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SISSEJUHATUS 

Alljärgnevaruanne kujutab endast traditsioonilist 

ülevaadet 1983.a. Rakvere linnusest saadud leidudest. Sellel 

aastal mojutasid töö ülesehitust järgmised asjaolud. Esiteks 

saadi leide väga palju - ca 4600 eset. mille iseloomuatami

seks kirjutati 1644 perfokaarti. Leidude arvukus ei võimal

danud eraldatud ajaga kõigile esemetele võrdselt tähelepanu 

põõrata, sellepärast piirdutakse leidudega, mis paistsid 

silma siiani linnusest kogutud ja Rakvere Rajoonidevahelises 

Koduloomuuseumis fondeeritud leidude saas. Suurem osa nen-

dest kattus eelmistel aastatel kogutud materjalidega, eriti 

aga 1983. aastal valminud aruandesse koondatud esemetega. 

Üldiselt pole otstarbekas leiu kirjeldamisel viidata koigile 

linnuse aruandeile, kus analoogilisest esemest juttu on olnud. 

Aruannete arvu ja Ulesehitust arvestades muudaks se. uurimis

töö liialt keeruliseks. Kui osutub vajalikuks, siis viida

takse vaid 1983.a. avaldatud tööle. 1 Ka ei märgita iga leiu 

juurde leiukohta. kUll aga selle number. 

Kuna suurem osa leide saadi eelhoovi planeerimise käigus, 

siis suurendaks kordamine ainultaruande mahtu. Mündileidude 

kohta siinõeldu ei kehti. Alati ei anta iga le1u dateeringut 

eraldi, vaid dateerimiskUslmustel peatutakse aruande ko~ 

vottes. 

1 Aus. T. Rakvere linnusest 1980-1982.a. saadud leiuainese 
analUUs. Tallinn. 1983. Käsikiri KRPI arhiivis 
(Edaspidi Aus. 1983) 
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NUUd tehnilisest töötlusest. Nagu igal aastal kõik 

leiud pesti, nummerdati ja kaardistati. Esmast keemilist 

puhastust kasutati mUntide ning vask- ja pronksesemete juu

res, raudesamed jäid puhastamata kuna nii kohapeal, Rakveres 

kui KRPI-s puudub galvaanilise menetluse võimalus. Pärast aru

ande valmimist antakse leiud Ule Rakvere Rajoonidevahelisele 

Koduloomuuseumile, kusjuures fondeerimiseks tehakse valik 

koos muuseumi töötajatega. 

1983.a. kaevasid linnuses õpilasmaleva Kullaaru rUhma 

liikmed (komandör T. Kippel), kuid leide saadi juurde ka 

Kodulinna tööpUhapäevakutelt, muidugi hoopis vähemal hulgal. 

Leiud fotografeeris KRPI fotograaf P. Kraas. Lisadesse 

paigutatud leiukohtade skemaatillse plaani joonistas KRPI 

tehnik T. RUUtel. Kaevetöid juhendas linnuses arheoloog 

T. Aus. 
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1. MtJNnID 

Mllndid on arheoloogilises leiuaineses alati etendanud 

erilist osa, eda eeskätt täpse dateerita~ruse tõttu. Et vaa

deldavas leiumaterjalis esines neid 20 tükki (kaks juhuleidu) 

andis see piisavalt võimalusi teiste leiuliikide dsteeringute 

kontrollimi,'eks, kuid nUsamuti p1nnnse ja ehi tuskonstrukt

sioonide, nagu hoonete enestegi YBnuse määramiseks. Nendel 

eesmärkidel Uhendtak e rmlndid kõigepealt kindla leiukohaga. 

Eelnevalt tegi ENSV Ajaloomuuseumi numier,aatik r . T"eiIDUs 

kindlaks iga mUndl.vUäringu ndng vermimise aja. 

1. Tallinn "lublsche" - 14. saj. lõpp - (1 tk.) - hõbe - nr.1 

Tartu "lubiache" - 14. saj. lõpp - (5 tk.) - hõbe - nr.1 

(Vt. F.1) 

Tallinn "lubische" - 15. saj. I:t.lgus (J tk.) - hõbe - nr.1 

(vt. F.2) 

Leiukoht: 4 Burt, absoluutkõrgus +96,86 mI kivisest 

(põllu- ja paakivid) segatud pinnasest, mis tungis 

pÕlemistunnustega elutegevuskihti (teine elutegevuskiht 

ülevalt (vt. leht 1) 

2. Poola-Leedu 1~ krossid 1546, 1547 ja 1565 aastast (3 tk.) 

hõbe - nr.7 (vt. F.3) 

Cneari Kremmitz, Rudolph II (1576-1608) - 1582 ? (1 tk.) 

hõbe - nr.7 (vt. F.514) 

LeiukohtI 28 sur~. must elutegeVUSkiht varingul1ses 

pinnases trepi põhjapoolse kUlgmUUri all 

3. Tallinn, Eerik XIV kilIing d-ta. - 1561.a., 1562 voi 

1564 aasta - vask (1 tk.) - nr. 10 (vt. F. 5:5) 
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Leiukoht: Ruum EK-1 (14), idamUUri pealt, +101,03 m, 

kihtidest kõrgemalt 

4. Taani, Frederiok II 2 kilIing - 1563.a. (1 tk.) hõbe - nr.5 

(vt. F.4:4) 

Leiukoht: Ruum E-10, ruumi kirdenurgast, mliUri pealt 

+97,16 m 

5. Tallinn, Jbhan III kilIing a-ta (1570-1584) (1 tk.) vask

nr.2 (vt. F.4:1) 

Leiukoht: Ruum EK-2 (10), ruumi läänekUljelt, vahevaringu 

lilemisest osast 

6. Tallinn, Johan III killing a-ta. (1570-1584) (1 tk.), 

vask - nr. 3 (vt. F-4:2) 

Leiukoht: Ruum EK-2 (10); ruumi lõunakUljelt läänemUUri 

äärest, kruusa pealt saviga segatud pÕlemistunnustega 

horisondist (+100,40 m) 

7. Rootsi, Johan III Y2 66ri; S tokholm , 1580 (1 tk.) hõbe -

nr. 4 (vt. F.413) 

Leiukoht: ~urtist 11 lõuna poolt, põlenud seinapalkide seest 

8. NUrnbergi arvestuspenn - 16-17 sajandist - (1 tk.) vask -

nr. 6 (vt. F:5:1) 

Leiukohti Lõunaväravakäik, surtist 21 lõuna poolt, lilemi

sest mustast elutegevuskihist 

9. Rootsi, Johan III Y2 lS6ri 1581 aastast (1 tk.) hõbe -

nr. 9 (vt. F-5:3) 

Juhul.id idavärava Umbrusest, tasandatud maapinnalt 

10. Poola, Sigismundi poltorak (poolteist krossi) 1627 aastast 

(vt. F.512) 

Juhuleid ruumi EK-2 pohjamUUri äärest (oa 1,0 m paksune 

alumine kiht) 
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2. TARBEKEMAMlKA 

2.1. Kedrakeraamika. 1983.a. Jätkus lisanditerohkest savist 

valmistatud kedrakeraamiliste nõude massiline juurdevool 

leiuainesesse. Kokku leiti neid seekord 1559 tükki. mille

dest külgi esines 1228-. põhju ja uurde1d 69-. ning serva

osasid 262 korral. 2 Nõude tüüpidest üldülevaate saamiseks 

jaotati servaprofiilid servade kuju ~ärgi 6 rUhma (vt. le

hed. lisa 1-3). Valikul lähtuti meelega ainult ühest. kõige 

liht samini eraldatavast tunnusest (serva kujust). kuna 

teisiti polnud mõeldav nii hulgalise materjali selekteeri

mine. Selline meetod võimaldas enamuse servaprofiilidest 

fikseerida. mida peetigi käesoleva aruande juures esmatäht

saks. Loomulikult on ühe tunnuse põhjal väga raske erineva 

vormiga nousid kirjeldada. See t88 ei mahugi aruande raami

desse. vaid jääb ootama omaette uurimust. kui korrelatiiv

sesse seosesse voetakse juba rohkem kedrakeraamikale iseloo

mulikke tunnuseid. Sellepärast piirdutakse käesolevas kon

tekstis lühiülevaatega. kus rohkem pB8ratakse tähelepanu 

katkete leiukohtadele ja leiusuhetele. 

Rühm A (vt. joonis A. lisa 1). Siia koondati 33 Umara 

või poolümara kujuga servaOBa. Rühma nõud erinesid ükstei

sest kaelapikkuse (A - 2 - 6. 8 - 11), võriku ja õla pai~ 

tuse ning sel~ tuleneva külje kumeruse poolest (A - 6, 15. 

23 ja 28 - 29). üldiselt esines ümaraservaliste nõude rühmas 

väga mitmesuguse vormiga nõusid. konkreetselt 33 tüüpi (vt. 

F-9). Ornamenteeritud olid neist ainult kolm (A-22. 25 ja 

28). 

2 Ka __ elmiBel &astal moodustas kedrakeraamika kõige arvu
r1kkama ie1~11g1. vt. Aus. 1983. lk. 14 
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Esimene kujutas nurga all väljapoole kallutatud serva

ja lUhikese võrikuga nõud, mille lame õlg pBBrdus Umaraks 

küljeks. Selle nivendi kohale olid arvatavasti mingi puu

pulgakesega sissesoonitud ebakorrapärased jooned. Need look

lesid kord Uhtides kord üksteisest kaugenedes ümber nõu, 

vihjates pealiskaudsele ning hooletule tBBle. Katke murde

kohast paistis hall Uhtlaselt põletatud savi, kus esines 

kvartsiterakesi. PÕletamisel olid keem1lised-fUÜBikalised 

protsessid andnud nõu pinnale helepruuni kattekihi (vt. F-

7:2). 

Leid saadi ruumi K-15 idapoolse trepi lõunakUljelt 

ca 65 cm eeldatavast põrandast kõrgemalt, varingu alla kor

junud elutegevuskihist (+98.25 m, vt. leht 1). 

Kuigi pinnas evis antud kohas segatuse tunnuseid ei 

saa mBöda minna 15. saj. dateeritud kivikeraamilise kannu 

katkest (nr. 1497), mis oli sattunud samale kõrgusele. 

Leiusuhete alusel võiks kedrakeraamilise nõugi paigutada 

15. sajandisse. Kuna leiukoht paiknes väga lähedal 11-12 

sajandisse3 dateeritud puidule. siis pole kindel, kas leid 

pole veelgi vanem. Analoogia meetodi kUsitaTUst kedrakeraa

mika dateerimisel näitas fakt, et Tartus paigutatakse sama

seid nõusid Bovgorodi ja Kiievi eeskujudel samuti 11-12 sa

jandisse4 , kuid ligilähedasi eksemplare on leitud ka Viljan

dist, 15-16 sajandi trantaiskaanlaste kloostrist. 5 Toodud 

3 ENSV TA Geoloogia Instituut. Proovikaardid 692 ja 662 
4 Metsallik, R. Toomemäe põhjanõlva all toimunud arheoloogi

liste kaevamiste leiuainese analüüs. Kaust. II. Tallinn, 
1981, lk.12-13. joon.1-2. Käsikiri KRPI arhiivis A-541. 
(Edaspidi Metsallik. 1981) 

9 

5 Selirand, U. Viljandi Jaani kirik. Frantsiskaanlaste kloost
ri klausuuri ehitusarheoogiline uurimine 1981.a. 1 kBide. 
Leiumaterjali analüüs. Tallinn, 1982

1 
lk.12 t lisa 11 joon. 

1D-K. Käsikiri KRPI-s, A-731. tEdasp di Sel1rand, 1~82) 
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näide kinnitab seisukohta, et momendil on veel vara Rakvere 

kedrakeraamikat täpsetesse ajalistesse raamidesse paigutada. 

Teine ornamenteeritud katke (nr. 1596, vt. F-7:1) kuuluB 

tagasipööratud Umarserva ning 1Uhikese võriku ja poolUmara 

kü1jega nõule (joon. A-28). Erinevalt esimesest katkest jook

sis Umber nõu külje korralikult viimistletud ja sUgavalt 

sissetöödeldud aakmeliste äärtega vööt. Katke pärines 18 

surtist, Ulevalt neljandast segatud kihist, mis tekkis arva

tavasti peale ringmUUri lammutamist (+98,10 m).6 

Puhtalt väljatoodud lainjat ornamenti kandis pUstja 

suudmega, veidi väljapoole hoiduva serva ja kergelt Umardu

va kü1jega nõu (joon. A - 25, vt. F-7:3). Kuna katke leiti 

7 Burtist, kõdupuidu pealt, mullasest polemistunnustega 

segatud kihist (+97,36 m), millest madalamal asus ainult Uks 

elutegevuskiht, siis leiukoha järgi tuleks sellegi puhul 

arvestada 16. saj. vanema nõuga. 14. saj. lõpu - 15. saj. 

alguse mUndid paiknesid muuseas ee1hoovi 1damUUri ääres 

absoluutkorgusel +96,86 m. 

Grupeerides rUhma A katke id leiukohtade järgi peaksid 

hiliskeskaega kuuluma ruumidest EK-2 (varingu1ine segatud 

pinnas +102,87 mJ joon. A_3,7 23)J F~7 (loodenurk, savine 

pJnnas, joon. AI26 - 27), E-5 (taldmiku kõrgus, joon. A-9), 

E-9 (söestunud kiht ahju juures; +97,39 m ja +97,63 m, 

joon. A-4,24) ja E-10 (Ulemine varingu1ine pinnasJ A-29; 

Ulemise puidu altl A-13) ning surtist 12, savimUllri tööta

mise ajal tekkinud kihist (joon. A-14) saadud nõude serva-

6 Sarnaselt ornamenteeritud nõusid on Lätis dateeritud 14-15. 
sajandisse. Vt. liugurevios, E. Ol1nkalna un Lokstenes Pilso
vadi 3-15 ga. arheologiskie pie inekli. Riga, 1977, lk.88, 
joon. 68-3 

7 Kaudselt sarnane Tallinnast,Kooli tn.17 saadud nõudega. 
Vt. Lange,K. Leiumaterjal! analUüs. Kooli tn.17 soojustrass 
endise ~kli nunnakloostri territooriumil. (vt.järg lk.11) 
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osad. Lahtiseks jäi pinnase segatUBa tõttu 34 õurfi lei

dude vanus (jonn. A-7, 10, 11,20,21, JO, 32 ja JJ). 

Võrreldes sama rUhma leide 198).11.. aruandes avaldatud 

profiilidega leiti kas lähemaid voi kaugemaid paralleelo 

ca 13 juhul (joon. A-1, 2, J, 5, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 

24, 25, JJ}.8 See vWlendab tulevikus märgatavalt nõutüüpide 

arvu Uldleiumaterjali hulgas. 

RUhm 13 (Lisa 2). RUhma põhi tunnuseks võeti nurga all 

kumeralt äralõigatud servad. Need nõud omasid kõik kerajaid 

külgi, kuid erinesid Uksteisest kaela pikkuse ning suudme 

paigutuse poolest (B: 1-5 ja 6-9). Väljaarvatud Uks noutüüp 

(13'3), mis saadi ruumi E-8 põhjarnUtirl väliskUljelt tasandatud 

maapinnalt, tulld koik ülejäänud katked välja eespool nime

tatud leiukohtadest. Nii tuleks nendegi puhulorienteeruda 

hilisekeskaegsele määrangule (13-1, 2, 4, 6, 9). Üks katke, 

13-6, omas ligilähedasi jooni Viljandi keraamikaga. 9 

Rühm F (vt. joon. F, Lisa 3). Siin on näidatud eelmise 

rühmaga sarnaseid servaprofiila, mille välisäär on kaldu, 

kuid sirgelt äralõigatud ning mõnikord kergelt soonjaks töB

deldud (F-9, 24). Servad lõppesid kõik teravatipuliselt. Üldi

selt andsid rUhmas tooni lühikese vorikuga nõud. Palju esines 

lamedat olga ning täiskerakujulist kUlge (F-3, 6, 9, 28). 

Ühel katkel täheldati jällegi lainjat orna~enti (F-11, vt. 

