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1. Sissejuhatus 
 

1.1. Teema ja küsimuseasetus 

 

Käesolevas peaseminaritöös vaatlen ühte pisikest tahku Tartu linna materiaalsest 

kultuurist, Lutsu tänav 2 hoone arheoloogiliste uuringute käigus 2009. aastal leitud 

hiliskesk- ja varauusaegseid ahjukahleid. 

 

Keraamika kui kergesti purunev ja maapõues hästi säiliv produkt on linnakaevamistel üks 

arvukamaid leiuliike. Ahjukahlid võivad omada erisugust teaduslikku väärtust: näiteks 

keskaegsed kahlid annavad üldreeglina palju informatsiooni, kuid uusaegsed seevastu on 

hoopis vähem kõnekamad. Eelnevast tulenevalt pole ka võimalik neid uurida täpselt 

samade meetoditega ja võrdväärsel tasemel. Oma bakalaureusetöös olen püüdnud pöörata 

tähelepanu eelkõige tervematele ja informatiivsematele ahjukahlitele, kuid käsitlust leiavad 

ka väiksemad haruldased kahlifragmendid, mille käsitlusest väljajätmine poleks olnud 

mõeldav. Kokku võetakse tervemaid ahjukahleid vaatluse alla umbes 70 ning väiksemaid 

fragmente umbes 232. Käsitlen vaid kahlite plaadiosa katkeid, mitte rantkere katkeid, mille 

küljes pole säilinud plaadiosa. Põhjuseks on see, et rantkere katked on väheinformatiivsed. 

 

Lutsu 2 kaevamistel leitud ahjukahlite puhul on kahtlemata tegu uurimist vääriva ainesega. 

Esmalt on see suurim ahjukahlite leid Eestis, mis katab suures osas ajavahemiku umbes 15. 

sajandi teisest poolest kuni Põhjasõjani (1700–1721), kuid see sisaldab ka mõningaid sinise 

maalinguga fajanss-simsitükke, mis pärinevad 18. sajandi esimesest poolest, ajast enne 

aastat 1755. Teiseks võimaldab kõnesolev leiukogum ilmselt kunagi rekonstrueerida ka 

mõne Rootsi-aegse kahhelahju, kuid hetkel on sellest veel liialt vara rääkida. 

 

Minu uurimistöö peamisteks eesmärkideks on vaadeldava leiukompleksi põhjal välja 

selgitada milliseid ahjukahleid kasutati Tartus enne Rootsi aega ja Rootsi ajal (1625–

1704), tuvastada võimaluse korral nende päritolu, kirjeldada nende reljeefe ning analüüsida 

sellel kujutatu tähendust, vastavalt võimalustele ja vajadustele rekonstrueerida reljeefe, 

analüüsida ahjukahlite valmistamistehnikat ning tuua esile selle iseloomulikud jooned 
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mingi ajalise perioodi raames, teha võimaluse korral järeldusi kahhelahjude ladumisviiside 

kohta, pakkuda välja kahlileidude ajandused ja anda põhjalik ülevaade kahe Rootsi-aegse 

barokkstiilis ümartornahju lammutusriismetest. Teise eesmärgina võib nimetada Lutsu 

teatrimajast kogutud haruldase leiumaterjali tutvustamist. Töös olen püüdnud kahlileide 

kirjeldada võimalikult detailselt, et muuta nõnda käsitletav materjal teistele uurijatele 

hõlpsamini tarvitatavaks. 

 

Peaseminaritöö teema valiku võib lugeda piisavalt argumenteerituks, sest siiani pole Eestis 

veel keegi põhjalikumalt tegelenud Tartu kesk- ja varauusaegsete kahlileidude uurimise, 

dateerimise ja päritolu selgitamisega. Samuti pole koostatud ka ühtegi kogumiku ega 

artiklit, kus oleks antud mingigi ülevaade Tartu ajaloolistest ahjukahlitest. 

 

 

1.2. Uurimuse ülesehitusest 

 

Käesoleva uurimistöö jaotasin kuueks peatükiks. Teema ja küsimuseasetus leidis juba 

eespool käsitlemist, järgnevalt tutvustan selles alapeatükis veel ajalooliste ahjukahlite 

varasemat uurimislugu Eestis, oma uurimistöö käiku ja tarvitatud uurimismetoodikat, 

annan ülevaate arheoloogilistest päästekaevamistest Lutsu 2 hoones, tutvustan Eesti 

kahhelahjude ajalugu kuni 18. sajandi alguseni ning kõige lõpuks annan lühiülevaate 

ajalooliste ahjukahlite valmistamise tehnoloogiast. 

 

Bakalaureusetöö teises osas, mis jaguneb omakorda viieks alapeatükiks, tutvustan Lutsu 

teatrimajast leitud reformatsioonieelseid ja -aegseid ahjukahleid, nende hulgas Maarja 

roosi reljeefiga servakahlit, apostel Pauluse profiilpildiga kroonkahlit, Barthel Behami 

vasegravüüri järgi valminud Juuditi ja Olovernese pea reljeefiga plaatkahlit, B-1-ruumi 

tellispõranda alt leitud nurgakahli kitsaskülge ja ühte harukordset G-ruumist leitud 

arhitektuurse raamistuse katket. Alapeatükkides arutlen reljeefidel kujutatu üle, täpsustan 

rariteetide vanuse, tutvustan publitseeritud dekoorivasteid mujalt ning analüüsin 

võimaluste piires valmistamistehnikat. 

 

Töö kolmandas peatükis, mis on omakorda jaotatud kolmeks alapeatükiks, käsitlen 

põhiliselt Vene-Liivi sõja järgsest Poola ajast, aastatest 1582–1625 pärinevaid nelik-, 

kaksiknurga-, servakahleid ja väheseid floraalsete kompositsioonidega madalreljeefseid 
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plaatkahleid, kuid arutlust leiab ka üks Rootsi-aegne nelikkahhel. Põhjalikuma käsitluse 

osaliseks saavad kahtlemata nelikkahlid, millele mul õnnestus leida üksikuid 

dekoorivasteid nii publikatsioonidest kui ka Tartu Riia-eeslinna leiuainesest. Teises 

alapeatükis tutvustan ühte haruldast heleroheliseks glasuuritud vöökahlit ning kõige 

viimases alapeatükis analüüsin ma väheseid moresk-reljeefiga Poola-aegseid plaatkahleid. 

 

Oma uurimistöö neljandas peatükis analüüsin Lutsu teatrimajast leitud medaljonkahlite 

katkeid ning proovin nende põhjal välja töötada algelise Tartu medaljonkahlite tüpoloogia. 

Leiuainesele lähenen eelkõige ekstensiivselt, kuna ekstensiivne uurimine võimaldab 

lühikese aja jooksul läbi vaadata suure hulga kahlimaterjali ning aitab samas luua 

üldisemaid medaljonkahlite arenguskeeme. Säherduse uurimisviisi puhul kasutasin ära 

ainult väikese osa kahlifragmentides olevast informatsioonist (Kriiska 1994: 95–96). 

Pearõhk sai pandud eelkõige tüpoloogia väljatöötamisele sellest tulenevalt erisuguste 

kriteeriumite põhjal medaljonkahlite põhi- ja alatüüpide eristamisele. 

 

Minu uurimuse mahukaimaks osaks on viies peatükk, mis on jaotatud omakorda kuueks 

alapeatükiks. Neist esimeses käsitlen Lutsu 2 leitud Rootsi-aegseid figuraalkahleid ning 

toon esile nende valmistamistehnika omapärasid ja iseärasusi, teises ühte Juuditi-kahlite 

Rootsi-aegset edasiarendust Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogust, kolmandas barokse 

musta tornahju lammutusriismeid, neljandas omakorda tapeetmustriga musta tornahju 

lammutusjäänuseid ning viimases alapeatükis annan ülevaate vähestest Lutsu teatrimajast 

leitud sini-valge glasuuriga reljeefkahlite fragmentidest. Uurimistöö viimases peatükis 

annan ülevaate enam-vähem kõigist D-ruumi ehk II keskaegse elamu kahlileidudest. 

 

Töö lõppu on lisatud mahukas kataloog, mis sisaldab põhiliselt fotosid ja mitmeid 

rekonstruktsioonijooniseid Lutsu 2 leitud ahjukahlidest, kuid kataloogis on esindatud ka 

võrdlus- või lisamaterjalina kasutatud kahlileiud Tartu Linnamuuseumi ja Tartu Ülikooli 

arheoloogiakogudest. Kataloogi koostamisel eelistasin mitmetel kaalutlustel fotosid 

joonistele, kuna need annavad tunduvalt parema ülevaate ahjukahlite pisidetailidest, mille 

esiletoomine joonistel polekski mõeldav. Üldreeglina eelistatakse ahjukahlite uurimisel 

siiski pigem jooniseid fotodele. Hea näide sellest on Saksa arheoloogi Julia Hallenkamp-

Lumpe dissertatsioon „Studien zur Ofenkeramik des 12. bis 17. Jahrhunderts anhand von 

Bodenfunden aus Westfalen-Lippe“ (Hallenkamp-Lumpe 2006). Saksa erialakirjanduses 

on levinud ka ühest ja samast kahlileiust nii foto kui ka joonise esitamine (nt Peine, 
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Hallenkamp-Lumpe 2009). 

 

Oma uurimuses olen põhiliselt kasutanud nii juba Eesti erialakirjanduses kodunenud (nt 

Vunk 1996; 1998; 2006) kui ka enda, peamiselt ahjukahleid käsitlevates kirjutistes (nt 

Allik 2010; 2012) tarvitatud termineid. Kuna tegu on suures osas lihtsate ja üksüheselt 

mõistetavate terminitega (nt plaat-, kroon-, torn-, serva-, nurga-, friiskahhel jne), siis ma 

nende päritolul siinkohal pikemalt ei peatu ja piirdun vaid joonise esitamisega (vt joon. 3), 

millel on ära näidatud erisuguste kahliliikide asukoht ahjuseinas. Suhteliselt lootusetuks 

oleks muidugi kujunenud ettevõtmine, esitada käibesolev joonis, millel on ära näidatud 

kõik võimalikud hiliskesk- ja uusaegsed ahjukahliliigid. Vürtsi lisab asjale ka see, et Eesti 

ajalooliste ahjukahlite terminoloogia pole veel täielikult väljakujunenud, kuigi väike alus 

sellele on siiski juba pandud (vt nt Vunk 1996; Allik 2010). Erisuguste ahjukahlite 

kirjeldamisel tarvitatud põhiterminid esitasin samuti eraldi skemaatilisel joonisel (vt joon. 

4). Importkahlite all võib käesoleva töö raames mõista kõiki ahjukahleid, mis on 

tehnoloogiliste ja ornamentaalsete tunnuste põhjal valminud Tartu linnast eemal näiteks 

Saksamaal, Lätis, Poolas või näiteks Tallinnas. 

 

Siinkohal tänaksin oma juhendajaid vanemteadur Andres Tvaurit ja professor Aivar 

Kriiskat osutatud abi ja nõuannete-, kunstnik Kristel Külljastinenit mõningate jooniste ning 

fotode- ja arheoloog Arvi Haaki Tartu Linnamuuseumist seal osutatud abi ja mõningate 

uurimistöö teises peatükis kasulikuks osutunud paranduste eest. 

 

 

1.3. Kesk- ja uusaegsete ahjukahlite uurimise hetkeseis Eestis 

 

Peamisteks allikateks, Eesti kesk- ja varauusaegse ehitus- ja tarbekeraamika kohta on 

arheoloogilised linnakaevamised, harvemini muud kaevamised. Üldreeglina kajastavad 

kirjalikud allikad ajaloolist keraamikat suhteliselt kasinalt. Põhiliselt piirdub see 

pottseppade nimetamisega seoses mõne tellimustööga linnas või siis nende mainimisega 

elanike nimekirjas, pealegi pärinevad varaseimad sellekohased teated alles 16. sajandist. 

Enamus taolistest teadetest ei räägi kahjuks lähemalt, missuguse kujuga, millisest 

toorainest ja kui palju tooteid kohalikud pottsepad valmistasid (Russow 2002b: 34). Tartu 

pottseppade kohta annavad informatsiooni näiteks vähesed Eesti Ajalooarhiivi säilikud ja 

mitmed linna ajalugu käsitlevad monograafiad näiteks Margus Laidre raamat “Dorpat 
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1558–1708. Linn väe ja vaenu vahel” (Laidre 2008). Arvestatavat informatsiooni pakub ka 

1980. aastal ilmunud, Raimo Pullati koostatud Tartu ajaloo marksistlik üldkäsitlus, milles 

on Tartu kesk- ja varauusaegseid käsitöölisi arutletud põhiliselt arhiiviandmestiku põhjal 

(Tarvel 1980; Tarvel, Piirimäe 1980). Üldiselt on Tartu keskaegsest käsitööst vähe teada, 

kuna vaadeldava perioodi kirjalikud allikad on korduvates linnapõlengutes hävinud. Seoses 

kirjalike allikate nappusega annavad just arheoloogilised leiud olulist teavet keskaegse 

käsitöö kohta (Mäesalu 2006: 473). Eelnevast tulenevalt tugineb kõnesoleva perioodi 

materiaalse kultuuri uurimine eeskätt arheoloogilisele allikmaterjalile, nagu ka käesolevas 

töös. 

 

Eestis on kesk- ja uusaegsete ahjukahlite süvauurimisega vähe tegeletud, nagu viitab ka 

kirjutiste kesine arv. Esimene Eesti arheoloogilist keraamikat käsitlev eriartikkel ilmus 

1935. aastal Armin Neumani (Tuulse) sulest ajakirjas “Tänapäev” (Neuman 1935). Oma 

kirjutises tutvustas Tuulse Pirita kloostri arheoloogilistel kaevamistel leitud Kölni 

piirkonna kivikeraamikat. Keskaja uurimist ei peetud tollal veel päris arheoloogia 

töömaaks, mistõttu tegelesid sellega peamiselt kunstiajaloolased ja asjaarmastajad (Tvauri 

2005: 18). 

 

Esimene lühikäsitlus Tartust, Tartu linnuselt leitud kahlifragmentidest ilmus 1964. aastal 

Vilma Trummali sulest monograafias “Arheoloogilised kaevamised Tartu linnusel”. Tegu 

oli suhteliselt lühikese kahlikäsitlusega, mis jäi põhiliselt leiuanalüüsi raamesse ning oli 

illustreeritud vaid ühe kahlifragmendiga (Trummal 1964). Alles 1969. aastal ilmus 

Šveitsis, Baselis Saksa keraamikauurija Konrad Straussi (1899–1978) mahukas 

monograafia kesk- ja uusaegsest pottsepatööst Vana-Liivimaal (Strauss 1969). Konrad 

Strauss veetis Teise maailmasõja ajal allohvitserina mitu aastat Baltikumis ning vabal ajal 

külastas ta mitmeid kohalike muuseume, losse ja arhiive Riias, Tallinnas, Tartus ja teistes 

linnades. Külastuste käigus kogus Strauss fotomaterjale ja väljakirjutisi ürikutest kohaliku 

Vana-Liivimaa keraamika kohta ning avaldas hiljem kogutu põhjal oma 148 pilditahvliga 

raamatu. Paraku tehti selle raamatu koostamisel mitmeid vigu jooniste nimekirjas (Ose 

1997: 164). Straussi raamat oli juba ilmudes osaliselt vananenud, kuid vaatamata sellele, 

on see tänaseni jäänud ületamatuks pottsepist sisaldava kesk- ja varauusaegse 

arhiiviandmestiku esitlemise poolest (Tvauri 2005: 18). Praeguse uurimisseisu juures pole 

enam paljud Straussi tollased järeldused arvestatavad. Eeskätt puudutab see keraamika 

päritolu ja vanust (Russow 2006: 9). Straussi monograafiast on peale Ieva Ose (1997; 
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2009: 222) kirjutanud ka Aldur Vunk (2000: 153; 2006: 77), Andres Tvauri (2005: 18) ja 

Erki Russow (2006: 9, 26). Pärast Straussi pole keegi Eesti või Läti ajaloolise keraamika 

kohta täielikku ülevaadet avaldanud (samas: 9). 

 

Eestis on ajaloolisi ahjukahleid vaadeldud alates 1970. aastatest üksikutes kloostri 

arhitektuuri käsitlevates publikatsioonides, kuid seda on tehtud vaid leiuanalüüsi raames. 

Esimesena on näiteks Elfriide Tool-Marran oma 1971. aastal ilmunud monograafias 

“Tallinna dominiiklaste klooster” (Tool-Marran 1971), tutvustanud lühidalt 1954. ja 1955. 

aasta arheoloogilistel kaevamistel Tallinna dominiiklaste Püha Katariina kloostrist leitud 

esemeleide, mille hulgas on ka ahjukahleid. Ilmudes oli Tool-Marrani monograafia 

paljuski ainulaadne, kuna see oli oma aja kontekstis ainus uurimus, milles leide ühelt 

konkreetselt objektilt kokkuvõtvalt muu materjaliga seostati (Tamm 1986: 305). Juba 

Tool-Marran oli arvamusel, et raamatus lühidalt käsitletud kahlifragmendid vajaksid 

pikemat eriuurimist (Tool-Marran 1971: 148). Väheseid Tallinna ahjukahlite näiteid on 

väga lühidalt tutvustanud ka kunstiteadlane Helmi Üprus 1975. aastal ilmunud “Eesti 

kunsti ajalugu” 1. köites (Üprus 1975). 1986. aastal kirjutas kunstiajaloolane Jüri 

Kuuskemaa lühidalt ahjukahlite ornamentikast ajakirjas “Kunst ja Kodu” (Kuuskemaa 

1986). 

 

Alates 1970. aastatest on Eestis levinud ka üksikute kahlileidude publitseerimine eelmise 

aasta arheoloogilisi välitöid käsitlevate lühiartiklite leiuanalüüsi raames, seda on teinud 

näiteks Mati Mandel oma 1978. aastal Eesti NSV Teaduste akadeemia toimetistes ilmunud 

kirjutises “Archäologische Ausgrabungen in Keila” (Mandel 1978). Mandli omast 

tunduvalt sisukam on Urmas Selirandi Viljandi frantsisklaste kloostri 1980. aasta 

keraamikaleidude analüüs, kus on autor detailsemalt kirjeldanud ahjupotte, kahlireljeefi ja 

tarbekeraamika leide. Selirand on oma lühiuurimuses pannud rõhku esemeleidude vanuse 

täpsustamisele, kuid ta on kirjeldanud kohati ka tarbekeraamika savikoostist ning 

iseloomustanud põletustemperatuuri ja valmistamistehnikat (Selirand 1981). Üldiselt on 

ahju- ja tarbekeraamikat analüüsitud siiski vahelduva eduga, kuna ühes hilisemas, 1990. 

aastal ilmunud kirjutises on taaskord piirdutud vaid olulisemate esemeleidude, sealhulgas 

ühe kahlileiu nimetamisega ning neist fotode esitamisega (Pärn 1990). Pärast 

taasiseseisvumist on kaevamisi käsitlevates ülevaateartiklites publitseeritud ükskuid (nt 

Ilves 2003; Kriiska, Lõhmus 2006; Nurk et al. 2010) või harvemini suuremas koguses (nt 

Kriiska et al. 2011) ahjukahleid või -potte. Võrreldes naabermaadest Leeduga (vt nt 
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Balčiūnas, Žalnierius 2009 ja Žalnierius, Balčiūnas 2010), pole me ahjukeraamika 

publitseerimises just esireas, oleme pigem umbes Lätiga samal tasemel. 

 

Ajaliselt järgmine, lühike, populaarses stiilis, väheseid Tartu Toomemäe põhjanõlva 

kahlileide käsitlev Romeo Metsalliku artikkel ilmus populaarteaduslikus ajakirjas 

“Horisont” 1985. aastal (Metsallik 1985a). Paraku ei saa mitmete selles kirjutises esitatud 

ahjukeraamika alaste seisukohtadega praeguse uurimisseisu juures enam nõustuda. 

Metsalliku järgmine artikkel, milles on taas käsitletud Toomemäe põhjanõlva juurest leitud 

ahjukeraamikat ilmus 1990. aastal artiklite kogumikus “Tartu ja kultuur” (Metsallik 1990). 

Selle kirjutise leiumaterjali analüüs on eelmise omast tunduvalt põhjalikum, kuid sisse on 

tulnud ka mitmeid, eelmisest artiklist pärinevaid faktivigu. Oma lühiuurimuses on 

Metsallik üsna põhjalikult analüüsinud leitud ahjukeraamikat, sealhulgas pottkahlit ja 

mitmeid 16. sajandi figuraalkahleid. Paar Rootsi-aegset Tartu figuraalkahlileidu on Romeo 

Metsallik publitseerinud ka oma artiklis “Tartu arheoloogilisest uurimisest”, kuid ta pole 

neil kujutatut analüüsinud (Metsallik 1995). 

 

Eespool tutvustatud kirjutistest tunduvalt põhjalikumaks võib lugeda Jaan Tamme 1991. 

aastal avaldatud kirjutist keskaegsete kloostrite dekoratiiv- ja viimistluselementidest, mille 

raames on autor üsna põhjalikult käsitlenud ka Padise tsistertslaste, Viljandi frantsisklaste, 

Tallinna dominiiklaste ja Pirita birgitlaste kloostrist leitud kahlifragmente (Tamm 1991). 

Mitmed 1991. aastal publitseeritud kahlileiud on hiljem uuesti avaldatud monograafiates 

“Eesti keskaegsed kloostrid” (Tamm 2002) ja “Pirita klooster” (Raam, Tamm 2005), neist 

esimeses on Jaan Tamm autor käsitlenud ka – juba varem avaldatud andmete põhjal – Eesti 

kloostritest leitud ahjukahleid (Tamm 2002: 135–139). 1992. aastal ilmus Vilma Trummali 

artikkel arheoloogilistest uuringutest Lossi tänaval (Trummal 1992). Selle üsna mahuka 

kirjutise leiuanalüüsi raames on autor väga lühidalt tutvustanud ka mõningaid uuringute 

vältel leitud pott- ja ahjukahleid. Kirjutise lõpus on Trummal juhtinud muuhulgas 

tähelepanu sellele, et ilma glasuurianalüüsita pole võimalik keraamika uurimine 

tänapäevasel tasemel (samas: 25). Paraku on ka veel 20. aastat peale artikli ilmumist 

igasugused Tartu tarbe- ja ehituskeraamika glasuurianalüüsid tegemata, mis muidugi on 

kahetsusväärne. Siiani on Eestis analüüsitud vaid Pärnu kahlileidude glasuuri keemilist 

koostist (Vunk 1996: 39). 

 

Eesti keskaegsete ahjukahlite süvauurimise alusepanijaks võib sisuliselt pidada Pärnu 
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Muuseumi praegust direktorit Aldur Vunki, kes kaitses Tartu Ülikoolis 1991. aastal oma 

diplomitöö Pärnu arheoloogilistel kaevamistel leitud ahjukahlitest (Vunk 1991). Paraku on 

selle olulisi uurimistulemusi andnud lõputöö käsikiri osaliselt Tartu Ülikooli arheoloogia 

õppetooli raamatukogust kaduma läinud – kättesaadavad on ainult võõrkeelne resümee ja 

illustratiivne materjal. Eelnevast tulenevalt mul käsikirjaga paraku korralikult tutvuda ei 

õnnestunud. Samal diplomitööl baseeruvad tõenäoliselt ka mitmed Vungi järgnevatel 

aastatel ilmunud kirjutised, millest ma ka alljärgnevalt põgusa ülevaate annan. 

 

Esimene spetsiaalselt ajaloolistele ahjukahlitele pühendatud teadusartikkel, Aldur Vungi 

uurimus “Pärnu 16. sajandi ahjukahlite tüpoloogiast ja valmistamise tehnoloogiast” ilmus 

1996. aastal ajakirjas “Stilus” (Vunk 1996). Kirjutises käsitles autor ahjupottide, plaat-, 

nišš- ja kroonkahlite valmistamistehnikat ning pakkus välja uusi termineid. Ajaliselt 

järgmises artiklis “Vanimatest ahjupottidest Eestis” tutvustas Vunk Eestist leitud materjali, 

mis kinnitab pottahjude levimist Vana-Liivimaale 13.–14. sajandil (Vunk 1998). Kahest 

eelnevast on tunduvalt mahukam “Eesti Arheoloogia Ajakirjas” 2000. aastal avaldatud 

teadusartikkel, milles on Vunk käsitlenud Vana-Liivimaa ahjukahlite senist uurimislugu, 

plaatkahlite päritolu, Pärnu kahlileidude leiusituatsiooni, nende tähendust ja neil kujutatut. 

Autor tõestas veenvalt Pärnu leiumaterjali näitel seoseid 16. sajandi mentaliteedi ja 

ajalooliste ahjukahlite vahel (Vunk 2000). Kirjutises käsitles autor lühidalt ka mõningaid 

Tartu kahlileide ja ühte matriitsileidu. Mitmed Vungi lühiuurimuses arutletud Pärnu 

ahjukahlid on publitseeritud ka illustratiivse materjalina värvitahvlitel Inna Põltsam-Jürjo 

monograafias “Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel” (Põltsam-Jürjo 

2009). Samas raamatus on Põltsam-Jürjo kirjutanud ka üht-teist Pärnu kahhelahjudest (nt 

samas: 239–240, 401–402) ja ahjukahlite valmistamisest (nt samas: 259), kasutades 

allikmaterjalina juba eespool tutvustatud Vungi artikleid, nagu ka Erki Russowi 2005. ja 

2006. aastal avaldatud materjale (viimastest pikemalt allpool). 

 

Peale Pärnu kahlileidude on Eesti erialakirjanduses põhjalikult käsitletud ka Saaremaalt 

Kaarma kiriku pastoraadi hoonest 1991. aastal leitud ahjukahleid. Esimesena võttis need 

1995. aastal arutusele arheoloog Tõnu Sepp, kes publitseeris oma leiuanalüüsi raames 

märkimisväärsemad kahlileiud ning jaotas need savikoostise ja valmistamistehnika põhjal 

kolme eri gruppi. Oma kirjutises on Sepp pikemalt peatunud haruldastel hilisgooti 

mõjudega kahlitel kujutatul (Sepp 1995). Järgmisena käsitles Kaarma pastoraadist leitud 

ahjukahleid ja muid esemeleide Garel Püüa oma bakalaureusetöös 2000. aastal, esitades 



 12 

oma diplomitöö kataloogis arvukaid Kaarmast leitud kahli- ja ahjupotinäiteid, millest 

enamus olid veel avaldamata (vt nt Püüa 2000: tahv. XVI ja XVII). Uurimistöös on Püüa, 

nagu ka Sepp oma artiklis, käsitletava kahlimaterjali liigitanud põhiliselt 

valmistamistehnika alusel gruppidesse ning esitanud kahlileidude mõõtmed, uurinud 

valmistamistehnikat ja püüdnud neid ajandada (samas 2000). Kaarma pastoraadihoonest 

leitud ahjukahleid käsitlesid ka Anton Pärn ja Erki Russow oma 2007. aastal ilmunud 

artiklis, milles võeti ette selle muistise leiumaterjali uuesti läbitöötamine (Pärn, Russow 

2007). 

 

Ühte-teist tarbe- või ehituskeraamikast on kirjutanud ka arheoloog Erki Russow 

“Läänemaa Muuseumi toimetistes”, kuid sageli on ta piirdunud vaid üksikute kahlileidude 

tutvustamisega. See-eest põhjalikum on aga tema käsitlus Haapsalu tarbekeraamikast (nt 

Russow 2002b). Ahjukeraamika kohta on Russow nii mõndagi avaldanud ka 

Muinsuskaitseameti väljaandes “Arheoloogilised välitööd Eestis”. Näiteks 2002. aastal on 

ta seal lühidalt käsitlenud Haapsalust piiskopilinnuse Osutitorni juurest 2001. aastal leitud 

ahjukahleid (Russow 2002a). Seesamad 16. sajandi ahjujäänused leidsid käsitlust ka 2003. 

aastal “Läänemaa Muuseumi toimetistes” (Russow 2003). 2005. aastal avaldas Erki 

Russow raamatu “Eesti kunsti ajalugu” 2. köites rikkalikult illustreeritud ülevaatliku 

lühikirjutise Eesti ajaloolistest ahjukahlitest (Russow 2005). Juba järgmisel aastal ilmus 

tema põhjalik monograafia Lääne-Eesti linnaliste keskuste – Haapsalu, Lihula, Kuressaare 

ja Uus-Pärnu – importkeraamikast, milles ta paaris kohas kirjutas ka ahjukahlitest (Russow 

2006: 174, 178–179). Ahjukeraamikast on Russow veidi kirjutanud ka oma Tallinna punast 

glasuurkeraamikat käsitlevas artiklis, mis ilmus Soome rahvusvahelise keraamikanäituse 

“Ruukkuja ja ruhtinaita. Tarinoita saviastioista ja uunikaakeleista ajalta 1400–1700” 

näitusekataloogis (Russow 2007). Eelnimetatud näitusekataloog on varustatud ka rikkaliku 

illustratiivse materjaliga, mille abil saab üsna hea ülevaate eri riikide ja eri Eesti linnade 

(enamus Eesti kahlileiud olid juba eelnevalt kuskil käsitletud ja publitseeritud) 

ilmekamatest kahlileidudest. Paraku esineb selle näitusekataloogi kataloogiosas arvukaid 

vigu, eelkõige ahjukahlite dateeringutes, millest tulenevalt ei saa seal esitatud andmeid 

võtta näiteks Tartu tulevaste kahlileidude, sellest tulenevalt ka leiukomplekside dateerimise 

aluseks. 2010. aastal on Russow ühe ühisartikli raames väga lühidalt kirjutanud Tallinnast 

Vabaduse väljakult leitud vähestest kahlifragmentidest (Russow et al. 2010). Samal aastal 

on ta ka “Läänemaa Muuseumi toimetistes” lühidalt tutvustanud ühte Haapsalust leitud 

unikaalse dekooriga kahlifragmenti (vt Russow 2010: joon. 6), millele pole Eesti 
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arheoloogiakogudest teada vasteid (samas: 21). 

 

Palju olulisi tarbe- ja ahjukeraamika käsitlusi ilmus Eestis 2006. ja 2007. aastal. Lisaks 

juba eespool tutvustatutele tuleb veel kindlasti nimetada Aldur Vungi lühiuurimust 

Narvast, Suur tänav 22–26 kaevandist leitud 16.–18. sajandi ahjupottidest ja -kahlitest 

(Vunk 2006). See 2004. ja 2005. aasta leiuainesel baseeruv kirjutis oli sisuliselt esimene 

põhjalikum käsitlus Narva ahjukeraamikast üldse. Ajaliselt järgmine, paralleelselt nii 

Narva Suure kui ka Tartu Lutsu tänava 2009. aasta kahlileide käsitlev, Eesti esimene ainult 

Rootsi-aegsele ahjukeraamikale keskenduv eriartikkel ilmus 2010. aastal allakirjutanu 

sulest “Narva Muuseumi toimetistes” (Allik 2010). Sisuliselt on Narva ajalooliste 

ahjukahlite uurimise alusepanijaks Konrad Strauss, kes avaldas 19. detsembril 1942 

Revaler Zeitung’is kirjutise Narva Hermanni kindluse põhjaosa kaevamistest ja sealt leitud 

ahjupottidest, võrreldes neid mujalt Eestist leitud sarnaste ahjupottidega (Strauss 1942b). 

Siinkohal võib veel lisada, et varem, sama aasta 22. veebruaril ilmus Revaler Zeitung’is ka 

Konrad Straussi artikkel Tallinna 18. sajandi kahhelahjudest (Strauss 1942a). 

 

Üheks 2006. aasta olulisemaks varauusaegse keraamika teemaliseks publikatsiooniks on 

kahtlemata ka Andres Tvauri ja Romeo Metsalliku ühisartikkel Tartu pottsepa Johann 

Rehni töökoja toodangust. Selles kirjutises on autorid käsitlenud ka mõningaid otseselt või 

kaudselt töökojaga seostatavaid ahjukahleid ning paari kindlalt seotud savimatriitsi 

(Tvauri, Metsallik 2006). Samast artiklist ilmus 2007. aastal eestikeelne täiendatud 

versioon etnoloogiaväljaandes “Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat” (Tvauri, Metsallik 

2007). Täiendatud lühiuurimus on erinevalt esimesest versioonist varustatud värviliste, 

tunduvalt informatiivsemate illustratsioonidega. 2007. aastal ilmus ka Andres Tvauri 

artikkel Põltsamaa linnuse arheoloogilistest leidudest, milles ta on käsitlenud ka mitmeid 

huvitavamaid Põltsamaa linnuselt leitud ahjukahleid või nende katkeid (Tvauri 2007). 

Samal aastal on Tartu keraamikaleidudest kirjutatud ka Tartu Linnamuuseumi näituse Käe 

ja mõistusega / Manu et mente kataloogis “Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus” (Haak, 

Heinloo 2007). 

 

Käesoleva alapeatüki lõpetuseks võib öelda, et Eestis on ahjukeraamika uurimisega 

suhteliselt vähe tegeldud. Kuni viimase ajani on üllatavalt vähe tähelepanu pälvinud 

Rootsi-aegse ahjukeraamika uurimine. Eesti esimene spetsiaalselt ahjukeraamikale 

pühendatud teadusartikkel ilmus 1996. aastal Aldur Vungi sulest. Paraku puuduvad kuni 
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tänaseni spetsiaalsed monograafiad, mis käsitleksid Eesti ahjukeraamikat tänapäevasel 

tasemel. Võrreldes näiteks Saksamaaga oleme juba praegust ahjukeraamika uurimise 

poolest kaugele maha jäänud. 

 

 

1.4. Uurimistöö käik ja tarvitatud uurimismetoodika  

 

Käesoleva uurimuse teemaks oleva Lutsu 2 leiuainesega hakkasin tegelema akadeemilise 

puhkuse ajal 13. veebruaril 2009. Esemeleiud jõudsid minuni suurtes mustades 

prügikottides ning pesemata kujul, kusjuures keraamikaleidudega oli päästekaevamistel 

üsna halvasti ümberkäidud. Valdava enamuse esemeleidudest moodustasid kindlasti 

Rootsi-aegsete kahhelahjude jäänused, harvemini esines tähelepanuväärsemat 

tarbekeraamikat. Väga palju aega võttis kameraaltööde käigus esemeleidude pesemine, 

liimimine ja nummerdamine ning nende põhjal leiunimekirja koostamine, milleks oli 

algselt planeeritud vaid paar kuud, kuid tegelikult kulus representatiivse uurimisainese 

loomiseks umbes aasta, kuna Lutsu teatrimajas teostatud väiksemahuline järelvalve, paisus 

peaaegu aasta kestnud päästekaevamisteks. Esemeleidude nummerdamisel oli algselt 

eesmärgiks panna võimalikult palju sama leiukonteksti, ühe ja sama ahjukahli fragmente 

ühe iseseisva leiunumbri alla, kuid hoolimata sellest said mõned ahjukahlid kildudest 

kokku liimimise käigus koguni kümmekond iseseisvat leiunumbrit (nt jahistseeniga 

friiskahhel TM A 178: 61/1/2, 83, 360, 373, 581, 9707, 9839; joon. 136). Kuna Lutsu 2 

hoone all kaevati eri ruume üsna suurte ajaliste vahedega, tegi see esemeleidude liimimise 

ja nummerdamise oodatust tunduvalt raskemaks. Osad sama ahjukahli fragmendid, mida 

polnud võimalik kokku liimida, said selguse mõttes pandud alanumbrite abil ühe ja sama 

leiunumbri alla (nt TM A 178: 3756/1/2/3). Leiunimekirja koostamisel kandsin nimekirja 

kõik andmed, mis kajastusid esemeleidudega kaasas olevatel leiukoti siltidel või nende 

säilitamiseks kasutatud plastkottidel. 

 

Teadagi pole keraamikafragmentide kokkukleepimine nende säilitamiseks ilmtingimata 

vajalik, kuid samas pole oluline mitte savimass, vaid hoopis vorm, mis sellele kunagi anti 

(Herold 1990: 107). Dokumentaalväärtuse saab ahjukahlite puhul teadagi vaid esemete 

kunagise vormi taastamise läbi esile tuua. Lutsu 2 keraamiliste leidude liimimisel kulus 

mul arvukaid tunde sobivate kahlifragmentide otsimiseks, kuid see ei kujunenud siiski 
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pidevaks katkete proovimiseks, kuna tegelesin leidude kokkupanekuga leiukohaks olnud 

ruumide ning korriste kaupa. Kahlileidude liimimiseks kasutasin põhiliselt 

kahekomponendilist valget epoksüliimi EPO-2 ja kiirliimi Super Attack Liquid. 

Epoksüliimiga ahjukahlite kleepimine osutus küllaltki tülikaks ja aega nõudvaks 

ettevõtmiseks, kuna liimi nakkevõime oli oodatust viletsam. Sellest tulenevalt vajasid 

kleebitud ahjukahlid toestamist ja pidevat järelvalvet, kuna juba isegi mitmeid tunde 

kuivanud leiud vajusid ikka ja jälle laiali. Tulenevalt uusaegsete ahjukahlite kesisest 

seisundist, nende suurest arvukusest ja rahaliste ressursside nappusest puudus alternatiiv 

paremate liimide hankimiseks ja kasutamiseks. Väärtuslikumad esemeleiud nagu 

keskaegsed ahjukahlid ja Rootsi-aegsed tarbenõud said siiski kleebitud kvaliteetsema 

liimiga – kiirliimi Super Attack Liquid`iga – ning eksponeeritud hiljem Tartu 

Mänguasjamuuseumi teatrimajas ehk Teatri Kodus. 

 

2010. aastal ilmunud lühiuurimusega (vt Allik 2010) seoses sai ette võetud osade 

hapramate, kuid väärtuslikumate uusaegsete kahlileidude (nt TM A 178: 61/1/2, 83, 360, 

373, 581, 9707, 9839; TM A 178: 1370, 9235; TM A 178: 9263, 9264; TM A 178: 316, 

317, 10 575 jne) ja tarbenõude (nt TM A 178: 10798; TM A 178: 4680, 4778, 4781, 4782, 

4783, 4850, 4983; TM A 178: 6664, 8325, 8326, 8327 jne) täiendamine kipsiga, et vältida 

nende võimalike tulevasi kahjustusi. Täiendamise eesmärgiks oli esmajoones säilinud 

originaalosade kaitsmine ja esemete algse vormi näitlikustamine. Otsuse, kas ja kui palju 

täiendada langetasin iga objekti korral individuaalselt. Kipstäiendused viimistlesin osadel 

ahjukahlitel veel täiendavalt sünteetilise plastvärvi akrüüliga (vt joon. 148, 165: 1, 168, 

169, 175, 181 ja 214). Mitmed kipsiga täiendatud esemeleiud läksid samuti 

eksponeerimisele Tartu Mänguasjamuuseumi püsiekspositsiooni. 

 

Leiuainesega tegelemisel osutus vahepeal ebasobivaks kameraaltööde tarbeks Tartu 

Ülikooli Lossi 3 hoones leitud ruum 128, mille põranda ujutas 1. aprillil 2009 üle 

lumesulamisvesi, mis nullis suures osas juba eelnevalt tehtud töö. Mitmed juba liimitud 

kahlileiud vajusid laiali ja osad hakkasid hallitama, nagu ka leidude hoidmiseks kasutatud 

pappkarbid. Järgmine uputus tabas sama ruumi juba seesama aasta suve keskpaigas, kui 

ruumi tungis omakorda vihmavesi, mis leotas läbi mitmed leidude säilitamiseks tellitud 

karbid, millest suurem osa õnnestus siiski päästa. Leiukarpide puuduse tõttu põrandal 

olnud leiud ligunesid taaskord läbi. Leiuainese läbitöötamist mul ruumis 128 lõpetada ei 

õnnestunudki, sest ruum võeti ootamatult lihtsalt käest ära ja töö jäi pikemaks ajaks 
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pooleli. Paraku puudus rahastus ka uue ruumi rentimiseks, see puudus isegi juba eelmise 

ruumi puhul. Eelnevast tulenevalt jäi osa leiuainesest põhjalikumalt analüüsimata. 

Siinkohal kerkib üles küllaltki õigustatud küsimus, milleks üldse arheoloogilisi leide üles 

võtta, kui pole võimalusi nende korralikuks uurimiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks? 

Teadupärast oli tegu ühe Eesti suurima põhiliselt uusaegse ehituskeraamika leiuga, mida 

on seni käsitletud vaid ühes lühiartiklis (Kriiska et al. 2011). Lutsu 2 kahlileiu läbiuurimise 

krooniks võiks ilmuda vähemalt mõni väiksem monograafia, kus saaks esitada 

üldistavamaid tulemusi. Kahjuks on ka selleteemaline artikkel siiani ilmumata, kuna 

Muinsuskaitseameti arheoloogia väljaanne „Arheoloogilised välitööd Eestis“ keeldus seda 

avaldamast ja teadusajakiri „Ajalooline Ajakiri“ seda 2010. aastal trükkimast. 

 

Minu katse ahjukahlite kohta Euroopas ilmunud arheoloogiakirjandust põhjalikumalt läbi 

töötada ei osutunud esialgu eriti viljakaks, kuna Tartu Ülikooli raamatukogus kättesaadava 

kirjanduse valik osutus erakordselt puudulikuks. Tartu Ülikooli raamatukogus pole 

läänepoolses Euroopas 21. sajandil ilmunud ahjukahleid puudutavaid monograafiaid, 

artiklite kogumikke ja muid kirjutisi, millest tulenevalt tuli mul need suures osas ise 

hankida, kusjuures raskeks osutus ka raamatute kättesaamine – mõnda neist, tuli oodata 

isegi pool aastat või enamgi. Eelnev oli paljuski ka põhjuseks, miks uurimus õigeaegselt 

ehk 2010. aastaks ei valminud, kuid neid on veel. Võrdlusainest otsisin eelkõige 

saksakeelsest teaduskirjandusest ning Eesti, Läti, Leedu ja Soome publikatsioonidest. 

 

Tutvusin ka Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogus säilitatavate ja püsiekspositsioonis 

olevate kahlileidudega, tehes nende valmistamistehnika kohta arvukaid märkmeid ja 

tähelepanekuid. Ülevaatlikult tutvusin Tartu Linnamuuseumis fondides linna varasemate 

kahlileidude paremikuga, kokku umbes 55 tervema ahjukahliga, neist osasid kasutasin ka 

käesolevas bakalaureusetöös nii võrdlus- kui ka täiendava allikmaterjalina. Peale Tartu 

Linnamuuseumi arheoloogiakogusse kuuluvate ajalooliste ahjukahlite õnnestus mul 

tutvuda ka Tartu Ülikooli arheoloogiakogus säilitatavate ning Narva Suur tänav 22–26 

kaevamistel kogutud kahlileidudega. Mõningaid tervemaid Narva kahlileide analüüsisin 

eraldi teadusartikli raames (Allik 2010), milles publitseerisin ka väikese osa Tartus Lutsu 2 

kaevamistel kogutud Rootsi-aegsetest kahlileidudest. Käesoleva uurimistöö raames 

tarvitasin eelnimetatud kirjutist nii allik- kui ka võrdlusmaterjalina barokkstiilis 

ümartornahjude peatükkides (vt alapeatükke 5.4. ja 5.5). 2010. aasta talvel käisin ka OÜ 

Tartu Keraamikas tutvumas tänapäevaste ahjukahlite valmistustehnoloogiaga, kuid 
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suuremat kasu sellest Lutsu 2 ajalooliste ahjukahlite uurimisel siiski polnud, kuna mainitud 

ettevõttes kasutatav tehnoloogia erineb suuresti 15.–17. sajandil rakendatust. 

 

Erinevate keskaegsete ja põhiliselt varauusaegsete kahhelahjude detaile tuvastasin 

põhiliselt Lutsu 2 hoones välja kaevatud keskaegse hoone ruumide ja täitekihi korriste 

(meetrite) kaupa. Suureks abiks oli seejuures nii leidude murdepinna struktuur, värvus ja 

tugevus kui ka glasuuritoon ja glasuuri analoogne reageerimine pinnases, kuid palju kasu 

oli ka Tartu Linnamuuseumi fondides olevate varasemate analoogkahlite kaasleidudest ja 

nende leiusuhetest. Mõõdistamiseks kasutasin eelkõige hästi säilinud kahlileide, kuid neid 

on käesoleva töö valimis siiski suhteliselt vähe. Rekonstruktsioonjooniseid tegin põhiliselt 

Rootsi-aegsetest kahlileidudest, kuna nende korral olid selleks parimad eeldused. 

Varasemate kahlileidude fragmentaarsuse tõttu poleks õnnestunud rekonstrueerimisel 

saada eriti häid tulemusi, kuid osade puhul näiteks nelik- ja kaksiknurgakahlid (vt joon. 38 

ja 40) osutus see siiski võimalikuks. Jooniste tegemise peamiseks eesmärgiks oli anda 

selgem ülevaade reljeefidel kujutatust. Osad tehtud rekonstruktsioonjoonised 

näitlikustavad ahjukahlite valmistamistehnikat, teised jälle barokkstiilis ahjutornide 

konstruktsiooni ja väljanägemist. Kõik kõnesolevas bakalaureusetöös tarvitatud joonised 

olen ma teinud ise ning nende sisseskännimist on toetanud professor Aivar Kriiska. 

Enamiku uurimistöös kasutatud fotodest olen teinud ja töödelnud samuti ise, teiste inimeste 

fotograafiline materjal on kataloogis vastavalt märgistatud. 

 

Ahjukahlite vormimismassi lisandit tuvastasin fragmentide murde- või sisepinna vaatlusel 

luubiga või ilma selleta. Ahjukahlite savikoostises esinenud väheste savilisandite 

määramisel kasutasin põhiliselt oma juhendajate professor Aivar Kriiska ja vanemteadur 

Andres Tvauri abi. Osade kohalike Rootsi-aegsete ahjukahlite savilisandi aitas täpsemalt 

määrata Juho Kirs. Savilisandite kohta täiendava informatsiooni saamiseks lugesin 

eelkõige Ungari päritolu keraamiku Géza Jakó monograafiat “Eesti savitöösturite 

käsiraamat: praktikuile, õpilasile ja pottseppadele” (Jakó 1933) ja professor Aivar Kriiska 

teadusartiklit (Kriiska 2008). Murdepindade vaatluse, dekoori ja valmistamisvõtete abil 

õnnestus mul eristada kohaliku Rootsi-aegset kahlitoodangut Tartusse 17. sajandil 

imporditud ahjukahlitest. Varasemast ajast, ajast enne aastat 1625 pärinevate ahjukahlite 

korral oli eristamise aluseks peamiselt dekoor ja valmistamistehnika. Kuna leiumaterjal 

pärines valdavalt täitekihtidest, kasutasin selle kronoloogiliseks järjestamiseks ja 

ajandamiseks põhiliselt sekundaarseid allikaid: dateeritud analoogseid ahjukahleid, 
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ajandatud graafilisi eeskujusid, valmistamisvõtteid ja stiili võrdlust, harvemini ka kaasleide 

ja stratigraafiat, kuid üldiselt viimane neist puudus. Näiteks medaljonkahlite ja Rootsi-

aegsete ahjukahlite korral puudusid sageli ka sekundaarsed allikad, millest tulenevalt tuli 

kõik järeldused peamiselt ise teha. Ahjukahlitele püüdsin dekoorivasteid leida põhiliselt 

erinevatest meil ja välismaal ilmunud publikatsioonidest ning juba eelnimetatud 

arheoloogiakogudest. 

 

 

1.5. Arheoloogilised päästekaevamised Lutsu tänav 2 hoones 

 

Arheoloogilised päästekaevamised Tartu kesklinnas, Lutsu ja Jakobi tänava nurgal, Lutsu 

tänav 2 hoones (joon. 1) toimusid 2008. aasta detsembrist kuni 2009. aasta detsembrini 

seoses Tartu Mänguasjamuuseumi käsutusse mineva maja renoveerimise ja keldriruumide 

rajamisega (Kriiska et al. 2010: 171). 

 

Elamu Lutsu 2 on üks Tartu vanalinna markantsemaid barokiajastu puumaju, mis on 

tõenäoliselt valminud arhitekti Domenico Trezzini 1714. aasta tüüpprojekti eeskujul (Raid 

1999: 37). Rootsi ajal elasid samal maatükil asunud hoones õuekohtu-president L. v. 

Fleming ja asehaldur J. v. Strömfeld, seepärast esineb vanadel linnaplaanidel maja 

nimetusena «Präsidenten Haus» (presidendi maja). 1734. aastaks oli ehitis varemeis ning 

krunt tühi (Raid 1981: 31). Praeguse maja ehitas 1755. aastal Jaani kiriku pastor Tobias 

Plasching (Raid 1999: 37). 25. juunil 1775 arvemeister Sengbuschi saunast või tallist Jaani 

kiriku lähedal Rüütli tänavas puhkenud suurtulekahjust (Ruusmaa 1985: 109) jäi hoone 

puutumata (Raid 1999: 37). Linna laastanud suurtulekahjus põles linnanotar Brüchneri 

loetelu ja aruande järgi ära 290 maja (koos kõrvalhoonetega), millest 43 olid kivist 

(Ruusmaa 1985: 110) ning leekides jättis elu kaheksa inimest. Selle 18. sajandi kahjutule 

kohta on arvatud, et see oli kõige suurem tuleõnnetus, mis Eestit rahuajal üldse on tabanud 

(Laur 2005: 61). 1855. aasta linnamajade hindamislehel loetleti Lutsu 2 puumajas 15 tuba 

ja vahvärkkõrvalhoones 6 tuba. Õuel asusid tall, tõllakuur, ait ja kaev (Raid 1981: 31). 

 

Praeguses Mänguasjamuuseumi teatrimajas ehk “Teatri Kodus” toimunud arheoloogilistel 

uuringutel koguti ligi 11 000 esemeleidu, mis kuuluvad Tartu Linnamuuseumi 

arheoloogiakogu kollektsiooni peanumbriga TM A 178. Tegemist on märkimisväärse 

leiuainesega, mis kätkeb endas ka ühte Eesti suuremat ja terviklikumat uusaegsete 
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ahjukahlite kollektsiooni, kuid see sisaldab ka väiksemas koguses keskaegseid kahlileide. 

Arheoloogiliste uuringute käigus avastati hoonest väga hästi säilinud kerishüpokaustahi  

ning see, nagu ka mitmed teised, ootamatud leiud paisutasid väiksemahulise järelvalve 

peaaegu aasta kestnud väljakaevamisteks. Uurimistulemuste kohaselt oli Lutsu tänav 2 

krundil kaks keskaegset eluhoonet – I ja II keskaegne elamu (vt joon. 2), mille 

soklikorruste müürid olid suures osas säilinud (Kriiska et al. 2010: 172). Kõik müüriosad 

on umbes kahe meetri kõrgused ehk säilinud on müürid kuni põhikorruste alustaladeni 

(Saar 2009: 8). Läbi uuritud piirkonnas oli asustus tekkinud juba 14. sajandi alguses, kuid 

sealne puithoonestus põles juba varsti maha (Roog et al. 2010: 69) ning sama sajandi 

keskpaigas ehitati asemele kivist keskaegsed kodanikuelamud (Saar 2009: 8), mis said 

tõenäoliselt nii Vene-Liivi sõjas (1558–1583) kui ka Põhjasõjas kannatada. Tänaseni 

säilinud pastorielamu rajamise käigus varasemad hooned (nn I ja II keskaegne elamu) 

lammutati ning nende alakorruste ruumid täideti lammutus- ja ehitusprahiga. Uus puumaja 

ehitati keskaegsete hoone müüride peale ning I ja II keskaegse elamu vaheline osa tehti 

võlvkeldriteks (joon. 2). 

 

I keskaegne elamu oli arvatavasti fassaadiga Jakobi tänava poole, osutades muuhulgas, et 

praegune tänavajoon on kujunenud juba keskajal. Elamu on rajatud juba varem kasutuses 

olnud territooriumile. Müüride all lasus planeerimiskihte ja hoonest vanemad on ka kaks 

puitkonstruktsiooni (Kriiska et al. 2010: 174). Keskaegset elamut I on ümberehitatud 14. 

sajandi teisel poolel, mil alakorrusele on ilmselt rajatud kerishüpokaustahi, vahesein selle 

ette ja põhikorrusele viiv trepp. Selle tulemusel kujunes väike ruum B-2 (joon. 2), mis 

täideti pinnasega. Erinevalt teistest I keskaegse elamu ruumidest, ruum B-2 täitekiht 

ahjukahlite katkeid ei sisaldanud, millest tulenevalt me selle ruumi kaevamismetoodikal 

pikemalt ei peatu. Hoone I loodeosa ehk ruum A on lammutatud leidude põhjal juba 

keskaja lõpus või varauusajal. Võimalik, et ehitis sai raskeid kahjustusi Liivi sõja ajal 16. 

sajandi teisel poolel (Roog et al. 2010: 69), mil sõjategevuse käigus purustati ja lagastati 

vähemalt kolmandik Tartu hoonetest (Laidre 2008: 185). Vaatlusalusest elamust kaevati 

välja ruumid A, B-1, B-2 ja G peaaegu tervikuna ja ruum C osaliselt. Ruumide algne arv ei 

ole teada. 

 

I keskaegse elamu ruumi A (joon. 2) mõõtmed pole päris selged, kuid ruumi olemasolule 

viitavad nii hoone edelaseina jätkumine ruumist B-1 loode poole kui ka laekonstruktsiooni 

aste ruum B-1 loodeseina loodeküljel. Kaevetööde käigus avati osa A-ruumi kagu- ja 
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edelaseinast (Kriiska et al. 2010: 188–189). A-ruumi pinnast kaevati labidatega ja 

eemaldati ruumist transportöörlintidega. Kuna pinnase näol oli tegu täitekihiga, siis leide 

otsiti lindilt ning need eraldati vertikaalselt meetrite kaupa. Sellist metoodikat kasutades 

kaevati ruum algsest tasapinnast 3,75 meetri sügavusele. Kaevamiste käigus leiti ülemistest 

kihtidest ahjualus ja kaks eriaegset munakivisillutist (Roog et al. 2010: 10). Eelnimetatud 

ahjualus (vt samas: fotod 124 ja 128) pärineb suure tõenäosusega 1755. aasta paiku laotud 

rokokoostiilis kahhelahjult, kuna vaatlusaluse ruumi täitekiht sisaldas ühte sinise 

maalinguga fajanss-nurgakahlikatket (TM A 178: ?) ning mitmeid seesama maalinguga 

fajanss-simsitükke (nt TM A 178: 4916; joon. 228). A-ruumi umbes 2. meetri paksune 

täitekiht oli ladestunud Lutsu 2 hoone algsest põrandapinnast 105–176 cm sügavamal 

asetsenud munakivisillutisele (samas: 10). Käsitlusaluse ruumi täitekiht sisaldas arvukaid 

erisuguse Rootsi-aegse ehituskeraamika katkeid, muuhulgas ahjukahleid, üksikuid 

glasuuritud põrandatelliste katkendeid, nelinurkse suuavaga ahjupotte, katusekivide 

katkeid ning üksikuid tarbekeraamika fragmente, mis pärinevad enam-vähem kõik 1. 

meetrist. Sama ruumi järgneva meetri puhul olid leiud juba tunduvalt aganasemad. 

Esimesest munakivisillutisest sügavamad kihid mingisugust ehituskeraamikat ei 

sisaldanud. A-ruumi ahjukahlid ja ahjupotid olid enam-vähem kõik ruumi täitmise ajal 

tahtlikult purustatud ning need pärinesid nähtavasti hoone ehitusega paralleelselt 

lammutatud vanalinna kahhelahjudelt, mis seisid ümbruskaudsetes majavaremetes – Tartu 

kesklinna armetut olukorda ning varemeid on mainitud 18. sajandi keskpaigas (Laur 2005: 

59). Käsitlusalusest ruumist on kokku teada umbes 7 eri kahhelahju – tumerohelise 

rosettahju (17. sajandi teine veerand), rohelise moresk-ornamendiga ahju (17. sajandi 

teine veerand), helerohelise pühakutega kastahju (1625–1656), barokkstiilis 

helerohelise A-ahju (17. sajandi teine pool), barokkstiilis rohelise B-ahju (17. sajandi 

teine pool), barokkstiilis helerohelise-rohekaspruuni-helepruuni E-ahju (17. sajandi 

teine veerand või teine pool) ja veel ühe kahhelahju (17. sajandi teine pool) – 

lammutusriismeid, mille kasutusaeg on asetatav valdavalt Rootsi aega ning lõppenud 

tõenäoliselt enamasti aastaga 1708, mil Tartu saksa kodanikud (kokku 824 inimest) 

Venemaale Vologdasse küüditati (Laidre 2008: 656). 

 

Ruum B-1 on umbes 7 × 3–4 m suurune (joon. 2). Säilinud on soklikorruse maakividest ja 

tellistest rajatud seinad enam kui kahe meetri kõrguselt kuni põhikorruse vahetalade 

kandekonstruktsioonideni (Kriiska et al. 2010: 174). Ruum B-1 pinnast kaevati kahes 

järgus ning erinevat metoodikat kasutades. Kuna valdav osa eemaldatud pinnasest oli 
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täitepinnas või rusu, siis esimeses järgus kaevasid seda ehitusfirma töömehed labidatega 

ning leide korjati pinnase eemaldamiseks kasutatud transportöörlindilt või tööplatsil, 

eraldades need vertikaalselt meetrite kaupa. Sellist metoodikat kasutades kaevati algsest 

põrandapinnast 3,4 m sügavusele, kus avastati in situ paiknev tellistest põrandasillutis. 

Seetõttu muudeti metoodikat ning B-1-ruumi kaevamise teises järgus otsiti teisaldatav 

pinnas põhjalikumalt läbi, dokumenteeriti erinevad ladestused ja võeti leiud üles kihtide 

kaupa. Samuti loobuti töömeeste abist ja rakendati Tartu Ülikooli ajaloo- ja 

arheoloogiaüliõpilasi (Roog et al. 2010: 19). 

 

Kõnesoleva ruumi leiukompleks ei moodusta ajaliselt ühtset tervikut, kuna osad vanemad 

artefaktid näiteks 3. meetrist on sinna toodud koos täitepinnasega, mis võib pärineda 

näiteks mõne 1755. aasta paiku ehitatud hoone vundamendiaugust, kust on varasem 

kultuurkiht lihtsalt üles kaevatud. Trakteeringualuse ruumi 1. täitekihi meeter sisaldas 

massiliselt põlenud madalreljeefsete ahjukahlite ning nende kererantide katkeid, mis on 

omistatavad ühele või mitmele 17. sajandi teise poole barokkstiilis taimornamendiga 

rohelisele tornahjule, mille puhul on arvatavasti tegu Tartu kohaliku Rootsi-aegse 

kahlitoodanguga, kuna selle ahjuga kuulusid leiukonteksti põhjal ühte representatiivsed 

madalreljeefsed massiivsed kroonkahlid, millel oli kujutatud Tartu linnavapi stiliseeringut 

(joon. 222). Vaadeldava tornahju lammutusriismed olid kannatada saanud kohapealses 

täitekihipõlengus ning need on B-1-ruumi täitekihis täheldatavad kuni umbes 4. meetrini, 

kus nende arvukus ka vähenema hakkab. Sama ahju riismeid on teada ka A-, C- ja G-ruumi 

täitekihtide meetritest, kuid riismete põhimass on selgelt asetatav B-1-ruumi. Kõnesolev  

täitekihi meeter sisaldas ka arvukaid 17. sajandi teise poolde dateeritavaid Rootsi 

valitsejatega rohelise kastahju A lammutusriismeid, mille paarisplaatkahlitel oli 

portreteeritud Gustav II Adolfit (joon. 135) ja kuninganna Kristiinat (joon. 137). 

Eelmainitud ahju riismed ulatusid kuni umbes 3. meetrini, kus nende arvukus kokku 

kuivas, kuid üksikud kõnesolevalt ahjult pärinevad kahlifragmendid on teada ka A-ruumist. 

Trakteeringualuse meetri leiuaineses olid esindatud ka glasuurimata nelinurkse suuavaga 

ahjupottide katked, mille kasutusaeg on asetatav 17. sajandisse. Tarbekeraamika osakaalu 

võib leidude hulgas lugeda suhteliselt tagasihoidlikuks. 

 

Teisest täitekihi meetrist on teada mitmeid hästi säilinud ahjukahleid (nt TM A 178: 1995, 

1999, 2001, 2002 (joon. 26), 2008 (joon. 35) jne), mis on enam-vähem kõik omistatavad 

eelkäsitletud A-ruumi ahjudele. Ruumi B-1 on need sattunud A-ruumi täitmise ajal ning 
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need on jäänud mingil põhjusel purustamata – võimalik, et need jäid lihtsalt üle ning visati 

hiljem B-1-ruumi. Vaadeldavast meetrist on teada ka mitmetele isesugustele 

kahhelahjudele omistatavaid kahlite katkeid, mis on arvatavasti kõik kusagilt koos täitekihi 

tarbeks mineva pinnasega üles kaevatud või pudenenud sinna A-ruumi täitmisel. Samast 

meetrist on teada ka vähemalt kahe täiendava 17. sajandi teise poole kahhelahju – 

barokkstiilis rohelise B-II- ja C-ahju – lammutusjäänused mõningate hästi säilinud 

servakahlite kujul (nt TM A 178: 1997; joon. 185). Lisaks eelkäsitletutele kätkes vaadeldav 

täitekihi meeter ka kahlite kererantide, nelinurkse suuavaga ahjupottide ja juba suuremal 

hulgal tarbekeraamika katkendeid. 

 

Iseäranis väärtuslikuks võib lugeda B-1-ruumi 3. meetri leiuainest, mis kätkeb nii Rootsi-

aegseid kui ka tunduvalt varasemaid ahjukahlite katkeid. Vaadeldav täitekiht kujutab 

endast sekundaarset ladestust ehk kultuurkihti, mis on üles kaevatud kusagilt vanalinna 

alalt. See sisaldab endas vähemalt 15 eri kahhelahju – välja arvatud juba eespool 

käsitletud sama ruumi ahjud – riismeid, millest varasemad on asetatavad hilisesse 15. või 

varajasse 16. sajandisse ning hilisemad 17. sajandi esimesse veerandisse. Leiuaineses on 

esindatud ka rantkerede, ahjupottide ning tarbekeraamika katkendid. Siinkäsitletava 

konteksti mõningad märkimisväärsemad leiud on näiteks apostel Pauluse reljeefiga 

kroonkahhel TM A 178: 3502, 3516 (joon. 8) ning Juuditi ja Olovernese pea reljeefiga 

plaatkahhel TM A 178: 3533, 3534 (joon. 15), sarvest mängunupp TM A 178: 3536 (joon. 

14: 1) ja Westerwaldi kivikeraamilise nõu katke TM A 178: 3535 (joon. 14: 3). Paraku 

läksid mitmed selle fikseeringu haruldased kahlifragmendid ja ilmselt ka muud leiud 

kaotsi, kuna päästekaevamistel tuli kasutada seoses piiratud rahaliste ressurssidega 

odavamaid kaevamismeetoteid. Kaevamistulemused oleksid olnud küllap paremad, kui 

kultuurkiht oleks näiteks märjalt läbi sõelutud. 

 

Kuna B-1-ruum on üsna suur (joon. 2) pole suuremat kahtlust, et seda täideti mitmes 

järgus, millest tulenevalt ladestus täitekiht 1755. aasta paiku tervenisti kuni tellispõrandani. 

Kui kõrvutada leiuainese järgi A- ning B-1-ruumi, siis neist esimene sisaldas küllaltki 

rikkalikku, põhiliselt Rootsi-aegse ehituskeraamika kollektsiooni, kuid seal polnud palju 

leide, mis poleks vajanud kameraaltööde vältel kokku kleepimist. B-1-ruumi puhul oli 

ehituskeraamika suhteliselt nõrgalt esindatud, kui võtta arvesse ruumi proportsioone 

võrreldes A-ga, kuid samas leiti sealt ka terveid ahjukahleid, mis on erandlik. 
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C-ruumi  edela- ja loodeseina äärde kaevati betoonvundamendi rajamiseks algsest 

põrandapinnast umbes meetri sügavune ning kuni meetri laiune kraav. Kraavide pinnast 

kaevati labidatega ja leide otsiti pinnase eemaldamiseks kasutatud transportöörlindilt. 

Kraavide kaevamisega mullatööd C-ruumis piirdusid (Roog et al. 2010: 34). Kuigi C-

ruumi kaevati vaid meetri jagu koguti sealt 414 esemeleidu, millest vähemalt 251 on 

liigitatavad ehituskeraamika alla. Põhiosa vaadeldava ruumi kahlileidudest pärineb Rootsi 

ajast, eelkõige 17. sajandi teisest poolest. Konkreetselt saame rääkida vähemasti 3 eri 

kahhelahju jäänustest: barokkstiilis  mustast tornahjust, barokkstiilis tapeetmustriga 

mustast tornahjust ja Rootsi valitsejatega rohelisest kastahjust B, neist esimene on 

ahjukahlite helepunases savimassis esineva kristalliinsete kivimite purru põhjal kindlalt 

seostatav pottsepp Johann Rehni töökojaga. Teisel ahjul on samuti seosed Rehni 

pottsepatöökojaga olemas, kuigi selle ladumiseks oli leiukonteksti põhjal tarvitatud ka 

tugevama savikoostisega kahleid, mille savimass kristalliinsete kivimite purdu ei 

sisaldanud. Võimalik, et tegu on mõne teise Tartu pottseppmeistri kahlitoodanguga. 

Kolmanda ahju seinas oli kasutatud täpselt samasuguseid plaatkahleid nagu ka Rootsi 

valitsejatega rohelise kastahju A seinas, kuid vaatlusaluste savikoostis oli hoopis 

teistsugune, kuid samas sarnane barokse tapeetmustriga musta tornahju ahjukahlite omale, 

millest tulenevalt ei saa need pärineda samalt ahjult. Eelnimetatud ahjudele omistatavaid 

kahlikatkendeid on teada ka C-ruumiga külgnevast suuremate mõõtmetega G-ruumist. C-

ruumi 1. meetri täitekiht sisaldas ka ahjupottide, kererantide ja tarbekeraamika katkeid. 

Käsitlusaluse ruumi täitekiht võib olla samuti 1755. aasta paiku munakivisillutisele 

ladestunud, kuna vaadeldav ruum asetseb A-ruumiga samal joonel (joon. 2), kuid kindlat 

vastust pole siiski võimalik anda. 

 

G-ruum  paikneb kirjeldatava hoone hoovipoolses osas ja on 5/5,5 × 7 meetri suurune 

(joon. 2). Säilinud on soklikorruse maakividest ja tellistest rajatud seinad enam kui kahe 

meetri kõrguselt kuni põhikorruse vahetalade kandekonstruktsioonideni (Kriiska et al. 

2010: 184–185). Vaatlusaluse ruumi pinnast kaevati labidatega ja eemaldati ruumist 

transportöörlintidega. Kuna pinnase näol oli tegemist täitekihiga, siis leide otsiti lindilt 

ning need eraldati vertikaalselt meetrite kaupa. Sellist metoodikat kasutades kaevati 

kõrguseni 39,50–39,75 meetrit ü.m.p. (Roog et al. 2010: 40). G-ruumi täitekiht sisaldas 

mitmeid erisuguste medaljonkahlite katkendeid, kuid arvatavasti ka ühe 17. sajandi teise 

poolde ajandatava kahhelahju lammutusjäänuseid (nt TM A 178: 7742–7755), mida on 

teada ka märksa väiksemas koguses ruumidest A ja B-1. Eriti märkimisväärne on aga see, 
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et vaadeldav kontekst sisaldab ühte üle põlenud kindlalt Johann Rehni töökojaga 

seostatavat barokkstiilis praakservakahli katket TM A 178: 7699 (joon. 167: 1, 2), mis võib 

pärineda koos Lutsu 2 täitekihi tarbeks läinud pinnasega Uspenski vene õigeusu kiriku 

krundilt, kuna nii pastorielamu kui ka kiriku ehitusajad on kattuvad. Teada on ka seda, et 

Uspenski kiriku krundilt on veetud pinnast täiteks mitmele poole linna alale (Tvauri, 

Metsallik 2007: 190), kuid selgusetuks jääb see palju seda täpselt I keskaegse elamu ruumi 

G täitekihti sattuda võis, kuna ühtegi teist kindlalt valmistuspraagina interpreteeritavat ning 

Rehniga seostatavat keraamikaleidu sealt teada pole. G-ruumi täitekiht kätkes endas ka 

Lutsu teatrimaja vanimat kahlileidu TM A 178: 7987, 8268 (joon. 5: 1, 2). Üldiselt olid G-

ruumi rootsiaegsed ehituskeraamikaleiud võõreldes tarbekeraamika osakaaluga suhteliselt 

kasinad, kuigi sealt on teada terve kollektsioon katusekivide katkeid (nt TM A 178: 5415–

5420). G-ruumi täitekihi puhul on suures osas tegu sekundaarse ladestusega, millest 

tulenevalt on ruumi täitmiseks kasutatud kultuurkihti, mis on täitekihi tarbeks kusagilt 

vanalinna alalt üles kaevatud. Seejärel on kultuurkihti sisse sattunud 18. sajandil 

lammutatud barokkstiilis kahhelahjude riismed, mille põhimass on asetatav eelkäsitletud 

C-ruumi 1. meetrisse. 

 

II keskaegne elamu ehk ruum D (joon. 2) paiknes Lutsu ja Jakobi tänava nurgal I 

keskaegsest hoonest kagu pool. Selle ehitise algne suurus ja ruumiline jaotus pole selge, 

kuna hoonest avati vaid üks ruum ja sedagi osaliselt (Kriiska et al. 2010: 190). D-ruumi 

pinnast kaevati labidatega ja eemaldati ruumist transportöörlintidega. Kuna pinnase näol 

oli tegemist täitekihiga, siis leide otsiti lindilt ning need eraldati vertikaalselt meetrite 

kaupa. Säherdust metoodikat kasutades kaevati ruum algsest tasapinnast umbes 3,66 meetri 

sügavusele (Roog et al. 2010: 36). II keskaegne elamu sai tugevaid kahjustusi ilmselt 

Põhjasõjas ning lammutati nähtavasti 18. sajandi keskel uue hoone ehitamise käigus 

(Kriiska et al. 2010: 199). D-ruumi rikkaliku leiukogumi põhimassi formeerib 

tarbekeraamika sellest tulenevalt tervemad punasavinõud (vt peatükk 6) ning nende ja 

hallsavinõude katkendid. Peamiselt täitekihi 2. meetrist ja sellest sügavamalt leitud 

glasuuritud punasavinõude terviklikkus on argumenteeritav sellega, et tegu on arvatavasti 

D-ruumi täitmise aegu lõplikult purunenud hiljemalt 17. sajandi teise poole toidunõudega, 

mis võisid veel ka 18. sajandi esimesel poolel kasutusel olla ning hoone ehituse ajal 

vastavasse ruumi näiteks koos naaberkinnistute olmeprahiga sattuda. Prügiladestuskoha 

kasuks räägib ka see, et 4. meetrist on leitud üks terviklik tass TM A 178: 6054 (joon. 

233), mille sise- ja välispind oli toiduvalmistamise käigus mustaks kõrbenud ning üks 
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purunenud silmaga väiksem kirves TM A 178: 6055, 6056 – mõlemad neist on 

vaieldamatult peale kasutuskõlbmatuks muutumist minema visatud. Mainimist väärib ka 

see, et 2. meetri olmeprahikihile oli ladestunud kiht markeeringuga "sügavus kuni 180 

cm", mis sisaldas mõningaid 17. sajandi teise poolde dateeritavaid ahjukahlite katkeid, 

millest nii mõnedki õnnestus kokku kleepida A-ruumi leidudega (nt TM A 178: 5546). D-

ruumist on leitud ka mõningaid haruldasemaid ahjukahlite katkeid (nt TM A 178: 5546, 

5679, 5680, 6196; joon. 244 ja 248), kuid vaatlusaluses ruumis on ehituskeraamika siiski 

rõhuvas vähemuses. Käsitletava ruumi täitekihi ladestumises 1755. aasta paiku pole 

suuremat kahtlust, kuna näiteks fikseering „sügavus kuni 180 cm“ sisaldab ühte sinise 

maalinguga fajanss-nurgakahli katket (TM A 178: 5553; joon. 238), mis on dateeritav 18. 

sajandi keskpaika ning barokse marjakobarakujulise kroonnurgakahli katket (TM A 178: 

5560; joon. 219), mis on ajandatav 17. sajandi viimase veerandiga. Viimati mainituga 

analoogselt on dateeritav ka 2. meetrist pärinev friiskahli katke (TM A 178: 5681; joon. 

255: 1, 4). Kolmandast täitekihi meetrist on teada üks 18. sajandi keskpaika dateeritav 

sinise maalinguga fajanss-simsitükk (TM A 178: 5872; joon. 239). 

 

Käesoleva alapeatüki lõpetuseks võib öelda, et mõlema keskaegse hoone uusaegsed 

täitekihid võib lugeda üheaegseteks, kuna mitmeid eri ruumide esemeleide õnnestus kokku 

kleepida nii täitekihi meetriti kui ka ruumiti, millest tulenevalt on ruumid A (ainult kuni 

munakivisillutiseni), B-1 (ainult kuni tellispõrandani), C, D ja G (joon. 2) täidetud ilmselt 

paralleelselt. I ja II keskaegse elamu täitekihid sisaldasid kokku umbes 15 eri Rootsi-aegse 

kahhelahju lammutusriismeid. Paraku pole võimalik leitud kahhelahjude jäänuseid siduda 

konkreetse eluhoonega. Lutsu teatrimajast kogutud tarbekeraamika paremik saadi II 

keskaegsest elamust ehk ruumist D. 

