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Brända ben, ett obrändt flgel(7)ben.

Luettelo löydöistä, jotka Valtionarkeolo

Ktso A.K:n

gi J.R.Aspelin teki toimittaessaan kaivauk-

pöytäkirj.

sia Porvoon Linnamäellä kesällä v. 1886,

8.10.86.ja

joista hän kertoo:

U.Suomet.

”Neliskulmaisella korkealla linnanpihalla
joka on 37-43 meterik kanttiinsa ja jota
varsinkin kaupungin puolisen mantereen puole
ta mahtavat kaksinkertaiset haudat ja hieta
vallit ympäröivät, on kaksi suurta kuoppaa,
mutta sitä paitsi vaan pieniä epätasaisuuksia. Kivijalkaisia huoneenperustuksia ei linnanpihalla tavattu ensinkään, ainoastaan tak
kakohtia useampia, mutt

niissäkin olivat ki

vet niin pieniä ja vähäisiä, että varmuudella saa päättää että kiviä on linnan pi
halta viety. Tiileistä tavattiin verrattain
vähän jälkiä. Takkakohdista ovat ainoastaan
pajan ja Icittohuoneen asemat varmuudella
selvinneet. Luultavaa on myöskin että suurempi kuoppa oli hirsistä rakennettujen keit
tohuoneen ja linnantuvan peittämä olut- ja
muonakellari, johon puuportaat ovat mahtanee
johtaa laattian alle. Sitä vastoin on pienempi kuoppa, johon pihalta laski kivitetty
käytävä, sekin, paksusta hiilensekaisesta permannosta ja koillissyrjällä olleesta takasta
päättäen, ollut joku puoleksi maanalainen te
das”.
Tutkimuksesta tehdyssä kartassa osoittaa
viivoitettu osuus tutkittua ja kaivettua alaa, pienet ympyrät kasvavia puita sekä e-
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sineitten löytöpaikkoja numerot, jotka luettelossa ovat merkityt.
Löydöt, joista päättäen ei mikään vahvi
ta tavallista arvelual " että linna , olisi his
toriantakainen, ovat:
Tiiliä, savenkappaleita, lasia y.m.m.

Porvoon Linnamäki.

Kaksi hyvin 'taitamattomasti tehtyä rauta

(valok.V.4-k.30
22).
tiiltä 178 ja 171 mm. pitkät; löydetyt toi
nen itäisestä kulmasta, toinen eteläpuolelta
isoa kuoppaa (6).
Samanlainen hiukan katkennut tiili eteläpuolelta isoa kuoppaa samoin kuin edel.(6)
Hiukan katkennut punaisempi tiili itäisestä kulmasta (6).
Noin parikymmentä tiilenkappalett.a, jotka
tasaisesta pinnastaan tunnetaan, löydetyt tulisijoilta sekä neljä eteläpuolelta isoa kuo£
paa

(6) .
Isompi määrä tasaiselta pinnaltaan pit-

kin ja poikittain viivoitettua puoleksi poltettua savipalasta .savikummusta tai luultavaa
ti saviastiatehtaasta pohjoispuolelta isoa
kuoppaa: yksi on isommasta kuopasta (3).
Niinikään isompi määrä vahvemmasti poltettua savipalasta varustettuja yhdellä tai
kahdella korsiuurteisella putkisegmentillä koot
tuja savikerroksesta eteläpuo:ella pajaa; yksi vaalein saviastiatehtaasta (3).
Isompi määrä eläinluita, leukoja ja hampaita, useimmat enimmän palaneet keittohuoneesta ja sen läheltä myös pajan ja savitehtaan seuduilta (5). (3 laatikkoa).
Isompia ja vähempiä näytteitä, rikkaasta
raudankuonasta pajasta. (26).
Isompi joukko lasinpalasia, isoimmat ja
paksuimmat ovat enimmäkseen pienestä kuopas-
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ta, muut tavattiin tätä itäänpäin, ja tallin länsipuolelta (28).
Saviastian kappaleita, kovimmasti polte-

10.