7 järg Kaevotööde arheoloog1lise järelvalve aruanne. Tallinn, 
198J, lk. 20; Lisa 2, nr.-13, KRPI arhiiv 

8 Aus, 198J. Li ElB. 1 
9 Selirand, 1982 t Lisa 1, Joon. 9-d, lk. 12 
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1"-612). Leiulcoha järgi (EK-2, Ulemine segatud pinnas, 

+102,67 m) peaks ornamendile vaatamata tegemist olema 

hiliskeskaegse keraamikaga, mis omas kauget sugulust jällegi 

Viljandi nõutUUpidega.10 

Teised F-rUhma tUUbid jaotusid ruumide ja surfide 

vahel nii ära, et üheski kohas polnud põhjust kahelda 

nende suhteliselt hilises päritolus. 12 aurfis asusid 2 

katket koos glasuur- ja rein! keraamikaga Ulemises mustas 

elutegevuskihis (1"-1, 14). 4 :tragmenti saadi ruumist 15-10, 

3 nendest Ulemisest segatud pinnasest (F-10), 1 puidu alt 

(F-13). Ka ruumist EK-2 tuli välja 4 selle rühma leidu (f-

2, 3, 21, 27), mis kõik patknesid väga kõrgel, varingul1ses 

mu1lakihis (+102,30 m). 

Rühmas leidus paralleele Ta1linna11 (F-15), Viljandi12 

(F 1 28-30) ning Tartu 13 (F: 28-30) hilise keskaegse kedra

keraamikaga. Rakverest 1983.a. väljakaevatud nõudega omasid 

Uhhjooni tUUbid ]'-2, 3, 6, 10, 14, 16, 17, 20 ja 29, seega 

30 tüUbist 10. 

Rühm e (vt. joon. C, leht 2). Kui viimastes rühmades 

olid nõude servad poolviltu äralõigatud ning servade Ulemised 

osad vormistatud Umaraiks või teravnurkseiks, slis antud 

rUhma paigutati profiilid, kus sirgelt ja veidi nõgusalt 

äralõigatud servad moodustasid mitmesuguseid geomeetrilisi 

kujundeid, mille hulgas domineerisid kolmnurksed 1õpetused 

10 Samas, Lisa 1, joon. 9-C, e 
11 Lange, K. Tallinn, Pikk tn. 37 arheoloogi11ste kaevamiste 

aruanne. Tallinn, 1983, Lisa nr. 37. KRPI arh1iv - A-1031 
(Edaspidi Lange, Pikk tn. 37) 

12 Selirand, 1982, Lisa 1, joon. 5-6 
13 Metsallik, 1981, lk. 15-16, Lisa 1, joon. 15-16 
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(0-1, 2, S, 10) . Uhel katkel tekkis nurk isegi õlalt kül

jele üleminekul (O-S ) . 

Selle rühma leiukohad midagi uut juurde ei andnud. 

Statistilises mõttes voib märkida, et 10 tUUbist 4 esinesid 

eelhoovi edelanurga hoones (ruumis EK-ll F-1, 4, 5 ja ruumis 

EK-21 F-6 ) . RUhma tüübid puudusid ka P~kvere 1982.a. leiu

aineses. Kolmnurkset. servadega nõusid teatakse küll Lätist, 

Lokstene linnusest, kus dateeritakse hiljemalt 15. sajan

disse. 14 

Rühm D (joon. D, Lisa 2). Erandlikus rühmas seisavad 

kõrvuti teravaotsalised ja horisontaalasendisse viidud 

(D-J) Umarservalised nõud. Neile esines vasteid Viljandi 

leiumaterjalis. 15 Rakvere nõude leiukohad tihtisid .espool

nimetatutega. 

Rühm E (joon. E, Lisa 2). SirgekUljeliste ja sirgelt 

äralõigatud servadega nõude seas tuli paremini esile Uhe 

madala, 4,5 cm kõrguse kausi kuju (E-1). Nõu äratas tähele

panu ka kUljepaksuse, 1,5 cm, tõttu. 

Järgnevalt vaadeldakse kolme sanga, millest Uks pärines 

mõõtmete tõttu (laius 2,0 cm) suurema kausi (nr. 1594, vt. 

F-S:J), kaks ilmselt väiksemate anumat. kUljest (laius 1,5 

6 ) 16 y 

cm, nr. 147 , 457, vt. F-811, 2. Sangadega nousid oli 

tarvitatud ruumis E-9 (sHestunud kiht ~õõri lääneküljel 

14 Mugurevics, lk. 88, joon. 67-S 
15 Selirand, 1982. lk. 12, Lisa 1, joon. 7 ja 8 
16 Leitud ka eelmistel aastatel 

vt. Aus, 19S3, lk. 15 
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+97,39 m) ja ruumis E-5 (kagunurk, +100,89 m) ning 12. 

surfi alal (Ulemine tasandatud pinnas, +99,80 m). ~eiukoh

tada poolest ei erinenud sangadega nõude vanus servaosade 

omast. 

Põhjade ja uureto järgi otsustati, et enamuses kasutati 

sirgepÕh3alisi nousid. Nendest ohemapõhjalistel (ca 0,9 -

1,0 cm) kasvas uurdest kohe välja üma.r kUlg, paksema poh

jaga nõudel (ca 1,3 cm, nr. 1011) oli uurde välisküljele 

vormistatud sirge aste, kust Ulespoole tõusev kUlg andis 

nõule rohkem poolUmare ku3u (nr. 618). 

Ainsal nõuloli niipalju kaelaosast säilinud, et selle 

suudme läbimaõduks mõõdeti ca 17,0 cm (nr. 1579, vt. F-9). 

Suuremahuline poolkeraja kUljaga kauss leiti ruumist E-10, 

Ulemise puidu alt ega kuulunud fikseeritud kuju iseärasus

tele vaatamata täpsemale dateerimieele • 

Rohkearvul1ste küljoleidude põhjal väidetakse, et nõudel 

varieerusid 0,6 - 0,9 cm paksused kUljed 0,4 - 0,5 cm paksus

te külgedega. Nende savis ei tulnud niivõrd esile kihiline 

põletus kui lisandainete rQhke kasutamine. Seo on ainult lai 

üldistus nõude valmiutamistehnoloogia kohta, sest 1228 kUlje 

katke hulgas esines vägp erineva põletusastme ning savikoos

tisega eksemplare. Ornamendi vähest tähtsust näitas tõik, et 

ainult Uks killje katke oli kaetud lainja ornamendiga (nr. 

1469, vt. F-6:3). Leiukoht (ruumi E-5 kagunurk, +100,89 mi 

taldmiku kõrgus muuseas +100,14 m) viitas 15. saj. lõpu -

16. saj. nõule. 

( 
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2.2. Glasuurkeraamika. Selle leiuliigi alla koondati 391 

nõu katket, mis olid ühelt või mõlemalt kUljelt kaetud 

glasuuriga. 

Üldkoguse hulgast eraldat1 73 grapeni fragmenti. Eri

nevatest nõudest olid aä11~ud ainult 7 tervet jalga, mil

lest kahe pikkusega mõõdeti ca 5.0 cm (nr. 704, 390, F-10: 

1, 2), Uhel ca 4,5 cm (nr. 1303, vt. F-10,3) järgmisel 

ca 4,0 cm (nr. 839, vt. F-10,4) ning lUllimal 2,5 cm (nr. 

1156, vt. F-10:5). Samas järjekorras antakse ka jalgade 

läbimõõdud: 2,4 cm, 2,5 cm; 2,1 cm; 2,3 cm ja 2,0 cm. 

Kui siia lisada purunenud otstega jalad, siis võib ette 

kujutada tUUpilist "grapenit", mille jala suurem läbimõõt 

(näiteks ca 4,4 cm, nr. 24) eeldab suurema mahuga nõud 

(nr. 1511, 295, 1607, 997, 1217, 900 jne.). ~abloons.s 

Uldpildis moodustasid meeldiva erand1 2 ühest grapenist 

pärinevat väga lUh.ikest jalga (1.5 - 2. 5 cm) . Nende otste 

läbimoõt ulatus koguni 2.5 cm-ni (nr. 1517). LUhikestele 

ja paksudele jalgadele oli ·pUUtud anda loomakäpasarnast 

kuju (vt. F-11:1, 3). Terviklik nõu erines teistest ka kuju 

poolest. Trafaretse UmarkUlje asemel moodustas gcapeni põhi 

veidi nõgusa p1nna. kust twsis Ules kumer kUlg. Kuigi vii

mase kõrgusest polnud midagi säilinud, tuletas grapen meelde 

madalat lamedapõhjal1s t praepanni.17 Selle tugevalt tah

munud välispind,ei tekitanud kahtlust, et nõud oli kasuta.-

17 Väga lühikeste jalgadega praepann on Rootsis dateeritud 
15.-16. sajandisse. Vt. WehlöB, C. Arohaeologica Lunden
sia. Keramik 1000-1600. I avenske Fynd. Lund, 1976, 
Illustr. 362 

,IS 
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tud toidu valmistamiseks. Pole ülearune lisada, et grapeni 

katked tulid välja ruumist E-5, taldmiku kõrguseIt +101,14 m. 

Grapenite käepidemete "saak" osutus kesiseks. Leiti 

vaid kaks astanguliselt peenema otsaga käepideme katket (nr. 

1567, 1466 ) .18 

Mitmesuguse nurga all väljapoole kallutatud servade 

seast ' nr. 1005, 1155, 1200, 304, 62 ) paistis välja grapeni 

servaosa, mille välispind oli sõrmega sämbuliseks vajutatud 

(nr. 392, F_11:2).19 Soonitud välispindade tõttu Uhendati 

grapenitega veel hulgaliselt kUlje fragmente (nr. 840, 772, 

778, 167). 

Grapenite glasuuri värvigamma ulatus punakatest tooni

dest rohekateni ja pruunidest kollasteni. Oletatava prae

pann1 sisepinda kattis kollakaspruun glasuur. 

Nende savi oli UhtlaseIt põletatud beezikas-punaseks, 

kus esines üldiselt vähe lisandeid. MÕned erandid avastati 

siiski. Silmatorkavalt palju kvartsiterakesi esines Uhe 

terve jala (nr. 1156), Uhe jala katke (nr. 1377) ja Uhe 

käepideme kavikoostises (nr. 295). Esimesed kaks saadi 

34 surtist, viimane veidi lõuna poolt, ruumist E-7. MÕlemad 

leiukohad asusid tasandatud maapinnal, kus oli väga raske 

eraldada kord tõusvaid, kord langevaid, vahel katkevaid 

või hoopis kaduvaid horisonte. Ruumi E-7 läbis 15.-17. saj. 

I poolde dateeritud puidu kiht.20 

18 Seda tüüpi käepidemeid saadi ka 1982.a. vt. Aus, 1983, 
lk. 20, toto 4:5. Rootsis dateeritud 16. sajandisse ja 
1550 a-sse. vt. WahlHH, illustr. 142 ja 247 

19 Kroogitud kaela ja lainjaks vajutatud servaga grapenid 
paigutatakse Rootsis Rootsis 17. sajandisse. 
vt. WahlHö, illustr. 119 

20 ENS TA Geoloogia Instituut. Proovikaardid 668 ja 669 
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Omaette rühma moodustasid no ude sirged pohjad koos 

küljeosadega. Väljaarvatud ühe nou sirgeküljeline uure 

(1613) kuulusid teised Umarate külgedega noudel., ilmselt 

hoidis voi serveerimiskannudele (nr. 355, 1426, 1255, 22, 

Suhteliselt puhas savikoostis, ühtlane poletus ja sisepinda

dele kantud hea läikega pruunides toonides glasuur osutusid 

16.-17. saj. alguse tavalistele lauanõudele. 

Kardinaalselt erines teistest haruldaseIt sUgavate, 

kuid korrapäraste näpuvajutustega kannu uure (nr. 1487). 

Punakaskollase glasuuri laigud nou välisküljel lubasid väita, 

et glasuuritud oli selle välis-, mitte sisepind (vt. F-11:2). 

Kannu valmistamisel lähtuti suure tõenäosusega kivi- ja 

re1nikeraamilistest kannudest, mille alaUäri katsid tradit

siooniliselt näpuvajutusjäljed. Nõrgemalt põletatud nõude 

puhul sellist moodust eriti laialdaselt ei kasutatud, sest 

analoogseid kanne leitakse Uldiselt harva. 21 Leiukoha kõr

guse (II Burf, +96.80 m) ja sama idamUUri äärest (+96,86 m) 

leitud 14.-15. saj. ~tide järgi võib kirjeldatud uurdega 

nõu paigutada 15. sajandisse. Nõrku näpuvajutusjälgi tähel

dati teiseIgi uurdel (2071, vt. F-13:2), kuid need jäid 

väljakujunenud tehnikas teostatud eeskujudest kaugeks. 

Glasuuritud nõudel arenes arvatavasti sämbulis.st ala

äärest välja põhjast allapoole ulatuv sirge uure. Konkreetse 

nou puhul kaunistas alaäärt hoolikalt siss.töödeldud lain

jas ornament ning seda kattis rpheline glasuur (nr. 652, 

vt. F-13i1). Linnuse leiumaterjalis esmakordselt kohatud 

ja mujal laiemalt tundmata nähtusele leiti jällegi kaugeid 

21 Uks reinikeraamikat imiteeriva nou uure on teada Tallin
nast, Pikk tn. 37 kaevandist. 
vt. Lange, K. Pikk tn. 37, lk. 23 
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paralleele uusaegsete reinikeraamiliste kruua-kannude juu

rest. 22 

Rakvere linnuse letumaterjalis e1 ole varem esinenud 

ka sirgeseinal1at, veidi väljapoole kallutatud kUljega 

kannu (nr. 1058, P-14:1), mille väliskUlge kattis sUgavalt 

sisset68daldud ebakorrapärane lainjas ornament. Nou välis

kUlg 011 glasuuritud ilmselt punakaspruuniks, aisekUlg jäe

tud katteta. Paksuseinalise (0,8 cm) nou põletamisel muutus 

savi punakasbeeziks. Katke leiti ruumist E-5, taldmiku kõr

guselt (+101,14 m), polemistunnustega segatud pinnasest. 

1/8 

Kuigi letumatarjalis esines palju servakatkeid ei olnud 

nad suuremas osas kokkuviidavad kindlate nõudega (nr. 1518, 

1609, 1499, 1108, 1425 jne.). Kildudest õnnestus kokkulii

mida ainult Uhe joogitopsl Ulemise osa (nr. 534, suudme lä

bimõõt ca 6,0 cm). Selle serv oli sirgelt äralõigatud ning 

ulatas veidi väljapoole (vt. F-15). PoolUmara nõu sisepinda 

kattis kollakaspruun glasuur ja kUlje murdekohast paistis 

punakasbeaz urbne savi, mis oli Uhtlaselt pÕletatud. Leid 

pärines ruumi E-10 lõunakUljelt, puidu peale korjunud pinna

sest, mis viitas 16. saj. päritoluga nõule, seat pinnast 

dateerinud puidu vanuseks määrati 16.-17. saj. I poo123, 

mUndll 156J.a. 

22 Horachik, J. SteiDzeug 15. bis 19. Jahrhundert. Von 
BUrgel bis Muskau. Dresden, 1978, lk. 442, 
illustr. 443-12 

23 ENS TA Geoloogia Instituut.Proovikaart 690 
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Kannude-kausside sangasid esindasid 6 katket. tlhe kol

lakaspruuniks glasuuritud sanga laius ulatus ea 2,8 em-ni 

(nr. 779. vt. F-16r3). teine välispinnalt soonjaks t88del

dud sang oli eelmisest kitsam (oa 1,7 cm. nr. 657, vt. F-16:4) 

Kolmandal nõul paiknes sang väga kõrgel, serva lähedal (nr. 

843. vt. F-16r6). Glasuurilaikudega sanga iseloomustas sU

gavalt profileeritud välispind (nr. 1080, vt. F-16:5 ) . Kau

sisarnasele nõule kuulus kõrv, mis asetses nõu sirge serva 

kõrval horisontaalasendis (1280).24 Selle lUhike nõgus kUlg 

viitas onapärase kujuga kausile, mida kaitses ja kaunistas 

rohekaspruun healllikeline glasuur (vt. F-16/1). Linnuse 

siseõueIt, sirii 14 nlemisest elutegevuakihist saadi juurde 

väänet meenutavalt t88deldud sangaga (vt. F-16r2) kannu kat

keid.25 

Mainitud esinduskannu kattis glasuur mõlemalt kUljelt. 