 

 

1.6. Kahhelahjude ajalugu Eestis kuni 18. sajandi alguseni 

 

Hoolimata sellest, et käesoleva uurimuse teemaks on Lutsu 2 leitud hiliskesk- ja 

varauusaegsed ahjukahlid, tuleb siinkohal pikemalt peatuda ka muudel linnahoonete 

kütmisvõimalustel, sest peale kahhelahjude tarvitati külma kliimaga Baltimaades elamute 

ja muude funktsioonidega ehitiste kütmiseks ka avatud tuleasemeid, kerisahje, kaminaid, 

õhkküttesüsteeme ja saviahje. Saksa kultuuriruumis olid elumajade vanimaks ja kuni 
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kõrgkeskajani ainsaks maja siseseks soojaallikaks avatud tuleasemed, mis koosnesid 

reeglina tahkeks muutunud savipinnast ehk kütteplaadist ja seda ümbritsevatest kividest 

või muudest ehitusmaterjalidest (Hallenkamp-Lumpe 2006: 2). Relatiivselt sageli esines 

just kiviraamistusi, tunduvalt harvemini olid need puidust. Kujult olid avatud tuleasemed 

valdavalt täisnurksed või ruudukujulised, harvemini ümarad (Pfrommer 2001: 180). 

Näiteks Tartus on 14. sajandi teisel poolel jälgitav nelinurkse põhiplaani ja tellispõrandaga 

avatud tuleasemete kasutamine (Mäesalu 2001: 590, vt joon. 5.H). Oma põhimõttelt olid 

avatud tuleasemed multifunktsionaalsed, kuna need soojendasid ümbritsevat ruumi ja olid 

kohaks, kus majarahvas valmistas oma igapäevast toitu (Hallenkamp-Lumpe 2006: 2). 

Peale eeliste oli avatud tuleasemetel ka mitmeid puudusi, nagu näiteks tuleoht, suits ja hais 

(Bartels 2008: 133). Selliseid tuleasemeid esines keskajal sisuliselt kõikide sotsiaalsete 

kihtide elamutes (Hallenkamp-Lumpe 2006: 2). 

 

Tartus on keskaegsete linna hoonete kütmiseks tarvitatud ka kerisahje. Ainuüksi Tartu 

Ülikooli Botaanikaaia kaevamistel leiti viis seda tüüpi ahju (vt Mäesalu 2001: joon. 5. D1-

D5). Nendel ahjudel oli maakividest alus, samas kui nende põhjad, seinad ja nende peale 

toetuvad võlvid olid laotud tellistest (vt samas: joon. 10). Kerisahjud olid juba eestlaste 

maalinnustest ja asulatest hästi tuntud. Tavaliselt asusid sellised ahjud eluhoonete 

taganurgas. Kerisahjude küljed ja tagumine osa olid harilikult suurtest maakividest laotud. 

Põhja- ja Lääne-Eestis kasutati kerisahjude ehitamiseks üldreeglina lubjakivi ja 

ahjupõrandaks ühte suurt lubjakiviplaati. Ahju peale ehitati väiksematest maakividest 

kuppel. Selle ladumisel savi ega ka muud sideainet ei kasutatud. 13. sajandi teisel poolel 

hakati kerisahjude ehitamisel peale maakivide ka telliseid, savi ja mörti tarvitama. Lõuna-

Eestis oli ka levinud kerisahjude ehitamine palkidest aluskonstruktsioonile (samas: 588). 

 

Kaminad olid lihtsad avatud tuleasemed, mille kohal oli korsten. Suuri selliseid rajatisi 

ehitati sageli köökidesse ning kasutati keedukohtadena. Väiksemaid rajatisi – 

küttekaminaid – ehitati peamiselt eluruumidesse (Ose 2001: 130). Mõnikord paiknesid 

küttekaminad hüpokaustahju soojaõhuavadega katteplaadi kõrval seina sees (Kuuskemaa 

1986: 17) ning olid eluruumi täiendavateks küttekolleteks. Külma kliima ja pika talvega 

Põhja-Euroopa maades oli kamina kasutamine täiendava küttekoldena üsna levinud. 

Kaminaga kütmisel soojendab tuli õhku kiiresti, kuid peale selle kustutamist muutub ruum 

varsti uuesti külmaks, mistõttu üksnes kaminaga võidi ruume kütta vaid Kesk- ja Lääne-

Euroopas, kus kliima on tunduvalt leebem kui Baltimaades. Kaminaid võib sageli kohata 
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15. ja varasel 16. sajandil suurtükitornides, kus lahtist tuld vajati tulirelvade laengu 

süütamiseks (Ose 2001: 130–131). 

 

Enne kui võeti kasutusele kahhelahjud tarvitati Vana-Liivimaa linnustes, kloostrites ja 

linnade elu- ja ühiskondlikes hoonetes laialdaselt kuumaõhuküttesüsteemi – 

kerishüpokausti (vt samas: joon. 3; Hallenkamp-Lumpe 2006: tahv 151: 4), mille 

tuumikuks oli maakividega täidetud ahi, mis võimaldas soojust salvestada ning seeläbi 

vabaneda vajadusest külmadel aastaaegadel pidevalt ahju või kaminat kütta (Tvauri 2009: 

49). Üldiselt kasutati Vana-Liivimaal õhkküttesüsteeme tunduvalt rohkem kui Saksamaal, 

kuna siinsed talved on sedavõrd külmad, et pole võimalik elada kivimajas, mis ei oma 

korraliku soojust salvestavat küttekeha. Saksamaa talved on seevastu märgatavalt lühemad 

ja tunduvalt soojemad (samas: 51). Näiteks Tallinas köeti keskkajal hüpokaustahjudega nii 

suuri ja esinduslikke kaupmehemaju kui ka väikseid ja tagasihoidlikke käsitööliseelamuid 

(samas: 53). Peale Tallinna kasutati hüpokaustahje ka ülejäänud Eesti keskaegsete linnade 

elumajades (samas: 57). Ka Lutsu teatrimajast leiti 2009. aastal ühe hästi säilinud 

kerishüpokaustahju jäänused (vt Kriiska et al. 2010: joon. 8, 10, 9). Keskaegsete 

linnahoonete ruumidest olid köetavad ainult osad. Näiteks diele–dörnse tüüpi elamutes oli 

magamistuba (dörnse), talvel ainuke soe ruum, mida köeti (kütte-)keldrist või 

soklikorruselt, kütteruumist kerise tüüpi hüpokaustahjuga (Tvauri 2009: 60). Diele oli 

seevastu poolkülm ruum, mis sai sooja vaid mantelkorstna all olevast lahtisest koldest 

(Kaplinski 1995: 33). Linnustes ja kloostrites köeti kerishüpokaustiga samuti vaid 

magamisruume ehk dormitooriume ja pidusaale ehk kapiitlisaale ja refektooriumeid 

(Tvauri 2009: 60). 

 

Hüpokaustahjud kujutasid endast reeglina suuri kerisahje, millel oli keriseruumist ühendus 

köetavasse ruumi (Tvauri 2009: 60). Ahju mõõtmed sõltusid eelkõige köetava ruumi 

suurusest. Elumajades, kus köeti vaid magamistuba, olid ahjud tunduvalt väiksemad kui 

ühiskondlikes hoonetes, kus kerishüpokaustahjuga köeti suuri pidusaale, või kloostrites, 

kus olid suured magamis- ja tööruumid, olid ka ahjud tunduvalt suuremad (Tvauri 2008: 

85). Köetavas ruumis, otse ahju peal ehk siis toapõrandas asetses kütteplaat, milles olid 

ümmargused soojaõhuavad (Tvauri 2009: 60), mille läbimõõt oli tavaliselt 10–12 cm. 

Kütteplaat oli valmistatud kas paeplaadist või laotud mitmest ühe avaga tellisplaadist. 

Lutsu teatrimajast leitud tervema 37,1–37,6 cm laiuse ja 8–9 cm paksuse kerishüpokausti 

telliskatteplaadi (TM A 178: 10 893) ümara kuumaõhuava läbimõõduks oli 9,8–9,9 cm 
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(joon. 229). Hüpokaustahjude katteplaadid võisid olla mõnikord üsna suured näiteks Pirita 

birgitlaste kloostrist on teada üks erakordselt suur katteplaat, mis omab 12 ümarat õhuava 

ja mõõtmeid: 220 × 219 cm (Tamm 1978: 95; vt Tvauri 2009: joon. 8). Mitu kütteava 

Lutsu 2 hüpokausti kütteplaadil algselt oli, pole teada. Ahju kütmise ajal olid katteplaatides 

olevad avad metallist, kivist või põletatud savist kaantega suletud ning suits väljus läbi 

kerisekivide korstnasse (samas: 60, 65). Mitmeid savikaane katkeid esines ka Lutsu 

teatrimaja täitekihtides, neist üks märkimisväärsemaid on TM A 178: 5677 (joon. 230 ja 

231). Kütmise lõppedes suleti suitsulõõr siibri või peldiga, avati põrandaaugud ning lasti 

kuumal õhul tõusta keriseruumist ja läbi kerisekivide köetavasse ruumi (Kaplinski 1995: 

34). Suurtest maakividest massiivne keris aeti paari-kolmetunnise kütmisega kuumaks ja 

sellest soojast piisas ka külmal talvel kolmeks kuni neljaks päevaks. Paarist hüpokausti 

kütmisest nädalas piisas täiesti. Kui soojust oli ruumis juba piisavalt, kaeti õhuavad taas 

kaantega. Sellisel viisil sai hüpokausti puhul toa temperatuuri reguleerida erinevalt 

hilisemast kahhelahjust täpselt oma ära nägemise järgi (Niitra 2009: 8). 

Kerishüpokaustkütte põhimõte seisneski selles, et kerisekivide kuhjas akumuleerunud 

soojus kandus üle õhule, mis kanalite avamisel loomuliku konvektsiooni abil köetavasse 

ruumi tõusis (Tvauri 2009: 61). Hüpokaustahjude konstruktsioon pidi olema piisavalt 

massiivne, kuna kuumenedes paisunud kerisekivid avaldasid survet ahju külgseintele ning 

oleksid näiteks õhukese tellisseina lihtsalt ümber lükanud (samas: 62). Säherduste ahjude 

küttevõime ja kasutegur sõltus eelkõige nende suurusest ja konstruktsioonist (Tvauri 2008: 

91), samuti lõõride ja korstna konstruktsioonist ja olukorrast (Tvauri 2009: 71). 

 

Kerishüpokausti kasutamisaeg jäi üpris lühikeseks, kuna juba 15. sajandil hakkasid 

Baltimaades laialdasemalt levima uhked reljeefselt kaunistatud ja värvilise glasuuriga 

kahhelahjud, mida oli hüpokaustiga võrreldes mugavam kasutada ja puid kulus neis samuti 

vähem (Tvauri 2009: 75). Erinevalt hüpokaustahjust võtsid kahhelahjude küttekambrid ja 

soojussalvestid tunduvalt vähem ruumi ning kahhelahju võis ka elamu ülakorruse 

ruumidesse püstitada (Ose 2001: 135). Kuumõhuküttesüsteemi tarvitamisest loobuti Vana-

Liivimaal üldiselt 16. sajandi jooksul seoses kahhelahjude levikuga. Viimane kirjalik teade 

hüpokaustahju kasutamisest Eesti alal pärineb aastast 1560. Hoolimata sellest ei kadunud 

hüpokaustahjud aga lõplikult. Oma välimuselt, mõõtmetelt ja konstruktsioonilt meenutab 

Vana-Liivimaa keskaegne hüpokaustahi paljuski hilisemaid reheahjusid Eesti ja Põhja-Läti 

rehielamutes, milliseid tarvitati kuni 20. sajandini (Tvauri 2009: 75). 
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Peale keeruka konstruktsiooniga hüpokaustahjude kasutati keskaegsetes linnades 

eluruumide kütmiseks ka lihtsaid savist võlviga ahje (Russow 2005: 147) ehk saviahje, 

mille ehitamiseks tarvitati pajuvitstest sõrestikku (vt nt ühe keraamikapõletusahju 

pajuvitstest sõrestikku Maier 2002: joon. 1), mis kaeti mitmete savikihtidega (vt samas: 

joon. 2). Ühest otsast olid sellised ahjud avatud ja teisest suletud. Näiteks Riia 12.–14. 

sajandi linnahoonetes olid saviahjud üheks levinumaks küttekolde tüübiks, kuid nende 

kasutamine on jälgitav ka Tartus. Nimelt on Tartu Ülikooli Botaanikaaia kaevamistel leitud 

üks 13. sajandi teise poolde dateeritud saviahi (vt Mäesalu 2001: joon. 11), mida on 

seostatud Vene käsitöölistega. Erinevalt Baltimaadest omasid saviahjud Skandinaavias 

suhteliselt väikest levikut (samas: 590). 

 

Kahhelahjud on kõrg- ja hiliskeskaegse arengu tulemusena tekkinud (Halle 2004: 4) 

suletud küttesüsteemid, mis on ehitatud keraamilistest ahjukahlitest ja tavalisest ahjusavist. 

Need omavad suitsulõõriava ja suletavat ava küttematerjaliga täitmiseks. Läbi oma 

keraamiliste, reljeefsete ehituselementide suudab kahhelahi soojust tunduvalt paremini 

salvestada kui tavaline saviahi ning seda ka pikema ajavahemiku jooksul ruumi õhule üle 

kanda (Hallenkamp-Lumpe 2006: 3). Võrreldes lihtsa kaminaga olid kahhelahjuga 

kütmisel soojuskaod tunduvalt väiksemad ning ahi säilitas vajaliku temperatuuri peaaegu 

terveks päevaks (Ose 2001: 135). Juhul kui ahju köetakse samast ruumist, siis on tegu eest 

või küljelt köetava ahjuga. Kütmisel külgnevast ruumist (Hallenkamp-Lumpe 2006: 3), 

näiteks eeskojast või köögist (Großmann 1997: 82), läbi avause seinas, küljelt või tagant 

köetava ahjuga (Hallenkamp-Lumpe 2006: 3). Üldiselt hakkasid tagant köetavad ahjud 

levima 13.–15. sajandi jooksul. Nende eeliseks võrreldes eest või küljelt köetavatega oli 

see, et eluruumi ei sattunud mingit suitsu ega tahma, kuna see pääses läbi ahju tagaseinas 

oleva suitsulõõri otse korstnasse. Seoses sellega, et kahhelahi võimaldas ruumide 

suitsuvaba kütmist, hakkas see võrreldes teiste kütmisvõimalustega 16. sajandi jooksul 

selgelt domineerima (Hoffmann 2007b: 344). Võimalus eluruume suitsuvabalt kütta 

kuulub kahtlemata hiliskeskaja saavutuste hulka (Großmann 1997: 82). 

 

Sellised tagant köetavad ahjud mängisid olulist rolli uue ruumivormi – suitsuvaba köetud 

toa, meie tänapäevase elutoa eelkäija – väljakujunemisel (samas: 82). Köetud elutoal oli 

renessansiajal küllaltki nüansseeritud otstarve, need olid nii perekondliku elu keskpunktid 

kui ka tööotstarbelised representatiivruumid (Bartels 2008: 133), kus külalisi vastu võeti 

(Hoffmann 2007b: 344). Esialgselt olid need ruumid vähem representatiivse olemusega, 
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pigem malbed ja eksklusiivsed. Kaunite arhitektooniliste ansamblitena olid kahhelahjud 

hiliskeskaegsete kodanikumajade eluruumide (Bartels 2008: 133–134) – söögitoa, töötoa, 

kambri, magamistoa ja saali (Ose 2001: 135) – (seina-)vaipadest, laudlinadest, mööblist ja 

muust majakraamist koosneva sisustuse pilkupüüdvaks osaks, millest tulenevalt võib neid 

ka moodsa statsionaarse mööbliesemena vaadelda (Bartels 2008: 134). Sageli tulid koos 

kaunite värviliste reljeefkahlitega ka esimest korda pildid majja (Gaimster 1999a: 105). 

Eluhoone ülakorrusele laotud kahhelahjudel oli, võrreldes keldrikorruse omadega, selgelt 

äratuntav representatiivne karakter (Pfrommer 2001: 183). 

 

Kahhelahjud ehitati tavaliselt ühe siseseina äärde (Großmann 1997: 82) saviplokile, 

müüritud soklile või vabalt seisvatele jalgadele (Hallenkamp-Lumpe 2006: 3). Mõnikord 

kasutati nende ehitamisel ära ka vana küttekolde asukoht, seda oli tehtud näiteks 

Haapsalust Osutitorni juurest leitud uhke kahhelahju korral (Russow 2002a: 126), mis oli 

ehitatud arvatavasti 16. sajandi esimesel poolel toimunud ümberehitustööde käigus vana 

kalorifeerahju paeplaadi peale (Russow 2003: 113, vt joon. 3). Põletatud telliseid kasutati 

ahju ehitamisel eeskätt nendes kohtades (nt soemüür), millel oli otsene kokkupuude tulega. 

Nii laoti vahel elumajades koldeaseme alused tellistest, mõnikord ka terve ahi. Keraamilisi 

plaate tarvitati linnamajades eelkõige kohtades, kus neid oli vaja suhteliselt vähe, nagu 

näiteks ahju või kamina suudme ees (Russow 2002b: 42–43). Olenevalt ahju tüübist võis 

ehitis koosneda kas kuplist või mitmeastmelisest liigendatud konstruktsioonist. Kui 

kahhelahju alaosa koosnes valatud reljeefsetest plaatidest oli tegu kombinatsiooniahjuga 

(Hallenkamp-Lumpe 2006: 3). Kahhelahjude alaosad olid reeglina täisnurksed ning nendes 

asus küttekamber. Nende ladumiseks tarvitati sageli ruudu kujulisi – vähem 

representatiivseid – ahjukahleid. Uhkemad püstise ristkülikukujulised plaatkahlid 

(Hoffmann 2005a: 64) või püstloodse telje järgi kergelt konveksse kahliplaadiga tornkahlid 

(Allik 2010: 91) laoti kahhelahju hulknurksesse, kandilisse või silindrilisse ülaossa. 

Ahjutornid, sõltumata oma kujust, seisid reeglina kõikidest külgedest avatuna (Ose 2001: 

135) ning nendest tüpoloogiliselt vanemad (Allik 2010) täitsid soojussalvesti ülesannet 

(Ose 2001: 135). Tüpoloogiliselt nooremad, baroksed ahjutornid seda ülesannet enam täita 

ei saanud (Allik 2010: 103). Erinevalt tornahjudest ulatus hilisemate kastahjude ülemine 

aste ehk ülaosa kuni tagaseinani ning see oli alaosast vaid vöökahlite ja väikese 

tagasiastmega eraldatud (Vunk 2006: 81). Suuremates ruumides kujundati kastahjud 

efektiivsema kütmise eesmärgil koguni kolmeastmeliseks (Strauss 1969: 179). Selliste 

ahjude üla- nagu ka alaosad olid vaadeldavad kolmest eri küljest. Kastahjude eeliseks oli 
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see, et neid võis ehitada tornahjudest tunduvalt väiksemale pinnale ja neid sai paigutada ka 

kaunitele jalgadele (Vunk 2006: 81), mis võisid olla mõnikord lõvikäpade või kullijalgade 

kujulised (Kuuskemaa 2006: 24). Kahhelahjude ala- ja ülaosa servade kaunistamiseks 

tarvitati koos tornahjudega kasutusele tulnud dekoratiivkahli tüüpi, kroonkahlit (Vunk 

1996: 40). Üldiselt pole Eesti 16.–17. sajandi kahhelahjude kujust ja kujundusest midagi 

täpsemat teada (Tamm 1991: 206), kuna vanimad säilinud ahjud pärinevad Põhjasõja 

järgsest ajast. Seega saab Eesti kesk- ja varauusaegsete kahhelahjude ülesehituse kohta 

järeldusi teha vaid kahlileidude ja väheste teistes riikides säilinud, analoogsetest kahlitest 

koosnevate, ahjude põhjal. 

 

Keraamilise kahhelahju areng algas 1. sajandil m.a.j. Alpide piirkonnas praeguse 

Saksamaa, Austria ja Šveitsi alal. See oli nähtavasti seotud roomlaste poolt vallutatud 

germaanlaste aladel aset leidnud rooma ja germaani kultuuri kokkusulandumisega, mille 

tulemusena võtsid kohalikud elanikud roomlastelt oma ahjudele üle tehnoloogilisi ja 

struktuurilisi täiendusi (Majantie 2007: 41). Kuni kahhelahjude kasutusele tulekuni tunti 

Alpidest põhja pool vaid avatud tuleaset (Großmann 1997: 82). Esimesed kujutised 

varastest kahhelahjudest ehk kuppelahjudest pärinevad 14. sajandi algusest (vt Pfrommer 

2001: joon. 11 ja Vunk 1998: joon. 1). Selliste varaste ahjude savikuplid annavad märku 

kahhelahjude sugulusest küpsetusahjuga, millest need ka arenenud pidid olema (Hoffmann 

2005b: 321). Kesk-Euroopa vapikujundid (Vunk 1998: 148) võimaldavad pidada selliste 

keskaegsete kuppelahjude juures ulatuslikult kasutatuks ahjukahli vanimat vormi – 

ümmarguse suuavaga sügavat glasuurimata ja ornamenteerimata ahjupotti (Vunk 1996: 

38). Tulenevalt selliste primitiivsete ahjude paksudest seintest, pidid varasemad ahjupotid 

olema üsna sügavad (Metsallik 1990: 66). Tartust teadaoleva Eesti vanima, pikliku kujuga 

ahjupoti (Haak, Heinloo 2007: 37, vt joon. 14) sügavuseks oli näiteks 21,5 cm ja 

ümbermõõduks suudmes ligi 17 cm. Rünno Vissak on selle leiusuhete põhjal ajandanud 

13.–14. sajandisse (Vunk 1998: 148). Kõnesolev ahjupott näitab, et Tartus on hakatud juba 

üsna varakult pottahje ehitama (Mäesalu 2001: 593). Selliste keskaegsete ahjupottide 

õõnes kuju võimaldas suurendada õhuga kokku puutuvat ja seega köetavat pinda (Haak, 

Heinloo 2007: 37). Ahjupottide valmistamise ja pottahjude ehitamise alguse kohta Vana-

Liivimaal on esitatud mitmeid seisukohti, kuid üksmeel valitseb vaid selles, et nende 

valmistamise komme on siia toodud koos saksa käsitöökultuuriga (Vunk 1998: 145). 

Spetsiaalselt pottahjude ehitamiseks mõeldud ahjupottide valmistamine algas Eestis 

nähtavasti 13.–14. sajandi vahetusel (Haak, Heinloo 2007: 37). Seega pidi 14. sajandi 
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alguseks pottahi olema juba laialdasemalt tuntud (Vunk 1998: 148). Kõrvutuseks tulid 

Saksa aladel pottkahlid kasutusele juba 13. sajandil (Tamm 1991: 206). Praeguse 

uurimisseisu juures on võimatu otsustada, millise osa Vana-Liivimaa linnade, linnuste ja 

kloostrite küttesüsteemidest moodustasid pottahjud (Püüa 2000: 31). Samas näitavad 

arheoloogilised leiud, et pottahjude ladumise kunst levis siin juba koos keskaegsete linnade 

väljakujunemisega ega katkenud ka 15. sajandil (Vunk 1998: 152). Näiteks 15. sajandil 

ehitatud Pirita brigitlaste ja Viljandi frantsisklaste kloostri arheoloogiline leiuaines näitab, 

et ruumide kütmisel tarvitati suuremal või vähemal määral paralleelselt nii pott- kui ka 

kerishüpokaustahje (Püüa 2000: 31). Senini ainsad Eesti kloostritest teada olevad käsitsi, 

mitte potikedral, valmistatud ahjupottide katked on leitud Viljandi frantsisklaste kloostrist 

(Tamm 2002: 136). Käsitsi valmistatud ahjupotte on Eestist teada ka Saaremaalt Kaarma 

pastoraadihoone keldrist (Püüa 2000: 32). Liivimaal jätkati kahtlemata ahjupottide 

valmistamist ka 15. sajandil, kuid pottahje hakati laiemalt kasutama siiski alles 16. sajandi 

algusest (Haak, Heinloo 2007: 37). Glasuuritud pottkahlid hakkasid Eestis levima 16. 

sajandil ning Viljandist ja Piritalt on neid üsna rohkesti leitud. Levinumateks 

glasuuritoonideks olid tumepruun ja roheline, harvemini ka kollane (Tamm 1991: 206). 

 

Kahlimaterjali üldine vormiline areng näitlikustab hästi kahhelahju muutumist 

puhtfunktsionaalsest primaarse küttefunktsiooniga objektist parandatud kasutatavusega 

representatiivseks sisustusesemeks (Pfrommer 2001: 182). Kahhelahju hakati Kesk-

Euroopas tarvitama juba 13.–14. sajandil, kuid Põhja-Saksamaal, Skandinaavias ja Vana-

Liivimaal tuli rikkalikult ornamenteeritud kahhelahi hiljem kasutusele (Ose 2001: 134). 

Suitsuvabade kahhelahjude levik 14. sajandi jooksul Lõuna-Skandinaavias ja 

Läänemereruumis iseloomustab hästi hansa elulaadi, elamukultuuri ja hoiakute edasist 

süvenemist siinsetes linnakogukondades (Gaimster 1999a: 105; 1999b: 58). Kuigi Vana-

Liivimaal on üksikuid tõendeid kahhelahjude kasutamisest juba 14. sajandi algusest 

(Russow 2005: 147), hakkasid ahjupottidest tunduvalt kaunimalt kujundatud kahlid siin 

laiemalt levima hiljemalt 15. sajandil (Haak, Heinloo 2007: 37). Kõige varasem kirjalik 

teade kahhelahju ehitamisest pärineb Tallinnas aastast 1481 ja Riias aastast 1556 (Ose 

2007: 127). Kahhelahjude ilmumine andis tunnistust üldisest tarbimisharjumuste 

progressist, mis oli osa laiemast mugavuse ja isiksuse rolli osatähtsuse tõusust (Põltsam-

Jürjo 2009: 240). Kahhelahjude kohta on David R. M. Gaimster väitnud (1999b: 60), et 

need on seotud Saksa alalt väljarännanute etnilise motivatsiooni mudeliga. Kultuuriline 

motivatsioon kahhelahjude ehitamisel viitab otseselt vajadusele selle kaudu oma identiteeti 
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manifesteerida (Vunk 2000: 157). 

 

Esimesed ristiusu sümboolikaga ilustatud ahjukahlid hakkasid ornamenteerimata 

ahjupottidele lisanduma 15. sajandi lõpukümnenditel ja 16. sajandi algupoole, kuid 

põhiliselt asusid sellised ahjud kloostrites ja linnustes (Metsallik 1990: 68; Russow 2005: 

147). Seega kasutati kahhelahje algselt ruumide kütmiseks vaid aadelikus, näiteks 

kiriklikus miljöös (Halle 2004: 4). 16. sajandi esimesel veerandil käsitlesid kahlite 

pilditeemad peamiselt keskajale omast usuainestikku, toimides sellisel moel kas 

piiblilugude meenutajana või palveharjutuste abivahendina. Keskseteks pilditeemadeks 

olid Neitsi Maarja, pühakud ja Kristuse kannatused (Russow 2005: 147). Näiteks 

Saaremaalt Kaarma kiriku pastoraadist leitud 16. sajandi algupoole nišškahlitel oli 

kujutatud Kolgata gruppi, Neitsi Maarjat koos Jeesuslapse ja oma ema Annaga, Püha Jüri 

ja Püha Sebastiani. Kaarmas oli kahtlemata tegu oma aja kohta jõuka majapidamisega, 

nagu viitavad ka rombikujulised roheka tooniga aknaklaasid (Markus et al. 2003: 22). 

Pärnu leiuainese põhjal esines 16. sajandi esimesel poolel ka haruldasi Kesk-Saksa ja Reini 

piirkonna polükroomseid ahjukahleid. Sellised valgeks põletatud savist mitmevärvilise 

glasuuriga kahlid olid Läänemere-äärsetes maades üsna haruldaseks kaubaks (Põltsam-

Jürjo 2009: 239–249) ning need peegeldasid neid tarvitanud sotsiaalse klassi valmisolekut 

kulutada rohkem ainelise mugavuse ja silmatorkava kodukaunistuse nimel (Gaimster 

1999b: 58). Samasuguseid hilisgooti mõjudega värvilisi kahleid on Eestis teadaolevalt 

leitud veel Viljandi ordulinnusest (Põltsam-Jürjo 2009: 240). Peale eelnimetatud motiivide 

levisid ahjukahlitel ka ilmalikud pilditeemad, nagu rüütlite, jahi ja armastusega seotud 

stseenid (Russow 2005: 147). Hoolimata sellest muutusid ornamenteeritud kahhelahjud 

Eesti hansalinnades tavaliseks alles 16. sajandi teisel veerandil (Russow 2007: 78). Sajandi 

jooksul muutusid kahhelahjud paljudele ühiskonnakihtidele hinnalt kättesaadavaks 

(Hoffmann 2007b: 344), millest tulenevalt hakati linnades kodanike majapidamistes üha 

sagedamini laduma üleni glasuuritud kahlitest ahje endiste lihtsate kaminate või 

primitiivsete savist ja kivist laotud ahjude asemele (Strauss 1969: 173). Kahhelahjude 

sagedast esinemist linnahoonetes võib ka kodanikkonna ülemiste kihtide sotsiaalse tõusu 

väljendusena mõista. Sama fenomen kandus hiljem järk-järgult üle ka teistele sotsiaalsetele 

kihtidele (Bartels 2008: 133). 

 

Võrreldes hilisgootikaga (u 1350–1525) muutus Läänemereruumi ahjukahlite regionaalne 

pildisisu läbi renessansi ja reformatsiooni mõjude märgatavalt (Gaimster 1999a: 106; 
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Hoffmann 2005a: 60). Alates 16. sajandi teisest veerandist said ahjukahlid aktiivseteks 

usuliste ja poliitiliste tõekspidamiste propageerimise vahendiks, kuna matriitside abil oli 

võimalik kergesti paljundada puu- ja vasegravüüridelt kopeeritud pilditeemasid (Russow 

2005: 148). Materiaalses kultuuris astusid nüüd originaalteostuses pühapiltide ja -kujude 

asemele tiražeeritud piiblistseenid gravüüridel ja kahliplaatidel (Vunk 2000: 157), mis 

jaotusid nii usupuhastusliikumise valguses neutraalseteks piiblistseenideks kui ka hukka 

mõistetud Neitsi Maarja ja pühakute ekspositsioonipinnaks (Vunk 2000: 171). Kuna Neitsi 

Maarja ja pühakute kujutamine ei sobinud reformaatorite sõnumiga, asendati need nüüd 

protestantliku suunaga liitunud valitsejate portreede, Uuest Testamendist pärit lugude, 

harvemini ka juhtivate reformatsioonitegelaste kujutistega (Russow 2005: 148). 

Portreekahlitel olid esindatud just usupuhastuse vaatenurgast vastandlikud seisukohad 

(Vunk 2000: 171). Reformatsiooni ideoloogid soosisid enamasti Uue Testamendi stseenide 

ja eriti Jeesus Kristuse kujutamist, populaarne oli inimkonna süü ja kaduva elu motiiv 

(Vunk 2000: 168). Kaasaegsete ilmalikke võimumeeste ja luterliku kiriku ideoloogide 

kujutamine oli ühemõtteliseks näiteks protestantlikest mõjutustest ahjukahlitel (Hoffmann 

2005a: 62). Usupuhastusliikumise ajal sai tellija ahjukahlite valiku läbi näidata oma 

poliitilisi veendumusi (Vunk 2000: 152). 

 

Hea ettekujutuse ühest tüüpilisest 16. sajandi teise veerandi kahhelahjust annavad 

Haapsalu piiskopilinnuse Osutitorni kaevamistel leitud ahju jäänused (Russow 2002b: 43), 

mille arvukaima osa moodustavad glasuuritud nappkahlid, tunduvalt vähem esineb plaat- 

ja nišškahlite fragmente (Russow 2002a: 129). Selle ahju ilustamiseks valitud rohelise 

glasuuriga kaetud ahjukahlitel kujutati väga erinevaid motiive: esindatud olid nii 

vaimulikud kui ka ilmalikud pilditeemad. Mitmetel kahlitel võis näha kristlikule 

ikonograafiale iseloomulikku sümboolikat, nagu näiteks hea karjane (vt samas: joon. 8) 

ning kolmekesi Annaga. Teistel kujutati seevastu kaasaegseid protestantidest valitsejaid (vt 

Majantie, Muhonen 2007b: joon. 49, 50; Russow 2005: lk 148). Samas ei puudunud 

kahhelahju seintelt ka renessanssajastule iseloomulikud antiikmütoloogiaga seotud isikud 

ja teemad (vt Russow 2002b: joon. 15) ning lihtsad taimornamendid (Russow 2003: 114; vt 

Majantie, Muhonen 2007b: joon. 74). Selline mitmete pilditeemade kombineerimine ühel 

kahhelahjul oli üsna sagedane (Russow 2005: 148). Üksikud pilditeemad eri kahlitel 

moodustasid oma kombinatsiooni läbi kahhelahju pildiprogrammi, mis võis teatud 

temaatilisi suundumusi üles näidata (Hallenkamp-Lumpe 2006: 188). Mingi konkreetse 

kahhelahju pildiprogrammi võis ka selle omaniku harituse ja elujärje väljendusena mõista, 
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kuna tellija võis ka ise selle kujundamisel aktiivselt osaleda (Hoffmann 2005a: 59) ning 

sellest tulenevalt selle sisu ise määrata. Selleks, et kahlipildi sõnum oleks hästi mõistetav, 

saatis pilditeemasid sageli tekst, mis kujutatu identifitseeris. Hariduspüüe muutub 

kahlimotiivides hiljemalt 16. sajandist äratuntavaks ning see võib väljenduda teatud 

motiiviseeriate pildiprogrammiks kokkuseadmises (Hallenkamp-Lumpe 2006: 188). Ühe 

kahhelahju rahaline väärtus sõltus paljuski ahjukahlite kvaliteedist ja nende 

pildiprogrammist (Hoffmann 2005a: 60). 

 

Peale pildirüüsteid levisid ka ahjukahlid, mis asendasid taunitud pühapilte, kuna luterlik 

kirikureform ei suutnud kõiki uuele usule võita (Vunk 2000: 168). Seega muutus tornahi – 

kahlireljeefide läbi – ruumi dominandist oma omaniku meelsuse väljendajaks ja selle 

levitajaks (Vunk 1996: 37). Ristiusu sümboolika kasutamine ahjukahlite ornamentikas 

vähenes 16. sajandi jooksul märgatavalt (Metsallik 1990: 68). Seoses kirikliku miljööga 

jätkus sajandi teisel poolel religioossete motiivide kujutamine ahjukahlitel, mida tehti vaid 

vaimulike eritellimuste peale, kuid üldiselt oli jälgitav nende hääbumistendents (Strauss 

1969: 175). Renessansiajastu figuraalkahlitel kujutati meelsasti ka mütoloogilisi (Tamm 

1991: 208) ja allegoorilisi pilditeemasid (Vunk 1996: 37), aga ka Vana Testamendi 

kangelasi ja kangelannasid, piiskoppe ning vürste koos oma prouadega ajastule 

karakteerses rõivastuses (Tamm 1991: 208). Harilikult oli renessansskahlite, nagu 16. 

sajandi kahleid on nimetatud (Vunk 1996: 37), keskpiltidel kujutatu ümbritsetud reljeefsete 

sammastega, millele toetus ornamenteeritud ümarkaar (Metsallik 1990: 68). Seega oli 

täheldatav renessanssarhitektuuri motiivide ülekandumise tendents kahhelahjudele, mis 

omandasid seeläbi vägagi kauni kunstilise kujunduse (Strauss 1969: 173). Levinumaks 

glasuuritooniks oli roheline, kuid esines ka kollaseks, pruuniks ja harvemini 

mitmevärviliseks glasuuritud kahleid (Metsallik 1990: 68; Russow 2005: 148). Erinevalt 

elumajade elutubadest olid kõrtsides, saunades ja tööruumides enamasti neutraalsetest, 

geomeetriliste kujunditega ilustatud kahlitest koosnevad ahjud (Vunk 1996: 38). 16. 

sajandi teisel poolel ilmusid vastureformatsiooni käigus ahjukahlitele ka mitmete katoliku 

usu eestvõitlejate reljeefpildid (Russow 2005: 148). 

 

Ornamenteeritud kahhelahi säilitas oma positsiooni omaniku usulise või poliitilise 

meelsuse väljendajana kuni 17. sajandi alguseni (Russow 2005: 148). Sajandi algusest pole 

kahhelahje originaal-ülesehituses teada, kuid säilinud kahlite põhjal otsustades, säilitab 

ahju ülesehitus veel vana, lihtsa renessansiaja kontseptsiooni (Strauss 1969: 179). 
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Ruumikujunduse seisukohalt oli 17. sajandil eriline osatähtsus suurtel kaminatel ja 

kahhelahjudel, mille raskust ja monumentaalsust rõhutas veelgi nende tume – must, 

tumepruun või tumeroheline – glasuur (Üprus 1975: 107). Üldiselt muutus must glasuur 

alles 17. sajandil sagedaseks (Biermann et al. 2010: 310). Eesti alal on ahjukahlite 

ilustamine musta glasuuriga asetatav sajandi teise poolde (Tvauri, Metsallik 2007: 189). 

Moevoolude ja poliitiliste sündmustega seotud pilditeemad jõudsid lendlehtede ja 

gravüüride kopeerimise läbi juba mõne aastaga ahjuseintele. Näiteks Tartus olid laialt 

levinud Rootsi valitsejate reljeefpiltidega figuraalkahlid (joon. 135, 137, 128, 139, 144, 

145 ja 146). 16. sajandi lõpus populaarseks muutunud taim- ja geomeetrilised ornamendid 

tõrjusid 17. sajandi keskpaigaks poliitilised ja usulised pilditeemad tagaplaanile (Russow 

2005: 148). Laias laastus võib madalreljeefsed lille ja taime kujutistega ahjukahlid jaotada 

tsentraalsümmeetrilisteks kompositsioonideks (joon. 60 ja 61), tapeetmustriteks (joon. 199, 

200, 203, 204 ja 226), dekoratiivseteks lillevaasideks portaalides (joon. 121) ja 

lillekimpudeks (joon. 78) (Ose 2008: 141). Floraalsete dekooride kõrval kohtame 

ahjukahlitel ka akantuselehti, puuviljavanikuid, rosette, teokarpe, merihobusid, draakoneid, 

tiivulisi inglipäid (joon. 24, 25, 26 ja 53), balustreid, orvasid neisse paigutatud figuuridega, 

kristlikke märtreid, evangeliste (joon. 103: 1, 2; 110; 114 ja 120: 1) (Kuuskemaa 1986: 20), 

jahistseene (joon. 136) ja geomeetrilise välja jaotusega floraalseid dekoore (joon. 35, 36, 

125, 126 ja 130: 1). Sellised mustad või rohelised madalreljeefse taimornamendiga ja 

rohelised figuraal- ja ornamentaalkujutistega ahjukahlid kujunesid 17. sajandil omaette 

tähelepanuväärseks haruks kohalikus tarbekunstis (Üprus 1975: 107). Keraamilisi 

ahjukahleid valmistati tollal massproduktsioonis, mis ka leiuaineses avaldub (Hoffmann 

2007b: 344). 

 

Lutsu 2 leiuainese põhjal olid Rootsi ajal levinumad ahjutüübid liigendatud kastahjud1 ja 

tüpoloogiliselt nooremad ümartornahjud (vt alapeatükke 5.4. ja 5.5), harvemini esines sini-

valgetest reljeefkahlitest koosnevaid ahje (vt alapeatükki 5.6). 17. sajandi jooksul hakkas 

kahhelahjude roll eluruumide soojaallikana kahanema (Russow 2005: 148), sest laiemalt 

võeti kasutusele 16. sajandi keskpaigast levima hakanud kombinatsiooniahjud, mis 

kujutasid endast valatud raudplaatidest alaosaga ahje, millel oli keraamilistest mustadest 

kahlitest koosnev ülaosa (Hoffmann 2001a: 101). Hoolimata sellest ei hääbunud 

kahhelahjude ehitamine lõplikult ja mõnevõrra tagasihoidlikumas mastaabis jätkus see 

                                                 
1 Osade liigendatud kastahjude ülaosa koosnes I keskaegse elamu ruumi A kahlileidude põhjal kandilise 

suudmeavaga ahjupottidest. 
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kuni perioodi lõpuni (Russow 2005: 148). Tumeda glasuuriga reljeefkahlitest hakati 

tülpima 17. sajandi lõpul. Moodi läksid koobaltiga maalitud pildid ja mustrid valgeks 

glasuuritud tasasel kahliplaadil (Kuuskemaa 2006: 23). Oma välimuselt meenutasid sinise 

maalinguga fajansskahlid paljuski Madalmaade fajanssi (Russow 2005: 148). 

 

 

1.7. Hiliskesk- ja uusaegsete ahjukahlite valmistamistehnikast 

 

Ahjukahlite tootmine oli algselt tihedalt seotud pottsepisega, kuna kahlid arenesid välja 

ümaratest kõrvadeta savipottidest, mis paigutati lihtsa saviahju seina, et suurendada selle 

soojust levitavat pinda (Tamm 2002: 136).2 Esimesed primitiivsed pottkahlid olid üsna 

lihtsad, külgedelt koonilised ja põhja suunas ahenevad. Nende serv oli pööratud tagasi ja 

välispinda kattis pottsepakedral valmistamisel tekkinud lame joonvajutis (Tamm 1991: 

206). Keskajal oli pottsepa amet muuhulgas seotud ka ehitustegevusega. Pottsepad3 

valmistasid müügiks savinõusid ja ahjukahleid ning tegid tellimustööna ahje, kaminaid ja 

korstnaid. Vähemalt esialgu ei eksisteerinud kindlaid piire müürsepa- ja pottsepatöö vahel. 

Kui uusi tulekoldeid, suitsulõõre ja korstnaid valmistasid suuremalt osalt müürsepad, siis 

vanu parandamas käisid harilikult pottsepad (Kaplinski 1995: 106). Kõrvutuseks muutus 

näiteks 16. sajandi teisest poolest Stralsundi pottseppade peamiseks tegevusalaks 

ahjukahlite valmistamine, kahhelahjude ülesseadmine ja nende parandamine (Hoffmann 

2005a: 59). Eestis tegelesid pottsepad kuni 15. sajandini põhiliselt tarbekeraamika 

valmistamisega. Näiteks Tallinna pottsepad hakkasid ahjukahleid tootma alles 15. sajandist 

(Kuuskemaa 2006: 21–22), kuid nende skraas pole sellest mingit juttu (Kaplinski 1995: 

108). Vähemalt väiksemates linnades, nagu näiteks Uus-Pärnu tegelesid ahjukahlite 

valmistamisega kohalikud pottsepad, kes tarvitasid nii kohalikke matriitse kui ka valmis 

kahlitelt tehtud tõmmiseid (Vunk 2000: 154). Kui suuremates keskustes valmistasid 

savinõusid ja ahjukahleid eri meistrid, siis väiksemates kohtades, nagu näiteks Tartu pidid 

pottsepad enda ära elatamiseks tootma tunduvalt laiemat sortimenti (Tvauri, Metsallik 

2007: 188). Mis aga kahhelahjudesse puutub, siis näiteks 17. sajandil eksisteeris Tallinna 

all-linna pottsepasellide vennaskond, kelle sümboliks oli kamin, ja 1729. aastal lisati 

pottseppmeistrite skraasse säte, kus otse ahjutegemisest juttu: „Kui keegi on endale töö 

                                                 
2 Ahjukahlite ajaloost ja tüpoloogilisest arengust on pikemalt kirjutanud Sune Ambrosiani (1910). 
3 Tänapäeval nimetatakse pottseppadeks peamiselt ahju-, pliidi- ja kaminategijaid. Ise nad enam tarbe- ja 

ehituskeraamika valmistamisega ei tegele (Kuuskemaa 2006: 24). 
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tinginud või ahju teha võtnud, ei tohi tema kaasmeister sellega tegemist teha, või olgu siis, 

et rae ehitusmeister paremaks peab seda tööd teisele meistrile anda“ (Kaplinski 1995: 108). 

Teadaolevalt oli 15. ja 16. sajandil nõudlus kahhelahjude järgi tunduvalt väiksem, kui 

Rootsi ajal ning pottsepad pidid tollal enda äraelatamiseks paralleelselt ehituskeraamikaga 

ka tarbekeraamikat valmistama, mille osakaal oli toodangus tollal arvatavasti 

hoomatavamalt suurem, kui neist esimese oma. Näiteks keskaegses Tallinnas ei jätkunud 

alalist tööd isegi viiele pottsepale, mistõttu jõuti seal tsunfti asutamiseni alles 17. sajandil 

(samas: 107). 

 

Ahjukahlite nagu ka savinõude valmistamine algas vormimismassi4 ettevalmistamisest, 

mille tarbeks segati omavahel toorsavi ja lisaainet (Kriiska 2008: 187). Enamasti tuli 

sobiva savimassi saamiseks omavahel segada kahte, kolme või isegi enamat toormaterjali, 

et saada põletuse resultaadina tihedat keraamikat. Reeglina oli kahlisavi alati tugevam, kui 

savinõude valmistamiseks kasutatud savi (Hoffmann 2001a: 99), kuid Tartu Rootsi-aegsete 

keraamikaleidude korral pole see alati täheldatav. Savimassi valmistamine seisnes selle 

puhastamises orgaanilistest osadest ja kividest setitamise teel ning seejärel maapinnal 

jalgadega sõtkumises ja trampimises. Savi järelsõtkumisel käega eemaldati sellest kõvad 

osad. Väga rasvastele savidele lisati harilikult liiva (Jakó 1933: 28–29) – seda tehti sageli 

nii Rootsi-aegsete ahjukahlite kui ka savinõude vormimismassi valmistamisel, kuid see oli 

jälgitav ka keskaegse linnakeraamika korral (Kriiska 2008: 194). Rasvase kahlisavi 

lahjendamine liivaga oli vajalik selleks, et vähendada ahjukahlite üleliigset deformeerumist 

kuivamisel, mõranemist põletamisel ja hiljem ka ahju kütmisel. Suurest kuumusest, mida 

ahjukahlid pidid ahju kütmisel taluma, annavad tunnistust nende rumpadel sageli esinevad 

tahmakihid (Hoffmann 2001a: 99). Toorsavi ja liiva segamiseks asetati need madalas 

augus vahelduvate kihtidena üksteise peale. Seejärel lasti segul tükk aega märjalt seista 

enne, kui see uuesti läbi töötati (Jakó 1933: 29). Pottsepatöökodade oluliseks asukoha 

faktoriks oli kahtlemata savide läbitöötamiseks ja angoobide valmistamiseks vajaliku vee 

kättesaadavus (Sanke 2002: 17). Savilisand oli üldiselt puhttehnoloogiline nähe, mis teenis 

savi omaduste muutmise eesmärki. See võimaldas suurendada või vähendada savimassi 

plastilisust, ühtlustada ja kiirendada selle kuivamist ja põletust ning takistada toodete 

üleliigset kokkutõmbumist (Kriiska 2008: 187). Konkreetne savilisand võis ka tuleneda 

selle toorsavi omadustest, mille hulka seda segati, kuna eesmärgiks oli ju muuta ja 

                                                 
4 Nimetatud keraamika-alases kirjanduses ka keraamiliseks massiks (nt Rohlin 2003). 
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parandada vormimismassi produktide kuivamist ja põletamist silmas pidades (samas: 200). 

 

Keraamika valmistamise puhul on väga olulised savide omadused muutuda märjana 

plastseks, kuivades kõvaks ja kuumutamisel paakuda (Kriiska 2008: 189). Harilikud 

pottsepasavid sünnitavad hästi plastilise halli, kollase, punase, pruuni, rohelise ja 

harvemini musta vormimismassi. Savimasside värvitoon sõltub esmalt rauaühenditest ja 

teisalt orgaanilistest ainetest (Jakó 1933: 11). Toorsavina kasutasid pottsepad nähtavasti 

suhteliselt hõlpsasti kättesaadavat maapinnalähedast savi, millena tulevad Eestis kõne alla 

alamkambriumi, devoni ja kvaternaarse vanusega savid (Kriiska, Rummi 1996: 24). Palju 

eelnimetatud savisid täpselt kuskil hiliskesk- ja varauusaegse ehitus- ja tarbekeraamika 

valmistamiseks tarvitati on hetkel võimatu öelda. Üldiselt on Läänemere piirkonna savid 

üksteisele väga sarnased, mis muidugi raskendab keraamika päritolu kindlakstegemist 

(Brorsson 2003: 253). Juhul kui toorsavi oli näiteks kivide ja juurte poolt saastatud, 

praagiti need jämedad osad lihtsalt välja (Strauss 1969: 13). Pottsepasavides esinevatest 

jämedateralistest lisandustest võib veel nimetada liiva, teokarpe, orgaanilisi aineid ja püriiti 

(Jakó 1933: 12). Toorsavi praakimine oli vajalik ka selleks, et ei tekiks vigu, nagu näiteks: 

praod, augud, lõhkemised ning raskused vormimisel, kuivamisel ja põletamisel (samas: 

28). Sisuliselt võis toorsavide leotamine aukudes nende puhastamise eesmärgil võtta aega 

terveid aastaid (Tvauri 2005: 119). Laias laastus võib savides esinevad jämedateralised 

lisandused jaotada mineraalseteks ja organilisteks materjalideks (Kriiska 2008: 193). 

Mineraalsetest nähtavasti looduslikku päritolu lisandustest esinesid Lutsu teatrimajast 

leitud ahjukahlite savimassis kõige sagedamini kristalliinsete kivimite purd5 ja 

maakmineraal püriit (Riederer 2003: 337), millest esimene viitab Tartu kontekstis 

kohalikule kahlitoodangule (Tvauri, Metsallik 2006: 49; 2007: 185)6 ning teine ilmselt 

impordile (püriiditerade kohta vt täiendavalt peatükk 4). Arheoloogilises keraamikas 

esineb üldiselt sageli mineraalseid komponente, millest osad võivad omada ka kunstlikku 

päritolu (Riederer 2003: 338). 

 

Pottsepad valmistasid ahjukahleid ja savinõusid üldreeglina ühest ja samast saviaugust 

kaevatud tavalisest savimaterjalist (Strauss 1969: 13). Savivõtuauke on Tartus leitud vaid 

                                                 
5 Juho Kirsi määrang (01.11.2010) keraamikaleidude TM A 149: ? (vt Tvauri, Metsallik 2007: joon. 22); TM 

A 178: 1884 (joon. 202: 1, 2); 6267; 6269 (vt Allik 2010: joon. 9: 1, 2); 7812, 8124 ja 319, 8727, 7824 
põhjal. 

6 Autorid on Johann Rehni pottsepatöökoja toodangu savimassis esinevaid väikesi – arvatavasti looduslikku 
päritolu – kristalliinsete kivimite tükikesi (valgeid terakesi) pidanud ekslikult lubjakivi tükikesteks 
(Tvauri, Metsallik 2006: 49; 2007: 185). 
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Vallikraavi ja Ülikooli tänava ristmiku piirkonnast. Sealkandis tegeldi keskajal toorsavi 

kaevandamisega telliste valmistamise tarbeks (Tvauri 2005: 119). Sealsete saviaukude 

puhul on tegemist järsuseinaliste looduslikesse savikihtidesse küündivate sissekaevetega, 

mille sügavus võis ulatuda kuni 120 cm. Savivõtuaukude kõrval on oletatud ka 

savisäilituslohkude olemasolu, kuna Vallikraavi tänav 2 krundil avastati päästekaevamiste 

käigus looduslik nõgu, mida on esmalt nõo kaguosas kunstlikult süvendatud ning seejärel 

täidetud kuni 90 cm paksuse saviladestusega (Heinloo 2007: 69). Üks kamakas töötlemata 

sinakashalli tihedapoorilist pottsepasavimassi on teada näiteks Tartu Raekojaplatsi 

lõunakülje kaevandist. Seal võidi keskajal tegeleda keraamika kohapealse valmistamisega 

(Trummal 1992: 19). Puhast pottsepasavi on Tartust leitud ka Magasini tänavalt Uspenski 

kiriku eest. Leitud saviga tehtud põletuskatsed näitavad, et tegemist on helepunaseks 

põleva saviga, mis vastab praeguse Uspenski kiriku krundil asunud Rootsi-aegse 

pottsepatöökoja toodete toorainele (Tvauri, Metsallik 2007: 166–167). Tunduvalt 

varasemaid pottsepa savivarusid on leitud ka Virumaalt Ilumäe II asulakohast, kust on 

teada kaks teineteisest 2,3 meetri kaugusel asetsenud toorsavipätsi (Lang 2000: 175, vt 

joon. 80, 82). Tartu pottsepatöökodade tegevust soodustas eelkõige linna paiknemine 

keskdevoni Aruküla lademe avamusel (Metsallik 1990: 63). Linna geograafilise asendi 

tõttu leidub siin külluses häid punaseid devoni toorsavisid (Trummal 1992: 13), mis 

põlevad enamasti tihedaks (samas: 16) hele- või tumepunaseks (joon. 134: 1, 2; 147; 151: 

2; 161; 200; 201; 202: 1, 2; 209; 216: 2; 217 ja 255: 4), harvemini helepruuniks (joon. 127 

ja 213) savimassiks. Géza Jakó järgi leidub Tartu ümbruses ka häid kollaseks põlevaid 

savisid (Jakó 1933: 12). 

 

Lutsu teatrimajast leitud hiliskesk- ja varauusaegsed ahjukahlid koosnevad laias laastus 

kahest osast: esiteks kahliplaadist, mis formeerib reljeefse vaatepinna ning teiseks selle 

pöördega liituvast toetusrandist või õõnsast kererandist. Jämedas joones enne Rootsi aja 

algust ahjukahlite valmistamistehnoloogias suuremaid muudatusi ei toimunud, hoolimata 

sellest polnud hiliskeskaegsete, Vene-Liivi sõja järgsete ja Rootsi-aegsete ahjukahlite 

valmistamistehnika ühesugune (võrdle valmistamistehnika kirjeldusi peatükkides 2, 3, 4 ja 

5). Üsna hea ettekujutuse ühe tüüpilise Rootsi-aegse ahjukahli valmistamistehnikast annab 

tumerohelise rosettahju plaatkahhel (TM A 178: 316, 317, 10 575; joon. 125 ja 126), 

mille vormimisel suruti esiteks kätega, eelnevalt soovitud vormi venitatud, savipäts 

tugevasti (puu- või) savimatriitsi, et saada võimalikult teravat jäljendit (Strauss 1969: 15). 

Mõnikord võis vajaliku suurusega savitükk olla kaetud ka riidelapiga, nagu näiteks 
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hiliskeskaegse Pauluse-kroonkahli (TM A 178: 3502, 3516) ja Juuditi-kahli (TM A 178: 

3533, 3534) ning Rootsi-aegse Maarja-kahli (TM A 178: 9201) ja Matteuse-kahlite (TM A 

178: 365, 9793; 9208, 9209) korral (vt alapeatükke 2.2, 2.3 ja 5.1). Seejärel tarvitati 

reljeefi teravuse tõstmiseks veel täiendavalt ka riidelappi, millega tehti peale käsitsi 

vormimise lõpetamist neli näpuvajutusjälge kahliplaadi keskosa pöördele (joon. 127). 

Mainimist väärib ka see, et iga tekstiilivajutusjälg asetseb stiliseeritud taimelehe pöördel 

ning need liituvad esiküljel omakorda reljeefitsentris oleva neljalehelise rosetiga (võrdle 

joon. 125 ja 127). Riidejäljend on jälgitav vaid kahliplaadi keskosa pöördel ning see on 

eriti intensiivne näpujälgede kohal. Peale kahliplaadi vormimise lõpetamist lisati selle 

pöördele niiske kererant, mis valmistati kahliplaadiga paralleelselt, sest kvaliteetse liite 

saamiseks pidid mõlemad pinnad – nii plaat kui ka kere – olema veel niisked. 

Rantkeretoorik modelleeriti arvatavasti pottsepakedral7 ning lõigati peale valmimist selle 

küljest lahti ja venitati nelinurkseks nõnda, et selle nurgad jäid kumeraks. Valmimisele 

pottsepakedral viitab ka rantkere välispinnal olev joonvajutis, mis teenis ahjukahli parema 

kinnitamise funktsiooni ahjuseinas. Rosettahju plaatkahlite valmistamisel võis osaleda 

vähemalt kaks pottseppa, näiteks meister ning sell, kellest üks vormis plaadiosa ning teine 

modelleeris paralleelselt kedral kererandi – nii tehti üks terviklik plaatkahhel korraga. 

Tõenäoliselt asetses kahlitoorik nii terve liitmisprotsessi kui ka järgnevate protseduuride 

ajal matriitsis ning eemaldati sellest alles siis, kui savi oli juba enam-vähem kuiv. 

 

Niiske kererandi lisamist tõendab eelkõige plaatkahli nurga katke TM A 178: 317, mille 

sise- ning välispinnal võime tähelepaneliku vaatluse käigus märgata näpujälgi, mis 

vähimagi kahtluseta pärinevad meesterahvalt, annab sellest ju tunnistust TM A 178: 317 

sisepinnal olev suur pöidlajälg, mille puhul on eelkõige oluline paiknemine. Nimelt on 

sellest umbes 50% sisepinnal oleval liitekohal ehk silutud kinnitussavilindil, mis sinna 

rantkere liitmiseks lisati ning teine 50% on rantkere sisepinnal liitekoha juures. See näitab 

eelkõige seda, et rantkere polnud liitmise ajal veel päris kuiv. See pidi olema piisavalt 

niiske, et sinna saaks jääda pöidlalt pärinev muster. Samast pöidlajäljest veidi kõrgemal on 

rantkere sisepinnal vajutusjälg, millega on täpsustatud rantkere nurgakuju. Näpujälge 

võime näha ka sama nurgakatke rantkere välispinda katval joonvajutusel. Kuid mainimist 
                                                 
7 Pottsepakeder levis Eestis nähtavasti 11.–13. sajandil ning see püsis sajandeid suhteliselt sarnase kujuga, 

põhilisteks erivormideks olid käe või jalgadega pöörlemapandav vorm (vt nt Amman 2006: lk 171). Neist 
viimane võimaldas produktide vormimisel alaliselt tarvitada mõlemat kätt ning tõstis seega produktiivsust 
veelgi (Haak, Heinloo 2007: 31–32). Tänapäeval võib kedra pöörlemapanemiseks tarvitada elektrit. 
Vanasti tõukas meister jalgadega hooratast, see pani pöörlema ka ülemise plaadi koos nõuks vormitava 
savikamakaga (Kuuskemaa 2006: 20). 
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väärib veel üks oluline asjaolu: nimelt on juba väljapoole pööratud rantkere servalt savi 

voolimisvahendiga vähemaks kärbitud ning sellise võtte läbiviimiseks pidi rantkere veel 

igal juhul niiske olema. Niiske kererandi lisamist praktiseerisid pottsepad arvatavasti kuni 

umbes 17. sajandi keskpaigani, sest sajandi teisest poolest on plaadiosadele lisatud 

üldreeglina juba kuiv kererant, mis kahliplaadist purunemise korral hõlpsasti eraldub, nagu 

näiteks barokkstiilis musta tornahju plaat- ja servakahlite puhul. Kuid rosettahju plaatkahli 

korral pole mingeid märke sellest, et rantkere oleks liitekohast lahti tulnud. See viitab minu 

arvates küllaltki kõrgele kvaliteedile ning professionaalsetele valmistamisvõtetele. 

Lõppjäreldus seisneb antud juhul selles, et kvaliteetse liitekoha saamiseks, nagu 

vaatlusaluse eksemplari puhul, pidi pottsepp plaadiosale lisama kererandi, mis polnud veel 

päris kuiv. 

 

Rosettahju plaatkahlile on üsna iseloomulik kererandi suuava, mis laieneb tasapisi plaadi 

suunas. Rantkere serv pöörati väljapoole nähtavasti peale kere liitmist kahliplaadiga ning 

vooliti välja käsitsi, sest see on kohati ebakorrapärase kujuga. Kõnesoleva plaatkahli 

kererandi ja plaadiosa kokku liitmiseks lisati kinnitussavilint nende liitekoha sise- ja 

välispinnale (joon. 127).8 Neist esimese silumine toimus vaid suur sõrme abil ning teine 

siluti esiteks sõrmedega, nagu tõendavad välimisel liitekohal olevad sõrmetõmbejäljed. 

Kvadraadi kujulisele kahliplaadile ühtlaste mõõtmete andmiseks ja üleliigse savi 

eemaldamiseks viimistleti selle servi veel omakorda voolimisvahendiga, millega tõmmete 

tegemisel arvestati tõenäoliselt kahlimatriitsikülje proportsioonidega. Voolimisvahendi 

materjaliks võis olla eelkõige puit, sest raudnoa korral omaksid üleliigse savi 

eemaldamisest pärinevad tõmbejäljed arvatavasti siledamat pinda. Igasuguseid pottsepise 

juures kasutatavaid šabloone leitakse üldiselt harva ning peamine põhjus peitubki nende 

materjalis, milleks on puit, mis pinnases hästi ei säili. Puit oli ka samas hõlpsasti töödeldav 

materjal ning sobis seega šablooni valmistamise tarbeks hästi, kuid peale puušabloonide 

kasutati pottsepise juures ka luušabloone (Haak, Heinloo 2007: 33), nagu tõendab Viljandi 

keskaegse pottsepaahju lähedalt leitu (Tvauri 2000: 22, vt joon. 2). 

 

Otsustades Lutsu teatrimajast leitud medaljonkahlite põhjal (vt tab 1: 2–48), hakati sisemist 

kinnitussavilinti tarvitama juba Poola ajal. Valdavaks muutus selle kasutamine, nähtavasti 

seoses sellega, et kuiva või enam-vähem kuiva rantkere kinnitamine kahe savilindi abil oli 

                                                 
8 Üldreeglina oli välimine kinnitussavilint alati paksem kui sisemine. 
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märgatavalt lihtsam (joon. 113), kui niiske kererandi9 liitmine vaid välimise 

kinnitussavilindi abil (vt nt joon. 11, 13, 18: 2 ja 93: 2). Selle vägagi professionaalse 

valmistusvõtte üleminek lihtsamale võis olla seotud Rootsi ajal kasvanud nõudlusega 

kahhelahjude järele, kuid tegu võis olla ka tüüpilise arenguga tootmisprotsessides, kus 

üleminek tellimustöölt masstoodangule tõi endaga kaasa töövõtete lihtsustumise ja sageli 

ka kvaliteedi languse.10 Sellest tulenevalt kujutas üleminek endast pigem paratamatust, sest 

pottseppmeister oli sunnitud ühe ahjukahli valmistamisele kuluvat aega vähendama, et 

selle hinda alandada. Vastupidiselt 16. sajandile pidid pottseppad 17. sajandil valmistama 

ahjukahleid korraga suures koguses ehk masstoodanguna, Tartu puhul eriti 17. sajandi 

teisel poolel, nagu tõendavad näiteks arvukad Lutsu teatrimaja baroksed kahlileiud, kuid 

see tõi paraku kaasa keerukamate valmistamisvõtete kaotsimineku. Üldiselt on ahjukahlite 

valmistamisvõtete puhul täheldatav areng, milles keerukad valmistamisvõtted muutusid 

järjest lihtsamaks, et võimaldada pottsepal valmistada korraga võimalikult palju 

ahjukahleid. 

 

Peale vormimist pidid produktid kuivama, et neist eralduks põletamist takistav niiskus. 

Kuivamisel leidis aset toorete saviesemete kahanemine, mis sõltus eelkõige nende 

veesisaldusest Üldreeglina vähenevad “rasvased” ehk palju vett siduvad savimassid 

tunduvalt rohkem, kui “lahjad” ehk liivased savid (Jakó 1933: 39). Kuivamisel 

ahjukahlitesse tekkinud väiksemate mõrade täitmiseks tarvitati mõnikord vedelat, 

pudrulaadset glasuuri, mille toon võis ühtida vaatepinnal olevaga (joon. 128 ja 129). 

Eelkirjeldatud töövõte kasutamine oli Lutsu 2 leiuainese põhjal jälgitav ainult ühe Rootsi-

aegse ahjukahli (TM A 178: 39) korral. Produktide õhkkuivaks kuivamisele ja nende 

mõrade täitmisele järgnes ettepõletus, mis viidi läbi enne glasuurimist. Põletuse jooksul 

kahanes savi veel omakorda umbes 10–15% (Majantie 2007: 45), millest tulenevalt 

kahanesid teoreetiliselt ka plaatkahlis (TM A 178: 39) olnud mõrad. Rootsi-ajal teostati 

ettepõletus ja muud põletused harilikult põletusahjus ning selle vältel olid tooted (nt 

kausid, graapenid, liuad, graapenpannid, ahjukahlid jne) laotud üksteise otsa (vt nt 

Mührenberg 2006: joon. 3). Tarbekeraamika põletamine koos ehituskeraamikaga oli tollal 

üsna tavaline nähe ning ühes põletusahjus olid korraga koos nii ette- kui ka 

glasuuripõletust vajavad produktid. Eeltoodut saab hõlpsasti argumenteerida näiteks 

plaatkahli (TM A 178: 36, 9801, 9825, 9291) kererandile – ettepõletuse vältel – voolanud 

                                                 
9 Niiske, otse kedralt võetud rantkere liideti plaadiosa pöördele tihti 15. ja 16. sajandi ahjukahlite korral. 
10 Andres Tvauri kirjalik teade autorile 18.02.2010. 
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helepruuni glasuuri abil (joon. 130: 1, 2). Niisugust glasuuri tarvitati sageli just 

tarbekeraamika sisepindade glasuurimiseks. Märkimisväärne on see, et glasuur on 

voolanud vaid plaatkahli sisepinnale ja kererandi külgedele, millest tulenevalt asetati 

ahjukahlid ettepõletuse ajaks põletusahju vaatepind allapoole või külili püstiasendis, et 

ennetada selle praakumist sobimatute glasuuritoonidega. On loomulik oletada, et 

asetamisel põletusahju pandi ettepõletust vajavad produktid allapoole ning glasuuripõletust 

vajavad tooted ülespoole. See oli vajalik eelkõige selleks, et vältida teistkordsele põletusele 

minevate toodete kokkukleepumist toorpõletusele minevatega. Toodete kokkukleepumine 

glasuuripõletusel oli siiski üsna tavaline nähe (joon. 131: 1, 2). Ettepõletuse temperatuur 

oli tunduvalt madalam kui glasuuripõletuse oma, jäädes Leo Rohlini järgi 800–1000°C 

(Rohlin 2003: 243–244) ning Géza Jakó järgi 900–950°C piiresse (Jakó 1933: 2). Põletuse 

ajal tuli põletusahju temperatuuri hoida võimalikult konstantsena (Maier 2002: 26). Peale 

toorpõletust olid tooted veel poorsed ning imasid kergesti vett, mis omasoodu lihtsustas 

glasuurimist (Rohlin 2003: 244). Põletamata savi on üldreeglina hall, pruun või punakas 

ning valmisprodukti värvitoon tekib alles põletamisega (Herold 1990: 79). Produktide 

värvust mõjutavad ka savile valmistamisprotsessi käigus lisatud komponendid (Russow 

2006: 31). Kasutatav tooraine võib sisaldada orgaanilisi või anorgaanilisi värvivaid 

ühendeid, millest esimesed põlevad põletuse käigus ära. Savimassis olevate värvivate 

anorgaaniliste lisandainete hulk ja liik, põletustemperatuur ning ahju atmosfäär põletamisel 

ja jahtumisel on valmisprodukti värvitooni kujunemisel olulised. Produktid muutuvad 

piisavate raudoksiidi osakeste ja oksüdeeriva atmosfääri juures põletamisel ja jahtumisel 

punaseks, kuna rauaühendid moodustavad läbi hapnikuga rikastumise punase 

raud(III)oksiidi (Herold 1990: 79–80). Põletamisel hapnikurikkas keskkonnas võib 

muidugi tekkida ka pruunikas või helehall savi värvus (Tvauri 2005: 120). Hapnikuvaese 

redutseeriva ahju atmosfääri korral tekib must raud(II)oksiid ning produktid omandavad 

musta, halli või laigulise värvitooni (Herold 1990: 80). Produktide mustaks värvumist 

soosib ka vaigurikka põletusmaterjali, nagu näiteks nulukäbide kasutamine (Maier 2002: 

26). 

 

Glasuurimistehnika sai Põhja-Euroopas tuntuks 13. sajandil, kuid glasuurimine ei levinud 

siiski laiemalt enne 15. sajandit (Tunzelmann von Adlerflug 1933: 8). Näiteks Pirita 

kloostri nõudel tuli Jaan Tamme järgi sisepindade glasuurimine kasutusele juba 15. 

sajandil, kuid paralleelselt glasuuritud toidunõudega tarvitati 15. sajandil hulgaliselt ka 

glasuurita nõusid (Tamm 1987: 98). Glasuuride tarvitamise praktiliseks põhjuseks oli 
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näiteks poorsete savinõupindade tihendamine, et vähendada nõnda nende veeimavust. 

Ahjukahlite puhul teenib see aga pigem vaatepinna ilustamise eesmärki, kuna näiteks 

Poola ajal tarvitati ka glasuurimata kahleid (joon. 66: 1, 67, 68: 1 ja 69: 1). Sisuliselt on 

glasuurid keraamilisele pinnale sulatatud õhukesed klaasjad kihid: need koosnevad klaasi 

põhiosadele vastavalt ränidioksiidist ja sulandajana metallioksiididest, et kvartsliiva 

kergemini sulatada. Üldiselt võime eristada värvilist ja värvitut, läbipaistvat ja katvat 

glasuuri. Ühe ilmselt vanima ahjukahlite ja savinõude glasuurimistehnika puhul kaeti kuiva 

põletamata produkti vaatepind esmalt savi baasil valmistatud oksiide sisaldava värvaine 

ehk angoobiga – see põles ettepõletuse käigus eseme pinnale. Seejärel kanti valge 

angoobi11 peale glasuurimass ja põletati teist korda (Tvauri, Metsallik 2007: 179). 

Säherdusel viisil ilustatud vaatepindadega ahjukahlite glasuur on üldiselt halvas 

seisukorras eelkõige väga vanade eksemplaride puhul, kuna angoobsavi kipub sageli koos 

seda katva glasuurikihiga kahlipinnalt täielikult maha kooruma (joon. 5: 1, 2). Nähtuse üks 

peamisi põhjuseid on see, et angoobsavi takistab glasuuripõletuse käigus savikeha ja 

glasuuri vahele ühendava vahe- ehk puhverkihi teket, mis tähendab seda, et glasuur ei saa 

tungida osaliselt savikehasse (Rohlin 2003: 244). Pinnases olles tungib aga kahli katkesse 

glasuurimata pindade vahendusel niiskus, mis jääb katkesse osaliselt pidama, kuna ei pääse 

angoobitud ja glasuuritud kahli välispinnast enam välja. Tegu on sellise kumulatiivse 

protsessiga, mille käigus angoobsavi koos sellel oleva glasuurikihiga ajapikku niiskuse 

toimel lihtsalt maha koorub. Seega võib jääda mõningate vanade kahlieksemplaride puhul 

mulje, nagu poleks nende pind üldse glasuuriga kaetud olnudki, kuid alati see siiski paika 

ei pea. Millalgi 16. sajandi jooksul on ahjukahlite tootmises toimunud murrang ning on 

õpitud valmistama heledaid glasuuritoone (nt heleroheline) ka ilma angoobsavi abita, nagu 

tõendavad näiteks Poola-aegne plaat- (joon. 59: 1), serva- (joon. 42) ja vöökahhel (joon. 

58: 1, 2). Seoses eelviidatud plaatkahliga on märkimisväärne see, et selle korral pole 

glasuurikihi ja savikeha vahele tekkinud korraliku puhverkihti, mis võis olla esmajoones 

seotud selle glasuuri harva esineva koostisega. 

 

Angoobsavid on reeglina valged peeneteralised savimassid, mida saab värvida 

pigmentidega. Eestis angoobsavisid looduslikult ei esine, küll on aga neid keraamika 

valmistamise tarbeks imporditud, kuid sedagi suhteliselt väikestes kogustes. Näiteks Rootsi 

ajal tarvitati imporditud angoobsavisid tarbekeraamika täiendava kaunistuselemendina, 

                                                 
11 Valge värvitooni annab angoobile tsirkoon- ja tinaoksiid (Rohlin 2003: 284). 
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kuid ehituskeraamika puhul neid reeglina ei kasutatud. Valge angoobi kasutamine oli 

eelkõige seotud tellispunaseks põleva saviga ning angoob täitis põhiliselt glasuurvärvi 

heledamaks muutmise ja intensiivsuse tõstmise ülesannet. Ilma angoobita tekkis näiteks 

oliivrohelisest värvist tugev sügavroheline (Roth Heege 2007: 371). Säherdust 

glasuurimistehnikat rakendati ahjukahlite puhul tihti näiteks 15. sajandil (joon. 5: 1, 2), 

kuid hiljem, 16. sajandi esimesel poolel juba tunduvalt harvemini. Analoogsel viisil 

angoobiti ja glasuuriti ka uusaegset tarbekeraamikat. Küllaltki hästi näitlikustab seda üks 

Saksamaalt Gravenhorsti tsistertslaste kloostrist leitud graapen, mis on esmalt üleni 

valgeks angobeeritud ning seejärel on selle sisepind omakorda roheliseks glasuuritud (vt 

Tiemeyer 2007: joon. 7). Peale üle valge angoobi glasuuritud ahjukahlite olid levinud ka 

kahlid, mille vaatepind oli kaetud ainult valge angoobsavikihiga (vt Roth Heege 2007: 

värvijoon. 9 ja Biermann et al. 2010: joon. 22: 8). Säherdusel viisil ilustatud ahjukahleid 

esineb näiteks Saksamaa (Biermann et al. 2010) ja Šveitsi ahjukeraamika leiukompleksides 

(Roth Heege 2007: 371), kuid Tartus on sellised eksemplarid tundmatud. Lisaks eespool 

tutvustatutele esineb ka selliseid ahjukahleid, mille vaatepind oli küll tervenisti angoobiga 

kaetud, kuid ainult osaliselt glasuuritud. Üks säherduse teostusega kroonkahhel (vt samas: 

värvijoon. 10) on leitud näiteks Šveitsist Zugi vanalinnast. Selle sügavroheliseks 

glasuuritud kroonkahli peavälja kohal, müürisakmes on ühe daami rinnapilt, mis pole 

vastupidiselt peapildile glasuuritud, vaid see on jäetud hoopis valgeks angobeerituks ja 

peale glasuuripõletust on see „külmalt“ maalitud (samas: 371–372). 

