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Sisse uhatus

"-~ -

. t v 'ut nel.."'V6re

~

ordlll1rul.u ~ e

kon oervecrimistõõde ill.dpTogr"u:m i Aetap11e1 ja 1979. aastaks planeeriliUd konkreetseile {1l.esande:1le2 t~OLH:l8 KuJ.ol~'1'a

tUllrjJllälestiete RPI käe
~aeÕUt;
A

.. ihns sioeõue

lari:.ugu.ld.ht oli sel1~ s

orgasnikaga kultuurkih1nj e

siseõue

erinevatel~

aasta aaval uu.riJa1stõ1d põh1l.1.sel t l1lmllse
j

Ei kw 14

ulemi ~l ,J

nÕl.' ~~

aldatud, siis 1mjutaa1d uurimistööd endast

külgedele surfide kaevamist kõ1ld.de rist1kä1gu pi11&-

r l e ja erinevate põ.rr:.ndatsDand1te fikseer1.miseks ..

etva .. ud kihid, ss.mu.t1 müüride n:i.ng rist1Jtiagu. p1:l1arito
aamend"o fo to graf e e:r1 ti, mõõdet1 ja

'VUr.-

joonestat1 vaadete ning lõigetena

Ues. )(airU. tud j oonised moodustavadki alljärgneva vahearuande tähtsamad
11ead~

m1d

te sti kaudu. komment eritaKse.

r1m1staõdele kõ1 e objektiivsemat ma.tQt"jali, teiselt poolt jäJ.b r..imet a tud
eesmärke tdlmas pid des le1ua1nese deta1J.sem analü.üs vahearuo.ndca tahalaanil •

Kuid aeda puUdL\Jääk1 korvab BaJr.vere ordu.l1nnl1ae 1e1

aterjal1st k1r-

Ju.taiAld 1975.-1978.0.. vahearu.anne,' kns leia.d vtSimal.ll.se piires dateeriti
teadaolevate anaJ.oog1ate põhjal. P6aleg1 kordab

enamttsos Ju'b a esineL.ud
relv~e

~979.

õu.de, tarbe- ju tööriiatcd ,

tüüpe. Sell.epärast oli otstarbekas

leitla1nee~

ainult viidata eespoolma1nitud aruandele, et .mitte

------------------1 to""ps, F.
'kvere 1.1nnu. e

a. s&aitld 1e1ua1nes
e.hi t u. t.A ':6r~e.m1ka

ja

k.1rjel.damise jllures

l1U~ati

tõveted a ju.ba

säilinud .mü.ür1de konserveerimise ja aj aloolise
aJ.1.itlll, 1979 ,
lk.11. ü&ild:L1 KEPI ~·hti is -250.
2 Ristikä.ik C31n õue :reataurcer1t.a.kse lähitulevikus.
:; AU , • ~rhit~ktuur-ar Aoloogiliste uur1m1st€ 1975-1978.u. tööde vaLwaruanne I-IIosa. Tall1.nn t 1979. Käsikiri XRPI arhiiv1s, .A.-159.
( ci8Spi.c1i Aus).
;i ...
V~ll

etelJ~e;t

tuJ eVaRG l:f,stltar:üae 't6l5prOf.7'''!JIlIll.
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vat.

·tcadao~

ha e "töijd e j oo ool ko ..

197$ ..

enu.d leitleille fj un sarnasel t

ae~i1:, i fi-

te aastate Om.aga puhasta.> d, nurol:lt!re..E.liLÜ, pe.!.'fr kae.rJ;ldel iseloOJllUstatud

d a teer1 t1..7.d •

·in

1

SiSCCU6

ristlkäig.l restw..ree-rim:1ne seisab l.ähi tu.J.evll:a. tõöplaa-

tööd ju.ba 1978.u. peal.e. Nende lõpetam1.ae huvides võeti parall.eelselt a1S8Õuega kana k:l

õhjuV'äravakäigu põhjapoolae 08a uurimine. Tulemused OSU-

tu.sid ood.tltui t .P

,,~elCaatll1l;j

Rakvere ozodu.1.iJ:mus
list~

")'td a

~v

r

1ks ning

k

ena,~

ant

ae llc.u.destki

plludt;tavates nii publitseeritlld kui käsikirja-

'''öödes ärcmärgitud ajalco11se- j
Li!..I

ellepä:r'~st

pl~an1.ma.terjali

nappu.sebt ei saa

all'"argJle V

rtlwn1 1-8 (vt. leht 22) ekna'\"aringt.l eemaldamlse aj al täiesti ju.hu.slikul t

küllaltki

tä.h~lepe.nuw.ä:rst;le

3itlem1~t

nõueD.

Ja

võhearu.[~de

lõpus

aisemi.sel.e

va!'~eldz.k.se

d~skerUet

mis samu. i e1"o.l411. kä-

mõn ·r.. g2.ist ru.umidest ning

t:tibEodest saaC!ud le1u.materjal.1 eraJ.di. V11Jllane on suur
kaevatud

8k~ore

tele, vaid

.

alt jaolt väJ..ja

liPJla õpilaste poolt väljaspool konserveerim1stööde

plaani, kuid oi tWJ kiillcl. tld. alu.liselt linnusest
Vahearu~.c.ne

11r.ntH~"'-

eadao~evat

täien.d.ad a.

ei proteIleleeri tõsta'tatud probleem.ide 16pltkule lahendtl"6-

~~b p.õh1l1se~t

edasi 1979.a. uurim1stöõde1 laekandd

~armat

eiooni.
1979.e. Tab.earllC;:lld~ teksti illu.streer1vad XRP! tebniku. T. (;;lJ.te:t~1
poolt joonestntud suriido skeemid ja leinainesest ning väliuurimistöödeat

tehtnd fotod. (T.llinuldc,

T.K~ter).

TekErUs kirj Id tu ja s1t.Gemid

ning :fotodes Ol'ienlieerWD1se. kagenda-

maeka 11&::.tW:se uuemde lõppu veel 1979.0. U.HermE.l'Il'l:1 poolt täiendavalt

G
- 6 oistleloodl. 1;lld .mUiiridaga l.innu.se plaan. kua näidatakse

tue:.ed ja ka6VF..tu.d

!l\1

Tahe:;;.ru..ande ].:jrj

fide

~,stlkolu;il

~te01ise

(

eht

~!2)

bj pl i;='-ll::':L:ud kiio) tavuvi on uidanud lahen-

d ad a k"1J.IlS tinj 8~ool.ane V.. RaaJU ja arheoloog J.

suurem tänu.

..

Bmm,

mille eest neile kõige
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I

(~d~>linn~se s1seõ~

üldis It eeJl'aldat1 siseõue Jõu. akiilje läänepoolses osss pinnast kuni

ristikäigu oa1mese piiler1 Ja lään-epoolse põllja-lõtula su.u.ua1.1se

ate

g~ otsamü~1 Qletat~

Sama lõunakalja ristlkäi

alQspõl1~v1den1.

idapoolElea n=,as aea r lu.mide 1-8 Ja I_J: u.st
lu.u tkõ-rguetel +98,45 ja +98,48

11) ..

r1.s-ti~

kii..vmif:t~nit

Poolel..f1 eäiUnu.d II j

mis af'"usid abao ....

III ristikäigu

p111ari n1 g sis õlle 16unamUUr1 "ftmdee.rLniasügavv.s'te Ja niLle-:catu.d kane
piUari vanelisa kõr ~eima p:...ekivipõ.renda (+99,lO m) vahekorra kindlaks te-

gemiseks ülejääntld

adalama tae&.'1.diga kaevati e1seõue lõu.nz.ktilje II ris-

tikä1gu. 9iilari lääne- ja III piilarl idakUJ.jele slU'fid 5 ja. ·6 (vt. ü1.dplaan lehel 22).

osast. Nagu: m.ärgit d,

p$~jandu.s:td

s-iseõue lõtlJlamUUXi läänepoolat: ;am ga

Vastu. le..ct~1 põhja-lõuna su.unaJ.ise ca 6D

cm. laiuse Uü.ri tise

a1.uspõ~ll1k1-

vid, mis võivad. markeerida r1.st1kä1ku. sisene a. uhe hUisema ukse kiinnisQ
ond:'";!meIlti (esimene l'ist1käi.f,u pu.upnra.."ld

Qav.S

pGllc..kiVideat m:;da!::l;,!'

) ..

Xlitirittaest põhja pool pulJastat1 välja I zoiatUäig.l pillarl. vundumsndi

äär (vt. tUdplaan lehel 22).
Riati~äigu. kirjeldat av~.a

gunenud

.~~ef)S8Jtegtp.5t

tuurkiht.

Sel~ele

koosnev

tsoonis cu..li ko" e
tu~evasti põl~ntld

järgnes ca 20-30 cm

p~at

uringU aJ.t näh

vale la-

ea 40-50 cm Vak'3!ll\S kuJ.·

savi, mis toetilu esim

häo t1 fik seeritud oletata~ul~ pu.upõrandtÜe (1,5-3 cm).

ele

ilmane asus abao•

I ja Il ristikäigu

jääb

ko~ 3iseõ~e

tasapinnaks.

piil~i

11ahel p1daVa1.t jälgitav

o~eta'1;ev

puupÕl.'and

lõunakülje läänep olae a osa kõige ühtlasemalt säilinud

- 8 -

suundub ta i l p11-

Suri1 6 idavaates (vt. joon .. lehel 9, tähisius )
lar1st ida poole t kuid III pillaxi läänevaates ('Vt. j

OQll. ~ehe1

8, täh1s-

tuc 6) või';) an;alooglli13es 1ml tu.'U'k1h1f. leid a vaid iikeilt'olid s:5atü.kke, hlnttlt kõrguste

võrdsa.st~e

tõttu (tll.emisest paek1v1põrandao1. 46 cm alla-

poole) tundtfVad need olevat --.a põranda katked.
Ku.1g:i. Il ja. III pi11ari vahel. pu..I:laatatj, jllba
SU kõ:rgea paekivipõr&.lld (+SS,l/)

aVe.6'L~tud

), el

ega III pilluri iimbruses (vt. tildpla.an

~

~978.<:i.

väJ.ja rist1kkU.-

tem!::Et otseseid jälgi I

hel 22). Plltlpõ.l"anda.t katnurl B?vi-

kihi ja :r1s ikäigu. läällepoolsat o"'sa 8l1läõvate põlluldvide järgi
siiski e ltl.s. a, e

1 ja II villari

SElab

aaelin-e ala Olliaa võib-olla f:ikseeri-

tead puu.põrarul ast kõrgemal .k "Getl

Puupõrand lõigati läbi II

p~ilari l~ekQljel

ning

Sur~i ~ääa~sanna

lises vaatas näht c:valetnlnuä pa.ekivikatkeist, sav1fft hing lliJrga -orgaan1Kagu kul.~ulU'kib.i tarultlstega pinnasest allpool j äärli i?eetuma lllbisl;lgus"(.

koosnevale

hcrison taalse~e t~sBp:bmale

(+98, 32

111,

tähi.:>t~s

vt. leht St

4).

Lt;.biocgu aQmulllamiae ajal eatat'! II p1llar1et 85 cm kallgu.se1 siseõ ...ea lõu.ntWliiüxi läo1.al.e kBll.aJ.ile (40,;& ,lx4:5 C:~) t m:i.e oli il.mf;H:~l t L'1$"i-

käit.u pOl' Btlda tõstrui"Je t<jal kinn1 laoturi, uirig ku.l geu miitiriR kaguvoloede

suW1all.sena nagu. konvendihoone lõunamüüriaki avastatud $va ruumi

I~

ritoorio..mil (V't. illdplatm lehel 22, i'oto 55). Väljuma pidi ta ru.wni
lw1d oli ka seal. võlviJJliae jaoks paksendlll:JUlJilri

l~w.lise aj~ ~:t..

t.er-

r .. 9.
pandud.

Kahjuks ei õnnestuuM kättesaatiavast e.ria:lakirj at1Jluae",t ega konsul-

tatsioonide lieeIgi nähtusele usuts.'Yo.t lahendust

l~lida.

Kõne aJ..la tu.leb

väheveenvuna armai.u.urpaJ.k1de hlipoteeo t sest k,;;nalist ei

~ciwd

Ot~h.;cl ·~';:

Vee

tli:;lJ: allee~i ~ ~ l..al.1du. ei .Jaa

cai~gu.

põuj enda l

:ii.

ka

pu..idu. osi.

ä;:avuolllava

veraiooni. Sur:finäi i/3j ad kü.ll paku:vad viimasele t'rv -Ultls&le lllõniugc.tt kiunitu.st lu:o.i.sE'gll pinnast allapool.e

J ääAtld n:.uJ.d a J liiv- st

~rtluni

j a o:rg~J.:Um1:; aJ.salJava 25-35 cm pakf3U3a mltullrkihi tla.{)J"

nud

vast~

peentsavi

mls oli jooks-

ava serva. Kui hünoteoqi edasi ereudade, siis pi i

K~al ka~ota

mist leidma kahlilem -ta enne l'is'tikäigU. ;i u rtlumi. I-9 võl vlagooe loomist,

- 9 kuid vee är avoolakoht jääks ikkagi lahtiseks, eeat nagu ptk. rtDanftker
T.uumie Jt :I:-a ",el

tpiira

".:im .~~ '"

~raf;guse

konven' ihoOllclõune.ntiiür1 ko-

ha! ju.lI .... 1240-ndail aastail palka.in •

..,

aU asus siseõt.le

Sur -1 6 süvendamisel nähti, et lnciaagu korr
ü1.li i,

lÕim

t 1,32 cm põhj a poole

1 (+98,34 .

~

end

+9 ,oG !!:) pa!' es '" l1o:-ison't, aclse+e pirJ.daiega p

maa 'ndela (vt. Jo n.l 14eJ. 9,

põllul'...l.vi, .m.1a too""us1d iSuw:-tel
vu.~clt

de ). :tTendo

ta

tih:ns'~

~lldi1g11

II r

_iceõue 1 nn

.. itci jw.u~

e"

1::4

.1eh ~ 9, pea t'V

r'

)

.

I'

) tasandut hakati

"plll1~'

";."( u-

:!.aiuna tal" .

70 e

oJ..rlu.d li. mnü.Urit1sega. (vt. leh'ti

j il. põh"evsatee tähclC1paTlu pöö:!' ma
ho!'18onta~etile

~aotu.d

p.:Lllaxi lääne poo.1.

orisontaal e p<;-..eld.vi (+97.34

cu].·...vaa-

-·t sasl1 kätte täitelb3 mOzeen-

.kü.llaltki ]rttealt; al.
-'u a.J. +9?, G4

- js

9,

peal tvnaae).

urii 6

lään~-ida

profiilist YäljauJ e. t'.l.vaile an@- äh

ID

pack1 vikn tkei e nj.nB mõõtmiatulemused fmõ ;;;id nei_e kli.-

laltk! lähedasi näit&j~1d (~r~1 idapoo~Bes +98,34 m; +98.34 m; +98,36 m
~~-(.:s +~8t37 1!l'J

jc:.. läänt:pool ... a

käigU »ü.L'and<;;1.·t

U.mbea

~~:asoluu.tkõr gu.seJ

SaL"lal

ltõr t:asc1

vt.l.eht9, peD.l.tvaade). 1.1'õõtm1aElld e:ist

ca +98.35 m.

ti1~id

lilihtav,üa "tugeva. orgaanikaga kUJ. tu.urkihti

pand.tlu. ol_ta"eilva.G. o;>il il,' ;ise munak.:i.vid. Osaneis
peal

(+98,37 m) ja +98,34 1:1), k

aumUU:ritisa poolt
S1~lu tis

oodu.s-ttL~ud

n.iiõ.> 01 vo.t

~l

.liia katinud ristikäigu plnd agi, sest

selJ.~le "'va~rt;~

cm Lel

2.1i;; 40
~

ctud

icc" ue lõunsrailiiri J.äbiVa kanali

rual vasbl ave. serv

jcokenllJ

ae .ivit1 g' 01 ~t,

p aekiv1pÕr:.:m.Qa y.z;rfP.sel, kul-

tuurkihi all. aga t .. old ti lG.cj
,P11rasid

iln-i tald:niJ"'.]. ja l:t-

nurgas asetaesid k1vi.d madalamal (+98,07 m).

la

d lubiH6gtlgu

rit11;'k~illP p

Il

(vt. leht 9, peu:Ltvaade) .

lw," 1.oodenurk

u' rõt

u atus1d lj.samtiilr1tlse

SF,,~t

st

~A"la

kJ.~t tt5D.~

kalinnrkiht oll kac-

lda-!z.äne ;'la põhja}.:i!.lj ... l t

ama kul.tt1urkihti 1ubiseguga seotud põlluld id. X

al-i, lib lA'Iltl:i-

10
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kuid tähel.epanu. toh1.ks juhtida
~e

se,

11saaiill.r1t1sEtS
~ Il

ine sllhe pOle momendll tõestatav,

o.Ula:vahel1n~

rit1se ning sillllt1se

võrrel.des,

Va

ette kogunenud la1l:tuurk1hi pr1maarsujä~ud

11

est kultuu.r1k1.ht

aellelegj., et kultuurk1hi. a.lum1ne pind UhH.

viima.se sis-

11 ikSldu

~J

apoOlse

m~ak1v1tasand1ga •

s1llati e

.iseiSue 1õUnamüar1 juurde l.aottld 11sSlDÜUr1Use tä1 telisele moreenile

toetu'Vad "fUalamend1k1 vid pa1ltn vad veidi si.tgavama! (+97 J 58 m) lm.1 II r1s-

videet koosnev tald-

t1kä1gu p1llar1 vä1ksematest põllll-. pae- ja more .
m1ku. -vuJldaraent (+91.65

eel lubls eP erinevatel. koostistel äud 6 idapoolses

Peatada tul.eb
('Vt~l.eht

aates

9, idavaatee, tähis 5-9). II ristUäigu p1Uari läimepool-

ae killJe taldnUJm. illa
k

) (vt.l.eht 9. pealtVaade).

sed vä1ltsemad pallaJd. vid

a seguga (vt. J.eht 9, 1davasde).

prtun"msat lub1segus

ristiltäi

ulatu.s II

p1Uar1 edelanurgaet ea 34 cm l.õlUla po :].e, kus 1anges põU1lk1-

alla. Sell et jooue t l.õtula

rl.

-Yalle~

lü.er1kkama sega. Jt

nurgeti

5).

1k-

0aseega

eine ast Iliaaealast

\!jal

tunduval t h 1edam 1 bJ ar1kka segu. "Il.1r

n

j

s otu.d kõige lubj

et &Tate paekt id

a

~ .. tku.s

r1, kll

plll.ar1 3

siseõue lõun

sees nähti J.tshenenQd Jao

katke1d- (vt. leht 9. id

aade~

iiU.-

al1se~t

tähistuaed :3

elGAoma luisegu allapool.e lSlgeva kild peal. llivarikast lt1blsegu.

ei llärgatwl, ee t p1lma
sa'rieeguse, orgaan1kat j a

oli segunGrUld kõrgemal
~\11d

ets v te paeki

1tükk1de~

saldava k1higa (vt. leht 9~ idavaade, tä-

h1stlls 4).

ltu.1g1 'Vlauaal ed l.Ub1segu.vaatJ.used Ja

eurfi

6 idavaade näitasid na

kihtide läbUa1kekohana heledams J.11 laegu v11ra. lõ

p11 a

se~est

ai

k1 II ristikäi

ap o~set pihi, ei

pi1lar1 taldndku j

lisamartrit1 e

~abe

korra sÜSi ta.ml.s ka.

OletataVa paeldvlp3randa peale ladestu.nud 22 cm paks

tüklte, lub1 _egupesi, eh1.tu.spraht1, luid.n1n

tegevus1dl1t, mis
rist1ltä1gu eks
r1 tikäikudel

katkem.atun~

läheb p1U

e pae- ja sö

nõrka. orgäan1kat

.:l 1õl.U1akü1je

1sa:Ldav elu-

vasta. on pärit j uba

teer.1m1aaja t (vt. leht 9, Id :vaade, täh1s 4). Vahepeals ,
.Qli. tetwlplllse- pa.upõr

a otstarve j "'b jäJ.l.eg;1 ~ahtieek

-ll-

tvt.leht 9, idavaade, tähis 3), k1lid tema peaJ,e tastetud sav1ga seotld

StlU-

red pallakivid moodustavad al se vi1,masele, samal sj al kõrgeimale (+99,10
.IIl) paek1v1põrandal.e ( t.leht 9, id a'Yaad e, tähistas 1).
I I p1Uar1 tald

ja l i amiitIrit1ee vundaaent1de l.aht1võtmise käi-

gus lä 1ti. iurfi aadalaim lml.tuurkiht, ms lU-.1 es
orga

il1 1 aineid. ka luid ja

sa koos ntsr
Xu.lt

orgsallikaga

sisaldas robkem

0 a

art ning alwa1e s sll 't, savi, peent

(vt.~eht

krl1ll-

g, ida.aada, täb1stused 10, U, 13).

ld.ht oll korjunud o~etata..al8 täit ].is 18

oreenile (+97.28

.

li). :ais jäi ilhtlasl äur~ 6 aadalai·aks ~taJ.ak8.

SQ.rf1 ; lliunavaates pal.jandu.s
III

kOOSDe8

111arl teJ.jel korral1knl t laotud kolmeas

t (I aste +98,31

80kll t

1seõtle lõunaaaUr, &U.l.e

•

~I

vt. leht 7. pealtvaade, foto 45).

~a

mst. +97,85

III aste +87,60 mt

BDIilUrlt1s~,

Joonel JJlÕõdeti mUürl eendu.'Y te astmete kOgUl.a1uselt
'WIld

at eenduvast

eenutata-vast1. ltSzjel.dat1 II piUart

kohas l.ÕlmaJIüUr1st 1,32 ca õlle poo1e ul.atuv t 11

. art

ell

damant

endist IUsTaate saamisele

p1ll~1

III

74 cm. Siseõu.e lõuna-

on ta.rY1s see järgnevate

~ä11:t5öde

korras la1elD.Bl.t a sla, et kindlaks teha, kas wndamendiastmed li5ppevod
II ja UI
dUri t1s n

i1.1ar1 vahelisel al.al. või on II p1Uar1 juurde laotud Usade peal

ml1tlr:1

•

Uld1se1t ehitati vundamendid astmellsteks aäekall.almtel, la11d peaJ..e
lnsenertebrt1J1e'Wl kaalutluste aitasid sellised eendu ad a
eet ka rijnda~a ~aenlase vastu. 1

In
äu.r~1s

ristjkä1gu. pUl.ar1 Ja siseõue l.õWlSJliiilrl vahelised

ed anda ka1t-

kihid

tulid

5 (Tt.leht 8) parem,ni esUe kUi vaadel.dad äarfis 6_ ('V • leht 9,

idaTsade). tnea1st paeld..v1pi5r

Ja "'Brillg (vt. 1

t 8, vaade

dat kattis 25-}O ca paksune lml.tllQrldht

a.: a, tä.b.1atused

2o~21),

t

a a.lJme oli täi-

detud analoogselt earfi 6 1dapoo:la

profiiliga. A1 xuüt sa.u.rte põlluld. l.de

Ja. sankihi (vt.leht 8, tähistu.s 2)

aJ.l tIlli

------------------1 V.Raami suulised andmed.

ähtaYale veel ilk

lõhenenud

- 12 -

paek1v1de t 3a 111. iasgust koosnev v1irg, mis sarnaneb ming11.e profiil1st
Väljaulatunud tasandUe (v61ma.llk astme koht ristikäigu kõrgema j a madalama põrand apinna kohal).
Jlärgitu.d ld.h1d koos 3ärgnev te põlenud ja 1:

isega. 'Võana1tega (vt.

leb. t 8, täbJ.stused 3-4) on tekk1nud III p'1llar1 eksisteea-1Id.saj al, sest
n

lõppevad pillarl lõtmakalje v stas. Sinna ulatus 5-8

kj.htk1 (vt. leh t 8 f tähistus 6),

t.

h1ga (

~eht

=

elutegevus-

:1s sarnaneb 6 Suri! paksema lmJ. tu.u.rkito

9, idavaade, tähistased 3,4), kuid kus puttdlls1d mädDllenucl

puupõranda katksõ.

i1mati kirjeldatnd elutegevuskihi all puha tat1 välja horisontaals

ldvid (vt. leht 8, tä.h1s 7), ms aslls~d siseõue ~õtmamü.ilr1 vanda-

p

mendi I astme peal ning jätkusid ka ida su.u.naa (vt. leht 7, 1.51ge b: b ja

pealtvaad ;

~oto

44). Horisontaalaete paekivide absoluutkõrgustega

(+98,46 Ja +98,56 mt vt.leht 7, p altvaade) ühtivad ka siseõlle kagunurga.

ste ki1nn1ste

ka~gused

(.98,45

ja +98,48 m)t .mistõttu kivid 'VÕisid moo-

dustada rist:lkä1gu. aJ.wnise põranda ta ap1l'lna. Seega langes siseõue lõun -

kiUJe r:lsti k ä1gu. paekivipõrand veidi lääne SU;UD.as (II piil.ari juures mäJ.e-

tata aeti +98,35 m).
III r1st1kä.1gu p1.llari k a gunurgss"t 10 cm J.i5una poole .aatub kihtides t
l.äbitung1.nud 111b1segu.st kol.mnurk, mille alemin

äär tlhtib p111ar"1sse pai-

tata.d suure põll.u.k1v1 eenduva. kfll.j egs, alum1xte läheb aga sama. põlJ.u.ki i
alt põhja poole l.ange'Vana läbi kogu pillarl 1dakilJ ~e (vt. leht 8, tähistus 13)

e'

Ilmselt on siin k1h te lõ hu. tud pillar1 "9'Ulldamendi raja.m1eeks.

Es1mene kiht, mis osaliselt la"b1ti, ong1 seesama oleta tava pe.eldvipõranda j
se~ t

temal asuva kul.1uurldhi tasand (vt.. leht 8, tähis 6.7). Osa1:1-

sel.l.epärast, et üks p aeld.v1 j a osa ku.l tu. 11rld.hi-st

~ä1

2.kkagi lu.b1aegu-

kolmnurga peal, kuid prot'lU1 lõunapoolselle paekividel.a jookseb ll1b1se€'J! lõunapoolne äär otse vasta.

Siinjtlures ttüeks arvestada. tõika. et täitm1stõöde juares surat! nii
kõnealusaid kihte ku.i ka alumis1 san ning ltlbisegukorr1se1d koklm, mille
tule

sena kihid võisid al.lapoole

ajllda just siseõue lõ un arnUlirl poolses

-

külJ es, kuna hästisäilinu.d

l} -

~ubisegukoJnnu.rkBW1 14s

,- t survel.e paremini

vastu. pidada ning jäi endisele kohale •. Sellisel juhul. võib paekivid

Ja

nendele toetuva ku.l.tuurk1h1 näol tegemist olla 1kltag1 es1mee"te piilaria.egsete kihtide a ning

ko~eetsel t

-

r~B1;jkä18fl

põrandaga.

Kas loodu.d VlUldamel1d1le laoti kohe paek1'Y1dest piilar vai kandis sa-

a alus algselt näiteks puuk01lst2'uktsioOlli, j äi. laht1e

s. 9õ1JD.atu see

igatahes e1 ole, eest nagU selglls, polnu.d lnb1sagu a markeerl twi vundamant
pillari juures esimene.
Paek1v1põrar:w.a aJ.la jääv paetükke, peent krw::. a. väikesi põlluk1vide

fragmente., puidlljääneid, söetükke, liiva, s. t. - eh1 usprahti ja savi

i-

sal.dav korris (vt. leht 8, tähistus J.O) täitis lÕ\ll'Jamililri pOOlses osas
pinda III

VW'ld$l~.ndi

astmest kuni I

~tme kõrgu.senl~.