Sellise, 16. saj. nähtusega26 puututi kokku veel mõnede kat

kete juures (nr. 699. 577. 78). Nende põhjal väidetakse. et 

segatud pinnas surUs 34. 6 surfi nlemise puiduv8/jndi peale 

tekkinud mullane horisont ja 8 surf! varingukiht (+100,34 m) 

evisid 16.saj. tunnuseid. 

Eelmiste aastate võrdlusmaterjali põhja127 kuulus suur 

osa rohelise glasuur:iga kaetud katkeist tUUpilistele väli/

pudelitele (ea 28 tk.). mida iseloomustasid lapikutel kUl

gedel pa:iknenud harjad ja kitsas suue (nr. 1564. 1493, harja

de vaheline laius ea 3,O . cm; suudme läbimõõt ea 4,5 cm. vt. 

24 Laiemalt levinud 16.saj. II poole - 17.saj. nõude juures. 
vt. Strauss,K. Die Geschichte der T8pferzunft von Mittel
alter bis zur Neuzeite und die Kunstt8pfereien in Alt
Livland (Estland und Lettland). Basel, 1969. Tafe124-1, 
25-1,6, 26-3" 28-1.6. vt. ka Wahl88. c. illustr. 416 

25 1983.a. aruandes lateeritud 16. sajandisse. vt. Aus, 1983. 
lk. 23 

26 Strauss, 1969, lk. 27 
27 Aus, 1983, lk. 24-25 
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F-18:1). Nüüd leiti teisigi lähtematerjalilt (hall tuge

valt pÕletatud savi) ja viimistlusprintsiibilt lähedaste 

nõude katkold (nr. 652, 1544, 1248. 1543, 996, 443 jne., 

vt. F-18:2, 3. 4. 5). Näis, et viimaste lapikuks surutud 

kUljedki sarr~nesid välipudelitele, kuid erinevused ilmnesid 

esmajoones siseetöödeldud ornamendis. Paralleelseist joon

test moodustava sik-ssk ornamendi kõrval tulid katkeil 

ilmsiks soonjad vahevööndid. Teise pudelja nõu lameda 1 

kUljeosal ornament puudus ning harjade asemel kattis selle 

kUlje sUgav vagu~s (nr. 231, vt. F-17:1). 

Samasugust halli savi ja Uhtlast paletust on kasutatud 

veel kolme nõu juureA, mis ei kuulunud välipudelite rUhroa. 

Ube kUljo katke välispinnal jäi nähtavale sissetöödeldud 

soontest moodustunud nurka kärniline ornament (nr. 289, 

F-19:4).Öhukeseseinalisest miniatuumõust pärines teine 

fragment (nr. 201, kUlje paksus 0,4 cm). Selgusele ei jõu

tud nel~urkse tervete külgedega katke suhtes, mille kes

kelt tõusis üles kitsasuudmeline kael (nr. 54, F-12:1). 

Kõiki nõusid kattis glaeunr kahelt kUlejlt. 

16. 3Clj. tunnustega nõud saadi ruumide EK-1 ja EK-2 

üle~istest varingulistest kihtidest. 

all savi, Uhtlane põletus, roheline glasuur ja väli

pudelitele lähedased vormid osutasid Uhe pottsepatöökoja 

toodangule, mida veeti Rakveresse mujalt sisse. Tootm1s

keskust teadmata lähtuti kirjeldatud Ilaude dateerimisel 

välipudelite dateeringuist (16.saj. II pool - 17.saj. 

algus)28 ja mõnede nõude 16. sajandile viitavast glasuuri

misprintsiibist. 29 

28 Aus. 1983, lk. 24-25 
29 Strauss, 1969, lk. 27 
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Rohelist glasuuri oli kasutatud teistegi nõude juures. 

Eelmistest erinesid need punakasbeezi savi tõttu. MÕlemalt 

küljelt roheliseks glasuuritud paksuseinalise (ca 1,1 cm) 

nõu välispinda ilustas erandlik nn. lohkomament (nr. 1079. 

vt. F.19:1). Silmatorkava kujundusega katke tuli välja ruu

mist E-10, 1563.6. dateeritud mUndiga Uhelt kõrguseIt. Kahel 

katkel puututi kokku kuuseoksamotiivi meenutava ornamendiga 

(626, 1069, vt. F-19:2, 3). Vaatamata sellele, et ornamen

teeritud katke nr. 626 leiti 16 surflst, osaliselt ring

mUUri peale korjunud pinnasest, võis siin tegemist olla 

vähemalt 16. sajandist vanema nõuga. 30 Sama tuleb tleIda 

ka 34 Surfist saadud teise katke kohta (nr. 1069). Ilmselt 

011 34 surti alale sattunud väga erineva vanusega eseme~d. 

Järgmisel katkeloli tumerohelise glasuurl all tüüpiline 

rooma arvmuster - ornament, mida peetakse nii Riias31 , kui 

Gommerstedis 14. saj. nähtuseks. 32 (nr. 504, vt. F-19:5). 

Leiukoht analoogiaprintsiibile tuginevat dateeringut ei 

õigustanud, sest leid saadi ruumi EK-2 ülemisest varlnguli

sest pinnasest (+102,50 m). Kuigi horisont eraldus hästi 

ruumi pinnaseprofiilis tekitas selle koostis kahtlusi, et 
.&;JL, 

sinna on sattunud'Ka linnuse vanemaist kihtidest. 

Omaette rUhma moodustasid helekollaseks glasuuritud 

suured vaagnad (nr. 1225, 1308, 1105, 1067, 543. 1279, 1551). 

30 Glasuurialuse ornamendiga nousid on K. Ctrauss dateerinud 
14. sajandisse. 
vt. Strauss, 1969. lk. 244. taiel 14-1 

31 Strauss, 1969, lk. 244, Taf. 14-1 
32 TimpeI, W. Gommeretedt ein hochudttelalterlicher Herren

sitz in Thüriggen. Weimar, 1982, lk. 66 ja 68. 
Tai. XXXV-38, 39 
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Ettekujutuse nõutUUbist andis kokkuliimitud servaosa koos 

astanguliselt laskuva kUljega (nr. 1225. F-20:1). Enamus 

katkeist oli valmistatud beezist lisandita. veidi urbsest 

savist. kuid paari tumeroheliseks glasuuritud nõu juures 

tul.i ilmsiks ka hall. väga tugevalt põletatud savi (nr. 

2001 J 1202). 

Vaagnatega kattuvaid servarante omasid veel mõnede 

sUgavamate kausside katked (nr. 1004; 1517). Vaatamata 

glasuuri värvi (pUDBkaspruun) ja savi (põletatud pUDBseks) 

erinevustele tarvitati neid ilmselt vaagnatega Uhel aja

järgul. 

Servarantide analoogiate alusel tuleks sama rühma juurde 

paigutada ka maalitud sisepindadega vaagnad (nr. 1277. 

F-2BI6. 1550). Need omakorda sarnanesid maalingutega kaetud 

kaussidega, millede katkeist olid äratuntavamad põhjade 

uurete ja servade osad (nr. 1168. F-2B:4. 1374. 693. 340 

F-20:5. 540. põhjapaksused 0.8 - 1.5 cm). uks 0.3 cm paksu

se põhja- ja 0.4 cm paksuse kUljega uure võis kuuluda servee

rimistaldrikule (nr. 1224. F-20:3). Kausid sobinuksid rohkem 

hoidisnõudeks. 

Noude sisepindadele kantud maalingut e juures moodustas 

alusvärvi punakas- voi kollakaspruun - kuid samuti ka rohe

lises toonis glasuur (nr. 1277. F-20:6). ~l1ngute kompo

sita100nilisest kUljest selgemat ettekujutust ei saadud. 

tul.i p1irduda katkeile jäänud motiividega. Ilmselt kujutati 

nõudel geometriseeritud vormides taimede lehti, varsi ja 

oisi. Sellega on seletatav rohelise glasuuri rohke kasuta

mise figuuride esiletoomisel (nr. 1224, F-20:3. 542. F-12:3. 

806). Värvide seas prevaleeris siiski kollane, sest seda 

011 kasutatud ka tihtiesineva joonomamandi maaliIDisel 
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(nr. 1374, 890, F-12:4). Vähem esines valget värvitooni 

(nr. 340, F-20:5). 

Arvatavasti tarvitati linnuses nii üheväxvilisi vaag

naid ja kausse, kui maalingutega ilustatud vaagnaid, kausse 

ning taldrikuid. Peale sarnaste matriitside täheldati nõudel 

ühesugust beezlks või punaseks põletatud savi, kus leidus 

kvartsiterakesi (nr. 890, F-12:4) nagu grapenitelgi. 

Vaadeldud katkeid saadi 34 surfist, ruumi E-10 ülemise 

puidu tasandilt,ja kõrgemalt, planeeritud maapinnalt ruumi 

E-8 põhjakUljelt, ka 6 surfi ülemisest mullakihist33 , nii 

et tegemist oli suhteliselt hilise leiumaterjaliga. Leiu

kohtadele toetudes kasutati neid välipudelitega l!gilähe

dasel ajajärgul. 

Reeglipäraselt on selliste nõude dateerimisel maalitud 

keraamika eraldatud ühevärvilisest glasuurkeranmikast. Kolla

seks glasuuritud vaagnad erL~evad esmajoonoa Tallinna leiu

aineses34 , kusjuttres pole kahtlust, et Tallinna ja Rakvere 

vaagnaid valmistas Uks töökoda. Kaugetele paralleelidele 

toetudes on sarnaseid vaagnsid paigutatud 16. sajandisse.35 

Uaalitud keraamika ei allu nii kergesti sarnasussuhete järgi 

dateertmisele, sest mustrite motiivid erinevad Uksteisest 

lHalt palju. Sellepärast lähtutakse maalingutega orna~endist 

kui barokse st nähtusest ning dateeritakse nõud stampeeslrujude 

33 Kiht toetus 1520.-1630.a. dateeritud puidule 
Vt. ENS TA Geoloogia Instituut. Prooviksart 689 

34 Aus, T. 

35 Sanas 

Tallinn, Toompea, Kohtu tn. 2 1981.a. arheoloogi
liste kaevamiste leiuainese analUüs. Tallinn, 1982, 
lk. 9. foto 4, KRPI arhiiv 
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järgi 17. 36 või 17.-18. sajandisse.37 

Rakvere oludes tekitas kUsitavusi vaadeldud keraamika 

liikide kõrvuti esinemine pinnases. tlheaegseiks neid siiski 

polnud alust pidada. Ilmselt kasutati osa seda tüüpi keraa

mikat 16. saj. lõpuveerandil, osa hiljemalt 17. saj. esimesel 

poolel. 3B 

Keraamikaleidude põhjal järeldat~, et linnuses elati 
-

kUllaltk~ intensiivselt ka peale selle kustutamist fortifi-

katsiooniobjektide nimekirjast (viitamata andmeil 17. saj. 

30-ndail aastail). Elutegevus koondus sUs arvatavasti eel

hoovi ida- ja lõunatiiba. kuid kÕigi eelduste kohaselt kasu

tati peahoone põhjatiiva keldreidki. 39 Teine. mittevähem

tähtis üldistus puudutab 17. saj. maapinna kõrgust. Leiu

ainese järgi toimis elutegevus 17. sajandil 1983.a. planeeri

tud tasandil, seda vähemalt eelhoovi ida- ja lõunaosas. 

Sama kinnitavad fajanssnõude leiud. 4 katkel täheldati 

nii sinisetäpillst (nr. 781, 1002, P-2111), kui sinise

valge- ning helepruuni-sinise glasuuriga maalingut (nr. 1003, 

F-21:4). Ilmselt kuulusid nad 17. saj. fajanesnõude hulka. 

Killud saadi ruumi E-9 põhjapoolse kamina lääneküljelt ja 34 

surfist. 

36 Wahlöö, illustr. 262 
37 Strauss, 1969, lk. 247, Tai. 26:3, 4 

Falk, A, v. Keramikfunde aus der Lübecker Innenstadt. 
Arhäologie in LUbeek. Hefte zur Kunst und 
Kulturaeschichte der Hanaestadt LUbeok, 3. 
Museunl für Kunst und Kulturgeschichte der 
Hansestadt LUbeek. LUbeok, 1980, lk. 108, 
Abb. 80-2 

38 Riias on sellisele keraamikaIe spetsialiseerunud pottsepp
~9 meistrid koondunud tsunfti 1620 aastal. vt. Strauss, lk.28 
~ Sealt leiti suuri maalingutega hoidistaldrikuid. 

Vt. Aus,T. RnJ.:vere linnuse uurim1s- ja projekteerimistöHd. 
Köide I. Arhitektuur-arheoloogiliste kaevamiste 1975-1978.a. 
tööde vahearuanne, I-IIosa, Tallinn, 1979, lk. 25 
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Uusaja algust ilmestasid hollandi savipi1bud. ,t 6 

surf! kõrgema. horisondi ülemine osa erts 17. eaj. tunnuseid, 

tõestas sealt leitud piibu varre katke (nr. 341), mis jäigi 

ainsaks seda tüüpi leiuks (vt. F-21:2). 
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2.3. nvi- ja re1nikeraamika. See Iduliik omas linnuse leiu

aineses küllaltki suurt tähtsust. sest osa nendest leidudest 

on veidi paremini dateeritavad kui kedra- niDg glasuurke

raamika. Kõigepealt jagati kogu materjal tehnoloogilise 

tüpoloogia alusel rühmadesse. RUhmitamisel lähtuti savi põle

tamisel saadud värvist. Sellepärast sattusid Uhte rühma eri

neva vanusega katked. 130 leiunumbrist paigutati kivikeras

m1ka hulka 39 fragmenti. 

I TUhm - kivikeraamika. RUhma 13 katket iseloomustas 

nõrgalt pÕletatud punakssbeez savi. kus esines kvartsi

terakes1. ~12 katket kattis enamuses mati lUikega lilla või 

lillakaspruun glasuur. tIldiselt kõikus glasuuri läige nii

võrd palju. et tegemist võis olla Uhe t88k03a erineval ajal 

valmistatud nõudega. Uhel külje katkel tuli nähta~le sa~ 

jälg (nr. 351, FI22:4). Viimane leiti 12 surtist segatud 

saTikihist +99.92 m ning osutus samas paiknevast saTimUUrist 

vanemaks. Nende nõude leiukõrguaed erinesid üldse eespool

vaadeldud leidude omast. 4 katket saadi 21 Burtist. ülemise 

elutegevuskibi alt (nr. 1479, 1298, 1299, 1300), Uks 18 

surfist, ringmUUrist 65 cm madalamalt Inr. 7971 3a kaks 

ruumist E-7, kus Uks puidu proovidest andis vanuseks 15. 

sajandi40 (nr. 293. 150). Selletõttu võisid rühma nõud 

kasutusel olla ~uba 15. sajandil. Samast materjalist oli 

valmistatud ca 9.0 cm suudmeläbimõõduga, väga lUbikese 

kaela ja rohutatult UmarkUlgne kann, mida kattis linnuse 

leiumsterjalis harvaesinev tinaglasuur Inr. 2221 (vt.P-22:1). 

40 ENSV TA Geoloogia Instituut. Proovikaart 669. 
41 Tinaglasuur levis laiemalt 14. sajandil. 

vt. Strauss, 1969. lk. 24 



- 27 -

Kuna katke paiknes 12 ~is, kuid veel nadalanal kui 

leid nr. 351 (+99,60 m), siis tulekski dat.erimisel arves

tada 14.-15. sajandiga. 

II rühm - kivikeraamika. RUhma eripära väljendus jälle 

tiDaglasuuriga kaetud katkeis (nr. 621, 825, F-22:2, 3). 

Leid nr. 621 011 kujult haruldaseIt sarnane I rUhllla noule 

222, ltlh1.kese kaela poolest ka väiksem katke nr. 825, aga 

mõlemad olid põletatud heledana või tumedama tooni võtnud 

sinkja8ha1list savist. Naude vorm osutus koguni tihe t<Sõkoja 

tööle või vähenalt tihe perioodi toodangule. Pealegi saadi 

leid nr. 621 samuti 12 surtist, kuid tuevalt lugedes II 

elutegevusk1hist (+98,90 m), I rilhna katkest nr. 222 ca 

70 cm madalamalt ja ainultanaloogiUse vormi tõttu ds.

teeriti viimasega tiheaegaeks, s.t. 15.-16. sajandisse. 

Kolmas nõu nr. 825 (F-22: 3) pärines surfi 11 lõunakül.jelt, 

puHseiDa alt, kus aluskruus paiknes Täga kõrgel ning võinuks 

kuuluda selletottu esimestega Uhte ajajärku. 

