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Sissejuhatus
Viljandi ordulinnus oli üks esimestest Eestisse rajatud kivilinnustest. Selle varemed

annavad veel praegugi aimu ühest suurejoonelisemast kaitsearhitektuuri kompleksist

kogu Liivimaal. Linnust hakati ehitama 1224. aastal, aga edasisest täpsest

ehitusajaloolisest arengust on küllaltki vähe teada. Tema arengulugu põhineb suuresti

arheoloogiliste väljakaevamiste tulemustel. Viljandi lossivaremetes toimusid esimesed

kaevamised juba 1878.–1879. aastal Theodor Schiemanni juhtimisel (Kodar 1998: 21).

Järgmised arheoloogilised uurimistööd toimusid 1889. aastal (Tvauri 1999: 20). Armin

Tuulse juhtimisel kaevati varemetes ka 1939. aastal (Ibid., 1999: 20). Lisaks on

arheoloogilised kaevamistööd toimunud seal veel 1998 (Ibid., 1999: 20), 2002.–2003.

(Haak, Pärnamäe 2004: 62) ja 2007. aastal (Juurik, Lillak 2008: 101). Relvaleide on

varemetest avastatud väga palju, aga kahjuks ei dokumenteeritud esimestel kaevamistel

nende asukohti täpselt.

Käesolev töö on jaotatud kaheks peatükiks – külmrelvad ja tulirelvad. Külmrelvade osas

keskendun kaheksale leiurühmale, milleks on ammukettad, ammunooleotsad,

nooleotsad, odaotsad, piigiotsad, mõõgakatked, mõõga kaitserauad ja noad. Kuna

ammunooleotsi õnnestus leida küllaltki palju, siis sai need jagada omakorda kahte

alapeatükki – putkega ammunooleotsad ja rootsuga ammunooleotsad. Eelnevalt

loetletud leidude valikut põhjendan materjali rohkuse ja nende teadaoleva sõjalise

päritoluga. Materjali rohkuse tõttu jäid tööst välja ka kirved, hellebardid ja

kaitserelvastusega seotud detailid, näiteks turviste osad, rõngassärkide katked ning

kiivrikatked. Samal põhjusel piirdusin ordulinnuse piiridest tulnud relvaleidudega ning

ei kaasanud linnusest väljaspoolt küngastelt kaevamiste käigus väljatulnud leidusid nagu

ka Viljandi linna territooriumilt avastatud sõjariistu.

Töö teise peatüki olen jaotanud viieks alapeatükiks. Esimesed kolm alapeatükki

käsitlevad tulirelvade kolme lukutüübi leidusid (tahtlukk, rataslukk ja kivilukk), mis

olid linnuse eksisteerimise ajal kasutusel. Neljandas alapeatükis uurin püsside ja

püstolite raudu, nii terveid kui katkeid. Viiendas ja viimases alapeatükis vaatlen

lähemalt teisi tulirelvadega seonduvaid leide, nagu näiteks päästikukaitsed, relvade

hooldamiseks mõeldud vahendid, kuulitangid ning relvadega seotud luust leiud.
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Võimaluse korral proovin leida ka hooldusvahendite seas sarnasusi ja erinevusi ning

üritan jagada neid tüüpidesse.

Külmrelvade käsitluses on üheks ülesandeks erinevate leidude analüüsimine, et

varasemale kirjandusele tuginedes saaks võimaluse korral määrata nende tüüpe ja

päritolu. Tulirelvade osas on üheks töö ülesandeks samuti leidude analüüsimine, et

kirjanduse põhjal määrata, millist tüüpi relvadest need detailid pärinevad. Kui

lukuplaatide tüpologiseerimisega suuremaid probleeme polnud, siis väiksemaid osasid

nagu püssirohupanne, vedrusid või kinnitusdetaile on keerulisem paika panna. 

Töö teiseks eesmärgiks on analüüsida Viljandi Muuseumi vastavaid leide, et

olemasoleva kirjanduse alusel saaks neid dateerida. Külmrelvade osas raskendab seda

ülesannet kohati analoogiliste leidude tagasihoidlik uuritus ja vastavate publikatsioonide

vähesus. Tulirelvade määramisel  teeb töö  keerulisemaks samuti praegune uurimisseis,

sest varasemate uurijate töödes on relvatüüpide ajalised määrangud küllalt  kõikuvad. Ei

ole harv juhus, kui mingi uuenduse dateerimisel esineb erinevatel uurijatel lahkarvamusi

ka poole sajandi võrra.

Antud töö eesmärkide saavutamisele aitab kaasa vastavateemaline kirjandus. Teatud osa

relvadest on tõenäoliselt maapõue sattunud ka vanarauana, kuid enamus tolleaegseid

relvi leidsid oma tee kultuurkihti peamiselt sõjategevuse käigus, sest on vähetõenäoline,

et keegi lihtsalt unustas hinnalise ja töökorras tulirelva niisama maha vedelema. Kuigi

külmrelvad polnud nii hinnalised, on siiski tõenäoline, et ka nende kultuurkihti

sattumine oli suuremalt osalt seotud sõjategevusega. Seega võivad kirjalike allikate

teated linnusel toimunud lahingutegevusest olla  abiks ka relvaleidude dateerimisel.

Külmrelvade tüpologiseerimiseks on käesolevale tööle väga suure panuse andnud Ain

Mäesalu artiklid Otepää ja Haapsalu linnuse leidudest (1989; 1991; 1997). Samuti on

külmrelvi väga laialt käsitlenud saksa relvaajaloolased Heinrich Müller ja Hartmut

Kölling (1982). Entsüklopeediliste teostena annavad relvadest hea ülevaate Richard

Holmes (2008) ja R. G. Grant (2009). Eesti autoritest on muinasaegseid külmrelvi

käsitlenud ka Jüri Selirand (1974). Tulirelvade arenguga seotud kirjandusest annab väga

head ainest oma teostes Howard Loftus Blackmore (1964; 1965). Küllaltki head

võrreldavat informatsiooni võib leida  veel uurimustest, mille autoriteks on  Will Fowler

(2007), Ian Vernon Hogg (1998) ja Sean Connolly (1995). Tulirelvadega on tegelenud

http://ester.utlib.ee/search25�7ES1*est?/aHogg25�2C+Ian+Vernon25�2C+1926-/ahogg+ian+vernon+1926/-3,-1,0,B/browse
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ka käesoleva töö juhendaja Ain Mäesalu (1997). Lisaks saab kasutada kaevamiste

käigust hea ülevaate andnud Viljandi Muuseumi Aastaraamatutes ilmunud artikleid,

mille on kirjutanud Andres Tvauri (1999) ja Arvi Haak koos Liina Pärnamäega (2004).

Osaliselt on Viljandi Muuseumi leiukogudes olevaid tulirelvade detaile käsitlenud  ka

Tavo Tamm, kes koostas oma bakalaureusetöö käsitulirelvade arengust 15.–17. sajandil

(2000).

Antud teemal kirjutamise põhjuseid on mitu. Olen ise pärit Viljandist ja alati huvitunud

lossivaremetest ning linnuse ajaloost. Samuti on huvi pakkunud relvastuse ajalugu.

Juhendajaga arutades jõudsimegi otsusele, et linnuse relvaleidude uurimine oleks väga

sobiv teema, sest vastavaid  materjale on suhteliselt palju ja nendega on siiani küllaltki

vähe tegeldud.

Minu suurimad tänud lähevad oma juhendajale, A. Mäesalule, nõu ja abi eest. Samuti

sooviksin tänada oma peret ja sõpru kannatlikkuse ja toe eest ning Viljandi Muuseumi

töötajaid meeldiva koostöö eest, kellest eraldi nimetamist väärib Ain Vislapuu, kes aitas

antud töö jaoks vajaminevaid leide muuseumist otsida.
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1. Külmrelvad
Külmrelvi on kasutatud juba aegade algusest ning seetõttu on neid leitud ka suurel

hulgal. Viljandi linnuselt on kahtlemata kõige enam leitud ammunooleotsi, koguni

kuusteist. Käesolevas töös on veel lähema vaatlemise all kolm ammuketast, kaks

nooleotsa, neli odaotsa, üheksa piigiotsa, neli mõõgakatket, neli mõõga kaitserauda ning

kolm nuga.

1.1. Ammukettad
Kuna ammud on valdavalt sellisest materjalist mis aja jooksul maa all hävib, siis ei ole

nende leide palju. Küll aga on kaevamiste käigus leitud kolm luust ammu detaili. Tegu

on ümmarguste ketastega, millel on U–kujuline sisselõige ning keskel väike auk (tahvel

I, joonis 1). Läbi augu kinnitati ketas ammu laes olevasse nn „pesasse“. U–kujuline

sisselõige oli aga selleks, et sinna taha haagiti ammunöör. Päästiku vajutamisel hakkas

ketas pöörlema, nöör vabastus haagi tagant ja lasi noole lendu.

Leitud ammuketaste läbimõõt on 31–36 mm ning paksus 10–15 mm. Kahjuks ei anna

mõõdud aga mingit pidepunkti dateerimisel. Sellised kettad olid kasutusel juba 13.

sajandil, kui linnus ehitati. Tulirelvade arengust tulenevalt vahetati ammud 16. sajandi

esimesel poolel välja (Holmes 2008: 8). Edaspidi kasutati ambe jahirelvana, kuid need

olid kergemad ja nõrgemad ning sõjategevuses praktiliselt enam ei kasutatud. Seega

võib öelda, et antud detailid pärinevad vahemikust 13.–16. sajand esimene pool.

Kui vibude eelised ambude üle tulevad välja välilahingutes, siis ambudel oli selge eelis

linnuste ja linnade kaitsmisel ja piiramisel. Amb hakkas Lääne–Euroopas eriti

laialdaselt levima 12. sajandil. Vana–Liivimaale jõudis amb avatavasti ristisõdijate

vahendusel sama sajandi lõpus (Mäesalu 1991: 163). Ammu üheks põhiosaks oli puust,

sarvest või terasest ammukaar, mis kinnitati puust lae külge. Viimase sees asus

päästemehhanism – luust või sarvest ümar ketas ja metallist päästik. Ammunöör oli

punutud tavaliselt jämedast paelast, naharibast või kõõlustest. Ammu eelis võrreles

vibuga oli võimalus seda juba enne otsest kasutamist vinnastada. Vibu sai ju pingutada

alles laskmise ajal, tarvitades selleks vaid ühe käe jõudu. Ammu eelneva laadimise tõttu

sai kasutada suuremat jõudu või tehnilisi abivahendeid. Ammu edasiarendamine ja

ühtlasi tema kahjutekitamise suurendamine oli kindlasti tingitud individuaalse
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kaitserelvastuse edasiarendamisest. Just sellega on seletatav ka ammunooleotste kuju

muutumine.

1.2. Ammunooleotsad
Ammunooleotsad on enamasti 50–60 mm pikkused, suhteliselt jässakad raudteravikud,

mis olid omal ajal kinnitatud tagaosas paikneva putke või rootsu abil umbkaudu 40 cm

pikkuste puuvarte otsa. Kokku on Viljandi Muuseumis olevate leidude seas 16 erinevat

ammunooleotsa. Antud esemete dateerimisel ja tüpologiseerimisel toetun käesoleva töö

juhenda, A. Mäesalu artiklitele – „Haruldased relvad Haapsalu piiskopilinnuses“ (1997)

ja „Otepää linnuse ammunooleotsad“ (1991).

Ammunooleotste tüpologiseerimisel puuduvad üldtunnustatud alused, kuid hea oleks,

kui tüübid peegeldaksid ka ajalisi erinevusi. Siiani on aga erinevate uurijate seisukohad

lahku läinud, kõige olulisemaks tunnuseks on peetud kaalu, lehe ja selle ristlõike kuju,

lehe suurima laiuse asukohta ja kaela paksust, otsiku üldpikkuse ja kaela läbimõõdu

suhet ning lehe ja selle ristlõike kuju ning nooleotsa massiivsust (Mäesalu 1991: 165).

Viljandi ordulinnuselt leitud ammunooleotsad võib jagada kahte suuremasse rühma –

rootsuga (C–rühm) ja putkega (A ja B–rühm), kusjuures putkega ammunooleotste juures

võib eristada veel kahte alarühma – ristkülikukujulise (enamasti ruudukujulise)

ristlõikega leht (A) ning rombikujulise ristlõikega leht (B). Rootsuga ammunooleotsi on

esindatud kuue leiuga ja putkega leide on kümme. 