Edasi 011 te häatl-

loetavalt puxu.statud lubiaeguv6õndi poolt ning jätkllB s11s III p1Uar1 lO.akilljaa kuni. pUl.ari kirdenur €Ai (vt. leht 8, täbista.s ~3t 10). Tuleb väl.j ~ et lu.bi egust koosnev põhj poole le.ngev kiht tähistab a1nlÜ t p.i1l.ar1

II ehitusetappi, mille allolid j uba olom.as kas l!d.ng1 konstruktsiooni või
ühe 'Yaraseaa posti altLskJ:vid. Sellele hakatigi. ladu.ma\l.u.t pillari vunda.-

menti.
lWLine mü.riri tie koosnes mõ ed st suure l.ubJ asisalduse a segu tiiltld.-

dest (vt. l.eht 8, tähistused 15,16), tugevalt lQ. 1 6guga seotud

põ~lu.k1.Vi

deet ja pUl.ar1 põh,jakiUjes kohati 8 cm. paksu.stest p e.kindast. Eriti oht-

raJ.t on lab1.segu. tar'Y1ta:tu.d JDiiiiritise alumises osas, kus lõunamüüri vu.ndaJaendi III as

isegi

est

su. gavam al e

eidi aJ.lpool paikneb Stl1ll' põllultiVi, mille äär tluJ.gib

pinnasesse ku.1 siseõlle lÕmlamü.üri VUDd

lõppeVad ebaoluntkõrgusel ca +97,19 m; vt. leht

8~

end.ikivid (need

tä.h1stused 16,17,18 ja

leht 7, pealtvaade).
amalir1 III a
mütiri ast eliae

olli tao on1

tusetopis L pärit vLUld
õ1

Clest alates oli selgelt l06,tav vu.uk siseõue lõuna~

a ristikäigu III pillarl. lõunakülj e I ehi-

endi vahel.

ad vundamelldid Oll ehita:tud 9 cm. paksuse ktü tuurkihi peal.e, mille

- 14 iUemin

1

oll

i.1rg kujutab endast söestunu.d joont (vt. leht 8, tähistus

17.18). Ja al.l.ee kuJ.twurkihi all algab absoluutk5%'gussl +97,10 m loodu.s-

Uk moreenitunnustega pinnas (vt. lellt 8, täh1s1:ns 1').
5.äurtt idaTaates (vt. lp.ht 7, lõige b:b) ttUi lõ

amintr1 'VUndamendi

III eenduva ast e tsoonis (+97,60 m) nähtavale täiteLina

paksune). 5.äur:fi läänevaatas ( t. leht
s

al

kõr~ael

e,

clD:

tähistus 15,16) kirjeldati aga

1 esi eet alogeat l.u.biaegust

III pill

oreen (46

~

a põllnkiVidest lao-

tud JIlG..tlr:Ltist. Kohe moreeni ~a sa 1k1h1 peal. (vt. l.ebt 7, 1õige bJb) satu-

ti or aanjkarikkas kuJ. .. u.u.rkihis (35 CIl1 paks) mi&.eso.€J1se suurusega oletataYaile sillutise kividele (+98,02 m), mis jäid III p111ar1 II e it aeta-

p1 lubiseguvöõndist alJ.apoole (vt. leht 7, peal tYe8dei :foto 46). Järeldab,
et LII plilari esimene vundament 011 si.ia jo.ba. ole aa kui SlUllt

dati, eest viimase tU

B

paigal/

isad mtmaki id ul.atusid pi1larl va.nd.amend !ni.

Sarnasel.t II pillaxi limbru.sega leiti III pilleri

1de.kUlje ligidal

sillatise jäl.jed, peele . on absolllutkõrgu.·te kõ1lwm2sed aillJltj:ste katke-

te vahel Väga Yiiikesed: Il pUlar1 teljel +98,07 m, III pJ.Uar1 juures
+98,02 JU.

SUlntise tasand ongi üks
fi. Sj.s6Õue lõunamUtiris

vähes~st

näitajatest, mis

Si10b

5 .. 3a

6.eur-

tul.enevatel erinevustel juba peatuti.lratoodule

11 arull1vad veel piUal'l. e vund ament:Lde l111ttekokkl1l.ange"'fad kavatiesd. II
pi11ar1

J.äänekü.l~el

piUari idakiUjal.

tüs"ttla piila:ri taJ.dmik 70 o.m lääne sllunaa välj a, III

plllldllS

see ü.ldse. põhju.seks V31s olla juba ol.c asolnud

.mfiUr1. tis samas kohas. Viimasest t1ng1.tuna ei ü.ht:S. 0

vahel ka piUarite

'VUlldeerimissügavused (Il pillari VUlldamendiJ. lõppesid põllukivid +97,65 mt
III pi1l.ar1 omal +91,19

alumiste kivide

). II plllar1 joonel asunud lisamilUr1.tlsel saali

ab$olu.Qtkõr~seks

+97,58

m~

III p111ari teljel kattus

1eu-

namiiü.ri kolmes tmalise sokli tsooni VW1deeri.m1s Ugavas II! piila:ri 6D.dme-

tega (+97 .~9 m).
Põhil:i.n.e inf"orm.stsioon, m1d

siseõue lõunakü.1-ge kaevatud

~tll':f'1dest

saadi, veenab, et ristlkäik ei kujutanud siin endast sirge paeld

ipõrand~

ga tUilp11ist i1henduskäiku konvendihoone eri t1ibado vahel. Häirivalt kõr-

-

fr

1;) -

eeks tõstetud risitjltii.igu pind II ja III ptilCoLri territooriumil paneb mõt-

lema Tõ1.mal sele nagu oleks
ktUje läänepoola a

08

lstikä1€pl peale ühenc.usteedesise<:'uG lõuna.-

s -täita olnUd veel tei 19j. funktsioone. Sellisel. jl.l-

hul kõrgenda ·i ristikäiku ilm.elt Reale
XVI sej. teisel poolel.
res kasu.te_tud ehi,; s

k~toli1klikest

il1se Umbereh1tuaetap1

poo~t

terjaJid: sQ..u'l'od põllllk1.v1d J

Kaid välistatnd el ole ka

t vadest loob

1st

räägivad tööde juu&.'Vi.

r1ati~it~ põ~andaid tthends~~te

a tmete ver-

sioon, .!Ilillela viitas 5. surf1 lä.änevaates tähele p&ndud 15henenud paekiv1lllbifJo~

de j a

v1.irg.

I . tahes käeoQleva ajani piisinutt ristikaig
(+9 ,10

) j

1-6 auo ~ u.v~te u.ste künn.iste (+98 t 45 ja

.rutu!l1o ese 1-S nin

+98,48 n) k rg\.lste voh

el

Ulam.se põrunda.n1voo

liit.1t su.ur ncr

11ilol.!ll1se tegamise1:e.

Eima 1979. E'•• uu.r1mistööd lUeskerkinUd pr obleame lcl1endooa ei
o1ia reastatelrae vastust ootam

attu.tn~'ld,

j r ·vP.td kü.: imua.ed:

1) mis otetar et t.Si..i t1s A1~eõue l.õunami,türiga ühte vundce:rilcissügavti.st OLLav

III ristikäi

piilari alumine müüritis?

2) kuidfia aeletttda III riti ikäigu. pillaxi taljel aat.emliseks laotud. ais'eõUe

l.õunamUü.r1 vundamendi (kogu.1aiu.a 74

heJ1~ee

lõigus nin

selle mu

umis~

cm)

ladu II j

II piileri

III piilar1

a

~uux3e

va..-

1,32 um leiuseks

11sao~üritiaeks?

I js arvatavasti III piilari "ahel

3)
Y~st

ahituaetupp~?

"f

a on alurr.ine põlenud kultuurkiht, mille peale kivimüürid 1soti?

Tekkinud kii . nll2stele SiW.vad Vas us.e anda ainult ulutl.1s11kumsl t
twi alaeõlle lõunakülje p1ml.ad, sest nagu il.mnes. ei ole k
~1

erins-

eesmärg1st tule.neTa1d vaj a-1u.ai -või markeerib ta lihtsal. t Uht r1s-

tlkä
4) kui

kavati~e

järgi v31Jl1ali

).979. • taim. ~

ül skexk

aV -

e piiraind

aur-

u.d pro..,leem.1deringi usutav31t lc.hwd8Õ. ".

ad uurimistööde põhj al võib Tä1 ta, et siseõlle lÕUll"kiil.g

on olnud aill. tOotud .umn

~ividega

E imese ristikliitU oletiitav

a solull.tkõrgu.se1 +98.02 - 98,07, m.
põranäa kõr01ste v'he kii ll1b D1 eõue
h

- 1fl -

lõunaklilje

id~- j

läänepoolsete os .....de vahel +98,34

ehitusetappi tähistab +98,65 - Sü,Tl
j

El

lõi€ua. Kõrgeu p:lcki"d.p3ranJ. t ü eer1ti säil1n.u-

II ·piils:r1 vahelis e

''.901i.lv:tkõr USvl +99,10

a II j aIlI piil :rl vahel,

ula tu.

ka. tnac1 savikih i a.rvost. "
Siseõlle

d, mida nähti I

tasandil puupõr

.ID

Järgmi8~

.;;8,56 lll.

lil -

lõuna.;jl' ~i.iI'i

ee

". .::\ ehi .~~

~.

I _ istikä:lgu p:Lllarinigi.
liigu lail4deJts

~~i~j,;'

d

,ku.id puu.põrandat

õõd eti 1,07 m.

Leil.la.:i..ne 6

Sioeõ ~e lõim.

UJ.~j

e riatilr:a.1 u põr

dc.pilldade dateer1m1seks pakuvad

pidepunk1..e ain üt ülemise· hul Ll Ilrktilid , s s.; Si;.l";f1d tSt
eal leide ei sa

ude

I r1stikä1{; pi11uri

j~1

~j

seõue 1

VU k1bi ligikandee Vanü9E: ruätir

ksnnt1de-kc'~

~

1.0. ege1 eed on

III • äär! 1552.

oh

ap ni j ala

side ki;ltkoä t

piItsa keskaja sknaklaasi tunnu.se1d

0

tau-

ellise nin

ca, pC5:c"

(foto 36:;;), mõnedel

(S3J."V!l pakDe..'ldlla

JU j. .1.

II poolal ja XVII saj. ' gau6

ka atati Rakvere linnu w

l.ooluJ.ikke aluse a

~j

dele1d (heIli savi

~õttu feetak~

xlhnal:i uIi"!;

pc eti.ld

ning XVI! saj. ol.gu.c
nid e lo.;.ulid nin
L~

k ... tke

noor
juurea

j

talur~hv

raua-, ka

ehted: vase

-

kl)j. Ul

nc d '" aegtl .

ol'l

e

7!.I.enu

ik-ndselcg1 d t er1m1 e1ga

~poxttDodetaks)

t)

'(i

j

eVUSt3

:3 ~ ~.

käigu.s olid

krõll:L

~ :1).

iiv~

saJ.

169-

asuur 1. i;uQ vä1.l.

(toto

\1-

sõ'a

arvi uusel 1':i.Lkoo-

kannu ed.

:r1h.maponil

1

leillainesele

~

\;g- ... 0 elis

cr ilLi te tunn

1m

s-

ive- ju. valiskUlj el t rohelise s glasl1u-

1: I saj. raa:n1d 6

ritud

vt. leht 22).

au kindlc.ks L!ü.ndid

ktielee kantu.d .i";.rnl exg1 arv at spellJ .. lt:. et;J. jo.
tast. 2 (foto 2:2-3)

l· e tunuii

anal

ü.ilxi

t.l..l1

r

,

/oöönoa

0

sa

( oto 3 e 2), mida kasu atl. mi

:L .käCJsolova

s~

d' i

Välja (se-w e

k··lb~l).

J

2 Kõi.k le1u.m.aterj ~1 hl1lgao esin nud münd1d määras
1 nr 18m nti..k 1.Lt,;ünu •

sv

Riikliku Aialoo uu-

- 17 -

is ikä1gu. II pill:ari Jtlu.rest (ca +99,30
~e1umaterjali1e
~atwl

tr

rohel1s3

) lisandusid XVI

S!lilri ja stil1seer1tud ta.1JD.orn8lllendig

ahl.i katked ning ühe joogitopsi ja keilrakeraam

ahj

I'3p~.

li~"Ce

pärt t

kw.nia-

nõude

endid.

II

ing III östikäigu piUar1 vahelist kõrgemat paekivipõran at (vt.

l.eht 8, täb1stus 1 ja leht 9, täh1stllS 1) kumlld Jnm1 30 cm paksune lmltugrkib:t andtlJ 197'7.-78. a. enamuse leiutlinaseat. Kokkuvõtteid tebes juhiti
~lepMU

al.is ks

hi segipaisatusele, sest le1d1.tde ajaline d apasoon

DIWltus vä a 1s1eks, sed.a ju.Ert koo.rake:ra'"
ber11st

e saj

k~

1ng m1tmeslBUsW töö- j' tar-

pära t.

deid hõlme:f'a sj uvcll

1 19. a . to1mu..l'lUd kaeve"tööde ajal III pii10ri ÜJilbruS6 t jtlurCie tulnud
le

dudes~

Võidi lihtsamat glaall.v.r1

n

juga. r:a.pplu..kke (omasid eaileuJ.eto:v ....t

d koraa o 1kat (:foto 8: 3) ~
Wl.

el' lurkae ku-

mt ekoda) n1n kedrakeraa'lti1ini

pOlõte (foto 1"2), kauase, kasu.tada kOgu XVI saj. jook~l, tais·te htLln-Qot
"Väl~

a 'paistnIld väJ.javenitatud rol!l.b1ku.ju ti.staga re1llikar u:lDlil si k

e XVI

saj. lõpu. •

Xorr1.geerima peab !ai suhtt1lD.1ot segatud p1:nnasesse.
ses u.ur1m1stõöd

.

1luelt räägi vad nüü.d-

staadiumis sellele o1etusele vastu kakl:' katke1 st kolcltuI11-

m.1tud nõu (fragmendid korjati ala

endset vs::s11aedeet kannu

nl

samast kultuurkihiet). Uks neist kujutas

sajandist} t teine Ulearlputatavat kätepeS'J.-

nõ11 4 (x.to li), millele otsest vastet pole õnnestunud le1.de. Seliapärast dateerit1.
jal

llÕU

gla u.uri

~eliusl1kul.t

kvB~1 teedi,

rosettide ja m1ttek aliteetee töötl tse põh-

XVI sajandisse.

ÜJ.alõeldule tu.gineb tõd. am s, et mõningal määrul paremini eri stataVz.d
illemiaed ld.h1d n.1ng lemsuhted lubavad ilma kaun1sttlsteta, t'mdm tuid ääreprofiile omavaid kedrakeraam111si nõusid pai . tada tJ.L."lduvalt hilisel El.s se aega varemarvatust (XIV, isegi XVII saJandisse).

--------'._-3 vt • • u

t

~oto ~4

4 Se31s..1m. ~, :fo'~O 35

tJstau.l.e~

!.mist)
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Olul.isiJnaks erinevuseks rist1kä1gt1 lääne- Ja 1dapoolse osa ning üle-

mst paeldv1põrandat katnud e1utegew.sk1h1 leiusuhtels on paljude talupo-

J aehete, kOnkreetselt llaaam asist Ja l.aust hel.meste, keskpärase 'Y11.od.st1usega hoburawlsõlgede, prollksspiraalide jms. eeinemisroblw.s kitsa]. alal.

II pillarlst III p11lar1.ni. Samal. sj al e1 lei tud s1s8Õue lCSunakü.1j e ristlkäigu läJine- ja 1d sosast flhteg1 anaJ.oogset helmest. Tiassed dateeritaks.

aga reegl.lpäraselt XfII-XVIII sajandisse.
Ilma toodud fakt toetab ristikäigU. kõrgema paekiviparanda hUlsemat

ehitusversiooni, siis peab sellega edaspidise vUtlllse jr.wres ar'YestaJIE.
tme1d viise on samllti 37 kol.mVeerand- ja poolkartaunl lolull pa1knemise seletamiseke III rist1käigu piUarl . k1rdenn.rga jtmres, kul1llu.rk1.h1s.

B.1et1kä1ku Võidi jub a Liivi sõja päevU, mUlal. sarnaste sepistatud
raudlmlllidega lasti, pidada lihtsal t moonalao kOhaks. Sellisel Juhu.l tu-

leb kane alla lahtise ristikäigll hnpotees, sest kualid 011 kuhjunud III
piil.ari id apoolsele ktUje1e (vt. üldplaan., leht 22).

!eise -y(Sl.malusena kerkib esile mõte, et ku.i konvendihoone terveid ruume kohandati hoopis muudele

v~

adustele, koondat! laiaJ.101eva:1 kulllid mit-

tekasutatavasse ristiltäikn. Xoristustijöd viidi läbi ehk XVII saj. I-II veerandil, sest nii juba ma1ni1ud kolmveerand-

~a

poolksrtsuni lali ka fälkone-

t1 ninS särp en tinelli kuUl.1d sobisid nII saj. al31ses limulses vlibinwl
poolaltate

~a

rootslaste kabu.riteleg! ega ltu.mlmlta eelnenUd versiooni.

S!seaa.e lõunakalje rist1.kä1gu. idapool.se Osa dateer1tavaid laide esin-

dasid g1asWU'itud karmude-kauss1de ja vä,1ipadelite katlted (I.TI saj. - nII
saj. I pool; foto 8: 2).

Saasse aega kuulub Võib-olla halvast merevalgust

helme pool1k1d. (foto 39:3), lmid Võrelise ornamendiga dekoreeritud pitsat-

sõrmus (foto 39:4), kääride ja vikati :fragmendid, vankriratta rehvi osa
ning mitmed roostetamise tõttu. ku.ju kaotanud rauddetailid olid ktlltuurldht1 sattunud ju.ba uusajal. V11JBa.seid koguneeld rist1käigu. 1daosast rohkem

kui lääne poolt (vt. ka foto 10:1).
Ainus surfileid, mis oli jääntld III rist1.kä1gu pillarl läänepro:fl111s

- 19 saTild..ht1, kujutas end ast glasuu.r1mata reinikeraamiJ ise kannu välisp;ilU1aJ.t
la1n~aks

töödeldud ltiUje katket (:foto 16:3). Selllse1d kanna on teada ter-

Test XV s~and1st, 5 kuid nad polnud päriselt moest läi.ruld XVI saj. I po~
1e1gi.
Vahemtähtsatest kiatase- ja põrandatelliste .ning n.ael. t

fragmentj,dest

korj atl kokku. kõige rohkem viimaseid - 26 takk1, mis jagunesid 4 katke
iUekaalu.ga ristikäigU. 1dsoaa kaw.ks. Xatuse- ja ptsrandatel11ste katkeid

saadi a1ntllt:;.

a.elte kiUlaltld. 8w1r

s1nemisrobla1s ristikäigu piires ju.-

hib tähel.epanll mi5eldavate guukonstrllktaioon1de kasutamisele 'tellla jU1lres •.

S1seõue lÕDl.l.apoolse r1st1kä1gu. alalt saadwl le1a.d ei kujU.ta. erandit
RakVere ordu.l1:muee le1u.a1ne se seas.. suuremaltjaolt ongi siiani kokku.
puo.tu.ta.d XVI saj. lllaterja11ga. AnaJ.ü.Us1tavas x1st1ltä1gu. osas polnWl märga.-

ta vahet ol.etatava maieaaagse k5rgeJla orgaanikaga ja sellest allpool. asuva
keSkaegse ku1tuurkih1 vahel.

2. Siseõue id akülg

Ruu.m.1de 1-8 ja 1-6 juba an tud u.ste kinnise kõrgttsi (98 t 48 ja. 98,45)
arvestades ee aldaU variIlgu- ja ehituspra.bt1 ning nõrka orgaanikat sisaldavad kihid ka

iseõue idaklUjelt,. kus puet1

ee1s~s

ainult Viienda r-1stl-

kä1gu piileri osa (vt. illdplaatl; leht 22). !<Sõda käigus avastati siseõue
Jt gunorgast neljanda ja mööda

S1SeÕI18

idapool.set r1st1kä1lo1 edas'1 li1knde

ku.uenda piUari &laste se;rvad (vt. ttldplaan lehel 22), kuid ru.W'Jl1de 1-8 ja

1-6 aste kiinlllste kõrgusel

m1ng1S11gtl.st ldnd~at ptsrandat ei märgatu.d. 'Põ-

randa tasapindade väljaselgitamiseks kaevati

s1seõ~e

1dakülge 2 äurti

(~t.

lehed 1 ja 2), milledest JlSanapoolse.mast sa.mu.t1 põrandat e1 leitud (vt.
leht 22). Surfis 2 (vt. leht 2) pa1.jandu.s

5 XBPI, PI 1976, 2237.

S1SeÕtl9

idamtliir! s1seõIle poolne

- 2

taldmik (laiusega 53cm)

-

abBolWltkõrguse~

ca +97,98 m ja s.e llele ilmselt

tagasi täidetu.d, peamiselii ehitusprahist koosnev 44 cm paksune pinnas
(vt. leht 2, lõ1ge ata, täbistus 1) .. Taldm1 knst l.ääne pool võis Surfia

(vt. leht 2, lõ:lge a: a, tä.h1stused 2-5) eristEda savi, tahma, liiva ja
la.bisegu õhe.ma1d (1,5-16 CJD) ning pakse.raaid, kW11 29 cm \il tuvaid (täh1s-

tus 6) paekivikatkeiet, jämedast kru.u.sae't, lab1mõrd1st. ka mu.J..1ast koosn&Yaid kihte. Uldse tu.J.eb toon1t al s, et äu.rfis 2 (leh~ 2, lõige

• a) a"9.-

tud pimlasekol'riued olid hal"9asti jUg1tavad, mida näitab ka nendepak-

s aand

te stlur kõiknvus (Y1;. leht 2, l.õ1ge a.: ).

l'aldl1ikul.e la.otud põlluldvldest madalaw.a.l asa;nud kahe paekatket.e tasandi

ahel võis näha oletatava loOduSliku hIlwnu.se 10-1.2

leht 21 lõ1ge

D.:

kihti (vt.

a, täh1stlls S). Kuna vundamendi lõppu. moreenpinnase ala-

tes (+97, 3€) po1nu.d Suri:i piiratud piJma tõttu. võimalik illihtal t fikseeri-

da, s11a Jääb la.bt'1seks võ1mal1ke alu.m1ste kihtide probleem. Samadel põhJustel on kaheldav, kas enamuses

ttehor1sontaa1sed paek1v1katked (tä-

histueed 7 ja 10) endist ristikä1.gu. põrandat .kujutasid.
Kui võrre~du taJ.dm1ltu. (+97,98 m) ja kahtlustata"late paeldv1katkete
(1) k(Srgusi (+91.36), si.1s ei saa oletata'" põrand olla ..,laase ehituseta--

pi oma, m1l.le
kiht võis

o~la

astu kõigep eal. t huvi tan 't1. Lood ~sl.iktüe huumusele sarnane
tekkinud ristikäiSIl eelsel perioodil.

oo is vastll.pid1ne olukord valitses Surfia 1 (vt. leht 1, pealtvasde
ja lõige al a)t

ns

kaevati siseõue 1dakül.je kuuenda ristikäigu pUlari ka-

gunu.rga. juurde. Tahemaa 2 surti vaheloli ca 5 m (vt. laht 22), kuid 1.

Sarti.s tu11 kohe nähtavale au.urtest paekiviplaatidast laotud

it

kihili-

ne põrand. Abeoluu.tkõrgused 1. surt! põrandaltividel .mõõdet! järgmiselt:

+97,84 m, 97,84 m

ja 97,66

• Pae-kivipõrand UJ. tas siseõaepoolses lõigus

korral1k.u.l t laotuns. Vasta. VI piUarl k gunurka, mis 011 eä1linud

kõrgusen1 .+98,07

J:l

ege1n1st ...aia olla r1stikäi-

(vt. leht 1, pealtvaade).

gu. selle osa. viimase paekiVipõrandaga, seat

soluut-

eda kattis tugeva orgaanikae8,

linnl.1sele OJDal1e lwltuurk1ht (vt. leht 1, 1õ.ige

al

a, tähistu.

1). Kul tuur-
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kiht 011 vaJunud lub1segn ja p ene savise kr\1llsa peale, mis katsid pae-

plaate (vt. leht 1? lõ1ge a:a, tähistQsed

1,J~;,4).

JUles kuJ.tllurkihile järgnes enamtlse 2. eurfia enda alla (vt.l.eht 2,
l.õ1ge a: a, tähistu.sed 1 ja 15) võtnu.d eh1tusprah1ne p1nnas (vt. leht 1,

lõ iga a: a., täh1s tu.s :3).
Surfid 1 ja 2 tõid es1l.e peamised erineVtlsed siseõue 1dakUlje r1.sti-

..

kijj,gu.

lõUlUl- ja põhjaosa vahel__

1imase

aadu. ammu.tatigi (vt. leht 1,

lõ1ge a: a, tähistu.s 1 ja 5) põlliin1'o:r.m.atsiocn r1st1käigu paek1'Vipõrandast
ning sellele korju.n.ud oletatavast kesk- ja uusaegsest kul tu.u.rki.lU.st. Kuna
r1st1kä1~

1õunGPoolse osa

anamusesah1tus~rab1at

koosnevad

~id

l1tas1d

vaid p11ma seglpaisatusel •
llest nähtus tingi 'bld, 1978 ~ a. uuri.adstööd

p<5hJ al ei sel.gunwi.

Villjaspool. sarXe jäädi peatuma. Sllhte11selt UhtlasaIa horlsontaalsaJ.e

kõrgetsel

ca +98,47 m. See sobib kokku. I-8 ja I-6 u.ste kf1nn1sekõrguste.sa

ca ... 98,46 m. Kü.l.laltki paksu tile1l11se ehitusprahisa ning alu.m1se orgaan:J11sama kihi kogu.paksu.s

oJ.at~b

89 cm-.n1., mis peaks tä.lü.atsma r1stikä1gu vU-

masa eh1tllSetap1: järgse ning võib-olla mOisae.egse perj.o0d1 väJ.tel tekkinud
el.u.tegevuae jUg1.
Sell 1 &;lal s2..9.d1
kaud~

koovendihoone

leht 22). x.u.1d lud.

alutavalt J.1lka.da l."1iJtik:ä1gust hargnevat

~ÕWl.
s1.BSÕ t

tls"e

ja idapoQlsetesse ruumjcl eSõG (1-8 ja 1-5) (vt.
id. stll va rist1käik alle s paeJd.vj.põrand aga aillu.-

ati (+97,66 - -+97.04), pidi ustest käim1seks
käigu. ja xUll]ldde 1-8 uing I-6 :kU.IlListe vahel

O~9

a m1n

vaheaste .rlst1-

+S8,45, +98,46) .. Samu.ti ei

ühti riat.i..käl.gu enda põrandatasandid sis õu.e lõuna (+98,,5 - +99,lo) ~a
idatii.va (97,84) vahel.., S&3dLld tlle.:austele toetudes tundub,st Ulle (oletatavas't1 v11.m.ase) ehit usetapi

aJ al lauges riati.käiSl põrand

aiaGõu-a peh~a

t11va suunal:?

Uou. t :vasti ristikäigu anamltiiidava. tiivana (ühend

ida- ja põhjakiUgi) ehitati see

ardu.l1.nn1lse lÕWla.-,

astll siseõu.e 1damüüri hoopis laiemena

{1.,66 m} kui siseõue 16unamttnr1 ~uurde (1,07 m).
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ut! tähaldati, et kindl ...ketehtu.d lääne-ida su.u.nal1se ukse ,Põhja-

poolse p11da ja

iseõue põhjamüüri vahelise vahemüar1 (2,46 m) id poolne

äär joo seb ühel j oonel

::d.seõ~e i

e.müü.ri 1da~oo1ge lall3ma (130 cm) osaga

(foto ~O ) , 2äänepoolne külg aga jääb tundllvalt kitsamaks .. Se1sus, et ukse künniae läänepoolne serv ei Ulatu. mitte si39õue id

. iiri 5 ema osa

(80 cm) lääne s e.rvan 1 , vaid ainult paksam3 siseõue idamaiir! läänekUljani
eb .. teisi tl öeldtle - mti i ir1 vabavuugi kohta. Näis, et pakeem IIlÜür

oodu-

tas ukse kttnniae algse aluse, õhama ladu.mise ajal p11rdut1 ainult tema lõpetamisaga kohas, mida mo endil võikski pidada. mitmes järgas valm1nlld s1-

sealle ida üüri põhja-poolaeks lõpuks (lääne-ida suunaliae
pi1da koht) ~

i

etatud fakt andiski lootusi, et siseõa

tuleb primaarseka lugeda p
d

tema. lr15r'YW.e lnotu

1

uk

€J

lõunapoolae

idamt1riri juures

se.lllat müüri osa, kllna õhem vÕis endast kuju.ta-

paksendusmUUri.