Ülejäänud kahte rUhllla liiget (nr. 902) sidus teistega 

tUlDehall savi, kuid tlhest nõuet pärinevad katked olid tuge

vasti põlenud ning halvasti jälgitavad. Nad leiti 34 ~ist. 

III riIhm - kiv1keraamika. Erinevaid küljekatkeid Uhen

das nende valmistamisel kasutatud kollane purrurikas savi 

(nr. 796, 149, 1482, 420). mis kohati oli märgatavalt kihi

liseks põlenud (nr. 149). kohati võtnud tlhtlase, kuid urbse 

pinna, rääkides nii nõrgast põletusest (nr. 796). Kas soon-
v .. . ... 

jat. voi siledate välispindadega noueid kattis tuhm glasuur, 

mille pind oli glasuurist läbitunginud kvartsiterakestest 

kärniline. 

Kokkuvõtte. halb aavikoostis, nõrk põletus, kUUndimatu 

viimistlus, kuid TäheUtlevad leiukohad. Leid nr. 796 paiknes 
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ruumi E-5 taldmiku korgusel, nr. 420 ja 149 ruumis E-7, nr. 

1492 ruumis K-15, v.ringu sees elutegevuskihis. 

IV rUhm - kivikeraamika. Enamuses sämbitud uuretest koos

nevat r!lhma iseloomustas silmatorkavalt purru- ja vähemal 

määral liivarikas tumehall savi, mis andis nõude kUlgedele 

sileda pinna, ilma märgatavate kihtideta, kuid ei olnud 

pÕletatud nii kõrgel temperatuuril kui reinikeraamika (nr. 

767. 1481. 1566, 449. 1497. F-2413. 1. 2, 4. 5). Peale Uhe 

erandi (nr. 767. kollane glasuur) oli kõigi katkete juures 

kasutatud jällegi lillat glasuuri. Kahel uurdel (nr. 1481. 

767. F-24:1, 3) moodustas selgest1eraldatav aste välisääre 

ja põhja vahel. Uhel (nr. 1566. F-24:2) oli see veidi mada

lam, tefsel halvastisäilinud katkel (nr. 449, F-24:4), VÕi

malik, et ilma glaauurita nõu~ puudus peaaegu üldse. tJUt66t

luseIt kõige arhailisemaks peeti kahte fragmenti (nr. 767, 

449). Esimene leiti 34 Surrist, teine ruumist E-7, teisest 

valgest lubiseguk1h1st nagu eespool nimetatud leid nr. 420. 

Leid nr. 1481(F-24:1)Sa8di ruumi K-15 saviselt põrandalt, 

nr. 1497, (F-24:5) samast ruumist, kuid 65 cm kõrgemalt. Leiu

kohtadele tähelepanu p86ramata võiks tehnoloogilise tüpoloogia 

aluseloletada, et arha1lisema tHötlusega nõude vanuse ülem

määraks oli 15. sajand, teistel 16. saj. I pool. 

V rUhm - kivikeraamika. Rühma grupeeri t1 tumehallist 

savist (eSineb ka ornamenteeritud rein1keraamikal) ja läikiva 

vii sileda pinna moodustunud lilla glasuuriga kaetud nõud 

(nr. 427. 321, 560, F-25:1, 3, 4, 556, 611, 1479, F-25:2, 

1436, 1141). Nende Uhtlaselt põletatud saTis esines mõningaid 

kvartsiterakasi, mis tulid ilmsiks luubiga vaadates. RUhma 

kuulusid kaks servakatket (nr. 321, 1479, F-2513, 2). ~õlemad 
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loppes1.d sirgelt, kusjuures suudlDete väl1.skülgedel jookds 

ca 1,2 cm servast allpool tugevalt prof1.leeritud har1.. Hästi 

011 jälgitav kannu poh1. koos küljeosaga, m1.s toetus pohjast 

väljaulatuvale uurdele (nr. 427, F-2511).NäpuTajutusjäljed 

uurdel jätsid mitte niivõrd tugeTalt sissevajutatud kui lainja 

sUmmeetrilise pinna. Pohjast tonsev külg lubas ettekujutada 

klassikalist Umarkannu. 

KiTikeraamilistel noudel harvaesineva motiiTina tuli 

külje katkel nr. 560, F-2514 nähtavale väga varaseks datee

ritud "rooma arvmuster" ornament.42 NOu vanust kinnitas ka 

leiukoht, sest katke leiti 6 Surrist, ülevalt lugedes II 

k1hist (+96,20 m). Pole voimatu, et sedagi kannu kasutati 

14.-15. sajandil. Üks servaosa (1479) paiknes 21 surfis l18i

lähedasel korgusel I rühma samast saadud leidudega, osutades 

jälleg1. varemalt 15. sajandi tootele. Kuna kaks selle rühma 

katket (nr. 321, 427) tulid samuti välja ruumist E-7, si1.s 

voib oletada, et ruumi oli koos 15. saj. dateer1.tud puiduga 

jäänud ka samast perioodist leiuainest. Kui. ornamenteeritud 

nou korvale jätta, s1.is voidi selle rUhma kanne kasutada veel 

16. saj. I poolel. 

VI rUbm - re1n1.keraamika. Sellest sai ebaühtlase koos

tisega rühm, ku18i koik 18 katket omasid tüüpilise re!.nike

raamika tunnuseid - tUgevat ühtlast paletust, v11m1.stletud 

pinnatBtltlust jne. Nimelt peeti siingi kinni grupeer1.m1.se 

alusest - savi värvist, ja otsiti välja heledast, hallikas

Talgest savist katked. Veel arvestati ornamenteer1.mata pindade 

42 Dateeritud hiljemalt 14. sajandisse. 
Vt. Timpel, Taf. XXXV-39 
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ja glasuuri kvaliteediga. Nii koondDsid rUhma Täga erinevate 

nõude tragmendid. 

Paari katkega moodustasid äratuntavama tUUbi lainja 

külje ja punakaspruuni soolaglasuuriga kaetud nõud (nr. 514, 

18, F-2:3::3. 1150). Kohati oli neilt glasuur kulunud nagu mit

meilt teisteltki katkeilt (nr. 52, 1149. 869. 182, F-2:3s4, 

500). Glasuurilaikude põhjal polnud raske veenduda, et nõus id 

kattis algselt korralik. läikiv glasuur. Hästi tuli see esile 

kahe katke juures (nr. 859, 329). 

ErandinB tuuakse esile katked (Uks kõrgel paiknenud 

sanga jäljega. nr. 88, F-23;1), mille kUljemurretes esines 

urbsust ja savis lisandeid (nr. 89, F-23:2). Kvartsiterad 01i4 

esile tunginud ka katkete vä11s- ja s1sepindadest. Siiski 

kattis neid hea ltikega pruunikas glasuur. Tähelepanu äratas 

leiukoht - ruumi E-3 esimese ehitusetapi savimUüri kõrval 

paiknev elutegevusjälgedega sav1kiht. 16. sajandist palju 

varasemaks pole neid kanne siiski võimalik dateerida. 

Kuna tuhmi pruuni (nr. 182. F-23s4) - ja pruunitäpilise 

(nr. 329) glasuuriga kaetud katked ning Uks glasuurimata 

kild (nr. 418) leiti ruumist E-7, siis võisid nad samuti 

pärineda 15. saj. II poolest või lõpust. Selle kasuks rääkis 

ka pinnaviimistlus. 

Mäletatavasti tulid paljud kivikeraamilised kannud välja 

peahoonest ja eelhooTi kaevatud surtide madalamatest kihtidest. 

6 rühma reinikeraamika põhiosa saadi aga jällegi eelhooTist, 

ruumidest EK-1 (nr. 52); EK-2 (nr. 18); E-8 (nr. 514) ja sur
fidest 34 (nr. 1150, 1149. 769); 6 (Ulemine kiht, nr. 500) 

ning 12 (Ulemine kiht, nr. 622, 224). Ilmselt langes nende 

kannude kasutamisaeg põhiliselt 16. saj. I poolde. 

VII rühm - re1n1keraamika. Siia koondat! 34 katket, mida 



- 31 -

kattis kõrgläikeline glasuur voi ornament-kaunistuse Näiteks 

võib tuua. :1n1IDfiguuride. ühel eeldatav kuningas kapiteel1ga 

samba kõrval (nr. 715. 912. P-27:1. 2). tekstilintide (nr. 

1000. 1151, F-27:4. 5) taimornamentika (nr. 1375, 1278) ~ 

ja rombiliste väljadega (nr. 841. F-2612, 1278) ilustatud 

luksuslikke esinduskanne. Suuremat tähtsust omasid kannude 

sämpimata põhjad (nr. 1604, 788) ja kõrged suudmed (nr. 116) 

ning sirged küljed (nr. 766). sest need osutavad otseselt 

17. sujandi tunnustele. 43 

SellGst järeldati. et kuigi renessanssliku ornamendiga 

kanna valmistati Saksamaal 16. saj. II poolel või veelgi 

varem. jõudsid nad Rak-veresse 16. saj. viimasel veerandil -

17. saj. alguses. Leiukohad kinnitasid öeldut. 

VIII rUllm - kivikeraamika. Viimaseks jäeti meelega 18 

katket. mis oma kujult ega teostuseIt polnud võrreldavad 

ülaltoodutaga. Rühmituse järjestust sundisid eirama nõude 

juures kasutatud kihiliseks põletatud hall-kollane voi üht

lane tumallall savi ja haruldaseIt ohukesed seinad (2,0 - 4,0 

mm). Põletus paistis silma oma tugevuse poolest. Põhitähele

panu köitsid seekordki sirgepõhjalised uurded (nr. 1465. 1112, 

F-28,: 4, 2). Eraldati ka poolUmarat küljeosa koos tagasi

pööratud servaga (nr. 1574, F-28:1). Kõikide nõude juures oli 

kasutatud korralikku viimistlustehnikat. Süüvimata küllaltki 

erandliktnoude tetailidease näis, et 8 rUhma näololi tega

m:l.st mingite väikenoudega.. mille otstarve jäi le.htisek.''lo 

43 Horschik, lk. 106, 115 
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Huvitaval kombel saadi neli katket 10 ruumist ülemise 

puidukihi korguaelt <+97,35 m, nr. 1465, 1286, 1112, 1574). 

Kuna puidu uurimine andis dateeringuka 1515-1650 aaatad44 

ja veidi madalamal asunud mUnt 156J.a., aiia dateEIrit! väike

noud 16. sajandisse. 

44 ENS TA Geoloogia Instituut. Proovi kaart 690 
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3. EHITUSKERAAmU 

3.1. Ahjukahlid. Kõik sellel aastal leitud kahlite katked 

olid äravahetamiseni sarnased 1982.a. saadud fragmentidega.45 

Sellepärast heidetakse alapeatüki alguses põgus pilk kergesti

eraldatavaile rühmadele ning pööratakse siis peatähelepanu 

kahlite arvusuhetele ja leiukohtadele. Möödunud aastal esita

tud dateeringud46 seostatakse kohalike olude ning konkreet

sete ahjudega. 

Pottkahlite fragmentide seas olid seekord vähemuses 

Rakvare linnusela ainuomased glasuurimata kahIHa tUkid 

(nr. 1316, kõrgus ea 6,5 cm). Hooletult viimistletud pinda

dest, purru- ja liivarohkast savist ning nõrgast põletusest 

on koostatud aruannetes juba juttu olnud. 47 

Glasuuritud pottkahlite teravatel ja sirgelt või pool

viltu äralõigatud servarantidel peatuti samuti pikemalt 

1983.a. aruandes48 (nr. 888, 1030, 1245, 1246 jne.). tlhe 

kokkuliimitud kahli nelinurkse suudma põhjal võib arvestada 

ca 13,1 cm vä11s- ja 10,3 cm sisepikkuse kUljega kahlitega 

(nr. 199, F-3011). uba rohkem leidis kinnitust fakt, et 

nende põhjadele olid vajutatud rosetikujulised kaunistused 

(nr. 1035, 1613, 582 jne., F-29:1, 3, 4). Vähemal hulgal tuli 

esile sil~eda põhja ja selle keskelt üleskerkiva nupukesega 

katkeid (nr. 1271, põhja läbimõõt 8,5 cm, F-29:2). 

45 Aus, 1983, lk. 29-33 
46 Samas, lk. 32-33 
47 Samas, lk. 30 
48 Samas, lk. 29-31 
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Omapärase tagas1pts8ratud servaga kahlist pärines erand

lik servaosa, mille väliskülg oli lainjaks vajutatud (nr. 

1520, F_31:4).49 Katke saadi ruumist &-5, taldmiku kõrguselt. 

Glasuuri värvidest domineeris pruun, mis sirgelt äralõiga

tud servadega kahle~ saavutas kõrgetasemelise l!l1ke (nr. 

562, 888). Pruunile sekundeerisid kollane (nr. 1613, 1343 ) ja 

vähemal määral roheline (nr. 921, 1035). 

Kolgi pottkahli te poletamisel 011 savi votnud pnnakas

beezi voi roosaks värvuse. Savi koostis oli aga küllaltki 

ebaUhtlane. Uldiselt sai puhtama savi kokku viia õhema külje 

(0,4-0,6 cm) ja terava servarandiga kahl1tega (nr. 1245, 

1246). Et Ukski tehnoloogilisele printsiibile toetuv Uldis

tus ei saa olla absoluutne, näitas ohukese seinaga (0,5 cm) 

sirgelt äraloigatud servaga katke (nr. 888). Samuti roseti

kujuline kahli pOhi, mille 0,4 cm paksuse juures esines savis 

rohkesti lisandeid. Sirgelt äralõigatud servaga kahlid oma

sid siiski enamuses laiemat kUlge (0,6-0,7 cm) ja liaandi

rikkamat savikoostist (nr. 562). Kohati tulid suured kvartsi

terad välja glasuuripinnale (nr. 1030). 

Pottkahlite savikoostise vordlemisel grpaenite saviga 

ilmnes sama tendents. N!l1teks esines monedel grapenitel 

puhtamat savikoost1st ja tugevamat pOletust kui terava

servalistel kahleil. kuid ei puudunud ka sirgeserval1stele 

kahleile omase lisandirohke savi ja norga põletusega grape

nid. 

49 Rootsis dateeritakse 15.-16. sajandisse. 
Vt. ~ahlõö, Illustr. 605 
Rakvere eksemplar pärines leiukoha järgi ilmselt 16. sa
jandist 
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Kokkuvõttes võis linnuse pottkah11katked jagada kahte 

suurde rUhma - päPiaevaiks glasuurimata ja glasuuri tud kah-
d.IU 

lite3~. Viimaste seas esines põhiliselt terava- ja sirgelt 

või kalduäraloigutud serva ja nuppkõrgenduse ning rosetikuju

lisa pohjaga kahleid. 

Lumeroahlita tükid andsid esialgu kirju pildi, sest igal 

katkel tuli nähtavale erinev ornamendimotiiv. Lähemal vaat

lusel selgus, at nad kuulusid koik tUUpiliste renessanss

kahlite hulh~, millel kujutati stiliseeritud taime ja inim

motiive (nr. 310, F-32:1, 481, 1268, 1414, 408, F-32:2, 4. 3). 

Neile sarnanesid tUUbilt madalama profileeringu ning ilma 

äratuntavate L-ujunditeta kahlid (nr. 3, F-31:3, 478, 1026). 

Mitmeist kahleist olid elles jäänud vaid nurgad (nr. 581, 

278, P-)O;2). Glasuuri värvidest domineerisid roheline ja 

kollane (nr. 700, E-31:2. 918). kusjuures viimane jäi esi-

mase ees vähemusseo 

r~hlitc juures ei ole otstarbekas iga katket kindla 

leiukoh~ga Uhendada, oigem on teha seda rUhmude kaupa. kuid 

kõigepealt pUUtakse selgust saada pott- ja lamekahlite arvu-

suhetest. 

Saadud 492 kahli katkest kuulusid )21 pott- ja 171 

lamekahleile, mis tähendas. et pottkahlite fragmendid moo

dustasid Uldhulgas 65,2 %. Leiukohtadest lähtudes leiti 

kahleid kõige rohkem (272 tk.) lõunaeelhoovi edelahoone 

kahest ruumist EK-1 (14) ja EK-2 (10) (vt. leht 1). Kuna 

katkete Uldarvust andis see 55.3 %. siis on teen401inej 

otsida ühte kahhelahju samast hoonest. Vorreldes hoone kahte 

ruumi omavahel eelistasid arvud ruumi EK-2. kust saadi 2)2 

katket ruumi EK-1 40 vastu. Me1e~s ruumis valitses pott-
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kahlite ülekaal - ruumis EK-1 moodustasid nad 57,5 % ja 

ruumis EK-2 88,4 %. Arvsuhete pÕhjal võis ühe kahhelahju 

paigutada ruum! EK-2 peale. 