 

Keskajal tarvitati palju soolaglasuure, mis andsid pinnale pruunika tooni. Koos 

renessansiga tuli kasutusele leheroheline, barokiga must glasuur ja polükroomsed  

ornamendimaalingud (Kuuskemaa 2006: 21). Peamiseks erinevuseks 14.–15. ja 16. sajandi 

ahjukahlite juures on glasuuri erinev koostis: varasemate plaatkahlite glasuurimisel ei 

tarvitatud veel vaselisandit, mis läbipaistva pliiglasuuri roheliseks värvis (Vunk 1996: 39). 

Pliiglasuurid koosnesid pliisisaldusega ühenditest, nagu näiteks mennik ja pliiläige (Strauss 

1969: 14). Pruuni glasuuri saamiseks lisasid pottsepad pliiglasuurile rauaoksiide ning 

rohelise glasuuri saamiseks omasoodu vaskoksiidi (Tvauri, Metsallik 2007: 178). 

Vaselisandi tarvitamine võimaldas alandada glasuuripõletuse temperatuuri ning ilmselt 

sellepärast leviski nii laialt (Vunk 1996: 39). Hiljemalt Poola ajal hakati tarvitama ka 

sinakas-rohelist glasuuri (joon. 82–84 ja 86), mis koosnes peale vaskoksiidi ka 
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koobaltoksiidist. Must glasuur12 saadi omakorda pliiglasuurile pruunkivi ja rauaoksiide 

lisades (Strauss 1969: 14). Gustav Weissi järgi tuli peaaegu musta glasuuri saamiseks 

põhiglasuurile lisada oksiidisegu, mis koosnes koobaltoksiidist (31,0%), kroomoksiidist 

(7,0%), rauaoksiidist (36,2%), mangaanoksiidist (12,0%) ja nikkeloksiidist (12,8%). 

Teadagi ei saa tänapäevaseid glasuuriretsepte ilma kitsendusteta vanale kahliglasuurile üle 

kanda, kuid võib eeldada, et selle valmistamisel siiski rohkelt mangaanoksiidi tarvitati, 

kuna pruunjasmust värvus tekib läbi mangaanoksiidi aurustumise kõrgetel temperatuuridel. 

Suuremates kogustes värvib mangaanoksiid glasuuri kiiresti mustaks (Dittmar 2007: 202–

203 ja seal viidatud kirjandus). 17. sajandi teisele poolele ja 18. sajandile omase valge 

glasuuri saamiseks tarvitati toorglasuuri põhikoostisosana tinaoksiidi (Strauss 1969: 14). 

Erinevalt pliiglasuuridest vajasid tinaglasuuriga kaetud produktid põletamist tunduvalt 

kõrgemal temperatuuril (Hoffmann 2001a: 102). 

 

Ettepõletatud ahjukahlite glasuurimisel kaeti nende vaatepind vedela, hästi segatud 

pudrulaadse toorglasuuriga, mis peale vee aurustumist nende pinnale kuivas (Herold 1990: 

90). Glasuuripõletusel – temperatuuril 900–1450°C – leiab aset moodustunud glasuuri 

kinnitumine tootele ning glasuuri ja savikeha vahele neid ühendava puhverkihi teke 

(Rohlin 2003: 244). Põletusel mõjutavad glasuure näiteks nõgi ja põletamisgaasid, mis 

võivad glasuurides esile kutsuda vigu, nagu näiteks augud, mullid (joon. 132), plekid, 

mustenemine, suitsuga rikkumine (joon. 47: 1, 2, 3), matiks muutumine (joon. 133) jne 

(Jakó 1933: 47). Produktide kuumutamisel põletusahjus – ette- ja glasuuripõletuse käigus – 

leidis aset nende savimassi osaline sulandumine ehk paakumine (Kriiska 2008: 189). 

Üldiselt pole võimalik pottsepasaadusi põletada väga kõrgete temperatuuride juures, sest 

nende materjal hakkab kergesti vormi muutma ja sulamagi (Jakó 1933: 2). Aeg-ajalt esineb 

ka seda, et ahjukahlid ja tarbenõud sulavad põletusahjus omavahel täiesti kokku (vt Döry, 

Schäfer 2006: joon. 5: b). Glasuuritud punasavikeraamika kahekordne põletamine oli 

Rootsi ajal pottsepatöökodades küllaltki tavaline nähe ning seda valmistamistehnikat 

rakendati ühtviisi nii tarbe- kui ka ehituskeraamika korral (Tvauri, Metsallik 2007: 185). 

 

 

 

 

                                                 
12 Publikatsioonides nimetatud ka tumepruuniks glasuuriks (nt Tvauri, Metsallik 2006; 2007). 



 48 

2. Reformatsioonieelsed ja -aegsed kahlileiud 
 

2.1. G-ruumi Maarja roosi kujutisega servakahhel 

 

Juba ainuüksi valmistamisvõtete põhjal võib ühtedeks Lutsu teatrimaja vanimateks 

kahlileidudeks pidada I keskaegse elamu ruumist G (joon. 2) leitud katkendeid TM A 178: 

7987 ja 8268 (joon. 5: 1, 2), neist esimene omab leiuandmeid: „1.–2. meeter. Varisenud 

sein“ ja teine on leitud teisest täitekihi meetrist. Hoolimata erisugustest leiuandmetest 

pärinevad need siiski ühelt ja samalt esemelt. Fragmendi TM A 178: 8268 põhjal oli 

ilmselt tegu servakahliga, mille rumbat kattis selge riidejäljend. Mõõtudest õnnestus 

kindlaks määrata vaid plaadi paksus, milleks on 0,8–1,5 cm. Trakteeringualuse servakahli 

savimass oli läbi põletamise hapnikurikkas keskkonnas omandanud beeži värvitooni ning 

selle vaatepind oli algselt üle valge angoobi heleroheliseks glasuuritud. Angoobsavi 

esinemist võib lugeda Tartu ahjukahlite puhul reeglina kindlaks impordi tunnuseks, kuna 

säherdust savi kohapeal ei leidu ning pole ka teada, et selliseid ahjukahleid oleks 

imporditud valge angoobsavi abil siin valmistatud. Vaatlusalust roseti kujutisega 

servakahli katket kaasleidude abil usaldusväärselt ajandada ei saa, kuna see pärineb 18. 

sajandi esimesel poolel ladestunud täitekihist. Dateerimiseks tuleb otsida esmajoones abi 

päritolumaa kirjandusest, sest pole just suuremat kahtlust, et vaadeldav servakahhel on 

jõudnud Tartu linna seoses hansakaubandusega ning pärineb seega arvatavasti kusagilt 

Saksa aladelt. Saksa autorite andmetel on Baltimaadesse keraamikat sisse veetud eeskätt 

Lübecki kaudu koos muu importkaubaga (Trummal 1992: 13 ja seal viidatud kirjandus). 

Saksa ahjukahlid nagu ka kivikeraamika täitsid keskajal Läänemere ühiskonnas nii 

sotsiaalset rolli kui ka tarbefunktsiooni (Gaimster 1999b: 59). 

 

Näiteks Šveitsis on 15. sajandi teisest poolest pärinevate ahjukahlite esikülg reeglina 

kaetud valge angoobiga ning see veel omakorda sügavrohelise pliiglasuuriga (Roth Heege 

2007: 371). Üks analoogsel viisil glasuuritud Saksamaalt Hiddensee tsistertslaste kloostrist 

teadaolev kahlifragment (vt Biermann et al. 2010: joon. 21: 4) on samuti dateeritud 15. 

sajandi teise poolde (samas: 305). Nii võiks ka Tartu kahlileid olla ajandatav 15. sajandi 

teise poolega. Tõenäoliselt on meil tegu reformatsioonieelsest ajast (usu-uuendus jõudis 

Eestisse 1520. aastate alguses) pärineva kahlileiuga, sest hilisemale ajale pole enam valge 

angoobi tarvitamine glasuuri helendamiseks või intensiivsuse tõstmiseks enam sedavõrd 
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karakteerne. Rohelise glasuuri kandmine otse savikehale on sisuliselt jälgitav kõikide 

allpool käsitlusele tulevate ahjukahlite korral. Esimeste kaunistustega ahjukahlite kohta on 

näiteks Erki Russow arvanud, et need hakkasid ahjupottidele lisanduma 15. sajandi 

lõpukümnenditel ja 16. sajandi alguses (Russow 2005: 147), kuid võimalik, et juba 

tunduvalt varem. Tartu varasemate kahlileidude kohta on seni arvatud, et need pärinevad 

16. sajandi teisest veerandist (Haak, Heinloo 2007: 37), kuid autorid pole oma seisukohta 

millegagi põhjendanud. Näiteks Riias tõendavad üksikud hilisgooti kahlifragmendid 

kahhelahjude ladumist 15. sajandi lõpus või vahetult peale 1500. aastat (Ose 2009: 229). 

 

Servakahli vaatepind oli ilmselt ilustatud Neitsi Maarja süütuse sümboli, kuuelehelise 

lihtsustatud Maarja roosiga. Roose on peetud Jeesus Kristuse verepisaratest sündinuks 

(Raam 1980: 67). Maarja roos kui populaarne ornamendimotiiv oli mõnikord ka 

ühemõikaliste, ümarõlgsete roiete reljeefseks dekooriks (Tiirmaa 1985: 74, joon. 2: 9), 

kuid see oli levinud ka 16. sajandi etikukividel (Kuuskemaa 2006: 16, vt lk 16). 

Vaatlusaluse servakahli katke dekoori võib lugeda konfessionaalses mõttes suhteliselt 

neutraalseks, kuid usupuhastuse-eelse kahhelahju algse pildiprogrammi kohta pole 

võimalik siiski mingeid järeldusi teha. Seoses reljeefiga on mainimisväärne ka see, et 

Tartust on Lossi tänavalt leitud üks Lutsu tänava omale väga sarnase roseti kujutisega 

plaatkahhel (vt Metsallik 1985a: lk 29), mis on dateeritud 16. sajandisse (samas: 29). 

Käsitletud servakahhel (TM A 178: 7987, 8268) tõendab üksikute kahhelahjude ladumist 

Tartus 15. sajandi teisel poolel või päris lõpus. Eespool väljapakutud dateeringus pole 

põhjust kahelda, kuna I keskaegse elamu ruumi G täitekiht sisaldas vägagi eriaegseid 

esemeleide, mille hulgas oli isegi 14. sajandist pärinevaid ammunooleotsi (joon. 6: 1, 2)13 

ja keskaegne14 kirvepea (joon. 7). Tähelepanuväärne on ka see, et mõlema ammunooleotsa 

ja kirvepea leiuandmed – G-ruumi täitekihtide 3. meeter – on ühtivad, millest tulenevalt on 

need arvatavasti koos uusaegse täitekihi tarbeks läinud pinnasega kusagilt vanalinna alalt 

18. sajandi esimesel poolel üles kaevatud. Analoogsel viisil on ilmselt ruumi G täitekihti 

sattunud ka Maarja roosi reljeefiga servakahhel TM A 178: 7987, 8268. 

 

 

 

 

                                                 
13 Dateering Ain Mäesalu 12.05.2010. 
14 Andres Tvauri suuline teade autorile. 
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2.2. B-1-ruumi Apostel Pauluse reljeefiga kroonkahhel 

 

Üks erakordselt kauni kunstilise teostusega kroonkahhel TM A 178: 3502, 3516 (joon. 8) 

tuli päevavalgele I keskaegse elamu ruumi B-1 (joon. 2) täitekihtide 3. meetrist koos 

mitmete teiste harvemini esinevate kahlileidudega. Harulduse roheliseks glasuuritud 

reljeefil on kujutatud külgvaates meesterahva rinnapilti, mis omab küllaltki teravat profiili. 

Mees kannab õlalt nööbitud voldilist kuube ning tal on lühikesed lainjad juuksed ja lainjas 

habe. Tema pea taga asetseb pühakutele iseloomulik aupaiste ning tema pilk on suunatud 

paremale. Kõrgema reljeefiga pühakupea paikneb kroonkahli keskosas oleva 

madalreljeefse medaljoni keskel, haarates enda alla peaaegu kogu selle pinna. 

 

Pühakupeast paremale ja vasemale jäävad medaljoni sisemuses paiknevad seletavad 

tekstid, mille abil saab reljeefil portreteeritud pühaku kergesti identifitseerida. Selliseid 

pealiskirju, mis reljeefil kujutatut lähemalt kirjeldavad, esineb renessansiaja ahjukahlitel 

päris tihti. Tekstid olid mõeldud ka selleks, et rõhutada reljeefil kujutatu kokkulangevust 

portreteerituga. Portreteeritu suurt auväärsust tõstab antud juhul esile pühakutele 

iseloomulik nimbus (Hoffmann 2007b: 354). Medaljoni sees vasemal kirjaväljal oleva sõna 

esitäht on jäänud liiga paksu glasuurikihi alla ning pole seega hästi loetav. Talle järgnevad 

tähed „POS“, mis on hästi loetavad ning neile järgneb omakorda üks halvasti loetav täht, 

mille reljeef pole vormimisel korralikult näha jäänud. Sõna viimased tähed on hästi 

äratuntavad ning nendeks on „E“ ja „I“. Lisades selle sõna esitäheks „A“ ja viiendaks 

täheks „T“ tuleb kokku sõna „APOSTEI“ ehk apostel. Paremal olnud sõnast on paraku 

loetavad ainult kolm viimast tähte „LVS“, kuna üks küllaltki suur katke on kroonkahlist 

puudu. Paremal kirjaväljal olevate viimaste tähtede põhjal pole just raske ära arvata, et 

mõeldud on Paulust. Täispikkuses tekst nägi eeltoodust tulenevalt välja selline: „APOSTEI 

PAVLVS“. Apostel Pauluse reljeefiga kroonkahli laiuse saab küllaltki täpselt ära tuua: 

18,5 cm. Kahli kõrguse kohta võib öelda, et säilinu põhjal saab välja mõõta vähemalt 13,5 

cm. Kuid tervena oli see tunduvalt kõrgem ning võis omada kõrgust umbes 17–18 cm 

ringis. Kumera toetusrandi laiuseks keskkohast on 2 cm ning see on servade suunas 

kitsenev. 

 

Puuduva kroonkahli katke kohta võib öelda esiteks seda, et Lutsu 2 A-, B-1-, D- ja G-

ruumi (joon. 2) uusaegsed täitekihid seda endas ei sisaldanud, kuna järeltööde käigus peale 

päästekaevamisi seda leida ei õnnestunud. C-ruumi kohta võib öelda, et puuduolevat katket 
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vähemalt 1. täitekihi meetris polnud ning asetsemine vaatlusaluse ruumi teistes meetrites 

on leiuainese koha pealt vähe tõenäoline. Samas oli puuduv kroonkahli katke ka liialt suur, 

et oleks võinud B-1-ruumi kaevamisel lindil märkamatuks jääda. Seega võib öelda 

kroonkahli kohta seda, et selle esimene purunemine ei leidnud aset B-1-ruumi 3. meetri 

täitmisel vaid hoopis tõenäoliselt kohe pärast ahju lammutamist või selle vältel. Kuna 

kroonkahlid on dekoratiivsed kahhelahju servade ehisdetailid ning üldreeglina suhteliselt 

sageli vaid lühikese toetusrandi ja tavalise ahjusaviga kinnitatud on nende hea säilivus 

kultuurkihis üpris tavapärane nähtus. Kroonkahlid olid muuhulgas ka esimeste 

ahjudetailide hulgas, mis ahju lammutamise käigus eemaldati juba seoses sellega, et need 

hõlpsasti võrreldes muuga lahti tulid. Apostel Pauluse reljeefiga kroonkahli teise 

purunemise kohta võib öelda seda, et see purunes B-1-ruumi 3. täitekihi meetrisse sattudes 

vähemalt kolmeks katkeks, kui mitte enamaks. 

 

Arvatavasti on kroonkahli reljeefi eeskujuks kasutatud mõnda graafilist lehte ning selle 

puureljeefi (positiivi) valmistajaks oli mõni Saksamaa kutseline vormilõikaja. Graafiliste 

eeskujude levikut soodustas eelkõige trükitehnikate nagu puulõige, vaselõige ja 

radeerimine kasutuseletulek, mis tegi võimalikuks modernsete vormide ja piltide kiire 

ülekandmise. Trükigraafika võimaldas suursuguste ning kaunite reljeefidega matriitside 

valmistamise, mille käigus kandis vormilõikaja eeskujupildi üle puidust toorikule. 

Puureljeefe kasutasid pottsepad omakorda savimatriitside ehk negatiivide vormimiseks, 

tehes positiiviga jäljendi niiskesse savisse ning saades seeläbi terve seeria identseid 

kahlimudeleid (negatiive) (Rosmanitz, Stelzle-Hüglin 1994: 58). Puulõiget rõhutavad 

eelkõige Pauluse kuue voldid ning tema lainelised juuksed ja habe, mis omavad väga 

kenasti lõigatud profiili. Positiivi jaoks oligi puit kõige sobivaim materjal, kuna see on 

küllaltki hõlpsasti töödeldav ning võimaldab valmistada kauneid ja detailirikkaid reljeefe, 

mille tegemine teistsugusest materjalist polekski mõeldav (selle kohta, kuidas graafilisest 

eeskujust sai täpselt savireljeef vt Ring 2007: joon. 6: a–e). Selliste kaunite 

hiliskeskaegsete rinnapiltide bareljeefis modelleerimise kunst, nagu ka plastiline töö, läks 

17. sajandil kaduma, kui leidis aset üleminek barokile (Strauss 1969: 178). 

 

Apostel Pauluse reljeefiga kroonkahli valmistamiseks oli tarvitatud ühepoolset 

teravareljeefilist matriitsi, millesse oli surutud ehk topitud riidelapiga kaetud savitükk.  

Võtte kasutamisest annab tunnistust kroonkahli sisepinnal olev riidejäljend (joon. 9), mis 

on tekkinud savitüki surumisel matriitsi. Peale vormimist on kahliplaadi ülemine kaarjalt 
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lõpetatud serv ning plaadi parem ja vasem külg üleliigsest savist arvatavasti noa abil välja 

lõigatud. Seda on tehtud plaadiosa siseküljelt, kuna kohati on selle käigus silutud 

riidejäljend ning lõikekohad kroonkahli plaadiosa ülemisel kaarjal serval on sissepoole 

kaldu. Paralleelselt kroonkahli plaadiosaga on valmistatud ka selle toetusrant, mille 

valmistamise tarbeks on kasutatud ühte umbes 18 cm pikkust savilinti. Vaadeldava 

perioodi valmistamisvõtete põhjal pole suuremat kahtlust, et kroonkahli niiskele 

plaadiosale lisati niiske toetusrant, sest sama ahju medaljonkahlitele oli lisatud ju ka niiske 

rantkere (vt peatükki 4). Toetusrandi profileerimine toimus vaatlusaluse kahli puhul 

sõrmedega nagu ka selle kinnitamine sõrmetõmmete abil (joon. 9). Veel annavad niiske 

toetusrandi lisamisest tunnistust sellel olevad näputõmbe- ja näpujäljed. Toetusrandi 

lisamise käigus on maha silutud ka selle vahetus läheduses olev riidejäljend, mis on kindel 

tõend selle kohta, et plaadiosa oli selle lisamise hetkel veel niiske. Kroonkahli põletused on 

teostatud hapnikurikkas keskkonnas, nagu viitab ka helepunane savitoon. 

 

Analoogseid apostel Pauluse reljeefiga kroonkahleid (vt Schäfer 2000: joon. 191: 5) on 

leitud Põhja-Saksamaalt Stralsundist, Ossenreyerstraße 21 telliskivišahti uuringutel, kust 

koos Pauluse-kroonkahliga leiti ka üks sarnase ehisraamistusega kroonkahhel, millel oli 

tekst: „EIN VIGVR IHESV CRISTI“ (vt Schäfer 2000: joon. 191: 6 ja Hoffmann 2005b: 

joon. 5). Ossenreyerstraße 21 telliskivišaht rajati tõenäoliselt pärast 1453. aastat käimlana. 

Eelnimetatud kahlileiud pärinevad šahti meetripaksusest sõnnikukihist, mis on ladestunud 

hilisel 15. sajandil ja 16. sajandi esimesel poolel (Schäfer 2000: 532–533). Telliskivišahti 

pealmine fekaalikiht oli omakorda ladestunud 16. sajandi kolmandal veerandil ning umbes 

samal ajal oli ka šahti kasutamine lõpetatud ning see täidetud ehitusprahiga (Schäfer 2002: 

237). Ristinimbusega Jeesus Kristust oli samuti kujutatud profiilis, kuid tema pilk oli 

suunatud hoopis vasemale. Stralsundi leidude põhjal saame teada, et kaarjalt lõpetatud 

apostel Pauluse reljeefiga kroonkahli tippu ehtis viljakorv, millest mõlemalt poolt 

lilleväädid alla langesid. Peale kroonkahlite keskosades olevatel medaljonidel kujutatu oli 

nende ehisraamistus täiesti ühtiv. Seega on tõenäoliselt tegu paariskroonkahlitega, 

viimasele viitab ka tõsiasi, et Pauluse pilk on suunatud paremale ning Kristuse oma 

vasemale. Kristuse- ja Paulus-kroonkahlid moodustasid igas mõttes võrdväärse paari, kuna 

Jeesus Kristusest jutustab Piibli uuem osa evangeelium, mis sisaldab 13 Pauluse kirja, kus 

autor on esitanud oma seisukohti, vaateid ja kristluse tõlgendusi. Piibli uuem osa – Uus 

Testament – oli ka luteri usu aluseks, kuid see oli kahtlemata ka katoliiklastel au sees. 
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Arheoloog Heiko Schäferi järgi olid telliskivišahti pealmisest fekaalikihist leitud 

kahlifragmendid kaunistatud enamasti reformatsioonieelsete15 pildimotiividega (vt Schäfer 

2002: joon. 4: a, b, c; 5: a, b, c, d, e; 6: a, b) ning ta on need (väljaarvatud joon. 6b-l 

kujutatu) dateerinud hilisesse 15. või varajasse 16. sajandisse (samas: 231). Siinkohal võib 

mainida ka seda, et Stralsund liitus protestantliku õpetusega 1525. aastal (Hoffmann 

2007b: 346). Analoogselt võib-olla ajandatav ka Tartust leitud apostel Pauluse reljeefiga 

kroonkahhel, kuna see on Heiko Schäferi arvamuse kohaselt ilustatud reformatsioonieelse 

pildimotiiviga (Schäfer 2002: 231) ning sarnaselt Stralsundi leidudele oskuslikult 

originaalmatriitsi abil vormitud. Eelnevast tulenevalt on see otseselt seostatav katoliikliku 

pühakukultusega. Pühakud ei mänginud hiliskeskajal just ebaolulist rolli, nad figureerisid 

ühelt poolt rollieeskujudena, teiselt poolt lohutuse pakkujatena rasketel aegadel. Nende 

pildid olid üheaegselt nii austamise objektideks kui ka kõnetuspartneriteks isiklikes 

kriisisituatsioonides (Hoffmann 2007b: 348–349). Reformatsiooni ideoloogid soosisid 

teadagi Uue Testamendi stseenide, eriti Jeesus Kristuse (Vunk 2000: 168) ja apostel 

Pauluse kujutamist, kuid Stralsundi leiuainesel baseeruv dateering – hiline 15. või varajane 

16. sajand (Schäfer 2002: 231) – viitab antud juhul siiski pigem katoliiklusele. Heiko 

Schäferi dateeringu paikapidavust kinnitab ka ühe Saksamaalt Braunschweigi vanalinnast, 

Turnierstraße 1 leitud apostel Pauluse keskpildiga plaatkahli ajandus, milleks on 15. 

sajandi lõpp kuni 16. sajandi keskpaik (Rötting 1999: 342, vt joon. 10). Eeltoodu annab 

alust arvata, et apostel Pauluse reljeefiga ahjukahlite kasutamine jätkus nii Saksamaal kui 

ka Tartus ka reformatsiooni ajal, sest vaevalt hakkas mõni linnakodanik muidu korralikku 

ahju pelgalt vananenud pildikeele pärast välja lõhkuma (Põltsam-Jürjo 2009: 402). 

Pauluse-kroonkahli ajanduse põhjal ei saa täielikult nõustuda Erki Russowi seisukohaga, et 

ornamenteeritud kahhelahi muutus siinkandis tavaliseks alles 16. sajandi teisel veerandil 

(Russow 2005: 147), pigem on siiski tegu hilise 15. või varajase 16. sajandiga. Kahhelahi, 

millelt Pauluse-kroonkahhel pärineb, laoti ilmselt enne reformatsioonisündmusi, mis 

jõudsid haripunkti 7. jaanuaril 1525, mil Tartus puhkesid rahutused ning toimusid 

pildirüüsted seoses piiskopkonna foogti katsega vangistada protestantlik jutlustaja 

Melchior Hofmann (Tarvel 1980: 36). Ossenreyerstraße 21 leiuaines annab alust arvata, et 

ka Tartus on kroonkahleid analoogiliselt Stralsundiga paariskroonkahlitena kasutatud, kuid 

Kristuse profiilpildiga versiooni Tartu linnast teadaolevalt leitud pole, kuid tõendite 

puudumine ei välista nende esilekerkimist tulevikus. 

                                                 
15 Usu-uuendus algas Saksamaal 1517. aastal, kui saksa vaimulik, usuteadlane Martin Luther vastustas 

patukustutuskirjade müügi. 
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Peale Saksamaa on selliseid apostel Pauluse reljeefiga kroonkahleid teada ka meie 

naabermaadest, näiteks Lätist Riia linna endisest Toomkloostrist (vt Tunzelmann von 

Adlerflug 1933: joon. 13: a, b). Riia linna kroonkahlileidudest oli esimene (a) roheliseks 

ning teine (b) mustjasroheliseks glasuuritud (samas: 22–23). Ühe Riia 16. sajandi Pauluse-

kroonkahli (a) kõrguseks on Konrad Strauss märkinud 17 cm ning laiuseks 16,5 cm 

(Strauss 1969: 256, vt tahv 65: 1).16 Tartu kroonkahliversioon on aga Riia omast 2 cm 

laiem ning selle alumises servas puudub massiivne raamistus (joon. 8). Säherdust 

massiivset raamistust ei esine ka Stralsundist leitud apostel Pauluse ja Jeesus Kristuse 

profiilpiltidega kroonkahlitel (vt Schäfer 2000: joon. 191: 5, 6 ja Hoffmann 2005b: joon. 

5). Peale Pauluse-kroonkahlite on meie naabermaadest leitud ka Kristuse reljeefiga 

kroonkahleid, millest üks (vt Strauss 1969: tahv 57: 3) oli teada näiteks Lätist Jelgava 

muuseumi kogust.17 Saksa keraamikauurija Konrad Straussi järgi oli selle eksemplari 

laiuseks 20,7 cm ning kõrguseks 18 cm (samas: 254). Jelgava Kristuse-kroonkahlile omane 

robustne raamistus varieerub nii reljeefilt kui ka teostuselt tugevasti Tartu Pauluse-

kroonkahli ning Stralsundi ja Riia kahlileidude omast, millest tulenevalt võib selle puhul 

olla tegu kohaliku kahlitoodanguga. Ahjukahlite originaalmatriitsid olid teadagi kallid ning 

seetõttu ei peljatud kahlireljeefidest negatiivi tegemist, et siiski märkimisväärsest suuruse- 

ja kvaliteedikaost hoolimata kahleid toota. Selliseid teisejärgulisi vorminguid tehti 

teadlikult hinnalistest originaalidest aga need levisid muuhulgas ka röövkoopiatena 

(Rosmanitz, Stelzle-Hüglin 1994: 62). Strauss on Jelgava Kristuse profiilpildiga 

dekoratiivkahli dateerinud 16. sajandi teise poolde (Strauss 1969: 254). Jelgava kahlileiu 

dateering annab alust arvata, et originaalmatriitsidega vormitud Kristuse- ja Pauluse-

kroonkahlid polnud enam 16. sajandi teisele poolele iseloomulikud. 

 

Seoses sellega, et arheoloogiliste leidude paiknemine ruumi B-1 täitekihis dokumenteeriti 

meetrite kaupa, oli võimalik ka teisi leide apostel Pauluse-kroonkahliga hõlpsasti seostada. 

Ainukesed leiud, mis pärinevad koos kroonkahliga samast meetrist ning sellega nii 

glasuuritoonilt kui ka savikoostiselt ühtivad on medaljonkahlite katked TM A 178: 3749 

(joon. 10); 3773 (joon. 12); 3783 ja 3786 (vt ka tab 1: 4–7). Mainimist väärib ka see, et 

koos Pauluse-kroonkahli ja medaljonkahlitega leiti samast täitekihi meetrist ka üks Juuditi 

                                                 
16 Tunzelmann von Adlerflugi esitatud sama Pauluse-kroonkahli mõõtmed pole usaldusväärsed (vt 

Tunzelmann von Adlerflug 1933: 23). 
17 Jelgava (Miitavi) muuseum hävis Teises maailmasõjas (Ose 1997: 164). 
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ja Olovernese pea reljeefiga plaatkahhel (joon. 15), üks nappkahli katke (joon. 19: 1, 2), 

üks mängunupp (joon. 14: 1), üks lõike- ja töötlusjälgedega sarvetükk (joon. 14: 2), üks 

Westerwaldi kivikeraamilise õlle- või veinikannu katke (joon. 14: 3) jne. Eeltoodud valik 

kaasleide pärineb ilmselt samuti hiliskeskajast.18 Kui võrrelda apostel Paulusega 

kroonkahlit medaljonkahliga TM A 178: 3749, torkab silma mitmeid sarnasusi. Esimene 

neist on see, et mõlema reljeef on määrdunud sarnase saviga (võrdle joon. 8 ja 10), 

kroonkahli oma nõrgemalt ning medaljonkahli oma veidi tugevamalt. Teiseks on 

glasuuritoonide sarnasus, mis mõlema põhiosast eraldunud katkendi glasuuritooni 

muutumise põhjal pole lihtsalt juhus (võrdle joon. 8 ja 10). Kolmandaks: murdekohtades 

sarnaneb savi nii toonilt kui ka koostiselt. Valmistamisvõtete poole pealt võib esile tuua 

selle, et mõlema sisepinnal olev riidejäljend on sarnane. Eelnev tõendab piisavalt apostel 

Pauluse reljeefiga kroonkahli ja medaljonkahlite pärinemist samast ahjust. 

 

Ruudukujulisi medaljonkahleid (joon. 10) kasutati tõenäoliselt selle reformatsioonieelse 

kahhelahju alaosas ning püstise ristküliku kujulisi medaljonkahleid (joon. 12) omakorda 

selle hulknurkses või kandilises ülaosas. On loomulik oletada, et selle tornahju ala- või 

ülaosa servi ehtisid nii apostel Pauluse (joon. 8), kui oletatavasti ka Jeesus Kristuse 

profiilpiltidega paariskroonkahlid. Medaljonkahlite dekoor oli konfessionaalses mõttes 

täiesti neutraalne ning seega oli nende kasutamine mõeldav nii katoliiklikus kui ka 

protestantlikus miljöös. Medaljonkahlitest laotud ahje tarvitati Tartus edasi ka peale 

reformatsiooni ning seda kuni umbes aastani 1625. Medaljonkahleid võib lugeda alates 

hilisest 15. või varajasest 16. sajandist kuni umbes Rootsi aja alguseni üheks Tartu linna 

levinumaks ahjukahliliigiks, millele on omane suur eri tüüpide mitmekesisus, kuid sageli 

jääb nende päritolu siiski selgusetuks (vt peatükki 4). 

 

 

2.3. B-1-ruumi Juuditi ja Olovernese pea reljeefiga plaatkahhel 

 

Peale reformatsioonieelse apostel Pauluse reljeefiga kroonkahli on I keskaegse elamu 

ruumi B-1 täitekihtide kolmandast meetrist teada ka üks täiesti unikaalse dekooriga 

plaatkahhel TM A 178: 3533, 3534 (joon. 15), mille keskpilt on inspireeritud Vana 

Testamendi apokrüüfilisest „Juuditi raamatust“ ning selle kangelannast Juuditist, kes 

                                                 
18 Hiliskeskaeg algab 15. ja 16. saj vahetusest ja kestab kuni 16. saj keskpaigani (Heinloo 2007: 66). 
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päästis Iisraeli hävitamisest Nebukadnetsari sõjaväe ülempealiku Olovernese juhtimise all 

olevate assüürlaste läbi, võrgutades nende väepealiku pidusöögi ajal ning lüües tal tema 

enda mõõgaga pea maha (vt Juudit, 13, 1–10). 

 

Renessansikahli madalreljeefsel keskpildil on kujutatud 16. sajandile omases rõivastuses 

Juuditit, kes hoiab paremas käes sõjakalt lühikest mõõka ning vasemas käes Assüüria 

väepealiku Olovernese maharaiutud pead. Reljeefil on Juuditit näidatud vahetult peale 

toimepandud tegu ning kaelas ripub tal pärli- ja lülikett. Pärleid kui kõige hinnalisemaid 

juveele on peetud ka lunastuse sümboliks (Ferguson 1990b: 2678). Kuna kangelanna 

juuksed on tanuga kuklaosast kaetud on tema kujutis küllaltki kombeline. Juuditi pead on 

kujutatud külgvaates ning tema pilk on suunatud paremale, kuid keha hoopis otsevaates. 

Säherdusi varieeruvaid vaateid pea ning keha puhul saab põhjendada eelkõige 

pildieeskujuga, mille ülekandmisel kahlireljeefile ei orienteerunud vormilõikaja mitte 

ainult graafilisel eeskujul etteantust, vaid ta võttis muuseas üle ka selle käsituse ja 

ülesehituse detailis (Rosmanitz, Stelzle-Hüglin 1994: 61). Samas kannab selline kohmakas 

ja jäik Juuditi kujutamine endas veel hilisgootikale eriomaseid jooni (Strauss 1969: 175). 

Juuditi-kahli keskpilti ümbritseb kõrgem välimine raamistusliist ja sellest madalamal 

asetsev renessansile omane arhitektuurne raamistus, mille liigendatud balustersambad on 

küllaltki lihtsa kujundusega, omamata mingeid erilisemaid kaunistuselemente. Neile toetub 

ülemist serva ilustav ümarkaar, mille üsna tagasihoidlikeks kaunistuselementideks on 

stiliseeritud akantuselehed. Mõlemad viklid on täidetud degenereerunud taimelehtega. 

Vaadeldav arhitektuurne raamistus, millest harva kõrvale kalduti oli väga tüüpiline püstise 

ristküliku kujulistele renessansskahlitele (Tunzelmann von Adlerflug 1933: 16). Kuna 

vaatlusaluse plaatkahli raamistuse alumine serv pole säilinud, on võimatu öelda, kas seal 

oli kirjaväli postskriptumiga või mitte. Selliste suurte püstise ristküliku kujuliste 

ahjukahlite puhul paiknes kirjaväli sageli just arhitektuurse raamistuse alumises servas (vt 

nt Hoffmann 2001b: joon. 12: 70, 71). Juuditi-kahli mõõtudest õnnestus kindlaks määrata 

vaid laius, milleks on 16,4 cm. Kõrgus polnud paraku täpselt tuvastatav, aga see võis jääda 

umbes 24 cm ringi. 

 

Juuditi-kahli valmistamisvõtete kohapealt vormiti kõige esimesena kahliplaat, mille 

saamiseks suruti vajaliku suurusega savitükk, mis oli kaetud riidest lapiga, negatiivi. 

Savitüki mõõtmed olid nähtavasti veidi suuremad eespool ära toodud kahliplaadi kõrgusest 

ja laiusest ning peale reljeefi ülekandmist toorikule üleliigne savi lihtsalt eemaldati. Õrn 
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riidejäljend, mida võime rumbal kohati märgata, näiteks selles ahjukahliosas, mis jääb 

Juuditi pea pöörde ümbrusesse, annab tunnistust sellest, et pottsepp kasutas selle väga 

kõrge kunstilise väärtusega hiliskeskaegse ahjukahli valmistamisel riidelappi. Mainimist 

väärib ka see, et Juuditi pea pöördel on üks 1,9 cm pikkune ja 7 mm laiune märgistus, mis 

on tõmmatud savisse arvatavasti mingi puupulgaga eristamaks tõenäoliselt seda kahlipoolt, 

kus asetseb vooruse personifikatsiooni pea. Rantkere kinnitamiseks on kasutatud ainult 

välimist savilinti ning selle liitmisviisi puhul oli savi, millest koosnes rantkere, arvatavasti 

veel niiske. Kinnitussavilint on silutud sõrmetõmmetega ning ühtlase plaadiserva 

saamiseks on kasutatud voolimisvahendit. See oli ka kõik, mis oli võimalik säilinu põhjal 

Juuditi-kahli kererandi kohta välja lugeda. Selgusetuks jääb aga rantkere servakuju ja 

pottvoodri paksus. 

 

Vaatlusaluse Juuditi-kahli madalreljeefi pildieeskujuks oli suure tõenäosusega saksa 

kunstniku Barthel Behami (1502–1540) vasegravüür „Juudit Olovernese peaga“ aastatest 

1525–1527 (Hoffmann 2001a: 116) (joon. 16). Barthel Beham liitus juba varakult luterliku 

õpetusega ning seetõttu pagendati ta sünnilinnast – Nürnbergist. Ta kuulus Nürnbergi 

väikemeistrite hulka ning oli elukutselt maalija, vasegraveerija ja joonistaja puulõike jaoks 

(Löcher, Gries 1997: 62). Behami vasegravüüri põhjal saab seda ahjukahlit üsna täpselt 

ajandada, kuna selle vormimiseks kasutatud matriits pidi kindlasti valmima pärast 1527. 

aastat. Sel ajal muutusid ahjukahlid ka aktiivseks usuliste ja poliitiliste tõekspidamiste 

propageerimise vahendiks (Russow 2005: 148). Kahhelahjud religioossete või poliitiliste 

motiividega olid ühiskondliku kommunikatsiooni meediumiteks ja – täiesti Martin Lutheri 

mõttes – kasulikud ilmikute õpetamisel (Hoffmann 2007b: 345). Säherduste trükigraafika 

abil valminud kahlipiltide läbi jõudsid ajastu suurimate kunstnike meistriteosed ka tavaliste 

linnakodanike elutubadesse (Hoffmann 2005a: 59). Reformatsiooniliikumine jõudis 

Eestisse 1520. aastate alguses ehk siis 5–7. aastat enne Behami vasegravüüri valmimist. 

 

Pole kahtlust, et vormilõikaja on Juuditi-kahli graafilise eeskuju kandnud matriitsi puidust 

algvormile üle lihtsustatud kujul, kuna kujutis keskpildil on selgesti keskosa poole kokku 

pressitud (võrdle joon. 15 ja 16). Vaatlusalune Juuditi-kahhel näitlikustab seega hästi, et 

mitte alati ei ühtinud kõik reljeefidetailid graafilise eeskuju omadega, millest tulenevalt 

võidi kujutist ülekandmisel nii lihtsustada kui ka laiendada (Ose 2009: 228). Suur osa 

trükigraafikast võis olla juba algusest peale loodud eeskujuks kunstnikele, illustraatoritele 

ja käsitöölistele. Ahjukahlite dekooride kujundamine graafiliste eeskujude järgi sai alguse 
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renessansiajal. Motiivide ülevõtmine trükigraafikast on jälgitav nii ahjukahlite 

ornamentaalses raamikujunduses kui ka nende figuuriliste ja stseeniliste keskpiltide korral 

(Rosmanitz, Stelzle-Hüglin 1994: 58). 

 

Juuditi-kahli vanust aitavad veelgi täpsustada mõned Stralsundi sarnase 

reljeefikujundusega ahjukahlileiud (vt Hoffmann 2007b: joon. 4: a, b), millest ühel on 

samuti kujutatud Juuditit Olovernese peaga ning teisel Lucretiat (samas: 351). 

Märkimisväärne on see, et eelviidatud Juuditi-kahhel on valminud täpselt sama Barthel 

Behami vasegravüüri järgi (Hoffmann 2001b: 138, vt joon. 19: a), mille järgi ka Tartu 

kahliversioon. Stralsundi vooruste personifikatsioonidest mõlemad on Claudia Hoffmanni 

poolt dateerinud 16. sajandi keskpaika (Hoffmann 2007b: 365) ning tema järgi kuuluvad 

need ühte kahliseeriasse, mis on tuntud ainult Saksamaalt Mecklenburg-Vorpommerni 

liidumaalt (Hoffmann 2007a: 154). Eespool toodu põhjal peaks Tartu Juuditi-kahhel 

pärinema suure tõenäosusega ajavahemikust 1527–1558, sest vastasel juhul, kui see oleks 

hilisem, langeks ahju ladumine suure tõenäosusega Vene-Liivi sõja aastatesse ning 

ahjukahlite importimine sõja ajal tundub vähe tõenäoline. Enne Vene-Liivi sõja puhkemist 

olid Vana-Liivimaal märkimisväärsed kaubandus- ja kultuurisidemed Saksamaa Reini 

kesk- ja alamjooksu piirkondadega, kuid need katkesid keerulistel sõja-aastatel (Raam, 

Tamm 2005: 59). Selles, et Juuditi-kahleid Tartus juba eelnimetatud ajavahemikul 

ahjuseina laoti pole midagi ebatavalist, sest Tartu oli Lõuna-Eesti reformatsiooniliikumise 

keskus, kuhu usupuhastuse ideed ka kiiremini jõudsid kui näiteks maapiirkondadesse. 

Alust on arvata, et Juuditi-kahhel on valminud reformatsiooni ajal mõnes Saksamaa 

pottsepatöökojas, millises täpselt, pole võimalik öelda, kuid saksa päritolule vihjab Barthel 

Behami vasegravüür ning harv esinemine Tartu leiuaineses. Saksamaal eksisteeris 

reformatsioonist haaratud aladel ka erilisi reformatsioonikahlite valmistamise keskusi, 

mille uuest usulisest ideest kantud toodangut levitati äärmiselt laialt (Tamm 1991: 208 ja 

seal viidatud kirjandus). Paraku on raske anda hinnangut selle kohta, kui laialt olid Barthel 

Behami vasegravüüri järgi valminud Juuditi-kahlid hansalinnades üldse levinud, kuna 

publitseeritud dekoorivasteid pole mul leida õnnestunud. 

 

Läbi renessansi ja humanismi tulid peale uued pilditeemad, milles enam religioossed 

kujutised ei domineerinud. Humanismi ettekujutused vormisid uue maailma- ja 

inimesepildi, ja selle püüded seoses antiigiga avasid ka kunstile uusi teemade ringe, mis 

polnud enam nüüd koormatud kiriklike traditsioonidega. Reformatsiooni ajal hakkasid 
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ahjukahlitel domineerima eelkõige allegoorilised ja moraalilised kujutised ning 

katoliiklikud pühakupildid jäid üha enam ja enam tagaplaanile (Hoffmann 2007b: 349). 

Eriti armastatud olid vooruseseeriad renessansikunstis alates 16. sajandi teisest poolest 

(Hoffmann 2005a: 63). 16. sajandi jooksul trügisid Saksamaal vooruste 

personifikatsioonid, nagu näiteks Juudit ja Lucretia, hiliskeskaegsed pühakud ahjukahlitelt 

minema ning neist said eneseteadliku kodanikkonna juhtpildid. Juuditist sai nii-öelda 

vabanemise sümbol (Hoffmann 2007b: 351). 

 

Juuditi kujutamine Olovernese maharaiutud peaga oli renessansisajal sageli kasutatav 

pilditeema. Juuditi kujutist võib interpreteerida kui sümbolit vooruse võidust pahe üle, kuid 

see on tõlgendatav ka usu võiduna kahtluse üle. Vapper Juudit on samas ka hea näide 

„naiste võimust“, mis tähendab seksuaalsuse targa kasutamise abil meeste võrgutamist ja 

alandamist, antud juhul ka tapmist. Juudit personifitseeris inimlikke omadusi, nagu 

moraalsus, ning ta ilmus alates hiliskeskajast heade uute kangelannade hulgas ahjukahlite 

keskpiltidele. Seoses kiriku õpetusega oli renessansiajal tagasihaare antiigile jälgitav 

kangelaslike meeste ja naiste sagedases eelistamises (Hoffmann 2007b: 351). Juuditi-

kahleid, kui voorusekujutisi võib Eesti ajaloo kontekstis kindlasti lugeda luterluse 

representeerijateks, kuna need kannavad endas usupuhastuse sõnumit. Eriti kiiresti 

hakkasid piiblitegelaste kujutistega ahjukahlid Eestis levima just pärast reformatsiooni 

(Tamm 1991: 208). 

 

Hiliskeskaegse Juuditi-kahliga võivad olla seotud ka mõned B-1-ruumi 3. täitekihi meetrist 

päevavalgele tulnud ahjukahlite katked, mis tunduvad olevat sellega samaaegsed või 

võivad pärineda koguni samalt kahhelahjult, nendeks on TM A 178: 3515 (joon. 17: 1) ja 

3527 (joon. 18: 1). Neist mõlema glasuurimiseks on kasutatud analoogset rohelist glasuuri, 

mis langeb kokku Juuditi-kahli omaga, kuid ühtivus on ka savimassi puhul. Kummagi 

kahli katke sisepinnal on tahmakiht ning TM A 178: 3527 puhul on täheldatav ka õrn 

riidejäljend. Selgelt on ka näha, et nende rantkered olid liidetud vaid välimise 

kinnitussavilindi abil, analoogselt Juuditi-kahlile (joon. 17: 2 ja 18: 2). Paraku pole 

fragmentide põhjal võimalik öelda, milliselt kahliliigilt need täpselt pärinevad, kuid 

kahtlustaks eelkõige servakahleid. 

 

Juuditi-kahliga võib seostada ka üht haruldast hiliskeskaegset nappkahli katket TM A 178: 

3525 (joon. 19: 1, 2), mis pärineb Juuditi-kahli ja kahe eespool käsitletuga samast 
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leiukontekstist, omades ka analoogset savikoostist ja pliiglasuuritooni, mis tõendab nende 

ühtekuuluvust. Mainimisväärne on ka see, et nappkahli katke roheline glasuur on 

reageerinud pinnases analoogselt Juuditi-kahli omale. Nii väike katkend ahju 

konstruktsiooni kohta kindlat teavet ei anna. Identifitseeritav on siiski nappkahli serva 

pikkus, sellest tulenevalt suuava läbimõõt, milleks oli umbes 11 cm eeldusel, et kõik 

nappkahli suuava küljed olid võrdse pikkusega. Jälgitav on katke põhjal ka nappkahli 

suuava kitsenemine põhja suunas. Kõrgus, nagu ka põhja läbimõõt jäävad paraku 

tuvastamatuks. Selgusetuks jääb ka see, kas nappkahli põhjanõgu kaunistas mõni reljeefne 

ehismotiiv (nt rosett) või mitte. Reljeefsete ehismotiivide kasutamine oli roheliseks 

glasuuritud nappkahlite põhjadel küllaltki levinud. Nappkahlite tekke võib määrata 

gootiaega, see tähendab 13. ja 14. sajandisse. 15. sajandil toimus sügavate ahjupottide 

lamedateks ja madalateks muutumine (Tunzelmann von Adlerflug 1933: 7–8). Sellega 

paralleelselt läks nende teravalt profileeritud serv kaduma ning põhjade keskossa ilmusid 

rosetilaadsed kaunistused, mis võisid ka käsitletaval nappkahlil (TM A 178: 3525) olla, 

kuid kindlalt ei saa seda siiski tõendada. Selline arenguprotsess oli eelkõige seotud ahjude 

parema ladumisega, mille juures ei rajatud enam nii paksude seintega ahje, sellest 

tulenevalt ei pidanud ka kahlid enam nii sügavad olema (Strauss 1969: 39). Tunzelmann 

von Adlerflugi järgi püsisid nappkahlid kasutusel kuni 15. sajandini, kuid mõnes kohas 

veelgi kauem, kuni need lõpuks renessansikahlite poolt kõrvale tõrjuti (Tunzelmann von 

Adlerflug 1933: 7). Lutsu 2 leiuaines annab aga alust arvata, et neid kasutati ka veel pärast 

1527. aastat kuni umbes aastani 1558. 

 

Eespool tutvustatud nappkahli valmistamisel oli pottsepp roheliseks glasuurinud nii terve 

selle sisepinna kui ka serva, millest viimane on veidi tahmunud ning seda roheliseks 

glasuuritud välispinnalt, mis viitab sellele, et ahi võis omal ajal palju vingu ning tahma 

sisse ajada. Nappkahlite sisepindade katmine rohelise pliiglasuuriga on põhjendatav 

eelkõige lääne mõjutustega (Strauss 1969: 39). Kuna nappkahli küljed polnud glasuuritud 

(joon. 19: 2) võib järeldada, et seda kasutati ahjusavi abil seina müürituna, kuid omaette 

küsimus on see, millises kombinatsioonis? Viimasele konkreetse vastuse andmist leiuaines 

paraku ei võimalda, kuid kõne alla võib tulla nii ladumine tihedalt kõrvuti kui ka 

suuremate vahedega. Välispinnal pole võimalik tuvastada kedramustrit, mis valmimisest 

pottsepakedral kõneleks. Seega on alust arvata, et pottsepp modelleeris vaadeldava 

nappkahli käsitsi, kasutades seejuures puu- või savivormi. Välispinnal on näha 

sisepinnatooniga ühtivaid glasuuripritsmeid, mille tekke on viidav glasuuripõletusaega. 
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Vaatlusaluse ahju püstise ristküliku kujulisel Juuditi-kahlil ning eespool käsitletutel võib-

olla ka mingeid seoseid medaljonkahlitega, kuna ka need pärinevad suuremalt jaolt B-1-

ruumi 3. täitekihi meetrist. Straussi järgi on medaljonkahlite vanim tüüp Liivimaal 

paigutatav 16. sajandi esimesse poolde (Strauss 1969: 174). Umbes samasse ajavahemikku 

jääb ka Juuditi-kahli ning eespool käsitletute dateering, milleks on 1527–1558. Eelkõige 

võib neid seostada medaljonkahlitüübiga A-VII. Kuna medaljonkahlitest on paraku teada 

vaid väikesed katked TM A 178: 3528 (joon. 20) ja 3787 (joon. 21) pole võimalik ega ka 

õige teha ennatlike järeldusi (vt ka peatükki 4). 

 

Sune Ambrosiani järgi nõudis näiteks traditsioon Põhja-Saksamaal, et püstise ristküliku 

kujulisi kahleid, nagu Juuditi-kahhel, ühes kindlas ahjuosas ning ruudukujulisi kahleid, 

nagu nappkahlid, omakorda teises ahjuosas kasutati (Ambrosiani 1910: 89). Sama 

põhimõte on minu hinnangul kohandatav ka Tartu linna 16. sajandi importkahhelahjudele.  

Konstruktsiooni poolest võis vaadeldav kahhelahi olla tornahi, mille alaosa ladumiseks oli 

nähtavasti tarvitatud vaid nappkahleid. Selliste kahlite põhivorm võimaldas terve ahju 

alaehitise välispinna katmise ning seeläbi selle küttepinna optimaalse suurendamise. Seega 

polnud kahlid enam üksnes ahju lisandiks, vaid neist sai nii-öelda ahju välimine nahk 

(Rosmanitz 1997: 26). Hulknurkne või kandiline ahjutorn võis olla laotud erisuguste 

keskpiltidega, kuid analoogse raamistusega püstise ristküliku kujulistest ahjukahlitest, kuid 

välistada ei saa ka ruudukujuliste kahlite kasutamist. Lisaks neile oli tornahju ladumisel 

kasutatud ka mingisuguseid servakahleid, millele on omistatavad arvatavasti katked TM A 

178: 3515 ja 3527. Vaadeldava ahju välisilme ning konstruktsiooni poole pealt ettekujutuse 

saamiseks võib viidata Ieva Ose raamatus „Podinu kràsnis Kurzemes un Zemgales pilis 15. 

gs. beigas – 18. gs. sàkums“ publitseeritud joonisele, millel on ära toodud hilisgooti 

tornahju rekonstruktsioon (1996a: 26, vt joon. 10). Kuid üldiselt jääb Tartu 

reformatsiooniaegse kahhelahju välisilme siiski mõistatuseks, sest leiuaines pole piisav. 

 

 

2.4. G-ruumist leitud tiivulise inglipeaga ümarkaare katke 

 

I keskaegse elamu ruumist G (joon. 2) on teada üks unikaalse dekooriga, kõrgreljeefse 

plaatkahli arhitektuurse raamistuse ümarkaare keskosa katke TM A 178: 10 790, millel on 

kujutatud väikest tiivulist inglipead, mis ei oma just kõige teravamat reljeefi (joon. 22). 
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Tiivulised inglipead hakkasid levima alates 12. sajandist ning samal ajal omandas inglite 

kujutamine ka inimlikumad jooned vastandina senisele kanoniseeritusele (Margens 1993: 

43). Stralsundi (Põhja-Saksamaa) leiumaterjali põhjal leidis inglikujutiste degenereerumine 

vaid ahjukahlite dekoorielementideks (vt Hoffmann 2005a: joon. 64) aset 16. sajandi 

jooksul (samas: 64; Hoffmann 2007b: 353). Tiivulised inglipead olid ka Tartu Rootsi-

aegsete kroon- (joon. 24 ja 53), plaat- (joon. 25) ja vöökahlite (joon. 26) sagedasteks 

dekoorielementideks ning seda kuni Põhjasõjani (1700–1721). Baroksed elemendid nagu 

tiivulised inglipead, voluudid, maskaroonid jne hakkasid Straussi järgi juba 17. sajandi 

keskpaigas Vana-Liivimaa ornamentikasse sisse tungima (Strauss 1969: 179). Rootsi ajal 

omasid tiivulised inglipead ka teatud populaarsust barokkraidkunstis, nagu tõendas ühe 

sellise ja kahe voluudiga kaunistatud Narva Suur tänav 24 hoone portaalikivi, mis kandis 

inskriptsiooni: „ANNO 1651“ (Tasuja 2010: 51, vt joon. 9). Barokiperiood jäi sisuliselt 

kohaliku raidkivikunsti viimaseks hiilgeajaks (Üprus 1975: 109). Seoses tiivuliste 

inglipeadega tundub mainimisväärne ka see, et neid on tarvitatud 18. sajandil puusärkide 

ehisdetailide reljeefseks dekooriks (Viljus 2010: 321, vt joon. 3: 3; 4 ja 5). Pole aga teada, 

et neid oleks samal sajandil kasutatud ka sinisega maalitud fajansskahlite vaatepindade 

reljeefseks kaunistuseks. 

 

Trakteeringualuse figuraalkahlifragmendi vaatepind on kaetud tumerohelise glasuuriga 

ning selle ülaservas on 1,2 cm laiune üheastmeline raamistusliist. Tehnoloogiliselt lisati 

selle eksemplari valmistamisel riidelapi abil väljavormitud plaadiosa pöördele niiske 

rantkere, mis kinnitati ainult välimise kinnitussavilindi abil. Vahetult peale kererandi 

lisamist, enne savi lõplikku kuivamist, vajutati selle ülaserva, rantkere külge väljastpoolt 

puupulgaga kandiline 1,6 cm laiune potiklambriauk (joon. 23), millega analoogne võis olla 

ka kererandi alumises küljes. Säherduste arhitektuursete raamistustega ahjukahlite 

valmistamiseks kasutatud matriitse on leitud näiteks Stralsundist, Langenstrasse 16 (vt 

Schäfer 2009: joon. 4: 11). Üks hea kõrvutus sellele raamikujundusele on omakorda teada 

Saksamaalt Dömitzi kindlusest, Lkr. Ludwigslustist, kust on leitud üks 17. sajandi 

esimesse poolde dateeritud mustaks glasuuritud plaatkahhel, mille keskpildil on kujutatud 

evangelisti (samas: 298–300, vt joon. 4: 12). Tartu kahlileiu ajandus on ilmselt siiski 

tunduvalt varasem, kuna 16. sajandi teine pool langeb siin suures osas Vene-Liivi sõja 

aastatesse. Vene võimu all säilitas Tartu linn õiguse luterlikule usutunnistusele, kuid 16. 

sajandi teine pool kujunes siiski suhteliselt raskeks ajaks, mida saatsid nii tsaar Ivan Julma 
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korraldusel 1565. aastal läbi viidud küüditamine (kokku küüditati Tartust u 1000 saksa 

linnakodaniku), majanduselu seiskumine ning sellest tulenev üldine viletsus ja kõige 

krooniks ka 1571. aasta võimupöördele järgnenud kolmepäevane nn laniena – 

mahatapmine. Kõige selle ja enamagi tulemusel lakkas Tartu linn 1578. aasta suvel 

sisuliselt eksisteerimast (Piirimäe 2005: 32–33). Eelnevast tulenevalt tundub ahjukahlite 

importimine Saksamaalt Tartusse Liivi sõja aastatel vähe tõenäoline, kuna sõda katkestas 

väliskaubanduse ning suretas sisekaubandust (Tarvel, Piirimäe 1980: 80). Seega pärineb 

vaatlusalune kahlifragment Vene-Liivi sõja eelsest ajast – 16. sajandi teisest või 

kolmandast veerandist. Välja käidud ajanduse kasuks räägib ka see, et Tartu linna 17. 

sajandi evangelistide kujutistega ahjukahlite raamistus on hoopis teistsuguse kujundusega 

(võrdle joon. 22 ja 110). Samuti pole enam 17. sajandile omane, kererandi liitmine ainult 

välimise kinnitussavilindi abil. 

 

 

2.5. B-1-ruumi tellispõranda alt leitud nurgakahli kitsaskülg 

 

Üks helepruuniks glasuuritud unikaalse dekooriga nurgakahli kitsaskülje katke TM A 178: 

4887 (joon. 27: 1, 2) on teada I keskaegse hoone ruumi B-1 tellispõranda alt. Selle puhul 

on tegu konfessionaalses mõttes täiesti neutraalse nurgakahliga, mille kasutamine oli 

mõeldav nii õigeuskliku Vene riigi kui ka katoliikliku Poola valitsuse ajal. Nurgakahli 

katke omab leiuandmeid: põleng + rusu liiva pealt. Ruumis B-1 on olnud ilmselt mitmeid 

põranda tasapindu, kuid selgemalt eristus neist vaid üks. 3,4 meetri sügavusel 

ümberehituse eelsest põrandapinnast asetses liivapadjale laotud telliskividest (mõõtmetega 

30–32,5 × 13,5–15,5 × 8,5–9,5 cm) varauusaegne põrandasillutis (Kriiska et al. 2010: 

180), mis oli osaliselt säilinud vaid ruumi loodeosas (Roog et al. 2010: 21). Põranda 

ladumiseks kasutatud telliste puhul on sekundaarne kasutus ilme. Tellispõranda ladumisel 

olid tellised liivapadjale asetatud suvalises järjekorras ja asendis, millest tulenevalt on 

põrandasillutise ladumisega ilmselt kiirustatud, kuna tellistest moodustuvas mustris 

puudub igasugune korrapära ja süsteem (vt Kriiska et al. 2010: joon. 3). Päästekaevamiste 

vältel võeti üles vaid üks kõnealusest põrandast pärinev tellis (simsikivi) TM A 178: 5196 

(joon. 28), mis omab profileeringut. Vahetult tellispõranda alt, liivapadja seest leiti üks 

poolümara ristlõikega nunn-tüüpi katusekivi TM A 178: 5198 (joon. 29), mis paistis 

osaliselt põrandasillutise vahelt välja. Traditsioonilised munk-nunn-tüüpi katusekivid olid 
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keskajal linnades eelistatum katusekatte materjal (Metsallik 1985b: 62) ning neid kasutati 

peaaegu kõigil hoonetüüpidel (Tamm 1991: 201). 

 

Tellispõrandat ennast ja nurgakahli kitsaskülge aitavad ajandada mitmed leiud telliste ja 

liivapadja alusest põlengukihist, millest lühikese väljapoole keeratud võrikuga (vt Tvauri 

2004: joon. 2: 35) Pihkvamaa päritolu lihtkedrakeraamilise savipoti katkendid (TM A 178: 

4531, 5066; 4795; 5067; joon. 30) ja 15 katkest koosnev pruunikas-roheliseks glasuuritud 

graapen (TM A 178: 4829; joon. 31; vt ka Tähe 2010: joon. 25) pärinevad 16. sajandi 

teisest poolest, ajast, mil Tartus tulid juba laialdasemalt tarvitusele glasuuritud 

punasavinõud.19 Põrandasillutise alt leiti ka ühe suure hapnikuvaeses keskkonnas põletatud 

savinõu põhjaosa katke (TM A 178: 4680, 4778, 4781, 4782, 4783, 4850, 4983; joon. 32), 

mis koosneb samuti 15 fragmendist. Lihtkedrakeraamilise savipoti põhjaosaga on 

leiukonteksti ja savikoostise põhjal seostatavad ka eelmainitud serva katked, millest 

tulenevalt on nende dateeringud kattuvad. Vaatlusalune potitüüp ilmus Tartusse massiliselt 

Vene-Liivi sõja ajal koos venelastega ning seda võidi tarvitada kuni 17. sajandi alguseni.20 

Ruumi B-1 põrandasillutise ja liivapadja alusest põlengukihist on leitud ka üks pronksist 

kraan21 (TM A 178: 4830; joon. 33), mille kasutusaeg Kesk- ja Põhja-Euroopas algab 

hiljemalt 15. sajandi algusest (Russow 2004: 324) ning üks hallsavist roheliseks 

glasuuritud pudeli suuava katke (TM A 178: 4868; joon. 34), mis pärineb Vene-Liivi sõja 

aegselt Vene päritolu lapikult välipudelilt (Tvauri 2004: 403). Ajaliselt kuulub valdav 

enamik hallist glasuurkeraamikast 16. sajandi teise poolde ning seda on otseselt seostatud 

Vene-Liivi sõjas osalenud Vene sõdurite ning koos nendega saabunud venekeelse 

elanikkonnaga (Russow 2006: 135). 

 

Eelesitatud andmete põhjal pakuksin nurgakahli kitsaskülje vanuseks 16. sajandi teise või 

kolmanda veerandi. Kahhelahi, millest katke pärineb laoti arvatavasti millalgi 

reformatsiooni ajal ning see hävis ilmselt Vene-Liivi sõja aastatel. Sõja järgsete 

                                                 
19 Graapen (TM A 178: 4829) omab leiuandmeid: B liivapadja alt tumedast rusust. Graapen on Marianne 

Tähe poolt dateeritud 17. sajandi keskpaika, kuid sellega ei saa mingil juhul nõustuda, esiteks pole juba 
õiged Tähe poolt esitatud leiuandmed: D ruumi täitekihtide 2. meeter (Tähe 2010: 61) ning teiseks rajati 
tellispõrand, mille alusest kihist graapen pärineb ilmselt vahetult pärast Vene-Liivi sõja purustusi, millest 
tulenevalt ei saa graapen mingil juhul pärineda 17. sajandi keskpaigast, see pidi olema kasutusel Liivi sõja 
ajal või hiljemalt pärast seda, et sattuda tellispõranda ja liivapadja alusesse kultuur- või täitekihti. 

20 Andres Tvauri kirjalik teade autorile 09.05.2011. 
21 Tegu on pronkskraani 12,9 cm pikkuse kooniliselt peeneneva põhiosaga, mis löödi peale punni 

eemaldamist puuvaadi põhja või külje sisse, kuid sellel puudub nupp, millest tulenevalt pole võimalik 
seda täpsemalt ajandada. Säherduste kraanide käepidemed olid enamasti kukekujulised (Tamm 2002: 93). 
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taastamistööde käigus, katoliikliku Poola ajal (1582–1625), 16. sajandi viimasel veerandil 

sattus nurgakahli katke koos täitepinnasega I keskaegse hoone ruumi B-1 tellispõranda 

alusesse kihti, millele omakorda kuhjati liivapadi ning laoti seejärel põrandasillutis. 

Käsitlusaluse nurgakahli kitsasküljega analoogselt sai ajandatud ka üks medaljonkahli 

katke TM A 178: 7731 (joon. 96: 1, 2), mille vaatepind on samuti glasuuritud pruuniks (vt 

peatükki 4). Märkimisväärne on see, et vaadeldavale nurgakahlile täpselt analoogse 

konstruktsiooniga nurgakahleid on 17. sajandi teisel poolel valmistatud ka Rootsi-aegsetes 

pottsepatöökodades, nagu tõendavad näiteks barokkstiilis rohelise B-ahju22 nurgakahlid 

TM A 178: 2008, 2009, 2092 (joon. 35 ja 36).23 See tähendab, et tegu peab olema Vana-

Liivimaa kohaliku kahlitoodanguga, mille valmistamistraditsioonid kandusid edasi ka 

Rootsi aega. Mainimisväärne on ka see, et säherduse dekooriga nurgakahleid pole varem 

Tartust leitud ning publitseeritu põhjal teada ka mujalt. Üldiselt on Tartu Vene-Liivi sõja 

eelsete ja aegsete ahjukahlite kohta üldse vähe teada, kuna neid leitakse suhteliselt harva. 

Ei saa välistada, et tegu pole Tartu kohaliku Vene-Liivi sõja eelsest ajast pärineva 

kahlitoodanguga, kuna linna keskaegse käsitöö kohta on teada ülimalt vähe. Vähesed 

andmed tollase käsitöö kohta pärinevad 1547.–1555. aasta protokolliraamatust, kuid ka 

selle põhjal ei saa korraliku ülevaadet sellest, milliseid käsitööalasid siin üldse viljeldi. 

Protokolliraamatus esineb üldse umbes 30 käsitööala esindajat, kelle hulgas on ka üks 

pottsepp (Potter) (Tarvel 1980: 48–50), kuid temast pole enamat teada kui vaid 

ametinimetus. Kohaliku hiliskeskaegse keraamikatootmise kohta on saadud vihjeid näiteks 

Lossi tänava kaevandi keskosast (vt Metsallik 1995: 32, joon. 1), kust leiti oletatava 

keraamikapõletusahju jäänused. Ahjurusudest ja selle ümbrusest saadi üsna arvukalt 

Tartule 14.–15. sajandil iseloomulikku mustjashalli värvuse ja tugeva põletusega 

kedrakeraamikat, veelgi enam aga glasuuritud sisepinna ja sangadega punasavist kannude 

ja kolmjalgnõude fragmente. Osal kannudest oli sisepinnal pruunikas, osal rohekaspruun 

glasuur, kergelt sooniline välispind ning enamikul väga ühesugune servaprofiil. Lossi 

tänava tarbekeraamikaleide on Vilma Trummal tõlgendanud kohalike pottseppmeistrite 

toodanguna (Trummal 1992: 12–13). 

 

I keskaegse hoone ruumi A esimesest meetrist leitud Rootsi-aegsete kahhelahjude – 

                                                 
22 Käesoleva töö piiratud mahu tõttu seda ahju siin pikemalt ei käsitleta. 
23 Barokkstiilis rohelise B-ahju nurgakahlite vaatepindade laiuseks oli umbes 18,5 cm ja kõrguseks 16,8–17,5 

cm. Nende kitsaskülgede laiuseks oli 10 cm ja kõrguseks 17,2 cm. Esimese nurgakahli (TM A 178: 2008) 
pootvoodri paksuseks oli 8,1–8,3 cm ning teise (TM A 178: 2009, 2092) omaks 8,8–9,2 cm. Kummagi 
nurgakahli pottvoodri võib lugeda kitsaskülgede suunas veidi paksenevaks. 
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tumerohelise rosettahju, barokkstiilis helerohelise A-ahju ja rohelise B-ahju – 

lammutusriismete põhjal koosnes ilmselt ka selle ahju ülaosa kandilise suudmeavaga 

ahjupottidest ning alaosa plaat-, nurga-, serva- vöö- ja friiskahlitest. Nurgakahli savimassi 

südamik on läbi põletusahju hapnikuvaese redutseeriva atmosfääri omandanud põhiliselt 

helehalli värvitooni, kuid katke sisepind on põlenud oksüdeerivalt ning muutunud seeläbi 

hoopis helepunaseks (joon. 27: 2). Eelkirjeldatud põletustel ilmnev nähtus on keraamika 

puhul jälgitav üpris sageli (Riederer 2003: 334). 

 

 

Kokkuvõte 

 

Käesoleva peatüki lõpetuseks võib öelda, et Lutsu 2 leiuaines võimaldas anda suhteliselt 

tagasihoidliku ülevaate Tartu reformatsioonieelsetest ja -aegsetest ahjukahlitest. Täitekihid 

kätkesid endas kahlemata haruldasi ja köitvaid, kuid see-eest suhteliselt fragmentaarseid 

kahlileide, millest eriti väärtuslikuks võib pidada eeltutvustatud kauni kunstilise teostusega 

reformatsioonieelset apostel Pauluse profiilpildiga kroonkahlit ja Barthel Behami 

vasegravüüri järgi valminud, usupuhastuse ajast pärinevat Juuditi ja Olovernese pea 

reljeefiga plaatkahlit. Käsitlusaluse leiukompleksi vanimaks kahlileiuks võib pidada üle 

valge angoobi heleroheliseks glasuuritud Maarja roosi kujutisega servakahlit. Kõikide 

teiste hilisemate kahlileidude korral pole selline glasuurimistehnika enam jälgitav. 

 

Lutsu 2 hoonest leitud usupuhastuse-eelsete ahjukahlite dekoori võib lugeda 

konfessionaalses mõttes neutraalseks, mistõttu on nende kasutamine ilmselt jätkunud ka 

pärast reformatsiooni. Usupuhastuse tulemusel muutusid populaarseks vooruste 

personifikatsioonid, nagu näiteks vapper Juudit ja sellest tulenevalt ilmselt ka Vana 

Testamendi pilditeemad. Lisaks neile on jälgitav ka figuraalkahlite kasutamine, mille 

arhitektuursete raamistuste ümarkaarte keskosa oli kaunistatud tiivuliste inglipeadega. 16. 

sajandi keskpaigas on täheldatav väheste konfessionaalses tähenduses neutraalsete 

ahjukahlite kasutuseletulek, millele konstruktsioonilt analoogseid on valmistatud ka 

Rootsi-aegsetes pottsepatöökodades. 

 

Tehnoloogilistest parameetritest on usupuhastuse-eelsete ja -aegsete importkahlite puhul 

jälgitav plaadiosa vormimine riidelapi abil ning sellele niiske toetusrandi või rantkere 

lisamine. Kõikide arutletud plaatkahlite kererandid olid kinnitatud ainult välimise 
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kinnitussavilindi abil. 16. sajandi keskpaigas ilmusid reformatsiooniaegsete plaatkahlite 

kererantidele ka esimesed potiklambriaugud. 

 

Pauluse-kroonkahli ja selle kaasleidude põhjal koosnesid osad reformatsioonieelsed 

tornahjud nii usuliste pilditeemadega kroonkahlitest kui ka neutraalsetest 

medaljonkahlitest. Osad usupuhastuse-aegsed kahhelahjud koosnesid aga Juuditi-kahli ja 

selle kaasleidude põhjal nii püstise ristküliku kujulistest plaatkahlitest kui ka nappkahlitest. 

Kõik käesolevas peatükis käsitletud keskaegsed ahjukahlid on nähtavasti Tartusse 

imporditud ning siia jõudnud ilmselt hansakaubandusega. 
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3. Vene-Liivi sõja järgsed kahlileiud 
 

Liivi sõja aastatel viisid venelased Tartusse sisse õigeusu ning rajasid siia oma 

piiskopkonna (Laidre 2008: 182). Vene võimuperioodil (1558–1582) laduda võidud 

kahhelahjude detailid suure tõenäosusega Lutsu 2 leiuaineses ei kajastu. Nähtavasti 

kasutati antud perioodil edasi Vene-Liivi sõja eelsest ajast pärinevaid ahje ja muid 

küttekoldeid. Tartu varauusaegsest24 käsitööst pole alates 1558. aastast kuni 1582. aastani 

midagi teada ning ka aastatest 1582–1625 on käsitööalased andmed suhteliselt kasinad 

(Tarvel, Piirimäe 1980: 87). Peale seda, kui Venemaa loobus vastavalt 15. jaanuaril 1582 

sõlmitud Zapolje rahulepingule vallutatud aladest Liivimaal, läks ka Tartu Poola kuninga 

Stefan Batory võimu alla. Sisuliselt algas 1582. aastal uus rahuperiood (Piirimäe 2005: 34), 

mis kestis kuni nn esimese Rootsi ajani (1600–1603). Kui Poola suurkantsler Jan Zamoyski 

sama aasta 23. veebruaril Tartusse asus (Laidre 2008: 185) ja viimased vallutajad siit pärast 

24. aastat kestnud võimutsemist lahkusid, oli linnamajanduse olukord küllaltki trööstitu. 

Tugevasti oli kannatada saanud linnus, rüüstatud olid piiskoppide hauakambrid (Metsallik 

1990: 70), üks kolmandik Tartu hoonetest oli purustatud ja ära lagastatud (Laidre 2008: 

185), elanikud linnast välja saadetud või ise lahkunud (Metsallik 1990: 70). Sisuliselt olid 

linnaelanikest alles jäänud ainult mõned eestlased, küüditatutest ei tulnud keegi tagasi, 

kuna rahulepingut sõlmides polnud katoliiklikud Poola võimud huvitunud luterlikest 

ketseritest. Jan Zamoyski sekretäri kirjelduse järgi olid Poola võimu perioodi alguses 

Tartus tugevasti müüritud kivimajad ning puuhooned puudusid (Laidre 2008: 186). 1582. 

aastal avaldas Poola kuningas Stefan Batory üleskutse tulla Tartusse (Piirimäe 2005: 34), 

kus kõigile paikseks jääda soovivatele tulijatele lubati kinkida maja ja lapike maad (Laidre 

2008: 194), ilma et seejuures oleks neilt nõutud katoliiklust (Piirimäe 2005: 34). Linnas 

jagati maju, krunte ja aedu umbes 240 soovijale, kelle hulgas oli ligi 50 poolakat (Laidre 

2008: 198). Ka sakslaste hulgas oli palju uusi, sealhulgas Poola väes teeninud sõjamehi 

(Tarvel, Piirimäe 1980: 65). Seega peale Poola võimu alla minekut rahvastati Tartu 

peamiselt uusasukatega (Laidre 2008: 198). Linna hoonete uuesti ülesehitamiseks või 

taastamiseks vabastati uusasukad mõneks ajaks maksude tasumisest (samas: 195), kuid 

üldiselt Poola võimuperioodil Tartus eriti palju ei ehitatud (Tarvel, Piirimäe 1980: 104). 