H:ipoteesi kout olli ti idamü.ü.r1

0

sada VUlldeer1m1ssUgavu.ste võrdlemise

tee~. Enne uksekannise ette surfi kae~amist puhastat! aga lõplikult Välja

kannise aluspind. Elu tegevuskihti.de

a1~

tltli bästUoeta'Yal. t ea1le puupõ-

rW1d +91,59 m kõr~sal (vt. leht l.2, tähistus 5),. mis jätklls ka paksenduemü.ü.r1 alale. Puu.põrandal õnnestus Välja puhastada põhjast lõunasse kulgeva

ukse pUJllävepakU l.agunem1ajärgns osad, mida anala.tls1tl radioaktiivse süs1niktl 0... 4 JIleetodU (tulemustest allpool).
Puupõr and a eemald amise j äreJ. palj andueid kIDmise põhj a lw.jU tavad põl-

l.U.ld:v1d saVikihi el.l. Pae ja põllukividega 011 pikendatud kü:nnist ka lääne

suunas, s. o. oletata.va paksendu.amü.Uxi otsa juurde.
KUnn1se ette kaevatud sur!i 9 (leht 12) läänepoolee vaate proXiilis
tulid ku.l. tuurkihi aJ.l näht avale jätkuva pallpõranda jäätmed (leht 12, tähis-

tua 5), milledele järgnes söeatunud ja põlenUd kiht, see kattiski sillntuamunakiviaid (vt. leht

12~

tähistuEled ll,12,13).

11maaed toetusid kü.ll täi-

talisele moreen1le (tähistus lE), kuid neid leidus .mitmetel kõrgustel (vt.
leht 11, tähiato.s 2) oletatava pakeendua.mü.üri otsast kuni siseõue põhjamfiü.rin1 "fälja. Põhja poole .langev sillutis jooksis nii vastu paksendllsmJii.Ir1

otsa j a lääne-ida sUD.nalise künn1se põllllki vide alla laotud paekivide vastu

- 24 (ca + 91 ,40), kui ka p1ld sl seõlle põhj amüil 1 eduTli vahe .. illir1 terri to or1u-

!llile (vt. leht 22). Tamale toetu.vau samu:t', lääne-ida
paa- ja põlluleivid, mis pikendaaid küJm:iet lä.äne

ktlrJl.. sa

8l1 lV! alJ.ee

i.T..lUJlc..S.

I!1nGc1

ltr.:>il~i-

ke.momen e oleta ~ava pa,...1{aendusmttiiri otsa juures s111ut1sos poL'1u<! mllrgata..
~OSOS

lõunapo lae eLUutiee as.

tekitab kUsltavtlsi aillutina ja

~

pakse.ndus- nl.ll o põhim.!iül.1 vahekoX'(L ,(õib-ol.la ei piltondatnäki pz:eldvidoat

laotu.d külll'J.ist kohe peale pak ewas üüri valnim1st. selle
~a1d

piirduti iiksne.s sllll,ltismWlakiv.t est ltat"tegs;> mis ka!ir.d.1s sellcpii-

aat pakae.ndusm.litri
Fäl"is paka
be~t

J..ään~J:lu.rgon1,

aasmtiiiri

l.aolald paellvid

Sollele

~ärsues

aan-.

0

Ot3S

läb:lt:t ab"'olu.u."tkõrgusel

lu.b1seu. korxi,st mille sisse oli

.lI&is tu.nnuste a põllu.kive.
-vedolsksmu..u.tunud

göepe~1.

p~dud

v· ·üsamdd põle ·

p~1stts

s-öes:rtiunud, ll.i1s1mso töt"tll

põllukivJ.d

e.1~asia

abeolu.utk:õrru-cel e:;

lubis8gU pind täi tel1eea

<:1

0

m.oreenp1nna.ses~

to~tus

See~

m

kõige alumine lubiü.1G!'lised~

pak:senduamüür1 Vll.ndswent ikkagi põhimiHir:i siasõua poole

vUjao.1atll.v ale vundamendi põlinkirtle, .mille peal 011.

hea ohtr lt lu.bisegu. SU'
+96,74

97,~2

kujnnes välja uus B cm

segU k1ht ulatub pskeendusm.ü.üri otsast kaugemale (28 cm) kui
'PõhllitÕ>el. t

sir-

ende v2helt

J a alumine eegg.piir ula tas +96,96 n-ni. Samas
F~keune

97,2/~ ID

;Ilu.tiss ja t&.iteli~e .morsani 1d.hid (30 cm).

g

11

vlista

,kuid kuna

~e

-välj ule:tuv

ü~~st

WlEmdusko-

vundame.~dimlma.tiv1

asus: kõrgnftel

t'~umi~t

1u.b1sogU kih-

nult väge! prortsoo.:r elt võiko

ti seostada põbiDlüuri 1.adu..11iso,

.:nt1~ido

aga paks.endusmüiJr1 ladum1sega,

siis tale ks p aks end u. amiliiri vund amend 1 sL-tgaV'.1seks mfirkid s 96, 74 - 96,96 m,

(,t. laht 12, t.äh1st\1a

isegi S7,12

~4,15).

Suriid$s 9 ja. 8 (vt. lehed 12 ja ~~), mis val gll~tsvad sinult silgave.malt lä 1kaeVlätu.d konti 3,80 m p:Urkuselt labtivõetud põhjareüUri JOOlltlI,

tuli ilme1ks .iS:tUl ltk1
.. 1m

~t

ootam{,itt~ aV'~tus

(vt. leht 22).

I

a ati ida-lääne suunalise ukse kUnnie

vastu põh1.mtitir1 horisontaalaeIt paigutatud labis

lt laotud paekivid.

ette kaevatu.d vurf"is 9
l1ga seotud mitmekibll1-
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Sur:41 künniae-se1sel '~erri tool~iwnil al'"J.d sid mõõtmisnä1 tej oo neile täpselt ühesuou.sed aõsolu.utkõrgused: +96,97
~ olet'~ta

ki·v1d ... j

a jä tk-uv • põhimaiir!

as ts s sur ' põhj &0 es

(!

'Y1kih1:, milJ.e 'ee. kulge

Kui
äärt

lii~uti

kunnis~st

v~e1

01 i

siin olemas VUIl.'!.

s"esi:u.nu' pu1dt1. v11rg.

il

oolo, fjiia ce 1,50

d

~1

mõõde olet?teva põh1milür1

e.nne 31saõu.e

h1illti~1

peen ld 1·

tac2sot

paeki'\1.de vahel vtHtlri e

vai selle

'1

lõiOle kOf:1l ?eg

enne ciaeo_e põhjal .. (tei ntlra, kui'\
Nad f' seeri iii ka
•. iS'etis

10).

sU "ii

hor1~ont !lEJ.aed

aega 011 '

Õl'o

leitlId. Olatata u p'-

n

mo

ustaa1d ca 1

JIl

peekivid ei kadu.nUd.
~l,

ato v4' e ca 4 m lõigus 18 cm. lda-laäne SUWl8t~SOnd1

ea 80 cm allpool,

põhjamüill.'1s aSU"1fl põhja-lõuna sllunal.1ee aVa idopool.se pi ' de. al

ee kvaaderpaeklvlga (+9G,SG) on vahe ainult 25 cm.
1d&.-lnäne aliwl~~1 e ukse ktilUlio

(+97,59) j a Sile

te paekivide võrdle.m.1sel (96 "'~ .m), t&1L.e "&..u.lem
-lõ\!l18

põhimtiiiri

8 sitvcnd10 abaoluutkõrgQsel +96,61 m (vt. leh't

l1aest kUnoieest asau horisontaaloete paekivide
siseõue

rl

õhjs!nWIri tu.1id

oletatB."~

hurioonta.a1s d peeJ.::i ld u,uesti .. sile, ;m,id nii' d jnb
pac.c;iviJ.c ja _ orj s'

UUesaa

fAUlud 1 a!lel hO='l.SOll t~.alsel pGc.!ci vi1 veel ? cm. sa-

veidi kõ

põhj-

(vt. leht 12, täh:is tna 18). Ptoe-

.al

aUWl.E~ise

9

~e1men

1

l3U.ilud

e-

aioauue põl1~ ainaiiri pöhj a-

a a p1id 8. al.tuIlise kYasderki vi (+96,86) j e.

ca 50 cm lõuna pool

tu.lel!lLls saab.

kaevatud. sux.f1 sUvendi paekl vi t s pi.ru:l

:!al!l

st _ tiüri

(+96,

1;

m)

kõr utamiael.
~cmuste

orinevust seletttb ehk kõige pLU'em1nl p1lmsse pidev 1

gemine

põhj a suunas.

Võimaliku horisontaalse paekivik tte olemaaolu.19 sellel kõr

eel

V!:l-

tab nii ida-lääne 8uuna:t1se künnise j oonel kui ka ai aeõue põhj amiliiri läh duses välja tu.J.nud lwJ.tuurkiht hor1sontaa1.sete ple ivide ell (vt.

eht 12,

täh1stus 19 ja 19lt Il, tähistu.s 11). Surfia 9 (leht 12, tähis'tua19) al.gas ku.1tuurkiht +96,65

poolt oli ku.l. tuurkiht

ID

ning tema pak(õus~ks mõõdeti 11-1

oo estu.m1seni

cm. Ü evul:t

põlenud. Paeld vid e ja lillI tuurltJ.hi vahel

esines kohati 2 cm ilmber baJ.l1, täi te1iot p1nnast.

- 26 Sama

Su.r~i

põbjao ast. aJ.umise ku.l tuurkihi pea1 t. kohe peeplastide

al t leiti mailrivasar,

dada linnuse U,heks van

ida võiks laiultõrgnee (+96,65

) ja koha järg1 pi-

aIta leillka, kuid tapoloogia.n1ng dateer1ttld näi-

diste pl1u.dw:rdse tõttu ei ole le1u vanust võimalik määrata.

rau..aaneJ.U.t1ai pole

ahend1t

pllu.dwn1s

tõt

teb.

d (fot

Urivasara

27.3).

Surf1a 8 (leht 11, tml1stu.s ll.) algas klll tu.urkiht põhja-lõtma suunalise oletatava miliiri veidi Täl.Jan.la

~ast

lääaes8r-V st l.äiin

pool., a'beo-

luutltõrgnsel +96,48 m. Xlma nJ.emised horisontaalsed paekivid 1.3hut1. läbi
"äg

kitsal alaJ., s11s 1u as rawnipuudus ainuJ.t ku.ltuurk1hi pakeu e :fiksee-

rida: 10-ll cm. X1h1 all algas tä1 telue moreen. s1eeõ e

leI kõrgusel. j ät1tu. a. AlWD.iate kultuurkihtide ar'VUl1s1
näl:lti, et ca 4

sl

tüatuees 011 vahe 7 cm.

p(s~ amüür

nä.1t~a1d

aga sel.-

võrrel.des

eenutagem., et horison taalaete

peeplaatide tasandite Tahe 011 18 cm.
Ehk oligi alwaiae lmlto.urk1h1 a

per1.oodll

kae~d

ala ilhell1mmseSts1steer1mis-

1llll tatud p aeplastidags?

Ja niltid siseiSae oletatava põhimUlrl vundamend1st.
Sarf1s 9 (leht 12, tähistus 9) tungisid miitirl vundamendi põllukivid
~

osaJ.1.sel t läbi al.WIl1ae kultuurld..hi. (rt. laht 12, tähtstua 19), osal1se1t

toetneid sellele

absoluutkõr~Bel

+96,49 m•

.umnised kuJ. tllUX'kih ti läbi vad vund

:end1k1hid 011d pandud

oreenpin-

nasesse, ns 5-6 cm. alJ.l?ool läks tUe loOdu811kuks ,m oreeniks. 1\tllea tagasi

oletata'Ya paksendasmaarl Ukakõik JIlisaugtlse l!.g1kaudselt antud

~eer1.m1s

siigaw.Be juurde {+96,74 - 96,96, isegi. 97,12} nentigea, et 01 tatava pahimili1r1 vtllldament oll 1k:kag1 kaevatud Jt«gavamal.e (+96,49 m.) .5seg1 25 cm "'a-

heet, nagu lahutustehteat 1l.rme , piisab, et lugeda dseõue idarailUr1 paksemat osa (170 cm) põh1mU.ilrik •

8. surfia ( t. 1eht ll. täh1stused 11,12) 01J. olukord hoopis kompl.itaee-

rltu.m.. AinUlt siseõlle põhjamUüris asuva põh,Ja-lõun8 suunalise aTa künnisest
lõuna poole

kiht

Jää... as ca 50 cm l.õ1gus võis

mingU määral. er1stat*aid paeldvi-

näha oa 37 cm piires. Nagu juba märgitud, õn.n.sstus neist

~äb1

tungida

väga kitsal aJ.al. S1seõlle tdamtltiri põh1.miiüri kõlge p511japoOl.se a otsa jWl-
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re . .mis l1latus siseõue põhjamiiUrini, nähti kõigepealt ikkagi paeki e,
mis

0~1d

siseõue põhjarnaUr1st eralda.tttd lu.biseguga täidetUd nugiga. 51-

ldrdenurgas uJ.atus altUllise paekiVi alt

seõu.

ma vahekorda

väl~,

ka Uks põlluldv!. fe-

ad al aima kuJ.tuurk1h1ga ei olnud Võimalik ruumipuu.dl1se tõt-

tu. kontrollida.

11 'võrdusld. S.aufia (~eht li, tähistus 1l,1.2) kultuur-

k1hl alguse kõrgus (+96,48) -, 9.hrfi.a (leht 12. tähis1ius 9) antud müüri

di k25rgus ga (+96,49 m), mis ega e1 01eõ1ge, sest maaphd lau-

wnd

ges pfShj

p,o ole.

Xul esile w.ua lIloreeup1nnaae suhe kahes Surf1

-t

elis muutub olukord

,

endlsel.t p5bJ apoolse1ma, 8.sur:f1 (leht 1l., tähistus 12) kaeults: +96,2l.

9.surfls oli mäletatavasti
tu.

~deer1m1ssUgavus

+96,49

(leht 12, tähis-

9).
8.lurfi kohta lihtsalt e1

kivid kultuurkihti

~1

teata~

1mi palju. ja missugI1.sed vundamelld:i.-

moreenpinnasesse tangleid.

Arvestales v11matWeldut. ei tuleks moreenpinn,a ste kõrguste vahet
(28 cm) kahe lurfi (8,9) vahel u. al.dada, kUid hor1sontaaJ.sete paekivide
(18 cm) ~a ku.ltt.lurk1htide (~1 cm) kõrguste erinevllsi kõrvutades tundub
loomu~1k\ma,

et p1l'lnas märgi tud ar-vu.de piires võ1sld. põhja poole langeda.

Ilmeel t kaUndie siseõu.e 1damaür ühe

ehitUsjär31s 1.kkag1 siseõlle põh-

jamü.ür:1n1, kuj,d kõrguste vahe alum1se paek1vUaotise ning iilemise ebakva-

l.:1.teetse .miü1r1tise "ahel. on peaaegu 1 m (vt_ leht 11).
Sur~ 8 annab nendest Tahekihtidest küll l1gik~dse ett8knjll~sef kaid
"

naga 166 käigus, n11 peab niii1dki analllUs1ma ne1d koos siseõue põhj emilUri.
lõuna-põhJa S'1unalise ava idapoolse piidaga. Klma aVa oli raamitud osali-

selt ra1dld.Tide ja kvaadritega. m1lledel näha olevatlp1ias Taltsid Ja

wes

pii ta jäänud Ukse hingetapp e1 -rcs1maldanud kahelda,et tegemist on uksega,
s11s n1Jletatakse teda sell1-Selt ka siseõue idamüürl põhjapoola8lla osa
'Vaatlu.se juures ('Vt. leht 13 ja 14).
Põh~a-lõuna

p511j amü.flr1

Vah~l

suunalisest uksest itta jääV ntll'k eiseÕlle ldaDlÜilr1 ja
koosnes absol.u.u.tkõrguse1 +97, OO m põhUisel t ehi m.sp:ra-

his t, mäd anenwl . pu.1.tu ~ naelu., kataBeIt1vi ka tkeid, tellise tükke ja ktUl.al t-

-28kl tug vat orgaanikat

sse kihti

S
pae- j

isaldavast ku.l tuurkihlst.

o~i

kohe ülemise müüritise alumiste lQ

p31J.u1d.v1de alla paud: d iikst ise kõrvale

lse~e

p~hja-lõuna

seotud

alltmaa 8

pool- ja kolmveerand artauni ku\Üi, mis nagu. olek id kandnud vMem.i1fi:r1 tta
elwniat osa ( t. leht 11, tähista.s 1)..
et

ue müüri vllIld

ent on laotlld kõrgusele +97.21 m ning et kuulid astlsid

el.seõue ida.milü:r1 p6h1w.iiiiri peal
kwü1.de. mis asu.sid veidi

lutise

k1ve~

~rgemal,

sisaldas kUJ. tuurkiht SWlrel hulgal sU-

iiilri "9"aetu (vt. leh t 11, täbis1:nsed 2,3) ..

- +96,91.11l al.gas sur!1

vai telliste

use idapi1da

Pl.U1põrand

ae idamü.ü:r1 alt

OA

8 (vt. leht 11) mädanenud puidust

JD1l~e

sel.t pauparanda järk,

suunalia

agu. kirj ldatu.d ltu.l inurkihtld.. Peale r31ld-

le 1lmselt läbisid pealeJ.' otud mUIir1 alu.se, kuid ulatusid ka

iseõlle põhj

ka-tusekivide

ende väljavõtmise järeJ.veendllti,

Itoosneva~

1l.rn-

peal oli halli savi la1lte, e a määrase1d - kas

ttikke, luid ning ilks sevile toetuv põhja-lõuna

~õunakUJ.

e JlÖöda idaSlae suunduv paekivi.

u.l.atunud p11da kagunu.rga ju.urde, jooksnud Umsel t ülemi-

~äb1

ning veidi kõrg

alt (+97~o7) llibinud ka põhja-lõuna

su-u.nalise ukse kÜlmise (vt. ~eht 14, t.12).
Osa sillu tiekive lebas otse pu.upõr

palja., et tegemist ei saa oll

a peal. KõrValepesikena veel. n11-

a pallpõrandaga. ns saadi kätte ida-lää-

ne suunalise l1.Itse künnise alt (vt. leht 12, tähistus S; +97,59

+96,91

!Il.

sl1n

).

Põhj -lõuna ewmall.SG t1kse 1dapi1daat lääne pool asus samal. kõrgusel
(96,91

) esimene h021 onta.alne paekiVi,. mia e

olnJ.ld aga lub1seguga seo-

tud.. Kivi t veidi m.adalamale (+96,86 m) jääb savist, tuha t, telliste ja

kata. ek1vi

tkeiet koosnev

p1Imaa~

kuhu. on aaet tud uks

piid

alumine

kTaaderkivi.. Kõrgusel +96,78 tu1a ad plida lõunapool.seet kül.jest ve.el 15
cm lõWla pool
vad 1kka

aUe seguga seotud paeldvid. Veidi alJ.pool (+96,56) Jiitku-

osal.1.se~t

lub1 eguge. seotud hor1aontaal.sed pa.e- ja põ11ukivid

jast ukse pi1dast lõuna, s.o.

Kivid moodu tavad
+96,80

.Il,

õhj

s1se~

suunas.

-~õuna sunnal~se

ku.id sel~est ca 11

Qkse kivJ$ünnise aluse alles

al.lpoo~ +.J6,69 jatkub kilnn1sest ~õuna poo-

- 29le horisontaalsetest paekividast põrsndasarnane p1nd.
8. Surfia (leht Il) annab ligilähadased and ed siinsetega.. kuid 'VC&tttd on nad lihtsalt

põ~a-l.õuna

suu.nalisest künnisest ida poolt.

Kui vaadelda horisontaaJ.sate ·paaplaatide kõrgusi põhja-lõtma

1i8e u.kse aspektist, siis ü.ht1Tad nad Viimase ·

-ida saanalise ukse näitajate

,S l11ma-

hoopis rObkem ltu1 lääne-

(viimase pilukflW11s +97 t 59).

da eee (vt. leht 12, tähistueed 5.18) u.ste omavahelise

-"aDll

S

ei tähen-

e .Ilääreml.sel

põhja-lõana sQunal1se akse prioriteeti teise. lääne-ida SQunallse ees?
Sellise kUaimua

võib u.kse vanu.se kohta kUll tõstatma, Jw.id

siin~W1-

res e1 tOhi Wltlstada UKse eesmärki - tihendada siseõue keldriga i-8. aH
hoopis

adal~e

ehitatud rWllBiga (vt • .leht 22).

Peale~

segab TaaUusi.

uk e ava täita.. VSl'ing ning se11epärast e'.S: saa k1nd~ak8 teha, kas llks ehi-

ta.ti Uheaegaalt aiseõQe põhJamUitr1ga (see pole ka 1se al.gse1t DU ksxgele
kUunti1nud, sest vertikaal.lm vttuk läbib miiür1 uksest lääne pool) vai ra1tl-

ti pärast miiiirt s1&se.

/

Sllrfj, 8 (leht ll) Ul.8JJÜate kihtide k1r3e1d1.1 ed vii'Yad aga mõttele,. et

naetatud suurte kartaun1de kuule sai nn. vundamend1na k su.tada siiski kõige varem Ltiv1 sõja. periOodil või

se~lele

järlJlenwl ae-gadel.

ae alt et

XVI sajandi1g1 raateiti hinnalist laskemoona niimoOd1 kuutada.
~eiaeks

tund s. et halvast! laotu.d

pUllpõrand absoluutkõJ:g1lDel ca +96, 9~

mau.r1

alt läks läbi slll.u.tis j so Ita

•

agU eespool öel.du.d, lang sid altlmise 1damiiür.i paekivid hor1sontaaleete p eplaatldeni ca 1-1,50 enne s1s$ÕrLe põhj

ühendtls konvendihoone idapoola

tUvaga elUle

ü.ü.rl. lõlb"'!"Qlla toillu.s

j~at

!damilUr!. ja sieeõu.e pah- -

j amiiiiri -vahelt?

SeJ.l.isel juhul pid 1 see asialgu sündima

äheJlla1t po.d.põranda {-f96;91}

körsusel,1s välistab l.ääne-ida su.UJlalj.se ukse kasat . . ee, sest see on ka
pu.upõrandast tundu.vaJ.t .kargama (+97,59).
Ca 1..50 m kangasel siseõue põhjam.ilUr1s"t tõtlseb 1d.amüiir tunduval. t, paekiviJnüür1 katkeile järgneb jaba

ne~1.

suurt VUDdamendi. põllukivi, milledele

on peale laotud veel. paar kihti paekive. Lääne-ida SUlllla.l1s

ukse põhja-

- 30 põ~1u.k1v1dt

poolee pi1da kohalt aJ.ates toetuvad neilegi ouured
de

moodusta-

künnise, mille lõunapoolses küljes on vä..hemal.t põlluldvide ja. lõuna.-

poolae lliida mü.üri

ahelole as "lUuJt. Umbes sellest j ooneet alates, kns

algab põl.lukiv1V'Ulldamen'l;, ei uJ.atu lm1tuurkiht enam nii kalgele idamiiür1
peale kui sama .milUri põhjapoolsema

kü.ljes.

aatamata selle e, et 01 t&tav puupõrand ja
tavasti illamise

sil~~t1s

suundusid näh-

iifirit ae altläbi (idamiiilr1 põhjapoolees osas) t toet~s1d

ju.ba käsitletud kihid ise siSealle idamüür1 paekiVidele ( ... t. leht 11, tähistused 1-10), mis jätkusid a1seõtle põhjamUUrinl.
Si.iani ei ole kõrwtatud lää.ne-1.da
(+~7, 59

uunalise ukse puupõranda kõrgust

- ) siseõu.e id ekülJ es sur:fist 1 kätte s&adllä 01 tatava peek.1vipõ-

randa omaga (ca

+97,84 .tn).. JUba eespool nähti, et :ristlkäi.

pt5randapind

langes põhja su.unas. Sell1se1 j uhuJ. ei ole teadaoleva.ta pindade kõrgu.ste

"ahe hirmu.ä.r tavalt sall%', ca 2.5 cm.
Kai. 'VÕrrelda põhj a-lõuna suunalise ukse künnia t (+96,97) siseõue 1da-

killje rl tlkä1gu paekivipõrandaga (+97,84 m), tekib nende kooseksisteeriisaks l1ialt suur pindade kõrguste erinevus (ca 90 ClIl). Jälgi o~ukorda.
normalisesri'Vaist trepiastmeist pole siiani tuvastatttd.

Kõigest
f!jl.

eeapoo1ki~jel~atast

koorub välja

h~potees,

et alles r1stikä1-

ehitamise ajal tehti kõneallolav lääne-ida suunalino uks s:i.s9Õue :1.da-

miiüri ühendameks otse konvendihoone ida-tiiba. rist1kä1guga.

Si eõu.e idamiitir1 paksendu.smUtIr lõpeta.ti ktUl. selle ukse lõunapiida

kohal. Tema Võlvaga võia toetuda. sise5ue põhjamiiüris nähtavale jäänud
võI viltsillale (foto 66).
Kuid kõigele vaatfJlllata ei laotud rau.dkuulidele ja
sest uksest kõrgemal seisnud suurtele põllukividele
ajal

~ääne-1da

r1stikäi~

suuna1i-

ehitamise

i i helYakvaliteedi11st 'Vahemiiüri. Konstruktsioon pidi olama teistest

eesmärld.deet

lähtun~d..

issugtlste t, e1 ole alust oletada. Et siseõue 1.da-

iiiir on põhjapoQ~se piida juures laotud kindlale al.usele, mitte kul

kihttle.

kõige par
gu. all.

11s tuleks ehk kõlle all.

u..r-

kahe läbipääsu olemasoln. Seda sal.gi ta.

ini lahtikae-vatud idamtUi.r1 tag.:me

XUflDl

1-5, mis on praegu varin-

- 31 Välja1:ieldud järeldus ·a base rtt ad

ku.i "fillitööd

Q~te

j a pinnasekihtide

kõrg'.lstel.

ü.hel paxaI:leetr11. Paraku puudu v d ü.lejäänud, .m illede o:naVa-

helised korrelatsioonid kontekstis kõrvalaSUVate mü1iride ja. ruumidega suu-

uua.

davad autentseid lahendusi

Sise3ue idamü1r1 pakstJnduemutlri

juu.r~a

jääb täiesti lahti eks 1

III

tema põ!ljapoolseat otsast lÕllnJa pool aaet evs ve3:"tj..1taalse aVa (41 cm x
4~

cm) otztarve. Jäljed tema

krQhv1t~d

olamasola, samuti räägivad selle kasuks pindade ee
lau.dade llihkllmlse n:1dQrda:n.i eks. Ava saaks kaudselt

kas li1..l.romise või paigt:- llsel$ ga
Läbj.m
Vaot~lls

9081 1

laudvO~derdige

pindadel eeldake1d

oo11~d k~rgand~d

.m1ng1 pale;1

eostad

ldId võimelu.si.

kuid kahtleAata on

siseõue kirde ttrga põhjar-13una. alluna~1ae tlkse (1?53 cm la' )

näit s. ot temae;1 juures avald.uvad mitmed timbereh11naetap1d. Kaht-

1U.6i tekitas pihlaki 1:le .MU. ja cval1.toeii. Idapoolsel sissepoole ett

·"vru. piidal. on
deldud~

n~li

al

n1a-

1st kivi naadreina lihtaalt neljaksndi11aeke t6õ-

all.es 5.k.1.:v1 jnuxes on näha kj.vi vä11sktUjel faasimise jälge. Alt-

poolt 3.k1vi kiUjea

n säilinud l.kse hingetapp (vt.. leht

U'..!oe piida taha jäi naar-..ivi kõrgUflel 497,32 m, de paeg

akoc töötamisseesa

~3t

tähistua 1).

kaetulla andis ehk

al~sp1nna .