Kui surltd esialgu kõrvale jätta, saadi kahleid veel 

ruumist E-8. Vastupidiselt eelhoov! edelanurga hoonele olid 

saal Ulakadlus lamakahlikatked. Selle ruumi sisse kaevati 

Burt tähistusega 2. õtlemapanev on fakt, et surfi alumisest 

põlemistunnustega savisest kihi st (+96.80 m) tuli välja lame

kahli nurk. Ruumis &-8 asusid kahlid puidukihtide peal ja 

vahel. kuid samuti kõrgemal tasandatud pinnasel. 

Ruumi E-10 oletatava põranda pealt (+95.48 - 95.57) 

leiti pottkahl! serv, hoopis kõrgemalt. ülemise puidu tasan

dilt (ca +97.35 m) saadi juurde 3 pott- ja 3 lamekahli kat

ket. Veidi madalamal dateeris pinnast 1563.a. pärinev mUnt • 

12 surflst korjati 50- ja 34 surgist 41 kahli katket. 

Surf koosnes kokkukantud pinnasest. mida tõestas samast 

leitud Ees~i Uhesendine 1929. aastast. Kuid ka 6 surfis, 

kus kihid tulid väga Aa~e~i hästi esile. saadi ülemisest 

horisondist 54 kahli katkat. 50 

Mis puutus kahlitüUpide omavahelisesse suhtesse, s~s 

ei esinenud ühtegi ruumi ega Surfi, kus poleks leitud pott

ja lamekahleid läbisegi. Esimesed olid kUll tihti arvulises 

ülekaalus, kuid mitte absoluutses enamuses. 

Juba 1983.a. aruandes51 dateeriti senini autoriteetsei

maks jäänud publikatsiooni pÕhjal pottkahlid 16. Sajandisse.52 

50 Horisont toetUB 1520-1630 aastaisse dateeritud puidule 
51 Aus. 1903. lk. 32 
52 Strauss. 1969. lk. 39 ja 250, Tnlel 44:2-3 

nhlöö, Illustr. 602, 603 
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Autorile teadaolevai1 andmeil on rosettpõhjaliei pottkahleid 

vanemaka dateeritud Selspilsi linnuses, kus nad paigutatakse 

15. saj. loppu - 16. saj. algusesse.53 Samas väidetakse 

H. ~unzelcanni uurimuscle toetudes, et kahl1d jõudeid Riiga 

1~7o-1556. aastail. 54 

Üluseas esineb ka Tallinlle. riie arvcraamtutes märge, 

et 1481.a. on oakstud Uhe kahhelahju eest "uuea tonu.s". 55 

tamekahlite ajalist l~ärnmist sCGns tervete eksemplaride 

puudumine. ICahtll ta kate!l tuvo.sts.ti inin:nägude od. Se.muti 

mitueid astmeliseIt laskuvsid plaadi servi, kusjuures nurgad 

p~lnud alati ornamendipositcioonigc tUidatud, vaid seal esi

nes tühje pindu. Niisugused kahlid datceritakse UksIDeelselt 

16. sajane.is::e56 , vahel ka 16. saj. keekpaika. 57 KUllRltki 

i::::eloornlliknlt tuli ühel nurga katkel 'nr. 918) eAilo plaad1 

nõgu2at või kuppelpliilla eraldav ringikujuline hari. Se1spilsi 

linnuses on K. trauesi 1923.a. uurimusele viidates sellised 

kahlid paigutatud 15.-16. saj. aleusesse. 58 fujnl datecritakse 

~eedki 1G. sajandisse. 59 

EeLpool selgus, et Uks kahhelahjudest võis /lsuda ruumi 

EK-2 peal. Ruu"CIi pinnaDc atratigraafiaga oli kahlilalde siia

ki rad-e ühendada.. ratked olid laiali paistatud kõi{:;it)se 

aluffiistesBe kihtidease, L~ejuurea oletatnva pc~da peel es1-

r.e neid kõige yEihe;:J. KõrgeUlle tõustes cuurellcs kahlileidu-

53 ~nore,E., Ze.nva,A. SCl"'.!l SelpiIa. RiG!1, 1980, Joonis 
84:7-8, lk. 84 

54 Ga'GlllS 

55 ~ob~l, _ ~ R. riok in de Kök. Te.ll1l" .. .l1, 1984, l1~. 6. llõeldud on 
llLlI'Jelt Kiek in de Köki torn:l. 

56 Strauss, 19G9, Tahvel ,1-2 ja 7; 61-1, lk. 253 ja 255 
~ahlöö, Illustr. 637, 639 
Jnore, Zar'ina. oto 84-9, 86-9, lk. 84 

57 WahlÖö. Illustr. 631, 634 
58 ~nore, Zarina, Foto 86:5 7 20 lk. 85 
59 Strauss. 1969, Tahvel 51-~, ~3-1, lk. 253. 62-2, lk. 256 
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de arv järsult. Selge piiri nende laiualas moodustas paekivi

tUkkidest vahevaringukiht. Selle alla korjunud elutegevus

kiht ulatus katkematult ruumi idamUUri ja läänepoolse pak

sendusmUUri vastu rääkides ruumi kasutamisest paksendusmUUri 

ajal. Juurdelao kindlat vanust teadmata (võib-olla 16. saj. 

III veerand) saab ahje dateerida nii mUürieelsesse ajajärku 

kui ka sellest hilisemasse perioodi. Vahevaringust madala

malt leitud mUnt dateeriti 1570-1584.aastasse, põhjapoolse 

ruumi EK-1 alumine puit samal ajal 1520-1610. aastaisse. 60 

Eelmiste aastate uurimistööde käigus tehti kindlaks 

kahhelahju asupaik eelhoovi loodenurga hoones. 61 Sealt saadud 

kahl1d erinesid siinkirjeldatuist ttmduvalt. Nad omasid iihe

kordset äärisranti. Terve kahliplaadi pinda täitis Uhtlaselt 

geomeetriline kompositsioon. mida liigendasid ovaalsed vahe

vööndid (V. 1975, nr. 2, F-,3,3). Selliseid kahleid on datee

ritud 16. saj. lõppu62 ja 17. Sajandisse.6,3 Täpne vaste 

Rakvere simsikabl1le pärines Riiast. kus see paigutati kUll 

16. sajandisse. 64 Ktma Rakveres ja Riias laoti Uhesugust.st 

kahl1test ahje. aiis muutus väheusutavaks hüpotees nagu oleks 

Rakveres valmistatud glasuurkahleid. 16. saj. II poole -

17. saj. tundemärkidega kahlid osutasid Liivi sõjale järgnenud 

taastamisperioodile, mil Rootsi valitsuse poolt ametisse ~ 

60 ENS TA Geoloogia Instituut. Prooviksart 667 
61 Aus. 1983, lk. 29 
62 Snore, Zarina. Foto 86:3, 21 
63 Samas. Foto 86:6. 11, 1,2, 16 

Strauss. 1969. Tahvel 62:1. 66:1, 73:1 ja ,3 . iia) 
64 Samas. Tahvel 5913 (Riia). Teinegj. simei kahbel sarnanes 

kaudselt Rakvere omale vt. Ta~el 5914 
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ratud foogtid. miks mitte koos linnapeadega. ehi tas:1d lin

nuses arvatavast:1 rohkem ku:1 s:1:1ani arvatud. 

Põh1ktlsimusele. millal eraldus Rakveres keskajal Uhe 

katuse all eks:1steerinud linnus ja elamu üksteisest. kahlite 

pOhjal siiski vastata ei saa. Oletuse kasuks, et glasuur

kahleist ahje laoti linnuses juba enne Liivi sõda. puudub 

autentne tõestuamaterjal. 
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3.2. Keraamilised põru.ndeplaadid. Ei m:w. öelda, et glaauu

ritud põrandaplaate oleks leiuaineses vähe esinenud, kuid 

midaGi uut nad ei pakkunud. Juba aastaid leiumaterjalis kor

duv ühesugune plaad1tUUp (11,5 x 11,5 cm) tekitas arvamuse, 

et UUest kindlast töökojast osteti kindel arv plaate arves

tades katm1st vajava põrandapinnaga ning et hiljem polegi 

pÕrandail seda kattematerjali kasutatud. 

Põhileiukollaka kujunes sellel aastal ruumi 1-11 II 

korrus. kust põrandas t ca 30 cm kõrgemalt. var1.ngust, toodi 

välja 51 põrandaplaadi tükki (nr. 16.38). Parend puhastaU 

välja hUpokaustnhju katteplaadist launa poolt. Keldri K-15 

oletatavalt põrandalt (+91.47 m) saadi mõned plaatide katked 

(nr. 1599), neile tuli lisa ruumi idapoolse trepi lounakUl

jelt 2 katke näol (nr. 1561; +97,90 m) j~ vanema keldri 

läänemuUri ning siaeõuGlt tõusva tropi läänemUUri vahelt. 

varingust, leiti veel 15 plaadi tUkki (nr. 1027-1034). Näis, 

et ka keldri K-15 I korrus oli algselt kaetud samade plaa

tidega no.gu ruwJJj. 1-11 II korruski. TölfuUpoteesina kerkis 

esile võimalus, et E'eoses s:l.aeõuelt tõusva trepi ehitamisega . 
lammutati koos võlvidega plaatpõraudki. 

Linnuse penhoonest väljaspool tuli põrandaplaate nähta

vale ruumidest E-5 (nr. 1407, 1529); E-7 (nr. 815,876); 

E-8 pÕhjamiiUri väliskUljelt (nr. 1203) ja E-10 (nr. 1602) 

ning 12 ~a 34 8ur~ist. Kõikjal leiukobaka ruumide ja s~ide 

uremised kihid. 

Kui slam e1 teatud Rakvere keraamilistele põrand&

plaatidel. täpaeid vasteid, si:l.a nUUd selgus, et neid tuleb 

otsida Kuressaare linnueest {11,5 x 11,5 x 2,5 cm).65 Selgu-

65 Aluve, K. Kuressaare linnus. Tallinn, 1980, lk. 19 
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setuks jäi, wisSUb~S.l ajavahemikul Kureaoaarea plaate 

kasutati. Rakveres kaeti nendega põrandaid pÕhiliselt linnu

se peahoone lõunatiivas, oletatavasti enne siseouelt tõusva 

trepi rajarnot. Trepist osutuvad eda3pidlsel täpsustamisel 

arvatavasti ~anemaks 1546, 1547. 1565 ja 1582.a. mUndid. 

Lähtudes pealloona lõunatiiva ehitusloost dateeritakso põran

daplaatide kasutamis~eg kohapeal hiljemalt 15. sajandisse. 
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4. RATIDES3 .. D 

4.1. Ehituslik-;la tarbesepis. Ukse hingelatte saadi kok1."U 6. 

Kaks nende~t kuulusid teravaotsaliste südamekujuliaa paautu

sega pikkhingede hulka (nr. 630, pikkus 32.5 cm, leiukoht: 

ruum E-10; nr. 361, säilinud pikkus 20.6 cm, vt. p-34). 

~allinnas on neid dateeritud 11.-18. sajandisseo6 • ~akvere 
leiusuhted ja leiukohad rääkisid 16. saj. IT poole - 17. saj. 

kasuks. ,Htrgmise hinge katke paisutati 17. saj. I poole 

sarvel.-uju11ste hingede sokkA (nr. 789). Teine purunenud 

hing oli lUllike, otsa::;t laieneva põhiplaaniga (nr. 244, 

cäilinu~ pikblS 13 cm, vt. -35:2). 

Uste juurde k-uulusid samuti mUUri sisse paigutatud 

hinge ankltr (nr. 1137, J?-35: 1), harude pikkused 15 ja 16 cm). 

mis pti.:rine<l :Umselt ruum. K-15 põhjapoolse ukse kUljest, ole

tatav hinge poolik (nr. 1048; leiukoht: ruumi 1:-5 põhjamUUri 

väliskülg) ja lihtne hingetapp ankru pikkusega ca 12,5 cm 

ja rulli l:õrgnsega ca 3,5 cm (nr. 1184, P-36:4). 

4- ukse kralJbist oli terve ainult uks (nr. 953. F-36:1, 

pikLrua 21,5 cm, laius 3~2 co). See leidis ehk kasutamist 

l~umide E-6 voi E-7 uste juures. Krampide~ suleti uksi 

ilmselt ka eelhoovi edelanur$Bhoones. kust saadi ülejäänud 

leiud (vt. F-36:2 ja 3). 

Raagi vastuste puidU sees olnud harude pikkused kõiku

sid 3.0 - 6,0 om-ni (nr. 538. 952. 470). Lihtsate haaksulUS

tega vaheuk&i leidus arvatavasti hoonetes ruumistähistustega 

66 Konsap. V. Dekoratllvne sepis Tall1mla arhitektuuris XVI
XVIII sajandil. Tallinn, 1971. lk. 66 
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:&-6, E-7 ja :&-10. 

Kahest tüUpilisest kolmnurka e kojaga ripplukust leiti 

üks 34 surti segatud pinnas.st (nr. 1023, küljepikkused 

kl; 

ca 4,5 cm ) ja teine (nr. 118) samade küljepikkustega veidi 

õhem lukk 11 surti ülemisest elutegevuskihist (F-3711,2). 

Linnuse oludes tuleks sellised lukud dateerida 16. sajandis-

e 67 s • 

Ukselukkudest tuli välja uks halvastisäilinud lukukoda 

(nr. 740, küljepikkused ca 7,0-8,0 cm) ja kaks võtmekilpi, 

millest nr. 23 pärines ruumist EK-2 ja nr. 1439 (mõõtmed 

11 x 9,0 cm) lõunaväravakäigust. Laiukoha järgi oli viimane 

esimesest vanem. Ovaalse kujuga võtmekilpi (nr. 23) (laius 

10,5 cm, votme ava kõrgus 3,0 cm) kasutati arvatavasti mõne 

kirstu või laeka küljes (F-3713). 

Lähtudes väitest, et 16.-17. sajandilolid ukse-, 
w w 68 kirstu- ja rippluku votmed pohiliselt ühesugused on leiu-

aineses esinenud 8 võtit otstarbe järgi raske liigitada. 

Peale ühe erandi (nr. 824, pikkus 9,5 cm, pea läbimõõt 3,4 

cm) näis, et neid tarvitati siiski kirstude ja ripplukkude 

avamiseks, kusjuures kahe raudplekist väljalöödud väikese 

eksemplari kohta puudusid paralleelnäited (nr. 1019, pikkus 

4,8 cm; nr. 1420, pikkus 4,0 cm, F-38). J4:1dagi konkreetset 

ei saanud öelda ka 7,0 cm pikkuse tugevalt roostetanud võtme 

kohta (nr. 1473, F-38-3). Jäid liIe 5 votit, millest ainult 
~V 

kahel oli hästierald~tav oones vars (nr. 824; nr. 469, pikkus 

7,1 cm; pea läbimoõt 3,0 cm, F-38:4). Ülejäänud vajaksid enne 

67 I,ätis dateeritud ke 15. saj. lõppu 
vt. ~nore, Zarina, Joonis 81 - 18, lk. 79 

68 Konsap, lk. 99 
69 Sauas, lk. 100 
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galvaanilist puhastamist kui lõplik otsus langetada. 17. sa

jandile iseloomuliku tunnusena69 eraldati neljal votmel 

ovaalset võtmepära (nr. 824. 469, 144, pikkus 6,0 cm, pea 

läbimõõt 3,0 cm; nr. 1445. pikkus 5,0 cm; pea läbimõõt 1,8 cm). 