                                                 
24 Eesti ajalooteaduses on uusaja alguseks peetud reformatsiooni jõudmist Eestisse 1523, Vene ja Liivimaa 

sõja algust 1558, aga ka 17. sajandi algust, kui kogu Eesti läks Rootsi võimu alla. Selles on eristatud veel 
varajast uusaega, mis Eesti Entsüklopeedias on 1492–1600, Mati Lauril 1550–1800 (Karjahärm 2004: 
165 ja seal viidatud allikad). 
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Tartus hakkas kehtima ka jumalateenistuse pidamise vabadus vastavalt Augsburgi 

usutunnistusele. Sisuliselt läksid Tartu uute linnakodanike ligimeelitamiseks käiku kõik 

peibutised, mida 16. sajandi lõpus pakkuda oli (Laidre 2008: 195). Katoliikliku Poola ajal 

hakati Tartus ilmselt uuesti laduma ka kahhelahje ning nendelt ahjudelt pärinevad – 

oletatavad Poola-aegsed – kahlid kajastuvad ka Lutsu 2 täitekihtides. 

 

 

3.1. B-1-ruumi nelik-, kaksiknurga- ja servakahlid 

 

Käesolevas alapeatükis käsitletavad ahjukahlid kuuluvad ühtede primitiivsemate hulka, mis 

Lutsu teatrimajast leitud on. Selliseid primitiivseid, neljast nelinurgast moodustuva 

reljeefiga, tõenäoliselt Poola aega dateeritavaid plaatkahleid ning nendega seonduvaid 

nurga- ja servakahleid tuli päevavalgele kõige suuremas koguses I keskaegse elamu ruumi 

B-1 (joon. 2) täitekihi kolmandast meetrist, mis sisaldas arvukaid hiliskesk- ja 

varauusaegsete kahhelahjude detaile. Väljakäidud dateering – 1582–1625 – on suhteline, 

sest üsna harva langeb mingi konkreetse üksiku eksemplari vanus kokku mingi konkreetse 

kahlitüübi suhtelise vanusega (Ambrosiani 1910: 8). Vaadeldavat kahlitüüpi on nimetatud 

kodumaistes publikatsioonides „kaksikkahliteks“ kuna need koosnevad kahest või neljast 

külgepidi liitunud nelinurksest kahlist, mille välju ilustavad analoogsed ehismotiivid 

(Tamm 1991: 207; 2002: 137). Selline nimetus on aga paraku ebapiisav ning samas ka 

kohmakas eristamaks erinevaid kahliliike üksteisest, mida ühe konkreetse ahju ladumisel 

vaja läks. Nimetatud kaksikkahli all võib pealiskauselt mõista vaid vaadeldava tüübi juurde 

kuuluvaid nurgakahleid, millest primitiivseim näiteks TM A 178: 3755 (joon. 39: 1 ja 40) 

koosnes kahest külgepidi kokku liitunud nelinurgast. Kahlite põhimass, mida ahju 

ladumisel kasutati koosnes aga teatavasti plaatkahlitest, mille reljeef moodustus arvatavasti 

kõigil neljast külgepidi kokku liitunud nelinurgast (joon. 38). Seega oleks õigem ja selgem 

nimetada eesti keeles selliseid primitiivseid nurgakahleid kaksiknurgakahliteks ning 

plaatkahleid nelikkahliteks. On aga küllaltki huvitav, et selliseid varauusaegseid 

ahjukahleid on valmistatud Tartu linnas ka veel 17. sajandi teisel poolel, seda tõendab üks 

erandlik nelikkahhel TM A 178: 8122 (joon. 48), mis leiti I keskaegse elamu ruumi G 

täitekihtide teisest meetrist, kuid sellest on käesolevas alapeatükis veel ka veidi pikemalt 

kirjutatud (vt allpool). 

 



 70 

Vaatlusaluse kahligrupi uurimisel jaotasin selguse mõttes kõik erisugused eksemplarid 

olenemata nende proportsioonidest ja informatiivsusest omaette tüüpideks: A-, B-, C-, D-, 

E-, F- ja G-tüübiks. Kuna võib usutavaks pidada nagu ka eelajaloolased juba kaua õigeks 

tunnistanud on, et iga eksemplar ka siis, kui me vaid ainult ühte tükki tunneme, kuriositeet 

pole, vaid hoopis ühe konkreetse tüübi representeerija on (Ambrosiani 1910: 4). Antud 

situatsioonis esindab iga eraldatud kahlitüüp samaaegselt ka eri kahhelahju, mille 

analoogse reljeefiga plaatkahlid ei pea veel ilmtingimata tähendama, et ka nende ahjude 

konstruktsioonid sarnased olid. Lutsu 2 kahlileidude hulgas esindatutele lisandusid veel 

omakorda kaks samaaegset ahju märgistusega H ja I Tartu linnamuuseumi fondis läbi 

vaadatud nn Hansakvartali leiuainese (TM A 126) põhjal. Lisaks B-1-ruumi 3. meetri 

kahlileidudele lisandus veel nendega ühte kuuluvaid katkeid ka sama ruumi 1. ja 2. 

meetrist, kuid seda vaid üksikute katkete kujul, millest nii mõnigi õnnestus järeltööde 

käigus sügavamal olnutega kokku kleepida. 

 

Käsitlust alustan nelikkahliga TM A 178: 3754 (joon. 37: 1), mis pärineb B-1-ruumi 

täitekihi kolmandast meetrist ning moodustab tüübi A.  Tema reljeef koosnes algselt 9–10 

mm laiuse raamistuse abil üksteisest eraldatud neljast nelinurksest mõõdukalt süvendatud 

madalreljeefsest lohust, millel olid viltused allalangevad küljed. Neil oli trapetsikujuline 

madalreljeefne joonornament, samas kui lohkude põhjas olevate väiksemate nelinurkade 

sisemus oli täidetud 9 pinnast esiletõusva täpiga, mis asetsesid kõrvuti kolmeste ridadena. 

Kogu lihtne, aga elav kompositsioon on kaetud läikiva rohelise glasuuriga, milles esineb 

tumerohelisi triipe ja laike. Plaatkahli välisilmest sai tehtud ka rekonstruktsioonjoonis 

leidude TM A 178: 3754 ja 8122 abil (joon. 38). Nende abil said tuvastatud ka plaatkahli 

mõõtmed, mille põhjal laiuseks on 17 cm ja kõrguseks 18 cm. Tuvastada õnnestus ka A-

ahju pottvoodri paksus, milleks on umbes 11 cm ning seda võib lugeda juba küllaltki 

paksuks. Sellist pottvoodri paksust ehk sügavust omasid ka varased potisarnased 

ahjukahlid, mille kõrgusena on Sune Ambrosiani ära toonud 10 kuni 12 cm (Ambrosiani 

1910: 5). See on samas ka hea tõend vaadeldava varauusaegse kahhelahju primitiivsuse 

kohta, sest hiljem hakati laduma ahje, mille seinad olid tunduvalt õhemad nagu tõendavad 

ka näiteks madalad nappkahlid (Strauss 1969: 39, vt tahv 43: 6, 7). A-ahju konstruktsiooni 

kohta võib öelda, et plaatkahlite rantkere sisemus polnud kindlalt ahjusaviga täidetud, kuna 

rumbal on nõrk tahmakiht. Valmistamistehnika poole pealt on plaadiosa vormitud selgelt 

vaid sõrmevajutuste ja -tõmmete abil, nagu on küllaltki hästi näha sisepinnal. Rantkere on 

liidetud sisemise kinnitussavilindi ja lisatud niiske rantkere enda alumise serva abil. Selline 
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liitmisviis on küllaltki haruldane, kuna seda näiteks 16. sajandi Saksa alalt pärineva 

kahliimpordi ja Tartu linna enda Rootsi-aegse kohaliku kahlitoodangu puhul ei esine. Selle 

põhjal võib seotuse Saksa ala ning Tartu linnaga välistada. Suure tõenäosusega on tegu 

Poola ajast pärineva importkahliga. Sisepinna puhul on savilint silutud suure sõrme abil 

ning sügav näputõmbejälg annab märku sellest, et plaadiosa oli rantkere lisamise ajal veel 

niiske. Välispinna puhul on kinnitamiseks kasutatud niiske rantkere alumiselt servalt 

pärinev üleliigne savi voolimisvahendi abil eemaldatud ning antud plaadile ühtlane serv. 

Lisatud rantkere võib lugeda serva suunas kitsenevaks ning selle välispinnal olevad sooned 

on küllaltki nõrgad. Rantkere serv on keeratud väljapoole ja see on küllaltki väike (joon. 

37: 2). Reljeefi hea teravus viitab sellele, et pottsepp on nelikkahli valmistamiseks 

kasutanud originaalmatriitsi. 

 

B-ahjule saab omistada kaksiknurgakahli TM A 178: 3755 ning geomeetrilise 

madalreljeefse ornamendiga servakahlite katked TM A 178: 3180 ja 1380, 2821. 

Kaksiknurgakahhel (joon. 39: 1) pärineb kolmandast B-1-ruumi täitekihi meetrist ning 

selle reljeef koosnes algselt raamistuse abil üksteisest eraldatud kahest nelinurksest, 

parajalt süvendatud madalreljeefsest lohust, millel olid viltused allalangevad küljed. Neil 

oli trapetsikujuline madalreljeefne joonornament, samas kui lohkude põhjas olevate 

väiksemate ruutude sisemus oli täidetud 9 pinnast esiletõusva täpiga, mis asetsesid kõrvuti 

kolmeste ridadena. Kogu madalreljeefne kompositsioon on kaetud rohelise glasuuriga, mis 

on oma algse sära pinnases minetanud. B-ahjult pärinevatele kahlitele on küllaltki 

iseloomulik see, et plaadi servadel esineb helerohelisi glasuuripritsmeid ning nende abil on 

võimalik hõlpsasti sellelt ahjult pärinevaid detaile identifitseerida. Kaksiknurgakahlist TM 

A 178: 3755 tehtud rekonstruktsiooni põhjal (joon. 40) oli selle kõrguseks 18 cm ning 

laiuseks 9 cm. Nurgakahlid olid ristlõikes ühelt küljelt diagonaalsed (joon. 39: 2), see 

tähendas seda, et neid sai kasutada nii ahju paremal kui ka vasemal nurgal. Sellised 

„iseseisvad“ kahhelahju ladumise käigus kahest detailist kokku pandavad primitiivsed 

nurgakahlid on Saksa aladel ja Tartu linna Rootsi-aegses kohalikus kahlitoodangus 

tundmatud, kuid mingi kahtlus jääb siiski, et tegu võib-olla kohaliku toodanguga. 

Arvatavasti pärineb vaatlusalune kaksiknurgakahhel just Poola võimuperioodist, kuna 

hilisemale ajale, pole enam säherdused nurgakahlid omased. Nurgakahleid hakati kasutama 

üldse küllaltki hilja, sest varasemal ajal, näiteks 16. sajandi esimesel poolel ei saadud 

seoses tehniliste raskustega nende tootmisega just hästi hakkama. Näiteks Riia linna 1641. 

aasta pottsepaskraas oli kinnitatud nurgakahli jaoks kahekordne tavalise kahli (mõeldud 
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võis olla plaatkahlit?) hind ja linnaarvetes on samuti hind järjepidevalt topeltkordsena üles 

märgitud. Seega paistab, et nurgakahlid on vaevalt enne 16. sajandit kasutusele tulnud 

(Tunzelmann von Adlerflug 1933: 10). Nurgakahlite keerukaid valmistamisvõtteid võib 

lugeda ka üheks peamiseks põhjuseks, miks kumbki ühe ristlõikes diagonaalse küljega 

detail eraldi tehti ning hiljem kahhelahju ladumise ajal ahjusavi abil kokku pandi. 

Selgusetuks jääb aga see, kas kahest detailist koosneva kaksiknurgakahli hind oli sama, 

mis ühes tükis tehtul või mitte? Kaksiknurgakahli rantkere liitmine on teostatud sisemise 

ning välimise kinnitussavilindi abil, millest esimene on silutud sõrmetõmmete ja teine 

esiteks sõrmetõmmete ning seejärel voolimisvahendiga, et saada ühtlast kahliplaadi serva. 

Võrreldes A-ahjuga saab peamise erinevusena ära tuua tunduvalt tugevama savikoostise, 

muuhulgas ka selle, et savi on plaadiosas vahetult glasuuri alt hallikas umbes 5 mm laiuselt 

või kohati rohkem. Rantkere diagonaalne osa on profileeritud voolimisvahendi või noa abil 

siis, kui savi oli veel niiske (joon. 39: 2). Mitmed eespool loetletud faktid viitavad sellele, 

et kaksiknurgakahhel (TM A 178: 3755) ei pärine kindlalt A-ahjult. Pottvoodri paksust ega 

ka rantkere servakuju pole võimalik paraku tuvastada. Rantkere välispinnal olevad sooned 

on tunduvalt intensiivsemad, kui A-ahju plaatkahli korral. Sisepinnal olev tahm viitab 

sellele, et rantkere sisemus polnud ahjusaviga täidetud. 

 

Eelpool mainitud heleroheliste glasuuripritsmete põhjal on võimalik B-ahjuga seondada ka 

servakahli katket TM A 178: 3180 (joon. 41: 2), mille serval on kaksiknurgakahli omadega 

tooni poolest täiesti analoogsed glasuuripritsmed, kuid mitte üksnes pritsmed, vaid ka savi, 

mis tõendavad pärinemist ühelt ja samalt kahhelahjult. TM A 178: 3180 omab 

leiuandmeid: „segamini 2. ja 3. meeter“ ning selle katke reljeefi põhjal on võimalik B-

ahjuga kokku viia täiendav servakahlifragment TM A 178: 1380, 2821 (joon. 41: 1). Selle 

servakahli esimene katkend pärineb B-1-ruumi 1. meetrist ning teine katke sama ruumi 2. 

meetrist, tõendades seega mõlema täitekihimeetri samaaegsust. Valmistamisvõtete kohta 

võib viimati mainitud leiu põhjal öelda, et servakahli plaadiosa vormiti käsitsi 

sõrmetõmmete ja -vajutuste abil. Sellele viitavad tõmbejäljed fragmendi sisepinnal. 

Servakahli valmistamiseks kasutatud savilehe üks pikim serv pöörati sissepoole, et tekitada 

selle säherdust küllaltki madalat ning primitiivset toetusranti, mis on nähtav ka TM A 178: 

3180 sisepinnal (joon. 41: 3). Servakahlite sisemus polnud samuti ahjusaviga täitetud, seda 

kinnitab TM A 178: 1380, 2821 ja 3180 sisepind. 
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C-ahjult  on meil teada põhiliselt kolme erineva servakahli katkeid (TM A 178: 2042, 

3753; 3523 ja 3524) ja üks tuvastamatu kahliliigi fragment (TM A 178: 2823). Neist kõige 

terviklikum on servakahhel TM A 178: 2042, 3753 (joon. 42), mis tuli kokku B-1-ruumi 2. 

ja 3. täitekihi meetri kahlifragmentidest. Kaks ülejäänud servakahli katket (TM A 178: 

3523 ja 3524) pärinevad mõlemad sama ruumi 3. meetrist (joon. 44: 1, 2) ning 

kahlifragment TM A 178: 2823 leiti seesama ruumi täitekihtide 2. meetrist (joon. 46). 

Servakahli (TM A 178: 2042, 3753) välispinna ilustamiseks on kasutatud vägagi 

madalreljeefset ornamenti, mis koosneb põhiliselt geomeetrilistest kujunditest, esmajoones 

kuuest kolmnurgast ja ühest ruudust, mis on üksteisest eraldatud kahest joonest 

moodustuva raamistuse abil. Neist ühe ruudu ning kahe kolmnurga pind on kaunistatud 

madalreljeefse, pinnast esiletõusva punktornamendiga (joon. 42), mis pole peale reljeefi 

heleroheliseks glasuurimist eriti hästi näha jäänud. Üldiselt võib lugeda dekoori küllaltki 

lihtsaks, kui isegi mitte primitiivseks, sest reeglina olid 16. ja 17. sajandi ahjukahlid siiski 

vägagi kauni ja peene reljeefikujundusega. Üks sarnase reljeefikujundusega hilise 16. ja 17. 

sajandi esimese poolega dateeritud servakahhel (Balčiūnas, Žalnierius 2009: 321, vt joon. 

9) on teada näiteks Leedust Kaunasest (samas: 316). C-ahju servakahli laiuseks võib 

reljeefi põhjal arvata 20 cm, kuid kõrgust ei saa siinkohal mainida, kuna selliste 

primitiivsete servakahlite kohta on liiga vähe teada. Rantkerega varustatud plaadiosa laius 

oli kõrgusest umbes 10 cm (joon. 43). Servakahli ülemise serva puhul oli savilehe serv 

keeratud sissepoole, et tekitada sellist primitiivset madalat toetusranti nagu võib näha 

katkete TM A 178: 3523 ja 3524 pöördel (joon. 45: 1, 2). Valmistamise käigus on 

plaadiosale lisatud niiske rantkere, mille fikseerimiseks on nurga sise- ning välispinna 

puhul kasutatud sõrmedega kinni mätsitud savitüki (joon. 43). Mingeid jälgi, mis viitaksid 

servakahli serva silumisele voolimisvahendiga tuvastada pole võimalik. See on küllaltki 

erakordne, sest üldiselt kasutatakse välimise serva puhul voolimisvahendit. Selline rantkere 

liitmisviis ei esinda samuti ei kohalike Rootsi-aegsete ega ka Saksa ala hiliskeskaegsete 

kahlite valmistamistraditsioone. Rantkere välispinnal annab olemasoleva põhjal tuvastada 

vaid küllaltki nõrku sooni, muuhulgas on servakahli rump tahmunud (joon. 43), mis viitab 

sellele, et rantkere sisemus polnud ahjusaviga täidetud. Servakahli savimass on koostise 

poolest tugev ning sellele on omased teravad ning küllaltki hästi säilivad murdekohad. 

Märkimist väärib ka see, et C-ahju servakahhel (TM A 178: 2042, 3753) on 

konstruktsioonilt väga sarnane B-ahju servakahlitega (võrdle joon. 42 ja 41: 1, 2), millest 

tulenevalt pärinevad ilmselt ka C-ahju kahlinäited Poola ajast. 
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D-ahjule on omistatav nelikkahhel TM A 178: 3756/1–3 (joon. 47: 1, 2, 3), mille 

tumerohelise glasuuriga kaetud reljeefi puhul esineb üks variatsioon, mida näiteks A-ahju 

plaatkahli ja B-ahju nurgakahli puhul ei esine. Nimelt oli selle kõigi nelja nelinurkse, 

mõõdukalt süvendatud madalreljeefse lohu põhjas oleva väiksema nelinurga sisemuses 

kujutatud 9 täppi, millest keskmine oli suurem, tõustes teda ümbritsevate 8 täpi suhtes 

selgelt esile (võrdle joon. 37: 1, 39: 1 ja 47: 1, 2, 3). Hallikaks muutunud rump viitab 

sellele, et rantkere sisemus polnud ahjusaviga täidetud. Kahliplaadi ja rantkere võib lugeda 

küllaltki õhukeseks ning hapraks, seega halvasti säilivaks. Rantkere välispinnal olevad 

sooned on küllaltki nõrgad, muuhulgas on rantkere välispind kohati tugevasti tahmunud. 

Niiskele kahliplaadile on lisatud niiske rantkere, mille puhul on kinnitamiseks kasutatud 

selle enda alumist serva ning lisaks sellele ka sisemist ja välimist kinnitussavilinti. 

Mõlemad savilindid on silutud sõrmetõmmete abil ning välispinnal on üleliigse savi 

mahasilumiseks kasutatud voolimisvahendit. Tõenäoliselt võib vaatlusalused nelikkahli 

fragmendid dateerida aastatesse 1582–1625. 

 

E-ahjule omistatav nelikkahhel TM A 178: 8122 (joon. 48) pärineb I keskaegse elamu 

ruumi G (joon. 2) teisest täitekihi meetrist ning see on tunduvalt noorem kui analoogse 

reljeefikujundusega B-1-ruumi nelikkahli- ja kaksiknurgakahlileiud. Vaadeldava ahjukahli 

reljeef on ühtiv A-ahju plaatkahli omaga (võrdle joon. 37: 1 ja 48) ning see on kaetud 

rohelise glasuuriga, mis omab kahliplaadi servades veidi pruunikat varjundit. Analoogset 

varjundit kohtame ka G-ruumiga külgnevast C-ruumist, täitekihtide 1. meetrist leitud 

kuninganna Kristiina (valitses 1632–1654) reljeefiga plaatkahlilt pärineva alumise vasema 

nurga katke (TM A 178: 6335, 7761) puhul (joon. 50 ja 51). Eelnevast tulenevalt pärinevad 

need ilmselt ühelt ja samalt kahhelahjult – Rootsi valitsejatega roheliselt kastahjult B. 

Selle Rootsi-aegse kahhelahju lammutusriismeid on teada I keskaegse elamu ruumidest C 

ja G ning II keskaegsest elamust ehk ruumist D (joon. 2). C-, D- ja G-ruumi kahlileidude 

põhjal oli ilmselt tegu keskkohast vöökahliga liigendatud kastahjuga, mille alaosa koosnes 

– vähem representatiivsetest – nelikkahlitest ning ülaosa kõrgreljeefsetest Gustav II Adolfi 

(valitses 1611–1632) ja kuninganna Kristiina reljeefiga paarisplaatkahlitest, nagu 

tõendavad vöökahhel TM A 178: 6192 (joon. 52: 3), nelikkahhel TM A 178: 8122 ja 

paarisplaatkahlite katked TM A 178: 6333; 6334; 6335, 7761 (joon. 52: 1); 6336; 6337 

(joon. 52: 2); 6342, 7738, 8130; 7739; 9135 (vt ka joon. 135 ja 137). Kõik eelnimetatud 

kahlifragmendid on dateeritavad 17. sajandi teise poolde, kuna Rootsi valitsejatega 

kastahjude algne pildiprogramm on valminud aastal 1642 või pärast seda, nagu tõendab 
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Rootsi valitsejatega rohelise kastahju A kroonkahhel TM A 178: 534, 638, 767, 1362, 

3670, 3830, 9966 (joon. 53). Eeltoodu põhjal tulid pärgraamistusega Gustavi- ja Kristiina-

kahlid kasutusele peale Gustav II Adolfi surma ning enne kuninganna Kristiina võimust 

loobumist. Vaatlusaluse kahliseeria Gustavi- ja Kristiina-kahlite puhul pole kahtlust, et 

tegu on Tartu kohaliku kahlitoodanguga. Viimast jaatab eelkõige selliste ahjukahlite 

sagedane esinemine Tartu linna varauusaegsetes kultuur- ja täitekihtides. Siinkohal võib 

veel lisada, et Tartu Gustavi-kahlitele on dekoorivasteid teada Tallinnast (võrdle joon. 135 

ja Russow 2005: lk 149), kuid Kristiina-kahlite kohta puudub publitseeritud 

võrdlusmaterjal. 

 

E-ahju ehk Rootsi valitsejatega rohelise kastahju B nelikkahhel on tunduvalt massiivsem 

ning samas ka põletuse käigus suurema tugevuse omandanud kvaliteetsemast savimassist 

valmistatud, kui on seda näiteks D-ahju oma. Vahetult glasuuritud välispinna alune 

savikiht on omandanud E-ahju plaatkahli põletamisel oksüdeerivas keskkonnas hallika 

savitooni. Säherdune suhteliselt tugeva koostisega punasavi, mis muutub oksüdeeriva 

põletuse käigus vahetult glasuuritud vaatepinna alt hallikaks on omane ka nendele Gustav 

II Adolfi ja kuninganna Kristiina reljeefiga plaatkahlite katketele, mida sisaldasid endas C- 

ja G-ruumi täitekihid. E-ahju nelikkahli rumbal on peale tahmakihi tuvastatav ka 

riidejäljend (joon. 49), mis viitab riidelapi kasutamisele kahliplaadi vormimisel. Riidelappe 

on kasutatud ka Tartu linnast leitud tugeva punasavi koostisega Gustav II Adolfi (nt TM A 

36: 6071, 6165, 6170) ja kuninganna Kristiina reljeefiga (nt TM A 36: 3606, 5641) 

ahjukahlite plaadiosa vormimisel. Sellist E-ahju plaatkahli omaga analoogset 

valmistusvõtet pole eespool käsitletud primitiivsete kahhelahjudetailide korral rakendatud. 

Vaadeldava ahju pottvoodri paksusest mingit ettekujutust anda pole paraku võimalik, aga 

igal juhul polnud rantkerede sisemused ahjusaviga täidetud. Rantkere liitmisel 

kahliplaadiga on esindatud küllaltki tavapärased Rootsi-aegsed valmistusvõtted, mida 

nimetatud perioodi kahlitoodangu korral sageli kohtab: nimelt on rantkere liidetud 

kahliplaadiga sisemise ja välimise kinnitussavilindi abil. Sisemise savilindi silumine 

toimus sõrmetõmmetega ning välimise oma esiteks sõrmetõmmete ning seejärel 

voolimisvahendiga, et anda kahliplaadile ühtlaseid servi. 

 

B-1-ruumi leiukontekstist „1.–2. meeter“ on teada veel kaks väiksemat nelikkahli katket 

TM A 178: 3004 (joon. 54) ja 3005 (joon. 55), mis ei kuulu juba eespool käsitlust leidnud 

nelik-, kaksiknurgakahlite ja servakahlitega kokku. Seega esindab kumbki neist omaette 
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tüüpi ehk ahje F ja G. Katketest esimene on kannatada saanud ruumide täitmise lõpu poole 

aset leidnud täitekihipõlengus, millega seoses on selle glasuuri külge kinni kleepunud 

pinnast ning sellele tilkunud veidi kollast glasuuri, mis pärineb tõenäoliselt savinõu 

katketelt TM A 178: 1919/1/2 (joon. 80 ja peatükk 4). Sellist kollast glasuuri tarvitati 

eelkõige savinõudel, ahjukahlitel esineb seda tunduvalt harvemini. Vaatlusalune kahlikatke 

(TM A 178: 3004) pärineb selliselt küllaltki õhukeselt nelikkahli tüübilt ning selle 

sisepinnal on tuvastatav tahmakiht. Katke TM A 178: 3005 pärineb massiivsemalt 

nelikkahli tüübilt, aga see on suhteliselt nõrgalt põletatud. Tõenäoliselt pärinevad mõlemad 

tüüpnäited katoliikliku Poola võimuperioodist. 

 

Lutsu teatrimaja B-1-ruumi 3. meetrist leitud Poola-aegsete ja G-ruumi 2. meetrist leitud 

Rootsi-aegsete kahhelahjudetailide analooge on leitud Tartust ka varasemate 

arheoloogiliste kaevamiste käigus. Neid on tulnud päevavalgele näiteks 2003. aastal Tartu 

Riia-eeslinnas toimunud Hansakvartali kaevamiste käigus. Tollaseid kaevamisi juhatanud 

Vladimir Sokolovski järgi pärines arvukas leiumaterjal enamasti keskaegse linna alalt, kust 

see oli toodud eeslinna alale seoses väidetavalt 17. sajandil aset leidnud muldkindlustuse 

rajamisega. Sealt saadud leiuaines sisaldas arvukaid esemeleide, millest enamik pärineb 

arvatavasti 16.–17. sajandist (Haak 2009: 156). 

 

Tartu Riia-eeslinn on üks Eesti enim arheoloogiliste meetoditega läbiuuritud eeslinna 

alasid. Sealt arheoloogiliste päästekaevamiste ja järelevalvete käigus üleskorjatud rikkalik 

leiumaterjal ulatub kümnetesse tuhandetesse leiuühikutesse ning see on pakkunud 

lähteainet kahtlusele, et seda territooriumi on kasutatud eelkõige Tartu linna prügilana. See 

tähendab seda, et tähelepanuväärsemat keskaegset asustust pole selles piirkonnas olnudki. 

Tartu Riia-eeslinna all on mõistetav territoorium, mis asetses keskaegse Tartu 

linnamüüriga ümbritsetud alast vahetult kagu pool ning kuhu avanesid otse kaks 

linnaväravat – Andrease ehk Riia värav ja Küüni värav. Vaadeldava piirkonnaga on 

otseselt seotud ka Karja ehk Saksa värav, mille eest lähtusid hiljemalt 17. sajandi teisest 

veerandist tähtsamad eeslinna arengut mõjutanud liiklemisteed (Heinloo 2007: 65). 

 

Hansakvartali arheoloogiliste leidude läbivaatamisel Tartu linnamuuseumi fondis õnnestus 

mul leida üks Lutsu 2 B-ahju kaksiknurgakahliga (TM A 178: 3755) analoogse dekooriga 

nurgakahli katke (TM A 126: 1317; võrdle joon. 39: 1 ja 56: 1), mis pärineb juba 

valmistamise käigus kahest tükist kokku liidetud nurgakahliversioonilt. Kõnesoleva 
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kahlifragmendi puhul saab esile tuua samad iseloomulikud jooned, mis on esindatud ka 

Lutsu 2 varauusaegse ahjudetailide korral. Nimelt on selle sisepind pruunikas ning nõrgalt 

tahmunud – see viitab sellele, et kaksiknurgakahli sisemus polnud ahjusaviga täidetud. 

Katkendi pärinemises nurgakahlilt pole põhjust kahelda, kuna äratuntav on kahe detaili 

liitekoht. Põletuste resultaadina on nurgakahli savimass muutunud valdavalt hallikaks 

(joon. 56: 2). Selle plaadi paksuseks on 1–1,3 cm ning see on kahe detaili liitekohas veidi 

õhem. Reljeefi poolest on olemas ühtivus ka Lutsu teatrimaja puhul eristatud kahhelahjude 

A ja E nelikkahlite omaga (võrdle joon. 56: 1, 37: 1 ja 48). 

 

Tartu hansakvartalist on leitud ka üks Lutsu 2 omadele reljeefi poolest sarnane nurgakahhel 

TM A 126: 2477 (joon. 57: 1), mille vaatepinna madalreljeef koosnes tõenäoliselt 

raamistuse abil üksteisest eraldatud neljast nelinurksest, mõõdukalt süvendatud 

madalreljeefsest lohust, millel olid viltused allalangevad küljed. Neil oli trapetsikujuline 

madalreljeefne joonornament, samas kui lohkude põhjas olevate suuremate nelinurkade 

sisemuses oli üks väiksem pinnast esiletõusev ruut. Reljeefil olev kompositsioon on kaetud 

kohati veidi tuhmi helerohelise glasuuriga, mis ei oma ühtset tooni. Peamise erinevusena 

võibki dekoori puhul ära tuua selle, et lohkude keskosas oleva suurema nelinurga 

sisemuses on kujutatud väiksemat pinnast esile tõusvat ruutu, Tartu linna puhul sagedamini 

esineva 9 pinnast esiletõusva täpi asemel. Valmistamisvõtete poolest esineb selle 

kahlikatke puhul samuti sarnasusi eespool käsitletutega. Kahhelahju konstruktsiooni koha 

pealt võib öelda seda, et ahju ladumisel taaskord rantkerede sisemust ahjusaviga ei 

täidetud, hea tõend selle kohta on katkendi pruunikas nõrgalt tahmunud sisepind (joon. 57: 

2). Reljeefi ja teostuse põhjal pole kahtlust, et need kaks nn Hansakvartalist leitud kahli 

fragmenti pärinevad samuti Poola võimuperioodist. Kuna Hansakvartali katked ei lähe 

Lutsu 2 puhul eristatud ahjude detailidega kokku, võib nende põhjal eristada Tartu linnas 

kasutusel olnud täiendavad kahhelahjud H ja I.  Seega on meil sellest ahjudegrupist kokku 

teada 8 erinevat kahhelahju, mida on Poola ajal Tartus kasutatud. 

 

Tõenäoliselt on valdav enamik eelkäsitletud nelik-, kaksiknurga- ja servakahlitest Tartusse 

jõudnud impordina, kuna nende teostus on valdavalt erinev, kuid neist osade korral (nt 

kahhelahi B) ei välistu ka kohalik Poola-aegne kahlitoodang, sest nelikkahleid (nt TM A 

178: 8122) on teada ka Rootsi ajast (nt kahhelahi E). Vaatlusaluste nelikkahlite korral pole 

paraku praeguse uurimisseisu juures teada, kas neid on Eestis kusagil veel kohapeal Rootsi 

ajal valmistatud või mitte. Ahjukahlite vormimiseks tarvitatud savimatriitsid olid teadagi 
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pottsepatöökodade tähtsateks tootmisvahenditeks ning neid pärandati mõnikord isegi 

põlvest põlve, millest tulenevalt võis parasjagu tegutsenud pottseppmeistri valduses olla nii 

moes olevate kui ka vanemate motiividega kahlimatriitse (Schäfer 2009: 285). Näiteks 

Stralsundi Langenstraße 16 kahlimatriitsileiu põhjal võis ühes pottsepatöökojas olla koguni 

üle 100 aasta vanuseid kahlimatriitse, mis aga ei pea veel tähendama, et pottseppmeister 

neid kasutas (Konze et al. 2007: 136). Rootsi ajal, 17. sajandi teisel poolel muutusid ilmselt 

geomeetrilised reljeefid jälle populaarseks (vt nt joon. 35, 36, 126 ja 130: 1) ning Tartu 

pottsepad võtsid vanad Poola-aegsed nelikkahlimatriitsid uuesti kasutusele. Poola ajal 

Tartus tegutsenud pottseppade kohta on üldiselt vähe andmeid näiteks 1594. aastal on 

kirjalikes allikates mainitud ühte Magdeburgist pärit pottsepa – Joachim Warth, kes ladus 

kodanike raha eest Tartu raekotta uue kahhelahju. Straussi järgi viitab see teade ka Kesk-

Saksamaalt pärit pottseppmeistri sisserändamisele (Strauss 1969: 145), kuid tegu võib olla 

ka siin lihtsalt tööülesandeid täitmas käinud pottsepaga. Peale teda on esimese Rootsi aja 

alguses nimetatud ühte Michael Esseni nimelist pottseppmeistrit või selli (samas: 152). 

Peale ajutiselt sisserännanud pottseppade võisid Poola ajal uute importkahhelahjude 

ladumisega tegeleda eelkõige müürsepad, keelest ühte on ka nimetatud 1583. aastal rae 

protokolliraamatus (Tarvel, Piirimäe 1980: 87).25 Tartus on Poola ajal kindlasti toodetud 

telliseid, nagu viitab privileeg aastast 1582, mille kohaselt anti linnale õigus võtta savi 

linna ümbrusest tellislöövi tarbeks (samas: 74). Esimene kindlam teade Tartus tegutsenud 

pottsepast pärineb alles Rootsi aja algusest, aastast 1628, mil on nimetatud ühte eestlasest 

pottseppa, kes oli üks 110 kontributsiooni maksvast perekonnapeast (samas: 92). 1628. 

aastal nimetatud pottseppmeister võis Tartus tegevust alustada juba katoliikliku Poola ajal, 

kuid paraku pole teada, millist toodangut ta valmistas. Võimalik, et ta võeti kodanikuna 

vastu 17. sajandi algul, Poola–Rootsi sõja ajal, kuna just siis vajas Tartu kiiresti uusi 

elanikke, millest tulenevalt oli soovijatel lihtne kodanikuks saada. Nõnda said mitmed 

eestlased anda kodanikuvande ning muutuda seega Tartu kodanikeks. Mittesakslaste 

kodanikuks võtmine lõpetati Tartus aasta enne Poola võimu lõppu (samas: 91). 

 

Üks reljeefikujunduse poolest Tartu linna omadele sarnane, aga veelgi primitiivsem, 

plastilise kaunistusega roheliseks glasuuritud nelikkahhel on teada Riia Toommuuseumi 

kogust (vt Tunzelmann von Adlerflug 1933: joon. 2 ja Strauss 1969: tahv 58: 5). 

Tunzelmann von Adlerflug on selle eksemplari omistanud renessansile üleminekuajale (st 

                                                 
25 Tegu võib olla sama meistriga – Peter Eulenbergiga – keda on Straussi koostatud meistrite ja sellide 

nimekirja kohaselt mainitud aastal 1583 (Strauss 1969: 152). 
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16. sajandi teisele veerandile). Vaadeldav kahliplaat koosnes Tunzelmanni kirjelduse 

kohaselt algselt neljast ühesuurusest 10 cm kvadrandis mõõdetavast nelinurgast, mida 

eraldas üksteisest 1 cm laiune raamistus, mis moodustas mõõdukalt süvendatud väiksed 

lohud viltu allalangevate külgedega. Neisse oli trapetsikujuline joonornament sisse 

lõigatud, samas kui lohkude põhju väiksed üksteise sisse asetatud ruudud katsid. 

Tunzelman von Adlerflug oli kahli primitiivse teostuse ja veidi tuhmi glasuuri põhjal 

arvamuseni jõudnud, et see kahhel võib olla valmistatud 15. sajandi lõpus või 16. sajandi 

alguses. Ta eeldas ka, et tegu on kohaliku kahlitoodanguga (Tunzelmann von Adlerflug 

1933: 15–16). Jaan Tamme järgi on Eestist samasuguseid ahjukahleid leitud Pirita 

kloostrist (Tamm 1991: 207). Lätist teada olevat sarnase reljeefikujundusega, aga teostuselt 

sootuks erinevat nelikkahli katket (vt Tunzelmann von Adlerflug 1933: joon. 2) tõlgendaks 

ma eelkõige Tartu linnas levinud hilisemate (Poola- ja Rootsi-aegsete) 

plaatkahliversioonide (vt joon. 37: 1; 39: 1; 47: 1, 2, 3 ja 48) tüpoloogilise eelkäijana, sest 

jälgitav on vaieldamatu tootmisvõtete areng. Tõenäoliselt on millalgi 16. sajandi jooksul 

õpitud kahliplaadi välispinnale trapetsikujulist joonornamenti tegema matriitsi abil ning 

loobutud primitiivsest valmistamisvõttest, mis seisnes selle noa või voolimispulgaga 

arvatavasti niiskesse savikehasse enne glasuurimist sisselõikamises. Selline areng oli igati 

positiivne, kuna tootmisprotsessi juures langes ära üks aega ning täpsust nõudev toiming. 

Peale nelikkahlite pidi tootmisvõtete areng toimuma vaieldamatult ka nendega ühte 

kuuluvate kaksiknurgakahlite korral, sest nende reljeefi puhul lõigati varastel versioonidel 

nähtavasti samuti trapetsikujuline joonornament sisse. Servakahlite kohta ei saa midagi 

täpsemat öelda, sest nende kohta on veel liiga vähe teada. 

 

Peale Läti on nelikkahleid tunduvalt suuremas koguses teada Leedust, kust neid leiti 2002. 

aastal Vilniusest Tilto tänav 17 krundi uuringutel (Kvizikevičius 2005: 214, vt joon. 85), 

2006. aastal Kruonise mõisa kaevamistel (Žalnierius, Grinkevičiūt÷ 2007: 238, vt joon.  3: 

1), 2008. aastal Kaunase vanalinnast Kurpių tänav 22 hoovist (Žalnierius 2009: 330, vt 

joon. 1) ja samal aastal Pakruojise mõisa kaevamistel (Norvilait÷, Dakanis 2009: 227, vt 

joon. 1). Leedu nelikkahlileidudest on dateeritud vaid Kruonise mõisa ja Kurpių tänav 22 

omad, millest esimene pärineb 16. sajandi viimasest veerandist (Žalnierius, Grinkevičiūt÷ 

2007: 236) ja teine 16. sajandi teisest poolest ja varajasest 17. sajandist (Žalnierius 2009: 

329). Eesti ajaloo kontekstis langevad kummagi nelikkahli dateeringud suures osas Poola 

aega sellest tulenevalt aastatesse 1582–1625. Eelnev tõendab teoreetiliselt eespool 

väljapakutud Tartu kahlileidude ajandusi. Lisaks sellele on ka Andres Tvauri oletanud 
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Tartu nelikkahlite Poola-Leedu päritolu.26 Nagu näitab Riia nelikkahlileid, ei saa tegemist 

olla vene päritolu ahjukahlitüübiga, kuna Riiat venelased Vene-Liivi sõjas ei vallutanud. 

Üks tervenisti nelikkahlitest koosnev 17. sajandiga dateeritud liigendatud kastahi on teada 

näiteks tänapäeva Valgevenest (Трусаў 1993: 39), mille ala tollal samuti kuulus Poola-

Leedu riiki. Viimati mainitud varauusaegse kahhelahju konstruktsioon pole ilmselt 

üksüheselt ülekantav ei Tartu Poola-aegsetele kahhelahjudele ega ka Rootsi valitsejatega 

rohelisele kastahjule B. Vaadeldavatest nelikkahhelahjudest näiteks Saksamaal tänaseni 

säilinud ahjude abil ettekujutust ei saa, sest enamiku selliste ahjude kahlimaterjal on 

tõenäoliselt valminud Vana-Liivimaa või meie naaberalade kohaliku kahlitoodanguna ning 

teada pole ka ühtegi tänaseni säilinud sellist Poola- või Rootsi-aegset kahhelahju. 

 

 

3.2. B-1-ruumi ronitaimornamendiga vöökahhel 

 

Üks varauusaegse kahhelahju liigenduseks olnud vöökahhel TM A 178: 3751/1–2 (joon. 

58: 1, 2) pärineb I keskaegse elamu ruumi B-1 (joon. 2) kolmandast täitekihi meetrist ning 

see kuulub leiukontekstist tulenevalt ilmselt samuti Poola-aega. Vastava tüübi esinemine 

täitekihi meetris, mis sisaldas massiliselt 16. sajandisse või 17. sajandi algusesse 

dateeritavaid ahjukahlite katkeid ning esmakordne esinemine Tartu linna kahlileidude 

hulgas viitab eelkõige impordile. Pärinemist Poola võimuperioodist kinnitab ka 

heleroheliseks glasuuritud vaatepind, sest Rootsi ajale pole säherduste glasuuritoonide 

kasutamine enam omane. Vöökahli kumerapindse jalaosa ilustamiseks on kasutatud 

madalreljeefset ronitaimornamenti, kuid selle kohta pole paraku võimalik öelda, kas see oli 

sümmeetriline või mitte. Jalaosa alumises servas on üheastmeline raamistusliist ning 

kitsamate külgede puhul see puudub. Ülaosa kaunistamiseks tarvitatud madalreljeefne 

ornamendimotiiv pole täpselt tuvastatav, kuid see võis seonduda samuti taimemaailmaga. 

Vöökahli fragmendid võib lugeda üldiselt küllaltki massiivseteks ning liigendatud 

kahhelahju konstruktsiooni kohta võib öelda, et vöökahlite rantkerede sisemused polnud 

täidetud ahjusaviga, kuna rumbal on jälgi tahmumisest. Vöökahli konstruktsiooni poole 

pealt on kasutatud jalaosa pöörde puhul pikendust rantkere liitmiseks. Murdekohad võib 

lugeda üldiselt krobelisteks ning savis esineb kohati 4–8 mm suuruseid kivikesi (joon. 58: 

3). Katkete sisepinnal riidejäljendit tuvastada pole võimalik. Kererandi liitmiseks on 

                                                 
26 Andres Tvauri kirjalik teade autorile 08.04.2010. 
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tarvitatud nii sisemist kui ka välimist kinnitussavilinti. 

 

 

3.3. A-, B-1- ja G-ruumi moresk-ornamendiga plaatkahlid 

 

Poola võimuperioodist (1582–1625) pärinevatelt madalreljeefsetelt plaatkahlitelt on meil 

Lutsu 2 kaevandeist teada vaid kolm küllaltki varieeruva teostusega fragmenti – TM A 

178: 3526; 7873 ja 10 047 (joon. 59: 1, 2, 3), mille puhul võib vaid reljeefi lugeda 

ühtivaks. Kõik katkendid pärinevad eranditult konfessionaalses mõttes neutraalsetelt 

ruudukujulistelt plaatkahlitelt, mille vaatepinna ilustamiseks oli tarvitatud tsentraal-

sümmeetrilist kompositsiooni. Säherdused kompositsioonid olid plaatkahlitel üldse väga 

levinud ning neid esineb mitmetes eri variantides (vt nt Üprus 1975: lk. 108; Ose 1996a: 

joon. 34; Balčiūnas, Žalnierius 2009: joon. 8; Žalnierius, Balčiūnas 2010: joon. 23 ja 

käesoleva töö joon. 61). Ahjukahlite vaatepindade täitmiseks tarvitatud tsentraal-

sümmeetriliste kompositsioonide alge peitub renessansi arabeskis – see ornamentaalne 

kompositsioon levis Euroopas peamiselt 16. sajandil. Kesk-Euroopa ahjukahlitele ilmus 

see keerukalt põimitud lehe- ja väänlamotiiviga ornament 16. sajandi teisel poolel, kuid see 

oli ka veel 17. sajandi esimesel poolel levinud. Vaatlusaluste dekooride 

rekonstrueerimiseks piisab vaid väljakaevamistel leitud ahjukahli kaheksandikust, kuna 

keskpunkti toonitavas stiliseeritud ornamendis esineb mitmeid korduvusi ja sümmeetriaid 

(Ose 2008: 142). Selline spetsiifiline dekoor, nagu näiteks vaatlusalustel kahlifragmentidel, 

pole enam Rootsi-aegsetele moresk-reljeefiga plaatkahlitele omane (võrdle joon. 59: 1, 2, 3 

ja 60). 

 

Esimene plaatkahli katke TM A 178: 3526 (joon. 59: 1) leiti I kesaegse elamu ruumi B-1 

(joon. 2) kolmandast meetrist koos mitmete teiste ahjukahlitega, mille kuulumisel Poola-

aega pole just põhjust kahelda. Sellele plaatkahli keskosa katkendile on omane hästi 

säilinud heleroheline glasuur, mida tooni poolest just sageli ei esine. Fragmendi sisepind on 

muutunud pruunikaks ning seal on veidi ka väga õrna tahma, mis viitab sellele, et kererandi 

sisemus polnud ahjusaviga täidetud. Kõrvale ei saa jätta ka rumbal olevat õrna 

riidejäljendit ning seda, et sisepinnale on tilkunud helepruuni glasuuri. Rumbale tilkunud 

glasuur kõneleb sellest, et pottsepp on põletanud koos plaatkahliga ahjus ka midagi muud, 

mis võis olla koguni helepruuniks glasuuritud savinõu, sest tarbekeraamika pruuniks 
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glasuurimine oli üsna tavaline. Tunduvalt harvemini esines aga ahjukahlite pruuniks 

glasuurimist. 

 

Järgmine plaatkahli katkend TM A 178: 7873 (joon. 59: 3) saadi I keskaegse elamu 

ruumist G (joon. 2) ning see omab leiuandmeid: „1. ja 2. meeter. Seina juures olev osa“. 

Selle vaatepind on kaetud tumerohelise glasuuriga, mis on oma algse sära pinnases 

minetanud. Sisepinda võib üldiselt pidada tahmunuks ning selle külge on jäänud kinni 

mingi pudi, mida ahjusaviks nimetada ei saa. Riidejäljendit nii pudise pinna puhul paraku 

tuvastada ei anna. 

 

Käsitletava plaatkahlitüübi viimane fragment TM A 178: 10 047 (joon. 59: 2) pärineb 

samuti plaadi keskosast ning see tuli päevavalgele I keskaegse elamu ruumi A (joon. 2) 

teisest täitekihi meetrist. Selle tumeroheliseks glasuuritud kahlileiu madalreljeefi võib 

lugeda veidi teravamaks B-1-ruumi kahlileiu omast. Fragmendi tahmunud rump viitab 

sellele, et rantkere sisemus polnud ahjusaviga täidetud. Sisepinnal olev tugev riidejäljend 

annab märku kahliplaadi vormimisel riidelapi kasutamisest. Rumbal võib täheldada ka 

mõningaid roosteplekke, mis võivad pärineda mõnelt raudesemelt, mis asetses täitekihis 

kahlikatkendi peal. 

 

Kuna kõik eelkäsitletud plaatkahli katked on erineva teostusega, võib nende pärinemise 

ühelt ja samalt kahhelahjult välistada. Eelnevast tulenevalt võib A-, B-1- ja G-ruumi 

kahlifragmentide põhjal eristada vähemalt kolme Poola-aegset moresk-ornamendiga 

kahhelahju. Juhul kui nende kasutusaeg oleks jäänud Rootsi-aega oleksid need olnud 

nähtavasti katkete poolest täitekihtides tunduvalt paremini esindatud. Kahlifragmentide 

erisus viitab sellele, et tegu on tõenäoliselt impordiga, sest nende puhul on esindatud 

vähemalt kolme eri pottseppmeistri valmistusvõtted. Juhul kui need oleksid olnud 

valmistatud ühe ja sama pottsepa poolt näiteks kohapeal, oleksid arvatavasti ka nende 

valmistusvõtted ühtivad, sest on loomulik oletada, et seesama meister ühe konkreetse 

tooteliigi korral alati samu võtteid (nt plaadiosa vormimine) ja üldreeglina sama toorainet 

(nt savi ja glasuuri) kasutas. Märkusena olgu lisatud, et tooraine osas esines mõnikord ka 

erandeid (vt nt alapeatükki 5.5). 
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Kokkuvõte 

 

Teema kokkuvõtteks võib öelda, et Lutsu 2 leiuainese põhjal õnnestus tõendada vähemalt 

kuue erineva nelikkahhelahju kasutamine Tartus Poola ajal ning ühe kasutamine Rootsi 

ajal. Täiendavalt õnnestus nn Hansakvartali leidude põhjal tõendada veel kahe primitiivse 

Poola-aegse nelikkahhelahju kasutamine olemasolu Tartus, millega on neid Poola 

võimuperioodist kokku teada vähemalt kaheksa erineva ahju jagu, mis viitab sellele, et 

vaadeldav ahjutüüp oli siin küllaltki levinud. 

 

Nelikkahlid võeti uuesti kasutusele 17. sajandi teisel poolel ning see on seotud 

geomeetriliste ornamentide populaarsuse kasvuga. Mõeldav on see, et mitmete Poola-

aegsete nelikkahhelahjude varieeruva teostusega detailid on jõudnud Tartu linna 

impordina, kuid ei saa kõrvale jätta ka varianti, et nii mõnigi neist võib olla valminud 

kohaliku Poola-aegse kahlitoodanguna, kuigi pole teada kes ja kus neid täpselt valmistanud 

on. Niisiis võib varasemad Tartu linna nelikkahhelahjud dateerida aastatesse 1582–1625 

ning hilisemad 17. sajandi teise poolde. 

 

Primitiivsete nelikkahhelahjude konstruktsiooni kohta saab läbitöötatud leiuainese põhjal 

öelda seda, et nende ladumisel ei täidetud ahjukahlite rantkerede sisemusi ahjusaviga ei 

Poola ega ka Rootsi ajal. Riidelappide kasutamine nelikkahlite plaadiosade vormimisel on 

täheldatav alles 17. sajandi teisel poolel, varasemate korral selliste abivahendite kasutamise 

kohta jälgi tuvastada polnud võimalik. 

 

Nelikkahlid on tüpoloogiliselt arenenud veelgi primitiivsematest kahlitest, mille reljeef oli 

kaunistatud sisselõigatud trapetsikujulise joonornamendiga. Peale Eesti on nelikkahlid 

levinud ka Lätis, Leedus ja Valgevenes, kuid see on ka kõik, mis praeguse uurimisseisu 

juures öelda saab. Teada pole ka see, kus täpselt nelikkahlid kasvõi Eestis veel peale Tartu 

ja Pirita levinud on või kus neid veel peale Tartu valmistatud on. 

 

Peale nelikkahhelahjude on meil Poola ajast teada veel neli muud importkahhelahju, 

millest üks oli liigendatud ning kolm ülejäänut koosnesid moresk-ornamendiga ilustatud 

madalreljeefsetest plaatkahlitest. Ka nende puhul polnud jälgitav kererantide sisemuste 

täitmine ahjusaviga. Erinevalt Poola-aegsetest nelikkahlitest oli moresk-reljeefiga 

plaatkahlite plaadiosa vormimiseks tarvitatud kahe eksemplari korral riidelappi. Lutsu 2 
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leiuainese põhjal omasid moresk-ornamendiga kahhelahjud juba teatud populaarsust Poola 

võimuperioodil ning see kasvas ilmselt veelgi Rootsi ajal. 
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4. Lutsu tänav 2 medaljonkahlileiud 
 

Medaljonkahlid olid ilmselt Baltimaades üsna laialdase levikuga ahjukahliliik, sest peale 

Tartu on neid Eestis – Jaan Tamme kirjelduse kohaselt – teada ka Piritalt (Tamm 1991: 

207) ning Uue-Kastre linnuse juurest (joon. 62).27 Lätis on medaljonkahleid teada näiteks 

Riiast (vt Tunzelmann von Adlerflug 1933: joon. 11) ja Bauska ordulinnusest (vt Ose 

1994: joon. 7: 8, 10, 11).28 Oma Vana-Liivimaad puudutavas uurimuses on neid käsitlenud 

ka Konrad Strauss, kes on Tartu puhul maininud vähemalt viit medaljonkahlileidu (Strauss 

1969: 252, vt tahv 48: 1, 3, 5, 7 ja 49: 2) ning Riia korral vähemalt kolme (samas: 252, vt 

tahv 48: 2, 4, 6). Kuid üldiselt on medaljonkahlite kohta siiski liialt vähe publitseeritud, 

kuigi tegu on üsna mitmekesise ja laialt levinud kahliliigiga. Eestis on medaljonkahleid (nt 

TM 1983-A36-1) dateeritud näiteks hilisesse 16. või varajasse 17. sajandisse (Majantie, 

Muhonen 2007c: 211, vt joon. 160), kuid selline ajandus on tõtt-öelda küllaltki 

pealispindne, kuna see hõlmab – mingil määral – vaid hilisemaid medaljonkahlitüüpe, 

mille ühe peamise tunnusena annab nimetada: kererandi liitmist kahliplaadiga nii sisemise 

kui ka välimise kinnitussavilindi abil. 

 

Tartu linna kultuurkihtides on medaljonkahlid üheks üsna levinud ahjukahliliiks, mille 

raames on võimalik eristada hulgaliselt erisuguseid tüüpe, kuid sageli on nende päritolu 

selgitamine ilma kaasnevate kahlileidudeta teoreetiliselt ja praktiliselt võimatu. Suures 

koguses vägagi varieeruvate eriaegsete medaljonkahlite katkeid varjasid endas ka Lutsu 2 

enne 1755. aastat ladestunud täitekihid, kuid vaadeldavate ahjukahlite kasutusaeg oli siiski 

tunduvalt varasem ning tihti olid need lihtsalt koos täiteks kasutatud pinnasega kusagilt 

keskaegselt linna-alalt üleskaevatud, nagu näiteks rikkaliku leiuainesega B-1-ruumi 

kolmanda meetri kahlileiud. Üldiselt olen arvamusel, et Poola-aegsetest medaljonkahlitest 

laotud kahhelahjude kasutamine lõppes Tartus valdavalt Rootsi aja alguseks või hiljemalt 

17. sajandi esimese poole lõpuks. 

 

Ahjude ehitamisel praktiliseks osutunud kokkupandud nn plaatkahlid läbisid oma arengu 

käigus erinevaid arenguastmeid nii tüpoloogiliselt kui ka ornamentaalselt, kuid Liivimaale 

                                                 
27 Andres Tvauri teatel on need leitud üle Uue-Kastre linnuse ja eeslinnuse tõenäoliselt 19. või 20. sajandil 

rajatud tammi arheoloogilistel kaevamistel. 
28 Bauska vanimad kahlileiud pärinevad Ieva Ose järgi 16. sajandi esimesest poolest ja keskpaigast (Ose 

1994: 149). 
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ilmusid need juba oma lõpetatud kujul. Nende dekoratsiooni puhul esinev ümarmotiiv, mis 

meenutab medaljoni, roseti või seelaadset kannab endas mälestust plaadi algsest seotusest 

vaagenkahliga, mis kestis kuni ajani, mil plaat dekoratiivse kvadraadilise raamistusega 

kokku kasvas ning end seeläbi algsest kokkupanekust vaagenkahliga vabastas. Ahjukahli 

rantkere moodustab nüüd üks plaadi tagaküljele ringilaadselt külge voolitud äär, mis teenis 

ahjuseina paigaldamisefunktsiooni (Tunzelmann von Adlerflug 1933: 8–9). 

 

Renessansiaegsetest plaatnappkahlitest vanimad on ruudukujulised ning neil on 

liistulaadsed ääred. Nende kahliplaadile on omane suur konkaavne süvend, mis on 

süvendatud nappkahlilt pärit rudimendiks (vt Strauss 1969: tahv 48: 2). Nooremate 

medaljonkahlitüüpide korral ümbritseb ringi – ehk süvendatult asetsevat konveksselt 

vormitud ketast – üks peenike pärliriba ning profileeritud paksend (samas: 174, vt tahv 48: 

1, 3). Selline reljeefikaunistus andis ahjukahlitele nende kunstilise mõju ning väärtuse 

(Tunzelmann von Adlerflug 1933: 9). Sellised kahlid tulid kasutusele 16. sajandi esimesel 

poolel Nürnbergis ning levisid sealt ka Lõuna-, Kesk- ja Põhja-Saksamaale. 

Medaljonnurgakahlite kitsaskülg oli pooleldi nii suur, kui tavaline plaatkahhel ning nende 

ring oli ellipsiks kokku vajutatud (vt Strauss 1969: tahv 48: 7; Tunzelmann von Adlerflug 

1933: joon. 11). Profileeritud paksendi poolt moodustatud nurkades on plaatkahlitel kui ka 

nurgakahlite kitsaskülgedel lihtsad geomeetrilised mustrid või lehemotiivid, millest 

levinumaks on kolmelapiline akantuseleht. Liivimaa puhul võib Straussi järgi paigutada 

vanima medaljonkahlitüübi 16. sajandi esimesse poolde, samas kui noorema põlvkonna 

tüübid olid kasutuses peale 1550. aastat (Strauss 1969: 174). 

 

Lutsu 2 kaevamistel leitud – oksüdeerivas keskkonnas põletatud – medaljonkahlid saab 

laias laastus jaotada kolme põhigruppi, kui võtta liigitamisaluseks erisugused ehismotiivid 

nende nurkadel. Neist esimene, arvatavasti ka varaseim, kujutab endast kolmelapilist 

akantuselehte, mille stiliseering on kunstis üsna levinud (joon. 63: 1). Teine, mis on 

arvatavasti hilisem kujutab endast geomeetrilist rullkujundit, mis koosneb joontest ja 

seitsmest ringist (joon. 63: 2). Kolmas kujutab endast näiteks 9 ringi, mis omavad 

taimelehe proportsiooni (joon. 63: 3). Arvatavasti pole teisel nurgamotiivil mingit seost 

akantuselehemotiiviga, kuid kolmanda ehismotiivi puhul on seos täiesti olemas, sest sellise 

9 ringist koosneva motiivi väljakujunemine oli tõenäoliselt seotud negatiiviga, mis tehti 

originaalkahlist, millel nurkadel olid akantuselehed. Jäljendil ei jäänud akantuselehed 

arvatavasti eriti hästi näha ning pottsepp kujundas need lihtsalt nägusamateks ümber, 
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asendades need taimelehe proportsiooni jälgivate ringidega. 

 

Edaspidi nimetame akantuselehemotiiviga eksemplare A-tüübiks , geomeetrilise 

rullkujundiga eksemplare B-tüübiks ning neid, mille nurgal on algne akantuseleht 

asendatud 9 ringiga, C-tüübiks. Kõik kolm medaljonkahlite põhitüüpi: A, B ja C 

väljendavad käesolevas töös oma alatüüpide kõige iseloomulikumaid tunnuseid – 

erisuguseid ehismotiive nurkadel (vt joon. 63). Konkreetse medaljonkahlitüübi alatüübi 

eristasin põhitüübile järgneva rooma numbri abil (nt A-I, B-I, C-I jne.). Medaljonkahlite 

tüpoloogia koostamisel hoidsin nende põhitüüpide arvu võimalikult väiksena ja alatüüpide 

arvu suhteliselt suurena. Alatüüpide suurel arvukusel on minu uurimistöö praegusel etapil 

mitmeid eeliseid, mis vastasel juhul alatüüpide väikese arvu korral puuduksid. Esmalt on 

mul võimalik praegu alatüüpidesse jaotamisel tekkinud vigu ilma oma liigitamise 

põhikriteeriumeid muutmata korrigeerida. Teisalt on mul võimalik praegu väheoluliste 

tunnuste alusel alatüüpidesse jaotatud medaljonkahlitele hilisema uurimistöö käigus leida 

täpsemalt ajandatud ja paremini säilinud vasteid. 

 

Medaljonkahlite dateerimiseks paigutasin need esmalt arenguritta dekoori ja 

valmistamistehnoloogia muutumise järjestuses ning seejärel täpsustasin neist osade vanuse 

nende täpsemalt dateeritavate kaasleidude abil, kandes selle hiljem otseselt või 

kohandustega üle analoogse tehnoloogilise teostusega ahjukahlitele. Kõikide käesolevas 

peatükis käsitletud medaljonkahlitüüpide kohta sai informatsioon esitatud ülevaatliku tabeli 

kujul (vt tab 1: 2–48), millest tulenevalt keskendun alljärgnevas käsitluses vaid 

olulisematele faktidele. 

 

Vaadeldavale kahliliigile lähenemisel alustan I keskaegse elamu ruumi A (joon. 2) 1. 

meetrist, millest on teada kahe eri tüüpi medaljonkahli katked. Neist väikseim kannab 

numbrit TM A 178: 284 (vt joon. 64: 1, 2 ja tab 1: 2) ning kuulub akantuselehe põhjal tüüpi 

A-I, kuna vaadeldav tüüpnäide pole just kõige informatiivsem, loobuksin esialgu selle 

dateerimisest. Katketest suurima TM A 178: 9202 puhul on aga juba vajadus pikema 

trakteeringu järele. Viimati mainitu liitus kokku fragmendiga TM A 178: 4716, mis omab 

leiuandmeid: „ruum B hüpokausti pealt leiukontekst ebaselge“. See ebaselge 

leiukontekstiga katke leiti 5. märtsil ning see läks kokku medaljonkahlinurgaga, mis leiti 

21. aprillil. Lisandub veel fakt, et murdekoht oli üsna värske, mis tähendab seda, et see on 

tõenäoliselt mõni vedelema jäänud A-ruumi 1. meetri kahlileid, sest hüpokaustahi (vt 
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Kriiska et al. 2010: joon. 10, 9, 8) paikneb kohe A-ruumi kõrval ruumis B-2 (joon. 2). Juba 

kokku liimitud kahe katkendiga liitus veel omasoodu üks medaljonkahli konveksne 

keskosa katke TM A 178: 3779, mis pärineb B-1-ruumi 3. meetrist ning selle murdekoht 

polnud ka värske. Seega tõendab medaljonkahhel TM A 178: 3779, 4716, 9202 (joon. 65), 

et A-ruumi 1. meetri ja B-1-ruumi 3. meetri täitekihid on üheaegsed. Arvatavasti oli mingi 

osa B-1-ruumi 1.–3. meetrist veel sel hetkel, kui täideti juba A-ruumi 1. meetrit veel 

täitmata. See tegi võimalikuks ka selle, et ühe ja sama plaatkahli katkeid on teada eri 

ruumide erinevatest täitekihi meetritest. Olles veel ühes tükis, oli medaljonkahli katke (TM 

A 178: 3779, 4716, 9202) tõenäoliselt täitekihihunnikus, mille pinnast kühveldasid töölised 

kahte eri ruumi paralleelselt, täitekihihunnikus olles purunes ta nõnda, et põhiosast (TM A 

178: 4716, 9202) eraldus fragment TM A 178: 3779. Põhimõtteliselt on vaadeldav üksikese 

üsna oluline tüpoloogia loomisel. Eelpool ära toodud tüpoloogia järgi kuuluks 

medaljonkahhel (TM A 178: 3779, 4716, 9202; tab 1: 34) geomeetrilise kujundi alusel 

põhitüüpi B-I , mille ma asetaksin 17. sajandi esimesse või teise veerandisse, sest see on 

leiuaineses üks arvukamaid ning sellest tulenevalt arvatavasti ka üks hilisemaid. Konrad 

Strauss on näiteks kaks Tartust leitud B-tüüpi medaljonkahlit dateerinud 16. sajandiga 

(Strauss 1969: 252, vt tahv 48: 3), kuid tema väljapakutud dateering on ilmselt siiski liiga 

varane, kuna arvulised suhted Lutsu 2 leiuaineses selle kasuks ei räägi (vt tab 1). 

Vaadeldava B-I tüübi korral on eristatav hilistele medaljonkahlitele ainuomane rantkere 

liitmine sisemise ja välimise kinnitussavilindi abil. Tüüpnäite sisepinnale on voolanud 

paksu rohelist glasuuri, mille toon kattub välispinnal olevaga. See viitab sellele, et pottsepp 

on samaaegselt ühes ahjus põletanud mitmeid üksteise otsa laotud ahjukahleid. 

 

I keskaegse elamu ruum B-1 (joon. 2) teisest täitekihi meetrist leiti üks küllaltki ainukordne 

glasuurimata medaljonkahhel TM A 178: 2020 (vt joon. 66: 1 ja tab 1: 3) mille laadseid 

esineb Tartu linna kultuurkihis üsna harva. Aeg-ajalt loetakse põhjendamatult glasuurimata 

ahjukahleid pooltoodeteks ja sellest tulenevalt mõne pottsepatöökoja jäätmeteks (nt Strauss 

1969: 166), kuid selle puhul on täitsa kindel, et seda on kasutatud. Sellele viitab eelkõige 

selle rumbal olev üsna paks tahmakiht, mis on katnud seda kunagi tervenisti (joon. 66: 2), 

kuid sellel on hoomatav ka üsna nõrk riidejäljend, mis viitab riidelapi kasutamisele 

kahliplaadi vormimisel. Medaljonkahli pruunikaks põlenud savimassis oli ilma optilise 

abivahendita nähtav mineraalne lisand, mille puhul on nähtavasti tegu raualäike ehk 
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püriidiga,29 kuna selle kristallid omavad kuldkollast läiget ning esinevad savimassis 

väikeste teradena (Jakó 1933: 19). Andres Tvauri teatel esineb püriiditeri sageli ka Lääne-

Eesti muinasaegses keraamikas.30 Üldreeglina viitab püriiditerade esinemine Tartust leitud 

ahjukahlite savimassis impordile, sest näiteks Tartu kohaliku Rootsi-aegse kahlitoodangu 

savimassis ei esine neid üldse. Küll esineb aga püriiti kohati Tartu kultuurkihtides 

(Metsallik, Tiirmaa 1983: 323). Géza Jakó järgi on pottsepasavides esinevad püriiditerad 

kahjulikud oma väävli sisalduse tõttu, kuid samas on raske neist vabaneda, kuna need on 

väga peened. Üldiselt ei soovitata püriiditerasid sisaldavat savi kasutada, kuna need 

rikuvad näiteks valge savimassi täiesti ära (Jakó 1933: 19). Vaatlusaluse medaljonkahli 

sisepinna puhul on rantkere kinnituskohale tilkunud rohelist glasuuri (joon. 66: 2), mis 

näitab, et pottsepp on koos selle ahjukahliga põletusahjus põletanud ka kahleid või 

savinõusid, mille puhul viidi juba läbi glasuuripõletust. Tõenäoliselt põletati glasuurimata 

medaljonkahleid vaid üks kord, sest poleks olnud ajaliselt eriti otstarbekas ega ka praktiline 

teostada topelt põletust glasuurimata ahjukahli korral. Hinna poolest olid glasuurimata 

medaljonkahlid arvatavasti odavamad, kui glasuuriga kaetud analoogsed kahliversioonid. 

Glasuurimata ahjukahleid valmistati ka veel 17. sajandil, näiteks Riia pottseppade skraas 

1641. aastal määratud, et 60 suurt rohelist kahlit maksab 18 marka ning sama kogus 

glasuurimata kahleid 8 marka (Strauss 1969: 220). 

 

Glasuurimata medaljonkahleid võidi kasutada kahhelahju ladumisel koos glasuuritud 

variantidega paigutades need mõnda rohkem varjatud ahjukülge, kuid täitsa mõeldav on ka, 

et terve ahi oli laotud glasuurimata kahlitest, mis polegi nii ebarealistlik, sest mõnele 

tellijale võis käia glasuuritud kahlitest ahi majanduslikult üle jõu. Vaadeldava eksemplari 

nurgal ilutseb akantuselehemotiiv ning seega oleks see tüübilt A-II .  Ajanduse koha pealt 

arvan, et selle kahli võib dateerida Poola-aega sellest tulenevalt aastatesse 1582–1625. 

Seda toetab ka glasuurimata ahjukahlite esinemine renessansiajal, mis tähendab, et glasuur 

polegi ühe kahli ajamäärangul otsustava tähtsusega, määravaks kriteeriumiks on pigem 

kahliplaadivorm ja dekoor, kuid eelkõige on selleks ahjukahli valmistamistehnika 

(Tunzelmann von Adlerflug 1933: 8). 

 

Eelkäsitletuga annab leiukonteksti põhjal kindlalt seostada ka mõningaid üheaegseid 

glasuurimata plaatkahlite katkeid, mis pärinevad koos medaljonkahliga samast täitekihi 

                                                 
29 Aivar Kriiska suuline teade autorile 15.03.2010. 
30 Andres Tvauri kirjalik teade autorile 16.04.2010. 
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meetrist. Nendeks on TM A 178: 2018/1, 2018/2 ja 2019 (joon. 67, 68 ja 69) ning need 

kõik on madalreljeefsete stiliseeritud taimornamendiga plaatkahlite katked. Vaatlusalusele 

plaatkahlitüübile on omane rõhutatud ehisraami puudumine ning lihtne kaheastmeline 

raamistusliist, mille moodustab väljapoole jääva plaadiserva. Reljeefi keskosas asetseb 

amfora, mille parem ja vasem sang on ebasümmeetrilised, kuid sümmeetria puudub kohati 

ka plaatkahli dekooril oleval taimornamendil, mis on, jaotades kahli keskelt võrdselt 

kaheks, mõlemal küljel erinäoline (joon. 67 ja 68: 1). Sellest tulenevalt omab selle 

plaatkahli küttepinna suurendamiseks kasutatud reljeef (Vunk 1996: 39) groteskile 

iseloomulike jooni. Üks analoogse dekooriga, kuid tumeroheliseks glasuuritud 

vaatepinnaga püstise ristküliku kujuline plaatkahhel (TM A 30: 1142; joon. 70) on teada 

näiteks Lossi tänava O-kaevandist. Kui võrrelda alumist vasemat (TM A 178: 2018/1) ja 

paremat (TM A 178: 2018/2) kahlinurka (võrdle joon. 67 ja 68: 1) saab selgeks, et mõlema 

nurgakujunduse puhul esineb sarnasusi, kuigi dekoor pole üks-üheselt ühtiv. Lahknevused 

ebasümmeetrilistel nurkadel pole just suured aga need on siiski olemas. Amfora reljeefiga 

plaatkahlile on omistatav ka väike katke TM A 178: 2019 (joon. 69: 1). 

 

Eeltoodust tulenevalt on meil teada vähemalt kahe plaatkahli katked eeldusel, et loeme TM 

A 178: 2018/1 ja 2018/2 pärinevaks ühelt ja samalt esemelt. Kõigi katkete sisepind on 

tahmunud (vt nt joon. 68: 2 ja 69: 2) ning see tõendab, et tegu pole valmistuspraagiga, kuid 

rumpadel on näha ka nõrk riidejäljend, mis näitab omasoodu nende plaadiosa vormimisel 

riidelapi kasutamist. 

 

Valmistamisvõtete kohta annab kõige rohkem informatsiooni katkend TM A 178: 2018/2, 

mille põhjal võib öelda, et matriitsil asetsenud niiskele plaadiosale lisati niiske kererant. 

Seda kinnitab vaadeldava leiu puhul see, et üleminek rantkerelt plaadile on küllaltki sujuv 

(joon. 68: 2). Kohati on rantkere alumine serv plaadiosaga lausa kokkusulanud, mis on 

kindel tõend selle kohta, et kumbki neist oli kokku liitmise hetkel veel väga niiske. 

Kererandi kinnitamiseks kasutati kahte savilinti sisepinna korral peenemat ning välispinna 

puhul laiemat. Sisepinnale lisatu siluti sõrmetõmmetega ning välispinnale lisatu sõrmede ja 

voolimisvahendiga, et anda kahliplaadile ühtlast serva. Katkel TM A 178: 2018/2 võime 

näha kahe savilindiotsa liitekohta (joon. 68: 2), millest võib järeldada, et pottsepp kasutas 

välispinna puhul ühte pikka savilinti, mille ta mässis ümber liitekoha, siludes selle seejärel. 

 

Valguse käes katkeid liigutades võib plaatkahlite pruunikaks põlenud savimassis samuti 
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märgata pisikesi kuldkollase läikega püriiditeri, millele analoogseid esineb ka 

medaljonkahli TM A 178: 2020 savimassis. Püriiditeri esines näiteks ka A-ruumi 1. 

meetrist leitud servakahli (TM A 178: 9339, 9340, 9343; joon. 71: 1, 2), G-ruumi 1. 

meetrist leitud servakahli (TM A 178: 8729; joon. 72: 1, 2) ja sama ruumi 3. meetrist leitud 

medaljonkahli (TM A 178: 8563; joon. 97: 1, 2) katke savimassis. Teiste Lutsu 2 leitud 

ahjukahlite (välja arvatud eespool käsitletud või nimetatud) savimassis püriiditeri ei 

esinenud või polnud võimalik seda ilma optiliste abivahenditeta määrata. Plaatkahlite 

puhul on pottsepp teostanud arvatavasti samuti nagu ka medaljonkahlite korral ühekordse 

põletuse, mis kujutas endast kuivade ja eelnevalt ettepõletamata glasuurimata toodete 

ainsat ja lõpliku põletust (Rohlin 2003: 244). 