Uks. läänepoolne pl.it

0

laotu.d val t i j

8

:f $lsi tud välisaarva Ot:1:l-

vaist raidkividest. Knhel tU nael kivil on Y81 t~ olAma.A, ko

ande.l, alu-

mioeJ., m;itte (vt. leht 13. tähtatUG 2). Ukse läänepool e pilda ra1dkiv1.
10 cm p1kktIse faasitud

nurg~

ja. valt n 1 vaheline p1kkus on 23 cm, valte ise

5x5 ca ja ldvi ouurim IPkku.ste Vahe 41. cm. Ukse

panuQd

ük~ paeki~i

tema

piida al1a on

servit!.

P1idakivide ja nend

ml.Ertua

id~oo16e

l.ao järgi ei saa tänaseni

eba~val1teetause

al1es~äänud

ukse raa.-

tõttu seoeten.a kuna....dae usega., mUl e kU.nni-

se kõrgus o~i väga .m dal (+96,80 m). Il.mselt on nii raidraam1stus kui Ukse
l.äänepool e p11d a põhj poolaed kCSrgemad aeguga seoind kivikatked (+97,09)
(vt. l.abt 14, tähistas 1) pärit perioOdist,

k~1

pinnast oli juba

Pr ....egust raidraamistu.st jälgides peaks "ähemalt ae
tu.d.

tõste~d.

olema lliiür1 siese

mIlr-

-

~2

-

-:fi (vt. leht 13) lõuna-vaa.tas kattuvad tugeva orgaanikaga kul.-

10..

(t;.ill1stu.a 5) ja alu.m.1s&1. k1h d jll a. .u.r:r:t 8 juures (leht 11 t

tuurki...

hiatns 2) aneltiiia1tutega9 ~"ähelap

tä-

u. vääri ad ainul.t ülemised puukatkea,

is (tähis tas 6) tähistaVad läbi vaa-' paupõrandeet (+96, 97) h111~eJlla1d jää-

neid.
1alcseto andmete põhj3l. jääksid SiHeÕI.1J3 62"1
ded li.ial.+ sl s tttika

kuid kõige

c.dalama

-~iibad6

dateerl ia,Pü.ü-

utaurkihi koh'ta on m1tlll-eid

k alldseid täholepsnekuid. tehtud. Siseõue kiidenurgas aslts ta ca +96,50

1 aõue l.õunaUiva III ka.ar1stu posti id'1ki.iljel. absollw:tk3z§.1sal

peal.

+97,19

• To tudQg faktidele, et mõlemas kohas an kultuur

"tulnadoodllSl1.k

1!lore~L,ei

h~

&lt välja

laka põhju.st loo a. et veel eiigavamal tma!

kihte esinaks.. S 11epärast peaks tege.m1st olesa&

~a

1seõu,e ltultu.uzkih1-

ga s mil.l3 ü.1a poole .meetri kõrgn.st vahet saaks põhjendada. jälle 1oodllal1k~

pinnavormid

iseärasustega.

ei saks: näib, et kõik llvikanstrukta1oo-

nid to tllvad ju. t s.ellele lOll tl1tn'kihi.le, mille tõ ttu.

~1b

seda 'pidada ki-

"'limüUride t ""anemaka. Samal aj al ai t$ata midagilinnuse puu- ja kiviehi-

tiste mnavahelistest suhetest ega ka p &ilmemisest.
Kõigele vaatamata on loagU16em pidada

nimetatud ld.hti

~kkagi

kllhn.g1

nII sajandisse kuuluvaks, mitte 'Varasemalts. Ku.igi kihid leiti Väga. madalalt~

selgus, et veelgi al1pool asunud

rati radioaktiivse sUainiku

-va1ka

01 4

söes~~d

puupa! 'd

järgi ning osu.tusid XIII

(+94,lS) mää-

8a~sndist pärins-

.ellest lähemal.t 811.po01).,

Vast kõi.ge olulisem siinjuureO
s

@

ven·3ihoone lõmat11vas, mida illdisel.t

see, et põ"lanud palgLd asusid kanpeElt~e

pinnase langu.s e poolest

lau.gj rnuaks kui põhjatiiba, sa t siiani teadaolevad keldrid on kõik konv&Jn-

dihoone põhjaltUlge ehitatud .
Siit

järe1d~bf

vp.ndihoone siseõu,

et kunagine platoc, millest hiljem knjunes välja kono~i

hoopis järsamate nõlvade a põhja ja lõuna su.unas

kui aede tänapäeval hoonetega kaetud terr1tooriumi all välja paistab .
Järgnevalt peatu:takse siseÕlle ld.rdonurga 1da-l.äärle S\lUDal..1se tikse

IHluJ.ävepaku. radioaktiivse eü,sinim 01.4 meetodil tehtud analü.tlsil.

Proovi tu.l.emu.sed andaid puidu vanuseks 530

40

aastat ehk 1420

40

a .. ,

mis tähendab, et kü.nn1se junres kasll,t atu.d puit võidi maha raiuda aastail.
1380-1460. Kui aga lahu.talia proon vanusest dend.r okronoloogil.1ne parandas

(kä soleval juhUl 40 a.), s11s oleks paidu. tegelik
järgi mahuka puu mah

Vantls

490:t 40,

Ule

a1u.mise aeg aJa ·ahemikku 1420. aastast 1500. aastani. 6

usuta'Vamateks nendest daatu.m1 test võiks pidada koos dendrokronoloog1~ise

mahaarvastamiseg

tav oleks, et

nv

perioodi 1420. east st 1500.aastan1, sest

vähemu.su.-

saJ. lõpust - XV Saj4 I poolest pärit pUul.ävepakk sajan-

deid vastu. peaks. Isegi 1420-nd ad aastad Jäävad li1al t varaseiks pnu,

va.s-

tupidaWSV61met arvestades, kIlig1 r1.at1kä.igu. iihe oaa ehitusELlage. anttld

aa tad Võiksid kokku. langeda..

eile paku:tu.d al al.ised kr1 teer1u.m1d on n1.1-

gi su.ured, sellepärast ei saa erillat tähtstlst omistada ka
pidi tekkima pUll. maharaiumise Ja kon.k:reetseks lävepakuk

SJ aVahele, mis

taõtle:a'd e vahel.

Samu.t,i ei ole võimaJ.1k teada, mitmes u.u.endatud lävepakk kõnealune oli.
1il1 tege.adst on U

saj. lõpust pärineva pa.1dllga, siis kut1lu.b samasse

aega ka lävep akku ÜDlbr1 tsenud puupõr and ab s oluu.tkõr gusel +97,59 .m. JUng11
määral tuleks arvestada just sell

tasapinnaga x'f saj. II poole ristikäigu

põranda kõ:rguste jUlU'es. Kuid siis eJ. saanud samal kõrgusel enam. siseneda
iseõue kirdenurga põhja-lõ\Ula sullllalisest u.kaest ruu.m1 1-5 (kõige kõrgem
künn1s ca 97,D9). Kuna künnisel. saadi kätte kõrgus +96,,80 m, lükkab see
ümber väite, et ust polnwik1 siis olemas.
üJ.d1sel t näib, et kompaktne 20-30 cm. paksune kUJ. tuurkiht sai lävele

koguneda alles pärast selle kä1gu.st ära l.51ge.m.1st, seega tunduvalt hilje
pu.u.lävepaku ehitusaJast. Ku.ltuurk1hi peksas ei v{j;jmaldarmd ju m1n81tl1st
kas1ltada.
Leiu aine s

Ida-lääne

uunalisa nkse k.ül:lnise !mJ. narkihist saai1 leide põlUJ.isel t

kUltuurkihi alu.m1sest 10-16 cm-st osast, mõned ka puupõranda pealt. Sl1njuur s piliitak e 1se1oomu.stamise jtlures lähtu.da puulävepaku dateeringust

-----------------,
- ----6 ENSV :A Geolo~g!a Institnut.

Dateer1m.1skaart 415.

- 34 ning võrrelda
XV saj.

le1~a1nest

~I

sellest aspektist.

poolde On dateeri tud kaks kannu või kau.s1 külje katket,

mis .mõlemal an gl a suur i tud a.1nul t sisep1nnal t (üks kollakasprtlWl1ks, tei-

sel katkel on gl.asu.ur põlenud,

t11hm1lmlÕ-)

mittekvali teetse

gl.a~D.riga.

ad

O.Dla ad halba töö"tll1st ning nende valmistaDdse ju.ures ka.sc.tatu.d punane sa-

vi ei ole puhas.
XV saj. II poolde, rohkem si.1skl XVI saj. tundemärke omab rohelise
glaill&U"iga välispinnal.t
11~stab

kae~d

kamu ltU.1je katke, mille alu.mises vöötmes

teda sälguline ornament, üleval pool aga sissetöödeldw! joon ja

l&1neornament (foto 8:1). Kera;Ja kan.nu. kü.lje katke<! "VÕisid nende t~sevasti

ahmunud välispindade tõttu pärineda grapen1 telt. su..ur&l.e grapen1l.e on
k1lldlasti lmul.untld 4,5 cm pikkune, murdekohalt 3,3 cm läbimõõduga jalg
(foto 4t 2). Xas a:Snu.l t 8188- Või. ka mõlemad pinnad on glasu.uri tud teisteJ.gi nõu.del. eJl8JIll1ses omavad nad põlemise tunde.mä.-rke. Muudest e:riDeb väike,

padeljaa

XlÕtl,

mis kettakujuliselt

(Il.

kokku surutud (foto 7:3).

xn

saj.

kasutati glasu.u.r1 tud nappkabJ.eid. Uks tLlmekollaseks gl asllur i tud. sisepinnal nagu.
(~oto

näpl1"faju.t~själg1

omaT kahl1 katke tu.l1 välja sama künnise pealt

22; 1).

Ja korrektiive peaks tegeJD.a kedrakeraa m2118te pottide-kaussideg1 osast
seat pole võimalik, et ku.i nr:d. asusid dateeritud pu.tüävepaku peal" oleksid
nad temast vanemad. Ka need, si.1t v'd.lja Võetud kedxakeraam.1l1ste kw.ss:l.d.e
katked on valmistatud purrulisest saVist, põle tattld mi tmeld.h1liseks ning

oma'fad klllj paksuai 0.5-0,7 cm. Va.lm.istatud 'VÕiksid nad olla vähemalt XY-XVI sa,j.

Samasse a3 aTahesee peaksid .mab:twaa ka linnu.sele taü.pU1sed kollase-

-rohelise

gla~uriga

kaetud keraamilised põrandak1vid.

agu seleub, kattub küllaltki suur osa dateerita"fatest leidtldest lä"Ye-

paku. vantlse.ga. Rohkem võisid nai olla valmistatud ja kastltusel kiU1 XVI
saj andil., kuid knlttlurkihi paksus võ1ma1dab seda täiesti uskudaeaske.mini määratavatest leidLldest saadi samalt kiU1Dieel ii kontsaraudu.
j

aknaklaasi k1l.de, millel, tõs1 kUll, esineb ka keskaj ale iselOOJDlll.iklm

-

aervapaksauõ.1.lSt.~

}5 -

ku.1d veenvalttõestust XVI saj. kasuks

S$$

elati el anna.

Mi ttatüüpilistest leidlldest aStla pWlpõrandast 5 ~ kõrgemal keraj a
f'aj sneakanna või kausi .küJ.je katke, m.:Ule välispinna katm1.sek8 011 tarvi-

tatlld l.ill&-Valge kombinateioonldes gLastulre (foto 21::3). Jääbki m.5istatusek , kuidas mail äärmisel. juhlll XVII saj I>

dateer1tav~

raj anaStlõUd te:lst&,

keskaegsete huIka sattusid.
Siseõue kirdenur,gast, sealjnures ka sama kü.nnis-e alalt alwnise-st va-

:ringukihiat, mis möll s kohas oli segunenud ül.em1. e ktü warkihiga, lisandu.s

eespooln1me tstu tele ju.ba. 1ll1sa.egse1d e e eid, mill.e st enamus ei ol.e kill1
dateeri tavad. Loetleda Võib mitmeid stlureraaid ja väiksemaid haagi vasto.se1u,oletat~va.sti

"fä1ksemal.

vonkrir-atta mutri'V5tma katket, bi..n etappi, mis sobis

uksele (pU.ll sees olnud osa 8,5 cm pikk, tapp ise 5,5 cm) ja

jällegi aknaklaasi kilde ilma eriliste

~demärkideta.

Veel Kord peatut3kse sur:figt .nr. 9 lei tu.d: (vt. leht 12), a,beolu.utkõ:rgu-

sele +96,65 .tn kaotatud llliiürivssaral (;foto 17: 3). Vasar on korral1ku.l t 166deldud, tUdpfr..ku.seks mõõdet! tal 17 cm, Vasarao a la1us seal.juures - :5 cm.
PUllvsrre jaOks JllÕel.dud aVa m.õõtmed on küll

V~aa:ra.

kaalU 81.1maa pidades

veidi napid (ca 3%2 cm) ..

9. surf1 läänepoolse vaate

pllU.-

ja põlenud kihtide pealt ku). tuurkihist

saadi veel toruja otsaga grapen:l kandenäsa katke, mis ei olnud glaSllur1 tud
ning

O!i1l1S

tu.gevaid

tahmllmi själg1~

Katke 011 6 e

p1kk j a tema otsa lä'b1-

mõõt u.laiius 3 cm-ni.. Glusuuri PD..u -tu.m.1ne v4...itab kii.lJ.al.tki 501lcldsele vanu-

eele - XV saj., ka. XVI: saj.. algusele.
~iseõue

.t'andat ning

1dakalje

rist1kä1~

lõunapoolsest osast, kust ei leitud põ-

is koosnes rohk'Cm ehltusp-zjl.b.1sest p1nnasest, saadi hoopis

rohkem laide kuiiseõue ido.kü.lji:!> põbjapoolsel t kaerieta alalt.

Ehitusprahiae nõrga orgaanUaga kUJ. Ul.tlI"kihi v anu. s selgitati välj a
miit.1tide abil~ Nel.j~st n:ülldist koJ.m määrati jällegi. rtI saj. viimasease
veerandisse,. Riia vabsl.:inna kil.l:l.:ng vermit1 157 •• 8., J.592. ja 159'.a. pär

e ad S1g1smund III k1ll.1ngid.. .Tei teet -vanem, XVI saj. algl1saa löödu,d

mÜ1lt kl1jU.tab endast Ungar1 denaari Lu.dwig II aj ast (1516-26)4 f o t o 1t1-4).

- 36 XVI saJ .. nellldest leidu.s nõrga orgaanikaga ku1. tu.u.rld.h1s
kaspruuni ja
•

~ohelise,

puna.-

ustjaspI'uun1 glaau.ur1ga ainul"ti s1eep1mlalt kaetud grapenite,

kannude ja. kalleside ka1ikeid..

Samal ajal. olid käibel ka välisp1nnal.t bele-

pru.uni ja sisep1nnal t halliks glastlur1 tud reinike:eaaotllised nõUd (kild on
11i~t

väike d.etailseks u.urim1seke). iJl1d samal kõrgusel ja samas lewis

lamaa üks allure ho1distaldri.ku. katke" SelJ.ised sisepinnalt rohel1stes-valgetes-pru.un!des toonides glasuurmaa.l1nguga. austatud taldr1ku.i.d saadi ee1,m,1.ste aastate kaevamistel hulgaliselt keldr:ist K-2 ning nai ei ole mingil
jnlltü. vane ad XVII sajandist.

' lia L ~ nõUde katkeid esines ohtrasti - kokku. 17 tü.kki.

Kedr eltera

Küljepaksused kõiguvad neil 0,4-0,7 cm-ni, lw.1d põhiliselt domineerib
kü.~g.amus

0,6-0,7 cm

katJteid on pärl. t nõUde kiUjeosadeat, esineb ainuJ. t

üks lamedapõhjalise llurda nin
lõigatud serva

0

üks veidi Väljapoole lta1l.utatu.d ümaraJ. t

a (:foto l2:2). Küljepaksused vÕib lageds a1nsataks näita-

jateks. mis mingU moel varieeru.vad, kU.na savi koostises, põletusastmeSt

ka

ta..~..ttmiae

.määl.·as on nõu.de erinevused m.in1.maaleed. Taatlldes siseõue ida-

külje ida-lääne suW1aliseat kannisest ssadad
ki

~u.de

vanlleele, Võib si1nse1d-

1. saj. kasu.tatu.1ks pid.ada.

16 akrlakl.aasi killu.st on neljal retuseeritlld servad, mille järgi. ot-

sustades nad

~õ1sid

tarvituselolla keskajalgi.

Leiukõr~sed

ja -kihid ak-

na.lüaaai osas ai erine .t:lingil moel ..
Ehitaalika. keraamika alla kutüu.vad 9 keraamilise

õrandakivi katket,

mi12est Viiel võib naha rone11st, neljal kollast glasnur1. !e1ste hulgas
asus ka tl.ks

uuaaegae JD11stska glaswir4:tud ahjuahl.! poolik (foto 23: 2).

Linnuse leillainese hQlgas küll ju.ba esindatud, kUid sellegi poolent
märkimist vääriVad neljakandlli.sEl kojaga li,lgendsangaga ripp1ukk (8%6 am
u.~dandmed,

cm pikkWle

koda 4x6,5 e ; foto 24:1), terve, kumeralt lõppeva. teraga 17,2
u'lpea

Q

lauanuga ( oto 28:1), Ü,J.t2 töö- ja -veä1 Uhe l.nanoa

atke, Bok.usa:t'vek\ljuline uksehinge lõpe tus (t"oto 25:"3) j a uudse .ning selle-

tõttu ka "lfäärtualilruJna laiune teiste aeas akna t1naraam1de ra&1a.ot kinnittlsvarda katke (.foto 26: 2). Kõll! neid Võidi kasutada XVI saj., kõige kahtl&-
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se.ad on soktlsarveku.julieed hinge lõpetused, mis sobivad ka XVIII saj.
paigutada.

Sieeõne idakalje lõtlJlapoolse kaar1sttlaln leidu.de htUgas domineerib
seega

1kka~

keskaogne le1u.m..a.terjal, kuigi siin ei nimeta.tud kuju. kaota-

nu.d :raudaee eta 1:ragmente. Et mÕIJ1ngasi kõrvalekaldumisi esineb, on linnu-

se le11ainesele

~seloom~lik

ning tuletab meelde, et kihte ei eaa täiel1-

knl t usaldada.

Siseõue 1dekü.lje põhjapoolrJem osa, kus õuxfiJn1sel ereld;ati ka tugeys

or eC'.anikag
maks~

et

1tuurk1ht

v~iljaepool

f

jäi leidade pocleet Võib-olla sellepärast

aes&-

surfi eemaldati sealt ainult ehitusprahine ku.J. tuurkiht

nagu. siseõue idakiilje

lõu.na~(>olEtelg1

ristikäigu alal. Tugevama orgaanika-

e1eaJ.dtls ga kultuurkiht jäi seega sügavamale, n €t1 näitasid 1. ~u.rf'1

vt.

leht 1. tähistus 1) andmed.
-xn-X'fIJ: saj. materj al1st Võib siin nimetada läbiroostetanud kolmnu.rke~

pikk; foto 24:2), punasest savist

ku.ju.ga luku koda (kll.lg ca 5

ahju lamekahl1 :fragmente, mil.lela oli peaUepinna1e siasetöödeldlld taime
stilisatsioon (foto 23;1) ja 2 aknaklaaoi mittemidagiütlevat kildu. BOhkem XVI sftj. tundemärke eVivad kedrakeraem11ise kallei ümardatad pflet~a

serVa kotka ja 2 ak.nakJ.aaei tragmen ti, millest ü.hel on säil.1nud 2 ratl.lseer1tud

arya ning te1sel s maalingugB kaUD.istatu.d k1ll.D.l, tinaraam1 Jälg.

Kuigi kuju säilitanud, kuid ajal:lstesse raamidesse lllit tep aigtJ. tZ;\tavate

le1du~

hulka võib

lo~

de 2

su~rt nael ~

(pikkused 24 ja 16,5 cm), ole-

tatava 11 buveoki ahenoLl.ellIl1. ja arvata"ssti. bobur11stadel.e kuUlunu.d rawl-

pandla (6x3,6 cm; foto 28:').
agu selgUS, e:t e:r1nenlld ü.lemj
6e1t omavahel, keske.egsele

at~

elu.tege'VUsk1ht1de le1ua!nes olt1li.-

aterj al.ile on kõikj al hulka sattunud tUlsaegeet,

mis räägib kihtide segune isast, kuid siiamaani siiski mitte nii suurel
määral, et kindJ. a.sti

S2.akS

väita eesmärgi pärast kultuurpinnase ühest ko-

hast teise transportimist.

Uldistades saada.d leiu.a1nese dataeringuid Või.b väita, et läbitöötatud
elutegevuspinnas Võis siseõna ldSküljele korjuda kõigepealt XVI sajandil.
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4. SiDeÕlle
I r1s~ikäi

eule

pillari (xotOd 47,48), mis asub
põhj a ~i1va

iseou
siseÕlle kü.ljes ära Jt

põhjak~je

tud einna jub

Sll

ee. imiae .1 soks

vati p1:nna

ei äurfitl1d ~sol ~a

randast

kuni ltatldvate müürideni juba 1978. a.,

i

märg

dis käsitle 1st ju a 1975.-78. a. hõ

a

p

ri

a ekih ;ice
~ti.

todega

11s

urimistööde jooKsUl

veenvaid tõendeid eelnenUd kaevetöõde juures põ-

iseõue põhjaküljel

1 79.

konstruktsioone

a sise6ue põhj amliUri kon-

raamidesse mahtuvate

and

ingel

pinna t ullesti.

as

Väljaehitatuse astet ristikäigu loomise ajal, teisalt

aga raskendab tunduvalt res alU'eer
s

. tain

Yar

• Ilmselt on

konvendihoone perioodU. tthelt poolt väJ.jend1lb se

ris tikä gu ·ä......,.;.....,.se.it
s1seõue

neist enam Uhte

iseõue kirde-

d. Sealt saadud rohke leiuaines 181vas aruandes.

-7 ette jääva avarat pinda lihtsal.

liati kelder

s1seõu

iUevaa e sa.aml.seks, e ' kergendada järelvalvet eksk :vaato~1ngu.

pealeg.i .väike ru.wn

väl. "aveo ajal. K-7 'trepist idas tuli päevaval.ge1

-1~

( oto 67),

11 ateavet siseõue põhjakalje
aeva i

ka a täps et

is

SamIl

rist1kä1g~

seegi

' i tüllJendat1. lootases aasia

kohta. Ruumi

-11 lõunamUüri

isGÕu.e poolt lahti (foto 67). Ette öel-

des jäi raumi K-ll otstarbe kü.s1mu.s lahen ' ata, kl11d kÕl.g1 nende kaevetööde läbl vi .

e

is selle eest rikkaliku. lei14a1l1ese, mlllel käesolevas

pa tükis põhiliselt pea

t - segi.

KeJ.der Jr-7 ees tulid näht vale rl.stJc.illikukajull.sel

tud paeplaadi

moreanile pa1gu ta-

(l9oxl35 e ; v • leht 10). PaeplaeMlid ei ulatuntld toodud.

piiridest kaugemale, milles&. järeldatl, et ndega 011 silll1tatud parema
käid avusu hu.vides aJ.nUlt ke.l<ler K-7 esine. Kuigi üldandmed

kõ

ikivid ga

8Ulu.~

ti kõige sagedamini hansalinnade tänavaid ja turu.plat-

se, on nähtavasti sarnast
nas näi eks

ä1davad, et nn.

k! idega kaetud

11nn~ste

' atakse kõnnikivide paigaldamisast

siseõuesidki. Tallinsaj. I poOlel. 7

7 Upra ,H. Baekinnistu Tallinnas, Raekoj a plats 15. Ehitus ja
nr.2, 1978, lk.66.

'h1tektuur
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P aeplaat1dest lõ

58 e

hi

ore\;~np

;;lflQsid

(v-ii. leht.

U.ua as Gl'w.d t.:L nö

endi pz- .1:illis tähelda l. p al.mis

s

r

tugevamate ehito.stegevusj " gedt:ga kUlti ko-

& ~u.mi6t

itõrgema orgaanikag
gtlpah.1.lSG

, sse jää

lOt

lÕl.ge u:a., t;' lis u. cd

s.eel abc lv.u.tkõrgusega +j8, 2G

ee

s

~t

nl ila.~

-vce~

a ol'Gaanik.:;. . lru.J. - u.rkihin

(.98,73 m), ktiid ...,e~la jä g.imina lal.

1,~,3.4).

dh t

u~tuur1d.-

J?a6plaadidki ..
vahe'tt:A,s.andi t

a s l.ü.a '~t1o':l .... ei olnu.d võimaJ.ik. Il.m-

on ü.l.OJn1sed elategevuskihid välja ktljunentlä. linnu.ses p r

senwl

mõisa ajaJ..

lCLu:mlalia 1 t mõjus, c 't kold:ci
sa~ju .l.;ud

-1 1:1'cpies.l.s o

munaJ{ivis111U1;;llJ6 jtugedel.e. Oule 'Ci jo
võrre~da

gu03e siseõu.e alale. K .

li),

illu.~1s

trepi eest piisa G;ose .katl.-

-7 i.repieai:39 moreenpinnat3E.t

(+<:8,07 .:n ;la ;':;8,02 ru») siis jäüb 1 ootU,:;) , e1l ee

katnud

proll.i..:.id es e.i

riksearitakae veidi sQgav

kõr&I\lS "

atovasti tervet . isoõu.e

al •

.ueiuaines
1{õnn:i]õiv1de pe.:.l.o ladest u.nu.d
kul t urkihis t

. õ eti

mis enamuses

~umJ.se

ä.lj a pur ..tnemud,

sid XVI-

t suure org

glaSUUT it

l.d kaanudlj-k, u.sside

man.taar

St

3

ka rohr.:l.lsBd "

mlllest lä

dus K-7 trepi eeski 0

kas,

kuul~

lt d.rak~raam.illso

poti-:iM.tus1 ka -ka t, .LUis

os~lclle

t~anud

leipin-

0.6-1,:;

s läh ma vuatluse järel nappkahJ.ile.

hobuseraudu. hanke,

vas~aidk1

J'_

servaosa, mis kUlje- ja uJlrdefragm.6-YJ. tide seast sU.llla hak-

Da.teerida e1 õnneatu.nud tjönu e, kontsaruudu,.
kat~id,

ter-

ubki nende puru.ne: ise hii . otldes.

dade tõtta ku.ju taaid --;'nd1s t ehk keedunõusid. Iilll.j epaksu.s1 eaine
piir'2s. Ainu.

Cllliü,

saamist nõud.e Jmjll.st \:ieklstas aLlesjäänu.d kUdude ira

lselooma1ikult siseõue ja ristikäigu eespool andlQfrsi Qa.

e

k~tkeid,

II saj. alguse tundemb.:rke (foto 4:1). Gl.asuuri

värv1de .... t do.mineeri id kollakoo, pruunikaä, vähe
vi.klikW!la illevaa

anL~asisaluusega

~in

ö"rl.ll.iAu pandlaid, 'l/i-

_piiruj ai , reu.dl"õngaid e so mels1isat'naaeid

{10 ja 13,4 cm pikkuoedJ vt. fotod. 27: 1-2

Kaskaj a-uusaj a pi:,l.rim.aile pai.ga.

~fiiakae

ülle vask!)aj a de.!orillt: (;)..\".·il.ilud san-

ga vastu.se (vt. foto 33: 2) ja 62 cm piklmse tabulise akna tinaraami hoide-

- 40varda (:foto 26:1 ja ;).