Kolmel võtmel sidus ja tugevdas varre ning võtmepära 

liitekohta võru ehk pärg. mille järgi ttmtakse samuti 17. saj. 

võtmeid70 (nr. 469. 144. 1445). Võtmepära oli purunenud vot

mel, mis paistis välja S-kujuliseks vormistatud keele poo

lest71 (nr. 309, säilinud pikkus 5,0 cm, keele läbimõõt 

2,8 cm). V. Konsapi uurimuse järgi tuleks vähemalt need võt

med, millel esinesid 2 17. saj. tunnust paigutada samsse 

sajandisse. Analoogilise võtmepära, pärja ja kitsa ning pika 

või hambulise keelega võtmeid dateeritakse siiaki ka 16.-17. 

sajandisse.72 Täpselt ei saanudki vahet teha, missugust võtit 

kasutati 16.-17. saj. I poolel, missugust 16. saj. II poolel -

17. saj. I poolel või 17. sajandil, sest ülemistest kihtidest, 

kust nad saadi, leiti nimetatud vanuses leiumaterjali läbisegi. 

34 surti põhjakUljelt, põhja-lõuna suunalise müüri juu

rest leiti kUttekolde raudrestide tUkke (nr. 1076)73; 12 

surti alumistest kihtidest aga oletatav akna tinaraami hoidnud 

terve raudvarras (nr. 235. pikkus 36,3 cm). 

69 Sams, lk. 100 
70 Sams 
71 Juba 17. saj. lõpu - 18. saj. tundemärk 

Vt. Konsap, lk. 100 
72 snore, Zarina, Joonis 116:51-53, lk. 114 
73 Aus, 1983, lk. 36 
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4.2. T~ti- ja tarberiistad. 17 nealeiu hulgast eraldati 8 

töonuga (F-39). Heljal noal läks tera üle rootsuks kahepoolse 

astanguga (nr.291, tera pikkus 8,5 cm, säilinud rootsu pikkus 

5,5 cm, nr. 1577. tera: 9,5 cm; roots: 6.5 cm; nr. 867, säi

linud tera: 7,0 cm; roots: 7,5 cm; nr. 904. tera: 7,3 em, 

roots 5,4 cm). Uks ekse~lar paigutati kaareeljaliste nugade 

hulk2 (nr. 2~1). kaks teravaotsaliete nugade tüüpi (nr. 904. 

1577). lilejäänud eurdunud rootsuga nugadel asus astang tera 

alumises osas (nr. 1031, tera: 8.5 cm; nr. 1020. teras 8.2 

cm; nr. 1C18. tera: 10.0 e ). Noa kohta. milleat 011 säilinud 

ainult 10,8 ce pikkuse tera katke on raske midagi täPS8Iiat 

ileIda (nr. 228). Laiemate teradega nugadel ulatus tera laiue 

2.0 (nr. 1577) ja 2.5 em-ni (nr. 291. 1021). Kitsamad terad 

koikuzid 1.5 ee piires (nr. 904, 1020). Purunenud otsaga 

noa tera oli kcrduvast terita~sest kaotanud oma endise 

kuju (nr. 867). Kõige sU8avamal paiknes ca 10,0 cm p1.klruse 

teraga nuga (nr. 35). See leiti 6 Suriiat absoluutkorguselt 

+96.25 e põlemistunnustega. savist. Nuga 011 nii paksu rooste

korraga kaetud. et selle kujust ülevaadet ei saadudki (F-40). 

Lauanugadest olid terved nr. 119 (tera: 12.0 m. vahe

vöönd 3,5 cm; roots 6.2 cm) ja nr. 1294 (tera: 6,5 cm; vahe

aste ja roots 9,2 cm, F-41s1. 3). Viimase juurest leiti ka 

luust poeed, mis kinnitusid Tootsu kUlge ll1mi ja neetide 

abil. Roa nr. 119 tera laius ulatus 1,8 cm-ni. Selle konst

ruktsiooni iseärasustest tuleks märkida teraga r:1stipaigutatud 

rootsu. Sama tüüpi esindas murdunud teraga nuga (nr. 1318, 

säilinud kogupikkus 15.5 cm). Teised ca 1.5 cm terala1usega 

lauanoad olid kas purunenud või deformeerunud (nr. 567. 1319. 

1293. 1292). 
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lauanugade rUlmast eraldati veel kolm väikenuga (nr. 

1269, säilinud tera 7,0 cm, roots 4,7 cm, astangud molemal 

tera küljel, nr. 76, säilinud kogupikkus 9,5 cm; nr. 1507 

säilinud tera: 4,4 cm, vt. F-42). 

Toonuge saadi ka ruumist EK-1 (nr. 291, 867) ja E-10 

(nr. 1577) ning 34 surU segatud p:innasest. 

Iauanuge tuli kõige rohkem välja ruumist E-10 (6 tk.). 

Kolm neist (nr. 1294, 1292, 1293. horisontaalsete rootsudega) 

asusid kUll 16.-17. saj. I poolde dateeritud puidust ja 

1563.a. mündist madalamal, kuid peaksid sellele vaatamata 

kuulUlIB 16. sajandisse. Kaks nuga jäid puidutasandist kõr

gemale (nr. 1319). Ühest ruumist saadud noaleidude arv viis 

mõttele, .t 16. saj. kasutati rondeeli ette rajatud hoones 

söömiseks kirjeldatud lauanuge. Eluhoone poolt tunnistasid 

ka ruumi E-10 lõunakUljelt nähtavale tulnud ahju ja kütte

kollete aluse~. 

Kolm nuga moodustasid omaette grupi Surt! 11 ülemises 

põlenud kihis (nr. 567, 119, 76). Leiukõrguse järgi võis 

nuga nr. 567 olla teistest vanem, kuigi oma tUUbilt ta 

Ulejäänuiat ei erinenud. Kihti tuleks dateerida 15. saj. lõpu -

17. saj. alguse puidu74 ja 1580.a. mUndi alusel ning noad 

paigutada 16. sajandisse. 

Üldlevinud ja raskesti tUpologiseeritavateat tööriista

d.st nimetatakse 33 cm kogupikkuse ja ca 5,0 cm putke läbi

mõõduga poo~aak1 (nt. 568. F-43), sirpide katkeid (nr. 

1381, 1457, F-4712). 3 lusikpuuri (nr. 1124, pikkus 16 cm; 

74 ENS TA Geoloogia Instituut, Proovikaart nr. 688 
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nr. 532, pikkus 19,5 cm; llr. 1444, pikkua 9,7 en, ~-4411, 

2, )" kahte eeldatavat nallllklft (nr. 751, nr. 230, pikkus 

14 cm), F-44:4. ~). ol~tGtavat keermeloikaja käepidet (nr. 

1147, pikh. ... ut3 17,6 cn); mingi t/jl5riista peaUstist (nr. 242, 

pikkus 19,3 CIJ) ja telldrata tööriistaae kuulunud :-:audnuppu 

(nr. 256). Pootshaak leiti 23 surfi eluteC9vuskil list. 

Firve nr. 854 säilinud te:ramiku 6sifii!:' oli sepistatud 

suhtelisel t airceks, ·i;a.gunino aga mooelustaa enne 'liInaga 

ü..'Unelllist nurga (teral~lku kõrglolS 1?',5 "m; pikIms 8.5 cm) 

ln.\jutades mlla1t1 e:cancllildru teraniku.tUUpi 'F-45: 1). V9i

J::olHc, et seda kOor:utasid "'-onelased Liivi lJoja ajal töISkirvens.. 

Tei:a.e ekseMplar (nr. 731, kõrgus 10 Clll, pikkus 8,3 en) kuu

lus kolnu"t'kze ltiba, kat\rja t "'re. ja kanrduva tagaki11jega 

V'"L1:e:d.rveate hulka (F·45:2). Purunenud eillm. tõttu jl1i 

selle ÜPSBI'I tüpolog:l.seerio;1ne lahtiseks. Ki.,,"ve SHUTUS ja 

kaP.l .sobinul~sid voHlusk:f.rvele, kuid võia-üik oli seda ra

kendada kll tahurnisttlöde j ~ure.s.75 UOletBd kirved leiti 34 

aurfist. 

I'õigu lõppu lisata.kse OOldned veel Uhe kirve kohta, ma 

leiti peahoone ruUIJiat I-7, kuid on j<.mnud koostatud 8!"UÄnne

tent välja (nr. 2000, -46). Kirve kõrgus (22 cm) ja tera 

pikkus (7,7 cm) näitasid, et tegemist 011 kannapikendusteta 

lUhl1reoe kaarjn tel'3 ja. kolmnurkse silmaga tijij.. või sõja.

kirvega (silma laiused 2,5 ja 1,5 cm, kõrgus 4,7 cm). 6,7 cm 

kannapikkusega k1--vo silma ahenes laba suunas. Kirves leiti 

muuseas koos var~e katkega. Selle vanuse määramiseks toodud 

75 Selirand, J. EstIaste matmiskombed varafeodaalsete suhete 
tärkamise perioodil (11-1J.saj.). Tallinn, 
1974. lk. 92 
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andmestikust aga ei piisanud.76 

Tarberi:l.stade seas o1id raudlus:i.kas (nr. 1629. pikkus 

22 cm). käärid (nr. 960). raudpaja sang (nr. 751. F-47:3). 

mitmesuguste kettide lülisid (nr. 793. 1384. F-48:1). haak 

rihma kU1jest (nr. 1413; F-48:5; 5.2 x 5 cm), 2 väiksemat 

(nr. 855. 2,7 x 2.5 cm; nr. 793. 2.0 x 2,0 cm) ja Uks tera

vatipulise raamiga pavnalt (nr. 519. 4.8 x 3,2 cm) (F-48:2. 

3, 4), kontsaraudu ning raudrovgaid (nr. 1634, läbimeet 

3,5 cm). millest UHa kasutati rihma kinniseva (nr. 905; 

läbimõõt 4.5 cm). 

Tagasip66ratud otstega tulusraudu tarvitati Eesti alal 

16~-17. sajandini (nr. 738. pikkus 7.5 cm), kusjuures mingeid 

kohalikke erinevusi nende juures pole täheldatud.77 Ese 

leiti 34 Burti segatud pinnasest (F-49). 

76 tlldp1aan1lt samaseid kalmeleide on Lätis dateeritud 
nooremasse rauaaega. vt. »ugurevics. Tahvel XLVII-15. 
lk. 107-108 

77 Selirand. lk. 100 
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4.3. Hobuseriistad ja ratsan1ku varustus. Eelhoovi alalt 

oleks oodanud selle leiuliigi arvukamat ja mitmekesisemat 

peageldamist leiumaterjalis. Olemasoleva hulgast peab esile 

tostma suitseid. Juba 1982.a. ei leitud mujalt Eesti leiu

materjalist vasteid vertikaalsete allapoole laienevate kin

nistega suitseile.78 l'lüUd saadi suitsed, mille lülid k1nn1_ 

tusid samuti vertikaalsele kinnisele, kuid see omas hästi

väljatoodud ovaalseid lehekujulisi laiendusi, mille keskelt 

olid läbilõijciud augud (P.50). Päitsete kUlge kinnistamiseks 

asus ldnnise väliskUIjel\' aas (nr. 1624, kinnise pikkus 

13,8 cm, aasa pikkus 6,5 cm; laiUB 5 cm). Kahest lUl1st 

paistis teine välja ebatavaliselt laieneva kuju poolest 

(mõlema pikkused 8,0 cm). Kas suitsed olid kahe voi kolme-
~e.:~ul 

~ihilieea ei selgunud, sest teine k1nn1 s puudus. Kahjuks 

polnud kättesaadavais allikaia Ubtegi analoogilist kinnist. 
All v 

Sellest andia moningaid pidepunkte väljapoole laienevate 

lülide uurimus. Londoni muuseumi kataloogis dateeritakse 

laia ovaalse aasa ja selliste lülidega suitsed üldjoontes 

15. sajandisse.79 Leiukoht, ruumi E-10 ülemine, var1nguline 

kiht seda dateeringut ei õigustanud. Enne täpsema tüpoloogia 

leidmist jääb lctUH.mus paratamatult lahtiseks. 

Trafaretseil kahelnlil1stel rongassuitseil puudus Uks 

rongas (nr. 1016, renga läbimõõt 4,8 cm, pikim lUli 7,7 cm, 

lUbem 6,4 cm). Järgmistest suitstest oli järel ainult lUlide 

78 
79 

Aus, 1983, lk. 38 
edieval eatologue London Museum. Keeper and secretary 

R.E •• Wheeler. London, 1940, Fig. 18:2, Type e, Pig.19a, 
Fig 19b-IV, Pig 21:2, lk. 79 ja 82 (edaspidi London) 
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paar, nendestki teine murdunud (nr. 1525, terve lüli pikkus 

9,0 cm, vt. F-51:2-J). Peale nimetatute saadi veel kaks 

erinevat lUli (nr. 1050, pikkus 8.2 cm; nr. 1629, pikkus 

8,2 cm). Viimane tuli välja ruumi E-l0 ülemisest horison

dist. esimene ruumist E-5. 

2 tervet hobuserauda paistsid silma ebakorrapärase 

kuju poolest (nr. 365. siseläbiIDÕõt 7,5 cm; nr. 1527. sise

läbimõõt 8,0 om, F-52:2, 3). Neile lisandusid 2 sama tüüpi 

lühikese raua katket (nr. 739). Et tegemist oli hiliskeak

aegsete raudadega tõestasid Selspilai linnuse rÖ~biknäited.80 

Teistest oli pikem (10 cm) ja kitsama alusega murdunud baru

ga hobuse:reua poolik (nr. 565, F-52:1). Mõningaid Uhl.sjooni 

evis see Lokstane linnuse hobuseraudadega. Neid dateeritakse 

Lätis keskaja piires õige m1tmet:l. 81 Rakverea peaks arves

tama hiliskeskaegse rauaga, sest leid asus 17 surris, ring-

mUUri peale kogunenud elutege~~skihis. LUhtkestest ebakorra

pärase kujuga raudadest leiti nr. 365 11 surtist, ülemisest 

horisondist ja nr. 1527 ruumi E-5 taldmiku korguselt. 

Uks kaar puudus rattakesega kannusel (nr. 483, F-5J). 

Sel1e~t 011 teise kill.ge jäänud isegi väike rihmakinnitus -

pannal (kaare pikkus ca 10,0 cm). Peala puhastamist tuleb 

kannusel nähtavale hästiloetavornament. nattakese, kui selle 

kannusetUUbi põhitunnuse järgi on võimalikud 14.-15. saj.82 

ja 15.-16. saj.83 dateeringud. Ratta paigutuse põhjal isegi 

80 ~nore, Zarina, lk. 116, Illustr. 116-60 
81 Ihtgurevics, Tahvel XXXII:14-16; XXXUI:12-14, lk. 82 
82 Sanaa, Tahvel XXXII-l0, lk. 81 
83 London, Illustr. 32 ja 35, lk. 106 
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16.-17. saj. omad. 84 Ruumist E-8, kahe puidutasandi vahelt 

saadud leidu oleks loogiline kokku viia Liivi soja sünd

mustega. 

Hobuseriistadega Uhendati veel 7,7 x 5,6 cm pannal (nr. 

793, F-54:3), oa 7,0 cm läbimoodusa raudrongas (nr. 1635) ja 

oletuslikult väikese rOnga r1hmak1 nn1 ski (nr. 836, F-54:2). 

Hobuste harjamiseks olid vajalikud hobusesaad (nr. 1324, 

16,2 x 16,0 cm, nr. 6, katke, F-54:1). MÕlemad leiti ruumi 

E-10 ülemisest horisondist. 

84 Müller, H. Historische Waffen. Berlin, 1957, lk. 108, 
Illustr. 162 
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4.4. Ralvad. Nagu 1982.a. laiusineses esinesid nütldki rasked 

amcunoole otsad kõrvuti kergemate lehekujuliste noolte tera

vikega. Esimesi saadi 4, teisi 3. Kuigi korrosioom kiht 

segas noolte määramist, näis, et kaks käaiviubunoole tera

vikku kuulusid rootsu ja lameda ovaalse lehega teravike 

tüüpi (nr. 14, F-55:2), lehe pikkus 5,8 cm, säilinud roots 

2,6 cm; nr. 1123, F-55:1, lehe pikkus 6,5 cm). Viimane tera

vik võib peale puhastamist osutada rombilise lehega noole 

otsaks. Praegusel Jujul omasid DB.d sarnasust 11. saj. lõpu 

ja 12.-13. saj. kalmeleidudega.85 1983.a. aruandes selgitati 

välja, et aDB.loogia printsiibi järgi dateeritakse sellised 

nooleotsad hiljemalt 14. sajandisse.86 Samas viidati käsi

vibude kasutamisele hilisemal ajalgi ning loobuti ter.svike 

ajalisest pi1ritlemisest. 87 Kahjuks ei andnud ka leiukohad 

seekord teavet juurde, sest teravik nr. 14 asus 12 8ur:ri 

idaosas, horisontaalsete paekivide peal, segatud pinnases. 