 

Selle plaatkahli (TM A 178: 2018/1/2) laiuseks võis olla umbes 17,6 cm ning kõrguseks 

umbes 19 cm. Ruudukujulise medaljonkahli (TM A 178: 2020) kõik küljed olid teadagi 

ühe laiused ning eelmainitud plaatkahli põhjal võis ühe külje laiuseks olla umbes 17,6 cm. 

Nagu näeme olid medaljonkahli ja amfora reljeefiga plaatkahlite laiused oletatavasti 

ühtivad ning sellele lisandub veel pärinemine samast ruumist ja meetrist. Unustada ei saa 

ka sarnast põletustemperatuuri, analoogseid kererandi liitmisvõtteid, püriiditeri savimassis 

ning üsna võrdväärseid tahmakihte rumpadel. Eeltoodust tulenevalt järeldan, et mõlemad 

ahjukahlid pärinevad ühelt ja samalt Poola-aegselt kahhelahjult. Näiteks 16. sajandi teisel 

poolel kasutati ruudukujulisi medaljonkahleid ahjude alaosades ning püstise ristküliku 

kujulisi plaatkahleid ahjude saledates ülaosades (Strauss 1969: 174). 

 

Medaljonkahlitüüp A-II  on tõenäoliselt import, kuna püriiti Tartu kohaliku kahlitoodangu 

savimassis ei esine. Kahliimpordi kasuks räägib ka see, et Tartus esineb glasuurimata 

medaljonkahleid ja püstise ristküliku kujulisi plaatkahleid arheoloogiliste leidudena 

küllaltki harva. Ühtlasi pole Poola võimuperioodist teada ka ühtegi konkreetset pottsepa, 

kes oleks võinud neid siin valmistada. 

 

I keskaegse elamu ruumi B-1 (joon. 2) kolmandast meetrist on meil teada tunduvalt 

suuremas koguses roheliseks glasuuritud medaljonkahlite katkeid ning need formeerivad 

enama, kui vaid ühe kahhelahjumaterjali. Trakteerimist alustame kõige terviklikumatest 

eksemplaridest, millest on medaljonkahlitüübile B-I omistatavad katked TM A 178: 3757; 

3758; 3770 (joon. 73); 3771, 3781 (joon. 74) ja 3777 (tab 1: 28–32). Sama tüübi alla 

paigutaks ma ka sama leiukontekstiga konveksse keskosa katkendid TM A 178: 3778 
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(joon. 75); 3780; 3782; 3784 ja 3785 (tab 1: 33 ja 35–38). 

 

Nii mõnedki eelloetletutest annavad palju informatsiooni, näiteks TM A 178: 3770 põhjal 

saame teada, et ruudukujulise kahliplaadi külje laius oli 18 cm. TM A 178: 3758 põhjal 

saame teada nii mõndagi valmistamistehnikast – nimelt on niiskele plaadiosale lisatud 

niiske kererant. Eriti hästi avaldub see katke (TM A 178: 3758) rantkere kinnituskohal 

(joon. 76), kus näeme sujuvat üleminekut kerelt plaadile, millelaadse saamine on võimalik 

ainult siis, kui kere- ja plaadiosa on veel mõlemad niisked. Rantkere lõplikuks 

kinnitamiseks on kasutatud kahte savilinti. Sisepinna puhul on kasutatud ühte üsna 

peenikest linti, mis on silutud sõrmetõmmetega ning välispinna puhul ühte üpris paksu 

savilinti (joon. 76), mis on esiteks mässitud ümber välimise kinnituskoha ning seejärel 

silutud nii sõrmetõmmete kui ka voolimisvahendi abil, et saada plaadile ühtlast serva. 

Joonisel 76 on kenasti näha ka kahe savilindiotsa liitekoht. Kui ühe medaljonkahli külje 

laius oli 18 cm, oli terve välimise kinnituskoha puhul kasutatava savilindi pikkuseks umbes 

72 cm. Pottsepp kasutas arvatavasti pigem ühte pikka umbes 72 cm pikkust savilinti, kui 

nelja umbes 18 cm pikkust savilinti iga külje jaoks eraldi. Selle medaljonkahlitüübi 

kererandi servaprofiili kohta annab informatsiooni kahlileid TM A 178: 3757 (joon. 77), 

mille põhjal saame ka teada, et selle kahhelahju ruudukujuliste medaljonkahlite pottvoodri 

paksuseks oli 8,6–8,9 cm. Rantkereserva moodustamisel tarvitas pottsepp võtet, mis 

seisnes kererandi treimisel selle ülaserva vastu väliskülge maha keeramises ning sellesse 

seejärel üsna madala vao tekitamises (joon. 63: 4). Kere välispinnal olevad 

horisontaalsooned on korrapärased ning üsna madalad (joon. 77). Kererandi võib lugeda 

kahliplaadist serva suunas kitsenevaks ning selle puhul võib oletada valmistamist 

pottsepakedral. 

 

Muuseas sisaldas B-1 ruumi enne 1755. aastat ladestunud täitekiht ka massiliselt 

põlengujälgedega barokkstiilis ahjukahleid (vt nt joon. 78 ja 196: 1, 2 ), mis ulatusid välja 

umbes 1.–3. meetrini. Minu hüpotees on, et täitekiht, mis B-1-ruumi kühveldati, kuumenes 

seal kohapeal mingi põlengu käigus. Seda tõendab näiteks medaljonkahli katke TM A 178: 

3777, mille välispinda kattev tumeroheline glasuur on muutunud peale põlengut 

heleroheliseks (võrdle joon. 73, 74 ja 79: 1) ning selle külge on jäänud kinni ka õige natuke 

liiva- või mullapuru. Selline rohelise pliiglasuuri toonimuutus on tingitud CO ja CO² 

mõjudest põlengu käigus (Vunk 2000: 156). Kahlifragmendi helepunane savimass on läbi 

vingu- ja süsihappegaasi hilisemate mõjude muutunud heledamaks (Vunk 1998: 150) 
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sellest tulenevalt beežikaks (joon. 79: 2). Samuti võib selle katkendi puhul esile tuua veel 

ühe huvitava fakti: nimelt on selle murdekoht õige natuke tahmunud ning sellel võime näha 

ühte kollast glasuuripiiska, mis on sinna põlengu ajal tilkunud. Tähelepanu väärib ka see, et 

analoogset kollast glasuuri oli ka tilkunud eelkäsitletud nelikkahli katke (TM A 178: 3004) 

vaatepinnale (joon. 54). Mõlemal B-1-ruumi kahlifragmendil olevad glasuuripiisad 

pärinevad suure tõenäosusega sama ruumi 1. meetrist leitud punasavinõu serva katketelt 

TM A 178: 1919/1/2 (joon. 80: 1, 2, 3, 4), kuna muid kollaseks glasuuritud, põlenud 

punasavinõude fragmente pole Lutsu 2 täitekihtidest teada (vt ka alapeatükki 3.1). 

 

Tüübile B-I  on omistatavad ka I keskaegse elamu ruumi G (joon. 2) täitekihtide 1. meetrist 

leitud medaljonkahlite katked TM A 178: 5331 (joon. 81); 7726 ja 8728, millest esimese 

sisepind on tugevasti tahmunud ning sellel leidub ka nõrk riidejäljend, teise sisepinnal 

mingisuguseid jälgi tahmast pole aga on üsna nõrgast riidejäljendist ja kolmanda leiu 

sisepind on nõrgalt tahmunud ning sellel puuduvad jäljed tekstiilikoejäljendist. Kõigi 

kolme eseme puhul on kererant kinnitatud savilindiga nii sise- kui ka välispinnalt. Nende 

reljeefiteravuse võib lugeda eelpool arutusele võetutega ühtivaks ja nende kererandi 

sisemus pole samuti ahjusaviga täidetud olnud (tab 1: 39, 42 ja 43). 

 

Mõned tüüp B-I  omistatavad medaljonkahlite katkendid on teada ka II keskaegsest elamust 

ehk ruumist D. Neist esimene TM A 178: 6149 omab leiuandmeid: „umbes 1 meeter pinda 

kirdemüüri pealt (3 kihti koos)“. Fragmendi sisepinnal esineb samuti tahma ning rantkere 

kinnitamiseks on kasutatud nii sisemist kui ka välimist kinnitussavilinti (tab: 1: 41). 

Järgmine medaljonkahli katke TM A 178: 6000 leiti sama ruumi täitekihtide 3. meetrist 

ning ka selle kererant oli kinnitatud kahe savilindi abil (tab 1: 40). I keskaegse elamu 

ruumide A, B-1 ja G ning II keskaegse hoone medaljonkahlitüübi B-I katkendeid annaks 

interpreteerida ühe konkreetse kahhelahju materjalina, mis sattus nähtavasti koos täitekihi 

põhiosaga B-1-ruumi 3. meetrisse ja mingi osa sellest või ainult üks leid A-ruumi 1. 

meetrisse ning paar algselt koos B-1-ruumi 3. meetri täitekihiga saabunud katket omakorda 

G-ruumi. Üks väga väike katkend sattus ka D-ruumi 1. meetrisse ning üks suurem sama 

ruumi 3. meetrisse, kuid arvan, et see oli pigem juhus ning pole otseselt seotud vaatlusaluse 

täitekihi kasutamisega D-ruumi täitmiseks. Alternatiivinterpretatsioon oleks niisugune, et 

täitekihi põhimass sattus G-ruumi ning mingi väiksem osa sellest A-, B-1- ja D-ruumi 

vastavatesse meetritesse, sest leidude kontsentratsioon ei pea olema ilmtingimata kooskõlas 

täitekihi enda põhimassiga. Muuseas sisaldas G-ruumi täitekiht ka mitmeid B-1-ruumi 3. 
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meetri omadega üheaegseteks ajandatavaid kahlileide. 

 

Omaette uue tüübi A-III  moodustab neljaliikmeline leiugrupp, millesse kuuluvad 

medaljonkahlite katkendid TM A 178: 3749 ja 3773 (joon. 10 ja 12) ning analoogsetele 

omistatavad konveksse keskosa katked TM A 178: 3783 ja 3786 (tab 1: 4–7). Kõikidest 

fragmentidest on täpsemalt määratavad TM A 178: 3749 ja 3773, millest esimene pärineb 

ruudukujuliselt ja teine püstise ristküliku kujuliselt medaljonkahlilt. Tervemate 

eksemplaride nurkadel võime ära tunda A-põhitüübile omase akantuselehemotiivi. 

Vaadeldava tüübi välispind on glasuuritud küll roheliseks aga see teiseneb sellest, mis on 

omane tüübile A-I. Glasuuritud vaatepind on A-I korral sõrmega katsudes sile, aga A-III 

puhul veidi krobeline ning selle tagaküljel on riidejäljend ka veidi intensiivsem, kui A-I 

puhul. Selle grupi medaljonkahlitele on iseloomulik kererant, mis on kinnitatud ühe ainsa 

savilindiga välispinnalt. See on hästi jälgitav medaljonkahli katkete TM A 178: 3749 ja 

3773 puhul (joon. 11 ja 13) ning sellelaadsest kinnitusviisist võib järeldada seda, et 

rantkere oli lisamise ajal veel niiske. Valmistamisvõtete poole pealt võib lugeda sellise 

kererandi lisamise vägagi professionaalseks ning see on üldreeglina omane 16. sajandisse 

ajandatavatele medaljonkahlitele, kuid esineda võib ka neid, mille korral on kasutatud nii 

sisemist kui ka välimist kinnitussavilinti. Välispinnale lisatud kinnitussavilint on esiteks 

silutud sõrmedega ning seejärel on kahliplaadile ühtlase serva saamiseks rakendatud 

voolimisvahendit. Riidejäljend katab selle tüübi puhul sisepinda servast servani, nagu 

tõendavad kahlileiud TM A 178: 3749 ja 3773 (joon. 11 ja 13). Samuti esineb mõningate 

kahli näidete (nt TM A 178: 3773) rumbal korralik tahmakiht (joon. 13), mis tõendab, et 

rantkere sisemus polnud ahjusaviga täidetud. 

 

Vaadeldavasse gruppi kuuluvad medaljonkahlid kujutavad endast suure tõenäosusega 

importi, mis pärineb Saksa alalt. Ma dateeriks selle medaljonkahlitüübi, sellega ühte 

kuuluva apostel Pauluse profiilpildiga kroonkahli (TM A 178: 3502, 3516) ajanduse 

põhjal, hilise 15. või varajase 16. sajandiga. Tornahi millelt kahligrupp A-III pärineb võidi 

lammutada Vene võimuperioodil, kuna ühe kahhelahju keskmine kasutamisiga on Ieva Ose 

järgi 40–50 aastat (Ose 2007: 127). Paralleelselt ahju lammutamisega on kaalutav ka 

variant, et kahhelahi hävis koos mõne eluhoonega Vene-Liivi sõja aastatel. 

 

Järgmise tüübi A-IV  saame samuti komplekteerida B-1-ruumi 3. meetri katkete baasil ning 

selle parimateks tüüpnäideteks on TM A 178: 3774 (joon. 82) ja 3788 (tab 1: 8–9), mis 
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pärinevad arvatavasti mõlemad ühelt ja samalt üksikesemelt. Sama tüübiga liitub ka üks B-

1-ruumist pärinev juhuleid TM A 178: ? (vt joon. 83 ja tab 1: 15), mille meeter pole paraku 

teada. Tüübile A-IV on eelkõige omane sinakas-roheline glasuur, mis sageli on oma algse 

sära ja läike minetand. Glasuur on muutunud tuhmiks ja selle külge on tihti kinni jäänud 

mulla- või liivapuru, nagu ka näha katkel TM A 178: 3774 (joon. 82). Nurki ehib selle 

tüübi puhul akantuseleht. Võrreldes tüübiga A-III on konstruktiivsest aspektist johtuvalt 

kasutatud kererandi lisamiseks kahte kinnitussavilinti, mille silumine on sisepinnal 

läbiviidud sõrmedega ning välispinnal nii voolimisvahendi kui ka sõrmede abil. Eelmisele 

tüübile iseloomuliku tekstiilikoejäljendit sisepinnal üldreeglina vähemalt nurkadel ei esine. 

Konkaavse medaljonipöörde kohta ei saa olemasolevate B-1-ruumi 3. meetri katkendite 

põhjal paraku järeldusi teha. Mõningate vaadeldava tüübi üksikesemete sisepinnalt (nt TM 

A 178: 3774) võib leida tahma, mis viitab sellele, et rantkere sisemus polnud ahjusaviga 

täidetud. 

 

Eelkäsitletud tüübile A-IV  on omistatavad ka medaljonkahlite katked TM A 178: 5332 

(joon. 84), 7725, 7732 ja 7733 (tab 1: 10–13), millest kõik on leitud G-ruumi 1. meetrist 

ning üks sama tüübi katkend TM A 178: 8565 (tab 1: 14), mis on omasoodu leitud sama 

ruumi 3. meetrist. Katked TM A 178: 7732 ja 7733 on määratavad ühele ja samale 

eksemplarile. Kaks viimati mainitut ning katkendid TM A 178: 5332 ja 7725 on B-1-ruumi 

omadele igas mõttes sarnased ning nende puhul annab eristada ka samu tunnuseid, kuid 

esineb ka neid, mida B-1-ruumi 3. meetri omadel tuvastada ei anna. Üheks selliseks on 

konveksse medaljonipöördel olev nõrk riidejäljend, mis on näha näiteks leidudel TM A 

178: 5332 ja 7725. Plaadinurkades on see nõrgavõitu riidemuster üldiselt 

kinnitussavilintide silendamise ajal lihtsalt maha silutud. G-ruumi medaljonkahli 

fragmentidest tähtsaim on TM A 178: 5332, mille kererandi kinnituskohas on näha jälgi 

potiklambriaugust (joon. 85). Potiklambriauk paikneb kohe plaadi vastas ning see on 

tehtud vajutusega väljapoolt, kui savi oli veel niiske. Muid konstruktiivseid eripärasid selle 

katkendi põhjal tuvastada ei anna. 

 

Vaatlusaluse medaljonkahlitüübiga on eelkirjeldatud eriomase glasuuri põhjal seotud ka 

servakahli katke TM A 178: 8743 (joon. 86). Fragment pärineb servakahli ülaosa paremast 

nurgast ning see on leitud G-ruumi täitekihtide 1. meetrist. Tehnoloogiliselt oli selle 

servakahli valmistamisel kererant plaadiosa pöördele liidetud nii sisemise kui ka välimise 

kinnitussavilindi abil. Ülaosa tagaküljel on täheldatav keskmise tugevusega tahmakiht. 
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Käsitlusaluse kahligrupi paigutaksin ma Poola aega sellest tulenevalt aastatesse 1582– 

1625, kuna Rootsi võimuperioodile pole enam sinakas-roheliseks glasuuritud 

medaljonkahlid omased. Sellistest medaljon- ja servakahlitest laotud kahhelahjude 

kasutusaeg võis jääda eelistatavalt just Poola-aega, sest Rootsi aja alguses hakati neid 

tõenäoliselt juba lammutama, kuna üldreeglina polnud võimalik kasutada ühtegi 

rakendatud kahhelahju kauem, kui mõningad aastakümned (Ambrosiani 1910: 2). Sellest 

tulenevalt ei saa käsitletav leiumaterjal olla just eriti vana. Ahjukahlite kasutusaeg võis 

võrreldes ahju enda omaga olla üsna pikk, sest aeg-ajalt tuli ette ka seda, et vanu kahleid 

kasutades ahje uuesti üles laoti (Rosmanitz, Stelzle-Hüglin 1994: 68). Selgusetuks jääb 

tüübi A-IV puhul see, kas potiklambriaugud olid kõikide medaljonkahlite rantkeredes või 

esinesid need ainult osadel. Samuti pole ka teada, mida tollal potiklambriks kasutati. 

 

G-ruumi täitekihtide 1.–3. meetri medaljonkahli katkendite TM A 178: 5393, 8564 (joon. 

87: 1); 5466 (joon. 88: 1, 2); 7728; 7729 ja 7730 (joon. 89) baasil saame moodustada tüübi 

A-V . G-ruumi 1. meetrist pärinevad katked TM A 178: 7728, 7729 ja 7730 (tab 1: 19–21), 

2. meetrist fragmendid TM A 178: 5393 ja 5466 ning 3. meetrist katkend TM A 178: 8564 

(tab 1: 17 ja 18). Kokku õnnestus neist liita 2. meetri katke TM A 178: 5393 ja 3. meetri 

katke TM A 178: 8564 (joon. 87: 2), mis tõestab, et G-ruumi 2. ja 3. meetri täitekihid on 

samaaegsed. Üks väike tüüp A-V omistatav medaljonkahlinurga katke TM A 178: 3518 

(tab 1: 16) leiti ka B-1-ruumi 3. meetrist ning see on sellest ruumist ka ainus. 

Medaljonkahlitüüp A-V on üldiselt tüübile A-IV sarnane aga kohati ka sootuks erinev. 

Peamiste erinevustena annab välja tuua esmalt nurkadel ilutseva akantuselehe 

reljeefiteravuse, mille võib lugeda nõrgemaks tüüp A-IV omast. Erineb ka glasuur, sest 

tüüp A-V puhul on see roheline, kuid tüüp A-IV korral hoopis sinakas-roheline (võrdle 

joon. 87: 1, 88: 1 ja 82, 83, 84). Valmistamisvõtetelt on need suhteliselt sarnased, sest 

rantkere lisamiseks on tüüp A-V puhul samuti kasutatud kahte kinnitussavilinti, mille 

silumisvõtted võib lugeda tüüp A-IV omadega ühtivateks. Iseenesest tõendab katke TM A 

178: 7728 seda, et plaadiosale lisatud rantkere oli veel niiske, sest selle katkendi kererandi 

kinnituskoha sisepinnal võime näha, kuidas savilindi silumiseks tehtud näputõmbejälg on 

sisse lõiganud rantkere sisepinda ning jätnud sinna soone. Katke TM A 178: 7729 

sisepinnale on voolanud rohelist glasuuri, mille toon ühtib välispinnal olevaga ning selles 

on näha ka kokkukleepumisjälg, mis tähendab seda, et pottsepp ladus glasuuripõletusel 

mitmeid objekte üksteise otsa. Nähtavasti põletas ta ühte tüüpi roheliseks glasuuritud 
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medaljonkahleid korraga. Tüüp A-V konveksse medaljoni pöördel võib samuti kohata 

nõrka tekstiilikoejäljendit, mis on paraku TM A 178: 5466 ja 5393, 8564 puhul veidi 

varieeruv. Ma dateeriksin need katkendid samuti Poola-aega, kuna need omavad mitmeid 

sarnasusi medaljonkahlitüübiga A-IV. Vaatlusaluse tüübi rantkere sisemus polnud 

arvatavasti täidetud ahjusaviga, kuna rumbade sisepind on veidi hallikas ning tuvastada 

pole võimalik ka mingeid jälgi ahjusavist (joon. 87: 2 ja 88: 2). 

 

Tüübi A-VI  moodustab B-1-ruumi 3. meetri üksik katke TM A 178: 3514 (joon. 90), mille 

sisepind on tugevasti tahmunud ning kaetud vist riidejäljendiga. Kererandi kinnitamiseks 

on kasutatud kahte kinnitussavilinti ning sisepinna puhul on see silutud näputõmmetega 

(tab 1: 22). Vaadeldavale tüübile on omane kolmeastmeline terava reljeefiga raamistusliist, 

mille põhjal omab see teatud sarnasusi tüübiga A-III (võrdle joon. 90 ja 12). Seda võiks ka 

otseselt tüübiks A-III lugeda, kui poleks vaid ühte erinevust, nimelt on selle rantkere 

liidetud kahe kinnitussavilindi abil. Tüüp A-III puhul on kererant kinnitatud ainult välimise 

kinnitussavilindi abil. Ma dateeriks tüübi A-VI 16. sajandi teise või kolmandasse 

veerandisse ning selle korral on tõenäoliselt samuti tegu impordiga, sest kolmeastmelise 

raamistusliistuga medaljonkahleid ei esine Tartus just tihti. 

 

Tüübi A-VII  moodustavad tõenäoliselt ühe ja sama eksemplari katked TM A 178: 3528 (vt 

joon. 20 ja tab 1: 23) ja 3787 (vt joon. 21: 1 ja (tab 1: 24), millest mõlemad leiti B-1-ruumi 

täitekihtide 3. meetrist. Nende sisepinnal võib hoomata küllaltki sarnast riidejäljendit (vt nt 

TM A 178: 3787; joon. 21: 2) ja välispind on kaetud läikiva rohelise glasuuriga, mida 

pinnasetingimused eriti ei ole mõjutanud. Rantkere oli katkendi TM A 178: 3528 põhjal 

kinnitatud ainult välimise kinnitussavilindiga, kuna sisemisest savilindist pole mingeid 

jälgi. Vaatlusaluse tüübi puhul on tõenäoliselt tegu impordiga ning see võib omada 

mingeid seoseid eespool käsitletud Barthel Behami vasegravüüri järgi valminud Juuditi-

kahliga (TM A 178: 3533, 2534; joon. 15). Eelnevast tulenevalt võib medaljonkahlitüüp A-

VII olla samuti dateeritav aastatesse 1527–1558. 

 

Järgmise tüübi A-VIII  saab formeerida B-1-ruumi 3. meetri katke TM A 178: 3775 (joon. 

91: 1) põhjal. Sellele tüübile on omane sile läikiv glasuuritud pind, mis ei paista vähemalt 

antud katke põhjal pinnases oma tooni muutvat (tab 1: 25). Seda tüüpi võib lugeda 

sarnaseks tüübile A-III, mille glasuur on sõrmega katsudes veidi krobeline. Tüübi A-VIII 

plaadi paksus on analoogne näiteks tüübile A-III. Tüüp A-VIII eristab tüübist A-III 
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põhiliselt riidejäljendi puudumine sisepinnal. Ühtiv on mõlema puhul tahma olemasolu 

rumbal ning rantkere kinnitamine (joon. 91: 2). Ka TM A 178: 3775 puhul on rantkere 

liitmiseks lisatud üks kinnitussavilint välispinnale ning oletada võib, et lisamise ajal oli 

kererant veel niiske. Kahlileiu nurki kaunistas ilmselt A-tüübile omane stiliseeritud 

kolmelapiline akantuseleht. Peamine teisend, mis seoses dekooriga esile kerkib puudutab 

raamistust, mis on näiteks mõne medaljonkahlitüüp A-III tüüpnäite (nt TM A 178: 3773) 

puhul kolmeastmeline ning TM A 178: 3775 korral vaid üheastmeline (võrdle joon. 12 ja 

91: 1). Käsitlusalune imporditud kahlitüüp A-VIII on arvatavasti veidi hilisem kui 

medaljonkahlitüüp A-III ning see pärineb ilmselt 16. sajandi teisest veerandist või 

keskpaigast. 

 

Tüübi A-IX  saab moodustada G-ruumi medaljonkahli katke TM A 178: 7986 (vt joon. 92 

ja tab 1: 26) baasil. Vaatlusalune katkend omab leiuandmeid: „1.–2. meeter. Varisenud 

sein“. Selle tüübi nurki ehib taaskord akantuselehemotiiv ning dekoori ilustamiseks on 

kasutatud medaljonkahlitele harjumuslikku rohelist glasuuri. Rumbal on hoomatavad nii 

riidejäljend kui ka tahm. Plaadiosale oli lisatud niiske rantkere, mis oli kinnitatud vaid 

välimise savilindi abil. See valmistusvõte viitab üsna varajasele medaljonkahlile, mille 

annab dateerida 16. sajandi keskpaika või kolmandasse veerandisse – Vene-Liivi sõja 

eelsesse aega. Viimast kinnitab ka see, et käsitlusalusele tüübile omistatavaid katkeid on 

Lutsu 2 teada vaid üks ning muid Tartust leitud fragmente pole vähemalt mulle teada. 

Suhteliselt harv esinemine viitab üldreeglina impordile ning varasemate ahjukahlite puhul 

on selle paikapidavus üsna sage. Ahju konstruktsiooni kohta võib öelda seda, et ladumise 

käigus rantkerede sisemusi ahjusaviga ei täidetud. 

 

Tüübi C-I  üks parimaid Lutsu 2 leitud tüüpnäiteid on TM A 178: 7727 (vt joon. 93: 1 ja 

tab 1: 44), mis pärineb G-ruumi täitekihtide 1. meetrist. Vaatlusalust tüüpi võib lugeda 

üsna sarnaseks tüübile A-III, kuid siiski esineb nii erinevusi kui ka sarnasusi. Näiteks on C-

I kolmeastmelise raamistuse esimene aste 12 mm laiune aga A-III hoopis 5–7 mm laiune 

(võrdle joon. 93: 1 ja 12). Sellised laiad või täiendavad raamistuse astmed on sageli 

koopiate kindlaks indikaatoriks, sest nende astmete abil kohandati kahliplaadi mõõtmeid, 

mis kopeerimisprotsessi kestel olid kahanenud. Muuseas on tüüp C-I nurgal olev 

akantuseleht veidi tömbakalt pottseppmeistri poolt ületöötatud ning improviseeritud 

osaliselt ringidega (joon. 93: 1), et lisada sellele teravust, mis kopeerimisprotsessi vältel oli 

kaotsi läinud. Eeltoodu viitab samuti teisejärgulisele ahjukahlile, sest dekooriteravuse 



 99 

puudumine on samuti üks koopia peamiseid tunnuseid. Vaadeldava tüübi C-I korral on 

tegu sekundaarvorminguga, mis on tehtud A-tüüpi medaljonkahlist, mille nurki ehtisid 

akantuselehed. Selliseid teisejärgulisi vorminguid tehti teadlikult hinnalistest originaalidest 

aga need levisid muuhulgas ka röövkoopiatena (Rosmanitz, Stelzle-Hüglin 1994: 62). 

Võimalik, et tõmmisetegijaks võis olla mõni sell, kes tegi endale meeldima hakanud A-

tüüpi medaljonkahlist koopia ning vormis selle kodus ümber, et saada täiendavat 

kasutuskõlbliku negatiivmatriitsi (Ambrosiani 1910: 4). Valmistamisvõtetelt on tüübid C-I 

ja A-III jällegi väga sarnased eelkõige rantkere kinnitamise poole pealt (võrdle joon. 93: 2; 

11 ja 13). Tüübil C-I on sarnasusi ka tüübiga A-VI, millest ühe peamisena annab esile tõsta 

terava reljeefiga välimist kolmeastmelist raamistust (võrdle joon. 93: 1 ja 90), kuid A-VI 

kolmeastmelise raamistuse esimese astme laius on märksa väiksem, kui C-I olles vaid 9–11 

mm. Erinevusi on ka kinnitussavilintide arvus, milleks A-VI korral on kaks aga C-I puhul 

vaid üks (joon. 93: 2). Vanuse poolest peaks C-I olema hilisem kui A-III ning pärinema 

seega umbes 16. sajandi esimesest poolest. Käsitletud medaljonkahlitüüp C-I on 

tõenäoliselt Tartusse jõudnud impordina enne Vene-Liivi sõja algust. 

 

Tüübi C-II  saame formeerida B-1-ruumi 3. meetri medaljonkahli tüüpnäidete TM A 178: 

3772 ja 3776 põhjal ning need mõlemad pärinevad ühelt ja samalt üksikesemelt (vt joon. 

94: 1, 2 ja tab 1: 45 ja 46), kuid mainimist väärib ka see, et vastava tüübi katkeid pole 

Lutsu 2 päästekaevamistel rohkem leitud. Vaadeldava tüübi välispind on kaetud ilusa 

läikiva rohelise glasuuriga, mis säilib pinnases üsna hästi. Selle medaljonkahli tagakülge 

kattis fragmentide põhjal küllaltki intensiivne riidejäljend. Murdekohad on suhteliselt 

teravad ning rumbal pole mingeid jälgi ahjusavist. Eriti huvipakkuv on kummastki katke 

TM A 178: 3772, mille puhul on tuvastatav potiklambriauk, mis asetseb rantkere 

kinnituskoha alumises servas (joon. 95). Potiklambriauk on vajutatud niiskesse rantkerre 

selle välispinnalt. Sellise töövõte rakendamise eeltingimuseks oli muidugi see, et 

kahliplaadile tuli kindlasti lisada niiske kererant. Tüübi C-II eelkäijateks olid arvatavasti 

eelpool käsitletud tüüp A-IV-laadsed medaljonkahlid (joon. 82 ja 84), millest oli tehtud 

saviga jäljend. Negatiivi puhul asendati nurkadel olnud nõrgaks osutunud reljeefidega 

kolmelapilised akantuselehed 9 ringiga, mis jälgivad taimelehe proportsiooni (võrdle joon. 

63: 1 ja 63: 3). Rantkere liitmiseks kahliplaadiga on tarvitatud nii sisemist kui ka välimist 

kinnitussavilinti, millest esimene siluti sõrmedega nagu tõendavad sõrmetõmbejäljed TM 

A 178: 3772 sisepinnal. Sama katkendi välispinna puhul on savilint silutud nii sõrmede kui 

ka voolimisvahendiga, et saada ühtlast plaadiserva. Vaadeldavat tüüpnäidet on põletatud 
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üsna kõrgel temperatuuril ning vahetult glasuuri all olev savikiht on omandanud läbi 

põletuse oksüdeerivas keskkonnas hallika savitooni. Medaljonkahlitüüp C-II  on 

tõenäoliselt Tartusse imporditud ning üks mõeldav dateering selle eksootilise eksemplari 

puhul oleks 17. sajandi teine veerand, kuna vaatlusaluse üksikeseme tehnoloogiline teostus 

pole varasemale ajale omane. Üks varasematel aastatel Tartust leitud sarnane C-tüüpi 

medaljonkahhel (TM 1983-A36-1) on näiteks dateeritud hilise 16. või varajase 17. 

sajandiga (Majantie, Muhonen 2007c: 211, vt joon. 160), kuid see ajandus on iseenesest 

kaheldav, kuna C-tüüpi medaljonkahleid tehti matriitside abil, mille tegemiseks võeti 

jäljend A-tüüpi medaljonkahlite reljeefilt. Eelnevast tulenevalt ei tundu viidatud dateering 

eriti usaldusväärne, kuna teostuselt hilised C-tüüpi medaljonkahlid ei saa mingil juhul olla 

samaaegsed A-tüüpi Poola-aegsete kahliversioonidega. Üldiselt on C-tüüpi medaljonkahlid 

Tartu linnas üsna vähe levinud ning nende kohta pole ka eriti palju informatsiooni, millest 

tulenevalt pole neid veel üheski Tartu ehituskeraamikat käsitlevas publikatsioonis arutusele 

võetud. 

 

Käsitleda on jäänud veel kolm medaljonkahli katkendit, millest esimene ning ka 

haruldasem TM A 178: 7731 pärineb G-ruumi 1. meetrist, teine TM A 178: 8563 sellesama 

ruumi 3. meetrist ning kolmas katke TM A 178: 3789 leiti B-1-ruumi 3. meetrist. 

Medaljonkahli katke TM A 178: 7731 (vt joon. 96: 1, 2 ja tab 1: 27) on vägagi haruldane 

juba oma pruuni glasuuritooni poolest, sest ühtegi teist pruuniks glasuuritud medaljonkahlit 

pole Lutsu 2 teada, mis tähendab seda, et leiukompleksis domineerib nende korral 

valdavalt roheline (kokku 37 eksemplari korral) või harvemini sinakas-roheline (kokku 8 

eksemplari puhul) glasuur. Vaadeldavalt katkelt annab välja lugeda seda, et selle kererandi 

liitmiseks kahliplaadiga oli kasutatud vaid välimist kinnitussavilinti ning kahhelahju 

ladumisel ei täidetud rantkerede sisemusi ahjusaviga. Paraku jääb selle leiu korral 

selgusetuks kahliplaadi nurki ilustanud motiiv. Ma kahtlustaks A-tüübile omast 

akantuselehte aga pole selles kindel, kuna leiul äratuntav motiiviosa on liiga väike. 17. 

sajandisse ma sedavõrd harva esineva glasuuritooniga medaljonkahli katkendit dateerida ei 

julgeks, kuid arvan, et tegu võib olla pigem 16. sajandi teise või kolmanda veerandiga. 

Kuna teise katkendi TM A 178: 8563 (vt joon. 97: 1 ja tab 1: 47) nurk pole säilinud, pole 

võimalik seda nurgal oleva ehismotiivi abil tüpologiseerida. Käsitlusalusele medaljonkahli 

fragmendile on omane pinnasetingimustes tuhmiks muutuv roheline glasuur ning selle 

rumbal pole tekstiilikoejäljendit ega ka tahma. Kahlikatkendi sisepinnal võib luubi abil 

savimassis näha üksikuid püriiditeri (joon. 97: 2). Ajaliselt paigutaksin vaatlusaluse 
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kahlifragmendi eelkõige Poola võimuperioodi. Täpselt samas seisus nagu eelnev on ka B-

1-ruumi kolmandast täitekihi meetrist teadaolev medaljonkahli katke TM A 178: 3789 tab 

1: 48). 

 

Üks veidi terviklikum medaljonkahli näide TÜ 1021: 11 (joon. 98: 1), mida otsustasin oma 

teadustöös võrdlusmaterjalina kasutada, leiti Tartust Jakobi 2 hoovist arheoloogilise 

järelevalve käigus. Selle eksemplari nurkade kaunistamiseks on kasutatud 

akantuselehemotiivi, mille ma lugesin A-põhitüübi tunnuseks. Välispinna glasuurimiseks 

on kasutatud medaljonkahlitele küllaltki iseloomuliku rohelist glasuuri. Külje laiusena võib 

oletada umbes 16,4 cm. Medaljonkahli ühtlaselt hallikaks muutunud rumba viitab sellele, 

et rantkere sisemus polnud kindlalt ahjusaviga täidetud. Rantkere oli kahliplaadiga liidetud 

nii sisemise kui ka välimise kinnitussavilindi abil ning sisepinnal on täheldatav riidejäljend, 

mis viitab riidelapi kasutamisele plaadiosa vormimisel (joon. 98: 2). Sellelt ahjukahli 

eksemplarilt võime leida nii mõnegi tunnuse, mis pole esindatud näiteks Lutsu 2 

medaljonkahlite kollektsioonis. Samas on see ahjukahhel ka hea näide selle kohta, et 

algeline tüpoloogia, mille koostasin Lutsu 2 medaljonkahlileidude baasil pole kõiki Tartust 

leitud medaljonkahlitüüpe hõlmav, kuna vaatlusalusele analoogset Lutsu 2 leiuaines ei 

sisaldanud. 

 

Kõikidest Lutsu 2 leitud servakahlitest võib veel medaljonkahlitega otseselt seostada 

ülaosa katkendeid TM A 178: 8729 (joon. 72: 1) ja 5551 (joon. 99). Neist esimesena 

nimetatu on leitud G-ruumi 1. meetrist ning teine omab leiuandmeid: “D sügavus kuni 180 

cm”. G-ruumi servakahlifragmenti seostaks ma eelkõige valmistamisvõtete baasil, kuna 

need sarnanevad teatud määral mõningate eespool käsitletud medaljonkahlite omadega. 

Ülaosa katke rumbat katab terves ulatuses riidejäljend ning näha on, et rantkere 

kinnitamiseks oli kasutatud ainult välimist kinnitussavilinti (joon. 72: 2). Analoogsed 

rantkere liitmisvõtted olid omased ka varasematele A- ja C-tüüpi medaljonkahlitele (vt nt 

joon. 11, 13 ja 93: 2). Pottseppmeistri rakendatud valmistamisvõtete ja üksikeseme dekoori 

põhjal võib vaatlusaluse kahlifragmendi dateerida tõenäoliselt 16. sajandi keskpaiga või 

kolmanda veerandiga. Seotusele vanemate medaljonkahlitega viitab ka leiukontekst, kuna 

selles pole ühtegi teist kahliliiki, mille savikoostis ja valmistamisvõtted käsitletuga 

kattuksid. Seoses savimassiga väärib mainimist, et see sisaldab mitmeid – ilma optilise 

abivahendita fikseeritavaid – püriiditeri (püriiditerade kohta vt eestpoolt). D-ruumi 

roheliseks glasuuritud kahlifragmendi (TM A 178: 5551) seostamise aluseks on 
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põhimõtteliselt dekoor, mis ühtib täielikult G-ruumi 1. meetrist leitud servakahli (TM A 

178: 8743) ülaosa parema nurga katke omaga (võrdle joon. 99 ja 86). Eelnevast tulenevalt 

viitab D-ruumi kahlileiu madalreljeef pärinemisele Poola võimuperioodist. 

 

 

Kokkuvõte 

 

Peatüki lõpetuseks võib öelda, et medaljonkahlid olid arvatavasti Baltimaades üsna 

laialdase levikuga ahjukahliliigiks, mida on Eestist teada Tartust, Piritalt ja Uue-Kastrest ja 

Lätist Riiast ja Bauska ordulinnusest. Kolmest Lutsu 2 leiuainese põhjal eraldatud 

medaljonkahli põhitüübist esimese ehk akantuselehega A-tüübi puhul õnnestus kindlalt 

eristada vähemalt 9 alatüüpi, millest varaseima dateering algab hilisest 15. või varajasest 

16. sajandist ning lõppeb hiliseimaga, milleks on Poola võimuperioodi aastad 1582–1625. 

Teise ehk geomeetrilise rullkujundiga B-tüübi korral õnnestus eristada ainult 1 alatüüp 

ning selle dateeringuks on 17. sajandi esimene või teine veerand. Sellest tulenevalt olen 

arvamusel, et alatüüpide vähesus mingi konkreetse põhitüübi raames viitab eelkõige 

hilistekkelisele ahjukahliversioonile. B-tüüp on arvatavasti iseseisvalt väljakujunenud ning 

ei oma mingeid seoseid A-tüübiga. Kolmanda ehk C-tüüpi puhul õnnestus eristada 2 

alatüüpi, millest varaseim on dateeritav 16. sajandi esimesse poolde ning hiliseim 17. 

sajandi teise veerandisse. Alatüüpide vähesust saab C-põhitüübi korral põhjendada sellega, 

et tegu on valdavalt medaljonkahlitega, mille valmistamiseks kasutatud savimatriits oli A-

tüübi laadsetelt kahlitelt võetud koopia, mille nurki ehtinud kolmelapilised akantuselehed 

olid ületöötatud ning asendatud 9 ringiga, mis jälgisid taimelehtede proportsioone. 

Eeltoodust tulenevalt on Tartu linna levinumaks ning samas ka pikima kasutusajaga 

medaljonkahlitüübiks Lutsu 2 leiuainese põhjal A-tüüp, mille korral õnnestus eristada ka 

kõige enam alatüüpe. Kokku õnnestus A-tüübile omistada vähemalt 26 medaljonkahli 

katket. Vaadeldava leiuainese põhjal võib lugeda Tartu noorimaks medaljonkahlitüübiks B-

tüüpi, millele õnnestus kokku omistada vähemalt 16 katket. Tunduvalt eksootilisemaks 

võib lugeda aga C-tüüpi, millele õnnestus omistada vaid 3 katket ning selle tüübi 

moodustavad valdalt Tartu linna imporditud medaljonkahlid, mis on valminud 

teisejärguliste vormingutena. 

 

Kõigi kolme põhitüübi alatüüpide baasil saame rääkida vähemalt 12 Tartu linna 
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kahhelahjust, mille alaehitises oli kasutatud ruudukujulisi medaljonkahleid. Ahjude 

ladumise poole pealt ei õnnestunud ühegi eksemplari korral tuvastada rantkere sisemuse 

täitmist ahjusaviga, mis tähendab seda, et vaadeldav ladumisvõte oli medaljonkahlite 

põhjal hilisest 15. või varajasest 16. sajandist kuni 17. sajandi teise veerandi lõpuni 

tundmatu. See-eest õnnestus aga tuvastada tahma olemasolu vähemalt 22 medaljonkahli 

katkendi sisepinnal. Kahliplaadi vormimisel riidelapi kasutamisele viitav tekstiilikoejäljend 

on hoomatav vähemalt 27 katkendi sisepinnal. Medaljonkahlite korral võib lugeda 

valdavaks kahe kinnitussavilindi kasutamise rantkere lisamisel ning see domineerib 

enamasti nooremate – Poola-aegsete ja 17. sajandi esimese poole – eksemplaride korral, 

sest vanemate puhul on enamasti kasutatud vaid ühte kinnitussavilinti. Välispindade 

ilustamisel oli dominandiks roheline glasuur, sest teada on vaid 8 sinakas-rohelise ja 1 

pruuni glasuuriga kaetud medaljonkahli katked. Eraldi mainimist väärib esiteks hilise 15. 

või varajase 16. sajandiga dateeritud medaljonkahlitüüp A-III, millega õnnestus seostada 

apostel Pauluse profiilpildiga kroonkahlit. Teiseks tuleb nimetada Poola-aega dateeritud 

glasuurimata medaljonkahlitüüp A-II, mille ruudukujulise medaljonkahliga õnnestus 

seostada püstise ristküliku kujulisi amfora reljeefiga plaatkahleid. Kõige viimasena tuleb 

nimetada Poola-aegset sinakas-roheliseks glasuuritud medaljonkahlitüüpi A-IV, millega sai 

seostatud servakahli ülaosa katke TM A 178: 8743. 

 

Arvatavasti lõppes medaljonkahlitest laotud kahhelahjude kasutamine Tartu linnas 

hiljemalt Rootsi aja alguseks, kuid üksikuid B- ja C-tüüpi medaljonkahlitest ahje võidi 

laduda veel ka 17. sajandi teisel veerandil. Medaljonkahleid võib lugeda alates hilisest 15. 

või varajasest 16. sajandist kuni umbes Rootsi aja alguseni üheks Tartu linna levinumaks 

ahjukahliliigiks, millele on omane tohutu eri tüüpide mitmekesisus, kuid sageli jääb nende 

päritolu siiski selgusetuks. 
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5. Rootsi-aegsed kahlileiud 
 

Poola võimu all olevas Tartu linnas oli 1625. aastal oodata rootslaste rünnakut, millega 

seoses pidid poolakad Tartu eeslinnad, alevid ja ümbruskonna külad maha põletama. 15. 

augustil jõudsid Jakob De la Gardie juhtimise all olevad Rootsi väed Tartu alla. Rootslaste 

tugev suurtükituli kutsus linnas esile suuri purustusi ning mitmes kohas varises ka 

linnamüür (Piirimäe 2005: 36). 16. augustil kapituleerus Tartu Rootsi vägedele ning 

vägede juhataja lubas kodanikkonnale säilitada vanad privileegid ja vabadused. Poola 

garnison, jesuiidid ja katolikud preestrid võisid koos oma vallasvaraga vabalt linnast 

lahkuda, samuti ka kõik linnakodanikud, kel polnud soovi jääda protestantliku Rootsi 

kuninga võimu alla (Tarvel, Piirimäe 1980: 70). 

 

Rootsi võimu alla minek oli Tartu linna ajaloos pöördeliselt tähtis (Piirimäe 2005: 36), 

kuna mõneks ajaks muutus linn Rootsi võimu tähtsaimaks keskuseks Baltimail (Tarvel, 

Piirimäe 1980: 70). Usu ja mentaliteediajaloo kohapealt tähendas see luterluse muutumist 

ainuvalitsevaks konfessiooniks ning linna enda jaoks lühiajalist taastamisperioodi. Samas 

tähendas see ka lõppu 1558. aastal tsaar Ivan IV Julma poolt alustatud pikale sõdade 

perioodile. Rootsi aja algul seisis kunagine uhke hansalinn suurelt osalt varemeis (Piirimäe 

2005: 36) ning linna hoonete taastamisel tuli nähtavasti laduda ka arvukaid uusi 

kahhelahje, mille ladumise tarbeks tuli ilmselt ka ahjukahleid importida. Üldiselt said 

kohalikud pottsepad Liivimaa linnade taastamisel kõvasti tööd, kuid Rootsi ajast säilinud 

kohalike ahjukahlite korral pole siiski erilisem kunstiline õitseng täheldatav (Strauss 1969: 

178). Rootsi võimuperioodil sai Tartu Liivimaa esimese gümnaasiumi ja pärast seda ka 

ülikooli asukohaks (Tarvel, Piirimäe 1980: 100), millest tulenevalt hakkasid siin, kiiresti 

levima humanismiideed (samas: 103). Saksa kultuuri mõju jäi endistviisi kestma, rootsi 

oma ei tulnud nimetamisväärselt esile (Strauss 1969: 178). Arvukatest sõdadest, mida pidas 

Rootsi suurriik 17. sajandil, puudutas Tartut vaid 1656. aastal alanud Vene-Rootsi sõda, 

mille ajandiks oli Rootsi vallutuspoliitika taotlus muuta Läänemeri oma sisemereks 

(Tarvel, Piirimäe 1980: 70). 
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5.1. A-, B-1- ja G-ruumi pühaku- ja evangelistikujutistega figuraalkahlid 

 

Ühtedeks I keskaegse elamu ruumi A (joon. 2) täitekihtide märkimisväärsemateks 

kahlileidudeks olid heleroheliselt pühakutega kastahjult pärinevad kauni kunstilise 

teostusega figuraalkahlid TM A 178: 9201; 10 065; 365, 9793 ja 9208, 9209, millest kaks 

esimest olid enne Lutsu teatrimaja kaevamisi Tartus täiesti tundmatud. Haruldustest 

esimene (joon. 100) leiti A-ruumi täitekihtide esimesest meetrist ning selle madalreljeefsel 

keskpildil on kujutatud poolfiguur otsevaates, veidi paremale pööratud peaga, üsna 

lihtsates voldilistes riietes Maarja Magdaleenat koos oma atribuutidega, millest kõige 

tavalisemaks on alabastrist salvitoos,31 mis viitab sellele, et ta võidis õhtusöömaajal 

Kristuse jalgu väga kalli nardisalviga (Ferguson 1991a: 910, 1991b: 1107) (vt Lk 7:36–38). 

Maarja teisteks kujutatud atribuutideks on temast paremale jääv krutsifiks, üle õlgade 

ulatuvad pikad juuksed – need sümboliseerivad patukahetsust (Ferguson 1990b: 2682), 

kuna Maarja kuivatas nendega Jeesuse jalgu (Ferguson 1991b: 1107) – ning tema parema 

käe all olev lahtisel raamatul asetsev pealuu – see on maapealse elu kaduvuse sümbol 

(Ferguson 1990b: 2684). 

 

Maarja Magdaleena on suurepärane näide oma patte kahetsevast patusest, kellele kõik tema 

patud andeks anti tänu usule Kristusesse. Ta oli üks neist naistest, kes saatis Kristust tema 

viimsel teekonnal Kolgata mäele ning seisis nuttes tema risti all. Püha Maarja Magdaleena 

oli üldse renessansikunstis väga armastatud pilditeema ning temast on ka hulganisti 

erisuguseid maale (Ferguson 1991a: 909–910). Mitmed Saksa uurijad on Maarja 

Magdaleena reljeefpildiga ahjukahleid tõlgendanud usu (fides) allegooriana (Döry, Schäfer 

2006: 70; Konze et al. 2007: 135; Schäfer 2007: 188). 

 

Tartu Maarja-kahlile on dekoorivasteid teada näiteks Saksamaalt Wismari 

Großschmiedestraße 10 vahetult peale 1636. aastat ladestunud pottsepajäätmete leiust 

(Döry, Schäfer 2006: 69, vt joon. 1: a), Stralsundi Langenstraße 23 1620/30. aastate paiku 

ladestunud pottsepajäätmekihist (Konze et al. 2007: 133, vt joon. 14: a), Stralsundi 

Mühlenstraße 12 1680. aastal ladestunud põlengurusust (Schäfer 2007: 186, vt joon. 9: h) 

ja Lätist Kuldiga ordulinnusest (Lūsēns, Ruša 2002: 180, vt joon. 2). 

 

                                                 
31 See jäi Maarjast vasemale, kuid pole vaatlusaluse eksemplari fragmentaarsel keskpildil nähtav (vt nt Döry, 

Schäfer 2006: joon. 1: a ja Lūsēns, Ruša 2002: joon. 2). 
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Koos Maarja-kahliga on samase pildiprogrammi kuulunud ka figuraalkahhel, millelt 

pärineb A-ruumi täitekihtide teisest meetrist leitud keskpildi katke TM A 178: 10 065 

(joon. 101: 1). Küllaltki hästi tõendab nende pärinemist samast pildiprogrammist nii 

Maarja-kahli kui ka keskpildi katke rumbal olev, täiesti analoogne riidejäljend (võrdle 

joon. 101: 2 ja 107). Tõenäoliselt valmistas pottsepp mõlemad samasse pildiprogrammi 

kuuluvad – ühes mõõdus – figuraalkahlid korraga ning kasutas nende plaadiosade 

vormimisel sama riidelappi. Kõnesolev siseväljafragment pärineb Wismari 

Großschmiedestraße 10 (Döry, Schäfer 2006: 71, vt joon. 1: b) ja Stralsundi Mühlenstraße 

12 (Schäfer 2007: 186, vt joon. 9: g) analoogkahlileiu põhjal Ristija Johannese ja Jumala 

talle reljeefiga plaatkahli keskpildilt ning sellel on äratuntav Ristija Johannese parem põlv 

(joon. 101: 1). 

 

Ristija Johannest on peetud Vana Testamendi viimaseks prohvetiks ning Uue Testamendi 

esimeseks pühakuks. Teda on kujutatud ka arvukatel renessansiaegsetel maalidel, millest 

osad on palvuslikud ning teised jutustavad tema elust ja religioossetest elamustest 

(Ferguson 1991a: 897). Wismarist ja Stralsundist leitud figuraalkahlite keskpiltidel oli 

Ristija Johannest kujutatud istuva noorukina, kes hoiab paremas käes risti ning vasemas 

rõngalaadset eset. Temast vasemal, tagaplaanil seisab Jumala tall (Döry, Schäfer 2006: 70). 

Seoses Wismari ja Stralsundi Ristija Johannese kahlitega tuleb juhtida keskendumus 

sellele, et nende siseväljakompositsioonid olid küll sarnased, kuid mitte absoluutselt 

identsed (võrdle samas: joon. 1: b ja Schäfer 2007: joon. 9: g). 

 

Figuraalkahlite keskpiltidel kujutatud tall kui Kristuse sümbol oli üks populaarsemaid ja 

enim kasutatumaid sümboleid kõigil kristliku kunsti perioodidel. Renessansiaegsetel 

maalidel kujutati Jumala talle väga sageli koos Püha Perekonna ja väikelaps Johannesega. 

Sel puhul, nagu ka antud juhul viitab lambatall Johannese missioonile Kristuse eelkäijana 

ja sellele, et tema tundis ristimise ajal Kristuses ära Jumala talle (Ferguson 1990a: 2473). 

 

Mõlema figuraalkahli keskpilti ümbritses Wismari paralleelide põhjal (vt Döry, Schäfer 

2006: joon. 1: a, b) välimine üheastmeline raamistusliist ning sellega samale tasapinnale 

jääv analoogne rafineeritud arhitektuurne raamistus, mis koosnes rikkalikult 

ornamenteeritud pilastrilaadsetest tugisammastest ning neile toetuvast ümarkaarest. 

Viklitesse olid sümmeetrilised mitmelapilised akantuselehed sisse sobitatud (joon. 100), 

kuid need pole vaatlusaluse eksemplari korral eriti hästi säilinud. Maarja-kahli (TM A 178: 
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9201) põhjal oli kummagi figuraalkahli laiuseks 16 cm ning nende kõrgus võis jääda 

umbes 18 cm ringi. Põhimõtteliselt kinnitavad nii Tartu Lutsu 2, Wismari 

Großschmiedestraße 10 kui ka Stralsundi Mühlenstraße 12 leiusuhted, et Maarja 

Magdaleena ja Ristija Johannese ja Jumala talle reljeefpildiga plaatkahlite puhul on tegu 

paarisplaatkahlitega, mis pärinevad samast pildiprogrammist. Näiteks Wismari 

Großschmiedestraße 10 pottsepajäätmete leius domineerisid eelkõige Maarja-kahlid ning 

Ristija Johannese ja Jumala talle reljeefpildiga plaatkahleid esines selles tunduvalt 

harvemini. Wismarist leitud Maarja- ja Ristija Johannese kahlitega kuulusid ühte ka 

nurgakahlid, mille kitsaskülgedel oli ornamenteeritud ümarkaare all kujutatud hermet ehk 

seisvat kivitulpa (samas: 70, vt joon. 1: c). 

 

Vaatlusaluse Rootsi-aegse kahhelahju pildiprogrammi kuulusid leiukonteksti põhjal ka 

evangelist Matteuse reljeefpildiga plaatkahlid, mis olid mõõtmetelt eelkäsitletutest 

tunduvalt suuremad, omades laiust 18 cm ja kõrgust 19,7–19,9 cm. Nende mõõtmete põhjal 

otsustades pärinevad need kahhelahju alaosast ning eelarutletud väiksemate mõõtmetega 

Maarja- ja Ristija Johannese kahhel sama ahju kitsenevast ülaosast. Vaatlusalustest 

Matteuse-kahlitest esimene (TM A 178: 365, 9793) koosneb A-ruumi 1. ja 2. meetri 

kahlifragmentidest ning tõendab seega mõlema täitekihi meetri samaaegsust (joon. 103: 1). 

Teine, tunduvalt fragmentaarsem Matteuse-kahhel (TM A 178: 9208, 9209) leiti A-ruumi 

täitekihtide 1. meetrist (joon. 103: 2). Lisaks juba eelnimetatutele on A-ruumi täitekihtide 

1. meetrist teada ka mitmeid analoogsete arhitektuursete raamistustega figuraalkahlitelt 

pärinevaid ehisraamistuse katkeid – TM A 178: 366; 367; 9203 (joon. 105: 3); 9204; 9205 

(joon. 105: 1); 9206 (joon. 105: 4) ja 2037, 9207 (joon. 105: 2), mille baasil saame rääkida 

vähemalt viiest eri figuraalkahlist, eeldusel, et loeme katkendid TM A 178: 366, 9204, 

9206 pärinevaks ühelt ja samalt üksikesemelt. Eelneva väite argumendiks võib nimetada 

nende analoogset glasuuritooni ja ühtivat kulumisastet. Kõikidest arhitektuursete 

raamistuste fragmentidest võib eriti huvipakkuvaks lugeda – A-ruumi 1. ja B-1-ruumi 2. 

meetri katkest koosnevat – alumise parema nurga katkendit TM A 178: 2037, 9207 (joon. 

105: 2), mille põhjal on A-ruumi esimese ja B-1-ruumi esimese ja teise meetri täitekihid  

üheaegsed. 

 

Figuraalkahlite TM A 178: 365, 9793 ja 9208, 9209 madalreljeefsetel keskpiltidel oli 

kujutatud otsevaates rikkalikus rõivavoldistikus istuvat vana Matteust, kelle pea oli 

pööratud veidi paremale, seal seisva külgvaates väikese ingli poole. Vaatlusaluse 
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pilditeema puhul on oluline paar, mille moodustavad vana Matteus ja tema atribuudiks olev 

tiivuline ingel. Keskpildil olev tiivuline olevus viitab sellele, et Matteus kirjutas väga 

põhjalikult Kristuse lihakssaamisest. Selline Uue Testamendi esimese evangeeliumi autori 

evangelist Matteuse kujutamine on levinud ka kunstis, kuna sageli kujutatakse kirjutussule 

ja raamatuga vana Matteust kirja panemas Kristuse inimlikku päritolu (Ferguson 1991b: 

1109) ja ühte inglit, kes talle sõnu ette sosiskleb. 

 

Kummagi evangelisti reljeefiga plaatkahli keskpilti ümbritsesid analoogsed arhitektuursed 

ääristused, mis koosnesid kahest väänatud sambast ja neile toetuvast kaarjalt lõpetatud 

portikusest. Mõlema samba baas oli nähtavasti ilustatud stiliseeritud kammkarbi poolikuga 

(joon. 105: 1, 4), mille puhul on tegu palverändurite seas populaarse Püha Jakoobuse 

sümboliga (Tamm 2002: 112). Figuraalkahlite väänatud ja rikkalikult ornamenteeritud 

sambad hakkasid juba hilisrenessansiajal esile tulema ning sellele ajale on ka karakteersed 

pildiviklitesse sisse sobitatud mitmelapilised akantuselehed (Strauss 1969: 177), mille 

laadseid kohtasime ka eelarutletud Maarja-kahli puhul (joon. 100). Matteuse-kahlite viklid 

olid täidetud puuviljade ja viinamarjakobaratega (joon. 105: 3), kuid nende paigutus oli 

kummaski viklis siiski erisugune (joon. 103: 1, 2 ja 110). Selliste arhitektuursete 

raamistustega figuraalkahlite vikliornamentides domineerivad viinamarjad olid Kristuse 

vere sümboliks (Ferguson 1990b: 2670). Figuuriliste kujutistega plaatkahlite nurgaviklite 

täitmine Madalmaade ornamentalistide poolt armastatud puuviljade ja marjadega (Ose 

1996b: 144) algas Straussi järgi 17. sajandi alguses (Strauss 1969: 177). Lutsu 2 leitud 

figuraalkahlitele on sarnase keskpildiga Matteuse-kahleid teada näiteks Saksamaalt 

Lübeckist (Majantie, Muhonen 2007c: 214, vt joon. 176), Stralsundist (Brüggemann 2009: 

476, vt joon. 196: 2), Barthist (Schäfer 2007: 178, vt joon. 5: i); Rootsist Göteborgist 

(Majantie, Muhonen 2007a: 183, vt joon. 2) ja Taanist Kopenhaagenist (vt Liebgott 1972: 

lk 37), kuid mainitud analoogkahlileidude mõõtmed ja teostus on hoopis teistsugused. 

 

Paraku pole võimalik Lutsu 2 leiuainese põhjal öelda, millised figuraalkahlid veel peale 

Matteuse-kahlite helerohelise pühakutega kastahju alaosa pildiprogrammi kuulusid, kuid 

Stralsundi Papenstraße/Jacobichorstraße 2–3 leiuainese põhjal võisid nende keskpiltidel 

kujutatud olla kolm ülejäänud evangelisti (Brüggemann 2009: 476). Kirsi Majantie järgi 

sobisid sellised nelja evangelistikujutisega ahjukahlid reformatsiooni sõnumiga hästi 

(Majantie 2007: 44). Vaatlusaluse neljaosalise figuraalkahliseeria keskpiltidel näidati 

vanima varakristliku kirjanduse loojaid sageli munkadena koos nende atribuutidega: 
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Matteust koos ingliga, Markust koos lõviga, Luukast koos härjaga ja Johannest koos 

kotkaga (Ose 1996b: 143). Kõik selle kahliseeria pilditeemad olid seotud iseseisvasse 

arhitektoonilisse tervikusse ning need kujutasid endast protestantidele orienteeritud 

konfessionaalse sisuga pildiprogrammi, sest luterlastel olid just au sees Uue Testamendi 

autorid ja sellest tulenevalt olid ka neile meelepärased evangeeliumilugusid ilustavad 

pilditeemad, mis võimaldasid neil väljendada oma humanistlikku haridust. Peale 

sissevaadete saamise kadunud aegade inimeste kujutlusmaailma võimaldavad sellised 

dekoorid ühtivuse korral, olenemata lünklikust pärimusest, kaubandussidemete tõendamise 

ja nende kohta järelduste tegemise (Rosmanitz, Stelzle-Hüglin 1994: 58), kuid veelgi 

paremaid võimalusi selleks pakuvad ahjukahlid, millel on kujutatud vappe. 

 

Vaatlusaluse luterliku pildikeelega importkahhelahju päritolu tuvastamise võimaldavad 

meil A-ruumi täitekihtide 1. ja 2. meetrist leitud parem friisnurgakahhel (TM A 178: 5/1, 

9198/1/2/3, 10 046) ja friiskahhel (TM A 178: 380, 381, 406, 9199/1/2, 10 067, 10 076), 

millest mõlema vaatepinnal on kujutatud kahte üksteise poole sammuvat heraldilist lõvi, 

kes hoiavad oma esikäppade vahel sangadega vapikilpi, millel on kujutatud väikeste 

sarvedega ja suletud lõugadega kroonitud härjapead. Friiskahlite ülemises servas on kitsam 

kaheastmeline ja alumises servas laiem kolmeastmeline raamistusliist. Vaatepinna paremas 

ja vasemas servas olid väikesed jätkuvad ornamendimotiivid (joon. 102 ja 106). 

 

Kirjanduse andmete põhjal otsustades on helerohelise pühakutega kastahju friiskahlitel 

kujutatu puhul tegu Mecklenburg-Vorpommerni vapi stiliseeringuga. Friiskahlitel olev 

kroonitud härjapea on alamsaksa asunduse eelsest ajast pärinev Obodridivürstide sümbol, 

mille viis kõige esimesena Mecklenburgi linnuses resideerunud Nikolai II sisse. Tema 

mõju all oleval territooriumil võtsid tookord enamus uued linnad selle oma esimesse vapp-

pitserisse vastu. Härga kui Läänemere linnade levinumat vapilooma kujutati algselt 

mecklenburglikel linnavappidel ilma kroonita ja suletud lõugadega (Machatschenk 1981: 

80). Lutsu 2 omadele sarnase, kuid mitte täielikult identse Mecklenburg-Vorpommerni 

vapi stiliseeringuga ahjukahleid on teada ka Saksamaalt Westfalen-Lippest, kust neid on 

leitud 1995. aastal Lemgost (Hallenkamp-Lumpe 2006: 321, vt tahv 27: 450) ja 1997/98. 

aastal Mindenist (samas: 349–350, vt tahv 63: 853, 859). Kõik Westfalen-Lippe sarnase 

reljeefikujundusega ahjukahlileiud on dateeritud 16. sajandi lõpu/17. sajandi algusega 

(samas: 321, 350). Paslik on siinkohal juhtida tähelepanu sellele, et Tartus on levinud ka 

Westfalen-Lippe omadele identse vapi stiliseeringuga friiskahlid, millest üks (TM A 36: 
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5604, 5634, 5635; joon. 140) on leitud Lossi tänava VIII-kaevandist. Baltimaadest on peale 

Eesti selliseid Mecklenburg-Vorpommerni vapi stiliseeringuga ahjukahleid teada ka Lätist 

Bauska linnusest (Ose 1996a: 56, vt joon. 46). Lutsu 2 ja Läti kahlileiud erinevad 

Westfalen-Lippe omadest selle poolest, et neil oleval härjapeal puudub ninarõngas. 

 

Helerohelise pühakutega kastahju importimisele Mecklenburg-Vorpommernist viitavad ka 

Wismari Großschmiedestraße 10 ning Stralsundi Langenstraße 23 ja Mühlenstraße 12 

analoogkahlileiud (vt Döry, Schäfer 2006: joon. 1: a, b; Konze et al. 2007: joon. 14: a; 

Schäfer 2007: joon. 9: g, h ja käesoleva töö joon. 100 ja 101: 1) ja üks Poolast teadaolev 

evangelist Luuka reljeefiga plaatkahhel (Majantie, Muhonen 2007a: 183, vt joon. 4), mille 

arhitektuurne ääristus on analoogne Tartu Matteuse-kahlite omadele (joon. 103: 1, 2). 

 

Kõnesoleva figuraalkahhelahju ahjukahlite päritolumaa, Saksamaa liidumaa Mecklenburg-

Vorpommern asub Saksamaa kirdeosas Läänemere ääres ning selle võib sisuliselt jaotada 

kolmeks osaks: läänepoolse osa moodustavad ajaloolised linnad Wismar ja Schwerin, 

keskpiirkonnas paikneb Rostocki sadam ning kirdeossa jäävad kunagised hansalinnad 

Stralsund ja Greifswald (Egert–Romanowska, Omilanowska 2006: 454). 

 

Helerohelise pühakutega kastahju lammutusriismed on suure tõenäosusega dateeritavad 

aastatesse 1625–1656, sest vaevalt oleks sellise luterliku pildikeelega kahhelahju ladumine 

olnud mõeldav ajal, mil Tartu linn oli katoliikliku Poola võimu all. Sajandi teine pool 

tundub seoses kahliimpordiga vähe tõenäoline, sest siis olid juba laialdasemalt levinud 

kohaliku kahlitoodanguna valminud kahhelahjud (vt alapeatükke 5.4. ja 5.5). Ahjukahleid 

võisid Saksamaalt tuua või tellida eeskätt rikkad kaupmehed, kes olid valmis oma koduse 

mugavuse ja stiili nimel kulutama rohkesti raha. Erinevalt kivikeraamikast olid ahjukahlid 

kergesti purunevad ja raskesti transporditavad, millest tulenevalt oli majanduslikult 

kasulikum toota neid kasvavale tarbijaskonnale lähemal (Gaimster 1999b: 58). Kõnesoleva 

kahhelahju kuulumist Rootsi aega jaatavad ka vapiliiliatega ilustatud kroonkahlid (nt TM 

A 178: 9299; joon. 104), mis pole Poola ajale omased. Üldiselt tarvitati selliste 

dekooridega dekoratiivkahleid Rootsi ajal väga sageli ning need olid Tartu linnas – Lutsu 2 

leiuainese põhjal – üsna laialdaselt levinud. Rootsi aja alguses, kui algas sõjast räsitud 

Tartu taastamine tuli arvatavasti laduda ka arvukaid uusi kahhelahje, mille ladumise 

tarbeks ilmselt kohalikust kahlitoodangust ei piisanud, millest tulenevalt tuli ahjukahleid 

nii Saksamaalt Mecklenburg-Vorpommernist kui ka Lätist importida. Lätist pärinevale 
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kahliimpordile viitavad näiteks I keskaegse elamu ruumist A leitud rohelise moresk-

ornamendiga kahhelahju32 lammutusriismed (joon. 60; 197: 1, 2; 246 ja 247). Eel välja 

käidud dateeringu paikapidavusele viitavad ka Wismari Großschmiedestraße 10 vahetult 

peale 1636. aastat (Döry, Schäfer 2006: 69) ja Stralsundi Langenstraße 23 1620/30. aastate 

paiku (Konze et al. 2007: 121) ladestunud pottsepajäätmete leiud, mis sisaldavad 

analoogseid allegooriate kujutistega plaatkahleid. 

 

Otsustades Maarja-kahli ja Matteuse-kahlite reljeefiteravuse, teostuse, välimiste 

raamistusliistude astmete arvu ja suhteliselt suurte mõõtmete põhjal (joon. 100 ja 103: 1, 2) 

olid ilmselt kõik helerohelise pühakutega kastahju figuraalkahlid vormitud 

originaalmatriitside abil. Seoses Maarja-, Ristija Johannese kahli ja Matteuse-kahlite 

valmistamisega tundub mainimisväärne see, et nende rumpasid katab erisugustelt 

riidelappidelt pärinev riidejäljend (võrdle joon. 101: 2, 107 ja 108), mis on neist kahe 

esimese korral tugev ning ülejäänute puhul nõrk. Mingi konkreetse riidelapi kasutamise 

plaadiosa vormimisel võis teoreetiliselt tingida puhas juhus, kuna riidejäljendi tugevus 

üldreeglina positiivi ehk resultaati ei mõjutanud (võrdle joon. 100, 101: 1 ja 103: 1, 2). 

Riidelappide tarvitamine plaadiosa vormimisel oli eelkõige seotud niiske savi 

kleepumisega kätte külge, mille vältimiseks kaeti juba korra välja vormitud niiske savitükk 

lapiga ja vormiti seejärel veelkord läbi, et anda seeläbi positiivile võimalikult suurt 

teravust. Vahetult peale teistkordset välja vormimist lisati figuraalkahlite niiske plaadiosa 

pöördele kuiv kererant, mis kinnitati paksema välimise ja peenema sisemise 

kinnitussavilindi abil. Selline kererandi liitmisviis oli sisuliselt jälgitav kõikide helerohelise 

pühakutega kastahju figuraalkahlite korral. Näiteks Maarja Magdaleena näole teravama 

reljeefi saamiseks on pottsepp tema pea pöördele, rumbale riidelapi vahendusel teinud ühe 

üsna suure vajutusjälje (joon. 107), millele tehniliselt analoogsel viisil tehtu on jälgitav ka 

Matteuse-kahli (TM A 178: 365, 9793) keskpildil oleva ingli pea pöördel (joon. 108). 

Selliseid näpuvajutusjälgi esineb ahjukahlite sisepindadel sageli kohtades, kus tuli reljeef 

eriti plastiliselt välja töötada (Hoffmann 2001a: 100). Nimetatud Matteuse-kahli rumbal 

olevasse näpuvajutusjälge on ettepõletuse ajal voolanud helerohelist glasuuri, mille toon on 

ühtiv välispinnal olevaga. Eelnev viitab sellele, et pottseppmeister on ühekorraga samas 

ahjus põletanud nii ette- kui ka glasuuripõletust vajavaid produkte. Helerohelise 

pühakutega kastahju ladumisel ahjukahlite sisemusi nähtavasti ahjusaviga ei täidetud, kuna 

                                                 
32 Käesoleva töö piiratud mahu tõttu seda ahju siin pikemalt ei käsitleta. 
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näiteks parema friisnurgakahli (TM A 178: 5/1, 9198/1/2/3, 10 046) rump on tugevalt 

tahmunud. Märkusena olgu lisatud, et tahma esineb ka näiteks Maarja Magdaleena ning 

Ristija Johannese ja Jumala talle reljeefpildiga plaatkahlite sisepindadel (joon. 101: 2 ja 

107). 

 

Seesama elamu ruumist B-1 (joon. 2) on teada üks kauni kõrgreljeefiga plaatkahhel TM A 

178: 827, 3674, 3883 (joon. 110), millel on kujutatud evangelist Markust. Vaatlusaluse 

plaatkahli esindusliku arhitektuurse raamistuse võib lugeda ühtivaks eelkäsitletud 

helerohelise pühakutega kastahju Matteuse-kahlite omadega (võrdle joon. 110 ja 103: 1, 2). 

Tumeroheliseks glasuuritud figuraalkahli madalreljeefsel keskpildil oli kujutatud istuvat 

vana Markust, kes hoidis paremas käes kirjutussulge ning vasemas raamatut, pannes kirja 

ilmselt teist evangeeliumi. Evangelisti jalgade juures, põlvede kõrgusel oli kujutatud tema 

tähtsaima atribuudi tiivulise lõvi pead. Tiivuline lõvi oli eranditult evangelist Markuse 

atribuudiks, kuna tema evangeelium rõhutab Kristuse kui Juuda lõvi kuninglikku väärikust 

(Ferguson 1990a: 2466). Evangelistist paremal, kõrbekuninga pea kohal oli väike laud 

koos tindipotiga (vt Majantie, Muhonen 2007a: joon. 5, 6). 

 

Püha Markuse reljeefiga ahjukahlid olid üldse väga populaarsed ning laialt levinud, neid 

on teada näiteks Eestist veel Tallinnast (vt Kuuskemaa 1986: lk 20), Rootsi Stockholmi 

linnamuuseumi kogust (Majantie, Muhonen 2007a: 183), Taanist Kopenhaagenist (vt 

Liebgott 1972: lk 37) ning Saksamaalt Rehbergi linnusest (Konze et al. 2007: 134) ja 

Stralsundist Langenstraße 23 1620/30. aastate paiku ladestunud pottsepajäätmekihist 

(samas: 131, vt joon. 12: h). 