24 aknaklaasi k1l1u hn1ga t näisid 7 olevat

~almista~d

kih11isest

klaasist, seega või val nad esindada värvilist kl.aasi ning selle valmistamise menetlu.st silmas pidsles pärineda hiliskeskajast.

Eespool kirjeldatad leidude seast kõige näana1rikka1maka osutusid
reinikeraamiliste karmu.de katked. Uu.e nähtusena linnase leiuainese hulgas

kerlt1s:l.d esUe JB.edaljonide, teksti ja habernike meeste peadega kaetud kannud (:foto

~8'1-5).

1'ähti ning nwnb.:r:e1d on nende interpreteeri..mj.seks liialt

vähe säil1nnd, kuid üks ter-ve medaljoniga kild, ku.s kujlltatakse kõrVale
vaatavat mehe pead, õrmestus kätte saada tervena. PeaJ.e mainitud elementide oli kannude kaQnistamiseke kasutatud veel madalreljeefse t§ime1ehega
varustatud ornamenti, milledest kahjuks ühtegi terviklikku lmjunditei saanud katkete nappu.se pärast kokku liimida. Ilmselt sattusid ku.lttlo.rkihti
~älleg1

katk11.ä1.nud nõu fr8.f9llend1d. Ka bartmanskr1.lgideks kutS1ltavad kannud

olid g1.a.811urlttld prwm1täp11isteks t sisepinnalt aga hallideks .. Sama glasuur

kattis

SaJlllt1

Uhta aämpimata uurde- ning sanga osa (fotal2l:1 ja 17:4).

Analoogseid kanna on õlge riJckaJ,.ike ornamendinlotii idega teada P1r1 ta
kloostri t. 6 B ... eeheU: paigutab nad ornaJllend1. vallrdstamiatehn1ka ja gla8W1r1de värvide järgi XVI saj andi II-Iil veerandisse ning seostab sarnaseid

kanDe Kölni, Frechani '95i Siegburgi toodanS1ga. 9

Xu.1dsämp1mata YlWU'de~

keraJa killje ning teksti, tammelehtede ja habemike mehepeadega kw.nistatu.d
reinikeraamilis1 kanne näitavad ka Skandinaav:la, konkreetselt Lundl ja
mö lIUluseWllide vä~japanekud.

uks neist kannab aastanumbri t

~510,

al-

te1n

1;00. 10
8

!aam,J. P1rl. ta kloostrivarem.ete 1978. a. väli.g,ur1m1stest saaia.d srheolooRilise . leiu.aineseanalaUSe Tallinn, 1978 t lk. 6-7, fotod 1}-14.
ns1klr1 DWI arhi1 vis.
.
~amm,J. Pirita kloostrlvaremete 1976.a. arheoloogU1ste kaevanUste l.eillainese analätis. Tall1nn, 1976, lk.S. Xäs1kiri KRPI arhiiVis

P-2927 ..

stad tke~orschung in Dresden. Forschunge.n.e1U" äl teatan
entw1cklung Dreedens. Berlin, 1970, lk.144.
10 WahlÖö,O. Xeramik 1000-1600. I evenska :fWld, Archaeologic:a Lundensla.
Lund, 1976, fotod 475 ja 484 (edaspidi ablÖö).

9 aachelk t

..

•

JIJ

- 41XIl1g1 TÕrdluaterjaJ.1de loetelu. võiks

~ätkata,

piisab siintoodu.stk1

koha1.11te kannude paigutamiseks XVI saj. 1õp veerandU kasutatate llD.l..ka.

Samasse ajavahemikku. ehk isegi XVII saj. algusesse kuu1nvad teistegi remikeraamillete kannude katked, .mis 1e1 t1 kõlllllk.irtdest kas 1 m lääne
VÕi ~,5 Ja ida poo-lt (:foto 17:1-2). Bendeg1 ju.ures esineb leheoksa mot1i~

ja väljaveuitatu.d rombikujutistega kau.n1stusVtiönde1d.
attematerj aJ.1na on tarvitatud pruuni. täpilist, helepru.uni

~a

halli

g]..S.suur19 Uhta katket iUejäänute seast tuleb pidada kUll -vähemal. t saj andi

Y5rra ",anemalt , eeda Jllst töötlu.se ning halvakva1.iteetae glasu.u.r1 pärast.
Iu:! lti.rjeldatuUe 11sada eeJ.m1ste aastate kaevetaõde ajal saadu.d

re1n1keBaam11ise leinainese,

~i1s

hakkavad selle keraamiksliigi leiukoh-

tadena korduma siseõue põhj ap 0 olne tiib koos keldritaga 'K.-7 ja 1:-2 ning
siseiSue lõunapoolse ristikäiga kõrgeimal paekiv1põrandal aEWlud lml. tuur-

kiht.
R\1umi 1:-11 lCSunam.ü.tir1 s1seõl1e-pool.se killj e ääres läbiltontroUi tud

ktll.tuurk1ht Olell.8so1evale l.e1waaterjalile midagi ua.t ju.urde e1 andnu.d.
Sel1epärast

po~e

otstarbekas p1kemalt peatuda rattakestega

k~ustel

(foto 31:1-2), raud~u.sikal (foto 30:2), tõõk1r"feste osadel, vä1.keseml5õtmelistel hingetappidel. (foto 25: 3) ornamenteeritud luu.st noaptsskedel
(foto ~7:3; foto 38:1 ja 4-5) 3a glasuuritud nõUde katkei! (foto 3:1).

III ristikä1gu. p1.ilar1 edelanurga juurde oli ca 45 cm pakSl1sesse
klütQurkiht1 jäänud 8 cm pikkune lWlst oletatav noapea (foto 37:l),ille

7-tahul.1st p1nda katsid kahest kontsentrilisest ringjoon.est koosnevad kau.n1atu. ed. Jlot;1.1v el ole ise täpseisae ajaliste.se raamidesse paigutatav

ning

selle~ttu

dateertt! noapea XVI-XVII sajandisse ..

Peale ma1n1 tu te koguti kaevand1st 42 kivikatket, millede htügas va-

litses rohelisteks glasuu.rl tu.te tilekaaJ. (ko11ase gl.asuuriga fragmente saadi 19) .. Kat:.lsekivUragmente fikseerlti 78 ja naelu 72 korral.
Siseõue teiste ktUgede kul.tu.u.rldhtidest eh1tusl1kku

keraam~kat

selli-

sel huJ.gal. Vä.lja el tulnud.

Buumis X-li tlll.l absoluutkõrgu.sel +99,70 m eeJllal.dada kõigepealt ca

- 4220 cm pakaun8 põlem.1sttJnnustegs kultuurkiht (vt. leht 22). Sellele järg-

ne

ruumi idapoolses osas ca 1

Al

ul.ataaes paekivitükkidest. tu1epesa:1est

Ja Si:S 8etunwi pu.ldu katke1st koosnev pinnas (fOto 68). Rllumi läänepoolses
kU.l~ es

täi t1s seda enam-vähem iiht1ane varing. Absoluutkõrgusel +97,80 m

al.gas ruWD1 ülemisest Jm.ltuurkih1st tunduvalt twaedam ja orgaan1karikk am

el.utegeV11se korr1s, .mis
deet laotud põranda.

~aotus

i1htlaselt üle ruWll1 pae- ning põlll1ld.vi-

orisontaalse põranda abaoluutkõrgu.sen1 mõõdeti

+97.56 m. Selle kohal on näha allapoole (Kelder 'K.-7 trepi suunas) laskllvat

setsue põhjami1i1r1s. Ru.WA1 idapo01ses külJes hakkas Võl vikald

val'Yikanda.
~ook

a paral.leelsel.t põrandaga.
BIl.WIl1 X-li (32oxl50 Oll) lõuna- ja idamüur näivad olevat laotud ilheaeg-

aalt 'Ysatu siseõue põhjamü.üri. LäänemIltir elli tati ilmselt klmag1se ruumi

81ssepääSll su.lgamiseks. Bu.um1 kagunurka jäeti a'Ys, m1l.le laius s1eeõuepoolel kUl.Jel 011 53 cm ja põhjapOOleel. 60 cm (;foto 69).

XõneaJ.use ruumi UeInisest ku.l tuark1his't saadud leidudest d atedi t1

keskaegssika aknakl.aasi k1lde (foto 36: 2), nappkahli, kedra (foto 12: 4) ja
r 1nikerB8111ka katkeid ning falkone-ci kuuJ.e. Killlaltki ter'YeD.a alaJ.h01dun11d hoba.sepWlastam1se hari tundub olevati
jäi peaJ. t
"fäl~a

UtlSaeg1l8

(foto 30:1). Lahtiseks

lalJIeraks töade1dud ca 9 cm läbimõõduga 6 cm paksusest paeld.v1st

vormitud lavatoor1u.mti:ivi sarnase raidkivi otstarve (fo

.1bsoluutkCSrgusel +98,60

JD. -

98,90 m 011 XVI sajandi lõppu

0

43) •
~1mal1k

paigutada reinikeraamilise kannu killjekatke, m111e keskfrUs1st Uespoole

Jäi 'Yäljavanitatud

romb~jut1ste-

ning allapoole mingite laiemate välja-

dega kaetUd vöõnd (foto 19). Väikese võtme käepide ja arvatav 1ihara1u m1-

se kirves oma 'Yora1 poolest keskaega enam el

bi (1'oto 24:4 ja foto 29).

Uus aegsest materj alist allpool (+98,03- +98,3:3 m) pUlltut1 uue t3. kokku XVI saj. lõpu -

II saj. aJ.gu.sest pä.:r1 t re1n1keraemil1se kwnu. kildude-

ga. )(äärata ei suudetud luiske ega kahepoolse astanguga teral. t rootsu.le

alaminevat tõHnuga.
Buumi

x-

1 pidi X I saj. I poolel horisontaalne kivipõrand katma ju-

ba tervet ruu.m1. sest ühtlaselt põrandale lOOeatanud ell1tegevuskihi alu.m.1-

- 43 • v.Plette.nbergi Riia hõbeltUling Oll 'Vermi tud.

sest V"õondist välja tu.lnud
1535~aasta1

(foto 1:5).

Uld1selt ei erinenod ruumi K-ll pinnas oluliselt siseõae

põhjak~lje

kul.tl.1urkihtidost, mida iseloomustab Sllu.:rem l.1U.saegse leiumaterjali. osaka81
keskaegse hulgas ko.1 teistes s1seõue tiibades ning põrand &-:, katuseid v1de
ja naelte arvukus .. .Ku.1gi-võrd sel-etab seda konvendihoone põhjakülje keldri-

te ktUlaJ:tki intensiivne kasatamine XVII-XVIII sajandil, mida kinnitas

1978.aastal keldrist K-2 saadud uusaegne laineines. ll
S1seõu,"3 lääneküljel paiknenad ris ikäigu kohta on andmed veel napimad.
kui siseõue põhjaküJ.je

OSS3.

Siseõue lä&'1ekUlge

1l.rne~3'tab

konvendihoone

lõtmatiiva I korruDe kõxgtlsele tÕlleev 8-astmeline trepp (vt .. leht 22). Tema Võimaliku funktsiooni 'Välj aae:Lgi tamise aj al tekkisId. hüpoteetiline ka-

hekormaelise ristikäigu

~to.

Treppi mööda sai ilmselt a1ae6uelt

0

se

suunduda konvendihoone J.õunatiiva 1äönepoolsesse ru.wn1 II-ll ( ..t. leht 22).
Trepist lCSunasse jääva v?Jlv1 katke pealt aaadi 1978. aastal ü.l1ata al. t pa1jll
glasuuri tud. põrandaldvi.de

tmaee.

Samas puha.stati välj a ka hOrison taalseid

paer>laate (+1.03,12 m). ! eid peetaksegi käesolevas uurimistööde staadiumis

riat1kä1gu. oletataVa. Il ko...-rl1.ae p61."andak1videka. Siseõue
'Yas on mtitixid II rorru.se

kõr~sel

(Jue

a.vaneb siseõu.e pOOle

Võimalu.so l11,k1Jmi seks riot1käigu. I lrorrll.se 'VÕ1.vi peal. Sise-

locx1entlrGa~t

põhjawu'l1r1.

ja 1datii-

all.a varisenlId, siseõue põbjaküJ.jes aga

konserveeri t1 arvatav u1 saave II korru.se tasandil. Se
ning pid 1 and

~õuna-

li:iheb toinegi ust meenlltav aVa samaJ. kõrgtlsel 1äbi sisetSue

Olllotldil:-

räägivad kahekorxllselise xist1kä1gu kasuks kolm tähe-

lepanemt.

Trepist põhja suunas kaeva i läänetorni. (1-13) ki:rdenurga juures lahti piUar ja. lä.c.:metorni põhjapoolse mliüri V'älissainas mingile küttekaldale
kuuJ.u..nnd lõõr r mis on kas ee-lnenud konserveerimistööde aja1 või iimberehitus-

11lteJ. ee3IDlirkid el kinni laotud. Piilari siseõ\.iepoQlse külj e joonel jätkub
vahemüiir põhj so sUllnas kuni s1saõlJ.e põhj amü.ürini (vt. leht 22), kuhu on nagu.

käigu moodu.stu.aUd aLa laeVÕlv1de ladumise 1ihtsastamiseks ehitatud vasta

siseõue põhjamaur! mUüripakaendua.

l i vt. Aus, -I

~.25

ja pt. k$lder X-2,

lk~55.
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P11lar1 ja a:lse511e põhjamilü.r1 vahelises
saad1.k teada

1da-~ääne

slla.neJ.1se aVa

JJ:Si~s

on juva 1977. aasta st

/lkoht. Kuna aVa piitade paar ra1d-

kivi o11d paigal püsinud, si1s ilmnes, et tegemist on uksega, mil1.e kUnni-

sekõ.rguseks mõõdet1 +98,70 m. Antud näitaJaga p11rduvGdki praegUsed teadmised siseõu.e
Siseõue

~äanekü.ljes

läänekülJe~t

asunud ristikäigu. põrandapind ede kohta.
välja tulnUd

1e111~est

käsitleti

vahear14andes. J,ääb a1.nu.lt Usada, et grapenite y kadra- j
raam1]1st~

1975-~978.a.

gl.asu.uritud ke-

nõa.de katked Võisid kultuurkihti sat'tl.lda XV saj. II poolel -

nl saj andi! ning mõned neist hUj emgi.

KokkuVõte
1979. aastal ordlÜinntlSe aiasõu.es läbiviidu.d u.ur1.mis'tõõd näi aaid, et

aadelda:va objekti ehitu.setappidega seoses olevad probleemid sj. ole lehendatavad ainul t surfiDdse teel. Oletatavatest :r1st1käigllle eelnenud rajatistest (111 ristikäi@. pi11ar1 alumine mü.üritle ja horisontaalaad paekivid

Q.s8Õue kirdenu.rga,s) täpsema. ü.le-vaate saamiseks on tarVis ristikäigu piil.arid laiemas ulatuses avada ning vaadelda tekkinu.d kIisitavus1 kontekstis

konvendihoone põhimütiride ning ruW!l1dega (siseõll.a kirdenurga kohta annab
lisatea et temast 1 tta jääv, praegu varingust Va astamata rll.wn 1-5 ).
Kirju.tatud vahearll::m.des anaJ,.üüsj. tud suriide järgi peaks siseõue lõuns~a

idakiUjes ristikäigu. põrandapindade restaureeraisel u.saldame.

palj~du

nud paekivipõrandaid, mis tiIdiselt olid ristikäikUdele kõige tliü.piliaemad.

Seega tu.leksid siseõu.e lõunakülje
gIleed +98.34 m - +98,56

.IIl ~a

maa oaas ca +97,66 - +97,84
B1j.

Ila

arvesse ristikäigu põranda absoluu tkõr-

siseõue ida ning vast ka põbJat11"(a idapoolee-

ID.

risti.JLi15U põrandapind OOs kõrgasOO f el. ühti ·Gema laiuseaki

erinevates si-eõu.e tiibades. U'mbe:rs1.seõuf3 ehitatu.d risti,diigll teadaolevad
laiusad varieerus1d järgmiselt: siseõu.e lõunaküljel 107 cm, põhjaküljel

130 am ja idakIiJ.jal 165

ClIl.

äh aVas~l ei ~codu.d ristikäiku iihtse kavatise

järgi.

Kuna ristikäiKe ehitas poolkloosterl~ ordu religioosseid ehituaprint_

- "5 -

siipe s1.1.mas pidades, s:L1a ei tohi UD.ll..,taie., et peale ühendu. teede konvene1.'1 -'.,ii ade vahel, kasutati riS1;1käike ka mitmesuguste protsoes1oo-

dihoon

nide läbi i:!.m1saks,. Seda arvestades ei o..!.e ni1. su.u.tred kõ1ku.m1sad ristikä1-

vabe1

~ põrunda~e

go..

08101.(3

usat~vad nag~

seda s1 eõlle

lõunaklllje-poo~se8

ristikäi-

nähti (+99.10 m) .. Päe akord& jaa'b hU10em ristikäigu tõstmine ver-

antiolisena iundQb, et
sea viibijad)

1

ristikä1~

konfiguratsiooni nnutsid linnu-

elledele katoliiklikud dogmad vÕõraks jäid .. Sel1etõttu

01-

sid ilmbe2'ehi taj ateks olla vene sõdalased, kes linnuses viibisid XVI 6$\1.
III veer-andil ..

Upotees ei pretendeeri probleemi

~õpllLu1e

2nhe.ndusele. sest alem1st

paekl. 1,Põ andat k.a tuud kul. tu.ti.I'k1hiat pUhastat1 välja ka XV saj. II poolde
date~ritavat lei~atarja1i.

Leiuain st paudniavate ki.Lsimuete rinBis jääb lehtiseks klaasmassist

ja la st helmeste ..,aa"tf\1S.

' eic võisid kaasa võtta L1:tv1 sõja päeVil lJ.ru:mses viib1nJ4d venelased 18e12 , kuid klUla meie talu..rahvas kanelis seJllA~e'd

veel lCYll-XVIII saja.nd1ü1. siis kalliltatiristikä1f}1 kõrgene:attld
hi.l~emgi,

E!

n1st (vt.

l~t

09a

ell

st E.äletatavast:i. leiti helm$id aintü t Il ja III pillari tsoo-

22).

1Iei60, küs1taVllsi teld.tfll!ttd leitai!€;', moodu.stavad aknaklaas! kll1ud.

Seoses nendega kerkib eslle rist'1käigll
gi ei

StiE"A

õuepooJ.~ete

piire e küsulla. Eu.1da.-

põhjendada keflkaegse aL1'lalr.laaa1 satttuniet .rictikä1go. põre.ndel.e

kogunenud kult .lrkihti, klm.8. ristikäik oli jll võlvidega kaetad. Toetu.des
pi.rme.se loomulJ.ku. tekke teooriale, jääb lehenduot ootama versioon. et r16tikäik ehitati siiski ki.anisena ning tema valgastam1seks lUaas1t1 aknaid ..
W. tmet

ensloogiate alttsel XVI saj. lõppu. dateer1 tud lukslJ.sker&alt!ika.

koos srunaf;1t ajajärguot

p~inev~te

-----------------------

WÜ,l1tidcga eeldab __ küllc;llt

in tensii "Treat

12 Selir~d,J. Eestlaste matmiskombed varafeodaalsete suhete tärkamise
perioodil (1l.-13 . saj.). Tallinn, 1974, lk.~42. (edaspidi
sal1.rand)
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ordlllimlu.i3e "tar"ou;:.s

sell

~ ~e::::-... oodil.

Alstes lS8l.a. lcc.c!i Ra!:verre
keskll~.

oo'ligi prov.un i 1:roonL!Jlluea.e linnu3elü:.:.rd

m.i3~

u.:n~ lWilleelään~

a ohalC:ur .. 13

l.1n.ntlS

Op iku.d Ulilatavad, et
jagunesid

. u. kuju tca end",!Jt polii illo t nin~ kohtu rõi.mu krODnutalupoee:;de

üle, 4 sii

Jäav ...ai nende kahe hnldllsinstt:_

OlemaaoleYad
nu.SSB esin as

oot3i võimu

~chlo!3

den das

~Qbl~tsee~itud

tf:l.

omz.vahelised

all~~terjQlid

ainu.~t

ss ..n':le:.rg (16), u..nd

roogt:
!lal

t'~581.

teavad, et

Sl.U

~lo t

el ähmaB-

lin-

Rakver~

ärz 4. erObe2'n die Sch\"'fe·-

5 'b.rz tritt

a1ot$n ..-ilsson das

Amt eines Vaga zu .JeSerl0:xg ac. (17)15 •• edeit 5 Mä.rz 158) i.at

sou)

t

r

(fl.l~ils

zu "esen.Lerg (7) und \'tud 1589 in gloicher Ei u(!l1schaft nac

Wei~ena1le1ll

rersetzt, . .,0 er bis 1598

~leibt

8) und vor de.lll 24 _ pr11 1598

etirbti (9). ,16

I ea;j .. lõppu - KVn saj. slgusesae

'3.~ to""'r i

1;ud

~u...1rQlJ.r1keTaaI:lilised

nõad ja võib-ollE.. miiUr i - ki toodl. lirulusesse nä.hte.v2stJ. seal el ant1.d foogttdc Ja

____

e~de

ke.ask.ODd(;cie poolt aaetail

1581-1602~

-.I-'------.~---,--------

13 Eesti

-

imetanad • as ara ~all1.nn, 1955~ lk.3~6.
SY ajalllgU., I köide.
SV ajalugu I, ~~o1me1iBDlld ajaloodoktor K.Siilivasl.. irulinn, 1976,

Eesti
lk. Uo-lll.

14

C'&!Jo-'
...,-v ~

sama <2.

15 HD.eck, V •.
Sul~dee

I

Di~ He!'kunft der r tterschaftlichen Geschlechter in WierImli

zu. ScInfedisc..her Zeit. Johannes Gntenberg- Tniv arad. tä t zu
Mainz, 1972, lk.166 (edaspidi IIu.eck).

toodu.d allikate numbrid tnterpreteeritakse

·sel t v&1.j aan tu.d töö ga.
16 - .Alroqu;i.at 2 (1922) 649

17 - Almgu st 2 (1922) 655

655
16 Raeok, lk.1Bl. 7 - Almqut t 21922)
~
8 - 1.l.mqu.:t st 2 1922) 634

9 - Federley

onnung (1962) 48.

l~henda\ü1t

analcog-
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.:... 'tunis",; I-J.4 tonti
nE.:

kfum1sokõri?l~si.

Q

enn~

J.979 .. !l.

01'7' i

istööd e al.ustamist ainu.l t

k~l1e

Nendeot ilko ühendas i.da-lääna ev.una11sena ru.wn1 ilm-

selt arvatava r1uti'T :'iBU kalldu oiseõuega (+97,80 m) ja teine põhjast lÕll-

naasc knlg n voT18 ruumi T-14 läänetornIga 1-13 (+99,21 m; vt. leht 22; foto
70). K'dg;t !Jl.l.!.':fide kaevamis;; alu3tat1 ruuni. 1-14 idapoolsema. osa ja ole...

tata a

~agisck3

31 jõutud .

1'-~"

tama

vah$ko:7dan e selgitamise

r1st1k;i:~

.MoDl~"ld'il ann~vedrll.u.mi

8;

püstitatnd eesmärgini 1979.a.

I-14 kol1ta ainult lisateadmiai

!3t1öliri (ilh-tl esi ka ltonvendi.hoone lään .iUtiiir) vastu. (foto 50) ja

põhjap~olsG

S~~:.';s

uk!3e k'innisole kaevatu.d

3 :fid 3 ja 4 (leht 22) ..

"5 (vt .. leht 4, vaadea:a) põhjapoolse vaate (:foto 53) läänekü.l.-

..,

j

es tuli

n1ihtc~p.J.g

Mige .eal t ruumi 1-14 läänemiiürl Stlurtast põllultividest

laotud ,,"'kssnd.!lfmlüÜr ( f oto 51) ~
tu. eva Qr

Se!!.2,

"anikog~ ,

Va~tu.

I1Ulld~.•

m"iiiri j ooke1e peel.e Taringu. t esime-

;.>ü.tt, tuhka ja kivipilra sisaldav kU.l:tuur-

'vt .. leht 4 t vaade a: a, tähistu.s 1) .. Seda sai jälgida. 70-80 am

kiht nr.l

l&1u.aelt Lllrfi põhjsp ccls€s 'Veates. Sama '
Z~;L

pE

t· lJ'bisegu

eel ..· .. 8,51

:Il

ir gu, mis katt1 0

tuu.rkihl all. tähelda1i1 4-6 cil1

aJ.geelt kogu. su..rfi pinna abso1t1utk5rgu-

(vt. leht 3. pealtv,Elde, 24 sBUst). N1nletaiud lubisegu. sees

~

cs1n ... ~
SÕfiS"t;

pu.i~~

oal ning e'llureof;'id

l~

bj eo takka .. Kohe järgne

ko anev põle!1dse 'foönd (vt. leht 4, vaade

8= 8,

talle lagunenud

tähistu.aed 2 ja 7).

Rnu.:c..i la:inemü.tirini !lIa ttle samuti põlenUd V'ööndUe järgnev twneb.all saVi

korris, !lill .s erali nti iihte vilt lve.jvnuõ paek·vi. Savi. jätkus aiseõlle
poo~e

nu.d

ca.

~c-5o

cm ;;ikku.zel t ning

(:l11 aa

s1is kokku ülemise tugevasti põle-

iiru (tähisttls 7) ja :..;lum se savise, ke. põlemiaronnllstegu kihiga. (vt.

leht 4, lõige a: e, tähistuse,l. 5 ja 4). Peale aaViltorriso lõppem.1ot läheb
savfue, põlelU1sVi1:rgudogs. kultuurkiht iilenise seguvdönd1ni välja~ mis sellel. kuu8usaJ. veel jätkub.

..

!Ju.b;:leegn sees

aSIl1Hld

a.akivi toetus 1-2 cm paksusele

r~he.i{a

toaniga

- 48 peenela liivale (seda 011 siseõue SUW1.aa '96imal1k jäl.gi.da 20-25 cm piires).
all.poo~

Temast

:35 cm kaugusel

sines Ullesti tumehalli savi. See omBIld

lääne.maü.r1at kultuurk1h11e nr.3 1seloomu.l.1ku

p6~enud

(vt.~eht

tooni

4,

vaade aJa, tälUstll.S 3). Xulto.llrkiht nr.' ei alsal.danlld niipalJu. orga.an1kat kui jllst saU,
I-~4

ruwn1

satt, tuhka ning mõningaid tell1ae»uru ja segupesi.

1i

läänemUUri lähedase puhta-, kui ka i. tta jää-va põ1emistr11ptldeg

.

saVikor.r1ae (vt.leht 4, tähistus 3) aU sau.s1d läänemilUrl õöres paek1V1katked ning nendest siseõu.e pool. Yeel il.ks põlluldv! (vt. ~eht -4 ~ .aade af a) •

Vaade1da'Vaa Surfis jõtlti lihv1 tud suurtest moreenkividest piDnsseni,
kU.bJ1 toetasid ruumi 1-14 läänemüüri paksendusosa vundamendikivid abaol.uu t-

kõrgusel +98.18 m (v't. leht 3, pea1 tva.a.de , 27 aIlg.).
OOtamatu1t jooksis ca 95 cm. läänemütirist 1da pool kul.tuurk1.ht nr.3
vastu suurtest paekindest l.aotud maarit1se kiilga,

ms

eristati 5 pealikut!

panda.d paekivide järku (foto 53). Kivid olld omavahel lubise@lga ilhendatud
ning vi1aane neist asetses moreenil (vt.
Ca 14 cm. erm
(v"t. leht

loo t 47

vaade a: a, tähisttlS 12).

paek1v1m.tliiritise esUekerkim1st lõpeb

4, tähistas

2)~

guviirg :r.rr.2

8

ku.id resTaILe ku.l.tl.1urk1ht nr.3 (täh1stus 3)

~ä.heb

10 ca edasi paekivide peaJ.e ning lllIlutub seejärel. illendeeks kul. tu.u..rk1h1ka

nr.l (tählatu.s 1). Uld1selt 'VÕiBki kompaktsest lootisest ca 45 cm lääne
pool. Y

et teha iUemise sõer1kkame. (10-12 cm) ja alu.mise

ansema kihi va-

hel. (~t. 1 Ibt 4, täbiatused ; ja 4).
J,ub1.segUga tihendatud paek1v1mU.Ur1t1s ei katke surfi idaYaates. Seal
SUs

pindm1sel paekivil

samuti 5 cm ku.ltu.urkiht nr.3, mida uue nähtusens

kattis 1-2 cm horisontaal et putItasaudit (vt. leht 4, lõikad at Il, b:b, tä-

h1stu

8, peaJ.'h1Iale, 24

alle. t

tähistus 2).