Ammunooli on tänapäevani säilinud üllatavalt palju – põhjuseks see, et keskajal varuti

neid kindlustatud linnadesse ja linnustesse sadade tuhandete ja isegi miljonite kaupa. Nii

on näiteks Saksamaal raekodade keldritest ja pööningutelt või isegi kirikutornidest

avastatud tolmunud ja pehkinud tünne, mis on ääreni täidetud ammunooleotstega

(Holmes 2008: 78).

1.2.1. Putkega ammunooleotsad
Putkega ristkülikukujulise ristlõikega ammunooleotsi leidub Viljandi Muuseumis kaks.

Neist VM 3784 (tahvel I, joonis 2) pikkus on 63 mm, putke läbimõõt on 9 mm ja lehe

paksus on 10 mm. Kasutades A. Mäesalu tüpoloogiat, kuulub see tüüpi AI –

püramidaalse lehega ammunooleotsad, mille leht saavutab suurima laiuse oma allosas

enne üleminekut putkeks. Selle tüübi võib omakorda jagada kolmeks variandiks. Antud

leid esindab esimest varianti, kuhu kuuluvad sellised ammunooleotsad, mille lehe laiuse

ja pikkuse suhe on 1/3–1/4. Seega kuulub VM 3784 tüüpi AI: 1. Eesti linnuste materjal
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näitab, et AI–tüübi ammunooleotsad pärinevad 13. sajandi esimesest veerandist, kuid

võrreldes Otepää nooleotsega, võivad seda tüüpi leiud olla ka sama sajandi teistest

veerandist (Mäesalu 1991: 170). Igatahes võib küllaltki kindlalt väita, et VM 3784

pärineb 13. sajandi esimesest poolest. 

Teine A–rühma kuuluv ammunooleots on VM 3785 (tahvel I, joonis 3). A–rühma

kuuluvad küll valdavalt ristkülikukujulise (või ruudukujulise) ristlõikega nooleotsad,

kuid esineb ka rombikujulisi, siiski Viljandi leidude seas selliseid ei ole. Ruudukujulise

ristlõikega VM 3785 on 63 mm pikk, putke läbimõõt on 12 mm ning lehe suurim laius

11 mm ja paksus samuti 11 mm. Antud nooleots kuulub tüüpi AII: 1. Sellesse rühma

kuuluvad sellised, kus lehe suurim laius asub keskosas (Ibid., 1991: 170). AII kujunes

tõenäoliselt välja AI tüübist, seega on tegu hilisemast ajast pärit leiuga – 13. sajandi

teine pool või isegi 14. sajandi algus. Rohkem A–rühma  kuuluvaid leide

lossivaremetest välja tulnud ei ole. 

B–rühma  esindavaid leide on kokku kaheksa. Nendest esimese, VM 3786, pikkuseks on

72 mm ning putke läbimõõduga 11 mm (tahvel I, joonis 4). Nooleots on tugevate

roostekahjustustega, mistõttu ülejäänud mõõte pole võimalik määrata. Võrreldes Otepää

leidudega, sarnaneb see kõige rohkem tüübile BII ning pärineb 13. sajandi teisest

poolest või 14. sajandi algusest (Ibid., 1991: 172; tahvel XXIV: 3).

Järgmine B–rühma  esindav ammunooleots on Viljandi Muuseumis numbri all VM

3793 (tahvel II, joonis 1). See on kumera otsaga ja lehe suurim laius asub tipu lähedal.

Leid on 67 mm pikk, putke läbimõõt on 11 mm, teraosa suurim laius 15 mm ja paksus

16 mm. Antud nooleots kuulub tüüpi BIV. Toetudes taaskord Otepää leidudele, pärineb

see tõenäoliselt 14. sajandi lõpust (Ibid., 1991: 173).

Kuus viimast leidu (VM 3787, 3788, 3790, 3791, 3792 ja 3794) kuuluvad kõik rühma

BVII, ning on suhteliselt halvas seisukorras. Pikkused jäävad vahemikku 63–76 mm

(tahvel II, joonised 1–6 ), kusjuures neist kõige lühem on putke otsast murdunud. Nende

lehekujulise lehe suurim laius paikneb keskosas või veidi tipu pool. Vaadeldavatel

eksemplaridel puudub selgelt väljasepistatud kaelaosa ja leht läheb otse üle peaaegu

ühtlase paksusega putkeks. Kuju poolest võib selle tüübi esindajad jagada veel kolme

alarühma, kuid vastavate variantide osas pole mõtet oletada nendevahelisi olulisi ajalisi

erinevusi, sest tegemist võib olla lihtsalt mitme sepa toodangu või isegi ühe sepa poolt
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väljataotud erinevate seeriatega (Mäesalu 1997: 61). Selle tüübi eksemplarid tulid

kasutusele 14. sajandi lõpul, aga nende põhiline kasutusaeg jäi siiski 15.–16 . sajandisse.

Arvestades, et BVII tüüpi leide on linnuselt välja tulnud kõige enam, sattusid nad

ilmselt maa alla selles ajavahemikus toimunud suurema sõjategevuse käigus.

1.2.2. Rootsuga ammunooleotsad
Esimene C–rühma ammunooleots on VM 3777 (tahvel III, joonis 1). See on 60 mm

pikk, lehe pikkus on sellest 29 mm. Suurim laius on 18 mm ning paksus 15 mm. Antud

nooleots kuulub tüüpi CVIII: 2, mille eristavaks tunnuseks on see, et lehe ristlõige

meenutab nõgusate külgedega rombi. CVIII tüüpi ammunooleotsad on peenelt välja

sepistatud, mille juures lehe esiosa tahud kaarduvad nõgusalt sissepoole, tagaosa on

ühtlaselt sile ja selle alaserva välisäär moodustab noolevarre jaoks randi. Nende

andmete põhjal võib öelda, et Viljandi leid jääb ilmselt 14.–16. sajandi esimesse poolde.

Teine rootsuga nooleots (VM 3776) on 67 mm pikk, millest leht moodustab 39 mm.

Lehe suurim laius on 15 mm ja paksus 12 mm (tahvel III, joonis 2). Antud leid kuulub

CVII tüüpi ning seda iseloomustab lehe suurima laiuse paiknemine tipupoolses osas

ning lehe ristlõike rombikujulisus. Otepääl leiti samasugune nooleots 1396. aasta

leiukompleksist, ent mujal võidi sama tüüpi kasutada ka hiljem (Mäesalu 1991: 175).

Seega pärineb antud Viljandi ordulinnuse leid tõenäoliselt 14. sajandi teisest poolest või

15. sajandist.

Järgmiseks vaatan VM 3783 (tahvel III, joonis 3). Tegu on suhteliselt massiivse ja raske

nooleotsaga, mille juures lehe suurem laius asub keskkohast allpool. Leid on 75 mm

pikk, millest leht moodustab 51 mm. Lehe suurim laius on 20 mm ja paksus 15 mm.

Kuulub see tüüpi  CIII: 2 ning pärineb 14.–16 . sajandist.

Viimaks on kolm ammunooleotsa (VM 3780, 3781 ja 3782), millest kõik esindavad

tüüpi CV: 1 (tahvel III, joonised 4–6 ). Tegu on nooleotstega, kus rombi meenutava lehe

suurim laius asub keskosas või sellest veidi tipu pool. Kuna Otepäält on sama tüüpi

nooleotsi leitud juba 14. sajandi lõpu kontekstist (Mäesalu 1991: 175), võib arvata, et

need kolm Viljandist pärit otsa on ka samast ajast või 15. sajandi esimesest poolest.

Amb oli keskaja kõige efektiivsem mehhaaniline laskerelv, mida kasutati nii sõjas kui

jahil. Hea ammuga võis umbes 70–80 meetri pealt läbi lasta isegi korraliku raudrüü
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(Mäesalu 1997: 60). Selle jaoks aga pidigi välja töötama spetsiaalse kujuga

ammunooleotsad. Viimaseid on võimalik seostada ka omaaegsete kaitserüüde arenguga.

Kuigi ammunooleotsi on külmrelvadega seotud leidude hulgas Viljandi linnuselt kõige

rohkem välja tulnud, tuleb siiski tõdeda, et arvestades kui palju ammunooli

laskemoonana vaja läks, on vastav leiuliik küllaltki väikeses koguses esindatud. Selle

põhjuseks on ilmselt keskajal (ammu kasutusajal) toimunud väiksem sõjategevus

võrreldes varauusajaga ja tulirelvaleidudega. A–rühma kuuluvad leiud, mis on

varaseimad, pärinevad juba 13. sajandi esimesest veerandist ja hilisemad võib dateerida

16. sajandi esimesse poolde, kui ambude sõjaline kasutamine ka lõpetati.

1.3. Nooleotsad
Viljandi Muuseumist õnnestus leida kaks vibunoole rauast otsa. Esimene neist, VM

3997, on 65 mm pikkune, 42 mm laiune ja paksuseks on 4 mm (tahvel IV, joonis 1).

Antud nooleots on kiskudega, millest üks on murdunud. Selle järgi võib otsustada, et

see kuulus kunagi jahipidamiseks mõeldud noolele. Erinevalt sõjanooltest, millel olid

kitsad ja peened otsikud, olid nii vibude kui ambude jahinoolte otsad laiad ja kiskudega.

Taolised nooleotsad olid kasutusel nii 13. sajandil (Caple 2006: 55), kui ordulinnus

ehitati, kui ka 16. sajandi alguses (Holmes 2008: 79), siiski hilisemad olid kitsamate ja

teravamate kiskudega. Sarnane, kuid mitte päris identne nooleots on leitud ka Otepää

linnusest. A. Mäesalu tüpoloogia järgi kuulub VM 3997 tüüpi B1 – rootsuga ja laia

lapiku lehega nooleots. Otepää linnuse kihte arvestades kuulub sealne leid 13.–14.

sajandisse (Mäesalu 1989: 31, 43). Tõenäoline on, et ka Viljandi leid jääb sellesse

vahemikku. 

Teiseks nooleotsaks on ilma kidadeta rauast pajulehekujuline VM 3774 (tahvel IV,

joonis 2). Leid on tugevate roostekahjustustega. Rootsu poolsest otsast teravikuni on 65

mm ning suurim laius on 12 mm. Sarnaseid nooleotsi on leitud Lahepera

laibakalmistuist ning linnuste leidude põhjal on nende kasutusajaks hinnatud 12.–13.

sajand (Selirand 1974: 122, tahvel XIV). Kidade puudumine viitab nooleotsa

lahingulisele kasutamisele ning maapõue sattuminegi on tõenäoliselt seotud

sõjategevusega.

Vibud ja odad võimaldavad vaenlast tabada pikema vahemaa tagant ning seetõttu oli

nende kasutamine sõjategevuses äärmiselt otstarbekas. Kuna vibud olid valdavalt
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sellisest materjalist, mis mullas hävib, ei ole nende terviklikku säilimist mõtet loota.

Mõnelt Eesti linnuselt nagu näiteks Otepäält on leitud küllaltki arvukalt muinasaegseid

vibunooleotsi (Mäesalu 1989: 27), aga keskajal domineerisid siin ammud ja sellest

ajajärgust on vibunoolte rauast teravikke kõikjalt ja ka Viljandist suhteliselt vähe

avastatud.

1.4. Odaotsad
Odad jagunevad viske– ja torkeodadeks. Torkeodad olid pikema varre ja massiivsema

rauast otsaga. Viskeoda oli kergem, omades väiksemat otsikut ja lühemat vart. Nagu

nimest välja lugeda võib, kasutati torkeoda lähivõitluses. 

Ammunooleotste kõrval on ka odaotsad küllaltki laialt levinud leiud, siiski Viljandi

leidudes see ei väljendu. Viljandi Muuseumis olevate ordulinnuse leidude seast

õnnestus leida neid neli eksemplari. Neist esimese puhul (VM 1509) on tegu rauast

odaotsaga, mille teramiku läbilõige meenutab rombi (tahvel IV, joonis 3). Varre külge

kinnitati see putke abil, milles oli selle tarbeks naelaauk. Odaotsa putk on servast ja

teramik keskelt murdunud. Lisaks muudele kahjustustele on ka teramiku ots puudu.

Olemasoleva osa kogupikkus on 245 mm, teramiku laius kuni 30 mm, paksus 13 mm ja

putke suurim läbimõõt 40 mm. H. Mülleri ja H. Köllingi raamatust leitud analoogide

põhjal hindan selle kasutusajaks 14.–15. sajandi (1982: 179). Selle odaotsaga on

välimuselt analoogne VM 1511 (tahvel IV, joonis 4). Mõõtudes on aga väikesed

erinevused: VM 1511 on 298 mm pikkune. Suurim laius on 30 mm ning paksus 12 mm.