 

Markuse-kahli (TM A 178: 827, 3674, 3883) katkendid omavad küllaltki varieeruvaid 

leiuandmeid, kuna B-1-ruumi täitekihti ei kaevatud ära ühtsete meetritena. Evangelisti 

kujutisega plaatkahli esimene katke TM A 178: 827 pärineb B-1 ruumi täitepinnase 

esimesest meetrist, teine katke TM A 178: 3674 (koosneb 3 fragmendist) kolmandast 

meetrist ning kolmas katke TM A 178: 3883 (koosneb 4 fragmendist) segakihist (selle 

täitekihi meeter pole teada). Paraku ei sisaldanud I keskaegse elamu täitekiht seda 

Markuse-kahli keskpildi katket, millel oli kujutatud lauda koos tindipotiga ning tiivulise 

lõvi pead (joon. 110). Puuduv katkend, mida ei õnnestunud ka järeltööde käigus kusagilt 

leida, jäi ilmselt B-1-ruumi kaevamistel märkamatuks. Markuse-kahli kõrguseks sai 

mõõdetud 19 cm ning laiuseks 17,1 cm. Kõrvutuseks oli näiteks Matteuse-kahli (TM A 
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178: 365, 9793) kõrguseks 19,9 cm ning laiuseks 18 cm. Märkimist väärib, et plaatkahli 

keskväljal, Markuse peast paremal oli glasuur tunduvalt paksem kui mujal. See viitab 

sellele, et figuraalkahhel pidi olema glasuuripõletuse ajal põletusahjus vaatepind ülespoole, 

olles kaldu ülemise parema nurga poole. Eeltoodud väidet annab argumenteerida vastava 

nurga kererandile voolanud glasuuri abil (joon. 113). Markuse-kahli keskpildi 

madalreljeefi võib lugeda suhteliselt teravaks, kuna evangelisti nägu, lainelised juuksed, 

habe ja kuue voldid on glasuuri alt ilusti näha. Savikoostiselt ja -toonilt ühtib Markuse-

kahli murdepind täielikult näiteks barokkstiilis tapeetmustriga musta tornahju ümartorni 

ladumiseks kasutatud II toodangugrupi tornkahlite TM A 178: 7832 (joon. 112) ja 7834 

(joon. 111) omaga, millest tulenevalt on ilmselt tegu pottsepp John Pahli või tema selli 

kahlitoodanguga (vt alapeatükki 5.5). 

 

Eeltoodu põhjal on Markuse-kahhel (TM A 178: 827, 3674, 3883) ajandatav 17. sajandi 

viimasesse veerandisse, mis tähendab seda, et ajal, mil Tartus laoti juba barokkstiilis 

ümartornahje, valmistati endist viisi edasi ka evangelistikujutistega plaatkahleid. Paraku 

pole teada, kas Markuse-kahleid glasuuriti ainult roheliseks või ka mustaks, kuna käsitletu 

on ainus eriomase teostusega eksemplar, mis siiani Tartust on leitud. 

 

Markuse-kahli valmistamisel lisati ilmselt enam-vähem kuivale plaadiosale eelnevalt 

valmis tehtud kuiv kererant, kuna plaadiosa pöördel pole ainsatki näputõmbejälge, mis 

oleks plaadi enda pinnast sügavamal. Seda jaatab ka Markuse-kahli alumine vasem nurk 

(TM A 178. 3574), mille pöördelt puudub kererandi kinnituskoha katke (joon. 113). Sealt 

ei ilmne midagi, mis viitaks sellele, et plaadiosa oleks olnud enne rantkere lisamist veel 

niiske, kuna puuduvad isegi tavapärased kuivalt kererandilt pärinevad vajutusjäljed, kuid 

see-eest on liitekohal näha üks väike glasuuritilk, mis on glasuuripõletuse ajal rantkere 

plaadiosaga kokku kleepinud (joon. 113). See viitab sellele, et pottsepp John Pahli või 

tema selli valmistatud evangelistikujutistega plaatkahlitel tulid kererandid juba ettepõletuse 

ajal kergesti lahti. Võimalik, et ebakvaliteetne plaadiosa ja kererandi liitekoht oli tingitud 

savikoostisest. Ahjukahlite põletamisel oli kererandi lahti tulek plaadi küljest üks 

levinumaid äpardusi üldse (Tvauri, Metsallik 2007: 184). Markuse-kahli rantkere oli 

kinnitatud nii sisemise kui ka välimise kinnitussavilindi abil ning selle plaadiosa 

vormimisel polnud kasutatud riidelappi, nagu oli seda tehtud näiteks tapeetmustriga musta 

tornahju detailide puhul. Markuse näole teravama reljeefi saamiseks on tema näo pöördele, 

rumbale tehtud nõrk näpuvajutusjälg. 
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Üks Markuse-kahli ülemise vasema nurga katkend TM A 178: 2006 (joon. 114) on teada 

ka B-1 ruumi täitepinnase teisest meetrist, kuid see on saanud tulekahjustusi põlengu 

käigus, võimalik, et kohapealse täitekihi põlengu käigus, kuid see pole antud leiu puhul 

päris kindel. Mingeid seoseid kõnetatu eelkäsitletud Markuse-kahliga (TM A 178: 827, 

3674, 3883) ei oma, kuna nende teostused on liiga erinevad, nagu ka savi- ja 

glasuurikoostised (võrdle joon. 110 ja 114 ning 113 ja 115). 

 

Markuse-kahli (TM A 178: 2006) kõrgreljeef on suhteliselt nõrga teravusega, millest 

tulenevalt pidi selle vormimiseks kasutatud matriits olema mõne kohaliku pottsepa 

valmistatud röövkoopia, kuid kohalikule päritolule viitab ka kõikne töntsakas teostus. 

Matriitside-“röövkoopiate” valmistamiseks kasutasid pottsepad sageli eriti hästi vormitud 

ahjukahleid (Allik 2010: 94), nagu näiteks Matteuse-kahhel (TM A 178: 365, 9793; joon. 

103: 1). Vastupidiselt eelmisele, lisati selle eksemplari valmistamisel niiskele plaadiosale 

kuiv rantkere, nagu tõendab plaadiosa ülemise serva pöördel olev kahliplaati tunginud 

kererandi alumine serv (joon. 116). Märkimist väärib, et plaadiosa ülaservas on kererandi 

külg jäänud kohakuti kahliplaadi enda servaga, millest tulenevalt ei saanud vaadeldava 

Markuse-kahli rantkere serv olla mingil juhul samal tasapinnal plaadiosa enda servaga. 

Rantkere kinnitamisviisi võib lugeda savilintide arvult analoogseks eelmise omaga, kuid 

liite kvaliteedilt on see tunduvalt parem. Vaatlusaluse Markuse-kahli kererandi külje 

paksuseks sai mõõdetud 6–7 mm. Evangelisti pea reljeefi teravuse tõstmiseks kasutatud 

võtted ühtivad samuti eelkäsitletud Markuse-kahli omadega. 

 

Arutletud evangelist Markuse reljeefiga plaatkahli võib dateerida ilmselt 17. sajandi teise 

veerandiga ning selle puhul on arvatavasti tegu importkahliga. Jämedas joones leitakse 

säherduse teostusega evangelistikujutistega figuraalkahleid Tartust suhteliselt harva, 

nimetada võib veel näiteks 1986. aastal Lossi tänava I-kaevandist leitud Matteuse-kahlit 

TM A 36: 3279 (joon. 141). Seoses Lutsu 2 ja Lossi tänavalt leitud figuraalkahlite suure 

sarnasusega (võrdle joon. 114 ja 141) ei saa välistada nende pärinemist koguni samalt 

Rootsi-aegselt kahhelahjult, kuna kummagi ahjukahli leiukohad pole üksteisest eriti 

kaugel. Seisavad ju kahhelahjud asukohaseotuse põhimõtte kohaselt paindlikkuses 

ahjukahlite leiukohtadega, mis tähendab seda, et kahlid mis erinevatest kohtadest sama 

linna alalt leitakse, algselt ühe ja sama ahju juurde kuuluda võisid (Hoffmann 2007b: 344) 

ning tulenevalt sarnasest teostusest on see antud juhul rohkem kui tõenäoline. Eelneva 
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põhjal võisid Lutsu 2 leitud Markuse-kahli (TM A 178: 2006) mõõtmed olla üsna sarnased 

Lossi tänava Matteuse-kahli omadele. 

 

Üldiselt valmistati evangelistikujutistega kõrgreljeefsetest plaatkahlitest tihti koopiaid, 

mille tegemisel võeti esmalt jäljed originaalmatriitsiga väljavormitud ahjukahlilt ning 

seejärel kasutati seda omakorda sekundaarmatriitsi valmistamiseks. Säherduste matriitside 

abil vormitud evangelistikujutistega kahlite vaatepindade servades on sageli lai või 

mitmeastmeline raamistusliist (vt nt Liebgott 1972: lk 37; Ansorge 2002: joon. 15: a; 

Majantie, Muhonen 2007a: joon. 2, 3, 6), mis originaalmatriitsidega vormitud kahlitel 

puudub ning on hoopis üheastmeline (vt joon. 100 ja 103: 1, 2). Samas võivad 

sekundaarmatriitside abil vormitud kahlid olla mõõtmetelt ka lihtsalt väiksemad kui nende 

kauni kunstilise teostusega eeskujud. 

 

Kindlalt sekundaarmatriitsidega vormitud figuraalkahlitelt pärinevad näiteks katkendid TM 

A 178: 7785 (joon. 117: 1) ja 9341 (joon. 117: 2), millest esmamainitu on leitud G-ruumi 

ning teine A-ruumi 1. meetrist. Pärinemisele vähemalt arhitektuursete raamistustega 

plaatkahlitelt, viitab katke TM A 178: 7785, mille alumises paremas nurgas on kammkarbi 

poolik. See dekoorielement esineb väga sageli evangelistikujutistega plaatkahlite väänatud 

sammaste baasidel (vt joon. 103: 1, 2; 105: 1, 4; 110 ja 120: 2). Üks hea kõrvutus 

kõnesolevale raamikujundusele on teada Tartust Rüütli tänavalt, kust leiti 1989. aastal üks 

Lutsu 2 arhitektuursete ääristuste katketele (TM A 178: 7785 ja 9341) dekoorilt ühtiva 

raamistusega figuraalkahhel TM A 49: 389/1–4, 401, 498 (joon. 142), mille keskpildil on 

kujutatud renessansile omases rõivastuses habemega meest. Võimalik, et Lutsu teatrimajast 

leitud fragmendid TM A 178: 7785 ja 9341 pärinevad samuti ilmalikke pilditeemadega 

figuraalkahlitelt. 

 

Üks evangelistikujutisega plaatkahli arhitektuurse raamistuse ülemise parema nurga katke 

TM A 178: 1375 (joon. 118) on teada ka B-1 ruumi täitepinnase esimesest meetrist. 

Vaatlusaluse fragmendi plaadiosa rohmakuse põhjal välistaksin pärinemise eeltrakteeritud 

heleroheliselt pühakutega kastahjult, kuna tolle importkahhelahju kõrgreljeefsed Ristija 

Johannese, Maarja- ja Matteuse-kahlid (vt joon. 100; 103: 1, 2 ja 101: 1) olid tunduvalt 

graatsilisema teostusega. Seostumise lükkab ümber ka rumbilt puuduv pühakutega kastahju 

plaatkahlitele iseloomulik riidejäljend. 
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Evangelistikujutistega plaatkahlite fragmente on leitud ka I keskaegse elamu ruumi G 

(joon. 2) täitepinnase esimesest meetrist, kust on teada kahe plaatkahli katkendid TM A 

178: 7787 (joon. 120: 1) ja 7786 (joon. 120: 2), neist esimene pärineb kõrgreljeefse Luuka-

kahli keskpildilt (võrdle joon. 120: 1 ja Majantie, Muhonen 2007a: joon. 4; 2007b: joon. 

126) ja teine arhitektuurse raamistuse alumisest paremast nurgast. 

 

Evangelist Luukas oli kolmanda evangeeliumi ja Apostlite tegude raamatu autoriks ning 

tema tähtsaimaks atribuudiks on ohvrilooma ja ohverdamise sümbol – tiivuline – härg 

(Ferguson 1991a: 908), sest Luukas rõhutab oma evangeeliumis Kristuse lunastuslikke 

aspekte ja tema jumalikku preesterlust (Ferguson 1990a: 2460). Elukutselt oli Luukas arst 

ning teda on peetud ka arstide ja kunstnike kaitsepühakuks (Ferguson 1991a: 908–909). 

 

Kummagi katkendi vaatepind on glasuuritud tumeroheliseks ning keskpildi fragmendi 

rump on kohati tugevalt tahmunud – see viitab sellele, et rantkere sisemus polnud 

ahjusaviga täidetud. Arhitektuurse ääristuse katke põhjal kasutati plaadiosa vormimiseks 

riidelappi, mis jättis kahliplaadi pöördele suhteliselt nõrga jäljendi. Kererant oli kinnitatud 

nii sisemise kui ka välimise kinnitussavilindi abil, see viitab pärinemisele 17. sajandist, 

ilmselt sajandi teisest veerandist. Läänemere piirkonnast on Tartu Luuka-kahlile 

dekoorivasteid teada näiteks Poolast (Majantie, Muhonen 2007a: 183, vt joon. 4), Rootsist 

(Majantie, Muhonen 2007b: 204, vt joon. 126), ja Saksamaalt Stralsundist (Ansorge 2002: 

149, vt joon. 15: a) ja Barthist (Schäfer 2007: 178, vt joon. 5: h). Sisuliselt olid evangelist 

Luuka reljeefiga plaatkahlid Tartus tuntud juba enne Lutsu 2 kaevamisi, neid (nt TM A 36: 

326 ja 329; joon. 109: 1, 2) on leitud näiteks 1986. aastal Lossi tänava I-kaevandist. 

Näiteks 1973. aastal leiti Luuka-kahleid (vt Tvauri 2007: joon. 15 – vasem) ka Põltsamaa 

eeslinnuse alalt (samas, 94), kust on teada ka vähemalt üks evangelist Johannese reljeefiga 

ahjukahhel (samas: joon. 15 – parem). 

 

Püha Johannest kutsutakse jüngriks, keda Jeesus armastas (Ferguson 1991a: 896) ning 

kiriku pärimuse järgi on ta neljanda evangeeliumi ja ilmutusraamatu autoriks. Tema 

tähtsaimaks atribuudiks on tiivuline kotkas, kuna oma evangeeliumis pürib ta üha 

kõrgemale ja kõrgemale oma mõtiskluses Õnnistegija jumaliku loomuse üle. Üldisemas 

tähenduses sümboliseerib kotkas evangeeliumest ammutatavat inspiratsiooni (Ferguson 

1990a: 2463–2464). Kokku on olemas neli erinevat evangelistikujutisega plaatkahlit: 

Matteuse-, Markuse-, Luuka- ja Johannese-kahhel. Neist olid ülevaatlikult Lutsu 2 
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leiuaineses esindatud kolm: Matteuse-(nt TM A 178: 365, 9793), Markuse- (nt TM A 178: 

827, 3674, 3883) ja Luuka-kahhel (nt TM A 178: 7787). 

 

I keskaegse elamu ruumi G läänenurgas (joon. 2), hüpokaustahju suuava (vt Kriiska et al. 

2010: joon. 8) ees paikneva kütteruumi vundamendi – selle kirde-edelasuunaline külg oli 

umbes 180 cm ja loode-kagusuunaline umbes 120 cm pikk (samas: 188) – pealsest 

elutegevus- või täitekihist on teada üks haruldane kahli katke TM A 178: 10 826 (joon. 

119), mis pärineb kõrgreljeefse arhitektuurse raamistusega plaatkahli ülemisest vasemast 

nurgast. Vaatlusaluse fragmendi põhjal oli selle heleroheliseks glasuuritud ahjukahli 

vasemas servas, sambast kõrgemal neljaastmeline raamistus, tulenevalt sümmeetriast oli 

analoogne ilmselt ka paremal. Plaatkahli (TM A 178: 10 826) puhul võib kahtlustada 

pärinemist 17. sajandist. 

 

Kõnesoleva alapeatüki lõpetuseks võib öelda, et I keskaegse elamu ruumide A, B-1 ja G 

leiuaines pakkus üsna head ülevaadet Tartu linnas levinud evangelistikujutistega 

figuraalkahlitest, millest olid Lutsu 2 leiuaineses esindatud Matteuse-, Markuse- ja Luuka-

kahhel. Peale evangelistide olid Tartus levinud ka plaatkahlid, mille keskpiltidel oli 

kujutatud Maarja Magdaleenat ning Ristija Johannest koos Jumala tallega. Sellised 

Läänemere piirkonnas laialt levinud Uue Testamendi ainelised pilditeemad sobisid hästi 

luterlikku miljöösse. Lisaks neile leidus ka mitmeid haruldasi, tõsi küll, väikesi 

arhitektuursete raamistustega plaatkahlite katkeid. Nende põhjal otsustades pole kõik Tartu 

arhitektuursete ääristustega figuraalkahlid veel tuntud ega ka leitud. Helerohelise 

pühakutega kastahju lammutusriismete põhjal on Rootsi ajal Tartusse ahjukahleid 

imporditud vähemalt Saksamaalt Mecklenburg-Vorpommernist. 

 

Kohaliku kahlitoodanguna valminud Markuse-kahhel (TM A 178: 827, 3674, 3883) annab 

alust arvata, et evangelistikujutistega plaatkahleid toodeti ka veel 17. sajandi viimasel 

veerandil, ajal, mil laoti juba barokkstiilis ümartornahje. See viitab sellele, et 

evangelistikujutistega ahjukahlite valmistamine, nagu ka kasutamine, on olnud Tartus 

järjepidev terve Rootsi aja vältel. Eelnimetatud sajandi viimasel veerandil on neid kohapeal 

tootnud tõenäoliselt pottsepp John Pahl koos oma selliga. 
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5.2. D- ja G-ruumi portaalis oleva lillevaasi reljeefiga plaatkahlid 

 

Lillevaas portaalis – see kompositsioon esindab ühte 17. sajandi levinumat ahjukahlite 

kaunistamismotiivi ning selle populaarsus dekoorina võib-olla seotud 17. sajandil Euroopas 

levima hakanud huviga taimemaailma ja botaanikaaia taimede vastu. Kuid seoseid võib 

esineda ka Hollandis leiutatud realistlike natüürmort-maalidega. Lillevaasi on kunstiuurijad 

paljude 17. sajandi sümbolite hulgast vanikumotiiviga seostanud, mis on seotud kõige 

maise kaduvusega. Selliste dekooride loomisel kasutasid käsitöölised eeskujudena nii 

üksikud graafilisi lehti kui ka illustratsioone taime-, rohu- ja lilleraamatutest, mis 17. 

sajandil üldise kasvava loodushuvi ajal trükiti. Lillevaasimotiivi moodiminekut on 

seostatud elupuu sümboolikaga, mis esineb paljude rahvaste mütoloogias, eriti aga 

idamaade omas. Seda tõlgendatakse nii elu ja elujõu kui ka vabanemise sümbolina. 16. ja 

17. sajandil hakati terve puu asemel vaid ühte õitsvat oksa kujutama, seetõttu sai lillevaasi 

selle sümboliga siduda (Ose 2008: 145–146). 

 

Selliste ornamendimotiividega plaatkahleid on näiteks leitud Leedus Vilniusest, Klaipedast 

ja Biržaist ning Lätis Riiast, Turaidast, Valmierast ja Bauskast (vt Ose 2008: joon. 3). Lätis 

dateeritakse nende põhiosa 17. sajandi teise kolmandikku ja keskpaika. Hilisemad, mis 

omavad mõningaid iseloomulike varabaroki tunnuseid dateeritakse 17. sajandi 60. 

aastatesse (samas: 145). Tartu linnast on portaalis oleva lillevaasiga ahjukahlite katkeid 

(TM A 178: 6196; 7724; 8073) leitud Lutsu 2 päästekaevamiste käigus 2009. aastal. 

Muude Eesti leidude kohta puuduvad mul andmed ning selliste kahlite kohta pole meil ka 

midagi publitseeritud. Eelnimetatute puhul on tegu üsna väikeste ja tagasihoidlike 

katketega, mis nähtavasti kõik pärinevad ühelt ja samalt kahhelahjult. Katkeid on teada 

vähemalt kolmelt erikahlilt ning kõrgrenessansile omase arhitektuurse raamistuse keskosas 

olnud ühetoonilise rohelise glasuuriga kaetud ilmekas dekoor tundub vähemalt äratuntavate 

reljeefielementide põhjal kõikidel fragmentidel ühtiv olnud olevat. 

 

Nende madalreljeefidel olnud kompositsioon koosnes ühest vaasist, mis sarnanes antiiksele 

urnile, sellest tõusis üks rangelt sümmeetriliselt kujutatud suur stiliseeritud rukkililledest ja 

teistest lilledest koosnev kimp, mis omas dekoratiivselt kaarduvaid varsi, peeneid väändeid 

ja sarikõisi. Lillevaas võttis enda alla terve keskvälja esinduslikus portaalis, mille 

moodustasid klassikalise orderi sambad, mis toetasid üht ülakattena kasutatud ümarkaart. 

Sellistel kompositsioonidel polnud kohalikke karaktereid, sest 17. sajandi esimesel poolel 
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dekoreeriti kahleid lillevaasidega portaalis ka Poolas ja Saksamaal (Ose 2008: 145). 

Viimati mainitu puhul saab nimetada näiteks ühte ahjukahlit, mis kuulus Ida-Preisimaal 

Königsbergis asunud Preisi muuseumi kollektsiooni (Ambrosiani 1910: 71, vt joon. 103).33 

Dekooril esineb ka varabarokile iseloomulikke tunnuseid, nagu murdunud kaar keskosas 

oleva maskarooniga ja rullitud voluutidega lõppudes (Ose 2008: 145, vt joon. 3). Barokk-

kunstile omased inim- või fantaasiaolendi grotesksed näomaskid ja vooludid olid Rootsi 

ajal levinud ka raidkunsti ornamentikas (vt nt Hein 2005: lk 216). Kahliplaadi poolringide 

poolt moodustatud ülemisi nurki täitnud ehismotiivid jäävad paraku selgusetuks, kuid 

alumist serva ilustav tiivuline lapsinglipea viitab barokkstiili mõjutustele (Strauss 1969: 

179, vt tahv 68: 1). Tunzelmann von Adlerflugi järgi oli selliste portaalis lillevaasiga 

plaatkahlite suuruseks 18 × 18 cm, kuid pole teada, kas mõõtmed olid kõikidel versioonidel 

ühtivad. Sellised tugevalt stiliseeritud taimemotiivid ja baroksed arhitektuurielemendid, 

nagu kohtame vaatlusaluste plaatkahlite reljeefidel, olid küllaltki iseloomulikud 17. sajandi 

ornamentikale (Tunzelmann von Adlerflug 1933: 20). 

 

Üks korralikum Lutsu 2 portaalis oleva lillevaasiga plaatkahli katke TM A 178: 6196 

(joon. 121) pärineb II keskaegsest elamust ehk D-ruumist (joon. 2) ning omab leiuandmeid: 

„umbes 1 meeter pinda kirdemüüri pealt (3 kihti koos)“. Selle rumbal on jälgi tahmast, mis 

viitab sellele, et rantkere sisemus polnud ahjusaviga täidetud. Nimetatu ega ka teiste 

vaadeldava kahligrupi eksemplaride sisepindadel pole mingeid jälgi riidejäljendist, mis 

viitab sellele, et kahliplaatide vormimisel riidelappi ei kasutatud. Rantkere oli kinnitatud 

sisemise ja välimise kinnitussavilindi abil. Sageli paistab selliste kahlite puhul just säilivat 

ümarkaare keskosa ehtiv maskaroon, mida võib näha kõikidel vaatlusalustel katketel (vt ka 

joon. 122 ja 123: 1). Leiusituatsioon erineb, sest väiksemad maskarooniga katked TM A 

178: 7724 ja 8073 on saadud hoopis G-ruumist (joon. 2). Neist esimene pärineb 1. meetrist 

ja teine omab leiuandmeid: „ ~ 180 cm sügav ehituspraht“. 

 

Siinkohal vaatleksin informatsiooni, mida need katkendid endas kannavad. Neist esimene 

(TM A 178: 7724) annab tunnistust sellest, et pottsepp on kasutanud plaadiosa 

valmistamisel kahte eri savitükki, mis on asetatud kõrvuti matriitsile ning seejärel 

omavahel liidetud (joon. 123: 2). Eelmainitu pöördel on kenasti näha liitekoht, mis on 

paljastunud peale kererandi eraldumist. Katke (TM A 178: 8073) välispinda kattev roheline 

                                                 
33 Preisi muuseum hävis koos enamuse oma varadega Teises maailmasõjas. 
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pliiglasuur on kaotanud oma algse tumerohelise tooni ning muutunud läbi CO ja CO² 

mõjude (Vunk 2000: 156) heledamaks ja osaliselt ka helekollaseks (võrdle joon. 121, 123: 

1 ja 122). See võib-olla seotud otseselt tulekahjuga hoones, kus ahi algselt asus, sest 

põleng, mis toimus ladestumiskohal pole eriti tõenäoline, kuna fragmendi murdekohtadel 

puuduvad põlengujäljed. Samuti pole glasuuri külge kinni jäänud Lutsu 2 põlenud 

kahlileidudele sedavõrd omast mulla- või liivapuru. Mainimist väärib ka see, et Lutsu 2 

täitekihid ei sisaldanud endas ühtegi teist sama katkega kokku sobivat sarnaselt põlenud 

kahlifragmenti. 

 

Võib oletada, et glasuuritooni muutus võib olla seotud näiteks tulekahjuga, mis pääses 

valla 22. mail 1667. Selle tuleõnnetuse käigus hävis 60 maja Tartu linna põhiosas ning tuld 

võttis ka Maarja kiriku torn, kuid kirik ise suudeti vaevu päästa. Sellest punase kuke 

võidukäigust polnud Tartu linn enam suuteline Rootsi võimu all olles kosuma. Veel samal 

aastal keelati linnas puumajade ehitamine, kuid linnarahvas ei pidanud sellest kinni 

(Tarvel, Piirimäe 1980: 79). Vaatlusaluste kahli katkendite dateering langeb samuti kenasti 

selle ajaga kokku, olles Tartu puhul 17. sajandi teises veerandis või päris kolmanda 

veerandi alguses. Olenemata sellest, et Lutsu 2 kahlileidude ajandamisel sai arvestatud Läti 

dateeringutega pole viimastega kattuvat ajandust siiski eriti otstarbekas teha, kuna 

arvestada tuleb ka Tartu linna ajaloolise tausta ning kohalike sündmustega, nagu näiteks 

1667. aasta tulekahju. Kahhelahi, millelt põlenud katke (TM A 178: 8073) ning sellega 

dekoori poolest ühtivad fragmendid pärinevad muutus kasutuskõlbmatuks või hävis 

tõenäoliselt Tartu tulekahju käigus, kuid välistada ei saa ka seda, et tegu võis olla mõne 

varasema või hilisema väiksema tulekahjuga. 

 

Portaalis oleva lillevaasi reljeefiga plaatkahlitega võib-olla seotud ka üks alumisest servast 

pärinev katke TM A 178: 2073 (joon. 124), mis tuli päevavalgele B-1-ruumi täitekihtide 

teisest meetrist. Kõnesolevale on täpseid dekoorivasteid teada Tartu linnuse leiumaterjali 

hulgast (vt Trummal 1964: tahv. XVI: g). Trummali järgi oli Tartu linnuselt leitud 

kahlifragment glasuuritud valkjashalliks (samas: 84), kuid Lutsu 2 leitu on glasuuritud 

seevastu hoopis roheliseks. Kummagi fragmendi puhul pole paraku aga teada, milliselt 

kahliversioonilt need täpselt pärinevad, kuna vaatlusaluste ahjukahlite puhul esineb reljeefi 

poolest vägagi erinevaid variante, millest saab nimetada publitseeritu põhjal vähemalt viit 

erisuguse dekooriga ahjukahlit (vt Ose 1996a: tahv. V: 3; 2008: joon. 3; Strauss 1969: tahv 

68: 1–4; Tunzelmann von Adlerflug 1933: joon. 8). Samas ei ühti vaadeldav B-1-ruumi 
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kahlileid ühegagi neist, seega see on omistatav omaette plaatkahliversioonile. 

 

Kõik mainitud kahligruppi kuuluvad erisugused eksemplarid on madalreljeefsed ning 

meenutavad Konrad Straussi arvamuse kohaselt rohkem puuseppade madallõikeid, kui 

varasemaid modelleeringuid hästi läbitöötatud savitöödest (Strauss 1969: 179). Ieva Ose 

arvates võib-olla üks osa lillevaasidega ahjukahleid ka välismaisete kahlite eeskujul 

kohalike meistrite poolt järele tehtud (Ose 2008: 146–147). Kuigi Rootsi ajal on küll Tartu 

linnas ahjukahleid valmistatud, on nende seostamine kohaliku toodanguga siiski ebakindel, 

kuna neil on Baltikumis vägagi laialdane levik ning pole ka teada, mida naaberriikide 

kahlileiud endast valmistamisvõtete poole pealt kujutavad. Samuti puudub ka põhjalikum 

ülevaade nende levikust nii Tartu linnas kui ka Eestis üldse, mis teeb sügavamale ulatuvate 

järelduste tegemise raskeks ning liialt ebakindlaks. 

 

Alapeatüki kokkuvõteks võib öelda, et portaalis lillevaaside tarvitamine 17. sajandi 

plaatkahlite dekooris oli Baltimaades küllaltki levinud nagu tõendavad Läti ja Leedu leiud 

ning paraku suhteliselt kasinad Tartu leiud. Igal juhul olid sellised baroki mõjudega 

ornamendimotiivid Tartus 17. sajandil populaarsed. Valmistamisvõtetest on Tartu leidude 

puhul esindatud rantkere liitmine sisemise ja välimise kinnitussavilindiga. Sellistest 

kahlitest ahjude ladumisel kindlasti rantkerede sisemust ahjusaviga ei täidetud. 

 

Järelduste tegemine kahhelahju konstruktsiooni kohta niivõrd katkendliku materjali põhjal 

võimalikuks ei osutunud. Arvan, et Tartu portaalis lillevaasidega plaatkahlite korral võib 

asetada dateeringu 17. sajandi teise veerandisse või päris kolmanda veerandi algusesse, 

kuid seda dateeringut võivad tulevased leiud veel siiski kõigutada, kuna nende uurimine on 

alles algusjärgus. 

 

 

5.3. Antiiksõduri ja maharaiutud pea reljeefiga nurgakahli kitsaskülg 

 

Ühte Rootsi-aegset Juuditi ja Olovernese pea reljeefi kombineeritud edasiarendust võime 

näha ühel 1986. aastal Lossi tänava I-kaevandist leitud nurgakahli kitsasküljel TM A 36: 

3283, 3284 (joon. 143), millel on kujutatud täisfiguur otsevaates, uhke kübaraga 

vanaroomalikus rüüs sõjameest, kes hoiab vasemas käes pikaks veninud suuremõõtmelist 

meesterahva pead, mille mõõtmed on tunduvalt suuremad võrreldes tema enda pea 
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proportsioonidega. Seega on reljeefikujunduses maharaiutud pead selgelt rõhutatud ning 

see võib sümboliseerida mõnda konkreetset 17. sajandil aset leidnud sündmust. Paremas 

käes hoiab antiiksõdur võidukalt ülestõstetud relva, mille puhul on raske aru saada, millega 

täpselt tegu. Kuid kas sõjamees hoiab ikka käes võidukalt ülestõstetud relva? Tema 

paremas käes olev raskesti identifitseeritav torujas ese, mis pole reljeefile korralikult ära 

mahtunud võib hoopis osutuda võidukalt ülestõstetud Rootsi lipu juurde kuuluvaks 

lipuvarreks. Eespool sai juba mainitud, et Juuditist sai 16. sajandi jooksul vabanemise 

sümbol. Sellest tulenevalt võiks nurgakahli kitsasküljel kujutatut tõlgendada, kui Rootsi 

riigi abiga (sümboliseerib Rootsi lipp, õigemini reljeefile ära mahtunud lipuvars) 

vabanemist Poola ja Vene võimu (sümboliseerib maharaiutud pea) alt. Seega väljendab 

selle nurgakahli kitsaskülje dekoor otseselt Tartu linna protestantlike elanike tollast 

mentaliteeti, milles väljendub selgesti soosiv suhtumine ja poolehoid luterlikule Rootsi 

võimule ning vastuseis katoliiklikule Poola võimule ja õigeusklikule Vene omale. 

Vaatlusaluse „antiiksõduri ja maharaiutud pea“ reljeefiga nurgakahli kitsaskülje dekoor on 

nähtavasti loodud mõne graafilise eeskuju järgi, millel oli roomlane Gaius Mucius 

Scaevola kombineeritud mõne Juuditi ja Olovernese pea kujutisega. Selle omapärase 

dekoori loomine võis olla inspireeritud Oliwa rahu sõlmimisest aastal 1660, millega Poola 

loobus igaveseks õigusest Liivimaale ja Kärde rahu sõlmimisest aastal 1661, millega 

loobus omakorda Venemaa siinsetest kätte võideldud valdustest (Laur 2003: 15). Need on 

samas ka ainukesed mõeldavad sündmused, mis võiksid kõne alla tulla. Tähendas see ju 

esialgu seda, et Eesti- ja Liivimaa said Rootsi riigi abiga igaveseks Poola võimu alt vabaks 

ning Vene võimu alt samuti. Kuid päris nii, nagu tollal tundus, see siiski polnud, sest 

Põhjasõja ajal oli Poola taaskord huvitatud Eesti- ja Liivimaa saamisest oma võimu alla. 

 

Kõnesoleva „antiiksõduri ja maharaiutud pea“ reljeefi põhipildieeskujuks olev roomlane 

Gaius Mucius Scaevola põletas legendi järgi oma käe surmapõlguse märgiks, sellest 

imponeerituna loobus etruskikuningas Porsenna Rooma piiramisest. Üks 1636. aastal 

valminud Gaius Mucius Scaevola reljeefiga kivitahvel (vt Kodres 2005: lk 134) on leitud 

Tallinnast Matthias Poorteni majast Lai 19 (samas: 132). Seoses nimetatud kivitahvliga on 

tähelepanuväärne sellel kujutatu suur sarnasus nurgakahli kitsasküljel oleva antiiksõduriga 

(võrdle samas: lk 134 ja käesoleva töö joon. 143). Sellised sõduri kujutised muutusid juba 

16. sajandil kahlikunstis sagedasteks ajastukohasteks pilditeemadeks, mis esinesid peale 

ahjukahlite ka kivikeraamilistel toidunõudel ja muudel majapidamisesemetel (Gaimster et 

al. 2001: 103). Antiiksõduri imagoloogiat levitasid alates 16. sajandist paljud trükised 



 123 

(Kodres 2005: 132) ning sellised sõduri kujutised kuulusid usu kaitsjatena protestantliku 

pildipoleemika peateemade juurde (Gaimster et al. 2001: 103). Vooruste kujutamise 

ikonograafia jõudis Vana-Liivimaal juba 17. sajandi alguseks kinnistuda ning 

eeskujuraamatuid oli tollal samuti palju. Vooruste kujutamiseks tarvitati eelkõige 

ajastupäraseid allegooriaid (Kodres 2005: 132). 

 

Seoses nurgakahli kitsasküljega on omaette küsimus see, millist Juuditi ja Olovernese pea 

kujutisega graafilist lehte või Juuditi-kahlit roomlase Gaius Mucius Scaevola kujutisega 

kombineerimiseks tarvitati, sest Tartust leitu (joon. 15 ja 16) pole kohe kindlasti mitte 

ainuke võimalik versioon. Lätis on näiteks Bauska kindlusest leitud üks 

renessanssnurgakahhel, mille kitsasküljel on kujutatud Juuditit Olovernese maharaiutud 

peaga ning sama kahli esiküljel on ühe valitseja poolfiguur (Ose 1996a: 31–32, vt joon. 

14). Üks omapärane 16. sajandi keskpaigaga dateeritud Juuditi-kahhel on leitud ka Põhja-

Saksamaalt Stralsundist (Hoffmann 2007b: 365, vt joon. 4: a). Juuditi reljeefiga ahjukahlid 

olid esindatud ka Euroopas laialt levinud Bermani-kahlite rikkalikus motiivide sortimendis 

(vt Bermani-kahlite leiukohtade kaarti: Hallenkamp-Lumpe 2006: tahv 162). Eelneva 

tõestuseks võib nimetada näiteks paari Wismari Großschmiedestraße 10 vahetult peale 

1636. aastat ladestunud pottsepajäätmete leiust teadaolevat Juuditi-kahlit (vt Döry, Schäfer 

2006: joon. 2: b), mis kannavad soklil vormilõikaja signatuuri „HANS BERMAN“ ja 

daatumit 1562 (samas: 69, 74). Märkusena võib lisada, et selliseid Bermani-kahleid esineb 

protestantlikel aladel üldse tihti (Strauss 1969: 176). Eelnevast tulenevalt pole eeldused 

konkreetsele pildi- või reljeefieeskujule vihjamiseks kuigi head, sest kitsaskülje keskpildil 

on kujutatud vaid mõnelt Juuditi graafiliselt eeskujult või Juuditi-kahlilt ülevõetud 

Olovernese pead (vt joon. 143). 

 

Johtuvalt Lossi tänava leiukontekstist pärineb kitsaskülg suure tõenäosusega arhitektuurse 

raamistusega Gustav II Adolfi reljeefiga (joon. 144) nurgakahlilt või mõnelt sellega 

paralleelselt sama ahju seinas kasutust leidnud nurgakahliversioonilt, mille reljeefil oli 

näiteks portreteeritud Karl XI (valitses 1660–1697) (võrdle joon. 145 ja Ehasalu 2005: lk 

168). Eelneva põhjal peaks vaatlusaluse kitsaskülje dekoor olema valminud samaaegselt 

koos Gustavi- ja Karli-kahli omaga peale aastat 1661. Kuna osade nurgakahlite esikülje 

moodustas arhitektuurse raamistusega Gustav II Adolfi reljeefiga kahliplaat, polnud 

mõeldav nende kasutamine ega veel vähem näiteks valmistamine Tartu linnas, mis oli 

parasjagu õigeuskliku Vene võimu all. Ahjukahlitel hakati Gustav II Adolfit portreteerima 
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peale tema surma ehk siis 17. sajandi teisel või kolmandal veerandil. Hästi näitlikustab 

seda ka pärgraamistusega kahliseeria (joon. 135 ja 137), mis tuli kasutusele aastal 1642 või 

pärast seda (vt alapeatükki 3.1). Kõnesoleva Gustav II Adolfi reljeefpildiga ahjukahli 

paarisplaatkahliks oli Lossi tänava leiukonteksti põhjal analoogse arhitektuurse 

raamistusega plaatkahhel, millel oli kujutatud Karl XI. Vaadeldaval kahlil portreteeritud 

noort kuningat on Konrad Strauss ekslikult oma monograafias kuninganna Kristiinaks 

(valitses 1632–1654) pidanud (Strauss 1969: 255, vt tahv 61: 4). Eksitus oli arvatavasti 

tingitud keskpildi reljeefi ebaprofessionaalsest teostusest, mille tarbeks polnud 

vormilõikajal ilmselt kasutada ühtegi graafilist eeskuju, sest Karl XI oli võimule tulles 

alles 4. aastane ning tema eest valitses kuni 1672. aastani eestkostevalitsus. Kummagi 

Rootsi valitseja portreekahli ühtekuuluvuse parimaks tõendiks on esiteks nende detailides 

kattuv arhitektuurne raamistus ning teisalt mõlema kuninga analoogse kujundusega riietus 

(võrdle joon. 144 ja 145). Oletatavasti oli ühe ja sama kahhelahju plaatkahlite puhul teatud 

ühtivus kujunduses nõutud ning polnud mõeldav näiteks kahe erisuguse kujundusega 

ahjukahli kasutamine samas pildiprogrammis. Kõnesoleva ahju pildiprogrammis võib 

kuninganna Kristiina reljeefiga ahjukahlite kasutamise kindlalt välistada, kuna Tartus 

levinud Kristiina-kahlite arhitektuurne raamistus pole eelkäsitletute omadega ühtiv (joon. 

139). Üks eelviidatud Kristiina-kahliversioonilt pärinev keskpildi katke TM A 178: 4647 

(joon. 138) on teada ka I keskaegse elamu ruumi B-1 (joon. 2) täitekihtide 3.–4. meetrist. 

 

Seoses vaatlusaluse arhitektuurse kahliseeriaga väärib kindlasti mainimist, et 2010. aastal 

leiti arhitektuurse raamistusega Gustavi-kahleid (joon. 146) Tartust Jakobi tänavalt, 

ülikooli esimese peahoone müüride vahelt (Olmaru 2010: 3). Täpselt sama Rootsi 

valitsejatega kahliseeria on levinud ka Tallinnas, nagu tõendab üks 2008. aasta Vabaduse 

väljaku arheoloogilistel kaevamistel (Russow et al. 2010: 245) leitud Gustavi-kahli 

keskpildi katke AI 6860 IV, mille kõrgreljeef ühtib täielikult Tartust Jakobi tänavalt leitud 

Gustavi-kahliga (võrdle joon. 17 ja Russow et al. 2010: joon. 5). Eelnev annab alust arvata, 

et Tartu arhitektuurse raamistusega kahliseeria ei oma kohalikku päritolu. Võimalik, et see 

on imporditud kogunisti Tallinnast, kuna sealt on teada ka dekoorivasteid. Isegi kui selliste 

dekooridega figuraalkahleid tehti kohapeal, võidi nende vormimiseks tarvitatud 

negatiivmatriitsid importida Rootsist. 

 

Käesoleva alapeatüki kokkuvõteks võib öelda, et Juuditi-kahlite kasutamine originaalkujul 

pole enam Rootsi ajal jälgitav, küll on aga jälgitav nende ajastukohaste edasiarenduste 
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tarvitamine, mille saamiseks on omavahel kombineeritud nii roomlase Gaius Mucius 

Scaevola kui ka Juuditi graafiline eeskuju. Arutletud antiiksõduri ja maharaiutud pea 

reljeefiga nurgakahli kitsaskülg pärineb figuraalkahlilt, mille keskpildil oli portreteeritud 

kas Gustav II Adolfit või Karl XI. Käsitletud Rootsi valitsejatega kahliseeria tuli ilmselt 

kasutusele hiljemalt peale 1661. aastat ehk ajal, mil alaealine Karl XI oli juba võimule 

tulnud. Kahliseeria puhul on ilmselt Tartu kontekstis tegu impordiga, mis võib pärineda 

Tallinnast. 

 

 

5.4. Barokkstiilis must tornahi 

 

Käesolevas alapeatükis arutlusele tuleva barokkstiilis musta tornahju  lammutusriismed 

pärinevad põhiliselt I keskaegse elamu ruumi C 1. meetrist ja ruumi G 1.–3. meetrist (joon. 

2). Musta tornahju lammutusriismed moodustasid C-ruumi päästekaevamiste vältel 

ajavahemikul 19.–29. jaanuar 2009 ülesvõetud baroksete kahlileidude põhiosa. Hiljem 

lisandus sama ümartornahju kahleid ka G-ruumi lahti kaevamistel, kuid neid on teada ka I 

keskaegse elamu ruumi B-1 1. ja 2. meetrist ja II keskaegsest elamust ehk ruumist D. 

Märkusena olgu lisatud, et B-1-ruumi 1. meetri leiud (TM A 178: 759–762)34 ja D-ruumi 

leiu (TM A 178: 5915)35 leiukontekst on ilmselt päästekaevamiste käigus valesti 

dokumenteeritud ning need pärinevad tegelikult hoopis C-ruumi 1. meetrist, kuna 

kameraaltööde käigus õnnestus üks B-1-ruumi katkend (TM A 178: 759) ja D-ruumi ainus 

katke kokku kleepida C-ruumi omadega (TM A 178: 6294 ja 6272). Seega pole tegelikult I 

keskaegse elamu ruumidest A ja B-2 ning II keskaegsest elamust ehk ruumist D barokse 

musta tornahju lammutusriismeid teada. 

 

Kõnesolev barokne must tornahi on valminud kohaliku Rootsi-aegse kahlitoodanguna ning 

see pärineb suure tõenäosusega Tartu pottsepa Johann Rehni (või Reini) töökojast. Johann 

                                                 
34 B-1-ruumi 1. meetri kahli katked on leitud ajavahemikul 19.–29. jaanuar 2009 ning täpselt samal 

ajavahemikul on leitud ka C-ruumi 1. meetri leiud. 
35 Plaatkahli katke TM A 178: 5915 pärineb leiuandmete põhjal D-ruumi 3. meetrist ning ta on leitud 18. 

veebruaril 2009. Arvatavasti pärineb katke hoopis C-ruumi 1. meetrist ning ta on tegelikult leitud 
ajavahemikul 19.–29. jaanuar 2009. Eelnevat väidet annab argumenteerida sellega, et D-ruumi katke läks 
kokku eelnimetatud ajavahemikul leitud C-ruumi plaatkahliga (TM A 178: 6272). Üksiku plaatkahli katke 
pärinemine D-ruumi 3. meetrist tundub ka vähetõenäoline, kuna barokkstiilis musta tornahju 
lammutusriismete põhimass on teada just C-ruumi 1. meetrist. Siinkohal olgu märkusena lisatud, et selle 
leiukoti sildile, kust pärineb katke TM A 178: 5915 oli algselt märgitud "C-ruum", kuid hiljem oli see D-
ruumiks ümber muudetud. 
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Rehni pottsepatöökoda paiknes praeguse Uspenski apostliku õigeusu kiriku krundil, 

keskaegse dominiiklaste kloostri ruumides enne aastat 1708. Kirjalikest allikatest pole 

siiani leitud teateid pottseppmeistri tegevuse algusaja kohta, kuid ühel matriitsil olev 

aastaarv 1684 näitab, et meister sellal juba tegutses. Tartu rae protokollides mainitakse 

teda esimest korda 29. oktoobril 1684 (Tvauri, Metsallik 2007: 164). Barokse musta 

tornahju ahjukahlite savimass on omandanud oksüdeeriva põletuse käigus enamasti 

helepunase värvitooni ning selles esineb ka töökoja toodangule tüüpilist kristalliinsete 

kivimite purdu (joon. 147, 161 ja 187). 

 

Barokkstiilis musta tornahju plaatkahleid (joon. 148 ja 149) leiti kõige rohkem C-ruumi 

1. meetrist, kust on kokku teada 3636 eri plaatkahli katked. G-ruumi täitekihi 1.–3. meetrist 

leiti 1337 eri plaatkahli katkendid, kusjuures katkete osakaal oli kõige suurem 1. meetris 

ning väga väike kahes järgnevas meetris. B-1-ruumi 1. meetrist on teada 338 eri plaatkahli 

katked. Musta tornahju plaatkahli TM A 178: 2043, 6288 abil õnnestus tõendada, et mingi 

osa B-1-ruumi 2. meetri täitekihist on samaaegne C-ruumi 1. meetri täitekihiga. Eeltoodust 

tulenevalt tegeldi B-1- ja C-ruumi täitmisega paralleelselt ajal, mil täideti juba C-ruumi 

viimast meetrit ning oli jõutud täita B-1-ruum ebaühtlaselt umbes 2. meetrini. I keskaegse 

hoone kõrvuti asetsevate ruumide C ja G (joon. 2) 1. meetri täitekihtide samaaegsust 

tõendab plaatkahhel TM A 178: 6289, 7800. Kõikidest ruumidest kokku on teada katkeid 

52 eri plaatkahlilt.39 Eeltoodu põhjal koosnes musta tornahju alaosa sein vaid samase 

dekooriga plaatkahlitest, mis rida-realt pidevalt kordusid. Ühte analoogset enne aastat 

194440 Tartust leitud plaatkahlit (vt Strauss 1969: tahv 69: 5) mainib ka Konrad Strauss 

oma monograafias, kuid selle leiuandmed pole teada (samas: 257). Suure tõenäosusega 

pärineb ka Straussi nimetatu Johann Rehni pottsepatöökojast. 

 

Barokkstiilis musta tornahju plaatkahli (joon. 148) reljeefi rekonstrueerimisel tuginesin 

                                                 
36 C-ruumi 1. meetri barokkstiilis plaatkahli katketeks on TM A 178: 6266–6271; 6272, 5915; 6273–6275; 

6276, 6281, 6313; 6277–6278; 6279, 6292; 6280; 6282–6287; 2043, 6288; 6289, 7800; 6291; 6293; 
6295–6297; 6299; 6301; 6321–6323; 6324, 6325 ja 6328–6329. 

37 G-ruumi 1. meetri barokkstiilis plaatkahli katketeks on TM A 178: 7801–7808; 7809, 7810; 7799 ja 8733. 
Sama ruumi 2. meetrist on teada ainult üks plaatkahhel TM A 178: 8124, 8125, 7812, mis tõendab G-
ruumi 1. ja 2. täitekihi meetri samaaegsust. G-ruumi 3. meetrist on teada vaid plaatkahhel TM A 178: 
8613. 

38 B-1-ruumi 1. meetri barokkstiilis plaatkahli katketeks on TM A 178: 759, 6294/1–2 ja 761–762. 
39 Arvu määramisel ei võtnud ma arvesse väga väikseid plaatkahlite katkeid, mis võivad pärineda juba 

allmärkuses loetletud eksemplaridelt ja kererantide katkendeid, mille küljes polnud säilinud ühtegi 
vaatepinna fragmenti. 

40 Andres Tvauri kirjalik teade autorile 18.03.2010. 
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peamiselt hästi säilinud eksemplaridele, milleks on TM A 178: 6268; 6289, 7800; 6271 ja 

8613. Plaatkahlite TM A 178: 6271, 6276, 6281 ja 6313 põhjal oli ühe barokse kahliplaadi 

kõrguseks 20,3–20,5 cm – ideaalkõrgus oli ilmselt 20,5 cm – ning laiuseks 18 cm. Leidude 

TM A 178: 6269 ja 6329 põhjal oli ühe plaatkahli pottvoodri paksuseks umbes 8,5 cm ning 

kererandi kõrguseks plaadiosa pöördest 7–7,5 cm, millest tulenevalt oli ühe kahliplaadi 

keskmiseks paksuseks 9–10 mm. 

 

Baroksete plaatkahlite (joon. 149) vaatepindade ilustamiseks on tarvitatud 17. sajandi 

teisele poolele ja 18. sajandi algusele omast madalreljeefset nõrgalt stiliseeritud lill-vaasis 

ornamenti. Madalreljeefse kahliplaadi alumise serva keskosas on kujutatud kahe sangaga 

väikest vaasi, millest tõuseb üks nõrgalt stiliseeritud pika varrega rukkililleõis, mis omab 

seitset hambulise servaga õielehte. Rukkililled on levinud kogu Euraasias ning nad on 

rukkipõldude umbrohuna põlised leivavilja saatjad. Rukkisinise kaunis õisik sobis hästi 

kujundsümboliks (Kaur et al. 2008: 17) ning 17. sajandil võeti ta madalreljeefste 

barokkstiilis ahjukahlite dekoorielemendina kasutusele, kusjuures Tartus oli ta populaarne 

kuni umbes 18. sajandi alguseni. Rukkilille varrest kasvavad välja teineteisest peegelpildis 

olevad nõrgalt stiliseeritud soovõhu õisikud (võrdle Raal 2010: lk 152), mis asetsevad 

majesteetlikust rukkililleõiest paremal ja vasemal. Kahliplaadi alumised nurgad on täidetud 

tugevalt stiliseeritud teineteisest samuti peegelpildis olevate allapoole rippuvate tulbi 

õitega, mille vartel istuvad kauni detailse reljeefiga tuvid. 17. sajandil oli paljudel lilledel 

sümboolne tähendus ning näiteks tulpe seostati nii armastuse kui ka upsakusega (Ose 

2008: 147). Tuvid seevastu sümboliseerisid rahu ja puhtust (Ferguson 1990a: 2473), kuid 

baroksete ahjukahlite dekooridel esineb neid suhteliselt harva. Käsitlusalused on muide 

ainukesed Tartust leitud baroksed ahjukahlid, millel on kujutatud tuvisid. Plaatkahlite 

reljeefkaunistus on liitunud ühtseks mustriks, kuna terve dekoor on ühendus tsentraalse 

vaasist tõusva rukkilille õiega. Sellised ilma raamistusliistuta madalreljeefsed plaatkahlid 

olid tapeetmustriga plaatkahlite tüpoloogilisteks eelkäijateks (võrdle nt käesoleva töö joon. 

78, 150 ja Schäfer 2009: joon. 11: 2). 

 

Kõikide vaatlusaluse ümartornahju kahlite vaatepind on kaetud musta glasuuriga, kuid 

selle toonis ja kvaliteedis esineb suuri erinevusi. Glasuuritoon pidi ideaalis olema ilmselt 

läikiv must, nagu näiteks plaatkahlitel TM A 178: 6268 ja 6275. Nendest 

ebakvaliteetsemate produktide glasuur on kohati veidi krobeline ning omab nõrka läiget (nt 

TM A 178: 6276, 6281, 6313), kuid esineb ka selliseid eksemplare, mille glasuuritoon on 
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kohati helepruun, olles põhitoonis siiski pigem must (nt TM A 178: 6278). 

Glasuuripõletuse resultaadina musta glasuuritooni asemel helepruuni või osaliselt 

helepruuni tooni teket võib pidada puhtsisulises mõttes iluveaks, mille teke omakorda oli 

ilmselt seotud produktide vaatepindadele kantud liiga õhukese või ebaühtlase vedela, 

pudrulaadse glasuurikihiga. Põhimõtteliselt tõendab kõikuva kvaliteediga must glasuur 

seda, et vaadeldav barokne ümartornahi ei saa olla kuigi hiline, kuna näiteks järgnevas 

alapeatükis arutlusele tuleva veidi hilisema barokkstiilis tapeetmustriga musta tornahju I 

toodangugrupi kahlite glasuur on ühtlane ja hea kvaliteediga, olles põhitoonilt läikiv must. 

Kahhelahjude ladumisel asetatakse üldreeglina tumedama varjundiga kahlid alumisse ritta 

ning heledamad järk-järgult kõrgemale (Veski 1988: 197). Ilmselt on barokne must tornahi 

valminud ajal, mil Rehni pottsepatöökojas alles alustati barokkstiilis kahhelahjude 

tootmist.41 

 

Kõnesoleva tornahju taimornamendiga ilustatud ahjukahlid olid 17. sajandi teisel poolel ja 

18. sajandi algul kõikjal Läänemeremaades levinud kujundusega. Mainimisväärne on ka 

see, et C-ruumi 1. meetrist leiti üks analoogse dekooriga roheliseks glasuuritud plaatkahli 

katke TM A 178: 6298 (joon. 150: 1, 2), mis pärineb reljeefi teravuse (võrdle joon. 148 ja 

150: 1) ja valmistamisvõtete põhjal samast pottsepatöökojast, kust ka terve barokkstiilis 

must tornahi ise. Seega olid analoogse konstruktsiooni ja dekooriga ümartornahjud Tartus 

17. sajandi teisel poolel levinud nii roheliseks kui ka mustaks glasuuritud kujul. 

 

Olgu veel lisatud, et nimetatud fragmendi savimass ei sisalda kristalliinsete kivimite tükke 

(joon. 150: 2) ning selle põletuse järgse helepunase savitooni nagu ka savikoostise võib 

lugeda ühtivaks Rootsi valitsejatega rohelise kastahju A kroonkahli TM A 178: 534, 

638, 767, 1362, 3670, 3830, 9966 (joon. 53) omaga, millest tulenevalt pärineb nimetatud 

kastahi samuti Johann Rehni pottsepatöökojast. Mainitud kroonkahli põhjal võis Uspenski 

apostliku õigeusu kiriku krundil asunud rootsiaegne pottsepatöökoda tegutseda juba 

hiljemalt 1642. aastast. Ühe 1646. aasta raeprotokolli kohaselt oli Tartu pottseppadele 

lubatud, ühte keraamikapõletusahju linna alal pidada (Strauss 1969: 147). Selle kirjaliku 

teate põhjal on pottsepad Tartus kindlasti juba 1646. aastast tegutsenud, sest nende skraa 

pärineb aastast 1647 (samas: 144). 

                                                 
41 Barokkstiilis kahhelahjude tootmine seisnes sisuliselt vaid nende välispindade ilustamises tavapärase 

rohelise glasuuri asemel mustaga. Kahhelahjude üldises konstruktsioonis ja välisilmes see mingeid 
suuremaid muutusi kaasa ei toonud. 
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Barokse musta tornahju alaossa olid plaatkahlid laotud ilmselt ebasümmeetriliselt, seega 

nõnda, et nende püstvuugid olid üksteise suhtes nihutatud (Veski 1988: 66), kuna nende 

kererantides puuduvad sümmeetriliselt laotud plaatkahlitele omased potiklambriaugud. 

Plaatkahlite kererantide tahumist tõendab näiteks plaatkahhel TM A 178: 6269, mille 

kererandi serv on peale glasuuripõletust või hiljem ümartornahju alaosa ladumise käigus 

ilmselt viiliga maha lihvitud (vt Allik 2010: joon. 9: 1, 2). Analoogse töövahendiga tehtud 

tahumisjälg esineb ka näiteks ühel barokkstiilis taimornamendiga rohelise tornahju 

kroonkahlil (TM A 178: 865, 866; joon. 152). Plaatkahli kererandi tahtlikule tahumisele 

viitab eelkõige lihvimisjälje ühtlane kumerus. Selgusetuks jääb aga paraku see, miks oli 

üldse vaja kererandiserva tahuda, kuna plaatkahlite täpset kõrvuti asetamist see 

ümartornahju alaosa ladumisel ei seganud. Kaks plaatkahlit ei mahtunud korralikult 

kõrvuti siis, kui näiteks ühe või mõlema plaatkahli kererandiserv jäi täpselt samale 

tasapinnale kahliplaadi enda servaga. Sellistel juhtudel osutus vajalikuks kererandiserva 

tahumine, kuna vastasel juhul oleks tulnud muidu nägus plaatkahhel lihtsalt minema 

visata. Eeltoodu põhjal võib asetada varasemad jäljed barokkstiilis ahjukahlite kererantide 

tahumisest 17. sajandi teise poolde (samas: 101) ning samaaegseks võib lugeda ka esimesi 

jälgi baroksete kroonkahlite tahumisest. 

 

Musta tornahju plaatkahlite valmistamisel lisati niiskele plaadiosale kuiv, eelnevalt 

pottsepakedral valmistatud kererant, mis kinnitati sisemise ja välimise kinnitussavilindi 

abil. Kererandiserv oli pööratud väljapoole ning selle välispinnal olid suhteliselt madalad 

horisontaalsooned. Plaadiosast serva suunas kitseneva kererandi külje paksuseks oli – TM 

A 178: 6329 põhjal – umbes 8 mm. Plaatkahlite pööretel, kahli nurkadel võib osadel 

eksemplaridel – TM A 178: 6268 (plaatkahhel) ja 7811 (kererandi kinnituskoha katke) – 

märgata kinnitussavilintidesse vajutatud väikseid lohke, mis on tehtud ilmselt kererantide 

paremaks fikseerimiseks savilintide abil. Kõnealused lohud on hea tõend selle kohta, et 

niiskele plaadiosale lisati kuiv kererant. 

 

Kõnesoleva plaatkahliseeria savikoostises esineb väikeste kristalliinsete kivimite tükkide 

kõrval ka üsna suuri, mis võivad olla isegi 0,8–2,1 cm suurused (nt plaatkahli TM A 178: 

6269 ülemine vasem nurk), kuid reeglina olid need siiski väiksemad, olles – TM A 178: 

6840, 8029 põhjal –2–4 või 7–10 mm suurused. Üldiselt esines kristalliinsete kivimite 

tükikesi barokse musta tornahju detailide savimassis suhteliselt harva. 
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Mõned plaatkahlid on üle põlenud, näiteks plaatkahhel TM A 178: 6279, 6292. See on 

hiljemalt glasuuripõletuse käigus omandanud pruunikashalli värvitooni ning muutunud 

klinkriks. Siinkohal võib veel lisada, et selle plaatkahli veidi mullitanud glasuur on veel 

küllaltki nägus. Osadel plaatkahlitel (nt TM A 178: 2043, 6288) oli savi glasuurikihi alt 

põletuse tulemusena halliks muutunud. Näiteks plaatkahlil TM A 178: 6271 on must 

glasuur valgunud murdele, mis asus vaatepinna alumises vasemas nurgas (joon. 148). Seda 

loetakse harilikult kindlaks valmistuspraagi tunnuseks (Tvauri, Metsallik 2007: 169), kuid 

antud juhul see nii ei ole, kuna tegu on suhteliselt väikese iluveaga. 

 

Üks korralikum musta tornahju nurgakahli  katke TM A 178: 760 (joon. 153) on teada B-

1-ruumi 1. meetrist ning teine TM A 178: 6300, 6326 (joon. 154) omakorda C-ruumi 1. 

meetrist. Mõlemad vaadeldavad nurgakahlid pärinevad musta tornahju alaosa paremalt 

nurgalt ning nende kõrgus oli ilmselt ühtiv plaatkahlite omaga. Parema nurgakahli esikülje 

dekoori rekonstrueerimiseks tarvitasin eelnimetatud nurgakahleid ning juba tutvustatud 

plaatkahli rekonstruktsioonjoonist (joon. 149). Nii parema kui ka vasema nurgakahli 

esikülje dekoor moodustas umbes 50% ühe plaatkahli vaatepinna reljeefkaunistusest (joon. 

156), millest tulenevalt omas nurgakahlite esikülje dekoor 9 cm laiust. Dekoorist kas 

paremal või vasemal oli vertikaalselt jooksev 4–6 mm laiune eraldusliist, millest algas 

üleminek kitsasküljele. 

 

Ümartornahju alaosa ladumisel nurgakahlite sisemusi ilmselt ahjusaviga ei täidetud, kuna 

mõlema parema nurgakahli sisepind on tahmunud. Mainimisväärne on ka see, et 

nurgakahli (TM A 178: 6300, 6326) sisepinnale on tehtud puupulgaga umbes 1,5 cm 

laiused tõmbe- ja vajutusjäljed, mis asetsevad parema nurgakahli plaadiosa pöördel kohas, 

kust vaatepinnal algab üleminek kitsasküljeks. Tüpoloogiliselt nooremate nurgakahlite 

puhul teenisid tõmbe- ja vajutusjäljed vaatepinna jaoks täpsema vertikaalse kumeruse 

saamise eesmärki, kuna nende vaatepinna esi- ja kitsaskülg olid liitunud ühtseks 

kahliplaadiks. Kitsaskülje ilustamiseks oli kõnesoleva katke põhjal kasutatud ühte nõrgalt 

stiliseeritud nelgiõit viie hambulise servaga õielehega (joon. 154). 

 

Üks parema nurgakahli kitsaskülje katkend TM A 178: 7839 (joon. 155) on teada ka G-

ruumi täitekihist ning see omab leiuandmeid: „1. ja 2. meeter: Seina juures olev osa“. 

Fragment pärineb kitsaskülje ülemisest paremast nurgast ning sellel võib ära tunda nõrgalt 
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stiliseeritud päevalille- ja nartsissiõie, millest viimasel on esile tõstetud emakasuue. Musta 

tornahju nurgakahlite kitsaskülgedelt pärinevaks võib lugeda ka B-1-ruumi 2. meetrist 

leitud väiksemad fragmendid TM A 178: 2112 ja 2113 (joon. 157 ja 158) ning G-ruumi 1. 

meetrist leitud katke TM A 178: 7822 (joon. 159). Neist B-1-ruumi omade reljeefil on 

päevalilleõie stiliseering ning G-ruumi omal nelgiõie oma. Kitsaskülje katkendi TM A 178: 

2112 sisekülg on vertikaalselt lainjas, mis viitab plaadiosa valmistamisel mingi 

vormimisvahendi kasutamisele (joon. 160). Nende puhul pole võimalik paraku öelda, kas 

katked pärinevad parema või vasema nurgakahli kitsasküljelt. 

 

G-ruumi 1. meetri leiuaines kätkes ka ühte musta tornahju paremalt või vasemalt 

nurgakahlilt pärinevat toetusrandi katket TM A 178: 6348 (joon. 161), millele analoogset 

võime kinnitatud kujul näha näiteks tüpoloogiliselt noorema nurgakahli TM A 178: 7839 

kitsaskülje välimise 2–2,2 cm laiuse serva pöördel (joon. 155 ja 162). Ümartornahju 

alaossa laotuna olid parema ja vasema nurgakahli kitsaskülje toetusrandid kokkupuutes 

külgneva plaatkahli pikima rantkere küljega. Tüpoloogiliselt nooremate nurgakahlite 

valmistamisel vooliti toetusrant välja ühest paksust savilindist, mis lisati kitsaskülje 

välimise serva pöördele. Seejärel vajutati savilindi välimisse külge terve rida sügavaid 

näpujälgi – need olid vajalikud nurgakahlite tõhusamaks ahjusaviga kinnitamiseks 

ümartornahju alaossa. 

 

Vaatlusaluse tornahju nurgakahlite kitsaskülgede reljeefkaunistuse võib lugeda ühtivaks 

barokse taimornamendiga rohelise tornahju nurgakahlite omaga (võrdle joon. 155 ja 163). 

Lutsu 2 barokse musta ja taimornamendiga rohelise tornahju nurgakahlite kitsaskülgedele 

on täpseid dekoorivasteid teada Lätist Bauska linnusest (vt Ose 1996a: tahv. VIII: 1), kust 

on leitud üks ahjunurgadetail, millega pole liitunud esikülge, nagu Lutsu 2 baroksete 

nurgakahlite korral. Läti kahlileiul oli kujutatud ühte lillekimpu, mis koosnes nõrgalt 

stiliseeritud päevalille, nelgi, nartsissi ja veel ühest stiliseeritud lilleõiest. Kõnesolev 

dekoor kuulub 17. sajandi hilisemate taime- ja lillekujutiste hulka, mis kujutavad lõikelilli 

kimpudes, mis pole enam vaasis. Buketid koosnevad harilikult natuurilähedaselt 

imiteeritud lilledest. Näiteks Lätist leitud 17. sajandi 60.–80. aastatest pärinevatel 

ahjukahlitel võib sageli kohata nelke, tulpe, nartsisse, harvemini moone ja mõningaid teisi 

lilli (Ose 2008: 147). Ei saa välistada, et Tartus võidi Rootsi ajal kasutada ka musta 

tornahju nurgakahlitele dekoorilt analoogseid nurgakahleid roheliseks glasuuritud kujul. 
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Võrreldes plaatkahlitega oli aga musta tornahju nurgakahlite hulk B-1-, C- ja G-ruumi 

täitekihtides märgatavalt väiksem, piirdudes vaid 7 eri nurgakahli katkega, millest 3 

pärinevad paremalt nurgakahlilt ning ülejäänud pole täpsemalt määratavad. Väiksem 

arvukus on põhjendatav sellega, et neid läks ümartornahju alaosa ladumisel tunduvalt 

vähem vaja kui plaatkahleid. 

 

I keskaegse elamu ruumide C ja G (joon. 2) leiuaineses on katkeid umbes 6 eri friiskahlilt , 

millest esimene TM A 178: 6290, 6312 leiti C-ruumi täitepinnase esimesest meetrist. 

Nimetatud friiskahli rumbal esineb jälgi nõrgast tahmakihist, kuid sellel on näha ka 

mitmeid musta glasuuri pritsmeid – need olid ka katkete omavahelise seostamise aluseks. 

Otsustades kõnesolevate kahli katkendite põhjal, põletati musta tornahju friiskahlite 

valmistamisel üheskoos nii ette- kui ka glasuuripõletusele minevaid produkte. 

Ümartornahju alaosa ladumisel nende kererantide sisemusi ilmselt ahjusaviga ei täidetud. 

Üks korralikum friiskahli katke TM A 178: 6844, 8118 (joon. 164) tuli kokku G-ruumi 1. 

ja 2. meetri leidudest, tõendades samas mõlema täitepinnase meetri samaaegsust. Sama 

kahlileiu põhjal oli friiskahli kõrguseks 12–12,2 cm. Friiskahli külgedele voolanud must 

glasuur on põletusel omandanud helepruuni glasuuritooni, millele analoogset võime kohata 

ka mõningatel eelkäsitletud plaatkahlitel. Helepruuni glasuuritooni teke oli järelikult 

seotud liiga õhukese glasuurikihiga, millele analoogne tekib ka näiteks musta glasuuri 

voolamisel kererandi küljele glasuuripõletuse kestel. G-ruumist on teada ka mõned 

väiksemad friiskahlite katkendid näiteks TM A 178: 7789–7791, mis leiti kõik esimesest 

täitekihi meetrist ning sama ruumi 2. meetrist leiti üks suurem katke TM A 178: 8119. 

Vaatlusaluse tornahju friiskahlite ilustamiseks oli tarvitatud madalreljeefset horisontaalselt 

jooksvat lõputut tapeetmustrit, millele analoogset kohtame ka Rootsi valitsejatega 

rohelise kastahju A friiskahlitel (nt TM A 178: 904, 1115, 3888; joon. 165: 1) ja 

servakahlil (TM A 178: 2140, 2146; joon. 165: 2). Musta tornahju friiskahlite vaatepinna 

ülemises ja alumises servas on üheastmeline raamistusliist, mille laiuseks on 5–6 mm. 

Täpselt sama laia ääristust omasid ka Rootsi valitsejatega rohelise kastahju A friiskahlid, 

kusjuures ühtiv oli ka kõrgus (12,1 cm) ning sellest tulenevalt ilmselt ka laius, olles umbes 

22 cm. Ühtivaks võib lugeda ka kummagi ahju friiskahlite reljeefi teravuse, nagu ka nende 

üldise teostuse, millest tulenevalt pärinevad nii barokkstiilis must tornahi kui ka Rootsi 

valitsejatega roheline kastahi A Johann Rehni pottsepatöökojast, nagu juba eelnevalt sai ka 

plaatkahlite juures mõista antud. 
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Erilist tähelepanu väärib siinkohal see, et G-ruumi esimesest meetrist on teada ka üks 

nimetatud pottsepatöökohast pärinev praakservakahli katke (TM A 178: 7699; joon. 167: 

1, 2), mille dekoor kattub barokse musta tornahju friiskahlite ning Rootsi valitsejatega 

rohelise kastahju A friis- ja servakahlite omaga (võrdle joon. 164; 165: 1, 2 ja 167: 1, 2). 

Kõnesolevate friis- ja servakahlite vaatepindade vasemas nurgas on kujutatud ühte suurt 

stiliseeritud lilleõit kuue hambulise servaga õielehega ning ülejäänud vaatepind on täidetud 

tugevalt stiliseeritud vääntaimornamendiga, mis on liitunud ühtseks mustriks. 

Vaatlusalusele barokkdekoorile on sarnaseid, kuid mitte identseid vasteid teada näiteks 

Leedust (vt Balčiūnas, Žalnierius 2009: joon. 11). Olemasolevate musta tornahju friiskahli 

katkendite kererantidel pole võimalik tuvastada mingeid jälgi potiklambriaukudest. 

 

Musta tornahju friiskahlite valmistamistehnika võib lugeda üldjoontes analoogseks Rootsi 

valitsejatega rohelise kastahju A friiskahlite omaga. Kummagi ahju friiskahlite 

valmistamisel on niiske plaadiosa pöördele lisatud kuiv kererant, mis on kinnitatud nii 

sisemise kui ka välimise kinnitussavilindi abil. Paljuski võib valmistamistehnika lugeda 

analoogseks baroksete plaatkahlite omaga. 

 

Barokse musta tornahju tornkahleid  leiti kõige rohkem C-ruumi 1. meetrist, kust on teada 

4 eri tornkahli katked (TM A 178: 6840–6843). Hiljem lisandus kaks tornkahli fragmenti  

(TM A 178: 8029) vaid G-ruumist ning need omasid leiuandmeid: “~180 cm sügav 

ehituspraht”. G-ruumi katked said kokku kleebitud C-ruumi 1. meetri kahlileiuga TM A 

178: 6840, millest tulenevalt võisid need tegelikult pärineda hoopis C-ruumi 1. meetrist. 

 

Katkendite põhjal oli kõikide tornkahlite madalreljeef ühtiv ning selle rekonstrueerimiseks 

kasutasin ma tornkahleid TM A 178: 6841 (joon. 168) ja 6840, 8029 (joon. 169). Ühe 

nõgusa tornkahli kõrguseks oli TM A 178: 6841 põhjal 19,5 cm, laiuseks 20,8 cm – 

lamedana umbes 23,2 cm – ning plaadi paksuseks 7–10 mm – ideaalpaksuseks oli ilmselt 

10 mm. Tornkahli keskvälja ilustamiseks oli kasutatud kahte nõrgalt stiliseeritud nelgiõit, 

mis omasid viit hambulise servaga õielehte; kahte nõrgalt stiliseeritud taimelehte ja ühte 

suurt, tugevalt stiliseeritud üheksa õielehega päevalilleõit, mis meenutas üldkujult veidi 

päikest. Päevalilleõie keskosas oli viiest ringist koosnev ornamendimotiiv. Nelke seostati 

17. sajandil nende õiepungade tõttu ristimärgiga, mis omakorda oli Kristuse kannatuste 

sümboliks (Ose 2008: 147). Keskväljal olevat floraalkompositsiooni ümbritsesid neljast 

kohast sõlmitud kaarjad köitraod, mille sõlmede tugev stiliseering oli kujunduselt ühtiv 
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päevalilleõie keskosas oleva ornamendimotiiviga (joon. 170). 

 

Analoogse dekooriga tornkahleid valmistati Tartus paralleelselt ka roheliseks glasuuritud 

kujul, nagu tõendavad B-1-ruumi varisenud segakihist leitud katkendid TM A 178: 3963 ja 

3964 – need pärinevad ühelt ja samalt eksemplarilt. Analoogseid dekoore tarvitati ka sama 

pottsepatöökoja madalreljeefsete plaatkahlite ilustamiseks, nagu näitavad B-1-ruumi 2. 

meetrist leitud plaatkahlite katked (TM A 178: 2123–2125), mille vaatepind on kaetud 

huvitava glasuuriga, mis on üldtoonilt küll rohekas, kuid selles esineb punakaspruune 

täppe või omab glasuur kohati punakaspruuni varjundit (joon. 171). Barokse musta 

tornahju tornkahlid kuuluvad tüpoloogiliselt nooremate tornkahlite hulka, kuna need 

koosnevad vaid konvekssest kahliplaadist ning selle pöördele lisatud kahest plaadikuju 

jälgivast toetusrandist (Allik 2010: 105–107, vt joon. 6: 1, 2). 

 

Kuna Tartus pole Rootsi ajast (1629–1699) ega ka varasemast ajast ühtegi kahhelahju 

säilinud, sai tornkahlite (TM A 178: 6840, 8029; 6841–6843) põhjal tehtud üks 

hüpoteetiline barokkstiilis musta tornahju torni rekonstruktsioon, mille tegemisel kasutasin 

abimaterjalina eelistatavalt Ieva Ose (1996a) tornahjude rekonstruktsioone ja enda tehtud 

Narva barokkstiilis musta ahjutorni rekonstruktsiooni (Allik 2010). Rootsi-aegsete 

baroksete ahjutornide rekonstruktsioon on tänapäeval – Tartus ja ka mujal Eestis – ainus 

mõeldav viis nende uurimiseks, sest kirjalikud allikad nende kohta mingit informatsiooni ei 

sisalda. 

