1762.
Impilahti.

Toht. H.B.Backmanin lahjoitus, ilmoitet
tu SMY:lle 4.2. 76. Ver.s. 37. Kuittikirja 1
336-340.

KQksoistalttal 96 mm p., 41 mm 1.,21,5 mm pks.
poikkil.

Gb, väriltään tumman ruskea; ase y-

leensä sileäksi tahkottu, teränsuut lohkeillee

Terän puolelta katkennut kiviase, 105 mm p.,
45,5 mm 1., 38,5 mm pks.; on melkoisesti kaveri
nut ja ohennut varsipäähän.

Pienoinen oikokirves, 112,5 mm p., 36 mm 1. ja
16 mm pks.; väri vihreän harmaa; näyttää ollee
yleensä tahkottu, vaikka on rapistunut. Löydetty samoinkuin kaksi edellistäkin esinettä
Impilahdelta.

Rihmanjakaja vyöstä ynnä messinkinen neulakote
lo Suistamon Suojärven rajakylästä.

Kolme kanteletta, kaksi 11- ja yksi(alkuansa)
18-kielinen, joiden löytöpaikkaa lahjoittaja
ei ole tarkemmin ilmoittanut; pienin,11-kielinen, on tavattomalla huolella koristettu.

1763.
Pielis järvi

Kantele, 12-kielinen ja pohjatoin; puolisokean miehen Turusen tekemä Pielisjärven pi
täjässä talvella 1840, kuten kirjoitus kopan
sisällä ilmoittaa. Pastori Bernh.

1876.

1763.

lahjoittama Kristiinan pitäjästä SMY:lle 4/11

Pielisjärvi.

1876. Lahjoittaja on merkinnyt kopalle kielie
arvot. Kuittikirja 1V:o 341.

1763.

Luettelo muinaiskaluista, jotka talolli Katso SMY:n
pöytäk.4.2.76 ja 7.3.-76
nen Adrian Juupeli Kokemäellä löysi pelloksi
sekä verif.vv
raivatessaan talonsa maahan kuuluvaa kumpukoh- 1876-78 ss.
9-14;19-22;
219-22.
taa Kokemäen joen pohjoisrannalla, joka on
tunnettu nimellä Kalvomäki. Kansakoulunopetta

Hist. M:n Ver
s.771.

ja Kustaa Killisen toimesta nämät ensimmäisen
löydön kalat SMY:lle Helsinkiin toimitettiin
Helmikuussa 1876. (Kalat professori J.R.Aspelin luetellut Suomen Mainaismuisto-Yhtiön Aika
kauskirjassa II ss. 114-121). Samaa löytöä on
keihäänkärki n. 1875:3.

Rautakaluja.

Kokemäki,

Rautainen kirves, 201 mm korkea; 101 mm kasain (valok. V.A.

Kalvomäki.

väli; silmäin kohdalta 73 mm leveä ja 411/2 mm
paksu; ase keskeltä kapea, 26 mm,

-tapaise

silmän sivut molemmi#päin suippenevat. (Kuvatt,
na Aspelin, Muinaisjäännöksiä, VihkoIV
286 n. 1476.)

Rautainen kirves, samanmuotoinen kuin edellinen
vaan on paljoa pienempi; 130 mm korkea, 81 mm
kasain väli; silmän kohdalta 43 mm leveä ja
28 1/2 mm paksu; keskeltä 17 1/2 mm leveä; silmän toisen pään sivujen suiput ruosteen syömät.

78:12.)

1876.

1763.

Rautainen kirves, samanmuotoinen kuin edellise

Kokemäki,

paitsi että tässä silmän aivot suippenevat ai-

Kalvomäki.

noastaan varren puolelle; 141 1/2 mm korkea;
91 mm kasain väli; silmän kohdalta 57 mm leveä ja 44 mm paksu; silmän juotos irtaantunut;
asetta löydön jälkeen tahottu.

Rautainen keLhääntärki, hyvästi säilynyt; 279
mm pitkä; terä yläpäästään 42 mm leveä; varustettu varsiputkella, joka suustaan 22 mm läpimitaten ja jossa naulan reikä; terää löydön jä
keen hiottu.