Putke suurim läbimõõt on 30 mm. Kuna tegu on kuju poolest samasuguse esemega, võib

ka selle dateerida 14.–15. sajandisse. 

Kolmandaks odaotsaks on VM 1510 (tahvel IV, joonis 5). Ka selle puhul on teramik

pajulehekujuline ning rombikujulise ristlõikega. Putk on sellel aga lühike ja läheb üle

kaheks õhukeseks kinnitusribaks, mille otsad on murdunud. Ühes otsas on näha

kinnitusnaela jaoks mõeldud auk. Sepistamise käigus sisse löödud jooned kaunistavad

putke teramiku poolset pinda. Odaotsa kogupikkus on 245 mm, millest teramik on 140

mm. Teramiku suurim laius on 28 mm ning paksus 10 mm. Haapsalu linnuselt leitud

piigiotsad on samasuguste kinnitusdetailiga, mis võeti kasutusele alles 15. sajandi lõpul.

Võrreldes taaskord H. Mülleri ja H. Köllingi näidetega selgub, et selliste kinnitustega
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odaotsad olid laiemalt kasutusel 16.–17. sajandil (1982: 242). Odaotste suuruse järgi

hinnates ütleksin, et eelneva kolme leiu puhul on tegu torkeodadega. 

Neljas ja viimane odaots (VM 4277) on teistest tunduvalt erinev (tahvel IV, joonis 6).

See kinnitus varre külge rootsu, mitte putke abil. Samuti pole selle teramik lehekujuline,

vaid kiskudega. Pikkuseks on tal 310 mm. Sellised kisulise lehe, ülipika kaela ja

astmelise rootsuga odaotsad ehk angood olid levinud nii Soomes kui Baltimaades 7.–8.

sajandil. Tegu on angoo lühikese variandiga (Tvauri 2010: 134).  

1.5. Piigiotsad
Keskaegses ja varauusaegses sõjakunstis oli piigimeestel suur tähtsus. Piigimeestest

moodustati tihedad rivid väe etteotsa, kes kasutasid pika varrega piiki, mis lahingus

sirutati kaugele ette, et takistada ratsa– või jalaväelastel tungimist nende ridadesse

(Grant 2009: 109). Piigid on pikemad ja raskemad kui odad.

Viljandi linnuse leidude seast õnnestus leida üheksa piigiotsa, millest kuus võib asetada

ühte tüüpi. Need on koonusekujulised, kus putke osa läheb sujuvalt üle nelinurkse

ristlõikega teramikuks (tahvel V, joonised 1–5; tahvel VI, joonis 1). Nende pikkused on

132–168 mm ning putke läbimõõdud 27–40 mm. Nendest veidi erinev on VM 1508

(tahvel VI, joonis 2). Ka see on koonusekujuline ning teramik läheb sujuvalt üle

putkeks. Selle piigiotsa putk on aga tunduvalt lühem ja selle küljes on kaks metallriba,

mille abil piigiots puuvarre külge kinnitati. Viimastest üks on murdunud. Eseme

kogupikkuseks on 285 mm, millest 145 mm moodustab teramik ja putk. Analoogne

otsik leiti kaevetööde käigus ka Haapsalu linnusest (Mäesalu 1997: 70, joonis 9).

Eelnevatest piigiotstest tunduvalt erinevamad on kaks viimast – VM 1506 ja 1507.

Üldkujult kaks otsikut sarnanevad teineteisele (tahvel VI, joonis 3), kuid esimese juures

on teramiku ristlõige rombikujuline ning teisel kolmnurkne. Mõlemad kinnitati varre

külge naelte abil. Esemete pikkused on vastavalt 200 ja 222 mm.

Selliseid lühemaid odaotsi kinnitati pikavarrelise oda otsa, mida kutsutakse pikkodadeks

ehk piikideks. Nad tulid kasutusele tõenäoliselt 15. sajandi lõpul ning levisid laialt 16.

sajandil. Kuna piikide puuvarred võisid olla kuni 5–6 meetri pikkused, siis oli vajalik, et

nende rauast otsikud oleksid väikesed ning kerged (Mäesalu 1997: 69–70).

1.6. Mõõgakatked
Külmrelvadest on inimkonna ajaloos olnud väga olulisel kohal mõõk. Oma olemuselt on

tegu pika pistoda või noaga, mille pikk teramik võimaldab seda kasutada nii torke– kui
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ka raierelvana. Varakeskajal olid mõõgateramikud laiad ja õhukesed, kuna enamasti olid

vastased turvisteta või rõngassärkides, mis raskendas raiuvat–lõikavat võitlusstiili. 16.

sajandil tulid kasutusele rapiirid, mille tera oli mõõga omast tunduvalt õhukesem ja

peenem (Holmes 2008: 11). Kuna mõõgavõitlusel rasket turvist ei kasutatud, siis oli

sõjamehe käe kaitsmine rapiiri käepideme (kaitseraua) ülesanne, mida hakati aja jooksul

kujundama üha keerulisemaks ning kaunimaks.

Lossivaremetest pärinevaid mõõkade katkeid on neli (kõik numbrita). Esimese vaatluse

all oleva katke puhul on tegu rapiiriga (tahvel VI, joonis 4). Seda võib järeldada tema

paksusest (3 mm) ning laiusest (12 mm). Pikkust on teramikul 143 mm. Rapiirid olid

tavalisestest lahingumõõkadest pikemad, kitsamad ning teravatipulisemad. Seda tüüpi

mõõku valmistati peamiselt jõukate härrasmeeste ja aadlike jaoks, ning need polnud

mõeldud mitte ainult enesekaitseks juhuslike kallaletungide korral, vaid ka kindlate

reeglite järgi peetavaks duelliks. Kuna rapiirid tulid kasutusele 16. sajandil (Byam 1997:

42), saab antud teramiku varaseim valmistusaeg sellesse perioodi jääda.

Järgneva kolme teramiku katkega on aga probleem. Nimelt ei ole nende ajaliseks

määratlemiseks mingeid pidepunkte peale mõõtude. Neist esimene on 5 mm paks, kõige

laiem koht 28 mm ja katke pikkus on 112 mm. Teise katke paksus on samuti 5 mm,

laius 22 mm ja pikkus 187 mm. Viimane katke puhul on tegu mõõga otsaga. See on 3

mm paks, 24 mm lai ning 183 mm pikk. Kaks viimast katket on tugevate kahjustustega,

millest üks on väändunud lausa 180 kraadi. Võimalik, et mõõk jäi lahingus kokku

varisenud müüri alla ning sai selle tulemusena oma „kokku volditud“ ilme. Kahjuks

pelgalt mõõtudest ei piisa tõsiselt võetavaks analüüsiks analoogiliste relvadega, mistõttu

pean sel kohal tunnistama ajaloo ülemust.

1.7. Mõõga kaitserauad
Mõõga kaitseraudu õnnestus linnuselt pärinevate leidude seast leida neli. Neist esimene

pärineb rapiiri küljest. Sellistele relvadele kinnitati suuremate kaunistustega käekaitseid.

Ka VM 1537 on selgete kaunistustega (tahvel VI, joonis 5), kuid kindlasti mitte

võrreldav kõige esinduslikematega, mis varauusajal kasutusel olid. Väidet, et detail

pärineb just rapiiri küljest, kinnitab ka asjaolu, et kaitseraua keskel on väike auk, kust

teramik läbi läks. Arvestades augu mõõtmeid on suure tõenäosusega tegu rapiiri

kaitserauaga.
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Antud detail on 173 mm pikkune ning laiusega kuni 64 mm. Arvestades, et seda tüüpi

relvad hakkasid levima 16. sajandil (Byam 1997: 42) ning õnnestus leida päris mitmeid

sarnaste kaitseraudadega rapiire (Müller, Kölling 1982: 213; Nicolle 2002: tahvel X–63;

Oakeshott 1999: tahvel 20 (b)), siis võib väita, et VM 1537 pärineb tõenäoliselt alates

sellest ajast, kuni linnuse hävitamiseni 17. sajandi esimesel poolel.

Veel leidub Viljandi Muuseumis kolm mõõga kaitserauda – VM 1515, 1516 ja 4193.

Vaid üks neist on heas korras, kuid tundub, et kõik kolm olid kunagi sama kujuga.

Kõige paremini säilinud kaitse, VM 4193 (tahvel VII, joonis 2), on risti kujuline ning

selle suurim pikkus, teraga risti olev osa, on 160 mm pikkune. Kahel järgmisel mõõga

kaitseraual, VM 1515 (tahvel VII, joonis 3) ja VM 1516 (tahvel VIII, joonis 1), puudub

üks harudest. Tervete harude pikkused on vastavalt 95 mm ja 110 mm. Huvitaval

kombel ei õnnestunud ühestki läbitöötatud raamatust leida neile sobivasse ajaperioodi

kuuluvaid analooge. Kõige lähedasema kaitserauaga mõõk, mis õnnestus leida, pärineb

16. sajandi lõpust, ning tegemist on jahimõõgaga. Veelgi sarnasema kaitserauaga

mõõgad pärinevad aga hoopis 18. sajandist (Müller, Kölling 1982: 294, 100, 299, 301,

302). Paraku aga ei luba sellesse aega kaitseraudu paigutada asjaolu, et linnus oli selleks

ajaks juba ammu purustatud. Tegelikult võib siin kõne alla tulla ka võimalus, et

relvaajaloolased pole seni selle kaitsarauatüübi kasutuselevõtuaega veel osanud õigesti

paika panna. Niisiis tuleb väikesest ebakindlusest hoolimata kolm viimast ordulinnuselt

pärinevat leidu määrata 16. sajandi viimasesse veerandisse või 17. sajandi esimesse

poolde. Erinevalt linnuse leidudest tuleb nii 16. sajandist pärineval jahimõõgal kui neljal

18. sajandist pärineval mõõgal kaitseraua otsast käepideme alla otsa veel rauast riba,

kuid see osa võib olla murdunud. VM 1515 ja 1516 puhul võis see osa asuda murdunud

harude otsas, ning VM 4193 puhul, millel on mõlemad harud alles, võib murdekoha jälg

olla korrosiooni tõttu hävinenud. 

1.8. Noad
Nugade ja pistodade peamine erinevus on see, et noad on üheteralised ning pistodad

kaheteralised ning seetõttu on noad mõeldud pigem lõikamiseks ning pistodad

torkamiseks. Nugade puhul võib tegu olla nii võitlusnoa kui ka igapäevaseks

kasutamiseks mõeldud noaga. Seetõttu ei ole alati lihtne eristada, millisel juhul on tegu

relvaga.  
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Linnuselt pärinevate leidude seast leidsin kolm nugadele kuuluvat teramikku. Esimene

neist, VM 3910, on rootsu juurest murdunud ning säilinud on vaid 207 mm pikkusega

teramik (tahvel VIII, joonis 2). Detail on 8 mm paks ning kergelt kaarduv. Rootsu

poolse otsa laiuseks on 20 mm. Noa saledat kuju vaadates võib arvata, et see oli

võitluses küllaltki efektiivne leidmaks raudrüüs olevaid vahesid vaenlase vigastamiseks.

Leiule numbriga VM 3910 sarnaneb kuju poolest VM 4178, mille teramik on küll veidi

lühem – 180 mm, millele lisandub 20 mm ulatuses säilinud roots. Nagu eelpool

mainitud sai on selliste teramike täpne ajaline määratlemine küllaltki keeruline, mistõttu

pean ütlema, et nii VM 3910 kui 4178 võivad pärineda 14.–16. sajandist.

Kolmandaks noa teramikuks on VM 1561 ning seegi on üheteraline, kuid see tundub

pärinevat hilisemast ajast (tahvel VIII, joonis 3). Selle juures on osaliselt säilinud ka

roots. Huvitavaks teeb antud leiu selle teramiku peal olev auk ning meistrimärk, mis

kujutab endast ringi, mille sees on 5 pisikest punkti, mis moodustvad risti. Teramikul on

ühepoolne fassetiga teritus, mis viitab, et tegu võis olla pigem tööriistaga, meenutades

koorimiseks või fileerimiseks mõeldud nuga. Kogu eseme pikkuseks on 255 mm,

millest teramik moodustab 215 mm. Arvestades terariista paremat töötlust, paksust ning

kuju, arvan, et see on valmistatud 16. sajandil.
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2. Tulirelvad
Viljandi ordulinnuselt on arheoloogiste kaevetööde käigus käsitulirelvadega seonduvaid

leide välja tulnud päris palju. Esindatud on kõik kolm linnuse tegutsemisperioodil

kasutuses olnud püssilukutüüpi – tahtlukk, rataslukk ja kivilukk. Tahtluku leide on

maapõuest välja tulnud kõige vähem, nende seas on lööktahtluku kukk, päästehoovaga

tahtluku päästik ning püssirohupann ja selle kaas. Püssirohupann võib aga kuuluda ka

hilisemale tulekivilukule. Kõige enam on leitud rataslukuga seonduvaid leide – üks

ratas, üks telg, kaks kuke vedru, üheksa lukuplaati, kolm päästikukaitset ning kaks võtit.