 

Ahjutorni läbilõike rekonstrueerisin tornkahlite TM A 178: 6841, 6842 ja 6840, 8029 

põhjal (joon. 172). Silindrikujulise ümartorni saamiseks pidi üks kahlirida kätkema 4 

tornkahlit. Tüpoloogiliselt noorema ahjutorni keskosas oli aluskonstruktsioon (joon. 172: 

4),42 mis kaeti torni ladumise käigus tornkahlitega, kattes nende sisepinna paksu 

ahjusavikihiga ning surudes need seejärel kõik aluskonstruktsiooni suunas nõnda, et tekkis 

ümara läbilõikega kahlirida (joon. 172). Tornkahlite kinnitamiseks aluskonstruktsioonile43 

kasutati ilmselt sama harilikku savimörti ehk ahjusavi, mis leidis rakendust ka tornahju 

alaosa ladumisel. Ilma aluskonstruktsioonita oli tornkahlite toetuspind ilmselgelt ebapiisav 

                                                 
42 Aluskonstruktsiooni kasutuselevõtt oli seotud tornkahlite tüpoloogilise arenguga keerulisemast lihtsamaks, 

mis viis samas ka ahjutornide konstruktsiooni muutumiseni, kuna neid polnud enam võimalik laduda ahju 
soojaandva osana (Allik 2010: 103). 

43 Aluskonstruktsioon koosnes ilmselt tavalistest ahjutellistest, kuid nende mõõtmete kohta pole võimalik 
Lutsu 2 leiuainese põhjal midagi öelda. Oletada võib vaid seda, et vähemalt osadel neist esines kumeraid 
nurki, kuna vastasel juhul poleks näiteks ümartorni ladumine ebasümmeetrilisena võimalikuks osutunud. 



 135 

ning viimase kasutamisele viitavad ka küllaltki lihtsa teostusega toetusrandid (joon. 172: 2 

ja 175). 

 

Tõenäoliselt oli kõnesolev tüpoloogiliselt noorem ümartorn vaid dekoratsiooniks. Seda 

tõendab esiteks see, et tornkahlite sisepinnal puudub tahm ning teiseks see, et sedavõrd 

lihtsa konstruktsiooniga ümartorn oleks kütmisel aset leidvatele deformatsioonidele 

kergesti järele andnud. Vaatlusalusele analoogne sisekonstruktsioon on jälgitav ka 

barokkstiilis taimornamendiga rohelise tornahju (joon. 177) ja järgmises alapeatükis 

arutusele tuleva tapeetmustriga musta tornahju korral (joon. 208). Kõrvutuseks oli näiteks 

Narva barokkstiilis tüpoloogiliselt vanem ahjutorn tornahju soojaandvaks osaks ning selle 

keskosas oli viisnurgakujulise läbilõikega tühemik (Allik 2010: 101, vt joon. 3). Barokse 

musta tornahju ümartorni ladumisel ilmselt tornkahlite vahele mingeid suuremaid 

vertikaal- ja horisontaalvuuke ei tekkinud, kuna kõikide tornkahlite mõõtmed olid säilinud 

fragmentide põhjal üsna ühtlased. 

 

Rekonstrueeritud ahjutorni läbilõike põhjal oli selle läbimõõt ühtlane, olles 29,5 cm, 

millest tulenevalt oli ümartorn korrapärase silindri kujuline (joon. 172). Ahjutorne on juba 

16. sajandil laotud lisaks hulknurksetele ja kandilistele ka silindrilistena ning need seisid 

kõikidest külgedest avatuna (Vunk 2006: 81). Bauska ja Sēlpilsi linnuse tornahjude 

rekonstrueerimisel saadi nende tornide läbimõõduks 35–50 cm (Ose 2007: 129). 

Allakirjutanu poolt rekonstrueeritud Narva tüpoloogiliselt vanema barokse ahjutorni 

läbimõõduks oli 27,3–28 cm, millest tulenevalt ei omanud see korrapärast silindrilist kuju 

(Allik 2010: 96, vt joon. 3). 

 

Hüpoteetiliselt võis terve barokne ümartorn koosneda vähemalt 3 kahlireast, mis tähendab 

seda, et terve torni ladumise tarbeks läks vaja 12 tornkahlit. Kui ühe tornkahli kõrguseks 

oli 19,5 cm, siis pidi kolme kahlirealise ümartorni kogukõrguseks ilma kroonita olema 58,5 

cm (joon. 174). Kolme kahlirealisena on rekonstrueeritud ka ühe Bauska tornahju torn (vt 

Ose 1996a: joon. 35), mis koosnes tornkahlitest kõrgusega 28 cm ja laiusega 17,5 cm (Ose 

1996a: 42, vt joon. 26; vt 1994: joon. 11: 1, 2), millest tulenevalt oli ahjutorni 

kogukõrguseks ilma kroonita umbes 84 cm. Näiteks Narva tüpoloogiliselt vanema barokse 

ahjutorni kogukõrguseks ilma kroonita oli umbes 67,2 cm ning see koosnes oletatavasti 4 

kahlireast, millest igaüks kätkes 5 tornkahlit kõrgusega 16,8 cm ja laiusega 15,8 cm (Allik 

2010: 98, vt joon. 1 ja 7). Tartu tüpoloogiliselt noorema ja Narva tüpoloogiliselt vanema 
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barokse ahjutorni kogukõrgused võib lugeda küllaltki ligilähedasteks, kuna nende kõrguste 

teisend on kõigest 8,7 cm. 

 

Musta tornahju ümartorni pildiprogramm oli oma aja kohta suhteliselt neutraalne ning 

koosnes vaid ühesuguste motiividega tornkahlitest. Tornkahlite TM A 178: 6841, 6842 ja 

6843 toetusrantide põhjal (vt nt joon. 172: 2 ja 175) oli see laotud sümmeetriliselt, kuna 

toetusrantide keskosas puudub ebasümmeetrilisele ladumisviisile viitav kumerus (Allik 

2010: 99). Kõrvutuseks oli näiteks tüpoloogiliselt vanem Narva barokkstiilis ahjutorn 

samuti laotud sümmeetriliselt (samas: 98). Tartu barokse ümartorni ladumisel oli võimalik 

tornkahleid kokku seada vähemalt 6 eri kombinatsioonis. Millises täpselt, on paraku 

võimatu öelda. Ehistorni krooni välisilme ja konstruktsiooni kohta pole võimalik I 

keskaegse elamu ruumide C ja G leiuainese põhjal teha kindlaid järeldusi. Läti 

kahlileidude põhjal võis see koosneda sissepoole konvekssetest tornkroonkahlitest (vt 

Ose 1996a: joon. 32 ja 35),44 kuid Tartu vanalinnast pole ühtegi sellist barokset 

tornkroonkahlit teada, mida võiks kaudselt või otseselt musta tornahju ümartorniga 

seostada. Ka käsitletud tüpoloogiliselt noorematele tornkahlitele (joon. 168, 169 ja 170) 

pole teada varasemaid dekoorivasteid. Seega on meil tegu täiesti unikaalsete 

kahlileidudega. Välistada ei saa ka seda, et kroon võis olla hoopis ümar, nagu näiteks ühel 

Saksamaa Lemgo-Brake Brake lossi ümaral tornahjul, mille kahlite järjestuse pakkus välja 

Julia Hallenkamp-Lumpe (vt 2006: tahv 134). Barokse musta tornahju ümartorni krooni 

ümar kuju tundub ka kõige tõenäolisem olevat, kuid Lutsu 2 leiuainese põhjal pole 

võimalik seda tõendada. 

 

Tüpoloogiliselt nooremate tornkahlite valmistamistehnika oli suhteliselt lihtne: esiteks 

pressiti kätega savi vormimiskülje laiust pidi nõgusasse savimatriitsi, et saada 

madalreljeefset plaadiosa, mille paksuseks oli peale kuivamist ja põletamist 7–10 mm. 

Väljavormimisel siluti plaadiosa sisepind kõikidel produktidel käsitsi, kasutamata 

seejuures abivahendeid. Vahetult peale väljavormimist lisati plaadiosa pöördele 

toetusrandid (joon. 176: 1, 2), millest kumbki vooliti – tornkahli TM A 178: 6841 põhjal – 

välja ühest savilindist. Mõlemad toetusranditoorikud kinnitati kahe horisontaalse 

näputõmbe abil tornkahli vastavasse serva ning nende lõplik kuju modelleeriti sõrmedega 

                                                 
44 Siinkohal teen ma eete nimetada sellist kahlitüüpi eesti keeles tornkroonkahliks, kuna nende plaadiosa oli 

erinevalt tavalistest kroonkahlitest (vt nt joon. 8, 24, 104, 190 ja 192) sissepoole kumer ning neid sai 
kasutada vaid ümartornide kroonide ladumiseks. Nimetuse "kroonkahhel" võttis eesti keeles kasutusele 
Aldur Vunk (1996). 
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alles peale lisamist, millest tulenevalt võib nende modelleering tornkahliti olla üsna 

varieeruv ja ebakorrapärane (joon. 175 ja 211), nagu ka nende kaugus tornkahli ülemisest 

ja alumisest servast, mis jääb vahemikku 3–4,3 cm. Kõige lõpuks siluti produkti servad 

voolimisvahendiga, et anda neile ühtlast tulevase tornkahli suurust. 

 

Barokkstiilis musta tornahju servakahleid (joon. 179, 180, 181 ja 182) leiti kõige rohkem 

C-ruumi täitepinnase esimesest meetrist, sealt on teada 1145 eri servakahli katked, hiljem 

lisandus nende katkendeid ka G-ruumi 1. meetrist, kust on teada 846 eri servakahli 

fragmendid. Sama ruumi trepiaugu kaevamistel leiti täiendav katke TM A 178: 10 877. 

Fragmente on teada ka B-1-ruumi täitepinnase teisest meetrist, kust on leitud 447 eri 

servakahli katkendid. Üks servakahli katke (TM A 178: 3176) lisandus ka B-1-ruumi 

segamini olevast täitepinnase teisest ja kolmandast meetrist. Juba plaatkahlite juures 

väljapakutud B-1 ja C-ruumi paralleelse täitmise hüpoteesi kinnitab ka servakahli katkend 

TM A 178: 2044, 6258, mille üks fragment pärineb B-1-ruumi 2. meetrist ning teine C-

ruumi 1. meetrist. Barokse musta tornahju servakahlite fragmente on teada ka D-ruumist, 

kust on leitud üksik katkend TM A 178: 6232. Kõikidest ruumidest kokku on teada 

fragmente vähemalt 27 eri servakahlilt. Kõik musta tornahju servakahlid kuuluvad 

eranditult tüpoloogiliselt nooremate eksemplaride hulka. Seega tulid need ilmselt 

kasutusele umbes 17. sajandi keskpaigas (vt ka Ose 1996a: joon. 75), nagu ka 

tüpoloogiliselt hilisemad tornkahlid (Allik 2010: 103). 

 

Nagu baroksete friiskahlite puhul, oli ka servakahlite kaunistamiseks kasutatud 

horisontaalselt jooksvat tapeetmustrit. Servakahlite keskväljal oli kujutatud ühte suurt, 

tugevalt stiliseeritud lopsakat nelgiõit, mil on viis hambulise servaga õielehte. Nelgi varrest 

hargnesid kaks kaarduvat sümmeetrilist kõrvalvart, mille stiliseering meenutas üldkujult 

veidi südame teravat tippu. Kahliplaadi alumiste nurkade ilustamiseks oli tarvitatud suuri, 

tugevalt stiliseeritud nelgiõisi, millel oli kuus hambulise servaga õielehte. Vaatepinna 

ülemises servas, kesksest nelgiõiest paremal ja vasemal oli neli kaarduvalt paigutatud 

täppi. Kahliplaadi paremas ja vasemas servas olid lihtsa teostusega jätkuvad 

ronitaimemotiivid. Servakahli ülemises ja alumises servas oli lihtne 6–8 mm laiune 

                                                 
45 C-ruumi 1. meetri barokkstiilis servakahli katketeks on TM A 178: 6250; 6251; 6252, 6315; 6253–6257; 

6260 ja 6262–6263. 
46 G-ruumi 1. meetri barokkstiilis servakahli katketeks on TM A 178: 7792–7798 ja 8726. 
47 B-1-ruumi 2. meetri barokkstiilis servakahli katketeks on TM A 178: 2044, 6258; 2045; 2046 ja 2047, 

2048. 



 138 

üheastmeline raamistusliist. Üleminek ristkülikukujuliselt, horisontaalselt kumeralt 

keskväljalt ääristusele on üsna järsk (joon. 179 ja 180). 

 

Barokse musta tornahju servakahlitele on dekoorivasteid teada näiteks Narvast (Allik 

2010: joon. 10). Erinevalt Tartu omadest oli Narva servakahlil (NLM Ar 2677: 117) 

vähemalt alumises servas 1,5 cm laiune ääristus. Servakahli paralleelide põhjal ei saa 

välistada, et Tartu baroksele mustale tornahjule konstruktsioonilt ja välisilmelt analoogsed 

ümartornahjud võisid olla 17. sajandi teisel poolel levinud ka Narvas (samas: 101). Tartu 

servakahlitele on dekoorivasteid teada ka Saksamaalt Stralsundist, Mühlenstraße 12 1680. 

aastal ladestunud põlengurusust (Schäfer 2007: 190, vt joon. 12: d). Stralsundi 

servakahlileiu madalreljeef on küll Tartu omadele ülesehituselt sarnane, kuid tunduvalt 

detailsem (võrdle joon. 180, 182 ja Schäfer 2007: joon. 12: d). Suure tõenäosusega on nii 

Tartu kui ka Stralsundi servakahlite reljeefkaunistused valminud sama graafilise 

eeskujupildi järgi, erinev on ainult nende dekoori ülekanne savimatriitsi puidust 

algvormile, positiivile. 

 

Kõnesoleva dekooriga servakahlid olid vähemasti Tartus 17. sajandi teisel poolel väga 

populaarsed, kuna ainuüksi Lutsu 2 leiuaineses on teada vähemasti kolm eri kahhelahju 

(kaasaarvatud barokkstiilis must tornahi), mille ladumiseks oli neid tarvitatud. Olen 

täheldanud, et Tartus on selliseid servakahleid kasutatud ühtaegu nii roheliseks kui ka 

mustaks glasuurituna. Rohelistelt servakahlitelt pärinevad näiteks katkendid TM A 178: 

321; 2075, 3465 ja 2080, 2132, 2133. 

 

B-1-ruumi 2. meetrist leitud servakahliga (TM A 178: 2080, 2132, 2133; joon. 166) 

ühtivad glasuuritoonilt ja savikoostiselt täpselt sama leiukontekstiga plaatkahli katked TM 

A 178: 2121 ja 2122 (joon. 173), millest tulenevalt pärinevad need nähtavasti ühelt ja 

samalt kahhelahjult. Plaatkahli fragmentide murdekohtades võib märgata mõningaid 

suuremaid kristalliinsete kivimite tükke ning savi põletuse järgne toon on helepunane. 

Kõnesolevate kahlifragmentide põhjal pole kahtlust, et selliseid servakahleid kombineeriti 

vägagi erinevate plaatkahlitega, millest tulenevalt polnud ilmselt alati ka tegu 

ümartornahjudega. 
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Laias laastus võib barokse musta tornahju tüpoloogiliselt nooremad servakahlid jaotada 

plaadiosa pöördele lisatud kererantide põhjal kahte suurde gruppi: 

 

1) servakahliteks, mida kasutati ümartornahju alaosa alumises servas või keskosas. Nende 

peamiseks tunnuseks on see, et plaadiosa ülemise serva pöördest algav rantkere külg on 

lühem kui alumise serva pöördest algav (joon. 179 ja 180). 

 

2) servakahliteks, mida sai kasutada vaid ümartornahju alaosa ülemises servas. Nende 

olulisemaiks tunnuseks on see, et plaadiosa alumise serva pöördest algav kererandi külg on 

lühem kui ülemise serva pöördest algav (joon. 181 ja 182). 

 

Eeltoodust tulenevalt kuuluvad kererantide põhjal esimesse servakahlite gruppi kahlileiud 

TM A 178: 6250 ja 8726 ning teise leiud TM A 178: 6251; 6252, 6315 ja 6256. Rohkem 

musta tornahju servakahleid kererantide põhjal liigitada ei õnnestunud, kuid reljeefide 

põhjal on võimalused selleks suhteliselt soodsad, kuna kummagi servakahligrupi 

vaatepinnad olid veidi varieeruvad, kuid üldkujunduselt siiski ühtivad (võrdle joon. 180 ja 

182). Peamise erinevusena saab ära tuua selle, et teise grupi servakahlitel on vaatepinna 

ülemises servas, kesksest nelgiõiest paremal ja vasemal vaid kolm kaarduvalt paigutatud 

täppi ning need asetsevad külgvaates õiest veidi kaugemal kui esimese grupi servakahlitel. 

Olgu siinkohal lisatud, et eespool esitatud reljeefikirjeldus sai tehtud esimesse gruppi 

kuuluva servakahli TM A 178: 6250 põhjal. Variatsioone esineb ka keskväljal kujutatud 

nelgi õielehtede kujus ja mõõtmetes, kuid neid annab esile tuua ka alumiste nurkade 

täitmiseks tarvitatud pealtvaates nelgiõite puhul, mille varred on esimese grupi 

servakahlitel lühemad ja peenemad ning teise grupi omadel pikemad ja paksemad (võrdle 

joon. 180 ja 182). Tulenevalt sellest, et lisaks kererandile on võimalik ka reljeefi põhjal 

tuvastada servakahlite kasutamist ümartornahju alaosa alumises servas või keskosas ja 

ülemises servas, on võimalik gruppidesse jaotada ka need servakahlite katkendid, mille 

kererandid pole piisaval määral säilinud, et teha seda nende baasil. Esimesse 

servakahligruppi kuuluksid seega veel katked TM A 178: 3176; 6232; 6254; 6257; 6263 ja 

10 877 ning teise gruppi fragmendid TM A 178: 2044, 6258; 2047, 2048; 6253; 6255; 

7792; 7797 ja 7798. Tuvastada polnud paraku võimalik kumba servakahligruppi kuuluvad 

9 eri eksemplari katked (TM A 178: 2045; 2046; 6260; 6261; 6262; 7793; 7794; 7795 ja 

7796). 
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Baroksete servakahlite liigitamise kokkuvõtteks võib öelda, et meil on 8 eri servakahlit, 

mis kuuluvad esimesse gruppi ning 10 eri servakahlit, mis kuuluvad omakorda teise 

gruppi. Barokse musta tornahju alaosa alumises servas või keskosas kasutust leidnud 

servakahlite laiuseks oli – TM A 178: 6250 põhjal – 19,5 cm ning kõrguseks 12,2 cm. 

Ümartornahju alaosa ülemises servas kasutust leidnud servakahlite laiuseks oli aga hoopis 

– TM A 178: 6251 põhjal – 20,3 cm – normiks oli ilmselt 20,5 cm – ning kõrguseks 11,5 

cm. Eeltoodust tulenevalt oli kaheksa Lutsu 2 leitud ümartornahju alaosa alumisest servast 

või keskosast pärineva servakahli kogulaiuseks 156 cm ning kümne tornahju alaosa 

ülemisest servast pärineva servakahli kogulaiuseks 205 cm. Alumise serva või keskosa 

servakahlite arvelt leidis aset pottvoodri kitsenemine ülespoole. Nende ülemise serva 

pottvoodri paksuseks oli – TM A 178: 8726 põhjal – umbes 7,2 cm. Ülemise serva 

servakahlite põhjal oli barokse musta tornahju alaosal eenduv ülemine serv ning selle 

ladumiseks kasutatud servakahlite alumise serva pottvoodri paksuseks oli – TM A 178: 

6251 põhjal – umbes 7,1 cm. 

 

Erinevalt Rootsi valitsejatega rohelise kastahju A tüpoloogiliselt vanema servakahli (TM A 

178: 2007, 439; joon. 183) valmistamistehnikast olid barokse musta tornahju 

tüpoloogiliselt nooremad servakahlid valmistamisvõtetelt lihtsamad, kuna nendel polnud 

enam jalaosa (joon. 184) ning sellest tulenevalt polnud ka enam vajadust lisada selle 

pöördele primitiivset pikendust (joon. 184: 4). Jalaosast ja pikendusest loobumine muutis 

muidugi kogu valmistamisprotseduuri märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks, kuid see 

avaldas samas negatiivset mõju kahhelahjude välisilmele, mis polnud enam nüüd nii uhke 

ja liigendatud kui varem. Üldiselt on servakahlid arenenud keerukamatest lihtsamateks (vt 

ka Ose 1996a: joon. 75). 

 

Hoolimata umbes 17. sajandi keskpaigas aset leidnud tüpoloogilisest arengust, tarvitati 

Tartus endist viisi edasi ka tüpoloogiliselt vanemaid servakahleid, mida hakati nüüd aeg-

ajalt ka mustaks glasuurima, kuid valdavalt olid need siiski levinud roheliseks 

glasuurituna. Säherduste servakahlite nagu näiteks TM A 178: 2007, 439 valmistamist ka 

17. sajandi viimasel veerandil annab tõendada servakahli TM A 36: 5606, 5611, 5616, 

5619, 5629, 5631 abil. Nimetatud tüpoloogiliselt vanem servakahhel leiti 1987. aastal 

Lossi tänavalt VIII-kaevandist ning selle kererandi välispinnale on ilmselt ettepõletuse ajal 

voolanud paksu musta glasuuri, kusjuures selle vaatepind glasuuriti hoopis roheliseks. 

Ajaliselt kuulub see eksemplar ilmselt pottsepp John Pahli kahlitoodangu hulka (vt 
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alapeatükki 5.5). Kuid näiteid tüpoloogiliselt vanematest servakahlitest, mida on kasutatud 

nii roheliseks kui ka mustaks glasuuritud kujul võib tuua veelgi, näiteks olid Tartus 17. 

sajandi teisel poolel levinud säherdused baroksed servakahlid nagu näiteks TM A 178: 

2002 (joon. 26), millele on paar mustaks glasuuritud dekoorivastet (nt TM A 36: 5829 ja 

6598) leitud 1987. aastal Lossi tänava VIII- ja X-kaevandist. Tähelepanuväärne on see, et 

kummagi servakahli savikoostised ja valmistamisvõtted on üsna sarnased, millest 

tulenevalt pärinevad need ühest ja samast pottsepatöökojast ning kuuluvad ilmselt samuti 

pottsepp John Pahli kahlitoodangu hulka. Märkusena olgu siinkohal veel lisatud, et 

servakahli (TM A 36: 6598) kererandi välispinnale on voolanud paksu rohelist glasuuri. 

Servakahlit TM A 178: 2002 võib pidada vahelüliks tüpoloogiliselt vanema servakahli TM 

A 178: 2007, 439 (joon. 183) ja tüpoloogiliselt nooremate servakahlite TM A 178: 6250 

(joon. 179) ja TM A 178: 6251 (joon. 181) vahel. 

 

Seoses servakahliga TM A 178: 2002 tuleb veel mainida ühte Tartus 17. sajandi teisel 

poolel laialdaselt levinud servakahliliiki, mida esindab näiteks TM A 178: 1997 (joon. 

185). Sellel servakahliliigil oli suhteliselt kitsas ülaosa, kuid see-eest lai etteulatuv jalaosa. 

Eeltoodu põhjal valmistati Tartus tüpoloogiliselt vanemaid ja nooremaid servakahleid 

paralleelselt kuni Rootsi aja lõpuni. 

 

Barokse musta tornahju tüpoloogiliselt nooremate servakahlite valmistamisel pidi 

potissepp tarvitama vähemalt kahte eri matriitsi – ühte alumise serva või keskosa ja teist 

ülemise serva servakahlite jaoks. Madalreljeefse horisontaalselt kumera kahliplaadi 

saamiseks pressiti esiteks kätega savi matriitsi ning seejärel rulliti savilehest horisontaalselt 

üle voolimisvahendiga, mis omas ringikujulist läbilõiget. Säherduselt voolimisvahendilt 

pärinevaid lainjaid jälgi võib näha näiteks servakahlite TM A 178: 6254; 6257 ja 6256 

sisepinnal. Musta tornahju alumise serva või keskosa ja ülemise serva servakahlite plaadi 

paksused polnud ühtlased. Alumise serva või keskosa servakahlite plaadi paksus jäi 

vahemikku 0,5–1,6 mm ning nende plaadiosa võib lugeda paremast ja vasemast servast 

keskosa poole paksenevaks. Ülemise serva servakahlite plaadi paksus oli aga tunduvalt 

ühtlasem, jäädes vahemikku 0,6–10 mm. Mõlema servakahliliigi valmistamisel lisati niiske 

plaadiosa pöördele kuiv, eelnevalt pottsepakedral valmistatud kererant, mis kinnitati 

sisemise ja välimise kinnitussavilindi abil, kusjuures välimine savilint oli tunduvalt paksem 

kui sisemine. Baroksete ahjukahlite puhul oli kuiva rantkere lisamine küllaltki tavaline 

nähe, erinevalt 16. sajandi kahlitest (nt medaljonkahlid TM A 178: 3749 ja 3773), millele 
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lisati niiske kererant. Välimine kinnitussavilint siluti esiteks sõrmedega ning seejärel 

rakendati voolimisvahendit, et eemaldada kahliplaadi servadelt üleliigne savi (joon. 186). 

Erinevalt välimisest kinnitussavilindist oli sisemise silumine märksa keerukam, kuna 

tüpoloogiliselt noorematel servakahlitel olid sageli üsna kitsad kererandi suuavad – 

mõnikord oli see nii kitsas, et vähemalt täiskasvanud meesterahva töntsakam käsi poleks 

selle sisemusse korralikult ära mahtunud, mis omakorda raskendas sisemise 

kinnitussavilindi silumist sõrmedega. Sellele viitavad ka tüpoloogiliselt nooremate 

servakahlite sisepindadel olevad lohakad näputõmbejäljed (nt TM A 178: 6257), mis on 

tüpoloogiliselt vanemate eksemplaride korral tunduvalt ontlikumad, kuna nendel oli 

märgatavalt suurem kererandi suuava (nt servakahhel TM A 178: 2007, 439). Kererandi 

valmimisele pottsepakedral viitab näiteks servakahlite TM A 178: 6251 ja 6256 rantkerede 

varieeruv välisilme. Servakahlite rantkered vajutati ovaalseks ilmselt kohe peale kedralt 

võtmist ning nende alumine serv profileeriti vertikaalses läbilõikes kumeraks (vt külgvaade 

joon. 187). Rantkere alumise serva profileerimine oli eelkõige seotud primitiivsest 

pikendusest loobumisega (joon. 184). Kererandi alumise serva ühtlustamiseks kasutati 

mõnikord ka nõrgalt hambulise servaga töövahendit, nagu tõendab näiteks servakahhel TM 

A 178: 6251, kuid alati seda ei tarvitatud. Kõnesoleva ümartornahju tüpoloogiliselt 

nooremate servakahlite puhul esineb sageli näiteks seda, et kererandi kumer alumine serv 

ei puutunud alati korralikult kahliplaadi keskosas sellega kokku, jäädes mõnikord sellest 

isegi 6 mm kaugusele (nt TM A 178: 6257). 

 

Kererantide servakujus, nagu ka nende välispinnal olevates horisontaalsoontes esineb 

variatsioone, mis räägib pottsepakedral valmimise kasuks. Rantkere külje paksuseks oli 

TM A 178: 6330 põhjal 0,7–10 mm, kuid kererandi alumises servas oli see umbes 1,2 cm. 

Servakahlite TM A 178: 6251 ja 6256 põhjal oli kererantide külje paksuseks 0,7–0,9 mm. 

Laias laastus võib barokse musta tornahju alaosa alumise serva või keskosa ja ülemise 

serva servakahlite valmistamisvõtted lugeda plaadiosa ja kererandi valmistamise poole 

pealt üsna analoogseteks. 

 

Kahtlemata olid osadel musta tornahju servakahlitel kererantides ka potiklambriaugud, hea 

tõend selle kohta on kererandi katke TM A 178: 6330 (joon. 188). Potiklambriauk on 

nimetatud fragmendi 7–10 mm paksusesse külge vajutatud väljastpoolt ilmselt 

nimetissõrmega, nagu tõendab näpujälg. Käsitlusalune katkend võib pottvoodri paksuse – 

kererandi kõrgus plaadist umbes 10,3 cm – põhjal pärineda alumise serva või keskosa 
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servakahlilt, kuna selle kererandi külje kõrgus on ülemise serva servakahli jaoks liiga suur. 

 

Kererandi katkendi välispinnal esineb väikseid tinavalge glasuuri pritsmeid (joon. 189), 

millest osad on katnud rantkerele voolanud must glasuur. Tinavalge glasuuri pritsmed on 

sinna sattunud ilmselt servakahli ettepõletuse käigus, kui põletati korraga nii ettepõletust 

vajavaid musta tornahju detaile kui ka glasuuripõletust vajavaid sini-valge 

fajanssglasuuriga kaetud reljeefkahleid. Selline põletusjärjekord on igati arukas, sest juhul 

kui valge glasuur tilgub põletuse ajal mustale või must valgele on produkt kohe jäädavalt 

rikutud, kuid sellisel juhul kui valge glasuur on tilkunud ettepõletatud tootele, mis hiljem 

mustaks glasuuritakse on viga parandatav, kuna valge glasuur ei jää musta alt näha, seda 

muidugi eeldusel, et ta pole liiga paks. On loomulik oletada, et heledate glasuuridega 

kaetud produkte ja ettepõletusele minevaid tooteid, mis hiljem kavatseti katta tumedate 

glasuuridega, põletati tihti üheskoos, kuna see aitas tootmisprotsessi kiirendada, kuid 

eeldas samas põletusahju täitmise ja sellest tulenevalt ka tööde järjekorra planeerimist. 

 

Eeltoodu põhjal pole kahtlust, et Johann Rehni pottsepatöökojas on 17. sajandi teisel poolel 

valmistanud ka sini-valge fajanssglasuuriga reljeefkahleid ning seda paralleelselt baroksete 

mustade ahjukahlitega. Seni on leitud sini-valgeid reljeefkahleid Tartust harva ning siiani 

polnud võimalik tõendada nende kohalikku päritolu (vt ka alapeatükki 5.6). 

 

Musta tornahju servanurgakahlid olid I keskaegse elamu ruumide C ja G (joon. 2) 

leiuaineses esindatud vaid ühe katkendiga TM A 178: 6259, 6261, 6316, 8254 (joon. 178). 

Kõnesoleva servanurgakahli fragmentide põhiosa (TM A 178: 6259, 6261, 6316) pärineb 

C-ruumi täitekihtide esimesest meetrist ja üks katke (TM A 178: 8254) G-ruumi 

täitekihtide teisest meetrist. Vaadeldava kahlileiu põhjal saame rääkida C-ruumi 1. meetri 

ja G-ruumi 1.–2. meetri täitekihtide samaaegsusest. Reljeefkaunistuse järgi on meil tegu 

servanurgakahliga, mida on tarvitatud ümartornahju alaosa alumises servas või keskosas. 

Fragmendi rumbal on tugev tahmakiht, mis viitab sellele, et selle sisemus polnud 

ahjusaviga täidetud. Tahma esines ka servakahlite TM A 178: 6250 (joon. 186); 6252 ja 

6253 rumpadel. Servanurgakahli täpsed mõõtmed jäävad paraku selgusetuks, kuid reljeefi 

põhjal pidi selle pikima külje laius olema väiksem kui näiteks servakahlil TM A 178: 6250 

(võrdle joon. 179 ja 178). 

 

Barokse musta tornahju kroonkahleid on kõige rohkem leitud B-1-ruumi teisest 
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täitepinnase meetrist, kust on teada 3 eri kroonkahli fragmendid (TM A 178: 2049–2051), 

millest TM A 178: 2049 liitus omakorda kokku B-1-ruumi 1. meetri leiuga TM A 178: 

1095 (joon. 190), tõendades samas mõlema täitepinnase meetri samaaegsust. C-ruumi 1. 

meetrist on teada kroonkahli katke TM A 178: 6327 (joon. 191) ning G-ruumi 2. meetrist 

kroonkahhel TM A 178: 8123 (joon. 192), mis on hea säilivuse poolest Lutsu 2 leiuaineses 

ainulaadne. Kokku on B-1-, C- ja G-ruumi täitekihtidest teada katkendeid vähemalt 5 eri 

kroonkahlilt. 

 

Barokkstiilis musta tornahju alaosa ülemine serv oli kaunistanud kroonkahlitega, mille 

dekoor oli sarnane helerohelise pühakutega kastahju omadele (võrdle joon. 190–192 ja 

104). Hoolimata sellest oli nende teostus täiesti erinev ning helerohelise pühakutega 

kastahju detailid olid imporditud Saksamaalt Mecklenburg-Vorpommernist, kuid musta 

tornahju omad olid valminud kohapeal. Eeltoodu viitab selle, et säherduste dekooridega 

kroonkahlid olid üsna laialt levinud ning sellest tulenevalt pidid neid valmistama paljud eri 

pottseppmeistrid. Üheks peamiseks erinevuseks kummagi ahju kroonkahlite vahel on see, 

et näiteks musta tornahju puhul pole pottsepp stiliseeritud liiliate vahekohti noaga välja 

lõiganud (võrdle joon. 192 ja 104 ning joon. 193 ja 194), nagu on seda teinud helerohelise 

pühakutega kastahju kroonkahlid valmistanud potissepp. Mõlema eri pottseppmeistri 

valmistatud kroonkahlite plaadiosa ülemine serv on aga seestpoolt ilmselt noaga välja 

lõigatud (joon. 193 ja 194). Ka musta tornahju kroonkahlid olid valmistatud ühepoolse 

matriitsi abil, kuid nende valmistamisprotseduur oli kiirem ja lihtsam, kui helerohelise 

pühakutega kastahju oma. Kroonkahlite valmistamisel vormiti kõigepealt plaadiosa ning 

seejärel lisati selle pöördele toetusrant. Katkendi TM A 178: 2050 sisepinnal olev 

tekstiilikoejäljend tõendab, et pottsepp kasutas kroonkahlite vormimisel aeg-ajalt ka 

riidelappi. 

 

Musta tornahju kroonkahlite kõrgus oli 9,4–9,5 cm ning laius umbes 20 cm, kuna TM A 

178: 8123 ja 6327 põhjal oli tegu kroonkahlitega, mille laiust oli vähendatud vaatepinna 

vasemalt küljelt. Kõrvutuseks olid näiteks helerohelise pühakutega kastahju kroonkahlid 

paremalt või vasemalt küljelt vähendamata vaatepindadega ning nende madalreljeef algas 

paremalt sama stiliseeritud vapiliiliaga (selle alaosas oli viieleheline rosett), millega lõppes 

ka vasemalt (joon. 104). Helerohelise pühakutega ahju vähendamata vaatepindadega 

kroonkahlite laiuseks sai mõõdetud 24 cm, millest tulenevalt peaks musta tornahju 

vähendatud vaatepindadega kroonkahlite laiuseks olema 20 cm, kuna selle ahju 
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kroonkahlite vaatepinna juurde ei kuulunud enam vasem stiliseeritud vapiliilia (rosetiga) – 

selle arvelt kahanes kroonkahli laius umbes 4 cm võrra (võrdle joon. 191 ja 192). 

Kroonkahlite vaatepinna alumises servas oli 1,2–1,4 cm laiune raamistusliist ning nende 

plaadiosa paksuseks oli 0,7–1,5 cm. Toetusrandi laiuseks – mõõdetuna keskkohast – oli 

umbes 3,5 cm ning selle alumine külg oli nõrgalt kumer. Kroonkahlite paremad ja vasemad 

küljed olid profileeritud nõnda, et need oleksid sissepoole veidi kaldu või kumerad (joon. 

193). 

 

Musta tornahju alaosa nurgad olid kaunistatud dekoratiivsete, lamedamate (esineb ka 

ümaramaid näiteks barokkstillis rohelise tornahju omad; joon. 196: 1, 2), marjakobara-

kujuliste kroonnurgakahlitega (joon. 195: 1, 2). Kõnesolev dekoratiiv-kahlitüüp oli 

Rootsi ajal Tartus laialt levinud ning seda tarvitati tihti baroksete ümartornahjude 

ilustamiseks. Kõik musta tornahjuga seostatavad kroonnurgakahli katkendid on leitud G-

ruumist, mille 1. meetrist on teada fargmendid TM A 178: 6319 ja 6320 ning 3. meetrist 

katke TM A 178: 9167. Viimati nimetatud fragment sai kokku kleebitud esimese meetri 

leiuga TM A 178: 6320 (joon. 195: 2). Eeltoodu viitab sellele, et G-ruumi 1.–3. meetri 

täitekihid on üheaegsed. Ülevaatlikult on G-ruumi täitekihtidest teada vaid ühe 

kroonnurgakahli katked, kuna fragment TM A 178: 6319 pärineb samalt kahlileiult. 

 

Vaatlusaluse ümartornahju kroonnurgakahlid koosnesid kahest pooliku marjakobara 

kujulisest detailist (võrdle joon. 195: 1, 2 ja 196: 1, 2), kuid neid on kasutatud ka 

ühepoolsetena, ühelt selliselt pärineb näiteks B-1-ruumi 1. meetrist leitud katke TM A 178: 

1830. Kahepoolsete, marjakobarakujuliste kroonnurgakahlite valmistamiseks tarvitati 

arvatavasti kahte ühepoolset savimatriitsi, millest kummagagi vormiti üks kobarapool: 

surudes esmalt väikese savipätsi matriitsi ning siludes seejärel sõrmedega selle sisepinna 

(joon. 196: 1). Mõlemad kobaradetailid liideti kokku enne savi õhkkuivaks kuivamist, 

lisades esmalt savi nende liitekohale – see on hästi näha katkel TM A 178: 6320, 9167 

(joon. 195: 2) – ning surudes seejärel mõlemad kobarapooled kokku. Ei saa välistada seda, 

et kokku liitmise ajal võisid veel mõlemad kobarapooled asetseda matriitsides. Kõik 

allakirjutanule teadaolevad Tartust leitud marjakobarakujulised kroonnurgakahlid on olnud 

seest õõnsad, mis viitab sellele, et need valmistati kahe eri matriitsi abil, mis olid siiski 

reljeefilt ühtivad. Näiteks marjakobarakujuline kroonnurgakahhel (TM A 178: 6319, 6320, 

9167) oli tugevalt põletatud (vähemalt kaks korda). Selle kroonnurgakahli külje paksus 

murdekohas oli 0,9–1,5 cm ning liitekohal 1,2–1,7 cm. Kahepoolsete, marjakobarakujuliste 



 146 

kroonnurgakahlite alaosas (joon. 196: 1) oli kinnitamiseks mõeldud auk, mis oli vajutatud 

väljastpoolt sõrmega ilmselt kohe peale detailide kokku liitmist. Võimalik, et matriitsides 

oli selle toimingu läbiviimiseks spetsiaalne ava. Üldiselt polnud kroonnurgakahlite 

valmistamiseks tarvitatud savimatriitsid eriti suured, näiteks Saksamaalt Stralsundist, 

Langenstraße 16 leitud plastiliselt väljatöötatud lamava lõvi negatiiviga matriitsid olid 

suhteliselt väikesed (vt Schäfer 2009: joon. 9: 1–3). Siinkohal võib mainida ka seda, et 

mitmeid lamava lõvikujulistelt kroonnurgakahlitelt pärinevaid katkendeid (nt TM A 178: 

370, 371, 372, 385, 397, 398 (joon. 197: 1, 2); 369; 1837; 8741 ja 9215 (joon. 198: 1, 2)) 

esines ka Lutsu 2 leiuaineses. 

 

Kõnesoleva alapeatüki lõpetuseks võib öelda, et barokne must ümartornahi oli Lutsu 

teatrimaja täitekihtides esindatud 103 eri ahjukahli katkega, täpsemalt 52 plaat-, 7 nurga-, 6 

friis-, 4 torn-, 27 serva-, 1 servanurga-, 5 kroon- ja 1 marjakobarakujulise 

kroonnurgakahliga. Käsitletud ahi on valminud kohaliku Rootsi-aegse kahlitoodanguna 

ning see pärineb helepunases savimassis esineva kristalliinsete kivimite purru põhjal 

otsustades Johann Rehni pottsepatöökojast. Osad ahjukahlid (nt TM A 178: 6279, 6292) 

olid selgesti üle põlenud. Musta tornahju liigendatud alaosa koosnes tõenäoliselt 

ebasümmeetrilise paigutusega, samase dekooriga plaatkahlitest ning sellel oli eenduv 

ülemine serv. Alaosa liigenduseks olnud serva- ja friiskahlite vaatepindade ilustamiseks oli 

tarvitatud madalreljeefset horisontaalselt jooksvat tapeetmustrit. Osade alaossa laotud 

plaatkahlite (nt TM A 178: 6269) puhul oli ka jälgitav kererandi tahumine. Barokse musta 

tornahju ülaosa moodustas nähtavasti kolme kahlirealine tüpoloogiliselt noorem ümartorn, 

mis omas läbimõõtu 29,5 cm ja kogukõrgust ilma kroonita 58,5 cm. Sümmeetriliselt laotud 

ümartorni pildiprogramm oli neutraalne ning see koosnes vaid ühesuguste motiividega 

tornkahlitest. Ühe musta tornahju servakahli kererandi katkendi (TM A 178: 6330) põhjal 

on tõendatav sini-valge fajanssglasuuriga reljeefkahlite valmistamine Johann Rehni 

pottsepatöökojas paralleelselt mustade, baroksete ahjukahlitega. Käsitletud barokse 

ümartornahju võib selle kahlite dekoori, glasuuri, konstruktsiooni ja valmistamisvõtete 

põhjal dateerida 17. sajandi viimasesse veerandisse. 
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5.5. Barokkstiilis tapeetmustriga must tornahi 

 

Käesolevas alapeatükis arutusele tulev ümartornahi on kolmest Lutsu 2 kaevamiste käigus 

leitud barokkstiilis tornahjust huvipakkuvaim. Samas oli see detailide katkendite poolest 

täitekihtides tunduvalt kehvemini esindatud, kui eelnevalt käsitletud barokkstiilis must 

tornahi. Kõnealuse tornahju nimetasin selle plaat-, torn-, serva- ja friiskahlitele omase 

tapeetmustri põhjal barokkstiilis tapeetmustriga mustaks tornahjuks. Selle tornahju 

katkeid leiti kõige rohkem I keskaegse elamu ruumidest C ja G, kuid neid on teada ka 

ruumide A ja B-1 ning II keskaegse elamu ehk ruumi D täitekihtidest (joon. 2). Samas ei 

välista ma ka seda, et osade fragmentide leiusuhted võivad olla valesti dokumenteeritud. 

 

Harilikult oli plaatkahlitel vaatepinna külgedel profileeritud ääristus, mis eraldas ühte 

kahlit teistest ning nende keskosas oli kujutatud mingit kompositsiooni. Tapeetmustrite 

korral kujutati aga igal ääriseta plaatkahlil ühte ja sama korduvat motiivi, mis oli osa ühest 

suurest lõputust mustrist. Ääriseta plaatkahlid levisid 17. sajandi esimesel poolel (Ose 

2008: 142). Tapeetmustrid olid 17. sajandil Eesti- ja Liivimaal üsna populaarsed, nagu 

kahlileiud Tallinnast, Narvast, Riiast, Tartust jm tõendavad. Konrad Straussi järgi on 

Tartust leitud mitmeid madalreljeefsete tapeetmustritega kaunistatud kahleid (Strauss 

1969: 150). 

 

Kahhelahjude kaunistamine tapeetmustriga seostub Lääne-Euroopa päritolu tekstiilide 

levikuga. Lähis-Idast toodi hinnalisi kangaid sisse juba keskajal, kuid hiljem asendusid 

need Euroopas järeletehtuga. Alates 16. sajandist olid Hispaania riidetööstused suutelised 

varustama oma toodanguga ka teisi maid. Itaalia mõjul hakkasid levima teravovaalse 

väljajaotusega mustrid koos köitraagude ja sõlmitud paeltega. Tugev Itaalia mõju valitses 

Prantsusmaa siiditööstuse mustrikujunduses kuni 17. sajandi esimese pooleni. Kaunid 

tekstiilimustrid võeti ka kahhelahjude dekoreerimiseks üle. 16. sajandi teisel poolel on juba 

ka Kesk-Euroopas kasutatud ahjude kaunistamiseks tapeetmustrit (Ose 2008: 142–145). 

 

Tapeetmustrite jaoks tarvitatud taimed ja lilled olid tihti tugevasti stiliseeritud ning 

teravovaalsete ääristustega väljade jaoks kohandatud, millest tulenevalt on raske nende 

looduslikku eeskuju määrata. Erinevad uurijad on nimetanud Põhja-Euroopa floorale 

iseloomulikku rukkilille ning Oriendist sissetoodud nelke ja granaadipuu õisi. Kõikidel 

eelnimetatud taimedel on sarnased hambulise ülaosaga õielehed, millest tulenevalt võib 
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kõikidel oletuste esindajatel õigus olla. Algselt võidi kangaste ilustamiseks tarvitada ka 

Lähis-Ida lilli, kuid hiljem, kui tapeetmuster Põhja-Euroopa ahjukahlite kaunistamiseks üle 

võeti, võisid piirkondlikud meistrid ka kohalikke lilli dekooride eeskujudena kasutada, 

kuid üldkompositsioon teravovaalse välja jaotusega siiski säilitati (Ose 2008: 145 ja seal 

viidatud allikad). 

 

Tapeetmustriga mustast tornahjust leidsin Lutsu 2 leiuainesest 13 eri plaatkahli  katkeid, 

mille leiukontekst on varieeruv. I keskaegse elumaja ruumi B-1 esimesest meetrist on teada 

vaid üks plaatkahli katke TM A 178: 1386, kuid sama ruumi 2. meetrist on teada tervenisti 

6 plaatkahli katket – TM A 178: 2109–2111, 2114, 2117–2118. I keskaegse elumaja ruumi 

C ja II keskaegse eluhoone ehk ruumi D täitekihtide samaaegsust tõendab plaatkahhel TM 

A 178: 6150, 6331, mille põhiosa – TM A 178: 6331 – pärineb C-ruumi 1. meetrist ning 

katke TM A 178: 6150 D-ruumist omades leiuandmeid: „umbes 1 meeter pinda kirdemüüri 

pealt (3 kihti koos)“. Kui võrrelda kummagi ruumi fragmentide murdekohti, võib tõdeda, 

et need on D-ruumi katkel märgatavalt teravamad kui C-ruumi katke puhul. 

Tähelepanuväärne on see, et C-ruumi katkendi murdekohad on kohati päris siledaks 

kulunud. Üks üsna terviklik plaatkahhel TM A 178: 5362/1/2 (joon. 199) on teada I 

eluhoone ruumi G täitekihtide esimesest meetrist ning sama ruumi teisest meetrist on teada 

paar väiksemat plaatkahli fragmenti TM A 178: 8266 ja 8267. I keskaegse elumaja 

ruumide A ja G täitekihtide üheaegsust tõendab plaatkahli nurga katke TM A 178: 319, 

7824, 8727, mille kolmest fragmendist TM A 178: 319 pärineb A-ruumi 1. meetrist ning 

kaks ülejäänut G-ruumi 1. meetrist. G-ruumi esimese meetri tapeetmustriga plaatkahli 

katketest tuleb veel mainida TM A 178: 8737 (joon. 200: 1, 2), mis on tooraine poolest 

eelkäsitletutest erinev. Kümme eespool käsitletud plaatkahlit on helepunases savimassis 

esineva kristalliinsete kivimite purru (vt joon. 201, võrdle seda joon. 147) põhjal 

seostatavad Johann Rehni töökojaga, kuid TM A 178: 8737 savikoostises mingit peent 

kivipurdu ei esine (joon. 200: 1). Samuti on see kõvemaks põletatud, mistõttu on ka 

murdekohad teravamad ning need ei kulu nii kergesti, nagu näiteks plaatkahli TM A 178: 

6150, 6331 murdekohad. Hoolimata erinevast savikoostisest pärineb ka kõnetatu Johann 

Rehni pottsepatöökojast, kuna selle savimass on toonilt ja tugevuselt ühtiv graapeni 

tõstenäsa katke TM A 178: 1884 omaga (võrdle joon. 200: 2 ja 202: 1, 2). Erinevalt 

plaatkahli katkest esineb vaatlusaluse tõstenäsa katkendi savimassis rohkesti kristalliinsete 

kivimite purdu, mille põhjal on see seostatav praeguse Uspenski apostliku õigeusu kiriku 

krundil asunud Rootsi-aegse pottsepatöökojaga. 
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Variatsioone esineb ka plaatkahli (TM A 178: 8737) musta glasuuri põletuse järgses 

toonis, mis on enamikul Rehni pottsepatöökojast pärinevatel produktidel – edaspidi selguse 

mõttes I toodangugrupp – läikiv must (joon. 199 ja 148), kuid nn II toodangugrupi  

puhul enamasti nõrga metalse läikega must (joon. 200: 1). Plaatkahlite vaatepindade 

ilustamiseks kasutatud mustade glasuuride varieeruv koostis on rohkem kui ilme – paraku 

pole allakirjutanul võimalik seda täpsemalt määrata, kuid savimasside põletuste järgsed 

helepunased savitoonid võib lugeda küllaltki analoogseteks. Siiani publitseeritu põhjal pole 

teada, et pottsepp Johann Rehni töökoda oleks valmistanud ajavahemikul umbes 1684–

1708 (Tvauri, Metsallik 2007) säherduse savi- ja glasuurikoostisega toodangut nagu 

esindab tüüpnäide TM A 178: 8737. Samas pole eelnimetatu ainuke eksemplar, mille savi- 

ja glasuurikoostis Rehni I toodangugrupist erineb, kuid reljeefi teravus ja teostus selle 

omaga täielikult ühtib. Nimetada võib veel servakahli katket TM A 178: 6265, kuid esineb 

ka selliseid tapeetmustriga mustale tornahjule omistatavaid detaile, millele paralleele 

päästekaevamiste käigus ülesvõetud I toodangugrupi hulgas ei leidu, näiteks tornkahlite 

fragmendid TM A 178: 7832–7835, 8126 ja marjakobarakujulise kroonnurgakahli katke 

TM A 178: 5560, kuid nendest pikemalt allpool. 

 

Kuna tapeetmustriga mustalt tornahjult pärinevate plaatkahlite hulgas polnud ühtegi 

tervemat, mida oleks saanud kasutada vaatlusaluse ümartornahju alaosa tapeetmustri 

rekonstrueerimiseks, sai parimate plaatkahlifragmentide – TM A 178: 6150, 6331; 5362 ja 

319, 7824, 8727 – põhjal teostatud esmalt ühe kahliplaadi reljeefi rekonstruktsioon (joon. 

203) ning selle baasil omakorda terve tapeetmustri oma (joon. 204). Leidude TM A 178: 

5362 ja 319, 7824, 8727 põhjal oli kahliplaadi kõrgus ja laius ühtiv, olles umbes 17,5 cm. 

Katkete reljeefi põhjal otsustades koosnes terve tapeetmuster ilmselt vaid samase 

dekooriga kahlitest, mille vaatepind oli jaotatud – kahest 5 mm laiusest joonest 

moodustuvate – vertikaalselt ja horisontaalselt poolikute vertikaalselt väljavenitatud 

teravovaalsete ääristuste poolt neljaks väljaks (joon. 203). Kõrvutuseks olid näiteks Austria 

ja Saksamaa tapeetmustriga plaatkahlitel samuti vertikaalselt väljavenitatud teravovaalsed 

ääristused (Ose 2008: 145). Alumise välja sisemus oli TM A 178: 6150, 6331 põhjal 

täidetud kahe tugevalt stiliseeritud taimelehe ning ühe nõrgalt stiliseeritud suure lopsaka 

rukkilille õiega, mis omas seitset hambulise servaga õielehte. Ülemise välja sisemus oli 

TM A 178: 5362 põhjal täidetud ilmselt kahe tugevalt stiliseeritud granaadipuu õie ning 

nende samuti tugevalt stiliseeritud emakasuudmetega. Granaadipuu puhul on tegu üsna 
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vana kultuurtaimega, mida pidasid pühaks juba nii muinasegiptlased kui ka juudid. 

Muistsetel aegadel peeti granaatõuna armastuse sümboliks. Seoses suure seemnerohkusega 

on granaatõunu peetud ka viljakuse ja rikkuse sümboliks (Kaur et al. 2008: 182). Kristlikus 

sümboolikas vihjab granaatõun tavaliselt kirikule, sest selles viljas moodustavad 

loendamatud seemned ühtse sisemise terviku (Ferguson 1990b: 2658). Erinevalt alumisest 

ja ülemisest väljast oli parema ja vasema välja madalreljeefne taimornament analoogne, 

olles teineteisest peegelpildis. Leidude TM A 178: 5362; 6150, 6331 ja 319, 7824, 8727 

põhjal oli parema ja vasema välja sisemus täidetud ühe nõrgalt stiliseeritud nelgiõiega, mil 

on viis hambulise servaga õielehte; ühe tugevalt stiliseeritud õiega, mille puhul võib olla 

tegu mooniõiega; nende varre ning kahe jätkuva lilleõiega, millel olid hambulise servaga 

õielehed. Analoogse dekooriga plaatkahleid (vt Strauss 1969: tahv 73: 1) on leitud ka 

näiteks Riia vanalinnast, kuid sealne eksemplar oli glasuuritud hoopis roheliseks ning selle 

mõõtmed olid 17,5 ×19 cm (samas: 258). Lisaks juba nimetatud paralleelile on Riiast 

leitud ka üks analoogse dekoori, kuid hoopis teistsuguse väljajaotusega sinakas-roheliseks 

glasuuritud tapeetmustriga plaatkahhel, mille keskväljal olev terviklik taimemotiiv (vt 

Tunzelmann von Adlerflug 1933: joon. 7: a) moodustub Tartu barokkstiilis plaatkahlitel 

tapeetmustrina parema ja vasema välja poolikutest taimemotiividest (joon. 204). 

 

Erinevatest kohtadest leitud ühtiva dekooriga ahjukahlid viitavad sageli analoogsete 

matriitside tarvitamisele. Matriitse tõid endaga kaasa näiteks rändavad sellid ning need 

võeti eri pottsepatöökodades kasutusele (Tunzelmann von Adlerflug 1933: 19). Eeltoodust 

tulenevalt arvan, et pole suuremat kahtlust kõnealuste plaatkahlite valmistamiseks 

kasutatud matriitside kohalikus päritolus, kuna näiteks Mecklenburg-Vorpommernis 

Stralsundi linnas on säherduste dekooridega plaatkahlid matriitside põhjal tundmatud (vt 

Schäfer 2009: joon. 7: 7 ja 8: 1, 2, 3, 4). Eelnimetatud Saksamaa piirkonnaga on Tartul 

olnud kaubandussidemeid 17. sajandi esimesel poolel, nagu tõendab eespool lühidalt 

käsitletud heleroheline pühakutega kastahi. 

 

Rekonstruktsiooni põhjal koosnes kõnealuse barokkstiilis ümartornahju alaosa 

tapeetmuster kolmest erisugusest taimemotiivist, mille jätkukohtade kohakuti jäämiseks 

tuli plaatkahlid ahjuseina laduda kindlasti sümmeetriliselt – seega nõnda, et nende 

püstvuugid langeksid kokku (Veski 1988: 66) – (joon. 204), kuna ebasümmeetrilise 

ladumisviisi korral poleks taimemotiivide jätkukohad jäänud kohakuti ning sellest 

tulenevalt poleks saanud ka tekkida korrapärast sümmeetrilist lõputut mustrit. 



 151 

Sümmeetrilist ladumisviisi annab argumenteerida ka plaatkahli katkendi TM A 178: 6150, 

6331 alumise serva pöördele jäänud rantkere küljes olnud potiklambriauguga,48 millele 

analoogne oli ilmselt ka ülemise serva pöördele jäävas kererandi küljes. Kõrvutuseks olid 

analoogselt asetsevad potiklambriaugud ka sümmeetriliselt laotud barokkstiilis 

taimornamendiga rohelise tornahju plaatkahlitel, kuid puudusid ebasümmeetriliselt laotud 

barokse musta tornahju plaatkahlitel. Tapeetmustriga musta tornahju ühe plaatkahli nii 

horisontaalselt kui ka vertikaalselt poolikutes teravovaalsetes väljades olevad poolikud 

stiliseeritud taimemotiivid jätkusid kõigil neljal külgneval plaatkahlil. Tapeetmustri 

tuumiku moodustasid kolm horisontaalselt jooksvat taimemotiivirida, millest igaüks 

koosnes ühest ja samast lõputult korduvast motiivist (joon. 204). 

 

Valmistamisvõtete poole pealt võib esile tõsta seda, et kõikidel tapeetmustriga musta 

tornahju plaatkahlitel on rumpadel peenekoeline riidejäljend, millele analoogne esineb ka 

II toodangugrupi plaatkahlitel. Eeltoodust tulenevalt on Johann Rehni töökojas kasutatud 

kõikide plaatkahlite plaadiosa vormimiseks riidelappe, mille materjalina võib kõne alla 

tulla näiteks vanutatud kalev, kuna see on vastupidav ning seda saab mitmeid kordi 

taaskasutada. Võrdluseks pole näiteks riidelappe tarvitatud barokkstiilis taimornamendiga 

rohelise ja samas töökojas valminud barokse musta tornahju plaatkahlite vormimiseks, 

millest tulenevalt võib barokne tapeetmustriga must tornahi olla kahest eelmainitust veidi 

hilisem, kuna riidelapi kasutamine plaadiosa vormimisel viitab valmistamisprotseduuri 

lihtsustumisele ning sellest tulenevalt ka valmistamisvõtete arengule. Samas polnud 

riidelappide kasutamine kahliplaatide vormimisel midagi uudset, kuna analoogset töövõtet 

olid pottsepad rakendanud juba ka 15. ja 16. sajandil. Võimalik, et kõnealused plaatkahlid 

pärinevad praeguse Uspenski apostliku õigeusu kiriku krundil tegutsenud Rootsi-aegse 

pottsepatöökoja (Tvauri, Metsallik 2007: 164) viimasest tegevusperioodist ehk umbes 17. 

sajandi viimasest veerandist. Üldiselt oli tapeetmustriga ahjude levik nii Eestis kui ka 

Venemaal üsna sarnane, kuna mõlemas kohas on see dateeritav 17. sajandi teise poolde. 

Poolas on tapeetmustriga ahje ajandatud 17. sajandi esimesse poolde ning Rootsis on ühte 

sellist ahju dateeritud 1670. aastaga (Ose 2008: 145 ja seal viidatud kirjandus). 

 

                                                 
48 Potiklambriauk oli kereranti vajutatud välimiselt küljelt enne savi kuivamist ning see asetses plaadiosast 

umbes 2,8 cm kaugusel. Ühe potiklambriaugu läbimõõt oli umbes 8 mm. Paraku pole teada, mida 
vaadeldava ahju korral potiklambriks kasutati, kas naelu või hoopis midagi muud. Samuti pole kindel, kas 
potiklambriaugud olid kõikidel või ainult osadel plaatkahlitel. Kõrvale ei saa jätta ka versiooni, et midagi, 
mida saab tänapäevases mõttes mõista potiklambri all tollal ei kasutatudki, kuna säherduse augu abil oli 
võimalik kahlit ka vaid palja ahjusavi abil üsna hästi fikseerida. 
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Analoogselt barokse musta ja taimornamendiga rohelise tornahjuga on ka selle 

ümartornahju plaatkahlitele kererantide lisamiseks kasutatud nii sisemist kui ka välimist 

kinnitussavilinti, mis on sisepinnalt silutud näputõmmetega ning välispinnal näputõmmete 

ja voolimisvahendi abil. Siinkohal on oluline märkida, et plaatkahli TM A 178: 5362 puhul 

on tarvitatud vasema ja ülemise serva silumiseks mingit kammilaadset voolimisvahendit, 

millel oli madal sakiline serv. Üldiselt on tapeetmustriga musta tornahju detailide 

põletamisel Johann Rehni pottsepatöökoja põletusahjus valitsenud ebaühtlane 

põletustemperatuur, mille tõttu esineb nii helepunase (nt TM A 178: 2110), helepruuni (nt 

TM A 178: 8614) kui ka helehalli (nt TM A 178: 2114) põletusega kahleid. Helehallid 

produktid on juba ettepõletuse käigus selgelt üle põlenud ja klinkerdunud, nagu jaatab ka 

glasuuridefektide puudumine. Samas esineb ka ebaühtlaselt ettepõletatud kahleid (nt TM A 

178: 319, 7824, 8727), mille korral on esindatud kõik kolm eelloetletud tooni, kuid glasuur 

on vaatepinnale põlenud ühtlasel temperatuuril. Erinevalt I toodangugrupist oli II 

toodangugrupi puhul põletusahju põletustemperatuur ühtlane ning sellest tulenevalt kõikide 

produktide põletuse järgne toon ühtlane helepunane (vt joon. 200: 2; 206: 1, 2, 3; 207: 2; 

216: 2 ja 223: 1, 2). 

 

Tapeetmustriga musta tornahju tornkahleid  on teada vaid I keskaegse elamu ruumidest C 

ja G, millest esimene kaevati lahti vaid osaliselt ning teine enam-vähem tervenisti. 

Tornkahlileidude põhimass on selgesti asetatav C-ruumi 1. meetrisse, kust on teada 4 eri 

tornkahli (TM A 178: 7832–7835) katkendid (joon. 205: 1, 2, 3). Katkega TM A 178: 7833 

õnnestus kokku kleepida G-ruumi 2. meetrist leitud tornkahlifragment TM A 178: 8126 

(joon. 207: 1, 2), mis osutab sellele, et C-ruumi 1. meetri ja G-ruumi 2. meetri täitekihid on 

samaaegsed. Kõik eelmainitud tornkahlid on liigitatavad II toodangugrupi alla ning neile 

analoogse dekoori või teostusega vasteid I toodangugrupis ei leidu. Seoses II 

toodangugrupiga tuleb kindlasti märkida seda, et selle savikoostis on identne barokkstiilis 

rohelise B-ahju ahjukahlite omaga (joon. 209). Järelikult on alust oletada nende 

pärinemist samast pottsepatöökojast. 

 

Tornkahli vaatepinna ilustamiseks on kasutatud peamiselt madalreljeefseid nõrgalt 

stiliseeritud nelke, millel on kolm väikest hambulise servaga õielehte, harvemini esineb 

nelgivarrega ühenduses olev ornamendimotiiv, mis koosneb viiest ühesuurusest täpist – 

selle puhul on ilmselt tegu mõne lilleõie tugeva stiliseeringuga. Vaatepinna paremal ja 

vasemal küljel on lihtne 1,8–2 cm laiune üheastmeline ääristus, millele analoogset kohtame 
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ka sama ahju servakahlitel.49 Ääristuse puudumine tornkahli vaatepinna ülemises ja 

alumises servas on põhjendatav nende ilustamiseks kasutatud tapeetmustriga, mis mõnes 

mõttes erines plaatkahlite omast, kuna see kordus ideaalis lõputult vaid kolmes 

tornkahlireas ning seda vertikaalses suunas. Tornkahli vaatepinna ülemises ja alumises 

servas olid jätkuvad taimemotiivid – nõrgalt stiliseeritud nelgiõied koos vartega. Kahe 

tornkahli dekoorist kokku tulev nelgiõis omab viit hambulise servaga õielehte. Kõikide 

tornkahli katkendite põhjal otsustades tarvitati terve ahjutorni ladumiseks 

valmistamisvõtetelt ja dekoorilt ühtivaid tornkahleid, mille keskmiseks plaadi paksuseks 

sai mõõdetud 0,8–1,1 mm. 

 

Barokkstiilis tapeetmustriga musta tornahju ümartorni uurimiseks tegin tornkahli TM A 

178: 7833, 8126 põhjal selle läbilõike rekonstruktsioonjoonise. Nimetatud tornkahli laiust 

polnud paraku võimalik täpselt määrata, kuid see pidi olema vähemalt 24 cm – täpne laius 

võis jääda 23 ja 24 cm vahele. Silindrikujulise ahjutorni saamiseks pidi üks kahlirida 

sisaldama 4 tornkahlit, mille vahele mingeid suuremaid vertikaalvuuke ei jäänud (joon. 

208), kuna tornkahlite mõõtmed olid säilinud katkendite põhjal üsna ühtlased. 

Rekonstrueeritud ahjutorni läbilõike põhjal oli selle läbimõõt ühtlane, olles umbes 34 cm, 

millest tulenevalt oli ümartorn korrapärase silindrilise kujuga (joon. 208). Kõrvutuseks oli 

eelkäsitletud barokse musta tornahju ümartorni rekonstrueeritud läbimõõduks umbes 29,5 

cm. Käsitlusalune ahjutorn koosnes nähtavasti samuti kolmest tornkahlireast, millest 

tulenevalt läks terve ahjutorni ladumise tarbeks vaja 12 tornkahlit. Ümartorni kõrguse 

määramine polnud paraku olemasolevate tornkahli fragmentide põhjal võimalik, kuna ühe 

tornkahli kõrgust polnud võimalik määrata. 

 

Tornkahlite toetusrantide rekonstrueerimiseks kasutasin katkendeid TM A 178: 7833, 

8126; 7832 ja 7835. Märkimisväärne on see, et tapeetmustriga mustalt tornahjult 

pärinevate tornkahlite toetusrandid olid hoopis teistsuguse teostusega, kui näiteks 

eelkäsitletud barokse musta tornahju tornkahlite omad, millest tulenevalt ei saanud nende 

valmistajaks olla üks ja sama pottseppmeister. Erisustest võib nimetada näiteks seda, et 

tapeetmustriga musta tornahju tornkahlite toetusrantide keskosas olid kumerused, mis 

musta tornahju tornkahlitel puudusid (võrdle joon. 207: 2 ja 175). Kõnealune kumerus oli 

                                                 
49 Põhimõtteliselt on võimalik ka reljeefikujunduse põhjal ühelt ja samalt ahjult pärinevaid detaile omavahel 

seostada, kuid antud juhul tõendab ühtekuuluvust ka fikseering, mille põhjal pärinevad enamus tornkahli 
katked ning servakahhel (TM A 178: 6264) ühest ja samast ruumist ning täitekihi meetrist. 
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ilmselt seotud ahjutorni ebasümmeetrilise ladumisviisiga ning see oli tõenäoliselt kõigil 

kõnealuse ahju tornkahlitel, kuid sümmeetriliselt laotud ahjutornidelt pärinevatel 

tornkahlitel see puudub.50 Kui laduda ära näiteks tapeetmustriga musta tornahju esimene, 

neljast tornkahlist koosnev kahlirida (joon. 208) ning sellele veel üks kujutletav kahlirida, 

mis asetseb esimese rea suhtes ebasümmeetriliselt, siis jäävad teise tornkahlirea kõigi 

kaheksa toetusrandi kumerused kohakuti aluskonstruktsiooni konveksse nurgaga.51 Teisele 

tornkahlireale laotakse omakorda kolmas kahlirida, mille tornkahlid asetsevad paigutuselt 

sümmeetriliselt esimese reaga. Esimese ja kolmanda tornkahlirea toetusrantide kumerused 

– kokku kuueteistkümne toetusrandi kumerused – jäävad sellise ladumisviisi korral 

kohakuti aluskonstruktsiooni külgedega (Allik 2010: 99–101).52 Eeltoodust tulenevalt 

eirati tapeetmustriga musta tornahju ümartorni ladumisel teadlikult tapeetmustri lõputut 

kordumist vertikaalses suunas. Tõenäoliselt laoti tapeetmustriga musta tornahju 

puhtdekoratiivne ümartorn ühekorraga, kuna selle ebasümmeetriliselt laotud tornkahliread 

toetasid teineteist, kuid juba laotud kahliridasid võis ka väljastpoolt raskustega näiteks 

tellistega toestada, et vältida nende paigast vajumist. 

 

Kõnesoleva tornahju tornkahlite valmistamistehnika oli üldjoontes analoogne barokkstiilis 

musta tornahju tornkahlite omale, millest tulenevalt piirdun vaid olulisemate erisuste 

esiletoomisega. Erinevalt mustast tornahjust oli tapeetmustriga musta tornahju tornkahlite 

plaadiosa vormimiseks tarvitatud riidelappe, mis on jätnud näiteks tornkahli (TM A 178: 

7832) sisepinnale nõrga peenekoelise riidejäljendi. Tornkahli (TM A 178: 7833, 8126) 

sisepinnal võib märgata ühte nõrka ümarat krobelise pinnaga süvendit, mis on tehtud 

ilmselt peale plaadiosa vormimist. Kaldun arvama, et nimetatud süvend oli tehtud selleks, 

et saada vaatepinna jaoks teravamat madalreljeefi. Toetusrantide paremaks kinnitamiseks 

tõmmati vahetult pärast plaadiosa väljavormimist selle ülemise ja alumise serva pöördele 

näpuga horisontaalsüvend (joon. 207: 2), mis tehti ajal, mil produkt asetses veel 

vormimiskülje laiust pidi nõgusas savimatriitsis. Säherdusi süvendeid pole näiteks 

                                                 
50 Üldiselt võis ühe ahjutorni ladumisviis sõltuda nii pottsepast, tema tornahjude konstruktsioonist ja 

ladumistavast kui ka ahjutellija tahtest ja soovidest. 
51 Tapeetmustriga musta tornahju ümartorni aluskonstruktsioon oli oma olemuselt ja konstruktsioonilt ilmselt 

analoogne eespool käsitletud barokkstiilis musta tornahju omale (võrdle joon. 208 ja 172). 
52 Mõeldav on ka alternatiivne versioon, et toetusrandi kumerus esines vaid teise rea tornkahlitel ning 

esimese ja kolmanda rea omadel see puudus, kuna nende toetusrandid jäid kohakuti aluskonstruktsiooni 
külgedega, millest tulenevalt polnud toetusrandi kumerus nende korral ahjutorni ebasümmeetriliseks 
ladumiseks ilmtingimata vajalik. Samas pole see versioon aga nii veekindel nagu eespool esitatu, kuna 
olemasoleva leiuainese põhjal pole võimalik tõendada kahesuguste toetusrantidega tornkahlite kasutamist 
ebasümmeetrilise ahjutorni ladumiseks. 
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kasutatud barokse musta tornahju tornkahlite toetusrantide paremaks kinnitamiseks (võrdle 

joon. 207: 2 ja 210). Käsitlusaluse ümartornahju tornkahlite toetusrantid olid üldkujult 

ebakorrapärased ja lainjad ning need valmistati samuti plaadiosaga paralleelselt. Kumbki 

toetusrant kinnitati kahe horisontaalse – plaadiosa vormimisest pärineva riidejäljendi maha 

silunud – näputõmbe abil tornkahli vastavasse serva, kusjuures toetusrandid asetsesid 

tornkahli servast umbes 1–2,5 cm kaugusel. Peale toetusrantide kinnitamist ning enne 

produkti kuivamist profileeriti toetusrantide lõplik kuju noa abil, seda tõendavad näiteks 

tornkahli katke TM A 178: 7835 toetusrandi ümbruses olevad lõikejäljed,53 kuid neid 

esineb ka teistel (joon. 206: 2). Eeltutvustatud profileerimisvõtet näiteks barokkstiilis 

musta tornahju tornkahlite puhul rakendatud pole. 

 

Tapeetmustriga musta tornahju servakahleid on leitud vaid I keskaegse elumaja kõrvuti 

asetsevatest ruumidest C ja A (joon. 2). A-ruumi 1. meetrist on teada ainult üks I 

toodangugrupile omase savi- ja glasuurikoostisega servakahhel TM A 178: 318, 9275 

(joon. 212), mille vaatepind on purunenud vähemalt kolmeks katkeks, millest on 

päästekaevamiste kestel üles võetud vaid kaks. Võimalik, et puuduv katke, mis pärineb 

vaatepinna alumisest vasemast nurgast on sattunud mõnda C-ruumi läbikaevamata jäänud 

täitepinnase meetrisse, kuna teiste läbikaevatud ruumide leiuaineses see ei kajastu. 

Murdekohtade järgi otsustades on servakahhel purustatud või purunenud I keskaegse 

eluhoone ruumide täitmise käigus, millest tulenevalt oli see enne ehitusele jõudmist veel 

kahjustamata vaatepinnaga. Kõnealust servakahlit võib pidada I keskaegse elumaja 

ruumide täitmise poole pealt üheks võtmeleiuks, kuna selle abil on võimalik tõendada, et 

täitekiht,54 mida kasutati peamiselt B-1-ruumi ja A-ruumi 1. meetri täitmiseks põles 

kohapeal enne seda, kui see kühveldati vastavate ruumide täitepinnase meetritesse. 

Servakahli katkend (TM A 178: 318) leiti A-ruumi 1. meetrist ning see on saanud kuumust 

täitekihi põlengu käigus. Põlengu tõttu on algne läikiv must glasuur muutunud matiks, 

tõmbunud kokku ning omandanud kohati õrnalt punaka tooni (joon. 212). Musta glasuuri 

põlengukahjustused on suhteliselt tagasihoidlikud, võrreldes barokse taimornamendiga 

rohelise tornahju ahjukahlite omadega (vt nt joon. 78, 163 ja 196: 1, 2). Servakahli katke 

(TM A 178: 318) algne helepruun savitoon on omandanud põlengu tagajärjel 

murdekohtadel kohati helehalli tooni ning fragmendi sisepinnal on see muutunud tunduvalt 

                                                 
53 Need on lõiganud sisse toetusrandi kinnitamiseks tehtud vertikaalsetesse näputõmbejälgedesse. 
54 Täitekiht kätkes endas arvukaid ebaühtlasel temperatuuril põlenud ning pinnasega kokku kleepunud 

erisugust sorti kahlite – plaat-, nurga-, friis-, friisnurga-, serva-, servanurga- ja erinevate kroonkahlite – 
katkendeid, mis kõik pärinevad barokkstiilis taimornamentidega rohelistelt tornahjudelt. 
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heledamaks (joon. 213). Eeltoodust tulenevalt talusid Rehni pottsepatöökoja I 

toodangugrupi puhul tarvitatud glasuurid ja savid kuumust paremini, kui need, mida 

kasutati näiteks samas pottsepatöökojas II toodangugrupi ja taimornamendiga rohelise 

tornahju detailide valmistamiseks. Teise servakahli katke (TM A 178: 9275) leiukontekst 

on ühtiv eelkäsitletu omaga, kuid see pärineb sügavamast kihist. Eeltoodust tulenevalt pidi 

kohapealne täitekihi põleng, kus said kannatada põhiliselt barokkstiilis taimornamendiga 

rohelise tornahju detailid leidma aset ajal, mil A-ruumi 1. meetrist oli juba täidetud umbes 

50% ning B-1-ruum oli veel suuremalt jaolt umbes 3. meetrini täitmata. 