Kaksi siropll, raudasta, joista toinen eheä on
leveämpiteräinen ja loivempi
pitkä; toinen, joka katkennut

264mm
lmeen osaan,

on kapeampiteräinen ja kaarevampi sekä varustettu hokilla että naulalla varren kiinnittämistä varten:

Yhdeksän kappaletta raudasta ainakin kahdesta
samanlaisesta sirpistä kuin edelliset.

Kolme lyhyttä veitsenterää raudasta, pahasti
ruostuneita, kaikilla ruatoa ja yhdellä tässä
jälk'eä puisesta päästä, yhdellä ainoastaan puo
li terää jäljellä; 78 1/2, 77 ja 51 1/2 mm pit
kat.

Rautaiset keritsimet, joista toinen terä on
katkennut sekä kappaleita toisesta, joka juurastaan myös on säröllään; 267 mm pitkät; muu-

1876.

1763.
Kokemäki,

ten pahasti ruostuneet. (Kuvattuina, Aspelin,
Muinaisjäännöksiä Vihko IV,s.286 n.1477).

Kalvomäki.
Kahdella renkaalla varustettu rautainen sangan
tapainen kapine, joka ehkä on ollut matalanmuotoinen satulan jalustin. Sangan korvakkeiden
pisin väli on 132 mm; renkaista on toinen isompi litteästä raudasta, toinen pienempi pyöreästä raudasta. (Kuvattuina Aspelin, Muinaisjäännöksiä Vihko IV,s.287,n.1485.)

Niitattu naula raudasta: 58 mm pitkä; päätelevy
31 mm pitkä ja 22 mm leveä (Kuvattuna, Aspg
lin, Muinaisjäännöksiä Vihko IV,s.287 n. 1491).

Kolme naulannäköistä rautakappaletta, 85, 72
ja 46 mm pitkät, jotka puuttuvat tavallista nau
lanpäätä; kaksi pisintä ovat samanlaista (kuvat
tuna, Aspelin, Muinaisjäännöksiä Vihko IV,s.
287 n.1480), kolmas on muodoltaan

Perät rautaissta keritsimistä, kolmeen osaan
katkenneet; pituudeltaan kappaleet 140, 98 ja
25 mm.

iffg«,
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Pronssiesineitä y.m.

Kaksi leveätä pronssikiskosta tehtyä ranneren- (valok. V.A.
gasta, jotka molemmat päistään ovat hiukan särkyneet; 23 ja 22 1/2 mm leveät kiskot keskeltä;
koristus:

(Kuvattuna, Aspelin,

Muinaisjäännöksiä, Vihko IV,s.288 n. 1499.)

50:17.)

1876.

1763.

14. Kaksi soukempaa samanlaatuista pronssirengasta (valok. V.A.

Kokemäki,

kuin edelliset; kiskot keskeltä 15 ja 14 1/2

Kalvomäki.

mm leveät; koristus:

(Kuvattuna,

Aspelin, Lainaisjäännöksiä Vihko IV,s.288 n.

50:18.)
af dåligt silfver.

1502.)

Kolmesta pronssilangasta punottu rannerengas
läpileikkaukseltaan 62 x 55 mm (Kuvattuna, As-

(valok.V.A.
50:9.)

pelin, Muinaisjäännöksiä, Vihko IV,s.288,n.
1503).

Kaksi ym.„,yriäistä kupurasolkea pronssista,
joista toinen hopeankarvainen; molemmat noin

(valok. V.A.
42:12.)

60 mm läpimitaten ja 21 x 20 mm korkeat; päältä koristetut ja varustetut 8:11a piikillä;molemmilla on kiinneha'assa jälkiä sulaneesta ra
taisesta palkimesta, myös toisen silmukassa on
jälkiä kaksihaaraisesta rautaisesta palkimesta
joka pronssitelkeellä on ollut varustettu (Kuvattuna Aspelin, kainaisjäännöksiä Vihko IV,s.
289 n. 1510).

Hevosenkengänmuotoinen

hopeasta va- (valok. V.A.

rustattu neliöåäisillä kannoilla ja päältä le-

41:1.)

veäsilmäisellä palkimella; 81 x 74 mm läpimitaten; koristettu. (Kuvattuna, Aspelin, Muinai
jäännöksiä V.IV,s.289 n.1509. Vertaa myös Aspe
lin, Suomalais-Ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita, kuv. 308 ja Suomen Asukkaat kuva 73.).

Samanlainen rintasolki hopeasta kuin edellinen, (valok. V.A.
vaan pienempi ja kannat ovat kierteiset, putki
maiset, myös koristus on tässä hiukan erOavaih

40:8.)

