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Dragsfjärdin kunnan Purunpään kylän Jungfru-

sundin, Krogargrundenin ja Bredvikin alueilta kesällä
1987 tehdyistä vesilöydöistä.
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1579
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Heinäkuun 6. päivänä soittivat turkulaiset
Metsävuori (Turun Sanomat)

faktori Erkki

ja vahtimestari Lauri Ljung-

qvist (Yleisradio) allekirjoittaneelle ja ilmoittivat löytäneensä Dragsfjärdin kunnan Purunpään kylän Jungfrusundetnimisel tä vesialueelta meren pohjasta mustaa savea olevan
suurehkon ruukun,

jonka he pyynnöstäni toivat museoon näh-

täväkseni.
Kertomuksensa mukaan he olivat olleetkesäkmun 28. päivänä
sukel l usretkellä

ohjaamansa sukeltajaryhmän kanssa ja Erk-

ki Metsävuoren Turun Sanomiin aikaisemmin kirjoittaman Krogaruddenia koskevan tarinan innoittamana päättäneet sukeltaa
Purunpään niemen uloimman kärjen Krogaruddenin edustalla.
Tuolloin he olivat löytäneet ruukun.

(Liitteenä Erkki ' Met-

sävuoren kirjoitus).
Sukeltajat palasivat löytöpaikalle useit a ke rtoja (Lauri
Ljungqvistin kertomus 7.9. 1987)

ja löysivät useita keski-

aikaista punasavikeramiikkaa olevia esineitä sekä myöhempää
punasavikeramiikkaa olevia esineitä (Ljungqvist 7.9. 1987,
luettelo ja löytöpäivät).
Sukeltajat kertoivat löytäneensä jo ensimmäisellä sukelluskerrallaan myös kahden hylyn jäännökset (ks.

Ljungvistin kartta-

piirros ja Juha Virtasen mittausraportti 22.-23.8. 1987).
Sukeltajat mittasivat ja piirsivät hylyn n:o 2 22.-23. 8.
29.8.

1987 (raportti Juha Virtanen 22.-23. 8.

Kävin löytöpaikalla 11 .8.

ja 29.8.

ta r~a stellessamme

1987) .

1987 Tmm:n ympäristöosaston arkeo-

login Aki Pihlmanin ja FK Tapani Tuovisen kanssa.
töä

ja

Ympäris-

totesimme paikan suojaisaksi, korkeiden

kalliorinteiden ympäröimäksi salmeksi,

jossa on mahdollisesti

ollut hyvä odotella suo t uisia tuulia.

Rantakallioissa on

•

paikalla käyneiden matkalaisten piirtämiä monogrammeja
ja nimikirjaimia sekä Oxholmenin saaren korkeimmalla kohdalla heikosti jäkälän alta näkyvä kallioon hakattu kompassiruusu.

Krogaruddenin pohjoispuolella pohjois-eteläsuunnassa

olevan kallion itärinteellä on voimakas rantavalli,
siellä täällä on

uunimaisia,

pohjakaavaltaan neliön tai

suorakaiteen muotoisia rakennelmia.
muovaamia.

jossa

Ne eivät ole luonnon

Kallion laella oli lisäksi kaksi pronssikauden

tyyppiseksi luonnehdittua kiviladelmaa,

jotka olivat kuiten-

kin huomattavasti pienempiä kuin prossikauden tyyppiset hautarauniot (rajapyykkejä ?).
Sukeltajien löytämät esineet päätettiin pitää Turun maakuntamuseoon kuuluvassa Merenkulkumuseossa kunnes niiden kuljettaminen
Suomen merimuseoon saataisiin järjestetyksi.
pidettiin

Turussa esineet

asteittain vesijohtovedellä laimennetussa vesijoh-

tovedessä ja vanhimmat mustasavikeramiikkaa olevat esineet
tislatussa vedessä.
Esineet luovutettiin vs.

toimistopäällikkö Juhani von Grönhage-

nille ja konservaattori Pekka Lindforsille 4. syyskuuta 1987
Museovirastoon siirrettäväksi.
Syyskuun 16. päivänä Ljungvist luovutti allekirjoittaneelle
kaksi lähes kokonaista keramiikka astiaa (kolmijalkainen, kädensijallinen ruukku ja amforanmuotoinen ruskea ruukku) sekä
sekalaisia keramiikan sirpaleita.
Esineet luovutetaan 17.8. -87
Juhani v. Grönhagenille.
Turussa 17. syyskuuta 1987
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Ulla
Turun maakuntamuseo/
Merenkulkumuseo ja tähtitieteelliset
kokoelmat
Kalastajankatu 4
20100 Turku
Puhelin 921-337142
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