Leid nr. 1123 tuli välja ruumist E-10, ülemise puidukihi alt. 

Kui lähtuda ruwn1 katnud puidu vanuse alammäärast, s.t. 

1515. aastast, siis jääb hüpoteetiline võimalus, et nooleotsa 

tarvitati 15. sajandil. Kaugemale leiusuhted ei nllidanud. 

Pealegi pole mingit a.lust pidada ruumi 15. saj. vanemaks. 

Kolmandat nooleotsa iseloomustasid figuurne lame leht 

ja pikk väänet meenutavalt t8Bdeldud putkvars (nr. 733, 

F-551), pikkus ca 11,0 cm). Paralleelnäiteid sellele ei 

85 Selirand, Tahvel XIVI7-8, lk. 122 
86 Aus, 1983, lk. 40-41 
87 Sa.mas 
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leitud. Teraviku kaal pani isegi nooleotsa versiooni kaht

luse alla. Raskusest lähtudes sobinuks ta rohkem ammunoole 

kui vibunoole otsaks. Tartu linnuselt teatakse küll jämeda 

putke8B pikki ammunoole otsi ja põhjendatakse seda ammupUssi 
v 88 v laskejou suurenemisega. Erandliku nooleotsa voiks ka kokku 

viia Vana-Venes kasutatud keerulise konstrukts1ooni8B vibu

ga, sest A. Medvedjevi andmeiloli Vana-Vene s valitsev mitte 

ammupUss, vaid täiustatud vibutUllp.89 Keermelise pinnaga 

noolt e varai näidatakse Londoni muuseumi kataloogis, kus 

nad kuuluvad hoopis teistsuguse lehega teravike juurde ning 

dateeritakse 13. sajandisse.90 Kuusisto linnusest teatakse 

samuti sarnast pika varrega (19 cm) nooleotsa, kuid Rakvere 

nooleotsaga pole sel peale väänet meenutavalt tBödeldud varre 

midagi Uhist. 91 Leiukoht, 34 Burt, jättis dateer1miskUsimuse 

lahtiseks. 

Ammunooleotstest olid kolm lõikeIt romb ja (nr. 1383. 

F-56:4, pikkus 6.0 cm, putke läbimõõt 0,8-0.9 cm; nr. 141. 

F-56:3, pikkus 7,0 cm) putke läbimõõt 1,0-1,1 cm; nr. 1488, 

F-56:2, pikkus 7,8 cm) ja Uks kandilise teravikuga (nr. 1051. 

F-56:1) pikkus 8 cm; putke läbimõõt 0,9-1,0 cm). Kõik Doola

otsad kinnitusid varde putke abil. Lätis, kus tihti lähtu

takse A. !liedvedjevi tUpoloogiast, paigutatakse linnustelt 

88 Trummal, V. Arheoloogillsed kaevamised Tartu linnusel. 

89 Samas 

Eesti NSVajaloo küsimusi. III. Tartu, 1964. 
lk. 82 (edaspidi Trummal, 1964) 

90 London, Fig. 17:14 ja 16. lk. 69 
91 Taavitsainen, J.-P. Kuusiston 11 w8n kaivausltsyd6t. Kaivaus

löytöjen Ja historiallisten lähteiden vertailna. Turun 
kaupungin historiallinen museo. 1979, Raportteja, 3. lk.20, 
Foto 4-m. 
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(Lokstene, Selspils, Koknes, Uartinsala jt.) saadud Rak

vere omadele lähedase pikkuse (5,5-7,9 cm) ja samuti romb

jate voi püramiidsete otste~ ammunooled 13.-14., hiljemalt 

15. saj. I veerandisse või 15. sajandisse. 92 Germaani ja 

vene päritolusa ammunoolte erinevusi on kirjeldanud arheoloog 

V. TrUlllIIi!ü. Tema uurimuse kohaseItevis lhekujuline rombja 

läbilõikega nooleots nr. 141 ja 1488 ning samuti laikelt 

rombilise lehe. lühikese putke ja pika pUramiidja teraotsa

ga nooleots nr. 1383 lääne orientatsiooni. 93 Venelaste pUra

midaalseid nooleotsi peab ta lUbemaiks ning massiivseimaks. 94 

Samal ajaloli pika putke ning tõmbilt loppeva teravikuga 

nooleots nr. 1051 väga lähedane TüUringimaalt, Gommerstedist 

leitud 13.-15. sajandi ammunooltele. Seda ka pikkuse poolest 

(8.0 cm). sest võrdlusaluste teravike pikkuseks oli antud 

8.6-9,8 cm. 95 Samaseid nooleotsi on leitud veelOtepää 

linnarnäeIt. Eestiesiajalugu seostab ammunooleotsi otseselt 

nende linnustega. kus 13. saj. algul võideldi saksa-taani 

vallutajatega.96 

Ammunoolte orientatsiooni puudutavad tä~helepanekud ei 

pruugi olla õiged. sest nooleotsad peab nende kuju identi

f1taeerimiseks galvaaniliselt puhastama, et neid võrrelda 

teiste tüüpidega. 

Leiukõrguse poolest osutus vaninaks ammunoole otsaks 

nr. 1488, mis asus 2 eurfis filevalt lugedes kolllBridas põle-

92 ~vics, lk. 80 
~nore, Zarina, lk. 154 

93 Trummal, 1964, lk. 81, Tahvel XII:p, r; lk. 82, Tahvel 
Xlllm,n,o 

94 Samas, lk. 82 
95 T1mpel, lk. 77, Tahvel XXXV,1, 12 
96 v v Jaanits,L, Laul,S.L Lougas, V., Tontsson, E. Eesti es1a~a-

lugu. Tallinn, 198~, lk. 372, Joon. 255:1-3 
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mistunnustega savises elutegevuskihis, ca 2.0 m tasandatud 

maapinnast madalamal (+96. 80 m). Meenutame. et 14. saj. 

lõppu - 15. saj. algusesse dateeritud mUndid leiti sama eel

hoovi idamUUri äärest. kuigi põhja poolt. absoluutkõrguselt 

+96.86 m. Ammunooleotsa dateerimist segai,d samast saadud 

kaasleiud glasuurkeraamika ja kahli katke näol. Siiski 

tuleks arvestada 15. saj. leiuga. 

16. sajandist vanemaks tuli tunnistada ka ammunoole

ots nr. 141. mis saadi 4 Burt1st. samast. kust 14.-15. saj. 

mUndidk1. kuid nendest ülevalt poolt. 21 Burfi irdleidu ku

jutas endast ammunooleots nr. 1051. Surfi leide sundis 

respekteerima 11.-12. saj. määratud puit. Dateerimisproblee

me see siiski ei lahendanud. Ammunooleteravik nr. 1383 pä

rines 34 Burfist. 

Külmrelvade alla paigutati veel konksusamane raudese. 

mida oletuslikult peeti ammu vibukaare lõpetuseks (nr. 366. 

F-58. leiukoht 11 Burt. ülemine horisont). 

Eelnevalt vaadeldi t65ri1stadega koos putkelise varrega 

rauast otsikuid (F-59). Kuid neid võidi kasutada ka puuvarte 

otsas p~1sarnaste torkeriistadena97 (nr. 350. pikkus 9,5 om, 

putke läbimõõt 2,6 om, nr. '41, pikkus 9.0 om. putke läbimõõt 

2,5 om; nr. 954, pikkus 8,5 em, putke läbimõõt 2,6 cm). Ana

loogiate puudumise tõttu ei saanud sama väita hoopis pikema 

(200m) ja laiema putkega (),5 cm) teraviku kohta (nr. 471. 

Fs47:1). Raskesti interpreteer1tav on ka takt, et kolm nime

tatud eseme1st leiti 12 $urfist. 

Käsitulirelvadest esines leiumaterjalia mitmesuguste 

püsside osi. Äratuntavamad olid pUss i lae kUlge kinnitatud 

97 ~npre, Zarina, Illustr. 76:26, lk. 74 
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luku korpuse deta:111d. Nr. 1446 (pikkus 22,5 Ctl) kuulus arva

tavasti mõne 16. saj. püss:1le, sest leiti 27 Sur!i elutegevus

kih:1st (p-60:1). Nr. 955 pikkus (15 cm), töötlus ja le:1ukoht 

(12 surt:1 põhjakUlg, tasandatud pinnas) vi:1tasid uusaegsele 

relvale (F-60:2). 

Oletati, et tulirelva kUljest pärines ka tahulise välis

pinnaga 40,5 cm pikkune toru (nr. 412). Siinjuures ei arves

tatud niipalju eeldatava pUssi raua pikkusega. mis jäi kesk

ajal kasutatu1st palju maha, vaid 32 mm raua ka11:1briga, kuna 

see Uhtis 16.-17. saj. kindlusepUsside Omaga.98 Le:1ukoht oli 

relva jaoks soodne, sest raud saadi ruumist E-8,. kahe laske

ava vahelt, tasandatud maapinnast madalamaIt. Kahest oleta

tavast püssitorust olid järel katked (nr. 1351. 1352). Mõle

mad avastati ruumist E-10. 

Ruumi K-15 arvatava põranda pealt (+97.47 m) leiti 9,0 

cm - ja 34 Burtist 7.5 cm pikkused tugevalt roostetanud kar

teta:1tangid (nr. 1601; 1270. F-60:3, 4). 

Kõige unikaalsemaks relvaleiuks sellel aastalosutusid 

kahe kambersuurtUki laskekambrid.46 mm kaliibriga laskekambri 

(nr. 1640, F-61:1 ja F-62) raua pikkuseks mõõdeti 33,5 cm. 

Ca 14,0 cm põhjallibimõõduga raud O.BJltus 29 cm põhjast ava 

pool ca 2 cm sissepoole, moodustades lUhikese ca 3,8 cm pikkuse 

suudme. Ca 8,0 cm põhjast Uleval pool t~ rauast välja ca 

7.5 kõrgune tõstesang. Selle kõrval, pohjast ca 6.0 cm kSu

gusel läbis rauda ca 0,8 cm läbimõõduga ava laengu aUUtamiseks. 

98 Kindluspüsside ka111brid o11d 30 ja 35 mm 
Vt. AnUng,L. Tallinna tul1reln.meistrid ja relvad XIV
XVI sajandil. Tallinn. 1967, lk. 39 
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Teine laskelcamber (nr. i641, F-61:2) erines esime

sest sanga puudum1:Je tottu. Kas transportiuIise. pihtasae.

mise voi laskID!? käigua oli te~teoang purunenud ning asen

datud Umber raua koolutatud aasaga voru ja rongaea. rTagu 

esimeselei laskekambri1 paikneB ka teisel sUüteava sanga

poolsel rauaosal, ld.l:mi<est pOhjast ca 5,0 cm tUeval pool. 

Raua pikkuseIt (33,2 cm) ja kalijbrilt (46 mm) sarnanes 

remonditud laskekamber terve eksemplariga. Torude sisse 

jäänud materjal vajab edasp1dj spetsiaalset uurimist. 

Kommenteerides Kuuai8to linnuse relvaleide annab kamber-

suurtükkide tBBtam1sprintsiibiat 1tthiUlevaate J.-P. Taavita

ainen. 99 KenealufOeid laakt'kambreid kasuteU suurtükkide 

1aadi~seks. Need pandi kas sut~ükiraua spetsiaalsesse 

pesasse 100 voi tihendati toruga kitsama suudme abil nagu 

Rakvere laskeka~br.i1. raskekamber kiilut! suurtükl raua 

kUlge eriliste raudkiilude abil, mis ltltidi kambri põhja 

ja latet1 vahele. 10l Kiilu laiemas osas ee ines tihti ava, 

kuhu kinnitati kett, mis Uhendas kiilu latetiga.102 

Samaseid laskeknmbreid teatakse Tallinnast10) ja 

Kuusisto'04 linnuseIt, kus nad dateeritakse vastavalt 15. 

sajandisse ja 15. saj. II poolde. 

Rakvere Laskekambr1d leiti ruumi E-7 idapoolsest osast, 

eelhoovi lõunamUUri l1ärest, varingu seest. !.eiukoha Umber ja 

99 Taaviteain.n, lk. 
100 ~ler, Foto lk. 

20-21 
159 

101 vt. samas. Fotol toetub kiil raua ~esa tagaseina vastu. 
102 Taavitaainon, lk. 21, Foto 5-0 

vt. ka Anting, lk. 30. memsel totol näha kett 
103 Anting, lk. 35. Alumine foto lehekUljel 30. Uhte maas 
104 .eisvat .UUtekambrit näidatakse ka Ulemisel -f',..'~"" 

Taavi taainen. Foto 5 
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all eraldati kõdupuidu osakesi (+98,43 m), mis kuulusid 

ruumi eOOtihUllselt läbinud puidu kih:!.le. Selle 14 e amltiUs 

andis vastuseks 15.-17. saj. I poole. Nende daatumitega 

piiritletigi laokekacbrite vanus. Intensiivselt kasutatud 

ja seejärel remonditud laskekambrite kohta oletati, et nad 

kuulusid kambersuurtUkkidele. mis valati 15. sajandil, kuid 

loidsid kasutamist veel Liivi sõja ajalgi. 

Loiumaterjalis esinenud raudkuulidega tulistati tõe

näoliselt mitmesugustest suurematest ja väiksematest väli

suurtükkidest - faIkonettidest (2 kuuli), falkoonidast (4 

kuuli) ja särpentinollidest (4 kuuli). Kuulid jaotusid 34 

(nr. 1272), 27 (nr. 1447) ja 12 (nr. 958, 959) Burfi vahel. 

Poale sello saadi neid ruumidest EK-2 (nr. 573). E-5 (nr. 

1049) ja K-15 (nr. 1597). Ainult ruumis K-15 paiknes kuul 

põranda peal, teistes leiukohtades asusid nad Ulelllistest 

kihtides. Selletottu võis osa laskemoonast kasutuselolla 

ka 17. saj. alguses, Poola-Root si vaenutegevuse päevil. 

Eelhoovis leidsid ilmselt kasutamist kergemad suurtUkid. 

Siin puudusid suuremad pool- ja kolmveerandkartaunid. mille 

l~skemoona leiti eelmistel aastatel hulgaliselt linnuse 

peahoone territooriumiIt. 
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5. VASK-, PRONKS- JA LUUESEIJED. MITJm3UGUSEST 

MATERJALIST EHTED 

Väikesearvulises leiuliigis pakkus paremaid dateerimis

voimalusi vorelise plaadiga pitsersormus (nr. 1639. F-63:1), 

plaadi läbimoot 1.3cm, voru siseläbimoot 2.0 cm). See oli 

ilmselt valmistatud pronksist ning hiljem Ulehõbetatud. 

198).a. aruandes105 toodud andmestiku põhjal dateeriti sormus 

16. saj. loppu - 17. Sajandisse.106 Sõrmuse kaasleiuoa saadi 

nn .. kaevu sUvendist (surf 33; +94.76 m) rullotstega hoburaud

sõlg (nr. 1643. F-63:2; 4,0 x 3.5 cm). Ehete vanuse määramisel 

tekkivaist raskustest anti samuti Ulevaade 1983.a. aruandes. 107 

Sõle pronksplek1st ebaühtlaselt väljalõigatud ovaalse kaare 

kuju ja hooletult rullitud otsad osutasid otseselt talupoja

kultuurile. Tartu Jaani kalmistu paralleelide 108 ja leiusu

heh järgi dateeriti sõlg sõrmusega Uhte ajajärku. 

1983.a. leiumaterjali ilmestas pronksristi leid (nr. 

1644. F-64, 65) 4.2 cm pikkune ja 2.5 cm laiune rist omas 

pikiteljel plaadi suhtes vertikaalaseDdis aasa kaelaketi 

kUlge riputamiseks. Ristilt puhastati välja sissetUHdeldud 

kaksikr1sti kujutis ning vana-slaavi ~is tllhekombinat

sioonid. Risti esiküljele paigutatud tekst desitreeriti 

105 
Aus. 1983. lk. 51 

106 Etnograafia andmeil on pitserisõrmused kasutusele tulnud 
~6. sajandil. Vt. Trummal,V. Lisandeid Vana-Tartu aja
loole. Eesti NSVajaloo küsimusi. VII, Tartu. 1~74. lk.21 
(edasp. Trummal. 1974). Rakvere sõrmuse puhul voib olla 
tegemist ka 16.saj. II poole - 17. saj. I poole esemega. 

