Hovinsaari, v. '/a-

510. Kilpola, la.1/».

I1 Ö
512. Nehvola, la.'Д.

515. Noisniemi, v.

506. Hovinsaari, v. '/a-

511. Kilpola, la. */i-

516. Nehvola, v. '/,.

509. Kiisanlahti, v. У,„

514. Kivipelto, v. */,.

505. Hovinsaari, v. 3/7.

508. Kiisanlahti, v. ‘/a-



66

517 a. Räisälän pappila, y. %. 519. Hovinsaari. v ‘/i 517 b.

518 a ja  b. Haapalahti v . '/ ,.

520. Kilpola, v. */,.

521. Kilpola, к. ’/ю- 522. Hovinsaari, k. */8.





Hinta: S  markkaa.