Kiviluku leidude seas on kolm lukuplaati, kolm kukke ning üks peavedru. Lisaks

eelnevatele on leitud ka suur hulk püssiraudu, kuulitange, relvade hooldamiseks

mõeldud vahendeid jm.

Esimesed käsitulirelvad olid lihtsalt lühikesed rauast torud, mitte rohkem kui 250 mm

pikad. Neid hoiti ühes käes ning süüdati teisega, süüteava oli püssiraua peal. Selliste

relvadega oli aga raske sihtida. Siis hakati neid kinnitama puidust aluste külge, mis tegi

küll relva käsitlemise veidi mugavamaks, kuid ebatäpsus püsis. Relva hoiti käe ja keha

vahel ning teise käega, kus asus süütenöör või taht, süüdati püssirohi. Teise võimalusena

toetati relva puust varrekujuline pära õla peale ja sihiti sedasi. Laskmist segas aga see, et

relva käsitleja pidi paralleelselt sihtimisega jälgima ka süüteava ja süütenööri, et laeng

süüdata. See aga ei võimaldanud keskenduda objektile, mida ta tabada üritas. 15. sajandi

algul leiutati primitiivne päästik, mis tegi süütamise lihtsamaks ning sihtimise

täpsemaks. Süüteava nihutati peagi toru pealt paremale küljele ning varustati

püssirohupanniga. Püssiraudu pikendati ning pärasid lühendati. Kõige olulisem osa

uuendustest oli aga süütenööri hoidev päästekang (Dupuy 1984: 93–95). Sealt peale

hakati tahtlukku arendama, et jõuda veel mugavamate ja töökindlamate

süütemehhanismideni.

2.1. Tahtlukk
Tahtluku kui kõige lihtsama püssiluku ehituses võib eristada kolme põhivormi

(arvestamata piirkondlikke erinevusi). Esimene neist oli lihtne vedruta süütemehhanism

ehk serpentiin, mida võib eesti keeles nimetada ka päästekangiks (tahvel IX, joonis 1).

See leiutati 15. sajandi alguses (Fowler et al. 2007: 14). Teine, juba täiustunud tahtluku

vorm on lööktahtlukk (tahvel IX, joonis 2), mis tuli kasutusele 15. sajandi lõpus (Hogg
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1998: 48) või isegi umbes 1475. aasta paiku (Mäesalu 1997: 6). Kolmandat lukutüüpi

kutsutakse päästehoovaga tahtlukuks (tahvel IX, joonis 4) ning see tuli kasutusele 16.

sajandi viimasel veerandil (Blackmore 1965: 11). 

2.1.1. Tahtlukkude leiud
Kahjuks ei õnnestunud mul Viljandi Muuseumi kogudest ühtegi serpentiini tüüpi

tahtlukku leida. T. Tamm kirjeldab küll ühte Viljandist leitud tahtlukku, mis pärineb

arvatavasti serpentiiniga relvalt (Tamm 2000: 24). Sellele viitab päästekangi saba pikk

ja peenike kuju. Saba peenemat otsa võidi kasutatada päästikuna, sest see oleks ulatunud

püssilaadist allapoole. Lööktahtluku puhul oleks niivõrd pikk saba hakanud segama

peavedru tööd.

Sellist tüüpi tahtlukk oli äärmiselt lihtsa tööpõhimõttega. Süütenöör kinnitati S–kujulise

hoova otsa. Hoob oli kinnitatud neediga keskkohast, kas püssilae külje peale või sinna

sisse (Blackmore 1965: 9). Hooba sai vabalt liigutada. Hoova üks ots moodustas

päästiku ning teine hoidis süütenööri. Tõmmates päästekangi alumist osa üles poole

liikus ülemine osa, kuhu oli kinnitatud süütenöör, püssirohupannile ning toimus

plahvatus. Pärast lasku tõmmati kukk lihtsalt tagasi ning see viis ka päästiku

algasendisse.

Viljandi lossimägedest on leitud teist tüüpi tahtluku (lööktahtluku) kukk VM 10797:

185 (tahvel IX, joonis 3). Leid on 99 mm pikk ning torujas hülss, kuhu kinnitus taht, on

6 mm läbimõõduga. Sellise kuke puhul käis taht auku kinnitamata, kuna puudub kruvi

või ka kruviauk, mida võinuks kasutada tahi stabiliseerimiseks. Kukk on S–kujuline,

alumisest otsast murdunud. Antud tüüpi lukk tuli kasutusele 15. sajandi lõpu poole ning

seda kasutati edasi ka pärast 16. sajandi viimast veerandit, kui leiutati kolmandat tüüpi

tahtlukk (Blackmore 1965: 11). Järelikult peab ka VM 10797: 185 kasutusaeg jääma

sellesse vahemikku.

Lööktahtlukk koosnes mitmest detailist ja seal hulgas ka lehvedru(de)st. Need üksikosad

kinnitati spetsiaalse plekist plaadi külge ja see siis omakorda vähemalt 2–3 needi abil

püssilaele (Mäesalu 1997: 6). Lehtvedru üks ots avaldas survet S–kujulise kuke sabale,

sellele osale, mis serpentiini puhul oli päästikuks. Vinnastamiseks tõmmati süütenööriga

osa tagasi, see liigutas kuke saba vastu metallnaga, mis oli lukuplaadi küljes, ning

lukustus. Lehtvedru tagumist lahtist osa kasutati päästikuna. Kui päästik alla vajutati,
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kadus naga lukuplaadi sisse ja vabastas kuke, mis vedru jõul hüppas püssirohu pannile,

ning toimus lask (Fowler et al. 2007: 16). Lööktahtlukku kasutati üle 100 aaasta, enne

kui temast arendati välja kolmas ja viimane tahtluku süsteem. 

Lööktahtluku juures oli aga alati tahtmatu päästmise oht ning palju turvalisem püssilukk

saadi kui süsteem muudeti vastupidiseks – vedru pandi kukke süütepannist eemale

suruma (Blackmore 1964: 12). Selline uut tüüpi päästehoovaga tahtlukk (tahvel IX,

joonis 4) tuli kasutusele 16. sajandi viimasel veerandil (Blackmore 1965: 11). Kui  kahe

esimese lukutüübi juures oli kukk Z või S–kujuline, olenevalt kummalt poolt vaadata,

siis viimase tüübi puhul oli kukk C–kujuline. 

Nagu juba öeldud, on tahtluku leide Viljandi linnuselt välja tulnud äärmiselt vähe.

Üheks leiuks on aga kolmanda ja kõige arenenuma tahtluku päästik VM 1781: 16

(tahvel X, joonis 1). See on 105 mm pikkune ja 47 mm laiune. Ülevalt osast, mis ulatus

lukuplaadi sisse ning oli ühenduses päästehoovaga, on detail murdunud. Olemasolev osa

on siiski väga hästi säilinud, roostekahjustused on peaaegu olematud. Päästiku alumine

osa langeb ning on otsast kaunistatud väikese munakesega. Päästik võib pärineda nii 16.

sajandi lõpust kui ka 17. sajandi esimesest poolest, enne Viljandi ordulinnuse lõpliku

hävitamist. 

Kolmanda tüübi tahtlukk koosnes päästikust, peavedrust, päästehoovast, kukest,

süütepannist ja vahelülist. Päästehoob oli keskelt lukuplaadile kinnitatud poldiga. Kuke

sabaosa ühendas päästehoovaga kas neetühendus või keerulisemal juhul eraldi vahelüli.

Päästikut üles tõmmates liikus üles ka päästehoova tagaosa, samal ajal esiosa liikus alla,

ning see kandus edasi kukele, mis hüppas süütepannile. Pärast päästiku vabastamist

surus peavedru kukega ühendatud hoova otsa üles, mis omakorda liigutas kuke

algasendisse (Pauly 2004: 28; Hogg 1998: 48). Tahtluku lihtsa ehituse tulemusena oli ta

odav, töökindel ning kergesti käsitletav.

Viljandi lossivaremete leidude seast tuli välja ka üks püssirohupanni kaas (VM 3580:

24), mille mõõtudeks on 26 mm ja 19 mm (tahvel X, joonis 2). Arvatavasti pärineb see

mõnelt tahtlukuga relvalt. Samuti leiti sealt üks püssirohupann (VM 3899), mille

pikkuseks on 55 mm ja laiuseks 20 mm (tahvel X, joonis 3). See võib pärineda nii

tahtlukult, kui ka algeliselt tulekivilukult.
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2.2. Rataslukk
Ratasluku leiutamine on käsitulirelvade arengus tubli samm edasi. Kahjuks ei ole ka

selle lukutüübi ajaline määratlus leidnud kindlat üksmeelt uurijate seas. Vanim ratasluku

 kujutis pärineb umbes 1500. aastast. Selle on üles joonistanud kunstnik ja leiutaja

Leonardo da Vinci joonistuste albumis Codex Atlanticus (Connolly 1995: 19). Kahjuks

pole teada, kas antud lukk ongi tema leiutis või joonistas ta kusagil nähtu üles.

Ratasluku leiutamise ajendeid oli mitmeid. Üheks neist oli see, et oli vaja relva, mida

saaks kasutada ratsutamisel. Tahtlukk ei olnud selleks sobiv, sest selle süütenööri pidi

kogu aeg hõõguvana hoidma, kui aga rataslukk oli juba üles keeratud, siis oli relv

laskevalmis ja temast sai igal hetkel tulistada (Chase 2008: 69). Tahtluku peamiseks

miinuseks oligi, et selle kasutamiseks vajati lahtist tuld, aga selle võis näiteks kustutada

vihm ja tuul. 16. sajandi alguses leiutati mehhanismid, mille puhul püriit või tulekivi

(kaltsedon) lõi vastu rauda ja tekitas sädeme, mis süütas püssirohu püssirohupanni peal.

Üks sellistest mehhanismidest oli rataslukk (Dupuy 1984: 96). Rataslukk oli küll

tulemasinat meenutav, aga siiski kõige keerulisema ehitusega püssilukk, sest sellel võis

olla isegi üle viiekümne erineva detaili (Blackmore 1964: 29). Ratasluku

kasutuselevõtuga oli tulirelv esmakordselt oma ajaloos pidevalt laskevalmis ilma

lahtise tuleta.

Tahes–tahtmata tekib tunne, et isik, kes leiutas ratasluku, pidi olema tuttav

kellasseppade tööga. Esimesed viited ratasluku kohta tulevadki piirkonnast, mis jääb

Lõuna–Saksamaal asuva Nürnbergi ning Põhja–Itaalias asuva Milano vahele, kusjuures

mõlemad olid tuntud kellasseppade meisterlike tööde poolest (Ibid., 1964: 32). Samas

oli ka Leonardo da Vinci 1500. aasta paiku Milanos, seega ei saa välistada tema osalust

ratasluku loomises.

2.2.1. Rataslukkude leiud
Ratasluku nimi tuleb nagu arvatagi võib rattast. See on karastatud terasest rattake, mille

pind on soonte abil karedaks tehtud. Ratta ülemine osa läbib püssirohupanni. Ratas on

kinnitatud neljakandilise ristlõikega teljele, millest lukk üles keeratakse. Ratta külge on

kinnitatud kett, mis on ka ühendatud peavedruga (kirjeldav joonis: tahvel X, joonis 4).

Luku võtmega üleskeeramisel keerdus kett ümber ratta telje ja see tõmbas V–kujulise

peavedru pingesse. Ratta lukustas oma asendisse lukustushoova ots, mis läks ratta külje

peal asuvasse auku (Fowler et al. 2007: 18).
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Viljandi ordulinnuse leidude seast õnnestus leida seda tüüpi luku põhielement – ratas

VM 1781: 13. Ratta läbimõõt on 31 mm, mille keskel olev ruudukujuline auk, kuhu käis

telg, on 8 mm läbimõõduga. Ratta pind, mille pihta lõi püriidi tükike, on pikuti

soonitud. Ratta keskel, ümber augu, on õõnsus (tahvel XI, joonis 1). Kuna ratas ei ole

ühendatud luku külge, siis on selle dateerimine keeruline, seega võib ta pärineda nii 16.

sajandi algusest, kui vastav lukutüüp käibele tuli, kuni 17. sajandi alguseni. Ratas on

väga hästi säilinud, rooste kahjustused on minimaalsed ja pindmised sooned on väga

ilusasti nähtavad ning ei tundu kulunud olevatki. 