Surii lÕl1IlB.vaates tuli puu tasand paremini esile (paksusega 2,5 cm). fe.

.

kulges ca 5 cm paek1videat kõrgemal D.l.llg oli tllemses Võöndis põlenud. Puidil
peaJ.e 011 korjunwl kul.tuurkiht nr.3, mis 1ä.ks ale kultuurkihiks nr.l.

Sarii 3 ida- ja. lõunavaadetes paigale jäetlld horisontaalseist paek1v1-

katke1st 8-9 cm allpool puhastat:1 surf! lõunaküljel välja arvatav puarann
(foto 52), .mille põhi paiknes absolWltkõrgusal +98.80

veidi kõrgemal ("'98,85 m).

ja

~amendWlu.d

äärel

• re.nni. oli võ1mal1.k jäJ.g1da ca 87 cm pikkuselt

•

- 49 ida-lääne swm.as. Rennist aJ.J.esjäänlld. puupõhja l.aiu.s ltiiündis 29 cm-ni
(vt. l.eht 3, peal.tvaade, 24 aug.).
Kui vaadati piki renni ida poole, tu.lid hästi hähtavaJ.e- "tasapinna
übtlustamiseks tema põhja asetatud paekivid. "11mane lõhenenud serTaelega
paekivi oli teiste, horisonta.alsetega ühel. tasapinnal .. PaekiVi peal liäht1
kultuurkihti "

tugeva lubjasisaldusega

lub1se~

korriet, uuesti

~ast

kultuurkihti nr.3 ning liiVast lu.bieegu- ja kUJ. tuo.rld.ht1 nr.1 (vt. leht 4,
Vaade a: a).

Surti 3 kõige lõunapoolsam profiil kujutas endast tumebaJJ1 8avi~õön
di t, kuhn peale olld l.aotud b01.'isontaa:lsed paeld.v1d ( t. leht

3, peal.tvaa-

de, 27 ang.). lfendeat kõrgemale jäid samad, juba nimetatud kihid.
Henn1 iimbruses olnud twnehall.i savi ja. rOhekaspru.uni liiva kiht Uht1-

sid samuti surii põhjavaatas

~je1datud

analoogsete korristega. Sealjuu-

res hall savi sarnanee just põhj apoolse surfi vaata alWll1se halliks aaVikih1ga, .m1s kütlndie

.monol~1ts.e

paekiv1mü.ÜI'1 tiseni ning mil.l.e sees ei e81.-

nSlu.d ni1paJ.ju musta sõepuru kui BÖepesi (vt. 1eh t 4, vaade a: a, tähistus

Surtist 3 saadu.d informatsiooni läbitöötamist alustati horisontaalsete paekiv1katkete s1sse1ood1m1sega. Saadud absoluutk6rgused

(+99~

07 m;

+98,98 m; +98 t 92 m; +98,94 m. ja +98,96 m) l.u.ba'Yad pü,st1tada oletuse, et

antud tasapiJma1 kattis ruumi 1-14 paekivipõrand (vt. leht 3, pealtvaade,

27 atlg.) ..
Ar"fatavaet ruu.m.i paekivipõranda perioodist .. arajaaeJllasse ehitusetappi

kuu.lu.b puuren.n. Asu.s ta ;ju. paekivipõrandastmadalamal (+98,80 m). Kenni
'põhi o1.i täidetud horisontaalaete paek1v:tdega põrandan1voo ülltluatamise

eesmärkidel. Varasemat tarVituselolu. tõendab renn1 läänepoolne otski. mis
kaob mwn1

~ää.nemilür1

paksendIlsosa alla.

EsiaJ.gse11 andmall reastatl ruumi 1-14 plllnasakih1d surfia 3 j ärgm1sel t: 1. pu.a.renn1 periood

2. paekivipõrand (+98,96 - 99,07 m)
3.

PllUPÕ

and 'VÕi allakllkJmnlld lagi (tugeva põlemisViiru. tõttu)

- 504. vahekiht lubisegust, mida ota:>eeel taisaa seostada läänelIlÜürt ,Pak-

senatIsosa ladumisaga, sest lv.bisegu pind el ole läbi lõigatud ning p aksenduse vundamendikivid ol.id selleerL m.adalamal

5. kultuurkiht Dr.l.
ing1t lahendllS

ei saa WlX1m13taöde praeguses sta,ad1wnis anda lääne-

mUüxist 80-90 am kaQgusel avaastatud kompaktsaLe paek1 1mü.Ur:1tisele (vt.
leht

4, vaade a.:a, lõige

1>1b).

Tegemist VCS1b jällag1. olla m.ingi varasema konstruktsiQon1 alum:1.se osa

või

vWJdauu~.o.diga,

mia an

~ärgnevate

k:;..evetööde juures vaja avada ka ida,

s. o. siseõue Jtiiljeet.
01.etata"l ruumi. läänelItUiIri paksenduamiit1.ri-eel.ne pu.urenIl asub küll k1v1põran c;;a,t mru." ~eeriVatd paekivide aJ.1., kuid mi tta tandu.vaJ.t madalamal. monoU;i taest paelt171müüri tiseat. 'Paistis, et ka renn1 käigliBolem aj al toetas

ta samale mUüritisele.
Htipoteetil1se, põhiliselt põlluki:i'1des"li .miiUrilaole apelleer1va Versl.oonina tUll.3.k:se siin ära Oletu.s, mi.s peab konvendihoone läänetiiva paksen-

duamü.üri "enelaste poolt ehitatuka XVI saj. III-IV veerandU.

omendU ni-

metatud versiooni järgi ru.wn.i 1-:14 kihte dateer1ma ei ha.kata.

Teine su.rf, mis kaevati :rtm.m:1 1-14 põhjamüÜl'is nähtaval. olnUd ärava-

:risenud si1lu.saga

aVa

ette, kinnitas seal asunud põ.b.Ja-1ÕW1a-suunaJ..ise uk-

se olemasolu (vt. l6ht 22,

su.r:f

~ur~

4, fotod 54 Ja 71).

4 (vt. l.eht 6, lõ u.naVaade, tähistns 1) lõunavaates aJ..gas kohe

v

var1n~

all. 5-8 cm ,Paksune lu.u.dest, lu.bjatükkideet, väiksematest kividest

ning mitmeSJJ.gu.et st oJ.'garuUlistest aineteet koosnev elu.tegevtlskiht, mis

sarnanes sUJ.":fis , kirJeldatu.d kultuurldh1ga nr.l, ainult v11m.asest oli
siinne tundo.ytl.lt

enam..

aod 0110 omavahel
taalselt, sest

Ku.ltllUl'kibi all jt:1d paigale lõhenenud paekivid••

lubiseb~ga

na~

seotud ning asetsesid suhteliselt hcrisan-

ülemine kultuurkihtk1, tõu.sid ka kivid vaate lääneosas

kõrgemale (vt. leht 6, lõunaVaade, tähistased 1,2.3). Ida

poo~

su,:rus vs-

r1ng kihte rohka:n kokku.. Surii lääneosas nähti isegi kol.m.e paekiVilaotist,
kusj auras nende kogupa.ksus ul.a

El

15-17 c.m-nl..

,

- 51 Ol.ev , t te:tse paekivi pe..::l puu. ut1 uuesti kokkll puu:tasandiga, .mille

al.)solllu.tkõrgus +99,08

111 võr~

enunt-Vähem surfia 3 täbeldatu.ga (+99,03 m).

BJ.'vwn.u.f!e, et ruu.mi katt.is Uhel. eks1steer1-

Ftt1dll eainemispid vus tekist

misperiocdi1 siiski PQnpõr
Profiili 1dapools s kiilj
nu.d

idapool~e

lkaepiida

d (vt. leht 6, lõunavaade, tähistused 3,4,9).
(foto 72) langevad lõhenenud paekivid varise-

J~jj~' 1

ta

elo, kas l:i':' profiills kui miiUrl. pea!-

gi eoine;.:, r hkeõti 11 b ~ e~. Selle t kohaat pärineb pealtvaatal

5. pealtvaade, täl1 tus ()

(vt. l.eht

"'g1tnõ lubisegu.lori ontaalnc pind (+99,08 m).

Lub1aegu Ja 1cnenont d paeki-;j.d€i tt; g luid l:J..hevad samuti kokku äu.rfis 3
sissec.õõdetud al'J.alooesote kihtidaga (lubisegU. +98,93 m, paekivid ca

+99, oo lli).
'E

la oli

j~:t<1

ca 2-3 el Il paksulaes põlenwl süt"G,

k · tie ida

SUV.llua

(vt ... eht 6 J 'tillhistus 11.).

lC.v1c1e

40 cm piire

.mJ..S

ca

.egeli.kul.t põlo-

nu.cl ~i1:l'u all, mitt~ iJ~eval nhgtl näitab jOOllis 4 (vt. leht 4, lõunaVaade,
t; ]'e~_r

tähis 'us 10) J pe.r...di

Dõrg( a orgaanikagu, ehi usprahti sisaldavat

kc=r1et (10-15 cm) t m'l.C1 ~ at" :f1

3 ei e inenu.d j a mis äurfi lÕWl.B.vaate idu-

pool.eea tsoonis oli Vtll"ingu poolt ev. Ilt ~
omaYaose

tl}.l!l

hall1

fI&Vi ] ~ti.

Vur..C.cldavas proftUi

e1u.misae, aö e ja tlilia viirge

t 6, lõunavaade, tähistused 5,6).

(vt. 1

61 ole põlemisjäljed kIl1tuu.rkihia nr.5 (vt.

1 ht 6 , tähistuD 5) nii intensiivsed kui ru:
läänemU:iI'i

astu j cokevaa ko 'l"1aea,

• I-J.4 1õunapoolse äu.r~1 nr.3

·uid. fJEÜle saab s1iSld j agada sarna-

selt ~ur~1 3 sa~a tasgcd1ga ülemisekst söeat tr11bullaeks (16-20 cm) Ja
alum1seke (10 cm) tumeh;,qlli savi kihiks,
'ltt1lll'~lht

õneeltmc
sem (4

am),

Jlll.5 on . rf

;~epo

r8tldc t kujutanud

~"1 t

6,

sees

ilr9S.

OA

põlemisjälgi vähem.

Elvaata läänekiUJea üldse pak-

1 ii.iin e

Wlas lwJ.ges teine hor1-

lÕW1aV2~a,

ille jätk\l.'ll1 t

kadilS, kuid

paekivik tke u.k3e läänbr>i la j

ad to e tu. ad

lõ

e c·t u.kE>6 idap11d (Jt ca 70 e

sen taalne pa kiv fr - tas nina ( ii. 1
metatud koha~

~'ülle

tähistas 7), mi s ni-

u.csti

aatlu.stQlemuste järgi

srkeeris Uks
al.e.1mn.t põ-

'1soilta laete paeki ude abBoluutkõrg'~seks saadi +98,61

mox~en11e,

kuhu paa e

OLl

pat dUd ka. läänepoolse

uks~'pi1d

Dl.

nux-

52
ga su.ur vundamendi põllultivi

(+98~44

,vt.leht 6, tähistus 12).

Äramärgitll.d kõrgusel. (+98,6:4. m) kätte saaJud horisoll"Caal.sad puski-vid

kinnitavad oletu.st, et rtmmis on

eksist~eJ.~inu.d

a;:inevatel
~gatu.dt

p3ralldat. XtUd vi1mat1kirje.ldatut Surfia 3 ei

kõ:rgu~tol

kaks

sest seal aaend8s

kivipõrandat moreenile laotud miliiritia { t. leh t 4}.
AlWll1ee paepõranda n1vool E.SU.si.i.ks

t;W.UZ'

~stllr..

ukaekill'mL3e

põll:l.k1vi 1

mida kaslltati ilJaselt koos p randaga, sest põxs.nda ubsolllu.tkÕl"gtla -+ ... 8.51 m
tä.pse~t

ühtib
mi8e~ ii

kütm1seastme põllWdv1. kõrgu.sega +98,62

.al.

(,,1;. leht 6). Alu-

põrandalt ukse ku.rml-se puu.lävepakwli (+99,15 111) tõtLsmleeks J.äks Va-

ja 'VähemaJ.t ühte astet (vt. ~ehi, 6, lä.äJ:.Leva&tlü, tJilJictus 3 je leht 5).
1'õenäo1.1seJ. t tarVi:tati astme t.aga ki.llm1st alu,c:i.oe p aekivi.põr and a eksis-

teer1m1se

~ al

{+98, 6~ m). Enam ei saa.

tä.pe~t

öelda, kas slls aatme1d ei

olnud rohke , seat illemise paekivipõrancia (+;;9,08 m) kawtam:iseka ttü! need
ni1ltu.1n11 täis täit a..

Xõrge1ma künnisekivi pealt, savikibist, korjati kokku
(+99,15 m) Jääned (:foto

1~). t'uidl.l ~igikauds6

pu~ävepaku

VallllSe m.ää.ramiseka analiiü.a1 ti

seda rad~oak:t11..se siisinim u14 mee"l;odil looLueea ujaJ.lstesse ra3midease
paigu tada ruWJd. 1-14 iUemise paekivipõr

tagaJärgt, sest täpse arVlltuse

teel

dagi. Tulellll1s ei anbu,::i oodatu.d

saadi paiau.

Y~llssks

inult 140 a. 17

See tähendab, et ta ra1un kusagil l810.a.. peika.
Ul.dise1t ei ole c14 .itaudu määt'atavad proovid viimase 200 aasta nlavJses tõesed, nii et äärmisel juhuJ. võlb lä.vapc.kk da eer_da ca

aastaisas. Kui puu. analUtisimisel ei tekk;i.mJ.u
tanteerida fakti, et kirjeldatiav u..ks

~750-ndaiase

in€;i:t vi a, siis ti.1leb kons-

pu..u.li:.i.vepakk ,PaIliii paigale alles 12151-

saa;ja lõptls või selleJ.e järgnenud aastakiimnetel, .millal. lirm.us jäi küll
endisel.t llÕis8St sõJ. tu vaks .18

-----_.- ...

~-

1.7 ENsV TA G oloogil1- Instituut: Proovikaart 420, ~

200.

18 Ra -ve:re ordulinnur! koos liml.ago. kuuJ.U.f; mõisa allu'VUsse kuni 1783. aastani, mU Katar1i.na II anto.d pri lles{;igu linn uut!lS kreisilinnuks.
vt. Liiv • :isendue5 RakVere a;laJ.ool.e Rootsi aja lõpu.!. Äratrükk
.
".AjaJ.oO~1.8est ajakirjast·· jU'.3, lS27, 11~.7 (ed~epidi Lii").
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s~.

I I poole - XIX saj. alf?)1se linnlLaest teatakse niipalJu., et

Va:ll1Jüo .... pot. ti hulgalissl t . ~a-~!dd. Võin:11ike m.õisa l c.orllumide koht,;?, lin-

nuses w.1ikatl v~iv:ld. L. aihac.b'i (XIX s :;.t j. II pool) ja Pisthclko'.'ei
maalidel (XIX aaj. 1 pool)19 on linnust k-ujut e.tlLd vBrem.atena .. Ei ole pä-

ris ld:ld 1, kes .a 170 S!lSta j
P Ots3S3t at .4.f!!I-XIX saj.

OO.i:SlÜ "~o1mu.s

v3h;3t1l5~1

nji võrd inteneilme varisemi$-

nt:!.ngU mo 1 "I' j a l11m

l'1lu.mi~l 0

i~

aia ad absvlu.utkõ.cguSSIli ca -99~OO ' ; kuid k attusle. sIlles.!.. ajest ~eole

killli 5

~eet... ::'~e

v:J.t'ing!lk.illiga (vt. leht 6, tähietus 13).

PulllEi. apaku i a {ontrolli t1 ttle nisest 1ml wurltihist Y;·lj a tulnl.ld le111s.iues~ abil. Suxti

3 te..:-xitoorlllIJdlt 1 ~ -f.;ud 2.1~gUg ~ JuIDtt o '3 Il "tu s Johar'l III

.

ööriaek~

15)~2.aastast

(foto 2:5).

Kuid ke:aamiJ.1n.e leiumattU'jal ku.i

leiuIlu, Jätab konkre.;:tse kaltu

~ iiani

kõige perernini määrc.tlsta'V

- '~kib:t~js11sfjll

pii.r1d :ttUl altk1 l a.i ali-

,aJ..gu.va,ii{.s. G~3suur1tud joogi õu.d~t ~arJ.Q.llde j B. isegi grBRaaite (foto 5)
katketa jär gl.

aa.;1..

O~

tcode ·;eg~ ..

ruskg otsus tada, kas tegemist on. XVI

K

~aj.

lõpe. V'61 XVII

pl...uli:i. 3pakust allap oole jäänud sar.J.kihi'3t päri t

ai Oma pu.t:tdi ..:.:.et3kaj a . 1l.Ui~.mti.r k9. A:t'vtlstati nõ1.de

glru~uuT1

k~tkad

kVnli aed!,

savi kOOBtiGe, ,""imaJ.use piires "ltilir.tuse ja kUjl.l.g r..... Ooa. i'r a~entl~ eet
,;ad, selgeia

nII-XrIII

a~..

j oon1 t nende seus kil1tl.! t mis olid

eu-

sisepinda-

del.t glas\lll.ritrl.ld kollasteka. vUlisp~nd adelt rohelisteks (foto 814).

I1ro.r.Ldlt kll.jutab enj.ast. rein.ikeraamiliee joogi topsi serv koos kiUj 6osaga 'foto 16:1), citla1llÕle!!!.aJ..t krJ.1j lt k at-tia h eleprov.n. glafAlur. Nõu eba~ "tali tcetae

töö tlUfJe .. õttu näib t a olev at Va.1DliGtattld a:

aV~.heJllilG1 G

XlV saJ.

kiht •

.......... _ _

....

_CIlI'IIC

19 Fotokoopiad saadaval Rakvere Raöoonidevahelise KOduloomuuseumi Iotokvgua ..

- 54 13 sirgeJ.t lõigatu.d servaga aknakJ.aas1kildu olid samuti llUsaegeed.

XVIII saj. - XIX saj. 1 pooloel

sinise _glaauu.riga

1~tlstatu.d

kä1be~

olnUd :raj enssnõud, millede

katkeid puUlävepa,ku üni rtlsea märga.ti, iihti-

ad puidu. analü.iisi näitajatega (foto 21: 2) •
I-~4

Ruumi
mõned

kagu- ja loodenu.rgast korjatJ. fUee ca 40 väikesi;

POl:' taelatlhel..med

~uu.-

js

(.lVII-XVIII saJ.).

BAu.deeemate huJ.gas Väärib esUe tõstml.st terve luu.peaga lauanuga,
Ilil~e

ko

p1kku.seks mõõdet! 18,2 cmt

l.est 1.0 cm. Temaga

õid i

eravaataaline tera moodustas 8e1-

sfiUa XVI saj. II poolel, kuid samahäst1 kogu.

XVII sajandi Jooksul.. Iiaru.ldasel t pika rootsnga (11 em) tlSõnuga

~e-t&

'~"1- (kOgUpikkus 22 cm) t ukse krambid (21 ja 7 em pikad (foto 25: 1)
ning murdWlUd otsaga pootshaak ei al.lunlld ajal! el.e määramisele ..
~li ~älja,

et ruami läänepeolse külje ü2emisest kultuurkib1st pä-

rit 1 iu..materjaJ. ei räägi otseselt vastu radioaktiivse sasiniko. maetodU
anal.u'Usitu.d puu.lävepaku. vanu.se1e, sest enamik leide kD.u.l.u.s ajavahem1kk

XVI

s~.

lijpu.st lVIII sajand1n1. Pealegi fikseeriti ru.umi pCJhjamitü.r1s

01e1'8 põhja-~õWla stW.nalis

u.ltee ~urt1 ~õlmavaates ül.em1ne nõrga orgaani-

kaga hilise tekk ga elu.teg vuSkiht.
RaW1li

1-14 teadaolevad iU.emiste oletatavate kiVipõrandata ja Qste

ünnisek6r

aed omavad küllaltki su.ur1 kõikumisi .. Sisetsae poolt sisene..

Ukse kü.rm1se absolutLtkõrgus 011 97 ~80
~W1m1

1-14), läänetorni uksel +99,21

uksel (laius 134 cm) saadi ü.lem1seks

(sealt ei pä.äsenud ilmseltkohe
(foto 70). 1-14 p5h~amn.iIr:ls oleval.
abso~lll1:tkõrguseks

ja alwn1seks +97,62 m. Viimane paekivipõrand

sel +98,96

- .... 99:.07 m ja änrfis 4

+99~08

SStlS

+99,

(~oto

71)

so.dia 3 absolul1.tkõrgtl-

• Alumine paekivitasand ühtis

astme põlltlkV1 kõrgusega (+98,61 m, vt. leht 22).

Ku.1 ruumi 1-14 1dapoolne sissepääs;. mis arvatavasti ei ühenda run.m.1
otse siseÕllega, vaid suundub enne põhja-lõuna suunalisae nn .. käiku,

VÕr-

reldavata pindade b1.Ü.gast Välja arvata, siis ü.htlustl.lvad. mõõtmi ... tule.I!l1l.sed
tundu alt. Lõplikll illevaata saamiseks .ruumist 1-14 jätkatakse seal uu.r1m1stö1d järgneval aastal..
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III Danaker ruwnis I-8

RuUl.11i 1-8 akna as

es 1ku.ltvaringu. äravedamise sj al löödi juhusJ.:i.-

kuJ. t lahti alwn1se ru.wni K-lo võI v:i.k1 vid ~ nii et sinna sisenelIll.saks tdt-

Ids ava, mis el olnud ruwn1 kavatieea ette nähtlld (vt . leht 22). Tegemist oli 1lma sissepääsudets

~d1kese

ruumiga, mille läänemaari pikkuseks

saadi 166 cm, lõunamiiür11 125 cm ( samaaegsel t konvendihoone lõ un amü.arl ,
põhjamüüril 132 cm ja rl1WD1 1damüü:r (ruu.m1de K-7 ja 1:-8 vahemiliir) J.õppes
128 cm. katlga.sel ruwn1 kagunurgast,

oodllstOOas seal konvendihoone II

korruseni jälgi ta-va ruu..m1 libamise suubu.va kanali laiusega 57 cm (foto

5G).
Vlluke eraldati ruu.m1 ida- ja lääne- ninS

p.rimaarse konvendiboona

lõnnamüUr1 vahel.. Ruum X-lo pailmeb killl konvendihoone 13unac.tiüri

astas,

kuid arvatava t1 arvestati te aga ruumide 1-7 ja 1-8 vahemüUri ladumise

ju.ures, sest Sl.Ilna jüeti sisse ava kanaJ.i jaoks (vt. leht 22).

Selleks spetsiaalselt valmistatud redeli abil siseneti

ru~1

ning

tõsteti sealt Välja ca 50-60 cm paksune varingnkiht. Varing 011 jooksnud

ruWJd kanali kau.du. j a koosnes paeldV1-, lubisegU.-, ka. BÖe ttikkidest, lu.t1dest ning puujäänustest. Alates ab sO ltm tkõr gus el t +96,17 m jätms 80 cm

tüatusea majapidam1s- ja ehitusjääneid, samati :fekaale sisaldav kiht, täites ma1n1tad kõrgil e1 terve ruumi (vt. leht 18, põhjamaar, tähistus 1,2).
KOhta, kus kanal suubu.s ruwni, oli asetatud suur põllukivi (62X55 cm) ,mil-

le pu.uga Tooderdatud aluspinda j a temast kõrgemal.e jäävat kanalimüüri kat-

tis sama kul.tWU'kiht nr.2 ( t. leh t 18, tähistu.s 2). Abso1uutkõrguse1

+95,35 m alanud 12-14 cm paksune lllbisegukiht tähistas kavandatud ruumi
alwnist pinda (vt. lehed 18,19,17 põhJamütir, tähistus 3, lõunamUiir, tähis-

tus 1,

l.ä.änemüur~

tähistus 1), kuhu. toetus ka kanali

Stlllr

põllukiVi (leht

15) •
Raami K-lo otstarbe küsimuse lahendamisel. p~sid pidepunkte ruumi

- 56 ed. BIlletua, asend konvendihoone lõunatlive. I korru.se suhtes, nur-

mõõ

aLl. rllu.mi. aisenev k

olu. tec.,nrll·

>

s1ssepää~

•

al j

ei

ühe olulisema faktine. .fekaale s1saJ.danud

.lt. Loetletud tähelepanekutest järeld t1, et ruum täitis

puudumise tõttu

l~~st€ u~im1eprakt1_ao

küllaltki ainulaad-

8e dansker1 fUnktsioone.

Dansker esind ab sahtige

Kuressaar

ja

isemW.e.te tüüpi. Sabtkä

001se linnusest, Tal.l1nne. raekoj sst, !oo.pea lessist jm.,

kuid kõige eaam svlb kohepa alne

mi k1m11se'"

men1

laid on teada

arneseid j ooni

~all1nna

t _. :-rtlU6 .20 Torni latr11.n1 kiVist

linnamliilri Bree-

laht e1 suubu-

nad temast väl~ a, vald laskus vertikaalsel t 'VUlldamend1 tallalli. 2l Lat-

ri1n kuulub 140o-l413.aastate ehitusjärku.
Dansker1 kanalit täitnud kultuurk1h1et (+96,16 m ülevalpool) nr.2

(vt. l.eh t 18, tähistas 2) õnnestus vä1Ja tuua 44 tur'ri.se katket, milledest äratuntavamed on 2 käe kai tee osa (foto 32) t koklmsu.:lanud rõngaajjfu'k, 7 naele fra(JD.e ti koos

ädCll'lennd puAduga

ns re1n1keraamil1ne ksm, .mis restoureeriti

~

a ainsa d

teari~ava

laiu-

.ST Ri1kl1lw.s Kunst1mu.liseu-

mis ( oto 20). Kannu. 1seloo.mu.stavad hästi si1mb1tu.d Wlre, keraJad

kiil.~ed,

"ang ning 5,5 cm kõrgu.ne suu. e , mUle väJ.isläbilJlõõt on 5.4 cm. Ca 24 cm
kõrguse kannLl kü.l. ede sisala1us kaiindis 14,3 cm,••n1, aämb1 tlld UlU'degn x;õh~a ~äb1mõõt

kü.l.gede

aga 10,5 cm-ni. Punastes toOllides gl.aso.ur kattis a1D.ul t

"fäl1sp1ndu~

neu

sisekalgedel asendas seda hall vaap. tlld1selt olid

nl511 väl1sp1nnad tugeval.t, sisepinnad nõrgemin1 l.ainjaks taödeldlld.

ajutised kannude uurdeil JUlt1tlls1d reegl1pärase1.maks XV sEljandU. 22
Põhiliselt toodi sellise1d Daaraid nÕllsid sisse XVI saj. II pooleni, mil

Eesti- ja Liivimaale jõoosid renessanssl1kud loo etendautsid.
20 Kunat1ajalOOl~se V.Raami ~u11sed
21 Zobel, •

dmcd.

allinna linnam.U.UZ. Tallinn, 1966, lk.56.

22 stratlss,K. Xera.mik in Alt-Livl d (Estl .. d und LettIand). BaasI, 1969,
lk.23-24 (edaspidi strau.ss).
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I·aamikaui.U'i~

-n

on nii Saksamaa j a Ba! t1kn m' , kUi ka SkandinaaVia ke-

ad oä$iJ1 tlld uurdega reinikeraamtiiai kanne dateerinud nII-

saj anditise. 2;;
11lustrats1oonide1 nä1ü

~Yil k~tnude

vormid jäävad kohalikust siiski

kangeika. XõnealJ.olev kann omab rohkem po.raJ.lc61e 1400. aastasse riliiäru"tud
Xal.mar1

~

a

~e-OJ anla3..