1876.

1763.

edellisestä; palkimen silmä särkynyt; 68 x 64

Kokemäki.

mm läpimitaten (Kuvattuna, Aspelin, Muinais-

Kalvomäki.

jäännöksiä, V.IV,s.289, n.1507.).

19. ,Neljä pienempää hevosenkengänmuotoista solkea
pronssista; 43, 41, 39 ja 33 mm leveät, kolmea
sa on langan poikkileikkaus pyöreä, yhdessä ötapainen; kahdella litteät nelikulmaiset kannat, yhdellä kuutiomaiset ja yhdellä kierteiset; kolmella on palkimet jäljellä, joista yks
kärjeltään katkennut, vaan joka sen sijaan, ku
ten koko solki, on koristett1_, muut ovat sileät. (Kuvattuina, Aspelin, Lainaisjäännöksiä,
IV,s.289 n:t 1505,1506 ja. 1508).

Päistään katkennut samanlainen solki pronssist
kuin edelliset.

Tasavartinen solki pronssista; 80 mm pitkä;

(valoa. V.A.

soljesta paljin ja kanninhaka puuttuvat; päältä 43:2.)
koristettu ja varustettu viidellä piikillä,
myös päät ovat ylöspäin käännetyt; sivulta kat
sottuna:

(Vertaa myös muotoa

uudessa katalogissa n:o 1913,13, joka kuvattun
Aspelin, Muinaisjäännöksiä V.IV,s.271 n.1352).

. Paninsolki ja päätesolki jostakusta vyöhihnast

valok. 835:

molemmat pronssista ja samaan tapaan koristetti

-"-V.A.61::

molemmissa nahkaa jäljellä; jälkimmäinen 43 mm
pitkä; edellinen 35 mm pitkä, jonka koukku kat
kennut ja jossa myös jälkiä sulaneesta raudast
(Kuvattuina, Aspelin, Muinaisjäännöksiä V.IV,s.
289 n:t 1513,1514.).

1876.

1763.

'3. Suippusella kannalla varustettu pronssisormas, (valok. V.A.

Kokemäki,

25 x 23 mm läpimitaten; sormukseen on pieni re.

Kalvomäki.

gas liitetty. (Kuvattuna ,Aspelin, Muinaisjään

54;24.)

nöksiä v.IV s.288 n.1500).

Kahteen osaan katkennut kierteinen pronssisormus, jonka lanka kannan kohdalta on kynnen levyiseksi taottu ja tässä koristuksia.

Kaksi pitkää kahdesta rinnakkaisesta renkaasta
koottua '.)ronssiketjaa, joista toisen päätteenä
on puolentoista tuuman pituinen pronssilangast
punottu liite.(A.Mj. v.IV.s.287 n.1488).
26. Seitsemästä kymmenestä liitteestä, osaksi kaksinkertaisista rinnakkaisista, osaksi kaksin
kertaisesti spiralinkierteisistä renkaista koo
tu pronssiketju, jonka neljässä liitteessä huo
mattavana jälkiä nahkaisesta panoksesta.

Kolmenkertaisesti spiralinkierteisistä renkais
ta koottu pronssiketju, josta kammannäköinen

(valok. V.A.
56:13.)

pronssikoristus, jonka yliosan muodostavat kak
si suutasuksin kitaansa aukovaa lohikäärmettä.
(Kuvattuna, Aspelin, Muinaisjäännöksiä v.IV,s.
287 n.1490).

Pronssinen ketjunkannatin, jonka muodostavat
ikäänkuin kaksi toisistaan poispäin käännettyä
kiemuroivaa käärmettä; ylisyrjässään on kannatin varustettu renkaalla. (Kuvattuna Aspelin,
Iviuinaisjäännöksiä v.IV,s.287 n.1487.).

Pieni silmukalla varustettu neljälehtinen ron
sikulkunen, jossa helisee pari pientä kiveä.

valok. V.A.
56;5.)

1876.

1763.
Kokemäki,

(Kuvattuna, Aspelin, 1,11inaisjäännöksiä v.IV s.
288 n.1497.).

Kalvomäki.
Kaksi vaaan pennusta, joista toinen painaa

(valok.

23,44 grammia, toinen 33,84 grammia ja tämä. on 7648-49.)
hiukan särkynyt.