Teine ratasluku osa, mida õnnestus uurida on VM 1781: 141. Tegu on teljega, mis läbis

ratast ning mille abil laskja ratta võtmega üles keeras (tahvel XI, joonis 2); säilinud on

ka kolmest lülist koosnev kett, mille teine ots oli kinnitatud V–kujulise peavedru külge.

Leiu pikkus on 56 mm, laius 15 mm. Selle telje ristlõige on aga liiga suur, et mahtuda

eelnevalt kirjeldatud ratta sisse. Detail on kulunud ning korrosiooni poolt kahjustatud.

Võimalik, et ese sattus kultuurkihti 16. sajandi teisel poolel Liivi sõja käigus.

Laskmisel vajus kukk koos huulte (kuke pea kaks poolt, mille vahele tulekivi tükk

kinnitatakse) vahele kinnitatud püriidi tükiga vastu ratast. Sama liigutusega päästeti

ratas lukustusest ja see hakkas kiiresti vastu kivi keerlema ning tekkis säde, mis süütas

pannil oleva püssirohu (kirjeldav joonis: tahvel X, joonis 4). Kuke surus vastu

püssirohupanni lukust väljaspool asuv vedru. Selliseid vedrusid on Viljandi

ordulinnuselt leitud kaks. Esimene neist, VM 1781: 114, on väga hästi säilinud (tahvel

XI, joonis 3). Vedru on 116 mm pikkune ning kuna kukk seda pinge alla ei suru on ta

vabas asendis, mille haarde ulatus on 33 mm. Vedru kinnisest otsast 54 mm kaugusel on

tift (punn), mis läks lukuplaadi sisse ja hoidis vedrut paigal. Tiftist 10 mm kaugusel on

auk, läbi mille kinnitati kruvi abil vedru lukuplaadi külge. Võrreldes seda vedrut

terviklike rataslukkude vedrudega (Blackmore 1964: 28, 30, 31), mis pärinevad aastatest

1570, 1617 ning 1630, võib näha, et need on küllaltki sarnased. Kõige sarnasem on

käesolev vedru 1570. aasta leiuga, mistõttu arvangi, et see pärineb 16. sajandi teisest

poolest.

Teine ratasluku vedru (VM 1781: 115) on suuremate roostekahjustustega. See on 110

mm pikkune ja ta vedru haare on 28 mm (tahvel XI, joonis 4). Tift asub tema tagant

otsast 71 mm kaugusel ja sarnaselt VM 1781: 114 paikneb kinnitusauk tiftist 10 mm
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kaugusel. Samuti on mõlemad augud 5 mm läbimõõduga. Kahe vedru pikkuse erinevus

võis tulla ka sellest, et VM 1781: 115 on avatud otsast, kus paikneb kaunistus,

roostetanud. Vaadates eelnevalt mainitud H. Blackmore raamatus olevaid relvi (1964:

28, 30, 31), mis pärinevad alates 16. sajandi kolmandast veerandist kuni 17. sajandi

teise veerandini, võib näha, et vedrude suuruses erilisi muutusi ei toimunud. Seega võiks

ka antud vedru pärineda ajavahemikust 16. sajandi teine pool kui 17. sajandi esimene

pool. Sellesse vahemikku mahub ka Liivi sõda, mille käigus kindlasti paljud relvad ka

kultuurkihti sattusid.

Olgugi, et mitmed relvaajaloolased on arvamusel, et rataslukuga relvade sõjaline

kasutamine ei olnud kuigi üldine (lähemalt: Tamm 2000: 36), on Viljandi linnuse

arheoloogilises materjalis just seda tüüpi lukkude jäänuseid võrreldes teiste tüüpidega

kõige rohkem. Kokku on Viljandi linnuselt leitud üheksa ratasluku lukuplaati, neist

kaheksat õnnestus käesoleva töö autoril lähemalt uurida. Kaheksast neli on sisemise

rattaga ning neli lukuplaadist väljaspool asuva rattaga.

Esimene neljast Viljandi ordulinnuselt leitud ratasluku plaadist, kus ratas asub

lukuplaadist väljaspool on VM 1517 (tahvel XII, joonis 1). Detail on konserveeritud

ning seega rahuldavas seius. Arheoloogilistel rataslukuplaatidel on harva

püssirohupanne säilinud, aga sellel on nimetatud detail olemas. Plaadi pikkus on 210

mm ja laius kuni 45 mm ning püssiluku paksuseks saab mõõta 4 mm. Kahjuks ei ole

kukk säilinud nagu ka ühelgi teisel arheoloogilisel rataslukuleiul. V–kujuline peavedru

pole samuti säilinud. Lukustushoovast on alles vaid kinnituskohast ratta poole jääv osa

koos läbi lukuplaadi ratta lohukesse tungiva otsaga. Päästehoovani ulatunud tagaosa on

kinnituskoha tagant ära murdunud. Säilinud on ka poldiga kinnitatud püssirohupann,

küll aga siiski kaaneta. Kirjeldatud ratasluku mehhanismi võib pärineda 16. või 17.

sajandi esimesest poolest. 

Teine välise rattaga lukuplaat on VM 4368. See on 207 mm pikk, 54 mm lai ning plaadi

paksuseks on 4 mm. Plaat on küll küllaltki heas seisukorras, kuid ka sellest pole väga

palju säilinud. Nähtav on päästehoova katke plaadi tagaosas ning lukustushoova

kinnituskoht. Plaadis on kokku 14 auku, millest üks oli ratta telje jaoks ning ülejäänud

teiste detailide kinnitamiseks (tahvel XII, joonis 2). Antud ratasluku plaat on eelmisega

võrreldes väga sarnane ning ilmselt pärinevadki mõlemad samast ajast.  
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Kolmas ja väga huvitav lukuplaat on VM 1781: 151. See plaat esindab välise rattaga

ratasluku tüüpi, kuid plaadil puudub auk, kuhu käis ratta telg, millest ratas üles keerati.

Lähemal uurimisel aga hakkas silma, et plaadi välisküljel, sellest kohast natukene all

pool, kus ratas peaks läbima püssirohupanni, on kaarjas hõõrdumise jälg (tahvel XII,

joonis 3),  mis viitab selgelt ratta kunagisele olemasolule. Plaadi siseküljel on aga näha,

et ratta telje auku on taotud tift, mis meenutab naela pead. See viis antud töö autori

järeldusele, et ilmselt ehitati see rataslukk ümber tulekivilukuks, mis oli lihtsama

konstruksiooniga ja töökindlam. Kas põhjuseks võis olla ratasluku purunemine või

midagi muud, on raske öelda. Säilinud pole ka ühtegi süsteemi osa, mis annaks rohkem

selgust, vaid mõned augud, mis osalt sarnanevad eelmiste ratasluku plaatidega.

Arvestades leiu suhteliselt tõsiseid kahjustusi ning tulekiviluku kasutusele võtmist 16.

sajandi alguses või teisel poolel, võiks antud plaat pärineda ka 16. sajandi keskpaigast.

Hiljem, kui tulekivilukud siin laiemalt levima hakkasid ehitati see arvatavasti ümber.

Viimaseks välise rattaga plaadiks on VM 1781: 12. Antud leid on küllaltki halvas

seisus, korrosioon on rauda tugevalt kahjustanud. Süsteemist on säilinud päästehoob

ning lukustushoova kinnitus. Plaat on 200 mm pikk, 39 mm lai ning 4 mm paksune

(tahvel XII, joonis 4). Kuna süsteemi pole säilinud, siis saab vanust hinnata vaid plaadi

välimuse järgi. Plaadi kuju ja seal olevaid auke vaadates näib, et see on väga sarnane

esimesele kahele käsitletud lukuplaadile. Tõenäoliselt pärinevad kõik kolm ka ühest

ajast – 16.–17. sajandi esimene pool. 

Kõige paremini säilinud rataslukk on Viljandi muuseumi püsiekspositsioonis olev

numbrita leid (tahvel XIII, joonis 1). Plaadi pikkuseks on 300 mm, laiuseks 52 mm ning

paksuseks 5 mm. Tegemist on sellise ratasluku tüübiga, kus rattake asub lukuplaadist

seespool. Seda iseloomustab plaadis olev süvend, mis kaitses ratast välismõjutuste eest.

Olgugi, et säilinud on päris suur osa süsteemist, puudub sellel siiski kukk. Säilinud on

aga ratas, püssirohupann ja selle kaas, lukustushoob, lukustushoova vedru, kuke vedru

ning ratta telg. Tundub, et tegemist ei saa olla väga hilise relvaga, sest püssirohupanni

kaas tuli eemaldada käsitsi.

Arenenumatel rataslukkudega püssidel liikus püssirohupanni kate vedru jõul ise kõrvale.

Süüteava kaudu kandus leek püssirauda, mis süütas seal oleva laengu, ning toimus

plahvatus ja lask. Rataslukkude puhul tundub, et igale juhtumile on mõeldud. Päris
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mitmed lukud varustati veel lisakukega, et kui esimene peaks katki minema saaks

varupüriidi kasutusse võtta. Lisaks kinnitati mõnele rataslukuga püssile igaks juhuks ka

tahtlukk. Vähemalt kahel teada oleval relval on meister läbimõelnult varustanud püssi

väikese korstnaga, et suits laskja silmest eemale viia (Blackmore 1964: 30).

Rataslukkudega püssidel eksisteeris alati oht tahtmatuks lasuks ja selle vältimiseks

varustati neid relvi kaitseriividega. Juba 1540. aastaks oli lukumehhanism saavutanud

sellise taseme, et järgneva sajakonna aasta jooksul tehti selles vaid väiksemaid

muudatusi (Tamm 2000: 33).

Järgmiseks ratasluku püssiplaadiks on VM 1518. See on mehhanismita. Seda lukku

iseloomustab rattasüvend lukuplaadi sees. Rattake asus niisiis süvendis, seespool

lukuplaati. Süvendil on olnud veel õhemast plekist ilustusena ja rattatelje paremaks

kinnitamiseks mõeldud kuppel, mis on korrosiooni tõttu poolenisti hävinud.

Lukuplaadist väljaspool asub allavajunud otsaga L tähte meenutav detail, mis oli ilmselt

kaunistuseks (tahvel XIII, joonis 2). Lukuplaadi siseküljel on säilinud peavedru otsa

kinnitusdetail, mis koos alumise, lühema plaadiga hoiavad ka lukustushoova

kinnituspolti. Lukustushoob säilinud ei ole. Kõik sellised kaunistuskupliga lukud on H.

Müller dateerinud 16. sajandi teise poolde (Müller 1979: 65, 67, 68).

Samalaadne, lukuplaadi sees paikneva rattaga lukk on ka VM 1520, mis plaadi vormilt

sarnaneb eelmisele (tahvel XIII, joonis 3). Nähtav on aga ratasluku ratta süvend

lukuplaadi sees. Ainus säilinud detail on murdunud ja vaevu metallriba küljes püsiv

stuudel (rattatelje sisemist osa fikseeriv detail). Neljas ja viimane lukuplaat on VM

1781: 11 (tahvel XIII, joonis 4). Detail on 210 mm pikk, 54 mm lai ja 5 mm paksune.

Selle juures on säilinud lukustushoova kinnituskoht, peavedru otsa kinnitusdetaili katke

ja stuudli katke. Ilmselt on kõigil seda tüüpi lukkudel olnud plaadi välisküljel asuva

rattakoopa peal plekist kuppel, mis oli valmistatud õhukesest materjalist ja ei ole

seetõttu säilinud. 

Säilinud rataslukkude jäänused pärinevad enamast lihtsakoelistelt ja suuremate

kaunistusteta relvadelt. Ehituselt on lukud suhteliselt lihtsad, ilma keeruliste

täiustusteta. Lukke on kahte tüüpi – lukuplaadist sees– ja väljaspool asuva rattaga

relvad. Kuigi uurijad on väitnud, et tavalisem rataslukutüüp on lukuplaadist väljaspool

asuva rattakesega (Tamm 2000: 41), siis Viljandi linnuse leidude põhjal seda öelda ei
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saa. Samuti on leiud vastuolus mõne uurija väitega, et rataslukud ei olnud lahingutes

väga laialt levinud. Kuna kõik need lukud pärinevad 16.–17. sajandist, on ilmselt

tegemist Liivi sõja ja järgnenud Poola–Rootsi sõdade raames toimunud korduvate

piiramiste käigus maapõue sattunud relvade fragmentidega. Mõnel juhul võib tegu olla

ka vanarauaga. Näiteks leid numbriga VM 1781: 151, mis oli alguses kasutusel

rataslukuna ja mingil ajal ehitati ümber tulekivilukuks ning võis lõpuks pika kasutusaja

tõttu puruneda ja tahtlikult kultuurkihti sattuda.