Gaml.a Lödö ae eksemplaridega, nende hu.lgaat eri-

ti V11.masega. 24
VõrdlnamaterJal1 otsimisel lähtuti sarnaste

re~tkaraamiliste

nõude

iild tiitib1st. mi tta nende päritalust, sest tUd tunnllstatud faktins 1mpo.!'di-

ti re1n1keraam11isi nõasid

halt~umi

Ida-S

samaalt või vaieldava hüpo-

teesins valmistati Reinimaa pottaepssel1ide poolt kohapeal, 25 kuid arva-

tavasti mitte Rakveres.
Järe1dllb, et kann võis puruneda tel.'ve XV saj. vältel, kaid samuti

°I saj . I poolele;t. Purunamise pool. t räägivad pttUdu..ad kalJakillUd. See

~

p:l.d;1 tOlllll.lJlla ajel, kui dansker1 1m~kaev 011 täi~lld p.r egus~

higa nr.2 ca 1

kul tu.urk1-

kõ:rr;uselt, east l:anl'lu .atkeel jäid ,Dida."'le är viskeplot-

vormila. Samasugust vanemat "t;Hüpi :reinikeraamiliste nõude kilde leitlea.
idüke~drist

Idtlürid

K-7, mis "liitu!.) tUUbi laiald semale kaB'ltam1sele l.1m1uses.
VtUldeer1miasti.gavu.Dtest;j s jätkuV80+' p1nnaeeot alevaste se.a-

miscka eurZ-i t1 danaker1 lÕImepooleet osa. Il.mnes t et kõige sElgavamale
t1l tus dennkari lõunaseina kujutav konvendihoone

älJeuJ.atuv põlluk1v1dost "fUIldament

(~94.87!1l;

lÕLm~tlüri

põ.bja poole

vt. leht 19). Hoopis kõr-

gema]. asusid denekeri lääne- (+85,34 m; vt. leht 17) ja id

aUri (+95,45)

VWld amend1k1 vid ( t.. Ich t 15).

Dansker1 pÕl."lmda't markeeriva

~llbiaegu

kihi alla ladestu.nll.d pinnasest

andis parima iilevaata · urf'l põhja'" ado (vt. leh t 18; tähistus 4). Korris

4

kuja.-

endast orga 1kat, aatt, p ek1vitakka ja Teerist sisaldavat'

23 straass, tan el 12:~-8; tahvel 13-13:2-5 (Riia)
.ah16ö. illustr tsioan 542 ( yköp1ng); 544 (stockholmj

24 Sealsamas, illustratsioon 513 (Kalmar); 532 (Gaml.a. Lõdcse)
25 str8ll.SS, l.k.24.

- 58 :l.n.1l'1t':)Bevuso jälgedega fiuvioglatsiaalset lllaterJ ali. Seda erald a"&l ainul.t

vaste põhjapoolsema

kti1jea, sest ca 1 m piires konvendihoone J.õunaJ!lÜ.ür1

.

ääres lebasid paralleelselt lõunamiillriga idast-läänd e laoind söestunud
palgid (v't. leht 18; tä.h1stQS 5) .. 1lAGd l(ippeald absoluu.tkõrgusel +94.19 m.
Pu,i.du alla ja ümber kogunenud läbipõlent:td liiva nine; kru lea. näol Võis
I

tegemist olla ulrt eli s:;- moreenl.

'ellhl või läätsega oosi aetetoe. Surfi

põhjas näis seesama materjal SSllvat jllbu loodu.slikul klljuJ.,

puut~matu.r..a ..

!TSenäollaena. tundv_l3, et il.me.rdamata miigi taradest kiUlaatunUd moreeni ei

olnud mõju.stanud

omaa.egs~ ~latekke

pr<> taess1d. See a iimbru.skonnas

laialt levinud kahekibllistel lähtekivimeil baseeruvad lIllllled ei tohikD

olla seotud B~l horiaandlga. 26 'oreenpinnasel pea~ti sellepärast pikemalt, et ta

allani uuritud kihtidest tunduvalt JIladaJ.amal. (+93,75 m).

EWllS

Sur:fi läänevaatas lõigati paigale jäänud palgid risti läbi. Ellamu.a
nei- t lamaa ida-lääne sllunalisena, kIlid selles vaatas pendi tähele ka eel.m1~ -t13

allhto3 põiki

pu.it tuli esil

18D.g ~

palke (vt. le!Hi 17 J täb10waed 2,5). sö estunud

a eol at õrf\lsel +95,08 m n:i.ng lõppea +94,26 n kõreJ.'"'eJ.

Alu.amoreenik1h1d sarnanesid juba kirjeldataiga •
...
SUrii lõ.:lll;?v ,lia erines ülejäänuis-t pCihja poole väljalllatuva põllukiv1dest vundamendi

õttu.. Pclgiu toe tuaid siingi moreenile

... 94,29 .m (vt. leht 19,

-~1.stused

absol\l\ltkõl'gu~fJl

3,4). Konvendihoone lõunamiiiir ei olnud

paraJ.leelsetele palkidale mitte täielikult peale laotu.d, vaid 'Vl.1ll.damendi
siirdus puitu void 10-15 cm jagu, enamUe sellest jäi aga lõunalllilUriat

all

põhja,

o. rl.lWili K-10 poole.

Dooskari kanali suunalisas vaates

uli väl.ja savi, tuhka, siittt pae-

ja põllukivikatkeid, lu.id ning põlenu.d lubjatUkke sisaldaYas kihla peale

puukonstrukts1ooni veel nn. trampsav1 kiht (vt. leht 15, tähistased 1,2),
mille peal seisid lahtised paekivid (ca +94 85 m). Rahvakaeles trsmpsaViks

kutantav 8-10 CJllpaksune kiht koosnes söest. põlenud 1n jakiv1tü.k.kidest,
~11 Va

t, ullusast j a eev s't.

e. erjalile andis 1J.meel t m.onoli.i t8U.1iJ~ 1n1m-

26 Arheoloog T. Qora sutUl.sed andmed.

- 5S tegew. e keu.du savisse s ttuntld lubi. Viimane võis põlemise tagajärj el

kiv1atuda. Läh1põlenud l1ivsati 011

tnud hallikafUDllsta viirnee söetü.k-

enval t ei saa 'cõe" ada,

kids pärast.

(+94,85 m), ku.1d nim ses

randale sattlls lllpja, mis

t

t on kunagise põrendaga

tog<3~i

on võ1maU.k seostada nli lu.bjasl. aldus' (põkiv1s.!~llS)

kui põlem1stundemärke

aVis.

!ei el vaatel itta on kujutatud puu.paJ.k1de asendit k1vimiiUr1de al.

(vt. l.eht 16, tähistus 7). Palkidest
ja kõr guseke 121
sj. 01.8

seinaka-~ke

1aiuaek

ÕÕ'

et1 105 cm

Clll.

selge, miks ruumide K-7 ja K-8 vabemUiir surus tä1 teliae kihi

väga tu.ge aet1 kokku j us t pal.kseina

sarnaselt nõgu.sa põhJa.

anakeri id

skoaas,

IlS

puit mOO u.sta

kausi-

iiiu' jättis' e1ikul kom.bel seina

põhjaDoolsemad palgid tel." ella, nii et neid jä," iti 121 cm kõrgllsenl..
kõik kon endihoone ja donskerl. kivi UUrid olid lc.o" d paJ.kse1na

Kun

peEile, s11s e1 ole ka.ht as , e n!Jd on pu' . . ~t ne l:ukts'ocni;ic6(; nooremad.
~cipsemat

distantsi nende vab 1 td tas Välja sel

iB

se su.s1n1ku C14 .menetIas. Usa1dt s d.ärsete

d.m"'t

ö

t

so radioaktiiv-

S~ EJn1scl:c cl:ti

1abora.-

a katket, tööde1di v el denJ.rokronoloo 11iael mee
Samakatke proovi vanuseke andis 014 .alGnetIua 8040 a. t 27 mis~, endab.
ja. peaJ.1spinn

at mänd raiu.ti a.j ",vabas 1230-1310. a . l?

e dsndrokronoloog111ae parandu

(-10 a) lahu.tamist eelJaisest tu.le llsest (67040 6..) ning Vast va uue

vutQstehte sooritamist võrdus pau
reise proovi
dllS

0) ehk 132ot50

ID

al's1umise

anuseks seadi 63o±50
8.

t

(?".

anus 124o-1320.aaetatega.

(t! nd,- l:ronoloogil1na peran-

mille järgi puu. rtiiuti 1270. aas.; st 1370. a stnni~8

tajakl.tjunenud reegli lie järgi loetakse proove
da tumite

ahe el. iUe ta

ad aj

Ar- ,

isi p1ire

vig~

- «;;)

ko~

:.:n~..uwlat ..

tiseeris dendrokronoloog11inc meetod, jää-

des peatuma aas1iam·";lÜe 1239. 2 ..

---------------------27 :FliSV TA Geoloogia Instituut,

amasteks lnti nende

proovikaart 417.

28 Sealsamas, proovikaart 419.

29 KRPI, proovi dendrokronoloog1l1ne kaart RL-3

- 60 K1v1müttr1dega konvendihoone J.õu.natii est varajase a palkaeina

jaiks osutuvad kõige suurema tõenäosuneg

100-

taanlancd, kes linnusea pere-

ehet esid 1.238-1347. a. 30
bsol~u

õrgusen1 +93,75

~

1. htikaevatud pinnas täiend

tunt oos1 pinna: ormidest XIli sa;jandll.

aapind laskus s.1is mitte ainu.l.t

põhja-, vaid lõunastlunaaki küllaLtki järsuJ.t allapoole, ku.sjtlu.res kõrgeia platoo võ!

oodustsda orüu. in.nu e konvendihoMe

t

~õu.na;tii:va

õue territoor umil. Se~e t piirkonnast tuleks1 otsida viidat
mUinas11m ae jälgi, kuid ni.i

pä.t'inev p

ksein (+94,19

al

l09POlltld .all
~cidm.ise

) teeb selle

du ei ~ ba dateeride ka siseõue lõuna (+9/,1.9
!Il; +96,4

aJ. II

j ' al.se-

31 ~ru{vere
caraad1st

• i "aVe • .-;,eS'poo)J)ol.t (+$6,65

) Ja ldrdenu.r

) välja tUl.nml alWllisi kult urkihtc.,

~

a n ed ~eiti

:pUll

sl.k1-

udu.val t k r gem:::.l •

dcat

Jääb võimEllu"',

nöivakuna all

e~

.l{ollYondihoono lõ

oole. Seeg

ob1twng1 sinns,

amilÜIl. ju.ures 1.

võidi "tat:niaelPe (II

'mduvJt JD.:;!ddEamcl.

tolle~et:uc

gea

lllt~·

ind

eriood) pllukindlu~ltue

1'1r:..tvo h or-isontaslsest

tasapinnaat.

..

----------~-~--~- ---

30

aakonna min~vikku . El olevikkU kiie:t tev ko t~OlJ. Toioetanud
E.Roaenberg. RakVere~ 1924, lk.57.
Tani sonJ~. L
amäed ja aalinnad . ~&llinn, 19C6, lk.15-16.

3'1 Virumaa.

vt.

61
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käilt

-5

B.uwn

Põhjaväravakäigu all aStlVate rIlwnide K-3 ja K-4 l.aevõlv.Ld re taureerl t1 1977. a. Keldrite (K-2 ja .-7) tlhenda.skäigu (rllUJJ1 X-;) põhj am.ü.f.1r1 oli
Jäetud väike ava, mille jä.:r
sema.st keil.lr1korrll.se ru

poln11d

~1mal1k

põhjaväravakäigu põhj apool-

st X-S ü.levaadet saada (vt. leht 22). Esimese

onu.ae kõrgusel nähti a1nu.l"t värava klnniladu.miaeaegset m.ü.u.r1t1et (:foto

73). Ka.evetõid al.u.atOOes sooviti leida mWl11 K-S terr1tooriu.m11 võimallkud võlvikam

ning 21kaee:rida. värava künni.se kõrgus, kuid ol.u.kord rllumis

osutns arvatnst

~mp11tseeri~s.

Vära a viimast ehitusetappi täh1atas tõepoolest sllartest põllukividest laotud mü.ü.r1 tis värava künn1ael. (foto 13). Selle kõrgemad k1v1d olld
säll1nud ab soluu. tkõr gu sel +98 f 36

aUrit1ee

pro~111s avas~at1

(vt. J.eb t 20, lõ!.8e a: a) •
esimesed põlemlaJaljed

kõr~sel

.98,29

ni.ng .t'Uwn1 X-S l&änemEiür1 peal veel tihe elu.tege'VUsk1b.1 asu.koht (+97,87 m;

leht 2l t

aada e: e). Tarava läänepoolae raidkiVide a raamitu.d p.11da juure

pUha tat:L vä.1ja vära a künnia (+97.56 m), mi

markaerls väraYa kõrgust te-

ma töötamise perioodil (leht 20, täbistus 3).

Tõö käi

sisseehitatud,

ilmnes, et värav ei olnUd konvendihoone põhj amilUr1 algsel. t
d hoopis b1ljem raiutud.

1melt 18.1>113

~innu.se

põhjamüürl

värava künnise t allpo 1 (+97,08 m) akna va, millele juurdepääsu võimal.da
milüri ehitatud 3-astmeline trepp (vt. leht 20, pealtvaade ja lõige

.. ~

foto 74).
Põhj amiiür1 la1ttseks saadi aknastap!l 17~180 e " Kui selle~e lisati

värava küDnise oa.

1is u.latll

milrirl pakSu.

ja su.unas väheneva aknaava kjnn1ladumis
poo~se

aj

külje

põhjarniUir!

ca 230 cm- 1.oonll1 el t põh-

jälgi linnu.ae põhjamailrl põhja.-

ei suudetud kindlaks teha. Ilmealt laoti värava ehitamise
ii11sktilge müü.r1paltsendu.s, mis katt1.s aknaava piirj ooned.

- 62 Almaava raamJ.stusest ja seda katnud v<S1 vist andmed ptlUduvad. Alala trepi

alu.a.1ae aste aSlS kõrgusel +96,42

nl

ja illemine +97,08

m~

Aknaava põhjavaatas tuJ.1d 1.1msike häst1jäJ.gi tavad kinnUadum1.se jäl-

jed. Selloeks 011

~älleg1

kasutatu.d su rl lu.blsegaga seotud põllukive (vt.

leb t 2l t vaade b: b, täh1s1ius 1;3). Kinnilaotud osast iUeval pool er1st-at1

3-5 cm paksust j a allpool 14-16 cm-st kultu.urkihti (vt. l.eht 2J.. vaade
b: b, tähistus 2,4). Katkendli kkJ.1 elu.tegevnskihti märgati ka ro.um1 X-5

lõunapoolses var1ngul1ses pinnases (+97.37 m). Kuna iilemine ku.1 tuuxld.h t
algas kõrgusel ;.-97,48 m ja alumine toetu.s astmele +97,08 m, siis ei selgunud, ku.m:

kihtidest lõuna pool jätkus •

.Kuumi X-S tä.itsid varing, l.u'bisegutültid ja segujiUgedega suured põl-

luk1vid, m.1l1edeg

01.1 ruumi täidetud värava künniseni (vt. leht 2o, lõ1ge

5).

a: a, tähistas

Aknatrepi alwnisest astmest (+96,4.2 ) ca 15 cm

adalamal algas iilem1-

se t varingust tumedam, 1.segi InÕning te eltltegevustundemärkidega kiht. See
kestis kuni
.w.&Jouu.,&.

ru.:wxu. 1damiiü.r1 oletatava .taldm1kuni (ca +95,26 m) •

X-5 lõun - ja põhj asuunalised mü.rir1d

o~1d

jamilürist eraldatud. P:Gi.handab. et põhjaviira<J/akäigu

vuukid ega li:n.naae põh-

aua

eh1tai.Ud vaht)::.aaU-

r1d tekkisid hiljem prj,maare:eat põhjamUilr1st ..
Absolu.utkõrgusel

+97~25

m jooksis ruumi X-5 edelanu.rgas ea 5 cm pak-

sune ku..ltuurkiht. m1l.le seest J a peal. t saadi vanemat täiipi re1n1keraardlise
kannl1 katkeid (:foto 15). La1njaks töödelda..d ~ragmend1d esindasid kunagisl
keraja.id kanna. Need o11d vä11sp1ndadelt pzuUDikas-punastes värv1des gla-

suuri tud ning a1sepindade1 t vaabaga ke.etu.d..
glasu.ur ei -tekita
..61 XVI saj.

kahtlu.si~

es1.mese~

-!ubmWlIld hal vakval.l teed1~:1ne

et kanntld impordi t1 kohapeale XV saj

~

jooksuJ.

pOOlel.

Kul.tu.urk1ht 1 e U.htib p5hja.m.ü.ür1. akna alu.mise Osa kul tuu.rkih1ga
(+97,08

JU -

+97,24 m).

11m.ane kuju.tab emast rohkeJll alma kä1{51ls olemise

perioodil ladestUJlOO kihti,

is ei pidanud leV1.ma tila terve rullJIli. Tõenäo-

l1aem:a variandins on tegemist aknasva iilemise allavajunud väravaaegee ela.tegev\lsk1hlga.

Kannude vanu.s t ots · ku.l.tUJll."k1h11e iile kanda. on siiski riskootns. se t

- 63 lelueine8 el koosnenud a1nlllt vane at tiiü.p1 reinikera ikast. Seda esines
veelgi 2 täitelise kihi

pi~rima11

(+96,45 m) (vt. leht 20, tähistaaed

5,6),

est saadi ka XVII-XVIII saj. SWl.l'te ho1d1staldrlkute ld.lde. Isegi

lmid s

absoluutkõr~sel

+95,20 m leiti aar.naate taldriknte katkeid, mädanenud

puutUkke t uueaegseid akuaklsas! Jtllde ning sisaepoole

~lvl tud

põhJ aga.

klaaspudeli f:ragmente.
ä1b, et ruwni alumine osagi

n täJ.detud

al~es

uu.sajal ning sell.epä-

rast pole kindel, kas XV saj and1st pärit nõud Oll k.ul. tu.u.rld.biga +97,25 m

üheae aed Või sattusid sinna hi11sea
Ruumi täitnud var1nga.l1ne

tä1 tetaö tulemllseJ..

lIlater~ al

omas segatud pinnase tundemärke,

m11.l.e tõtta. ei ole teda 'VÕimalik dateer1da.
Ilmsel t asus linnuse põhj amiiür1s hilisema värava j oooel algsel. t tre-

pistatud aknaava. Kilsi tavaks

~ääb

I korruse aknaavade suhtes.

a 011 ehitaind keldri- 3a I korru.se vahepeale

akna asend te1ste põhjamüüri keldri- ja

ning teadaolevaist ainukesena omas juu.rdepääsu. Võimaldavat treppi. Selle
astmed paista ad s1lma madala sammu. Ja ebailhtlase lao tõ t1:u (võrreJ.d1 kon-

vendihoone 1õunamiiü.r1 akendega).
RIlu.m1 K-5 põrandaltõrgusest akna funktsioneerimise

aJal alevaadet ei

saadud.
Kuna ruwn1 polnud jutud ühtegi u..kaeava, siis "tuleb arvttstada võimalusega, et akn

i;öõtamise perioodiloli linnuse põhJ ati1va keJ.drikorrus veel

väljaehitamata. Siis võis ka akn trepi ülemisele astmele (+97,08

)

kO@1-

neda k\Ü tllllrkiht.
Aknaava kinn1.miiü.rimille ja linnuse põhjamüüri tugevc1am1ne teenisid vast
värava laons

eesmärke.

ärava kasu.tamisest annab twm.1stust aknaava iUe-

misse äärd , ld.nn11aotud lIlilUr ilõ1gu peale tekkinud elu tegevuskih t (+97 t 48 m).
Viimase teadaoleva Umbereb1tustõõna mü.iirit! värav k1ml1.
eid otseseid jälgi rllWD1 .katnud Võlv1st ei lei tud. Võib-olla koosnes lõunaväravakäi€J1 al.llap1nd keldr1ruum1 1(-5 alal l1htsal t täi te11aest varingust.
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v
_ äl~aapool

i1hiskond~1kus

U'4
,

leiaaines

uurimistö6de graafikut

sõel~sid

korras :läbi läänetorni (1-13) põhjepeolset külge katnud

5-7 cm paksuse kuJ.taurkih1 ('Vt. leht 22).
.mä.rgitu.d alal

RakYere koolide õpilased

p~amisel.t

õnevõrra ootamatult avastati

luust ja klaaemasa1st helmeid, mis olid naSl üle

terve läänetorni. põranda laiall. pUlutud. Teiste hlllgas domineerisid vä....

ga väikesed

luuh~lmed,

kU.id rahelisest kl.aasmassist kakaikhelmeidld esi-

ohtrasti (:foto 42). Kokku saadi he1.me.1d 571 tk.

ne

ende sarnase suurll.se

tõttu, kanti 1.u.\1- ja kl.aashe1iteid ilmselt ühe kaelakee küljee (foto 41).
Eespool peatat! juba Eesti arheoloogide poolt välja antu.d materjalide~t

mia pidasid ldaor1en1iatsiooi1:iga heJ..me1d talurahva hu.lgas kantaiks vä-

ga pika aja jooksul.. 32 S1in ei taheta levinud helmeste -dateeringu.t (XVII-XVIII s ,j -.) Umb er l.ükata, kuid j u.hi takse tähe1 ep anu. ka ke ska3 as t pärine-

v tele helmeleidudele. liimelt

oll

Läti terr1tQor1wnil t väljakaevatud luust,

merevaigust ja klaasist hel..med dateeritoo SaJ.asp11s1 (Neu-Kir-chholmi)
dulinnuse kaasaegseia (ZIT saj. IT veerand kuni XVI saj. lÕPP)."

or-

Salas-

pilsist saadwi hel.meste täpee.mat võrdlust kohalikega segavad artiklis mtud pUlldl.llilold andmed nend e koht s.
Paralleel.e ei õnnestunud leida suurematele tähekuju.11st-ele helmeste1e

(f'o to 1 ja 5). milledest üks näib ,olevat val.m1statud tlassmaasist, teine
ehk isegi põletatud savist.
Ebete hu.l.ke liigitatavad leiud e1p1irdunwi hel.mes-tega. Lihtrahvas
armastas kaelas kanda ka kaur:lteökarpe (:foto 42).

Loetletuile 110anelusid

eel riiete kaunistam1seks kasu.tatud pronks-

spiraalide katked ja vaskplekist rinnaleht, kuhu 011 aeespoolt väljakummitud 6-nurlme täht ja selle sakkide vahele nupud (:foto 40). 6 cm-se ~äl.is-

32 vt. Se.l1rand, lk.142.

:;3

twli archaeologice in memor1am
4:3,7,8.

arr1

aare.

~aJ.11nn, 1970, lk. 184,

\

- 66 läbimõõduga

r1nn~ehe ma~er~al1

(vaskpJ.ekk) ja ornamendi motiivide järgi

on põhjust väi t , et seegi kulllus mõnele tal.l1poj a seieusest naisele, kes
elas \lIlSajaJ..
Samal perioodil

sendasl.d lihtsaid lllust noakäep1deme1d jllba 011lamen-

teer1tlld luupõskedega n

pead .. :Nende kiUlal tk1 suurÄ le.1ku.t läänetorni

keldrikorrusel tõestaved

5 sarnase lllupõse leidu (foto 37:2).

~aga

kaetud väikeste alustega Jmu.le peeti alguses kartetsikuulide

toor1kuiks, kuid :Lähemal ttlt'VWll1sel XVII-XVIII saj ~ toodetu.d re1n.ikeraarn1-

~iste kannutüUpidega34 tuvastati t et samasagusaid tinanuppe kasutati kannude kaante avamise kergendamiseka» Arvamttsii tuleb

es1aJ.~

võtta hiipotee-

tUisena.
Peal.e ki.rj el.datud ehete osu ius leiuaines teiste lei1ll1ikide osas tähenäusr1kkalt vaeseks. HUisentei; re1n1kerusmlltat e.1 saadlld üldse. XV-rrI
saj. I

poo~e

l'e,lIl.:Uterasmikat &s1ndaaid väikese amara j ooginõu katked] mi-

da kattis halvaltvaliteediline hal1ikaspunnne glasunr (foto 16:2). Nendest
ve:idi

noor~.maks

(

-I saj.) tunnista.ti. ühe kannu. san ·

osa (:toto 17: 3) ning

uueaegseta nõude hulka. arvati vaagnasarnase mMala 11u8 serva,

kii~je

ja

uurde fragmendid (foto 10:4).
Rauast valmstatua. lelu.m.aterj ali seas do.mineer1sid enamuses uueaegsed

esemed nagu. ovaalae sangaga ripplukk, haug! vastus, keti lü.lia j a töönoa

t ra. Keskaja lõppu paig'.l. tati llÕned lauanugade katked ning arvatav mõõga

käep1deme kaitseraud.
Leio.ainese dateeringu.1d kinnitasid 2 kaelakee küljes kantud Nü.rJlbcrgl
arvestuspenn1 lCVI saj endist j a l JOhan l I I t öõr1 1592.aaatast (foto 2:6,
lr 2 ) ~
Kui hei ta pill tasasj. eelmistel aastatel läänetomist kO€fl tud le1uai-

nesele. siis tuleb juurde ehitlIsliku. aepise leide, mida koos käesolevas

,I Horschik,J. t..-teinzeug 15 bis 19 Jahchundert. Von Bürgel bis

u.akan.

1978 YEB Verlag der Kunst Dresden. A.ltenburger stoinzeu.g
16l/ 48 ja 115/73.

- 66 peatükis ma1n1 tu.. te ga. peaks seostama ühe läänetorni uksega .. Ja tähelepanu.
!lää:r1sid ka aiis BUilred merevaigust

~a

klaas1st helmed ning kael ehtesse

paiga tatud lHlrJlbergi arvesto.spenn .. 35 Lääneto:rnj. alumise korruse leiuainest
1lmestas veel kaka:i.kkü.ünl.aboidja, ro.1s kilsimärgiga dateer1ti XVI-XVII sajan. diese. 36
kUl~~evast

Lüänetorniga

ruw'.liat I-14 (vt. leht 22) on. mäletgtavasti

Väl.ja tulnud samuti. väikeseid lWl- ja portselanhelme1d,

mant ning 1978.2.

läbiviidUd kaevet$Õõde ajal !!lUuga kaelaeha. 37

Pole !tulrtlust, e"C kirjelda1nd leiu.matarjali hltlgcs val.1ts b ilmne
ehete alekaal, kaid Dolleflt nähtusest ei olegi nii lihtne iildiotusi teha.
Kõige tõenäo11,semtma näib, et läänetorni 5,60 m kõrgust oletatavat
on kasutatud mingi kll.ltusliku. rUllmina. See võis ·ooimud.e. XVI saj.

rand11

'VÕi

isegi

sQll~le

ke~d:r1 t

lõpu.ve~

järGlevata s<ljandite jooksul (lähtu.tud on loidude

duteeringutest). Speknlutiivsa aratlnsaua lisatakse, et kui 1574.a. mdha
l.asmd tiks torn 38 seisia kouvendihoone kirdonurgas, mida 1615.0.. eravtiil-

r1~39 kujutatakse varemetena t siia langes r1v1ot õ1b-olla väJ..Ja k~ kirik
linnuse 1üetiivns.
Jäägtl peaJ.egi l.ään tornl. keldri otstarbe lQ1eiJmle lahtiseks, kuid hoo-

pis kind.lamalt võib väita. et :ruUJllis viibis usutavasti XVIII saj and11g1.
lihtrahvast.

ttle1a:Ud~

ld.nn1 taab käldselt mu.r.!U.at 1-14 ?aetud pulllävepaku

analfiü.si ttüemuai.