tut pajan ja keittOhuoneen seuduilta; paksuin kuopilla ja pilkuilia koristettu isosta kuopasta; kädensija itäisestä kulmasta
(4) .
Kolme savi- ja neljä 'lasiputken kappaletta löyttyjä pajan seutuvilta. (29).
Rautaa y.m.m.
Kymmenen varsiputkella varustettua nelikulmaista nuolenkärkeä raudasta; seitsemässä
on putki jotenkin eheä, kahdessa lohjennut,
yhdestä ainoastaan kärkiosa jäljellä; pituudeltaan vaihtelevia 87-54 mm. välillä; löyttyjä hajallisina yli koko mäen (7).
Nelikulmainen ruodolla varustettu rautai
nen nuolenkärki; 65 mm'. pitkä; löydetty tal
lin kohdalta (7).
Kaksi kaksiteräistä rautaista ruodolla
varustettua nuolenkärkeä; toisella vä'ät,vaan
jonka kärki katkennut (sirpale on tästä jäl
jell; 139 mm. pitkä; 20 mm. leveä; toinen; 117 mm. pitkä; 15 mm. leveä; löydetyt
toinen itäisestä kulmasta, toinen luoteispuo
lelta pajaa (8).
Ylinen osa katkenneesta yksiteräisestä
miekasta puolivalmiilla ruodolla; 210 mm,
pitkä; 42j. mm . leveä; löydetty pajasta (30).
Katkennut (kahdessa osassa) kärjenpuoli
isosta veitsestä; yhdistettynä 155 mm. pitkä; 26 mm. leveä; löydetty pienemmästä kuopasta (25).
Iso ruodolla varustettu veitsi 248 mm.
pitkä; 27 mm. leveä; ruoto 100 mm. pitkä;
olkapäät jyrkät; löydetty teurastuslaitokses-
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(20).
Pitkällä ruodolla varustettu veitsi; 150

mm. pitkä; 16 mm. leveä; ruoto 80 mm. pitkä; muodoltaan

löydetty pajan

seutuvilta (13).
Ruodolla varustettu tukeva veitsi katken
neella kärjellä 112 ma. pitkä; 17 mm. leveä; löydetty teurastuslaitoksesta, (17).
Pitkällä ruodolla varustettu veitsentapainen ase 132 .mm. pitkä; 23 mm.

leveä;

ruoto 76 mm. pitkä; muodoltaan
löydetty pajasta.
.Taittuneet (2:ssa osassa) sepän pihdit
197 mm. pitkät; toinen koukku katkennut;
löydetty pajasta (18).
Nelikulmainen meisseli; ylipäästään poikki hakatt31; 95 mm. pitkä; 9 mm. paksu ja
leveä; löydetty pajan' seudui:ta. (12).
Kapea varreltaan pyöreä tämmirauta, teränpuoleltaan hiukan vääristynyt; 168 mm.
pitkä; terä 9 mm. leveä; varrenpää 15 mm.
läpimitaten; löydetty pajasta.
Luultavasti oven •sinkilä; 168 mm. pitkä; muodoltaan

; löydetty

itäisestä kulmasta. (22).
Kolmehaaraisella jalalla seisova kynttilän
jalka, jalat yhteen käännettyinä; varsi 98
mm- korkea ja nelikulmainen; löydetty- lounaispuolelta pajaa. (14).
Kolmihaarainen ison munalukon kieli 88
mm. pitkä; . toinen vieteri juurestaan puoleksi katkennut; löydetty samasta paikasta kuin
edellinen (14),
Teränpuoli katkenneesta näveristä; 56 mm
pitkä; löydetty samasta paikasta kuin edelliset