2.3. Tulekivilukk
Eestikeelses kirjanduses on seda tüüpi lukke nimetatud erinevalt. Mehhanismi on

nimetatud ränilukuks, kivilukuks, tulelukuks ja tulekivilukuks. Peamine probleem on

see, et nimetus ei kirjelda vaadeldavat lukku täpselt. Ratasluku puhul pole probleemi,

sest ratas, mis on selle luku põhiosa, iseloomustab seda ideaalselt ning ei ole võimalik

teda mõne teisega sassi ajada. Räniluku puhul on probleem, et see mõiste hõlmab küllalt

erinevaid kivimeid, millest kõigi abil polegi võimalik sädemeid tekitada. Kiviluku

nimetust on kasutatud ka, kuid seegi mõiste haarab veelgi enam kivimeid. Kõige parem

oleks ilmselt tuleraudlukk (sädeme tekitab kivi ja raua kokkupõrge), mis kirjeldab

täpselt luku omadust, kuid see on liiga kohmakas. Niisiis jõudsime käesoleva töö

juhendajaga järeldusele, et kõige parem oleks siiski tulekivilukk. Pealegi on seda

mõistet varemgi rahvakeeles kasutatud.

Esimene teade tulekivilukust on juba aastast 1547, mil mainitakse Hispaania

tulekivilukku (Hogg 1998: 58). Seega  pidi vaadeldav mehhanism olema leiutatud

ilmselt juba 16. sajandi esimesel poolel, aga Liivi sõja lahingute puhkemise hetkeks

Eesti ordulinnustel veel vähelevinud. Ilmselt sellega saaks põhjendada kivilukkude ja

nende osade suhteliselt harva esinemist Viljandi  arheoloogilise materjali hulgas.

2.3.1. Tulekivilukkude leiud
Tulekiviluku ehitus arenes teatud mõttes välja ratasluku omast – kuke külge kinnitatud

tulekivi lõi vastu tulerauda ning tekkinud sädemed paiskusid püssirohupannile, pannes

süütekanali kaudu püssirauas oleva laengu plahvatama. Osa uurijaid eristavad eraldi

tüüpidena lööklukke ja patareilukke. Erinevus seisneb selles, et löökluku juures oli

tuleraud eraldi detail, teise puhul aga püssirohupanni osa (Tamm 2000: 42–43). Viljandi

linnuselt on leitud kolm tulekiviluku plaati ning mõlemad eelmainitud tulekiviluku

tüübid on samuti esindatud.
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Viljandi linnuselt on leitud tulekiviluku plaat VM 1519 (tahvel XIV, joonis 1), mis on

üsna halvasti säilinud. Plaat on küll kõvasti roostetanud, kuid säilinud on ülaosast

kõverduv tuleraud. Kahjuks ei ole ühtegi teist lukuosa leitud. Kuna näha on, et tuleraud

ei täitnud süütepanni kaane otstarvet, võib öelda, et tegemist on nn. lööklukuga. Plaadi

tagaosa on murdunud, kuid  näha võib ristkülikukujulist auku, mida kasutati peavedru

kinnitamiseks. Sealt edasi tuleb ümmargune auk, mis oli tuleraua vedru kinnitamiseks.

Keskel asub süütepanni asukoha väljalõige. Eespool on veel mõned augud, mida

kasutati erinevate detailide kinnitamiseks. Seda tüüpi lukk tuli kasutusele enne 16.

sajandi keskpaika ning 16. sajandi lõpul leiutati juba uuendus (Blackmore 1964: 61, 66).

Seega võiks  VM 1519 leid pärineda 16. sajandi teisest poolest.

Kõige paremini säilinud tulekivilukk on numbrita Viljandi Muuseumi püsinäitusel

(tahvel XIV, joonis 2). Kahjuks ei õnnestunud seda lähemalt uurida, sest näha oli vaid

plaadi esimene külg ja tervet süsteemi polnud võimalik vaadelda. Küll aga on selgelt

näha kukk ning tuleraud, samuti üle plaadi otsa ulatuv vedru. Plaat on 230 mm pikkune

ja tema paksuseks on mõõdetud 3 mm. Teise joonisega võrreldes tundub, et tegemist on

karjala tüüpi lukuga (tahvel XV, joonis 3), sest ei õnnestunud leida ühtegi teist tüüpi

tulekivilukku, millel  vedru ulatuks üle lukuplaadi otsa.

Kolmas tulekivilukk, VM T80 (tahvel XIV, joonis 3), on 225 mm pikk, 30 mm lai ning

plaadi paksus on samuti 3 mm nagu eelmiselgi. Tundub, et seegi lukk on karjala tüüpi.

Säilinud on lukust kukk, kuid ainult alahuulega. Samuti on alles peavedru ning üle otsa

ulatuv tuleraua vedru, mis on küll murdunud. Plaadi juures on näha auk, mille külge

kinnitus tuleraud. Samuti leidub kolm auku, mille abil kinnitati plaat relva külge. Kohal,

kus peaks olema lukustusnaga, on ristkülikukujuline auk. Tõenäoliselt käis sealt

mingisugune tift läbi, mis toimis lukustajana. Kaks viimast lukku pärinevad tõenäoliselt

17. sajandist ehk vahetult eelnevast ajast, mil  linnus hävitati.

Tulekivilukkude plaate kahjuks rohkem pole leitud, küll aga on avastatud mehhanismi

osadest kolm kukke ning üks vedru. Esimesest kukest, VM 1781: 5 (tahvel XV, joonis

1), on säilinud ainult alahuul. See on 91 mm pikk ning 14 mm lai. Tegemist on

tõenäoliselt, kas balti tüüpi kukega (tahvel XV, joonis 2) või pärineb ta karjala tüüpi

luku küljest (tahvel XV, joonis 3). Sel juhul võib see pärineda nii 16. sajandi keskelt kui

17. sajandi esimesest poolest.
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Kaks viimast kukke (VM 1781: 2 ja 1781: 4) on nn. rootsi tüüpi (tahvel XVI, joonis 1).

Mõõdud on vastavalt: pikkus 88 mm ja 83 mm ning laius 34 mm ja 30 mm. Esimese

kuke teeb huvitavaks see, et tema huuled on kokku surutud, mis viitab sellele, et see ei

olnud kasutuses maapõue sattumise hetkel (tahvel XVI, joonis 2). Vastasel juhul oleks

huulte vahel tulekivi või kui see oleks välja pudenenud, peaksid huuled laiali olema.

Teisel kukel on huulte vahel 11 mm läbimõõduga tulekivitükk, mis näitab, et see

pärineb kasutuses olevalt relvalt (tahvel XVI, joonis 3). Rootsi tüüpi tulekivilukud olid

olemas juba 16. sajandi keskel (Fowler et al. 2007: 20), mistõttu võib esimene leid

pärineda juba Liivi sõja  ajast. Teine kukk pole aga päris klassikalist rootsi tüüpi ja

omab tõenäoliselt idapoolseid mõjutusi.

Viimane tulekivilukuga seonduv leid Viljandi lossivaremetest on karjala tüüpi luku

(tahvel XXIII, joonis 3) vedru (VM 1781: 124), mis oli nii kuke vedruks kui ka tuleraua

vedruks. See on 190 mm pikkune ning 25 mm lai (tahvel XVII, joonis 1).

2.4. Püssirauad
Sageli  sepistati püssiraua valmistamiseks alguses ümarlatt või kaheksanurkne toorik

ning seejärel puuriti selle sisse rauaõõs. Mõned varasemad püssirauad keerati siiski ka

spiraalselt raualehest ja ühendusserv keevitati kokku. Raua tagumine ots suleti

raudtropiga, mis kinnitati tagumise teel. Hiljem asendati see sissekeeratava sabakruviga

(Tamm 2000: 63). Süüteava asus algselt püssiraua peal mitte küljel. Mitme uurija

arvates nihkus süüteava pealt küljele umbes 15. sajandi keskel ja samal ajal ilmus

ühtlasi süütepann. Sihikud ja kirbud tulid kasutusele umbes 15. sajandi teisel veerandil,

aga esialgu nad enamasti koos ei esinenudki (Mäesalu 1997: 6). 16. sajandi keskpaigast

alates kasutati püssidel ka kirbuta toru– ja aknakesekujulisi sihikuid (Müller 1979: 45).

Võrreldes 17. sajandi püssiraudadega on 16. sajandi omad massiivsemad,

väiksemakaliibrilised, lühemad ja paksuseinalisemad. 15.–16. sajandi püssitorudele on

iseloomulik rauaseina kuni 12 mm ulatuv paksus, mida võib seletada materjali halva

kvaliteedi ja mitte eriti heade valmistamisoskustega (Tamm 2000: 66). 16. sajandi teisel

poolel ilmuvad püssiraudade ehituses teatud muutused, mis võimaldavad selle perioodi

leide eristada. Sabakruvi säilitas oma kandilise pea, kuid sinna hakati kinnitama umbes

50 millimeetrist raudplaati, mille abil kinnitati raud relva puust pära külge. Kõikide
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selliste andmete järgi on võimalik arheoloogilisi käsitulirelvade leide paremini

dateerida.

2.4.1. Püssiraudade leiud
Rauast püstolitoru Viljandi linnuselt, VM 1784, on säilinud tervikuna. Leid on 320 mm

pikkune, aga sabakruvi kaasa arvestades 330 mm. Suudme poolt on raud sile, ülejäänud

osas siiski kaheksatahuline. Püstoli kaliiber on olnud 13 mm. Raud on keskelt tõsiste

roostekahjustustega  ning tema tagaosas  saba osaliselt murdunud (tahvel XVII, joonis

2). Nii suudme kui laengukambri juures raud pakseneb – suudmeosas on raua

välisläbimõõt 21 mm ja tagaosas 23 mm. Keskel on minimaalseks välisläbimõõduks 19

mm. Süüteava paikneb raua paremal pool. Iseloomulik on raua kinnitusaas, mis paikneb

186 mm kaugusel rauasuudmest ja seega raua tahulises osas. Neljatahulise sabakruvi

küljes on kergesti märgatav murdunud sabakatke, mille abil raud kinnitati pärale

tagantpoolt. Säilinud on see vaid paari millimeetri ulatuses.

Kirjeldatud püstoliraua dateerimiseks on abi sabakruvi, rauasaba ning kinntusaasade

olemasolust. Kuna rauasaba tuli kasutusele alles 16. sajandi keskel või teisel poolel

(Tamm 2000: 68), ei saa ka raud varasemast ajast pärineda. Samuti kuulub raua

kinnitusviis pära külge aasade abil uuendusena samasse perioodi. 13 mm kaliiber oleks

16. sajandi lõpu kohta ilmselt liiga väike, kuid samas on tegemist püstoli, mitte

jalaväepüssiga. Tema kaliiber ei saakski olla kuigivõrd suurem. 16. sajandi lõpu

raudadel võrreldes 17. sajandi omadega oli iseloomulik seina suurem paksus.

Kirjeldatud püstolitorul on rauaseinte paksus keskosas 3 mm. Seega viitavad raua hea

töötlus ning rauaseinte väike paksus, et see pärineb 17. sajandi algusest.

Suhteliselt hästi on säilinud Viljandi Muuseumi püsieksponaadis olev püstoliraud VM

1504. Raua kogupikkus on 195 mm, ilma rauasabata 163 mm. Püstoli kaliiber on olnud

12 mm. Tagaosa on raual kaheksatahuline ning selle läbimõõt on 24 mm,

siledapinnalises suudmeosas aga 18 mm. Enamvähem raua keskosas on üks kinnitusaas.