Kahdeksan kappaletta villavaatteen reunuksista, (valok. V.A.
jotka ovat puetut . rinnakkaisin pronssilangast.

59:17.)

taitetuilla avonaisilla renkailla, pisimmät 9ct.
(Kuvattuina, Aspelin, Muinaisjäännöksiä,v. IV,
s.288 n.1494.)

32. Jäännöksiä puukon tupesta, jossa vielä on kappale puista puukon päätä jäljellä; tuppi on ol-

valok. V.A.
66:4.)

lut nahasta tehty, vaan solitettu ja yltä yleen
sä puettu pilkkukoristeisella pronssikiskolla.
(Kuvattuna, Aspelin, L'Alinaisjäännöksiä v.IV,s.
287,n.1483 ja 1484.).

Kappaleita jostakin tuntemattomasta esineestä,
joka on ollut nahasta tehty ja pronssikiskoilla

Siloja

solitettu; muodoltaan kappaleet muistuttavat yls

veitsen

siteräisen miekan tuppaa, vaan puuttuva onsi ei

tupesta.

salli sitä siksi arvata. (Aspelin, liAlinaisj. v.

(Hj. A.)

IV,s.289 n.1516.).

Nahkakappaleit nähtävästi kengistä; ohkaisessa Liämät nahkakappaleet
päällysnahassa on hienoja neulomajälkiä, pohjat kuuluvat ary
veitsen tuppeen.
ovat olleet jokseenkin ohuesta nahasta, joka
pienillä pronssinauloilla on kolmikertaiseksi
yhdistetty; sisältä ovat ne olleet villavaattee'
la vuoratut. Villavaatteen kaistale on vaipan
tahi esiliinan reunaa.

1876.

1763.

Jäännöksiä spiraaliputkista, pujotetut useamman

Kokemäki,

kertaiselle villalangalle. (Kuvatut Aspelin,

Kalvomäki.

Muinaisjäännöksiä v.IV,s.288 n:ot 1495 ja 1496)

y • III •

Arapialainen Luearaha, jonka laidassa on ollut
kaksikin rihmareikää, vaan jotka särkyneet;toisen reiän reunassa on juotosta; rahaa on nähtävästi koristuksena käytetty. Raha on niin kulunut, että se ainakin vuosisadan lienee ollut
liikkeessä. "Präglad av Oqailid-fursten AbuHassan Luquallid, som reg. 996/7 -1000/1. Präglingsåret och orten utplånade: (A.bi.Hjelt).

Kolmekymmentä neljä komeata helmeä, joista yksi
kullattu ja kaksi hopeoittua lasista, muut emal
jihelmiä, monenvärisiä ja monella tavalla koris
tettuja osaksi pyöreitä (melk. sylinterimäisiä)
osaksi kuution tapaisia. (Kuvattuina, Aspelin,
Muinaisjäännöksiä v.IV.s.288 n.1501.)

Luettelo esineistä, jotka talollinen Adli
an Juupeli Kokemäellä löysi jälleen kuokkiessa
vastoin kieltoa ja omaa lupaustaan ennen mainitulla Kalvomäellä. Kansakoulunopettaja Kustaa
Killisen kautta toimitettiin myös nämä toisen
löydön kalat Helsinkiin SIV1Y:lle HeinäkaUssa v.

1876.

Kalut on professori J.R.Aspelin luetellut

Suomen kuinaismuisto-Yhtiön Aikakauskirjassa II
sivulla 121.
•
•

Varsiputkellinen rautainen keihäänkärki; 40 cm

1876.

1763.

pitkä; 50 mm leveä terältään; putki suustaan

Kokemäki,

30 mm läpimitaten; putkessa naula jäljellä.

Kalvomäki.

(Kuvattuna, Aspelin, Muinaisjäännöksiä vihko
IV,s.286,n.1481).
nuolenkärkeä
Neljä rautaista taittaa, joista kolmella terä (valok. V.A.
vinossa ikäänkuin sorvinveitsissä; pituudel-

69:10,11.)

taan 198 1/2, 148, 121 ja 116 mm; lyhyimmän
ruoto katkennut; kahdessa ruzodon juuri litistetty. (Kuvattuina, Aspelin, Muinaisjäännöksiä
vihko IV,:sivu 286 n:ot 1478,1479 ja 1480.)