107 Aus. 1983. lk. 49 
108 Trummal, 1974. lk. 18-19 
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IJ;B - n:ap:c 

CJI - CJlaBH 

TC - lmCYC 

XC - XPRCTOC 

NN-l'oJll>rocJ.ia 

kuulsuse 

tsaar (keiser) 

Jeesus 

Kristus 

Kolgata109 

Esikülje pikitelje alumises osas esile tulnud märki 

pidasid uurijad ornamendika. Risti tagakUljalt loeti välja 

sõna ~OTBOPaunw - imettegev. Lausena kõlaks tekst niit 

"Kuulsuse vUrst Jeesus Kristus suri KolgataI". Sõna "imet

tegev" annab võimaluse, et religioosse inskriptsiooniga kae

tud risti kanti kaelas ohu ja õnnetuse eest kaitsva amule

tina. Dotsent T. Rozdestvenskaja pidas risti mitte mingil 

juhul vanemaks 15. sajandist. Tartu linnuse ristile plid 

kantud samuti slaavi tähestiku märgid. V. Trummal Oletas, 

et seda kasutas mõni vene vaimulik, kui ristiusu sUmbolit. 

Toetudes stragisti V.L. Jan1n1 arvamusele paigutas ta risti 

Pihkva eeslinnuste pitsatite järgi samuti 15. sajandisse. 110 

Välimuselt ja kujunduseIt on Rakvere ristile väga sarnane 

Selspilsi asulast pärit Ulekullatud pronksrist. Sellel ei 

pea tuta pikemalt. maini takse, et tegemist on õigeusu ristiga 

ning dateeritakse laiulcoha järgi koos SÕrmkübaraga 17-19. 

sajandisse. 111 

109 Kirja desiireeris Leningradi Riikliku U1ikooli vene keele 
dotsent T. Rozdestveaskaja. Tema arvamust respekteeris 
professor S. Smirnov ENSV TA KKI-et 

110 Trummal. 1964, lk. 84-85 
111 ~nore. Zarina. Illustr. 154166; lk. 159 
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ru.st leitiruumi E-8 läänelIlUUri tagant, puidu pealt 

(+98,37 m). Kaheldamatult vene päritoluga risti tõid kõigi 

eelduste kohaselt Rakveresse Tene sõdalased Liivi sõja 

perioodil. Ntistis jäi Rakvere risti dateering Tartu ja 

Selspilsi ristide äärmuslike määrangute vahepeale. 

2,4 cm läbimõõduga kuljuse poolikul tuli hästi nähta

vale meistrimärk (nr. 815, 11-66:2). Võimalik, et kuljuse näol 

oli tegemist linna meistrite poolt maarahvale mUUgiks valmis

tatud ehtega. Kas aga Rakvere meistri t88ga, ei tea. Ruumi 

E-8 põhjamUUri taha planeeritud maapinnale kaotatud kuljuse 

iga võis ulatuda 16.-17. saj. piirimaile. 

Erineva suurusega lü1idest koosnes 23.5 cm pikkune 

vasktraadist punutud kett (nr. 1423, F-66:1). Ca 6,4 cm 

läbimõõduga kaant kujutas endast ava ja kä8pidemega pronks

plekist ese (nr. 1568. 11-68:3). Seda oleks saanud kasutada 

pUssirohusarve salgurina. 28 Surfist, ülemisest horisondist 

pärines 6,Ocm pikkune ja 3,3 cm laiune pronkspannal, mis 

nõudis laia v88rihma (nr. 1400, F-68:2). Pronkspaja kõrva 

hiliskeskaegsele päritolule osutas 11 sur~i ülemine horisont 

(nr. 368, 11-67:2). Pronks- ja vaskesemete hulka sattus ka 

oletatav rauast kUUnlajala katke (nr. 792, F-6711) ja eel

datav 16,4 cm pikkune Täikekaalu kang (br. 468, F-6811). 

Ebamääraste vask- ja prOnksnaastude kõrval nimetatakse veel 

akna Unaraamide katkeid (nr. 15. 1125), mida oli aknaklaasi

kildudega võrreldes leiumaterjalis haruldsseIt vähe. 

Tagasihoidlikult esindatud luuesamete seast vääris esi

letõstmist terve luunõel (nr. 1418. 11-69:4, 70), pikkus 

7,2 cm, pea läbimõõt 0.5 cm). See omas laia lamedat pead ja 

suhteliselt t6mp1 otsa. Kahjuks sattus nõel leiumaterjali 

irdleiuna. Niisuguseid nõelu on leitud ka II aastatuhande 
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algupoole linnustest nagu Lohaverest, Otepäält ja Asotest112 , 

kuid neist ei saa Rakvere linnuses lähtuda. 

Omaette grupi moodustasid luust noapea ornamenteeritud 

posed ja otsikud (nr. 1434, 1438, 1044, 1052, 727, F-69:1, 

2, 3). Tähenduslik on, et viiest leiust saadi neli siseõue 

alalt, 23 ja 24 Surlist m.ng lõunaväravakäigust. 

Ehete seas esines 2 ketteks kokkusurutud helmest (nr. 92, 

F-71:4) läbimõõt 1,3 cm; nr. 1578 F-71:2, läbimõõt 1,5 cm). 

Neid läbisid erineva suurusega augud. Oma töötluselt ja 

üldviimistluselt jäid mõlemad Täga tagasihoidlikule tasemele • . 
Helmes nr. 92 leiti 31 surtist (+100,11 m) põrandast madala-

malt s6ega segatud savikihist. Teine helmes leiti ruumist 

E-1 0, puidust madalamaIt. 

Nappidele ehteleidudele ei andnud palju juurde sinisest 

(nr. 474, '146 F-71:1), roosast (nr. 910) ja valgest klaas

massist (nr. 1637, läbimoõt 1,7 cm) helmed ega kauriteokarpki 

(nr. 1459, F-71:3). Keedest allesjäänud helmeid saadi ruumi

dest E-9, E-10 ja E-8 ning 11 ja 34 surtist. 

Luuesemetega koos tuli leiumaterjali 6 luust toorikut 

(nr. 1273, 788, 920 F-72). Kuigi mingit kindlat töökoja asu

kohta nad ei näidanud on nüUd päris kindel, et linnuses te

geldi mingil perioodil luuesemete valmistamisega. 

112 Trummal, 1964, lk. 65-66 
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6. r..W LEIUAINES 

Eelhoovi läbikaevatud pinnasesse olid laiali paisatud 

1638 aknaklaasi kildu, mille hulgas esines vähesel arvul ka 

klaasnoude tragmente. Ilmselt kasutati eelhoovi hoonestuses 

massiliselt klaasruutudega aknaid. Enamuses kildudest) 1350 

katket, korjati Ules 34 Surfist (nr. 1016, 754, 908 jne. 

F~73:3). SUUIem osa ruutudest omas hästiväljatoodud serva

paksendust, ~~d katkete hulgas ei puudunud ka retuseeritud 

servad (nr. 117 F-74, terve kolmnurkse klaasi serva pikkused 

5,4-5,6 cm). 5 surfist puidu alt leiti moned maalingutega 

kaetud aknaklaasi killud (nr. 125). Hämmastavalt vähe saadi 

klaasi katk.id eelhoovi edelanurga hoonest (16 tk.). Klaas

nõude fragmendid asusid ruumides E-7 ja E-8 ning 11, 12 ja 

34 surfis. Väikestesse tinaraamidesse paigutatud aknaklaasid 

leidsid linnuse eelhoovis kasutamist arvatavasti 16.-17. saj. 

Esmakordselt puututi kokku töödeldud tulekivi tUkiga 

(nr. 1560, F-75:4). Oletati, et ruumist E-9 saadud leidu 

tarvitati tulelukuga pUssi juures. 

Kivist oli välja tahutud loperguBe värtnakeder (nr. 919, 

F-75:2, ava läbimeet 1,9 cm). Soonja pinnaga savitükid kuju

tasid endast kunagi puitseina kattetlhendit (nr. 1389, 653, 

F-75:3). 27 Burtist leiti kivi, mis oli Uleni rohelise gla

suuriga koos (nr. 1448). Kuidas glasuur kivile sattus jäi 

selgi~*'~'; 
Linnuse laiumaterjaloli siiani vaene puitesemete poo

lest. 6~ surt1st, alumise paksu horisondi Ulemisest osast 

(+94,11 m) leiti 9,0 cm kerguse vitsikneu kUljelaud (nr. 

817, F-75:1). Sellele ajalisi analoogiaid polnud mõtet 
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ots~da. Tallinnast saadud tervete puitnõude dateeringud 

kõiguvad näiteks nooremas~ rauaajast113 kuni hiliskesk-

ajani välja.114 Aukartustäratav leiukõrgus ja koht osutas~d 
leiumaterjali hulgas Uhete vanemale esemele. Noorema rauaaja 

l~ustest le~tud puunoude osade järgi, peamiselt aga hili

sema etnograafilise materjal~ alusel arvatakse, et eestlaste 

majapidamistes ol~d puunoud väga levinud. 115 Savinousid see

vastu kasutati rohkem slaart aladel. Nende üldistuste valgu

ses tekib kahtlus Rakvere tuhandetesse katketesse ulatuva 

kedrakeraamika suhtes. Kas e~ tule selle hil1skeskaegseid nõu

tUUpe es~ava keraamika tootjaid otsida idast? 

997 rauaslaki tUkist leiti 636 jällegi eelhoovi edela

nurga hoonest (F-76). Eriti rohkesti saadi slakki ruumi EK-2 

Ulemistest horisontidest, kuid ka ruumi EK-1 kirdenurga 

pealt ning välisloodenurga Burf~st 10. Kuna edelahoone arve

le langes 63,8% 8lakil.~dudest, siis tuleks Uhte sepikoda 

või rauasulatuskohta otsida samast hoonest. Jaataval korral 

ol~ tegemist suhteliselt hilise sepikojaga, m~s t88tas pä

rast hoone pohjakUlje lammutamist. Teatavasti tehakse vahet 

raua sulatam1sel ja raua Bep~stamisel eraldunud slakilo Ko

halikust soomaagiat on rauda sulatatud kuni 18. sajandini, 

raua tootm1se algus ulatub Eest~s vähemalt ajaarvam1se vahetus-

8 •• 
116 Rakvere slaki hulgas oli äratuntavaid raua sepistamisel 

113 Tarakanova,S, Saadre,O. Tallinnas 1952-1953.aastal teos
tatud arheoloogi11ste kaevam1ste tulemusi. 
Muistsed asulad ja l~used, r . Tall~, 1955, 
lk.28-29, joon. 8 

114 Lange, K., Tamm,J. Uber die mittelalterl1chen Bauten in 
Tall~ auf dem Territor1um zwischen dem Dom
berg (Toompea) und dem Rathausplatz. ENSV TA 
Toimetised, 32/4, 1983, lk. 344 

115 Eesti es1ajalugu, lk. 392 
116 y LOllgas,V, Selirand,J. Arheoloogiaga Eestimaa teedel. Tal-

linn, 1977, lk. 81 
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eraldunud jääke väga vähe (nr. 1532. 656). Sulatamise ja 

sepistamise vahekorra väljaselgitamiseks on vaja spetsiaal

seid keemilisi uuringuid. 

Ca 775 naelast olid enamus murdunud voi kõveraks pain

dunud. Tervetel naeltel esines sagedamini 8,0-9.5 cm varre

pikkusi 1,3-2.4 cm pealäbimõõtude juures. Naelte varred oma

sid nelinurkset ristläbilõiget. Nende arvukus näitas puit

konstruktsioonide laialdast kasutamist. 
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7. KOKKUVÕTE 

Surfitud või läbikaevatud piirkond jagunes 198).a. 

kaheks tsooniks - peahoone alaks ja eelhooviks. Kuna tBBde 

põhiraskus langes eelhoovile. siis moodustas sealt väljakas

vatud leiuaines omaette terviku. mille põhjal sai teba mõnin

gaid Uldistusi. 

Eespool leidsid käsitlemist Isiumaterjali hulgast välja

paistnud esemed. Tehnoloogilise tUpoloogia. võrdlusmeetodi 

ja klaasleidude järgi dateeriti nad 14.-17. sajandisse. Sinna 

hulka kuulusid ka linnuse peahoonest ja aurtidest saadud 

leiud. Sellepärast kõikus dateering 3 sajandi piires. Kui 

nUUd võtta vaatluse alla ainult eelhoovi läbikaevatud alalt 

pärinevad leiud ning lähtuda nende dateerimisel 140 meetodi 

määratud puidu vanusest. tuleb enamus leide paigutada 1515-

1650.aastaisse.117 Siiani on samast kihist Tälja tulnud lei

dude dateerimisel arvestatud rohkem 15. sajandi II poole -

16. sajandiga, kui 17. sajandi I poolega. Sellise lähenemise 

pÕhjustas asjaolu, et 17.saj. I poole sUndmused, nagu linnuse 

Uleminek mõisa alluvusse ning selle tortitikatsiooniobjektide 

nimekirjast kustutamine, tekitasid arvamuse, et linnuses siis 

enam pidevalt ei elatud. Maalingutega kaetud glasuurkeraamika

leiud. mitmed tBB- ja t~eriistad ning talupojaehted veensid 

vastupidises - linnust kasutati 17. sajandil kUllaltk! inten

siivselt. Sama olilkord kujune. välja ka Liivi sõjas mahapõle-

117 Proovikaardile on tekstis viidatud 
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tatud Pirita kloostris, kus elutegevus jätkus peale sõja-

sUndmus!. 

Eelhoovi läbikaevatud kihi dateerisid ka samast leitud 

killingid ning pooleBBr1eed 1560.-1580. aastaiese, vaid Uks 

Poola päritoluga poltorak pärines 1627. aastast. Seegj rääkis 

eelpoolöeldu kasuks. 

16. sajandist vanemaks dateeritud leiud asusid enamuses 

kas läbikaevatud maapinnast madalamal (Burtid) või peahoone 

territooriumil, kuigi neid leidus ka näiteks J4 surtis. 

kus pinnas oli tugevalt segatud. 

14.-15. sajandisse paigutatUd k1vkeraamikat esines 

ruumi E-7 alal, kus 14C m!Ui.rangu järgi dateerus puit 1420-

1450.aasta1sse. Selgituseks niipalju. et ruumi läänekUljel 

tõusis oosi nõlv järsult Ulespoole, mille tõttu looduslik 

kruus paiknes seal tunduvalt korgemal kui eelhoovi idakUl

jel. Selletõttu asusid ka vanemad leiud suhteliselt kõrgel. 

Ruumi E-7 pohjamUUri taha 011 tekkinud segatud pinnase 

hunnik, kust tuli välja väga palju erineva vanusega leide 

(J4 surt). Jäi mulje, et pinnas loobiti või veeti sinna 

mingite ehitustööde käigus. Puidu tasapinna absoluutkõrguse 

võrdlemisel ruumi E-7 põhjapoolse savimUUri vundeerimissUga

vusega selgus, et mUUr oli TUndeeritud kohati puidust kõrge

male. Kõrgusmärkidest lähtudes oleks ruumi E-7 pÕhjamUUr 

ehitatud hiljem kui 15. sajandisse dateeritud oletatav puit

põrand. Selline ehitusjärjekord selgitaks pinnase segatust 

ruumi pOhjakUlj el (vt. leht 1). 

Eelhoov1 idamUUri !Ui.res jäi 15. sajandil kasutatud 

maapind planeeritust ca 160 cm mdalamale. Just nii sUgaval 

asusid 14. saj. lõppu - 15. saj. algusesse dateeritud 

"lubischid". 
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Eelhoovist saadud leidude pohjal tehti järgmised jä

reldusedt 1. 1983.a. suvel läbikaevatud eelhoov! pind kuu

lus 16.-17. sa~andisse. 

2. 16. saj. vanemad kihid jäävad eelhoovl idakUljel 

ca 150 cm sUgavusse, eelhoovi läänekUljel on nad osaliselt 

hävinud, osaliselt läbikaevatud. 

3. Eelhoovi läbikaevatud pinnasekiht 0\1183 tugevaid 

segamise tundemärke. Seda on põhjustanud eeskätt 16. saj. 

II poolel - 1~ saj. alguses toimunud Bojategevus. Pinnases 

kajastusid ka mitmete Umberehituste jäljed, mis ajaliselt 

langevad samasse perioodi. 
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