Eriliseks teeb püstoliraua selgeltloetav meistrimärk raua tagaosas – kuke kujutis, mille

all on tähed HR (tahvel XVII, joonis 3). Arvestades samu kriteeriume, mis eelmise raua

puhul ning vaadates, et see on oluliselt lühem ning paksemate seintega, võib ta dateerida

ilmselt varasemasse aega. Saba olemasolu aga ei lase väga väga varaseks hinnata. Seega

pärinebki VM 1504 tõenäoliselt 16. sajandi teisest poolest.
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Viljandi Muuseumi püsiekspositsioonis on kokku viis käsitulirelva rauda. Jalaväepüssi

toru VM 1505: 1 (tahvel XVII, joonis 4) on 804 mm pikk, millele lisandub saba pikkus

46 mm. Sabaosa on kaheksanurkse läbilõikega. Raua peal, suudmest 32 mm kaugusel,

asub kirp, allpool aga kaks kinnitusaasa, millest suudmepoolne on katki. Relva kaliiber

oli 11 mm. Raua läbimõõt päraosas on 32 mm, suudmeosas aga 25 mm. Raua paksuseks

suudmeosas teeb see 7 mm, aga püssirohu kambri osas lausa 10,5 mm. Seega on raud

piisavalt massiivne ning paksuseinaline, kaliiber aga väike. Selle põhjal võib järeldada,

et relv pärineb 16. sajandi teisest poolest, sest varemaks ei luba dateerida seda rauasaba

ning aasad.

Järgmiseks on musketi katke VM 1625. See oli raske relv, mida pidi tulistama

U–kujulise toe pealt. Katke on 170 mm pikkune ja 60 mm läbimõõduga. Relva kaliiber

on 19 mm, ning selle paremal küljel asub püssirohupann (tahvel XVIII, joonis 1).

Süüteaugu asukoht ning püssirohupanni olemasolu ütlevad, et see võib pärineda

hilisemast ajast kui  15. sajandi keskpaik.

Neljandaks eksponaadiks on VM 1502 (tahvel XVIII, joonis 2). See on 348 mm pikkune

püstoliraud. Laskja poolt vaadates paremal küljel on 2,5 millimeetrise läbimõõduga

süüteava. Saba pikkuseks on 15 mm ja kaliiber on 13 mm. Toru läbimõõt tagaosas on

25 mm ning suudme pool 23 mm, suudmest 30 mm kaugusel aga 21 mm. Sarnaselt

eelmistele on ka selle pära kaheksanurkne. Raua alumisel küljel on kaks kinnitusaasa,

neist laskjapoolne katkine. Võrreldes esimese püstolirauaga VM 1784 on VM 1502

kujult täpselt samalaadne, aga vaid mõne millimeetri võrra erinevad nende

välismõõtmed. VM 1502 on seega pisut massiivsem. Erinevus on ka selles, et viimasel

püstoliraual on olnud kaks kinnitusaasa. Kuna VM 1784 püssiraual esineb siledas

esipooles tugevaid roostekahjustusi, pole välistatud, et sellel võis algselt samuti kaks

aasa olla. Ilmselt pärinevad mõlemad rauad ühest perioodist, kas 16. sajandi lõpust või

pigem 17. sajandi algusest.

Viiendat ja viimast eksponaati VM 1785 vaadates on tuvastatav, et see oli ilmselt algselt

terves pikkuses kaheksatahuline (tahvel XVIII, joonis 3). Katke on 285 mm pikkune.

Toru läbimõõt on 21 mm ja kaliiber 13 mm. Kui tegu on relvaraua eesosaga, võib see

pärineda jalaväepüssilt. Kahjuks pole säilinud püssiraua tagumine ots, mis võiks asjasse
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rohkem selgust tuua. Arvestades toruseinte paksust, võiks antud katke pärineda 16.

sajandi lõpuosast.

Lisaks viiele eksponeeritavale rauale õnnestus käesoleva töö autoril muuseumi hoidlast

leida veel kaheksa käsitulirelva rauda, millest ühega juba tutvusime. Ülejäänud

seitsmest kõige paremini, kuid siiski mitte hästi säilinud katke on VM 1503: 1 (tahvel

XVIII, joonis 4). Antud leiu rauaosa on 395 mm pikkune ja saba 36 mm pikkune.

Tagumise osa läbimõõt on 30 mm, esimesel poolel 23 mm. Relva kaliibriks oli 11 mm.

Tema laengukambri juures on seinte paksuseks 9,5 mm ning otsa poolt 6 mm. Võrreldes

seda leidu eelnevalt käsitletud leiuga VM 1505: 1, võib järeldada, et see ei oleks saanud

väga palju pikem olla ning tegemist on püstoli rauaga. Olgugi, et sellel raual

kinnitusaasad puuduvad, saab dateerimiseks kasutada saba olemasolu ning raua

mõõtmeid. Kuigi VM 1505: 1 on püssiraud ja see püstoliraud, on nad mõõtmetelt

enamvähem samad (välja arvatud pikkus), ning pärinevad ühest perioodist.

Rauasaba on tervikuna säilinud ka kaheksatahulise relvaraua tagumise otsa juures (VM

1505: 2). Säilinud 10 mm kaliibriga rauaosa on 73 mm pikk, sabakruvile kinnitatud saba

lisab pikkust veel 66 mm (tahvel XIX, joonis 1). Saba on sabakruvi pealmisele tahule

kinnitatud sepakeevisega nii, et üleminek raualt sabale pole märgatav. Et rauasaba on

tervikuna säilinud, kinnitab kruviauk selle tagaosas, mille abil raud pärale kinnitati. Ka

selle rauakatke puhul laieneb püssirohukambri osa, kuid üsna vähe. Seinte paksus viitab

raua suhteliselt hilisele päritolule. Kuna kaliiber on küllaltki väike, võiks ta selle järgi

pärineda varasemast ajast kui 16. sajandi keskpaik. Samas ei luba seda oletust teha

efektne rauasaba. Niisiis, otsustades katke saba ning seinade tagasihoidliku paksuse

järgi, pärineb VM 1505: 2 16. sajandi teisest poolest või 17. sajandi algusest.

Üks huvitavamaid leide on VM 1503: 3. Tegemist on 110 mm pikkuse, tugevate

roostekahjustustega rauakatkega. Tema ühe otsa välisläbimõõt on 22 mm ning teisel 19

mm. Sisemised mõõdud on vastavalt 11 ja 14 mm. Kahjuks need ei ütle aga väga palju,

sest korrosioon on nii seest kui väljast palju rauda hävitanud. Huvitavaks teeb aga selle

detaili tema valmistusviis. Käsitletav relvaraud pole valmistatud puurimise teel, vaid

keeratud spiraalselt metall-lehest (tahvel XIX, joonis 2). Niisiis võib see relv pärineda

isegi 15. sajandist. 
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Leidude hulgas on kaks tugevalt kahjustatud rauakatket – VM 1503: 2 (tahvel XXVII,

joonis 3) ja VM 1781: 75 (tahvel XIX, joonis 4). Huvitavam on neist VM 1503: 2, kuna

tema rauaõõnsus ei paikne täpselt keskel. See viitab, et tegemist on varasemast ajast

pärit rauaga, samas on ta seinte paksus küllaltki väike ning raua töötlus hea. Seega

pärineb see arvatavasti siiski 16. sajandi lõpuosast. Ilmselt on puurimise käigus midagi

valesti läinud ning võimalik, et see pole kasutusse läinudki.

Viimasteks on kaks numbrita leidu (tahvel XX, joonised 1, 2). Esimene neist on 76 mm

pikk, 19 mm lai ning 10 mm kaliibriga. Arvatavasti on tegemist 17. sajandi alguse

püstolirauaga. Teine neist on 52 mm pikkune, 10 mm kaliibriga, ühest otsast 26  mm,

teisest 23 mm välise läbimõõduga. Sellise pikkuse kohta on see küllaltki suur vahe.

Samuti teeb asja huvitavaks tähelepanek, et kitsamast otsast on katke viilitud. See viis

Tavo Tamme ning Ain Mäesalu mõttele, et tegemist võib olla mingit algelist tüüpi

tagantlaetava relva püssirohukambriga (Tamm 2000: 71). Seda ei saa aga kindlalt väita,

kuna vastavad analoogid puuduvad, mis seda hüpoteesi kinnitaksid. 

2.5. Tulirelvadega seotud leiud
Lisaks püssi/püstoliraudadele ja –lukkudele ning nende detailidele on arheoloogiliste

leidude hulgas veel nelja rühma kuuluvaid tulirelvadega seotud leide:

1. Päästikukaitsed
2. Kuulivalamistangid ja laskemoon
3. Relvade hooldamise tööriistad
4. Relvadega seotud luust leiud

2.5.1. Päästikukaitsed
Viljandi muuseumi arhiivkogust õnnestus leida kolm päästikukaitset. Kõik kolm on

sõrmekohtadega. Kahel esimesel (VM 1781: 116 ja 1781: 8) on kaks sõrmekohta,

kolmandal üks (VM 1781: 152). Esimese pikkus on 172 mm ning kõrgus 40 mm (tahvel

XX, joonis 3). Teise mõõdud on 182 mm ja 51 mm (tahvel XX, joonis 4). Kolmanda

mõõtudeks on 183 mm ja 30 mm (tahvel XXI, joonis 1). Kõik kolm on küllaltki heas

seisukorras, kolmas neist kõige paremas. Kahel viimasel on ühes otsas auk, läbi  mille

see relva külge kinnitati. Teise auk on 6 mm ning kolmandal 5 mm. Analoogide põhjal

otsustades pärinevad kõik kolm 16. sajandi teisest poolest või 17 sajandi algusest.

Samuti pärinevad kõik suure tõenäosusega rataslukuga püssidelt.
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2.5.2. Kuulivalamistangid ja laskemoon
Viljandi linnuselt on leitud kuulivalamisvorm VM 3819, mis on mõeldud korraga nelja

kuuli valamiseks (tahvel XXI, joonis 2). Teist vormipoolt pole kahjuks siiski leitud. See

on nelinurkne lubjakivist valmistatud plaat, millesse on süvendatud nelja kuuli jäljendid

ja kanalid metalli sissevalamiseks ning õhu väljapääsemiseks. Kanalid on aga küllaltki

õrnalt süvendatud, mistõttu võib arvata, et põhiosa nendest on teise, leidmata

vormipoole sees. Vorm on tahmunud ning kolmest nurgast murdunud. Leitud

vormipoole kuulipesade läbimõõt on 14 mm. Kuulidest õnnestus leida üks, mis on sama

kaliibriga kui vormi süvendid. Vorm pärineb arvatavasti 15. sajandist või 16. sajandi

esimesest poolest, sest hiljem hakati kasutama juba valdavalt kuulitange.

Peale vormi ongi leitud veel kahed mitme kuuli valamistangid. Esimene neist, VM 1559

(tahvel XXI, joonis 3), on halvas seisukorras, millel ühe poolmiku ots on ära murdunud.

Tema kogupikkus on 184 mm. Poolmike paksus kuulivormi kohalt on 10 mm. Teisel,

VM 1781: 15 (tahvel XXII, joonis 1), on üks käepide ära murdunud. Ka neil tangidel on

poolmike läbimõõt vormi kohalt 10 mm. Kuulitangide puhul on raske leida mingeid

pidepunkte, mille järgi neid dateerida. 16. sajandi püssirauad olid üldiselt 17. sajandi

omadest väiksemakaliibrilised (Tamm 2000: 66). Vene uurija R. Rosenfeldi hinnangul

on mitme kuuli valamistangid hilisemad kui ühe valamiseks kasutatud (1958: 95), Seega

võiks mõlemad tangid dateerida 16. sajandi lõppu või järgmise aastasaja algusesse.

Väliskujult on ühe kuuli valamiseks mõeldud tangide tööosa kokkusurutuna, kas

silindriline või kuuetahuline. Tangide kokkusurumisel jääb kuulipesa ühele küljele ava

tina jaoks. Kui tina oli sisse valatud, siis pisteti tangid külma vette ja avati (Tamm 2000:

73).

Lisaks eelmisele kolmele mitme kuuli valamiseks mõeldud riistadele on Viljandi

ordulinnuselt leitud mitu ühe kuuli valamistange. Esimene neist on VM 3900 (tahvel

XXII, joonis 2). Tangide pikkus on 115 mm, kõrgus 15 mm ja suurim laius samuti 15

mm. See on küllaltki halvas seisus – üks harudest puudub ning on roostekahjustusi.

Teine ühe haruga ja peaaegu samade mõõtmetega leid on VM 4184 (tahvel XXII, joonis

3). Mõlemad tangid võib dateerida 16.–17. sajandisse.  
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Kõige paremini säilinud kuulitangid (VM 4183) on ka Viljandi Muuseumi püsinäitusel.

Selle mõõdud on järgmised: pikkus 100 mm, kõrgus 13 mm ja valupesa laius 14 mm

(tahvel XXIII, joonis 1).

Kokku on linnuselt leitud viis paari kuulitange, mis on mõeldud ühe kuuli valamiseks.