Kaksi rautaista nuolenkärkeä, joista toinen 1 (valok. V.A.
tuskainen kahdella kärjellä varustettu, 108
pitkä; toinen kapeampi yhdellä ruodolla varustettu 103 mm pitkä. (Toinen kuvattuna, Aspelin;
Muinaisjäännöksiä, vihko IV.sivu 286,n.1482.)

Kaksi erikokoista rautaista veitsenterää; isoa
pi 97 mm pitkä hiukan vääristynyt; vähåmpi 63
mm pitkä pahasti ruosteen syömä, molempain- ruo
to katkennut.

Tuliraudan puolisko, 60 mm pitkä; 30 mm leveä.

Isokantainen rautanaula, 46 mm pitkä.

Pronssiesineitä:

Pieni vaaan vipu (kuvattuna,Aspelin, Muinaisjäännöksiä vihko IV,sivu 287,n.1492.)

45. Pieni hevosenkengänmuotoinen rintasolki, jonka

69:14.)

1876.

1763.

toinen kulmikas kanta katkennut ja jossa jäännös

Kokemäki,

rautaisesta palkimesta, 38 1/2 x 32 mm läpimi-

Kalvomäki.

taten; poikkileikkaus keskikohdalta neliömäineL.

Samanlainen eheä ja pronssipalkimella varustettu pieni rintasolki, 35 mm läpimitaten; paljin
39 mm pitkä; solki ja paljin päästä koristetut;
poikkileikkaus melk. soikea; (kuvattuna, Aspelin, Muinaisjäännöksiä vihko IV sivu 289 n.1504).

Kaksi kolmipuolista bihnanjaka.jaa; kussakin hal. (valok. V.A.
rukassa nahkaa jäljellä, vaan näistä toisessa

62:4).

puuttuu yksi, toisessa kaksi särkyneet; koristuksista päättäen lienevät esineet kauppakalua
Ruotsista.(Kuvattuina, Aspelin, Muinaisjäännök-i
siä vihko IV sivu 289 n.1515).

Nelijakoinen pronssikulkunen, josta yksi lehti
ja kannatin sekä kivet puuttuvat. (vertaa samassa
kokoelmassa n:oa 29.)

Kierretty ketjunliite, jonka toisessa päässä

(valok. V.A,

rengas, tästä riippuu määrly, jossa nahkaa jäl-

62:18.)

jellä. (kuvattuna, Aspelin, Luinaisjäännöksiä
vihko IV sivu 287 n.1489).

Yksitoista neliön tapaista pientä päältä ristin (valok: 8351.)
tapaan koristettua vyöhihnan solitusta, joissa (-9 _ V.A. 60;
16, 21.)
useassa jäännöksiä nahasta. (Kuvattuina, Aspelin, kuinaisjäännöksiä vihko IV,siv. 289,n.1511).

Pitkänläntä 56 mm vyön ,päätesolitus, päälipuo- (valok. V.A.
lella kuudennumeron tapaiset koristukset. (Vertaa.samassa kokoelmassa n:oa 22).

60:30.)

1876.

1763.

52. Kappale kaksinkertaista neliniitistä villavaa-

Kokemäki,

tetta. (Kuvattuna, Aspelin, Mainaisjäännöksiä

Kalvomäki.

vihko IV,s.288 n.1493.).

1764.

Diarion mukaan

Soldan: Val. Fälkäne kyr-

ka 1867 4/2 -76.

1765.
Viipuri.

Vaskilevyinen hansikka, josta kaksi kynttä puuttuu. Löydetty Viipurin läheisyydestä.
Lahjoittanut,SkY:lle tri Zeidler 4/2 1876. Kuittikirja N:o 345.

1766.
Porneesi.

Neiti A.Sundmanin lahjoitus, ilmoitettu
JMY:lle 4.2. 1876. Kuittikirja 346.

Pieni tasataltta liuskakiveä, 58 mm p.' 35,5mm
1., 13 mm pks.; väri musta; teränsuu kaareva,
keskeltä lovella, varrelta ase lohoksella ja
katkennut. Löydetty Porneesin kappelista.

1767.
Raippaluoto.

Raippaluodon nimismies O.R.Sjöberg.in lahjoitus SMY:lle, ilmoitettu 7.3. 1876. SMY:n verif. firv. 1876-78,s.55. Kuittikirja N:o 347.
Hevosenkengänmuotoinen palkimella varustettu