(14).
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Naula pyöreällä nupilla; 43 mm. pitkä;
samasta paikasta kuin edelliset (14).
Viisi kappaletta naskalia yksi katkennut
(2:ssa osassa); pituudeltaan vaihtelevia ,II883:n millimeterin välillä; löydetyt tallin
kohdalta ja etäisestä kulmasta. (11).
Katkenneen kynttilänjalan torvi, varsi
kierteinen; 69 mm. pitkä; 23 mm. läpimita- ten ; löydetty pienemmästä kuopasta (14).
Kaksi hevosenkengän hokillista päätä;
60 ja 42 mm. pitkät; sekä viisi hevosennaulaa; löydetyt tallista (19, 10). .
Määrly; 76 mm. pitkä; löydetty itäisestä kulmasta (23).
Viisi vanhaa naulaa, joilla on isot leveät kannat; 83-52 mm. pitkät; löydetyt hajal
lisina yli koko mäen (9).
Neljätoista vanhaa naulaa, joilla pienemmät kannat tai ovat kahdelta puolelta kokoon taotut; kahdesta on ainoastaan kärjet;
94-34 mm. pitkät; (9).
Kaksitoista uudempaa taottua naulaa 16246 mm. pitkät; (9).
Viisi uudempaa taottua naulaa, joilla
kannat kahdelta puolelta

kokoon taotut; 134-

87 mm. pitkät; löydetyt samoin kuin kaikki
muutkin naulat hajallisina . yli koko mäen (9).
Niittausnaula; 36 mm. pitkä; löydetty
itäisestä kulmasta (21).
Muutamia rautalevyn palasia (kilvestä ?)
isoimmassa on kaksi nelikulmaista reikää;
löydetyt tallista etelään päin (24).
Kaksi (tulusraudan ?) kappaletta; 97 ja
90 mm. pitkät; muodoltaan

ja

Kulmaraudan tapainen ase ilman reikiä.
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-tapainen ase.
Kahdeksan epätietoista raudankappaletta,

Porvoon Linnamäki.

-tapainen ase, jonka päät litis

sekä
tetyt.

Neljä kappaletta turhamaista pronssisolitusta, yksi reijillä varustettu; löydetyt
pajasta (27).
Seitsemän kappaletta kuparirahaa, vanhin
isonvihan ajoilta; löydetyt hajallisinå yli
koko mäen.
Kaksi piikiveä.
Juoma-astia tinasta; 100 mm. korkea; as
tia on ollut kahdella korvalla varustettu,
vaan jotka nykyään puuttuvat; suu on yhteen
litistetty sekä pohja sisäänpäin onteva; muu
ten on astiaa jollakin aseella lävistetty;
löydetty ison kuopan itäiseltä reunalta (15).

Yleissilmäys esineitten löytöpaikoista
(ktso asemapiirrosta).
Savea.
Palanutta savea.
Koristeltuja savipalcja.
Saviastian kappaleita.
Luita.
Tiiltä.
Nuolia.
Kaksiteräinen nuoli.
Nauloja.
Hevosennauloja.
Naskalia.
Meisseli.
Lyhyt veitsi.
Kynttilänjalka.
Tinatuoppi.
Padankoukku (7)
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Hevosenkeng. kappaleita.
Iso veitsi.
Niittausnaula.
Sinkilä.
Määrly.
Rautalevyjä.
Katkennut' veitsenkärki.
Raudan kuonaa.
Pronssia.
Lasia.
Putkia.
Miekka.
41

2481.

Tuukkalan löytö. (Painettu S.M.Y:n• Aikakauskirja X. s. 194-224. v. 1889). Katsottakoon Valtionarkeologi J.R.Aspelinin paikalla 25/VII 86 tehtyyn luetteloon, jonka mukaan majuri Tuderus'en luettelo valtionarkeologin Diariumissa 88/1886 on laadittu.
A. Ennen valtionarkeologin tuloa talteen
otetut esineet.

Mikkeli.

Piilukirves,- 141+ mm. korkea ja terältä 1153: mm. leveä. Vrt. Aspelinin Muinaisjäännöksiä IV:1321.

Piilukirves, 156+ mm. korkea ja terältå,Dep .Suur-Savon
Museoon 14/11102 mm. leveä; edellistä paljoa paksumpi ja
1933).
tukevampi. Vrt. »Muinaisjäännöksissä,/ kuviin
1475 ja 1476.
Kirves, 146 mm. korkea ja terältä 94
mm. leveä; tyypiltään vrt. kuvaan 1334 main.
teoks.