 

C-ruumi täitekihtide esimesest meetrist on teada kahe servakahli katkendid, millest TM A 

178: 626455 (joon. 214) kuulub I toodangugruppi, kuid TM A 178: 6265 (joon. 216: 1, 2) 

seevastu hoopis II toodangugruppi. Leiukontekst viitab sellele, et mõlemad toorainelt 

varieeruvad servakahlid pärinevad ühelt ja samalt barokselt ümartornahjult. Servakahlite 

vaatepindade ilustamiseks on tarvitatud horisontaalselt jooksvat lõputut tapeetmustrit, mis 

koosneb kahesugustest vahelduvatest nõrgalt või tugevalt stiliseeritud taimemotiividest. 

Kahliplaadi keskväljal on kujutatud ühte rangelt sümmeetrilist lillekimpu, mille keskosas 

on tugevalt stiliseeritud unimaguna kupar, millel on suur esile tõstetud emakasuue. 

Unimaguna kuprast paremal ja vasemal on allapoole rippuvad nõrgalt stiliseeritud nartsissi 

õied, mis omavad samuti esile tõstetud emakasuuet. Nartsissid sümboliseerivad 

enesearmastust, külmust, isekust ja ükskõiksust (Ferguson 1990b: 2664). Vaatepinna 

paremas ja vasemas servas on jätkuvad taimemotiivid, mis moodustavad nõrgalt 

stiliseeritud nelgi, mille keskmisel õiel on kuus hambulise servaga õielehte. Keskmisest 

nelgi õiest paremal ja vasemal on kaks allapoole rippuvat stiliseeritud nelgiõit, millel on 

viis õielehte, kuid pole hambulisi õielehe servi. 

 

Servakahlite vaatepinna ülemises ja alumises servas on 1,7–1,8 cm laiune ääristus, mis 

võis kohati olla isegi 2 cm laiune, kuid seda ilmselt erandina. Ornamendiga, analoogselt 

tornkahlitele, servakahlite ääristusi kaunistatud pole ning üleminek ristkülikukujuliselt 

horisontaalselt kumeralt keskväljalt ääristusele on üsna sujuv. Tähelepanu tuleb eriti 

pöörata serva- ja tornkahlite ääristuste laiuse ja kujunduse sarnasusele, kuna kummagi 

kahliliigi korral on see ühtiv (võrdle joon. 212, 214 ja 205: 1, 2, 3). Eeltoodu on samuti 

                                                 
55 Servakahhel (TM A 178: 6264) oli ilmselt enne C-ruumi 1. meetri täitekihti sattumist täitsa terve ning 

purustati alles kõnealuse ruumi täitmise käigus kohapeal. Kokku on sellest C-ruumi kaevamiste vältel 
üles võetud 7 katket, kuid neid võib sügavamates läbikaevamata kihtides olla veel. 



 157 

kindlaks tõendiks nende pärinemise kohta ühelt ja samalt barokkstiilis ümartornahjult, 

kuna on loomulik oletada, et sama ahju detailide reljeefikujunduses oli ühtivus soovitud. 

 

Analoogse, täiesti identse dekoori ja teostusega servakahleid on Tartus 17. sajandi viimasel 

veerandil kasutatud ka roheliseks glasuuritud kujul, nagu tõendab üks 1986. aastal Lossi 

tänava VIII-kaevandist leitud servakahhel TM A 36: 6193 (joon. 215), millest tulenevalt 

võidi laduda tapeetmustriga mustale tornahjule välisilmelt ja konstruktsioonilt analoogseid 

rohelisi ümartornahje. Paraku pole Tartust siiani teada ühtegi roheliseks glasuuritud 

paralleeli kõnealuse ümartornahju tapeetmustriga tornkahlile (joon. 205: 1, 2, 3 ja 207: 1). 

 

Tartus on levinud veel üks sarnase reljeefikujundusega mustaks glasuuritud servakahlitüüp 

(Strauss 1969: 258; vt tahv 71: 7), mille keskväljal oleva lillekimbu stiliseering ühtib 

taimornamendiga rohelise tornahju plaatkahlite keskosas olevaga (vt ka joon. 78 ja 150). 

Kuid üks samase või sarnase dekooriga rohelise servakahli katke TM A 178: 2131 (vt joon. 

217) on teada ka Lutsu 2 I keskaegse elumaja ruumi B-1 2. meetrist ning see on savi- ja 

glasuurikoostise põhjal ilmselt seostatav praeguse Uspenski kiriku krundil paiknenud 

Rootsi-aegse pottsepatöökojaga. Nimetatud kahlifragmendi raamistusliistu laius on umbes 

1,2 cm. 

 

Tapeetmustriga musta tornahju servakahlite laius oli 20,3–20,5 cm ning kõrgus umbes 10,6 

cm. Servakahlid TM A 178: 318, 9275 ja 6264 on kererantide põhjal klassifitseeritavad 

servakahlite hulka, mida kasutati ümartornahju alaosa alumises servas või keskosas, kuna 

nende plaadiosa alumise serva pöördest algav rantkere külg oli pikem, kui plaadiosa 

ülemise serva pöördest algav kererandi külg. Eelnimetatud servakahlitest laotud kahlirea 

arvelt leidis aset pottvoodri kitsenemine ülespoole. 

 

Käsitlusaluse ümartornahju servakahlite valmistamistehnika oli paljuski analoogne 

barokkstiilis musta tornahju servakahlite omale. Üheks peamiseks tehnoloogiliseks 

erisuseks oli plaadiosa vormimisel peenekoelise riidelapi kasutamine, mis on jätnud 

plaadiosa pöördele tekstiilikoejäljendi, mis on üsna sarnane sellele, mis esineb ka plaat- ja 

tornkahlite rumpadel. I toodangugruppi kuuluvate servakahlite puhul on riidejäljend 

küllaltki nõrk ning see on sageli rantkere lisamise käigus uuesti maha silutud, kuid II 

toodangugrupi korral on see paremini näha. Rantkere oli servakahli TM A 178: 6264 

säilinud kererandi põhjal üldkujult ovaalne ning plaadiosast ülespoole kitsenev. Kererandi 
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välispinnal olid suhteliselt madalad horisontaalvaod. Parema ja vasema külje puhul on 

välimine kinnitussavilint silutud nõnda, et plaadiserv oleks sissepoole kaldu. See oli vajalik 

selleks, et servakahlirea ladumisel jääksid kahlite küljed täpsemini kohakuti ning sellest 

tulenevalt ka jätkuva taimemotiivi parem ja vasem pool. 

 

Vaadeldava ümartornahju servakahlitel pole võimalik täheldada mingeid kindlaid jälgi 

potiklambrite kasutamisest, kuna servakahli (TM A 178: 6264) kererandi paremas küljes 

oleva potiklambriaugu vajutamisel pole pottsepa või selli sõrm selgelt läbistanud rantkere 

külge. Potiklambriauk on ilmselt vajutatud nimetissõrme või suure sõrme abil ning seda on 

tehtud arvatavasti ajal, mil pottsepakedral valminud kererant oli juba selle küljest lahti 

lõigatud ning vajutatud ovaalseks. Kõnealuse barokse servakahli katkendlikkuse tõttu pole 

võimalik tõendada analoogse nn potiklambriaugu olemasolu selle vasemal küljel. 

Säherduste potiklambriaukude abil oli võimalik servakahleid paremini kinnitada, kasutades 

vaid ahjusavi. 

 

Vaadeldava ümartornahjuga võib kindlalt seostada vaid ühte friiskahli katket , nimelt TM 

A 178: 8614 (joon. 218 ja 201), mis leiti I keskaegse elamu ruumi G täitekihtide 

kolmandast meetrist. Kõnesoleva katkendi puhul on paljuski tegu unikaalse kahlileiuga, 

kuna analoogse dekooriga barokkstiilis friiskahleid pole varem Tartust leitud. Savi- ja 

glasuurikoostise põhjal on katke liigitatav I toodangugrupi alla (vt ka Tvauri, Metsallik 

2007: joon. 20: 3). Vaatepinna ilustamiseks on kasutatud horisontaalselt jooksvat lõputut 

tapeetmustrit. Fragment pärineb friiskahli ülemisest vasemast nurgast ning sel on ülemises 

servas üheastmeline 8 mm laiune ääristus. Tõenäoliselt oli selline raamistus ka friiskahli 

alumises servas. Friiskahli ristkülikukujulise keskvälja ilustamiseks on kasutatud 

olemasoleva leiu põhjal madalreljeefseid hambulise õielehe servaga stiliseeritud 

rukkililleõisi, mida ümbritsevad vähemalt friiskahli ülemises servas 4–6 mm laiused 

poolringkaar ääristused, mille teostus on analoogne plaatkahlite omadele (vt joon. 199, 

200: 1, 203 ja 204). Üldiselt on friiskahli valmistamisvõtted olnud üsna sarnased 

plaatkahlite omadele. 

 

Tapeetmustriga musta tornahju ehisdetailide hulka kuuluvad kahest poolest koosnevad 

marjakobarakujulised kroonnurgakahlid , millele analoogseid tarvitati ka eespool 

käsitletud barokse musta tornahju kaunistamiseks. Ainuke käsitlusaluse ümartornahjuga 

kindlalt seostatav kroonnurgakahli katkend TM A 178: 5560 (joon. 219) leiti II 
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keskaegsest hoonest ehk ruumist D ning see omab leiuandmeid: sügavus kuni 180 cm. 

Eeltoodu tõendab seda, et I keskaegse elamu ehk ruumid A, B, C ja G ning II keskaegne 

elamu pidid olema täidetud samaaegselt, kuna muidu ei saaks nende täitekihid sisaldada 

ühe ja sama barokse ümartornahju lammutusriismeid. Savi- ja glasuurikoostise põhjal 

kuulub vaadeldav kroonnurgakahli katke II toodangugruppi, kuid selle savimassis oli 

võimalik ilma optiliste abivahenditeta näha ka peent kivipurdu. 

 

Üks nimetatud kroonnurgakahli savikoostisele täpselt analoogse koostisega punasavinõu 

(TM A 178: 5630, 6175, 6177, 6540) on teada II keskaegsest hoonest ja I keskaegse 

eluhoone ruumist C leitud katkete põhjal (joon. 220). Peene kivipuru järgi võiks savinõu 

kuuluda samuti Rehni pottsepatöökoja toodangu hulka ning olla seega ajandatav 

analoogselt tapeetmustriga musta tornahju detailidele. Säherduse servaprofiiliga 

punasavinõusid pole ka teada keraamikavalmistuspraagi hulgast, mis leiti 1993. aastal 

Tartu Uspenski apostliku õigeusu kiriku preestrimaja eest (vt Tvauri, Metsallik 2007: joon. 

10 ja 11). Olgu veel lisatud, et eelmainitutega ühtisid savikoostiselt ka barokkstiilis 

taimornamendiga roheliselt tornahju plaatkahlite katked TM A 178: 7707 ja 7705 (joon. 

221: 1, 2, 3, 4), mis polnud saanud tulekahjustusi täitekihi põlengu käigus. Nagu eespool 

öeldud, kujutab barokne taimornamendiga roheline tornahi endast Tartu kohaliku 

kahlitoodangut, millest parimaks tõendiks on kõnesoleva ahju juurde kuuluvad 

kroonkahlid, millel võime näha Tartu linnavapi stiliseeringut (joon. 222). 

 

Tõenäoliselt võib käsitlusaluse ümartornahjuga – II toodangugrupile omase – savi- ja 

glasuurikoostise põhjal seostada ka ühte G-ruumi täitekihtidest leitud, pottsepakedral 

valminud punasavitoru TM A 178: 6609, 6663/1/2/3, 8042,56 mille välispinnale on ette- 

või glasuuripõletuse käigus voolanud ja tilkunud metalse läikega, musta glasuuri (joon. 

223: 1, 2). Vaatlusaluse leiu savikoostises esines ka peenikest kivipurdu, kuid seda pole 

just palju. Toru välispinnal on intensiivne kedramuster ning selle horisontaalvagudes 

esineb mitmes kohas jälgi punasest ahjusavist, mis viitab toru pärinemisele ümartornahju 

sisemusest. Selliseid suitsutorusid on mainitud ka kirjalikes allikates, näiteks ühes 

Stralsundi 1599. aastast pärinevas arves on pottsepp küsinud 70 kahli, ühe toru (materjali 

pole nimetatud, kuid ilmselt on tegemist saviga) ja savi (mõeldud on ilmselt tavalist 

                                                 
56 On raske öelda, mis meetrist vaatlusaluine punasavitoru leiti, kuna selle katke TM A 178: 6609 omab 

leiuandmeid: “C-ruumi 1. meeter”, katke TM A 178: 6663 (kokku 16 fragmenti): “C- või G-ruum 1. 
meeter” ning katke TM A 178: 8042: “G ~ 180 cm sügav ehituspraht”. Kuna C-ruumi kaevati vaid 1. 
meetri jagu ning seda jaanuaris, kahtlustaks pärinemist G-ruumi täitekihist. 
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ahjusavi) eest 9 marka ja 15 šillingit kaasa arvatud ladujatasu ja parve ülesõit (Hoffmann 

2005a: 59–60). 

 

Savitoru valmistati ilmselt kedra abil linttehnikas, kusjuures välispinna puhul rõhutati 

kedramustrit tahtlikult (joon. 223: 1), sisepind seevastu jäeti lihtsalt laineliseks (joon. 223: 

2). Suitsutoru suuava laius on ühtlustatud seestpoolt šablooni abil ning seda on tehtud 

ilmselt ajal, mil toru oli juba kedralt võetud, kuid polnud veel päris kuiv. Eelkirjeldatud 

toimingu põhjal võidi selliseid suitsutorusid ümartornahju ladumisel pista otsapidi üksteise 

sisse. Vastasel juhul poleks osutunud ka vajalikuks nende suuavade mõõtmete 

ühtlustamine. Torude jätkukohtade tihendamiseks kasutati tõenäoliselt tavalist ahjusavi. 

Mainimisväärne on ka see, et selle savitoru sisepinnal esineb kohati tahma, mida samas 

välispinnal ei leidu. Suitsutoru suuava läbimõõduks sai välispinnalt mõõdetud umbes 18,5 

cm ning sisepinnalt umbes 16,5 cm. Toru külje paksus oli 7–10 mm, kusjuures see oli 

allapoole õhenev, olles katke TM A 178: 10 815 põhjal kohati 6 mm. Savitoru kõrgus oli 

katke TM A 178: 6663 põhjal otsustades vähemalt 23,3 cm, kuid toru algne kõrgus jääb 

siiski selgusetuks, nagu ka selle alumise serva kuju. Eelkäsitletud toruga võib olla seotud 

ka fragment TM A 178: 5544 (joon. 224: 1, 2). Oletatava savitoru katke serv on pööratud 

väljapoole ning selle külje paksus on 6 mm. Igal juhul on nimetatud katke savi- ja 

glasuurikoostis (metalse läikega must glasuur on voolanud selle välispinnale) ühtiv 

savitoru enda omaga. Täpselt sama võib väita ka katkendi TM A 178: 7921 kohta, kuid 

seos savitoruga tundub siiski vähe tõenäoline. 

 

Ülevaatlikult võib praeguse Uspenski kiriku krundil paiknenud pottsepatöökoja nn I 

toodangugrupi alla liigitada 15 eri ahjukahli katkendid (TM A 178: 318, 9275; 319, 7824, 

8727; 1386; 2109–2111; 2114; 2117–2118; 5362; 6150, 6331; 6264; 8614 ja 8266–8267) 

ning II toodangugrupi  alla 7 eri ahjukahli katked (TM A 178: 5560; 6265; 7832; 7833, 

8126; 7834–7835 ja 8737), millest tulenevalt oli tapeetmustriga must tornahi I ja II 

keskaegse hoone täitekihtides esindatud kokku 22 eri kahli katkega. Oletatavasti võisid II 

toodangugrupi kahlid olla I grupi omadest kallimad ning leida kasutust näiteks 

ümartornahju esiküljes, kuid ahjutorn ise oli ilmselt tervenisti laotud II toodangugrupi 

tornkahlitest. Tähelepanekuna olgu lisatud, et kummagi toodangugrupi puhul kattuvad just 

plaat- ja servakahlid, mis mõlemad pärinevad barokse ümartornahju alaosast. Plaat- ja 

servakahlite reljeefiteravuse nagu ka rumpadel oleva riidejäljendi võib lugeda ühtivaks, 

kuid savi- ja glasuurikoostise erinevaks. 
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Võrreldes barokse musta ja tapeetmustriga musta tornahju tornkahlite valmistamisvõtteid 

(võrdle joon. 168, 175 ja 207: 1, 2) ilmneb, et nende valmistajaks ei olnud tõenäoliselt 

sama pottseppmeister, kuna nende teostused on liiga erinevad, kuid hoolimata sellest 

pärinevad need siiski samast pottsepatöökojast. Oletatavasti on barokne must tornahi 

valminud enne tapeetmustriga musta tornahju, millest tulenevalt võis esimesena nimetatud 

ümartornahju valmistajaks olla näiteks Johann Rehn ise, kuid teise omaks mõni teine 

potissepp, kes töötas koos temaga samas pottsepatöökojas. Väljapakutud versioon polegi 

nii ebareaalne, kuna näiteks 1707. aastal on mainitud nelja Tartu pottseppmeistrit, kellest 

Christian Sahm ja Jürgen Werner (Piirimäe 1983: 69) asustati maikuus ajutiselt ümber 

Moskvasse. Esimese küüditamislainega Tartust väljasaadetud 279 inimesest olid 50 

käsitöölised (Piirimäe 2003: 39). Peale kahe eelmainitud pottseppmeistri ümberasustamist 

jäi veel Tartusse Johan Rehn, kes oli ilmselt juba nii vana, et ei suutnud enam iseseisvalt 

töötada ning pottseppmeister John Pahl koos oma selliga (Piirimäe 1983: 69). Konrad 

Straussi järgi on pottseppmeister John Pahli (Joh. Pohli) mainitud juba 1693. aastal ning 

kolm aastat enne teda, ühte Nicolai Wulfi  nimelist pottsepa või selli (Strauss 1969: 152). 

Arvatavasti Nicolai Wulf 1707. aastal mainitud nelja pottseppmeistri hulka ei kuulunud 

ning ta polnud ka John Pahli sell, kuna teda on mainitud kolm aastat enne meistrit ennast. 

John Pahl on arvatavasti juba alates 1693. aastast Tartus pottsepana tegutsenud ning suure 

tõenäosusega töötanud pottsepatöökojas, mis varem kuulus Johann Rehnile või kuulus ka 

edasi (?). 

 

Bürgermeister Wybersi poolt 1656. aastal koostatud Tartu kodanike nimekirjas on vaid 

kaks saksa pottseppmeistrit (Piirimäe 1983, 69), seega pidi meistrite arv hakkama umbes 

17. sajandi esimesest veerandist kasvama ning jõudma 1707. aastaks neljani. 1656. aasta 

nimekirjas nimetatud saksa meistriteks võisid Straussi järgi olla 1633. aastal nimetatud 

Gabriel Tepner ning temast viis aastat hiljem nimetatud Claus Blank (Strauss 1969, 152), 

kuid see ei pruugi ilmtingimata paika pidada, kuna näiteks Johann Rehni pole Straussi 

nimekirjas kordagi mainitud, ometi on ta juba hiljemalt 1684. aastast Tartus tegutsenud ja 

peale tarbenõude ka ahjukahleid valmistanud, nagu tõendab 1909. aastal baltisaksa 

ajalooharrastaja Richard Otto kaevamiste käigus Uspenski kiriku krundilt leitud ratsaniku 

kujutisega savimatriits (Tvauri, Metsallik 2007: 160; vt joon. 2). Märkusena olgu lisatud, et 

Tartust pole siiani leitud ühtegi selle matriitsiga vormitud plaatkahlit, mis on üsna imelik, 

kuna võimalusi selle kasutamiseks oli umbes 20 aastat. Selgusetuks jääb see, mis aastast 
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hakkasid Tartus tegutsema pottseppmeistrid Christian Sahm ja Jürgen Werner, kuna 

Strauss pole neid kordagi maininud (Strauss 1969: 152). Samuti pole teada, kas või 

missugust tarbe- ja ehituskeraamikat nad valmistasid ning kus nad täpselt töötasid. 

Pottsepp Johann Rehn küüditati 1708.57 aastal Venemaale Vologdasse, kus ta 1711. aastal 

71 aasta vanuselt suri (Tvauri, Metsallik 2007: 164), kuid kirjalikes allikates on ka 

andmeid ühe pottseppmeistri kohta, kes admiral Apraksini käsul koos teiste 

meistrimeestega (kokku 17 inimest) Pihkva kaudu Voroneži poole saadeti (Laidre 2008: 

658). Voroneži poole saadetud pottsepa puhul võis tegu olla John Pahliga, kuna meistrid 

Christian Sahm ja Jürgen Werner asustati juba enne Rehni ja Pahli ümber. 

 

Ilmselt ongi barokkstiilis tapeetmustriga musta tornahju valmistajaks pottseppmeister John 

Pahl, kuna tema tegevuse algusaeg kattub eespool väljapakutud ümartornahju 

dateeringuga, milleks on 17. sajandi viimane veerand. Johtuvalt valmistamisvõtetest võib 

selle ümartornahju valmistajana pottsepp Johann Rehni välistada, kuna tapeetmustriga 

musta tornahju detailide valmistamisvõtted on täiesti erinevad barokse musta tornahju 

detailide valmistamisel kasutatutest. Ahju, näiteks tapeetmustriga musta tornahju 

valmistamine oli suur töö ning ei saa välistada, et ühes pottsepatöökojas võis samaaegselt 

töötada vähemalt kaks pottseppa näiteks Johann Rehn ja John Pahl ning neile veel lisaks 

üks sell, kuid see on vaid allakirjutanu hüpotees. Unustada ei tohiks ka seda, et Uspenski 

kiriku krundil asunud pottsepatöökojas valmistati ühtaegu nii ehitus- kui ka 

tarbekeraamikat, millest tulenevalt oleks kogu selle töö maht olnud vaid ühe pottsepa jaoks 

liiga suur. Arvesse tuleb võtta ka seda, et 17. sajandi teisel poolel oli ka juba laotud 

arvukaid kahhelahje, mis olid valminud kohaliku toodanguna. Olgu lisatud, et viimased 

importkahhelahjud – roheline moresk-ornamendiga ahi ja heleroheline pühakutega kastahi, 

mis Lutsu 2 hoonest leiti, on ajandatavad umbes 17. sajandi teise veerandisse. 

 

Kõike kokkuvõttes võib öelda, et tapeetmustrist oli saanud 17. sajandi lõpus üsna 

populaarne dekoor, mida on praegustel andmetel kasutatud vaid Tartu barokkstiilis 

ümartornahjude ilustamiseks. Tapeetmustrite jaoks tarvitatud taimed ja lilled olid sageli 

nõrgalt või tugevalt stiliseeritud ning teravovaalsete väljade jaoks kohandatud. Kokku on 

tapeetmustriga mustalt tornahjult Lutsu 2 leiuainese põhjal teada katkeid 22 eri ahjukahlilt 

– 13 plaat-, 4 torn-, 3 serva-, 1 friis- ja 1 marjakobarakujuliselt kroonnurgakahlilt. Barokse 

                                                 
57 18. veebruaril 1708 küüditati Tartust kokku 824 inimest, kelle hulgas oli nii lapsi, vanureid kui ka haigeid 

(Piirimäe 2003: 39). 
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ümartornahju alaosa ladumiseks kasutati plaatkahleid mõõtmetega 17,5 × 17,5 cm. 

Plaatkahlite tapeetmuster koosnes ilmselt kolmest erisugusest taimemotiivist, mille 

jätkukohtade kohakuti jäämiseks tuli plaatkahlid ahjuseina laduda sümmeetriliselt. 

Tapeetmustri tuumiku moodustasid kolm horisontaalselt jooksvat taimemotiivirida, millest 

igaüks koosnes ühest ja samast lõputult korduvast motiivist. Tornkahlitel kordus 

tapeetmuster ideaalis lõputult vaid kolmes tornkahlireas ning seda vertikaalses suunas, 

kuid vaatlusaluse barokse ümartornahju ülaosa ladumisel seda eirati, kuna ahjutorn oli 

laotud ebasümmeetriliselt. Eelnimetatud ladumisviisi tõendavad tornkahlite toetusrantide 

keskosas olevad kumerused, mis sümmeetriliselt laotud ahjutornidelt pärinevatel 

tornkahlitel puuduvad. Rekonstrueeritud barokse ahjutorni läbilõike põhjal oli selle 

läbimõõt umbes 34 cm, millest tulenevalt oli ümartorn korrapärase silindri kujuga. 

Baroksete serva- ja friiskahlite vaatepindade ilustamiseks oli kasutatud horisontaalselt 

jooksvat lõputut tapeetmustrit. Ümartornahju ehisdetailide hulka kuuluvad kahest poolest 

koosnevad marjakobarakujulised kroonnurgakahlid. Barokkstiilis tapeetmustriga musta 

tornahju ladumiseks oli tarvitatud praeguse Uspenski kiriku krundil paiknenud Rootsi-

aegse pottsepatöökoja I ja II toodangugrupi ahjukahleid. I toodangugrupi kahlite 

põletamisel valitses Rehni pottsepatöökoja põletusahjus ebaühtlane põletustemperatuur, 

kuid II toodangugrupi puhul oli see ühtlane. Kummagi toodangugrupi ahjukahlite 

valmistamisvõtted olid ühtivad. Arvulises mõttes oli II toodangugrupp Lutsu 2 leiuaineses 

selges vähemuses. Arvatavasti olid II toodangugrupi ahjukahlid esimese omadest seoses 

parema kvaliteediga kallimad. Barokse tapeetmustriga musta tornahju valmistajaks on 

ilmselt pottseppmeister John Pahl ning ümartornahi ise on tõenäoliselt ajandatav 17. 

sajandi viimasesse veerandisse ehk Rehni pottsepatöökoja viimasesse tegevusperioodi. 

 

Ühe servakahli abil õnnestus tõendada, et täitekiht, mida kasutati peamiselt B-1-ruumi ja 

A-ruumi 1. meetri täitmiseks põles kohapeal enne seda, kui see kühveldati vastavate 

ruumide täitepinnase meetritesse. Täitekihi põleng pidi toimuma ajal, mil A-ruumi 1. 

meetrist oli täidetud juba umbes 50% ning B-1-ruum oli veel suuremalt jaolt umbes 3. 

meetrini täitmata. Tapeetmustriga must tornahi tõendab, et I keskaegne elamu ehk ruumid 

A, B, C ja G ning II keskaegne elamu ehk ruum D pidid olema täidetud samaaegselt, kuna 

muidu ei saaks nende 18. sajandi esimese poole täitekihid sisaldada ühe ja sama barokse 

ümartornahju lammutusriismeid. Käsitletud barokse ümartornahju uurimistulemused 

oleksid olnud küllap paremad, kui I keskaegse elamu ruum C oleks kaevatud lahti 

tervenisti ning mitte ainult piiratud mahus. Seoses C-ruumi kasinate arheoloogiliste 
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uuringutega läks kaotsi palju väärtuslikke andmeid, mis oleksid võib olla isegi 

võimaldanud ümartornahju välisilme täieliku rekonstruktsiooni. 

 

 

5.6. C- ja G-ruumi sini-valge fajanssglasuuriga reljeefkahlileiud 

 

Lutsu 2 leiuaines sisaldab kokku kolme mõõtmetelt tagasihoidlikku reljeefkahli katket, 

mille dekoor on kaetud sini-valge glasuuriga. Aldur Vungi järgi tulid ahjukahlid, mille 

ilustamiseks kasutati tinavalge ja koobaltsinise kombinatsioone moodi koos 

fajansstoodetega ning neid on teada juba 16. sajandi lõpust. Eesti ja Läti aladel jäi nende 

levik peamiselt 17. sajandi esimesse poolde (Vunk 2006: 83). Konrad Straussi järgi pole 

16. sajandil koobaltsinise, mangaanvioletse ja tinasisaldusega valge glasuuri kasutamine ei 

kahlite ega ka tarbenõude valmistamisel jälgitav (Strauss 1969: 177). Šveitsis on peetud 

näiteks sini-valgete ahjude valmistamist paralleelarenguks „normaalsete“ roheliseks 

glasuuritud ahjude kõrval. Teiseks paralleelarenguks on nn mustad ahjud, mille tumepruun 

või tumeroheline pliiglasuur sageli mustana tundub (Roth Heege 2007: 377). 

 

17. sajandi keskpaigas leidis aset Delfti impordi suurenemine, mis tõi kaasa pikema 

üleminekuperioodi sini-valge glasuurivärviga maalitud reljeefkahlitelt ainult siniselt 

maalitud fajanss-kahlitele (Strauss 1969: 187). Delft oli üks peamiseid sini-valge 

keraamika tootmiskohti ning see asetses Rotterdami ja Haarlemi sadama lähedal. Esimesed 

sini-valged keraamikatooted valmisid seal juba aastal 1611 ning neid hakati nimetama 

asukoha järgi Delfti fajansiks (Rohlin 2003: 49). Fajansi tootmisel kasutati heledat savi ja 

valget tinaglasuuri, mille peale kanti koobaltsinine maaling. Enne glasuuripõletust toimus 

maalingu ülepritsimine läbipaistva pliiglasuuriga, et saada toodetele kõrgläikelist 

portselanisarnast pealispinda (samas: 51). Mainitud üleminekuperioodi võib asetada 1660. 

aastatesse, kuid puhas reljeefkahhel pidas nende kõrval veel kaua vastu (Strauss 1969: 

187). 

 

Selline üleminekuperiood pole aga Tartu Lutsu 2 kahlileidude põhjal selgelt täheldatav, 

sest hilisemad siniselt maalitud fajanss-kahlite katkendid ja simsitükid on kindlalt 

tagasiviidavad 1755. aasta eelsesse aega ning nende puhul on valdavalt tegu 18. sajandi 

esimesel poolel laotud siniselt maalitud fajanss-kahhelahjude ülejääkidega, põhiliselt 

simsitükkide (joon. 228, 239, 240: 1, 2 ja 241: 1, 2) harvemini plaat- või nurgakahlite 
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(joon. 238) kujul, mis on täitekihtidesse sattunud. Lutsu 2 vahetult enne 1755. aastat 

ladestunud täitekihtide Rootsi-aegsete ahjukahlite põhimassi kasutusaeg on laias laastus 

asetatav hiljemalt 17. sajandi teise poolde või 18. sajandi algusesse (aega enne aastat 1708) 

ning eelmainitud ajavahemikul kasutust leidnud sinise maalinguga fajanss-kahhelahjude 

lammutusriismeid täitekihid endas ei sisaldanud. 

 

Üldiselt kaldun Lutsu 2 leiuainese põhjal arvama, et üleminek sinise maalinguga fajanss-

kahhelahjudele oli Tartu linna puhul küllaltki järsk ning leidis aset millalgi 18. sajandi 

esimesel poolel. Põhjendada annab seda ka sellega, et Tartu linna kohalik kahlitoodang, 

näiteks Johann Rehni töökoja toodang, mille moodustasid 17. sajandi lõpus põhiliselt 

barokkstiilis mustaks või juba harvemini roheliseks glasuuritud reljeefkahlid, lõppes seoses 

Põhjasõja puhkemise ning hiljemalt 1704. aasta piiramisega ja selliste ahjukahlite 

valmistamistraditsioon katkes sootuks. See võis aga avada tee siniselt maalitud 

importkahlitele. Selle kohta, et Tartus oleks hakatud 18. sajandi esimesel poolel sinisega 

maalitud fajanss-kahleid valmistama arheoloogilises aineses tõendeid pole. 

 

Esimene sini-valge fajanssglasuuriga ilustatud reljeefkahli katke TM A 178: 6318 (joon. 

225) tuli päevavalgele I keskaegse elamu ruumi C (joon. 2) täitekihtide esimesest meetrist 

ning selle puhul on tegu friiskahli nurga katkega. Vaadeldava friiskahli laiematel külgedel 

oli lihtne 1,4–1,5 cm laiune üheastmeline raamistusliist ning kitsamatel külgedel see 

puudus. Madalreljeefse friiskahli katkendi glasuur on tinavalge ja koobaltsinise 

kombinatsioon, mille puhul on esiteks terve friiskahli pind kaetud valge glasuurivärviga 

ning seejärel on kaetud kõrgem reljeef sinise glasuuriga, mis on kantud otse valgele 

aluspinnale. Kererandi kohta võib öelda seda, et see oli kinnitatud nii sisemise kui ka 

välimise kinnitussavilindi abil. Vaatlusaluse friiskahli puhul võib oletada eelkõige importi 

ning selle kasutusaeg peaks jääma 17. sajandi teise poolde. Lutsu teatrimaja alla on see 

sattunud ilmselt koos C-ruumi tarbeks üles kaevatud täitekihiga. 

 

Kaks järgmist ahjukahli katket, mille dekoor on ilustatud rikkaliku värvilise sini-valge 

fajanssglasuuriga, pärinevad mõlemad I keskaegse elamu ruumist G (joon. 2). Kõnesoleva 

ruumi täitekihtide esimesest meetrist leitud tapeetmustriga plaatkahli katkendit TM A 178: 

6349 (joon. 226) võib lugeda üheks võtmeleiuks. See on küll ainuke selline lõputu 

mustriga madalreljeefne fajanssglasuuriga ilustatud ahjukahli katke, mis teada on, kuid see 

pakub soodsaid võimalusi dateerimiseks, kui seda kõrvutada mustade, tapeetmustriga 
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plaatkahlileidudega (joon. 199, 203 ja 204), mida on teada nii I kui ka II keskaegse elamu 

täitekihtidest. Tapeetmustriga plaatkahleid glasuuritigi reeglina peamiselt mustaks, sest 

alles 17. sajandi teisel poolel algas nende valge aluspinnaga reljeefide siniseks 

glasuurimine, kuid seda tehti ka vastupidises järjekorras, nagu ka vaadeldava kahlileiu 

korral (vt joon. 226). Muuhulgas algas sel ajal ka kahliplaatide stiliseeritud nelkide ja 

taimelehtedega katmine (Strauss 1969: 179), millest esimest kohtab ka käsitlusaluse 

reljeefil. Glasuurimisel kaeti esiteks terve plaadipind tumesinise koobaltglasuuriga ning 

seejärel reljeefi madalam pind tinavalge glasuuriga. 

 

Seoses arutlusel oleva plaatkahli tinavalge glasuuritooniga tundub mainimisväärne see, et 

sellele identse tooniga valge glasuuri pritsmeid esineb barokkstiilis musta tornahju  

servakahli kererandi katkendi (TM A 178: 6330) välispinnal (võrdle joon. 226 ja 189). 

Eriti viimase varal tundub tõenäoline nende pärinemine seesamast pottsepatöökojast, kuid 

seda jaatab ka madalreljeefi ühtivus barokkstiilis tapeetmustriga musta tornahju 

plaatkahlite omaga (võrdle joon. 226, 199 ja 203). 

 

Kuna plaatkahli (TM A 178: 6349) aluspind oli kaetud tumesinise glasuurivärviga, on 

sellele kantud valge glasuur omandanud huvitava hallika tooni (vt joon. 226). Tõenäoliselt 

osutus selline kahliplaadi glasuuridega katmise järjekord lihtsamaks, kui oli seda terve 

aluspinna katmine valge glasuurivärviga ning seejärel kõrgema reljeefi katmine tumesinise 

koobaltglasuuriga. Selle sini-valge reljeefkahli sisepinnal puudub näiteks tapeetmustriga 

musta tornahju plaatkahlitele vägagi iseloomulik riidejäljend ning selle murdekohad on 

valdavalt täiesti nürid või kohati lausa siledaks kulunud. Maha on kulunud ka osa 

koobaltsinise glasuuriga kaetud olnud kõrgemast reljeefist, mida võib interpreteerida, kui 

märki veeremisest. Usutavasti on see katkend kusagilt Tartu linnast koos täitekihiga üles 

kaevatud ning ehitusjärgus olevasse tänapäevani säilinud Lutsu 2 hoonesse veetud. Seega 

on see üksik, kuid see eest informatiivne katke kahtlemata välja rebitud oma algsest 

ladestumiskontekstist. Seda tõsiasja kinnitab ka see, et ühtegi teist tapeetmustriga sini-

valge fajanssglasuuriga ilustatud plaatkahli katket, mis läheks mainituga kokku või 

pärineks mõnelt teiselt analoogselt eksemplarilt, leitud pole. Käsitletud tapeetmustriga 

plaatkahli katkendi võib ilmselt dateerida 17. sajandi viimase veerandiga, kuna see tundub 

olevat samaaegne eel arutletud baroksete ümartornahjudega. 

 

G-ruumi sini-valgetest kahli katketest teine TM A 178: 5394 (joon. 227) pärineb 
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täitekihtide teisest meetrist ning see on omistatav nurgakahlile, mille glasuur kujutab 

endast koobaltsinise ja tinavalge kombinatsiooni. Glasuurimisel on aluspind kaetud esmalt 

sinise glasuurivärviga ning seejärel on osad reljeefi elemendid, näiteks raamistus, kaetud 

veel omakorda valge glasuuriga. Reljeefi poolest eriti esiletõusvaid omapäraseid elemente 

nii väikse katkendi põhjal tuvastada paraku ei anna. Mainimist väärib aga see, et 

nurgakahhel on põletatud küllaltki kõrgel temperatuuril ning kahliplaadi vormimisel on 

kasutatud riidelappi. Nähtavasti jääb käsitletud nurgakahli kasutusaeg 17. sajandi teise 

poolde, sest varasemate ahjukahlite puhul üldreeglina värvilist glasuuri ei tarvitatud. 

 

Üldiselt muutuvad värvilised sini-valged reljeefahjud juba 17. sajandi lõpust 

haruldasemaks, sest barokiajal kasutusele tulnud opaakne valge tinaglasuur, mida sai 

maalimisalusena kasutada, suretas tasapisi reljeefiilustuseks kasutatud ornamendid välja 

(Tunzelmann von Adlerflug 1933: 10). Tinaglasuurile tehtud sinise maalingu korral sai 17. 

sajandi pottsepp igal ajal kiiresti motiive ilma suuremate lisakulutusteta tellija soovide 

järgi vahetada. Valge tinaglasuur oli Baltikumi pottseppadele juba varemgi tuntud, enne 

kui nad imporditud fajansskeraamika mõjul õppisid, et tinaoksiidvalget saab peale 

glasuurivärvi ka maalimisalusena kasutada (Strauss 1969: 186). 18. sajandi algusele on 

juba küllaltki omane siledate valgeks glasuuritud pindade ilustamine sinise maalerliku 

dekoratsiooniga, mis andis ahjudele hoopis teistsuguse väljanägemise. Plastilised ilustused 

ilmuvad nüüd vaid veel mõningatel eriti esiletõusvatel ahjuosadel, näiteks 

nurgakaunistustel või kroonidetailidel, lisaks asetseb ahjude kunstiline tähendus nüüd peale 

ülesehituse ka nende maalerlikus välisilustuses (Tunzelmann von Adlerflug 1933: 10). 

 

Alapeatüki kokkuvõteks võib öelda, et Lutsu teatrimaja leiuaines kätkes kolme eri sini-

valge fajanssglasuuriga ilustatud reljeefkahli katket, mille alusel saame rääkida kolmest 

erinevast 17. sajandi teise poole sini-valgest reljeefkahhelahjust, millest vähemalt ühe 

kahlid on valminud kohaliku toodanguna. Kõnesoleva leiuainese põhjal ei esinenud sini-

valgeid reljeefahje Tartus just tihti, kuid oleks ka ennatlik vaid kolme leiu põhjal 

lõppjäreldust teha. Delfti impordi suurenemisega 17. sajandi keskpaigas alguse saanud 

üleminekuperiood sini-valgetelt reljeefkahlitelt sinisega maalitud siledatele fajanss-

kahlitele polnud Lutsu teatrimaja kahlileidude põhjal selgelt täheldatav. Lutsu 2 leitud 

sinisega maalitud fajanss-kahlid on arvatavasti kõik pärit 1755. aasta eelsest ajast. Üldiselt 

tundub üleminek vaadeldava leiuainese põhjal olnud olevat küllaltki järsk ning on aset 

leidnud millalgi 18. sajandi esimesel poolel. Kahe sini-valge reljeefkahli katke puhul oli 
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täheldatav kõigepealt aluspinna täielik katmine sinise glasuurivärviga ning seejärel valge 

glasuuriga ning ühe katke korral vastupidine. Üldiselt muutuvad sini-valged reljeefahjud 

17. sajandi lõpust haruldasemaks ning 18. sajandi algusele on juba omased sinise 

maalinguga fajanss-kahhelahjud. 

 

 

Üldkokkuvõte 

 

Käesoleva peatüki lõpetuseks võib öelda, et rootsiaegsetel figuraalkahlitel kujutati sageli 

evangeliste, kuid levinud olid ka Maarja Magdaleena ning Ristija Johannese ja Jumala talle 

reljeefpildiga plaatkahlid, millest viimaseid on Tartusse sisseveetud Saksamaalt 

Mecklenburg-Vorpommernist. Sellised, Läänemere piirkonnas laialt levinud Uue 

Testamendi ainelised pilditeemad sobisid hästi luterlikku miljöösse. Ühe kohaliku 

kahlitoodanguna valminud Markuse-kahli (TM A 178: 827, 3674, 3883) põhjal valmistati 

Tartus evangelistikujutistega plaatkahleid ka veel 17. sajandi viimasel veerandil ehk ajal, 

mil laoti juba barokseid ümartornahje. 

 

Peale pühakute ja evangelistide tarvitati rootsiaegsete ahjukahlite ilustamiseks ka 

madalreljeefseid lillevaase portaalides (joon. 121). Säherdused dekoorid olid Baltimaades 

küllaltki levinud nagu tõendavad ka Läti ja Leedu kahlileiud ning suhteliselt kasinad Tartu 

leiud. Igal juhul omasid sellised baroki mõjudega ornamendimotiivid Tartus 17. sajandil 

teatud populaarsust. Järelduste tegemine kõnesoleva ahju konstruktsiooni kohta niivõrd 

katkendliku materjali põhjal võimalikuks ei osutunud. 

 

Juuditi ja Olovernese pea reljeefidega ahjukahlite kasutamine originaalkujul pole enam 

Rootsi ajal jälgitav, küll on aga jälgitav nende ajastukohaste edasiarenduste tarvitamine 

(joon. 143), mille saamiseks on omavahel kombineeritud nii roomlase Gaius Mucius 

Scaevola kui ka Juuditi graafiline eeskuju. Eelviidatud antiiksõduri ja maharaiutud pea 

reljeefiga nurgakahli kitsaskülg pärineb figuraalkahlilt, mille keskpildil oli portreteeritud 

kas Gustav II Adolfit või Karl XI. Kõnesoleva kahliseeria puhul on ilmselt tegu impordiga, 

mis võib pärineda Tallinnast. 

 

Tüpoloogilised nooremad barokkstiilis ümartornahjud olid ilmselt Tartus üsna laialt 

levinud, kuna need olid ainuüksi Lutsu teatrimaja täitekihtides esindatud vähemalt kolme 
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eri ahju lammutusriismetega. Arutletud ahjude põhjal jäi nende korrapäraste silindri 

kujuliste ümartornide läbimõõt vahemikku 29,5–34 cm. Rekonstrueeritud barokse musta 

tornahju kolme kahlirealise ümartorni kogukõrguseks ilma kroonita oli umbes 58,5 cm. 

Tüpoloogiliselt nooremate ümartornide ladumisviisidest olid jälgitavad nii sümmeetriline 

kui ka ebasümmeetriline. Mõlemal käsitletud ümartornahjul oli liigendatud alaosa, mis 

koosnes, madalreljeefsetest samase dekooriga barokk-kahlitest. 

 

Barokkstiilis musta tornahju alaossa olid plaatkahlid laotud tõenäoliselt 

ebasümmeetriliselt, kuid tapeetmustriga musta tornahju alaossa see-eest sümmeetriliselt. 

Sümmeetriline ladumisviis oli eelkõige seotud selle ahju ilustamiseks tarvitatud 

tapeetmustriga, mille tuumiku moodustasid kolm horisontaalset taimemotiivirida, millest 

igaüks koosnes ühest ja samast lõputult korduvast motiivist (joon. 204). Kõnesoleva ahju 

tornkahlitel kordus tapeetmuster ideaalis lõputult vaid kolmes tornkahlireas ning seda 

vertikaalses suunas, kuid konkreetse ümartornahju ülaosa ladumisel seda eirati. Mõlema nii 

barokse musta kui ka tapeetmustriga musta tornahju alaosa liigenduseks olnud serva- ja 

friiskahlite vaatepindade kenastamiseks oli tarvitatud madalreljeefset horisontaalselt 

jooksvat lõputut tapeetmustrit. Kummagi tornahju ehisdetailide hulka kuulusid 

marjakobarakujulised kroonnurgakahlid, mille kasutamine oli jälgitav ka barokkstiilis 

taimornamendiga rohelise tornahju korral. Kõik kolm Lutsu teatrimajast leitud barokkstiilis 

ümartornahju olid valminud Johann Rehni pottsepatöökojas ning neist vähemalt kaks on 

17. sajandi viimasest veerandist. 

 

Tapeetmustrite populaarsuse tõusust 17. sajandi lõpus annavad tunnistust ka Johann Rehni 

pottsepatöökoja toodangu sortimenti kuuluvad sini-valged reljeefkahlid (joon. 226), mille 

dekoor on identne barokkstiilis tapeetmustriga musta tornahju plaatkahlite omaga (joon. 

199 ja 203). Säherduste tapeetmustrite jaoks tarvitatud taimed ja lilled olid tihti nõrgalt või 

tugevalt stiliseeritud ning teravovaalsete väljade jaoks kohandatud. Ülevaatlikult on Lutsu 

teatrimaja leiuainese põhjal jälgitav kolme eri sini-valge reljeefkahhelahju kasutamine 17. 

sajandi teisel poolel. Üldiselt muutuvad sini-valged reljeefkahhelahjud juba 17. sajandi 

lõpust haruldasemaks ning 18. sajandi algusele on juba omased sinise maalinguga 

fajanssglasuuriga kahhelahjud. Lutsu 2 leiuainese põhjal oli üleminek sinise maalinguga 

fajanss-kahhelahjudele küllaltki järsk ning see leidis aset millalgi 18. sajandi esimesel 

poolel. 
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Üldistest tehnoloogilistest parameetritest oli Rootsi-aegsete ahjukahlite korral jälgitavad 

plaadiosa vormimine nii riidelapi abil kui ka ilma selleta. Riidelappe tarvitati eelkõige 

kauni kunstilise teostusega ahjukahlite vormimiseks, kuid nende kasutamine oli jälgitav ka 

sajandi lõpus valminud barokkstiilis ahjukahlitel. Niiskele plaadiosale lisati üldreeglina 

kuiv kererant, mis valmistati pottsepakedral. Selle plaadiosaga kokku liitmisel oli valdav 

sisemise ja välimise kinnitussavilindi tarvitamine. Torn- ja kroonkahlite valmistamisel 

lisati reeglina niiskele plaadiosale niiske toetusrant. 17. sajandi teisel poolel ilmusid 

rootsiaegsetele ahjukahlitele ka esimesed tahumisjäljed. 
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6. II keskaegse elamu kahlileiud 
 

D-ruumi täitematerjali põhiosa moodustavad purunenud (erandina terved) tarbenõud, mille 

hulgas on nii graapeneid (nt TM A 178: 5694, 5708, 5712 ja 6050; vt Kriiska et al. 2011: 

joon. 18: 1, 2, 3, 5), graapenpanne (nt TM A 178: 5565; joon. 234) kaks ühe kõrvaga potti 

(nt TM A 178: 5690; vt samas: joon. 19: 4 ja TM A 178: 5683; vt samas: joon. 19: 3), üks 

tõenäoliselt nelja kõrvaga pott (TM A 178: 5710; vt samas: joon. 19: 2), vaagen (TM A 

178: 5685, 5916, 6049; joon. 232) ja tass (TM A 178: 6054; joon. 233). 

 

II keskaegse hoone ehk ruumi D varemete (vt Kriiska et al. 2010: joon. 14) kohta on 

arvatud, et neid on kasutatud mõnda aega isegi prügi ladustamise kohana (Kriiska et al. 

2011: ?). Seega võib osade eelloetletud punaste savinõude kasutuse aeg ulatuda isegi 18. 

sajandi esimesse poolde (Kriiska et al. 2010: 199), kuid nende valmistusaeg jääb siiski 17. 

sajandisse. 18. sajandile eriomaste punaste savinõude fragmente D-ruumi täitekiht ei 

sisaldanud, kuid neid on see-eest teada I keskaegse elamu ruumi G (joon. 2) täitekihist (nt 

TM A 178: 5462, 7698, 8859; joon. 235, 236 ja 237).58 Kahli ja ahjupottide katkendeid leiti 

D-ruumist suhteliselt vähe, kuid nende hulgas on esindatud nii renessansiaegsed (nt TM A 

178: 5680; joon. 244), baroksed (nt TM A 178: 5560; joon. 219) kui ka 18. sajandi 

keskpaigast pärinev sinise maalinguga fajanss-nurgakahli katke (TM A 178: 5553; joon. 

238) ja fajanss-simsitükk (TM A 178: 5872; joon. 239). Sarnase, kuid mitte päris identse 

maalinguga simsitükke on leitud ka B-1-ruumi täitekihtide 1.–2. meetrist (TM A 178: 

2958; joon. 240: 1, 2 ja 2959; joon. 241: 1, 2). Alust on arvata, et need võivad pärineda 

mõnelt rokokoostiilis kahhelahjult, mis sai laotud enne aastat 1755. Peale tarbe- ja 

ehituskeraamika on D-ruumist teada ka mitmeid sõjandusega seostuvaid leide, nagu 

näiteks Vene-Liivi sõja aegne kivist kahurikuul (TM A 178: 5857; joon. 242) ja Põhjasõja-

aegne malmist pomm (TM A 178: ?; joon. 243), mis oli jäänud lõhkemata. 

 

D-ruumi täitepinnase teise meetri üheks märkimisväärsemaiks kahlileiuks on 

tüpoloogiliselt vanema tornkahli katke TM A 178: 5680 (joon. 244), mis pärineb ilmselt 

hulknurkse või kandilise läbilõikega ahjutornilt. Fragment ise pärineb kas tornkahli 

ülemisest paremast või alumisest vasemast nurgast ning sellele on dekoorivasteid teada 

                                                 
58 Tartu 18. sajandi punase tarbekeraamika puhul on tegu täiesti läbiuurimata materjaliga. Arvukaid selle 

keraamika katkeid on teada näiteks G-ruumi täitekihtidest, kust on leitud ka savinõu TM A 178: 5462, 
7698, 8859. 
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Lätist Bauska linnusest (vt Ose 1996a: joon. 31). Tornkahli keskväljal olevat sümmeetrilist 

nn moresk-ornamenti ümbritseb kaheastmeline raamistusliist ning plaadiosa sisepind on 

vertikaalselt lainjas (joon. 245). Rumba põhjal on potissepp kasutanud plaadiosa 

vormimisel ümara läbilõikega pulgalaadset töövahendit. Tornkahli kererant on kinnitatud 

ainult välimise kinnitussavilindi abil ning plaadiosa sisepinnale on voolanud ettepõletuse 

ajal rohekat glasuuri. Eeltoodu põhjal asetati produktid ettepõletuse ajaks põletusahju 

nõnda, et nende vaatepinnad jäid allapoole. Tornkahli plaadiosa paksus on 1,5 cm. Seoses 

selle tornkahli dekooriga on tähelepanuväärne see, et analoogset oli tarvitatud ka rohelise 

moresk-ornamendiga kahhelahju tüpoloogiliselt nooremate nurgakahlite kitsasküljede 

ilustamiseks. Näiteks moresk-ornamendiga nurgakahli TM A 178: 81, 82, 90, 401 (joon. 

246) korral oli kasutatud tervet reljeefi, kuid nurgakahli TM A 178: 86, 9274 (joon. 247) 

puhul oli see lühendatud ülevalt poolt seoses jalaosaga. Moresk-ornamendiga ahjukahleid 

(joon. 60) on dateeritud näiteks 17. sajandi esimesse poolde (Caune, Ose 2006: 469). 

Nende puhul on Tartu kontekstis valdavalt tegu impordiga ning säherduste dekooride 

vormimiseks tarvitatud sarnase negatiiviga savimatriitse (vt Ose 2008: joon. 1: a, b, c) on 

leitud näiteks Riiast (samas: 143), millest tulenevalt peaks olema tegu Liivimaa kohaliku 

kahlitoodanguga. Eeltoodu põhjal peaks moresk-ornamendiga tornkahli katke TM A 178: 

5680 olema ajandatav ilmselt Poola aega (1582–1625), kuna selliste tüpoloogiliselt 

vanemate tornahjude ladumine Rootsi ajal vähemalt Lutsu 2 leiuaineses ei kajastu. 

Dekoorivastete põhjal ei saa välistada, et tornkahhel TM A 178: 5680 võib olla imporditud 

Läti alalt. 

 

D-ruumi 2. meetrist on teada ka üks omapärase reljeefiga servakahli ülaosa katke TM A 

178: 5679 (joon. 248). Selle servakahli vaatepinna ülaservas on kaheastmeline 

raamistusliist, mille esimese astme laius on 1,6–1,7 cm ning teisel 0,7–0,8 mm. Servakahli 

plaadiosa oli väljavormitud riidelapi abil ning kererandi kinnitamiseks selle ülaserva 

pöördele oli tarvitatud nii sisemist kui ka välimist kinnitussavilinti, kuid vasema serva 

puhul ainult välimist. Kõnesoleva servakahli vasemas kererandi küljes oli ka 

potiklambriauk, mis oli vajutatud väljastpoolt, vahetult peale rantkere lisamist. Servakahli 

tahmunud rumba põhjal polnud selle sisemus ahjusaviga täidetud. Ülaosa katkendi plaadi 

paksuseks sai mõõdetud 1–1,2 cm. Arutletud ahjukahli korral kahtlustaks pärinemist 

eelkõige Poola ajast. 
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II keskaegse elamu servakahlitest võib veel nimetada ühte jalaosa katkendit TM A 178: 

5547 (joon. 249), mis omab leiuandmeid: “sügavus kuni 180 cm”. Vaadeldava servakahli 

jalaosa oli kaunistatud diagonaalsete vagudega, millest suurima laiuseks on 1,8–2 cm ning 

väikseima omaks 0,5–0,6 mm. Säherdune dekoor jättis mulje, nagu servakahli jalaosa 

oleks väänatud. Jalaosa alumises servas oli 0,8–0,9 mm laiune raamistusliist ning jalaosa 

pöördel umbes 1,7 cm pikkune pikendus, mis oli kinnitatud nii sisemise kui ka välimise 

kinnitussavilindi abil. Servakahli jalaosa kõrgus oli umbes 6,2 cm ning selle plaadiosa 

paksuseks 1,1–1,6 cm. Üks analoogse dekooriga jalaosa fragment TM A 178: 5144 (joon. 

250) on saadud ka B-1-ruumist juhuleiuna. Selle alumise serva raamistusliistu laiuseks sai 

mõõdetud 1–1,2 cm. Valmistamisvõtetelt oli see eeltrakteeritule üldjoontes sarnane. Üks 

tunduvalt väiksem seesamuse servakahliliigi jalaosa katke TM A 178: 2070 (?) on teada ka 

B-1-ruumi täitekihtide teisest meetrist, kuid sellel me pikemalt ei peatu. Kõnesolevale 

reljeefikujundusele on vasteid teada nii Uue-Kastre (joon. 62: 3) kui ka Põltsamaa linnuselt 

(TÜ 714: 136; joon. 251). Ajaliselt peaks vaatlusalune tüpoloogiliselt vanemate 

servakahlite grupp kuuluma Poola võimuperioodi ning see võib omada ka mingeid seoseid 

medaljonkahlitega, kuid Lutsu 2 leiuainese põhjal seda kindlalt tõendada ei saa. Küll 

räägib selle kasuks, aga Uue-Kastre leiukontekst, sest sealne servakahlifragment leiti koos 

kahe medaljonkahli katkendiga (joon. 62: 1, 2). 

 

Servanurgakahlite valmistamise poolest võib pidada huvipakkuvaks fragmenti TM A 178: 

5548 (joon. 252). Vaatlusalune katke leiuandmetega "sügavus kuni 180 cm" pärineb kahe 

servakahlidetaili liitekohast. Selle sisepinnale, kahe detaili liitekohta on pottsepp pöidlaga 

vajutanud ühe suure saviplönni, et seda seestpoolt tugevdada. 

 

II keskaegsest elamust on teada ka ühe evangelistikujutisega figuraalkahli arhitektuurse 

raamistuse katke TM A 178: 5552 (joon. 253), mis omab samuti leiuandmeid: “sügavus 

kuni 180 cm”. Fragment pärineb arhitektuurse raamistuse ülemisest vasemast nurgast. 

Kõnesolev evangelistikujutisega plaatkahli katke pole arvatavasti seotud I keskaegse elamu 

ruumist A leitud helerohelise pühakutega kastahju riismetega, kuna selle roheline glasuur 

on veidi tumedam ning ruumide A ja D kaugus üksteisest liiga suur (joon. 2). 

 

Erakordselt huvitavaks võib pidada katkendit TM A 178: 5631 (joon. 254: 1), mis omab 

samuti leiuandmeid: “sügavus kuni 180 cm”. Vaatlusalune fragment pärineb nähtavasti 

mõnelt kroonkahlilt ning sellele on analoogiaid teada näiteks Saksamaalt Einbeckist (vt 
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Heege 2006: joon. 8). Kahlifragmendi külje paksus murdekohas on 0,6–0,7 mm ning selle 

läbimõõt on 3–3,2 cm. Ehisdetail oli tehtud vormi abil ning selle sisemus on õõnes (joon. 

254: 2). 

 

II keskaegse eluhoone täitepinnase teisest meetrist on teada ka ühe unikaalse dekooriga 

friiskahli katke TM A 178: 5681 (joon. 255: 1), mis pärineb savikoostise põhjal (vt 

murdepind joon. 255: 4) praeguse Uspenski kiriku krundil paiknenud rootsiaegsest 

pottsepatöökojast. Seesamuse friiskahliga kuuluvad ühte ka G-ruumi 1. meetrist leitud 

katkendid TM A 178: 7704 (joon. 255: 2) ja 7706 ning seesama ruumi 2. meetrist leitud 

fragment TM A 178: 8128 (joon. 255: 3). Eeltoodu põhjal on D-ruumi 1.–2. meetri 

täitekiht samaaegne G-ruumi 1.–2. täitekihiga (joon. 2). 

 

Kõnesoleva friiskahli üheastmelise raamistusliistu laiuseks on 1,2–1,4 cm ning selle 

plaadiosa paksuseks on 8–10 mm. Friiskahli madalreljeefne vaatepind on kaetud 

dekoratiivse selge helerohelise glasuuriga. Sellise kauni glasuuritooni saamiseks kasutati 

vedelat keraamilist massi ehk angoobi, millega kaeti kuiva põletamata produkti vaatepind, 

servad ning kererandi küljed – võimalik, et kahhel valati angoobiga üle või kasteti selle 

sisse (Rohlin 2003: 169), kuna seda esineb ka näiteks katke TM A 178: 5681 sisepinnal. 

Peale ette- või glasuuripõletust oksüdeerivas keskkonnas omandas kasutatud angoob 

punakaspruuni värvuse (joon. 255: 4). Sama ahjuga, millelt pärineb friiskahhel on savi- ja 

glasuurikoostise põhjal seostatav ka G-ruumi täitekihtide esimesest meetrist leitud 

plaatkahli katkend TM A 178: 7709 (joon. 255: 5). Huvitav on mainida, et plaatkahli katke 

dekoor ühtib täielikult barokkstiilis taimornamendiga rohelise tornahju plaatkahlite omaga 

(võrdle joon. 255: 5, 78 ja 150). Valmistustehnoloogia põhjal on käsitletud katkendid 

ajandatavad ilmselt 17. sajandi viimasesse veerandisse ning neid võib seostada tõenäoliselt 

pottseppmeister John Pahliga, kuna nimetatud pottsepatöökoja oletatava varasema 

teadaoleva kahlitoodangu hulgas pole friiskahli (TM A 178: 5681, 7704, 7706, 8128) 

dekoorile vasteid. 
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Kokkuvõte 

 

Peatüki lõpetuseks võib öelda, et D-ruumi leiuaines kätkes mitmeid huvitavaid ja 

omapäraseid Poola- ja Rootsi-aegseid kahlileide, millest eriti informatiivseteks võib pidada 

oletatavasti Läti päritolu poolaaegset moresk-ornamendiga tornkahli katket (TM A 178: 

5680), mis pärineb nähtavasti hulknurkse või kandilise läbilõikega – tüpoloogiliselt 

vanemalt – ahjutornilt ja rootsiaegset arvatavasti pottsepp John Pahli valmistatud 

friiskahlilt pärinevat fragmenti TM A 178: 5681. Friiskahli (TM A 178: 5681, 7704, 7706, 

8128) põhjal pole suuremat kahtlust, et mingi osa II keskaegse elamu täitepinnase 1.–2. 

meetrist on samaaegne I keskaegse eluhoone ruumi G 1.–2. meetri täitekihiga. Sama 

friiskahhel andis ka märkimisväärset uut informatsiooni Rootsi-aegsete ahjukahlite 

valmistamistehnika kohta. 
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Ofenkacheln im Tartuer archäologischen Material der Lutsu-
Straße 2  

 
Andreas Allik 

 
Resümee 

 
Das im Jahre 1755 von Pastor Tobias Plasching nach dem Typprojekt des Architekten 

Domenico Trezzini erbaute Wohnhaus in der Lutsu-Straße 2 (Abb. 1) ist eines der wenigen 

Holzhäuser Tartus, das nicht von dem großen Brand erfasst wurde, der 1775 fast die 

gesamte Altstadt zerstörte. Das Gebäude Lutsu 2 wurde für das Tartuer Spielwarenmuseum 

renoviert. Die in Verbindung damit geplante Nutzung der Kellerräume forderte größere 

archäologische Untersuchungen, die zu einer ein Jahr andauernden Freilegungsarbeit 

wurden. Bei den archäologischen Rettungsgrabungen, die vom Dezember 2008 bis zum 

Dezember 2009 andauerten, konnte man eine bemerkenswerte Menge von archäologischen 

Keramikfunden aus den Füllschichten des 18. Jahrhunderts bergen. Als Ergebnis der 

Ausgrabung lassen sich offenbar zwei mittelalterliche Wohngebäude konstatieren (Abb. 2), 

die noch im grossen Umfang erhalten sind. Abgesehen von den gemauerten Wänden grub 

man auch einen gut erhaltenen Hypokaustenofen aus. 

 

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit "Ofenkacheln im Tartuer archäologischen 

Material der Lutsu-Straße 2" war die detaillierte Analyse der bei den archäologischen 

Rettungsgrabungen in der Lutsu-Straße 2 gefundenen spätmittelalterlichen und 

frühneuzeitlichen Ofenkacheln. Im ersten Kapitel bei der Einleitung zum Forschungsthema 

habe ich die genutzte Unterschungsmethodik näher erläutert, einen detaillierten Überblick 

über die Ausgrabungen und wichtigsten Funde und Befunde des I und II Mittelalterlichen 

Wohnhauses gegeben, die bisherige Forschungsgesichte der Ofenkeramik und die Gesichte 

der Kachelöfen in Estland behandelt und einen ziemlich gründlichen Überblick über die 

Herstellungstehnik der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ofenkacheln gegeben. 

 

Im zweiten Abschnitt der Diplomarbeit habe ich hauptsächlich die aus dem I 

Mittelalterlichen Wohngebäudes gefundenen vorreformations- und reformationszeitlichen 

Ofenkacheln behandelt und versucht sie mit Hilfe von analogen Kacheln oder graphischen 

Vorlagen zu datieren. Von den Kachelfunden aus dem I Mittelalterlichen Wohngebäude 

verdienen besondere Aufmerksamkeit eine seltene Bekrönungskachel mit dem Brustbild 

des Apostel Paulus (Abb. 8) und eine ebenso seltene Rechteckkachel mit der Darstellung 
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von Judith mit dem Haupt des Holofernes (Abb. 15). Als Bildvorlage der zuletzt erwähnten 

Rarität diente der Kupferstich des Nürnberger Kleinmeisters Barthel Beham aus der Zeit 

zwischen 1525 und 1527 (Abb. 16). Beide Exemplare waren nur einmal im Fundmaterial 

belegt und sie stammen von untersiedlichen Öfen. Der älteste Kachelfund im gesamten 

Fundkompleks war eine Leistenkachel mit der Rose von Maria (Abb. 5: 1, 2). In der Mitte 

des 16. Jahrhunderts kamen wenige im konfesioneller Bedeutung neutrale Ofenkacheln auf 

(Abb. 27: 1, 2). Im dritten Kapitel meiner Forschungsarbeit habe ich die Ofenkacheln aus 

der polnischen Zeit behandelt und einige von ihnen auf Rekonstruiert (Abb. 38 und 40). 

Insgesamt waren im Fundkomplex die Fragmente von sechs untersiedlichen polnischen 

Vierling-kachelöfen vertreten (Abb. 37: 1, 2; 39: 1, 2; 41: 1, 2, 3; 42; 44: 1, 2; 46; 47: 1, 2, 

3; 54 und 55) und die Überreste von vier weiteren polnischen Kachelöfen (Abb. 58: 1, 2, 3 

und 59: 1, 2, 3). Die Mehrheit der polnischen Kachelöfen war zweifellos nach Tartu 

importiert geworden. 

 

Eine bemerkenswerte Fundgruppe bildeten die zahlreichen quadratischen 

Medallionkacheln (Abb. 65, 66: 1, 73, 74 und 84), welche im vierten Kapitel behandelt 

wurden. Solche Blattkacheln waren im Baltikum weit verbreitet. Aus den frühneuzeitlichen 

Füllschichten des Lutsu Theaterhauses sind insgesamt die Fragmente von zwölf 

verschiedenen Kachelöfen bekannt. Die Medallionkacheln waren wahrscheinlich ab dem 

späten 15. oder frühen 16. Jahrhundert bis zum Anfang der schwedischen Zeit einer der 

verbreitesten Ofenkachelarten im Tartu. Auf den schwedischen Ofenkacheln begegnen wir 

oft den vier Evangelisten aber auf Maria Magdalena (Abb. 100) und Johannes dem Täufer 

mit dem Lamm Gottes (Abb. 101: 1). Solche Ofenkacheln wie die beiden letzten wurden 

aus Deutschland nach Tartu importiert. Außer den Heiligen und Evangelisten schmückte 

man die Blattkacheln auch mit dekoratiiven Blumenvasen im Portal (Abb. 121). In der 

schwedischen Zeit waren in Tartu die typologisch jüngeren Rundturmöfen sehr weit 

verbreitet. Solche öfen hatten einen regelmäßigen zylinderförmigen Oberteil mit einem 

Durchmesser von 29,5 bis 34 cm (Abb. 172 und 208). Der rekonstruierte typologisch 

jüngere Rundturm von schwarzen barocken Turmofen hatte ohne einen Aufsatz die Höhe 

von ungefähr 58,5 cm (Abb. 174). Die barocken rundturmöfen hatten gewöhlich einen 

gegliederten Unterteil. Aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind nur drei ziemlich 

kleine fragmente von blau-weichen Reliefkacheln bekannt (Abb. 225–227). Eine von 

denen (Abb. 226) stammt aus dem Töpferwerkstadt von Johann Rehn. Das Fragment mit 

der örtlichen Herkunft war mit dem sogenannten Tapetenmuster verziert (Abb. 203 und 
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204). Es ist erwähnenswert, das alle in der Lutsu-Straße 2 gefundenen typologisch 

jüngeren Rundturmöfen auch aus dem selben Töpferwerkstadt stammten. Allgemein 

werden die blau-weichen Reliefkachelöfen seit dem Ende des 17. Jahrhunderts seltener und 

an ihrer stelle treten im anfang des 18. Jahrhunderts die blau bemalten Fayence-kachelöfen. 
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Numeratsioon
Medaljon-
kahlitüüp Ehismotiiv Ajandus Glasuuri iseloomustus Riidejäljend Tahm rumbal

Ahjusavi 
rantkere 
sisemuses

Kinnitussavi-
lintide arv Leiuandmed

TM A 178: 284 A-I Kolmelapiline akantuseleht ? Roheline läikiv nõrk on pole pole tuvastatav A-ruumi 1. meeter
TM A 178: 2020 A-II Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Pole glasuuritud nõrk on pole kaks B-ruumi 2. meeter
TM A 178: 3749 A-III Kolmelapiline akantuseleht Hiline 15. või varajane 16. saj Roheline läikiv, kuid veidi krobeline on pole pole üks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3773 A-III Kolmelapiline akantuseleht Hiline 15. või varajane 16. saj Roheline läikiv, kuid veidi krobeline on on pole üks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3783 A-III Arvatavasti kolmelapiline akantuseleht Hiline 15. või varajane 16. saj Roheline läikiv, kuid veidi krobeline pole  pole pole arvatavasti 1 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3786 A-III Arvatavasti kolmelapiline akantuseleht Hiline 15. või varajane 16. saj Roheline läikiv, kuid veidi krobeline nõrk on pole arvatavasti 1 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3774 A-IV Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Sinakas-roheline läikiv pole on pole kaks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3788 A-IV Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Sinakas-roheline läikiv pole on (nõrk) pole arvatavasti 2 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 5332 A-IV Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Sinakas-roheline läikiv nõrk pole pole kaks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 7725 A-IV Arvatavasti kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Sinakas-roheline läikiv nõrk pole pole arvatavasti 2 G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 7732 A-IV Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Sinakas-roheline läikiv pole on (nõrk) pole kaks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 7733 A-IV Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Sinakas-roheline läikiv pole on (nõrk) pole kaks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 8565 A-IV Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Sinakas-roheline läikiv nõrk on pole kaks G-ruumi 3. meeter
TM A 178: ? A-IV Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Sinakas-roheline läikiv pole pole pole kaks B-ruum
TM A 178: 3518 A-V Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Roheline läikiv puudub pole pole arvatavasti 2 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 5393,8564 A-V Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Roheline läikiv nõrk pole pole arvatavasti 2 G-ruumi 2. ja 3. meeter
TM A 178: 5466 A-V Arvatavasti kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Roheline läikiv nõrk pole pole arvatavasti 2 G-ruumi 2. meeter
TM A 178: 7728 A-V Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Roheline läikiv puudub pole pole kaks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 7729 A-V Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Roheline läikiv puudub pole pole kaks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 7730 A-V Kolmelapiline akantuseleht 1582–1625 Roheline läikiv nõrk pole pole kaks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 3514 A-VI Kolmelapiline akantuseleht 16. saj II või III veerand Roheline läikiv on on pole kaks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3528 A-VII Kolmelapiline akantuseleht 1527–1558 Roheline läikiv tugev on (nõrk) pole üks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3787 A-VII Arvatavasti kolmelapiline akantuseleht 1527–1558 Roheline läikiv tugev pole pole arvatavasti 1 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3775 A-VIII Kolmelapiline akantuseleht 16. saj II veerand või keskpaik Roheline läikiv puudub on pole üks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 7986 A-IX Kolmelapiline akantuseleht 16. saj keskpaik või III veerand Roheline läikiv on on pole üks G-ruumi 1.-2. meeter 
TM A 178: 7731 A-? ? 16. saj II või III veerand Helepruun läikiv puudub pole pole pole tuvastatav G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 3757 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv nõrk on pole kaks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3758 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv pole tuvastatav on (nõrk) pole kaks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3770 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv nõrk on (nõrk) pole kaks B-ruumi 3. meeter
TM A 178:3771, 3781 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv nõrk pole pole kaks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3777 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Algselt roheline läikiv, kuid peale põlengut rohpole tuvastatav on pole tuvastatav arvatavasti 2 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3778 B-I Arvatavasti geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv nõrk on pole arvatavasti 2 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3779, 4716, 9202 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv nõrk pole pole kaks A-ruumi 1. meeter
TM A 178: 3780 B-I Arvatavasti geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv nõrk pole pole arvatavasti 2 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3782 B-I Arvatavasti geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv puudub pole pole arvatavasti 2 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3784 B-I Arvatavasti geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv puudub on pole arvatavasti 2 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3785 B-I Arvatavasti geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv nõrk pole pole arvatavasti 2 B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 5331 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv nõrk on pole kaks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 6000 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv puudub on (nõrk) pole kaks D-ruumi 3. meeter
TM A 178: 6149 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv puudub on pole kaks D-ruumi 1. meeter 
TM A 178: 7726 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv nõrk pole pole kaks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 8728 B-I Geomeetriline rullkujund 17. saj I või II veerand Roheline läikiv puudub on (nõrk) pole kaks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 7727 C-I 9 taimelehe proportsiooni omavat ringi 16. saj I pool Roheline läikiv on pole pole üks G-ruumi 1. meeter
TM A 178: 3772 C-II 9 taimelehe proportsiooni omavat ringi 17. saj II veerand Roheline läikiv tugev pole pole kaks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3776 C-II 9 taimelehe proportsiooni omavat ringi 17. saj II veerand Roheline läikiv tugev pole pole kaks B-ruumi 3. meeter
TM A 178: 8563 ? ? 1582–1625 Roheline läikiv puudub pole pole pole tuvastatav G-ruumi 3. meeter
TM A 178: 3789 ? ? 1582–1625 Roheline läikiv puudub pole pole pole tuvastatav B-ruumi 3. meeter