_u____•__________ ____

35 Aus, pt. Läänetorn I-~3 ja rutlll 1-14,lk.58, 59,.
36 Sealsamas.
37 Sealsamasir lk.6o-62.
58 Rt18S0w,B. Liivimaa kroonika II. Tartu, 1929, lk. 72-73.
39 fu~se,A. Die Burgen in Estlaud und Lettlend. DOrp at , 1942, lk. 59.
'Vt. ka Liiv, lk.lo.
KirssJO. RakVere 1226-197(;. TaJ.l1nn, 1976, lk.15 •

•

- e7 kac~etööde

Seniste

praktikas täiesti a1nlllaadse le1u.na

~&bas1d

ru.c.-

mida 1-7 ja 1-6 vabamüüri idapoosseo a peal (vi.. leht 22) punasest klaas1st kirik1l akende vi. tr aaZkl aasi k.a ked, lllillcdele

o~i

m.usta. värviga peole

maalitu.d oksa motiiv (foto 35) • .Kujund1 vorm eeldab reneeSaIlslikku VÕi
bUisgootilikku

ri tud

arv.

maalIl.m1sst11~i.,

~amae

keskajast annab tunnistust klaasi retusee-

asuvate sWll"te konvendihoone iUaLluüri akende ee:J on 01-

nad har:U1kl:ugi k1.acs1, seat 64 kiJ.du nende .ruutude 1; olid aamu.tJ. kukkunud
vohesniiiir1J.e. 64 .tlll.u. br.t1gaat eraldati 10 remseeritud servaga ja 4 kihiliseet V'brvklaaoist katket. Il.mse1 t cngi tec,amiet er!neva ventloega akna-

klaasi a

VI-XVII

~aj~'ldist.

1 asj • ..,erniooni toetab samast leitud Kurarnur. bertsogi Gotthard
Kettleri 1d.l11.n.g 1576 .
uuseegae nõu.

~S tast

(:foto 1: 6). LYII saj andi kastlks räägivai

k~tk,ed.

Vahemü.tixi horisontsalsa pi.nna. tahelepanel:Lkwn uu::rilnine andis alusa
oletuseks, et sec kujutasld. endaot kon"'lendibooz;.e id at i i "Va Il korreaa ,Põrandc.t.
ärvil1.st lIlaalingt;.tegu olrnaklaac1 peetakse ag . esimeseks
ai tab tõestada

. 1'uulse hIlPoteesi,40

:r~tiks,

.m10

et k-iriku :funkto1ooru. täitalud ruum

paiknes xonvendihoone idakülje pöbikorrusel.

Kuna s1saõua lÕWlamUÜJ:'i kol.meastmel1se sokli tsooni ja väljaulatuva
lisatllilür:1.t1se vahekorrad. jäid laht1steks , si1s alllStatl müüri uuringuid

te.r.ua ruu.m1 1-9

pools~s

kriljea (leht 22). Lõpetamata sur!'ist ru.um1 1-9

kir-

dc nrgas tulid kultuurpillnaaest Välja vare.mJ.e1intest hoopis erineva kujuga
nooleots

• Pikim. ne1 .... t äratab tähelepanu.

nurkao ristlä

il~ik_ga

sa~eda

pa tkelise varre j

6.

neli.-

otsa poolest (11 cm pikk).

eine nimetatud eksemplarideet on

undava). t liihem, aixuu t 6,5 cm p1kk,

ku.ld tugevama, a~ . pakae.m.a~ länilõikes nelj akendl..lise teraots ga (:foto

31: 3-4).

40 Tt.lulse, lk .. 163 •
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Üldiselt pee -t;akse pikki

aaled~d

~

nooleotei käeivi

Llde~e

lmulu ,",,'les .

aed peened j a tera SIllad nooleotsad olid lUÕeldu.d Ju t :rõngaesoo.a:use lö,bi-

miseka.

Käs~v1bu

voolaatest nooltest 01i1

jns-t ballisti11st.ele

~unooled

pOOle lähemad, seda

llõ'~etele VI.:;'. taat1seke . 41

Ulal tai teeri tule -lioetudea ei ole võim&tu, et kohalike st nool teat tarvi tati pikem~ t noolcoi sa käsi T1bust, lüh-== at ja rasker.üat OClm.UElt l ...,.skmiseks.
Sc~lisel jllh"

ames

ku.jutab esim

seas, ktl..uJ.u.dtts

. iSi eesõue lood

e neist van.i.:n::Lt raJ. val .... ~dtl lLvt."l.use le1u-

j I:l.vt:....l1o j kku. XIII saj. 15ptlSt - rT saj. alBUseni ..

u.rg-

ei ole

k?ev~

i pi1ratud ala tõ1itu. võimalik

kahJ.eist ~aotud ahju ( ... 100,27 m) paika P~, 42 ji;itmvoo sealt na,pp- ja
rene san ·-ahJ.1~e l..e uUe Iaf;!gl. nv s --an~islJ -atoerit1ld 43 nappkohtita kD.tkeid tuli juurde 103

saadi

19~9.

astal

~95

-iikk1., tü.ü.pll1s1 XVI ea;l. reneasanskahlite :fragrnen1;e
tükki.

ju olsmasolu el. Vc.ilis Oa
ee OG e hoidianõude (foto 9) e

samasse oavijäl

_eaeg~

pÕlen

ed:r~c.eataBili

0

kmmud

(OliO 14:~)

t

UUa-

purtmellUli akn.lkJ aaikildu.dag!. sattumist
pL~~acsaa.

Viimaste le.t1.l1iik:lde aahtelist nooru.st arv... s,tatakse edasp.1.distc au.r1JIdsWöde jutlrea.
4_ R.Moora J<::> O.Saadre. Lõhavere l1nuamigi. Uistse Eesti 11nnu.oed~ Toimetanud H. oora. Tartu, 1939, 1k~166-167.
42 Aus; lk.71-72.
43 Se~$amas.
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Das grosse Bilderlexikon der Ant1qt11tätan. Dresden, 1976.

Eesti arhitekttltlri ajalllgu. Tallinn, 1965.
all.inn, 1955.

Eesti NSVajalugu I,

~

Eesti

Tulli...~,

Sajalugu. I,

1;;t76.

Ehitus ja Arhitektuur 2, 1978.
Eriiha .Bargen und Städ te . Bei t.r3Ge zur Dt.ll'gen- tlJ}(1 Stadt

el.~1'orBchune.

Ber1in, 1954.
Ho:!' chik,J. Bteinzeug 15. bis 19.Jahrbundert. Von BiU'gel bia tillskm .
Dre neIl, 1978.
Hueclt,v .~.

Herku.n~t

Di.e
ZV.

der rittersbhai'tlichen Geach1.echter in

ierland

sch"edischer Zeit. Johannes Io.tenberg-Uni vers1 tät

Zil.

Ma1nz,

1972.
Konsap, V. Dekorat:iivne sepis Ta1l.inna arhitektuuris XVI-XVIII suj. PaLlinn.

1911.
K1r ss, 0..

Rak~ere

Liiv,O. 11sündu i

1.226-1S 76. Tallinn, 1976.
akvere

ajv~oole

Rootsi aja lõpul. " ratrükk

uAjal~olises

ajEJcirj stt nr.3, J.927.
Uechelk,R. - .

Maistse

st&Ltke~niarsang

in Dresden. Berlin, 1970.

est1 linnused. Toi etDnud H. oor •

ssO ,B. Lijv1.maa kroonika I-II.

Tar'u.~

Tar~ ,

1939.

1920-1921.

Sel.i:r'and,J. Eestlaste m<;r C "skombed varc:;.t'eodaaLaete suhete tärkam1ac perioo-

dil (11-13.saj.). Tallinn, 1974.

strau srK.. Keramik in Alt-Livlawl
.;I

(..!!!stl~d

tLldia .tiXcllaeologica 111 JDeD10riam Harri

oor a. TaJ.J.1nn, 1970

Zo el, • Tallinna linnamüür" TaJ.linn, 1966.
oo

und Lettlend). Basel, 1965 •
It

- 70

Tut1l e, A.

1a .... urgen:1::."l.

st1::md tmd LettIanti.

Orpat, 1.A2.

Tõnisson, ' .. .Linnamäed ja m.aal1.!lno.d. 'fallinn, 1966.

irwnaa.

aekonna .mln.eviklol ja olevikku käs1"ta:v kogu. eos.

oimetanud :"O .Ro_

senberg. Rakv re, J.924.
,vahIöö, c. Keram1k 1000-1600 I. Svenska Lynd. Archaeologlca Ludensla. In-

vestigatione

de Jmtigvita

'lS

u.:rb1s Lundae,VI. Lynd, 1976.

KäsiKirl~..: ,

Aus,T.

Arh1tektuur- erhcoloo~11ste

n
8n:m,J .

I-II ose.• Tsl
ir1 t

ir1 t
lise

19'f9.

kloootri 1.,7c .

du~lik ~D lÜÜ3.

cmm,J.

J..nn,

I

uurimiste 1975-1978.&. tBõde
"sikir1 KRPI

arhiivis A-159.

arheoloogiliste kaeyamiste le iuainese tea-

111nn, 1977. K" a1k1ri

I arhiivis

f'tiJPr

P-3243~

kJ.costr:lve.re ete 1978. a . väJ iu.ur1m1ate1 saadu.d s.rheo1oogiei. air. se el'altttls. T811inn, 1978. Iä 1k1ri KRPI

omt: ,.E.. Rakvere linnuse säl.linvd mUü.r:1de konC'.!erveer1rn1se j

vare

ahearusn-

tepargi tr eYes

k

utamise tõöprogramm.

KRPl arhil.vis A-250.

El

axh11vis.
aj aloolise

EQll.Wl, 1979. xä-
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Foto1~ustrats1oonide

'eto
~.

nimekiri

'"'

Annotats1oOJl.

XRPI arhU--

tt

-+--------2'---------------·:- ::;
1. llt1ndid

-19840

2. Kündid

-19841

3. Gl.asul1ritud kannade sangad

B-19845

4. Joogitops:1 uurde- ja grapen1 jal.a katke

I-19842

5. Gr ap en1 alu.m1ne

li-19844

0

s

6. Kaasaskantava välJ.pudeli katke

-19843

7. Glasuuritud nõude katked

. -19847

8. Kesk- ja uusaegaste nõude serva- ja kül.jekatked

-19838

9. Uusaegae vaaOlalaadse ta1dr1ku serva katke

-19839

10. Uusaegaete nõad e serVa kaiked

-19846

11. 01etatav kätepesunõu. (restaureeritud)

-19868/1

12. Kedrakeraam',ka

N-19836/1

13. Kedrakeraam1ka

li-19835/2

14. Kedrakeraamika

-19835/1

15. Varasta re1nikeraamil1ste kannude k1ilje katlted

-19852/1

16. Taraste rem1kerasm 1 1.1ste karmude serva- ja ltü.lje katked

N-1985~3

17 ~ XVI s~and1 reinikeraam111ste nõude serva ja sanga katketi N-19834/1
18. XVI sa;j. Il poole re1nikera.am1l.1ste nõUde kalje katke<!
19. Zil saj. II poole re1n1keraam1J ise kannu suudmeoS8 koos
külJe katketega

20. 13 saj. Il poole - XVI saj. I

•

poo~e

-19834/2
B-19836/3

re1nikeraam11.:1ae kBDJl
(restaureeri tud)
1l-J.9865

21. Re1nikeraamiJ.1se kannu uuxde- ja fajanssnõude katked

-19836/2

22. Gl.aauu.r1 twl ja glasuurimata nappkahl1d

-19850/1

23. Uusaegaete ahjllkabJite :fra@l1end1d

24. Lulmd j a võ tmed

N-J.985e/2
-19849/1
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25. Ukse kramp t hingetapp j a hinge l.õpe'b.lsed
26. Akna t1naraamide hoidevardad

-1985'1'

27., Oletatavad vasara-sarnased l!leisl1d ja mtilir1va,aar

N-I98S;/l

-19848/1

28. Lau - ja töönu.ga ning pannal

29. Kirves

N-19848/2

30. Ho l1sepUhas t amise hari

31. Kannuse katked

~a

~a

rawllusikas

-19833/2

nooleotsad

-19849/2

32. 1Urnse katked

B-J.9853/2

33. Oletata"a u.bmri katke ja vaskpaja f;I8l1ga vastus

11-l9833/3

34. Oletata" värtnalteder ja tinaga kaetud kartets1ku.u.J.lde
~S.

toorJ.ku.d ;või 7 " . keraa m1Jiste kamUde kasnenllpUd
'
Tarviline maal1ngutega kiriku ntraa!klaas

36. Aknaklaasi killad (keskaegsed)

-1985]/2

N-19837
B-19834/1

37. Olet taV luu.st noapea ja ornamenteeri ttld lUllst noepeed
põe .

-~9B6B/2

38 .. Luust oletatavad noapeade kaunistnaed

11-1985]/1

39. lielmed., krall ja p1 ts erisõrmn s

Ii-J.983l!3

4011 R1mlaleh t

-J.98'?/2

41. Luust ja kl.aasi.st hel.med

11-19833/1

42. Kauriteakarbid

11-1.9831/ 2

43. OJ.etata
44.

-1985~2

väikese 1a.vatoor111m1k1v1 katke

aada ristikäigu. oJ.etatavale paek1Vipõrandale läänest.
ristikäigu pillari .a.he~1ne ala

III ja I

45. S1aeõuelõunamUÜl'1 kolm.eastmel1ile 8Okl1 tsoont vaade
~urfile 6 läänest

N-19863/3

-19863/2

46. S1llu.tise kivid, vaade äurflle 6 lõunast

1-19863/1

47. TII ristikäigu pi1l.ar, vaade läänest

N-1.987o/2

48. VII ristikäigu p1ilar, vaade idast

49. nl piUar

-19870/1

j a siseõue ld.rdenurga põhja-lõuna suunaline

N-19864

uks

50. Bu.u.m1 1-14 lääneJnÜtIr koos laakekambrig

t

vaade kagnst

Ii-19867

•

- 73 -

:I

2:

I

i

:

:

~

51.

RlUUili

52.

Stu-f nr.;,

vaade põhJast

N-l98'l/l

nr.',

vaade lõunas-;

-1987l/2

53. Sur:!

1-14 1ä.änemilÜl'1 paltaendu.smäUr, vaade kagust

-19866

54. Su.rf .nr. 4, vaade lõuna t (pollj a-Iõu.na Gllu.n.a.line uks)

-19869/3

55. lCagu-loode suunalise kanali aVa konvendihoone lõunamüU,r1a

-19869/'1

56. Daneker

1:-10 vertikaalns kanal (eaht) I korruse kargasel,

vaade loodest

-19869/2

57. Siseelae k.1rdanurk, vaade edelast

F-19S'l5

58. Siseõue idamaiir1 olet tav paksendusmtiÜl.', vaade põhjast

59.

8iseõ~e

1damUUr1

põh1maar~

-19858/2

-19856/1

vaade põhjast

60. Siseõlle idami.1iiri idapoolne äär, vaade edela t

-1986l/1

61. Ida-lääne suunalise ukse 'VÕlvikend ukse lõunapoolaemal
piidaJ., vaade lood.-est (s1seõu.e k1rdenUork)

-198,8/1

62. Siseõu.e kirienur aida-lääne suuru.üisest Uksest põbj
poole jääv vahe.mU.ti.ri t1s koos ü.J.e.mise oletatavadma
põhjapoole p11daga , vaade kuguat

N-19857

63. Sama akna p1it (m1a fotol 63)

. -19855

ka~st

64. S1 eõue kirdenurga lääne-ida saunalise akse põhjapOolne

maar,

vaade kSglst

N-19875

65. Siseõue kird el'lJ.U" ga lääne-id a suuna.1ise ukse ktinnia,
vaade lää.n~st
66. . õlv1kand siseõue põhjamttür1 , vaade lõunast

-198~l/2

1I-J.9856/2

67. Siseõuel (lõunast) vaade ruumi X-11 IõtmaDlüürUe

-19859/J.

68. X-lI kagunurk, vaade loodest

-19880

69. X-li ava , vaade loodest
70. Läline torni (1-13) ukse ktiJlnia,

1:

Vaad~

lõllnas"t

71. Ruu.m1 I-J.4 põhjarntiUri ukse künnis, vatlde lõunast

-19872
-19854/2

1\-19874

72 • .Ru.WD1 I-14 põhjamüüri ukse 1dapoolne mtttir, vaade lõunast N-19859/2
73. Põhjaväravakäigu. värava kilnn1a ja ld.nn11aotud osa, vaade

74.

lõ nna st

N-19862

Aknaava põhjaVäravakäigu. põhjamiiü.ris, vaade lõunast

8-19854/1

::
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1.

kultuurkiht: tutZe ~O J Q"aC1ntko8is·1L..,U5~(1 a tellisekatKere
vöhev 5öe5'5~ \d, .Ise' jo ki(~de<6a (
=0

2.

lubfö5equ

I

.

peen 5dVlll::" Kru<-O
~. kiviplaadid' (, poos)
~.

~

11

• •

I

'

~

ehlfu5p(o\ h mu\d~5{j5 . SOVI, 6e~ui Ct7 cm, nor , ctl)te~eVU0

6. varit"'g _eHe kõr~ehn 1-0se
lP

,

------------------~------~------------~-----~--~~
KULTUURIMÄLESTISTE RPI
Objekt:
~kyel'e jOY'ch.\ Il\l'1~1.~

+-----__~M

__

----.--------~------------~-----~~~~--~o------------~----------------~~--

__._______________ ________
~

515 0

1.

ehi u5prd:h m d;sU5i .
50vlpesadi vu ameneti

dmikuJe f . to'öe·
ud - kitsam iht-45 cm,
- unt 44cm

5e

2. savi 2cm

ta 1movi irg - -1, -3 cm
4. Il -4 1
5. 6~U - 2--16
6. veertS tthedalt klVei
1

Pge
ed; ja e ruus.,(<Ja orQ t Q a,.
1uid;rn6rdlp I mu ta-

moreen'nn se
bt~us

s~une

?
&.

9.

- 29cm

f?C:ekotked
lubiasequ

I odt..{s\il( huumus - ~
-12cm

fO.
11.

poekotl e
7

1Öl"X..luslfK pinnos- rnoreen

--~----~-----8

12. ~U - &-~6C(O

1!>. VUI donlendi

14.

p' 1~ukivid vtJndan1etldi taldmikU5

15~

sa.

16,.

va tn

vaen e nl. 1-~O, 'Õf!6U$
5eUp e

~h

..-10- 9

tal mtk

se9ust 1«l)varl( ~unll-!'\6)

04:, crn

~-~

KULTU

~

• ."'.*" ............

:~~~-

~ or~oaniko/mu\lal tuha, sOe ja ivipuru 5150idu~ kuituu int 15 qs cm
2. nörqa \ubiasisolduseQO se\!u
3. savt sOe, tuha, tellise~uru 5~ atdu5~' must alumine kiMC;AL4rkihf
4. nr. ~~5t heledam pStelnictonoLlste ja s6epesade~.5a\llkiht
I

J.

savi ( tumeha\\)

6. t~ii~ 1,le moreen, õeg"atud segug-a
7.SUS\

ö.p

1t
. "trenn
-1Q" va I õe i c;\soldov rd'lekaskollane ktht
~-1.5avi - ledarn/seguqa setJun nud
2.l,.letatav tõiteline m 'reen

~5.variT1fJfsel\e

kõrgelm tase

KU LTU URI Ä LEST I S
Objekt:

!-14

1. e:s m ~

2..pat

-+-_ _ _ _

...L-~

Tvt

05t ~ VCl~1os (\~O

P 1vl oreenl

loodu~I1K pinna
4.. r1r.:~ ab!> . l 0 ~ tS

4

,. põlluktvl moreen" (st ne asfmeki ..

Q. lubiasequ
?! lfi\lQne50vi

e. savi

1Q.

PlY~ust

\õ lepok\~

6vepok 0
~2. V1\ma5Cd pa ~t 1 ~td

'11. k·vi

b

•

TUURJMÄ

il

:-14
5

.9&,61

tW'o
1. muHa
0 qaonikosi501d,,:,e~
2. 5~(J - kun' <;20 (,in

lO

3.:>eq(J~o 52~(Ad

(1lernine ketHuurkiht -Kuni ö cm

r:aek1Yld

4paeki id
S. 50vi} sOe ia tuha 5isoldusegö t Ime,alumine
k ~lt(.Aurk·r;t - ca '~OCJ"n

.tpa~\vi-c'a
2.~vl-5crn

3.~L.lst lovepakk
4. tihedölt sav1s10 seI\e<;Ja ~

paekiVid . oreptlll

5. 50vt koos k.h)i~a 4 co -15 ( .m
6. ?:1hta -.savi vJjr'1
7~ põlenud \/iir\! - -'i -:5 cm

lipcteki\j· - 5 cm

I

&.s6epeso
9. P~l1f (oleto. tov puupõrond)

'10. nor~?

or~oonikaga.':>hitu5pronH slsuldav
-kunI 15 cm
11. pplenud viirQ
1!2.oteto t ov toitenne ore n
1"5. vorin~i~ene korcp\m k:oe.

e+ud

põllukivi

6.heledam/no'em\~" liQed~ pt1htorno 5O.y\ jh\- f.. ca 9cn
7.

õcm

9. kruus, L1 :

k( truorkJht-

cm

1o.põHu i'i\ \..15t:m) mu EEn,l

KUL TUURIMÄL E S TtS TE
Objekt:

~ kveve

pY"dw/ }\VwtvI5

us

----_.------------------.----------~----~~--~~--~--~

515 ÕU!:

muüri lõpp, elute~e\i<.t5kihi alCf'lÕ
~eQrparsai"ud,nõn:1O or ~anikuqo

lÕJe \"b

eluf€q€\iuskihl, kol\140 <m

r.
.~'

j

,!

f
(

\~~

~

ehltu~prahine

fl7 '"

savi - 15 cm

pc~põranda klvid
se~u

- 15 cm

hallrkas savi - 10 cm
s1I\Utu5kMd

te~lsk1hi5

hal\\k,OS

!uha5<1$-elu-

savi - 10 cm

el toHeline mO(~n
.1·elute'jie"u5\<.lht - II cm
-

SO
O·

1

1

5~~U - Scm

.

-,

\=elusl1k
II

pInnas

46 cm

KULTUURIMÄLESTISTE RPI
Objekt,

Siffer'
St oadtum:

,

..,....

515~õue

..,

i '

51S\:ÕUE

::::!-_",-",,""""'-':io
<~~--~~~----~--. ~

:5:!.--,..-~~---'-'--- -1~
. w.:;:.......,-~1~7______.....;..-.....

'14

~r==s~~~~~~~--~~S
1~_~~__~~--~----6
!':..-~~

~_---,7

~~~~~~__~9~1.Cb~~_______ ~

\. u\emtne pre\(vipÕrond K\vid kl nt 7 m

:"::.::----2-

I

,~;:.;." ~~_-k~:"'-----l

umehol\ savi ~ 'klvid~ (jmbet' ta e:,cm
~detotoy pu põrand· '.') .. 2 cm

--,---,--,,""-- e.

2.

~

poe-1a sO°t 'kke/5e~u~s·1.eHI~uspn:l

\ "0

s\l3o\dav nÕI~a or~aan'kaqa ek:lte~e '(.15\-ill~ - Ca 22. eITI

-.

~

et i evq \ubiasisoldu5€qo ssqu

7.
B.

940. t . id,

~

onlkar1a

5CN!

,=,lsa\dove\utelte\/ )'3-

\; - 2 cm
~. v6\~(.>t1\ S'~~. 'ot ut nr. 10 5is ::\~Ö 5e~l ,
5C1V\-... SQe - \0 peene krUU5Q 5P.r)t.; ne
I

\

.) ~

~)}

l ,

4~. letaidV

tõite \ine moreen

1?>.5€(/U

14. vatinOb ?eile õrd \Di td~
k<.;\ltUd lt1 - ,Lh-30 en

15~õlemif()~ '

TE RPI
Opjekt:

Joonis:

6~oV\e

..
'ÕtAV'X

yw. G

\ElV\YIA I~~

\

u·

-tv-

s

I

"

Objekt:

~kvev'e

jo.rcAV1 J 1;~V1D\?

7

Z

PP

LÕ1

-1.

e

0-

raudkuwt kultuur this

2. poetdkke jo sillutuskive SiSC1ldQY

'kultl.HJrkiflt

•

Z>.. hall
-'1. 7

savi

em - puitpõrand

5. kultuuekiht

. paas

7. 5öepe5ad.e~q ~ovi

8.

kõdunenud pClit - 2crn

9. n~aa
.... 96/74

10.
;1~.

- 116 en)

tkorikoD kultuurkiht +1 CJn

p).Jc

kulkKIr iht - '10 en1
'1(2. ta ite li ne moreen

.96,48

KUL TUURIMÄLE TIS TE
Objekt:
~kve~e

Siffer '

jor<:J.V1

IlfYH1V1~

-

LOt

97,09

,

(>

0

Objekt ~

Siffer'

Objekt:
~kv('!ve

joro..V\ J\\""va~~

Osak' uhat A.~viclv

S:5eõue l\l.FU.?E U
t'OK~Ä 5UUNZtL11\J6

7

B
-9.

9
-10

..... 98t~-1

4. 97,71
,.97,07

:/\1

112.

1. hcri5Ot1taalne paekTvl
2. va1t.si lõpp
3. utemine bHdak;vl

4.

kdnnisest lõunapoolne kivi

S.oIumine r,aepJaq't

o"tnooklvi, fub 5et2~
7.

pücip?rond

&uk5e h1n~etopp
9, Rlfdatagune maokivi

~Q, (ile lline pUdakivt
-11. Suur põHukivi

-12. puuperand

joonis:

t

~

rry'\

et
•
•~~
•
.

....

Jlj~

~

põl\ukivi

put
sequ

"- savi,tuhko,5"pt ,p?e-, teUise .... lo ~ k\Jika keid,luid \0 põlenud llJb\ak\v·tc.'~k

sisaldav kih\- - kL\n1 4-S0 e
2. 50vi -- ca 5 cm (t ra rnp5aV')
3. põlenud puH - ca 10 cm
4. lOodus\iku p'är~ Q\ucp kibla. utud

moreeni Jahekihi -

5. loodusHk

vt. nr. i1

!

vt. nr. 4

savI•

pinnas

0

cm

..

1. darr.:>\<.eri
2.S1nl50V\
3. 5e~a

.

Süudme olusklv i

4.~lenud I nookivi

5.50Vi
6. trompsavi

7.sOesfunud ~it
ö. Qodus\tku pärnatuge tabiuhutu

rnor€.~nl

tin~mor~12a "pul~' \'Jt.) on m6r~itud
fllestonud palgld (~a tTt')

vaheK1ht

4. 5~(J

-

kunl 26 cm

50estunud p:tl~icl . . ko 1i 60 en I p:t~ 5(
!abi kinl nr. 5
:lloodus\iKtA pan\o u90 16 'u utud
moreeni vohek 1"11 cm
41. ood 4S\iK pin laS
5: 5e,QU ta tuh 0 5150
hJ~vcle
2.

':t.

õlemls{ tqed~

95,OB

KULTUURIMÄ
Objekt.

veer~5 - 02. cm

,t

.

•

,

«-

•

I

P

"

tt

~~ -

~5-20

cm _

~ ~tu 'Re/pae - ia pÖ\\t.ytklv1tõkke

5is6\dov tu~evate Põle ra5·p qede~

veef~b - kunl 95 cn\"<
,3. 5ÕestLAnud

.95A5

pat%id •. 9. 2.cr

4.1oodus\lku POrlto1U9Q t6 IU~lU ~j
moreeni vahekl\) .;. '30 cm
5.loodu5\rk p·mno:.

1
l

"

.

--j

h:--

",-....t

.

J
-~

!...

~

i

./

e•

Gl

96

90,4'1..
6

952:6

t

\

•

@,

Objekt:
~k.veV'e

jOn:J..'A I

I

\;VlYlVib

,

~------_.~------

Objekt:

~bver'e !t:trclvt/linnlAe-