Kaliibrid on vahemikus 10–14 mm. Kuulitangid on arheoloogilises materjalis küllaltki

laialt levinud leiuliik, sest tangid olid ju kõigil sõjameestel koguaeg kaasas. Kõik leiud

võib dateerida 16. või 17. sajandisse.

Viljandist on leitud suur hulk valamisjääkidega kuule. Püssi– ja püstolikuule esindavad 

näiteks VM 3820, 3821, 3822 ja 3823. Esimesel kahel on selgelt näha valamisvormi

jälg. Kuulid on võetud otse valuvormist, sest nende küljes on veel valukanalisse jäänud

pliid. Kõik neli on valmistatud pliist ning kõigi läbimõõt on 12 mm. Leitud on ka üks 19

mm läbimõõduga musketikuul (VM 3824). Kokku õnnestus muuseumist leida 14 pliist

ja üks kivist kuul. Pliikuulide läbimõõdud kõiguvad 9–19 mm, kivist kuuli läbimõõt on

17 mm. Kõik eelnevad kuulid pärinevad tõenäoliselt 16. sajandi algusest kuni 17.

sajandi esimese pooleni. 

Suurtükikuule õnnestus kokku lugeda 88 tükki, neist kõigest 2 on rauast. Kivist kuulide

läbimõõdud on 55–500 mm. Rauast kuulid olid läbimõõtudega 26 mm ja 46 mm.

2.5.3. Relvade hooldamise tööriistad
R. Rosenfeld on püssihooldusriistad jaotanud kolme gruppi (Rosenfeld 1957: 95,

refereeritud Tamm 2000: 73). Esimesed on piklikud plaadid ümmarguste, kandiliste või

ringikujuliste aukudega. Otstes on kruvikeeraja luku pealepanemiseks ja mahavõtmiseks

ning aas selle vööl kandmiseks. Teise tüübi alla lähevad lühemad ja massiivsemad

plaadid, samuti neljakandiliste aukudega. Ühes otsas on kruvikeeraja ja teises putk puust

käepideme jaoks. Kolmas tüüp on pajulehekujulise kontuuriga, mida iseloomustab selle

teljesuunaline sakiliste servadega väljalõige neljakandiliste poldipeade või ka ratasluku

rattatelje keeramiseks. Otsi kasutati samuti kruvikeerajatena.

Ordulinnuse leidude hulgas on kaks tööriista käsitulirelvade hooldamiseks, mõlemad on

numbrita (tahvel XXIII, joonised 2, 3). Esimene neist on 170 mm pikkune ja 12 mm

laiune. Riista ühel pool on üks ümmargune auk ja teisel pool 3 ruudukujulist auku,

mõõtudega 5, 6 ja 7 mm. Neid auke kasutati kas ratasluku ratta üleskeeramiseks või

poldipeade keeramiseks. Lisaks on kummaski otsas kruvikeeraja lukuplaadi
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pealepanemiseks ja mahavõtmiseks. Tööriista keskel on aas, mida kasutati selle vööle

riputamiseks.

Teine leid on 150 mm pikk ja 14 mm lai ning selles on kuus auku: kolm ruudukujulist,

kaks ringikujulist ning üks ristkülikut meenutav. Kolme ruudukujulise augu läbimõõt,

mida ka selle puhul kasutati ratasluku ratta või ükskõik millise lukutüübi kandiliste

poltide keeramiseks, on 4, 5 ja 6 mm. Vaadates aga, et ratasluku leiud on ordulinnuses

ülekaalus võrreldes teistega, arvan ma, et need olid eelkõige mõeldud rataslukuga

relvade hooldamiseks. Tööriista ühes otsas on aasake, teises aga kaunistav teravik, mitte

kruvikeeraja. Mõlema pinnal on ka kaunistavad mustrid. 

Eelneva põhjal võib öelda, et Viljandi leiud kuuluvad Rosenfeldi tüpoloogia esimesse

gruppi. Arvestades, et rataslukk tuli kasutusele 15. sajandi lõpul või 16. alguses võib

neid kahte tööriista dateerida ka 16. või 17. sajandi esimesse poolde.

Veel on Viljandi Muuseumis kaks võtit ratasluku üleskeeramiseks. Esimene neist (VM

3924) on musketikujuline, püsiekspositsioonis olev  võti, pikkusega 129 mm ja laiusega

28 mm (tahvel XXIV, joonis 1). Leid on korrosiooni tõttu küllaltki halvas seisukorras.

Teine on numbrita piibukujuline, mille ühes otsas on neljakandiline pesa, mis oli

ratasluku telje keeramiseks (tahvel XXIV, joonis 2). Keskel on aas ning teises otsas

ümmargune auk. Leid on 153 mm pikkune, pesa suurus on 9 mm. Mõlemad võib

dateerida 16.–17. sajandisse.

Kuna võti, milleta relv kasutu oli, võis vabalt ära kaduda, varustati hilisemaid mudeleid

ise üleskeerava süsteemiga, mida teostas kuke liigutamine. See saavutati nii, et kuke

alumine osa ühendati keti abil ratta võlli külge. Kuke alla tõmbamine (laskeasendisse

viimine) keeras automaatselt võtit vajamata ratta üles (Blackmore 1965: 24).

2.5.4. Relvadega seotud luust leiud
16. sajandi keskel kasutati tahtlukku ka oma aja kõige muljetavaldavamatel relvadel –

musketitel. Musket oli pikk ja raske relv, kaaludes kuni 9 kg ning mida pidi tulistamisel

toe peal hoidma. Toena kasutati puust vaia, millel oli rauast U–kujuline ots, kuhu peale

relv toetati (Blackmore 1964: 14). Ühest sellise musketi päraosast oli eelnevalt juba

juttu ka. Lisaks päraosale on Viljandi ordulinnusest leitud musketilae kaunistusi, mis

näitab, et seal ei olnud levinud ainult kõige lihtsamad ja kaunistusteta relvad.



34

Kõik kaunistused on valmistatud luust. Esimesed kaks neist on teistest suuremad. VM

3798 leiul näeme õhukesele luuplaadile graveeritud, vasakule poole vaatavat olevust.

Kujutisel on inimese pea, rulli keeratud lohe saba ning tiivad. Plaadi üks nurk on

kahjuks murdunud (tahvel XXV, joonis 1). Eseme pikkuseks on 76 mm, laiuseks 45 mm

ning paksuseks 2 mm. Järgmine plaat (VM 3802) on 93 mm pikkune, maksimaalse

laiusega 50 mm ning paksuseks saab mõõta 5 mm. Vaadeldav luust plaat on ühest otsast

kitsenev ehk täisnurkset kolmnurka meenutav. Pind on kaunistatud sisse graveeritud

joonte abil. Huvitava lisandina on talle graveeritud kaks risti ja E täht (tahvel XXV,

joonis 2). Kas tegemist võiks olla relva valmistaja märgi või initsiaaliga? Ilmselt mitte,

sest relvameistrid jätsid oma meistrimärgi tavaliselt relva rauale. Plaadi sisse on

puuritud ka kolm auku, läbi mille kinnitati see kaunistus arvatavasti püssilae külge. 

Kaks järgmist kaunistust, VM 3799 ja 3800 (tahvel XXV, joonised 3, 4), on samuti

sarnased. Mõlemad on piklikud otstest ümarad luuplaadid, mis meenutavad pikendatud

staadioniringi. Esimese mõõtmeteks on 65 mm pikkust, 14 mm laiust ning 1,5 mm

paksust ja teisel vastavalt 46x13x2 mm. Mõlemasse plaati on puuritud auk, esimesel

keskele ja teisel serva. Mõlemad augud on täpselt 3 mm, mida võis täheldada ka leiu

VM 3802 juures. Samuti on mõlemale kaunistusele sisse graveeritud äärest äärde ulatuv

S tähe kujuline spiraalmotiiv. Vaadates neid kahte leidu tekib tunne, et need võiksid

pärineda samalt relvalt. Mõlemad on enamvähem sama laiuse, kuju ja samasuguste

kaunistustega ning isegi kinnitusauk on sama suur. Pealegi leiti need linnuse varemetes

samast ruumist (Tvauri leiukataloog). Seega võiksid mõlemad musketilae kaunistused

asuda ühel ja samal relval ja kindlasti on nad valmistatud sama meistri poolt.

Viies luust kaunistus (VM 3801) on 42 mm pikk, 17 mm lai ja ühest otsast kumeralt

teravnev. Kummaski otsas esineb temalgi spiraalne kaunistus, keskel asuvad

graveeringud on kulunud ning seetõttu ei ole seletatavad (tahvel XXVI, joonis 1). Kuna

musketid tulid laiemalt kasutusele 16. sajandi keskel ning linnus hävitati lõplikult 17.

sajandi keskel, siis võivad kõik viis vaadeldud leidu pärineda sellest ajavahemikust.

Kokku on Viljandi Muuseumi püsiekspsitsioonis kaheksa luuplaati, millest viit sai juba

käsitletud. Lisaks neile õnnestus leiukogust avastada veel viis luust kaunistust, mis

võisid samuti olla relvadele kinnitatud (tahvel XXVI, joonised 2, 3, 4). Viimased said ka

uurimise käigus nummerdatud.
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Lisaks eelnevatele luust kaunistustele on Viljandi Muuseumi püsiekspsitsioonis ka üks

püssirohusarv (VM 4389). Sarv on kolmeharuline ning kaunistatud varauusaegses

riietuses oleva mehe ja naisega, kes teineteisel ümbert kinni hoiavad (tahvel XXIV,

joonis 3).

Hilisemad kaevamised Viljandi linnusel on näidanud, et 13.–14. sajandi vahetuse paiku

ning 15. sajandil tegeldi linnuses intensiivselt luutöötlemisega. Sellele viitavad arvukad

tootmisjäägid nagu laastud, saagimisjälgedega plaadid, luude mahasaetud otsad jne,

samuti erinevad luuesemed – nööbid, viisupunumise tööriistad, arvukad helmed, kammi

katked ning silmornamendiga kaunistatud noakäepidemed (Haak, Pärnamäe 2004: 79).

Seega pole võimatu, et eelnevalt mainitud leiud võidi valmistada Viljandi ordulinnuses. 

Lisaks püssidele kaunistati selliste luuplaatidega 15.–16. sajandil ka ambe. Liivi sõja

ajal olid meil sellised kaunistused ka püstolite puitosade peal küllaltki laialt levinud.

Näitaks rataslukke, mida nagu näha on kasutati Viljandi linnusel laialdaselt, kaunistati

samasuguste luuplaatidega. Seetõttu ei pruukinud kõik need leiud pärineda musketitelt

ning võivad seega pärineda 15.–17. sajandi esimesest poolest. Juhul kui mõni

eelnevatest leidudest on hoopis teist tüüpi eseme küljest, nagu näiteks laeka, mida ka

keskajal luuplaatidega kaunistati, võib nende ajaline määratlus veelgi laieneda.
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Kokkuvõte
Viljandi ordulinnuselt leitud külmrelvade läbitöötamise tulemusena selgus, et

külmrelvadega seotud leidudest on kõige arvukamalt esindatud ammunooleotsad, mis

on esindatud kuueteistkümne eksemplariga. Lisaks on leitud ka kolm ammuketast.

Siiski ei saa ainuüksi selle põhjal väita, et ammud oleksid kõige populaarsemad relvad

olnud. Arvestades, et tegu on laskemoonaga (mida valmistati suurtes kogustes) mitte

relva endaga peab ütlema, et nende hulk on suhteliselt tagasihoidlik. See tuleneb ilmselt

asjaolust, et keskajal, kui amb kasutusel oli, toimus linnusel vähem sõjategevust kui

varauusajal, mil kasutusel olid tulirelvad. Seetõttu pole ammunooli ja ammu detaile

märkimisväärsel hulgal maha jäänud. 

Tänu varasemalt Otepää ja Haapsalu linnusest leitud ammunooleotste tüpoloogiale

õnnestus leiud tüüpidesse jagada ja ajaliselt määratleda. Rootsuga ammunooleotsad on

esindatud kuue leiuga ja putkega leide on kümme. Putkega leiud sai omakorda jagada

kahte alarühma – ristkülikukujulise ristlõikega leht ja rombikujulise ristlõikega leht.

Putkega ammunooleotsad pärinevad ajavahemikust 13. sajandi esimene veerand kuni

16. sajandi esimene pool. Rootsuga ammunooleotsad sai dateeritud 14. sajandist 16.

sajandi esimese pooleni. Tõenäoliselt sattusid eelnevad leiud kultuurikihti nendes

ajavahemikes toimunud linnuse piiramiste käigus.

Nooleotsad on esindatud tunduvalt väiksemaarvuliselt. Neid  õnnestus leida vaid kaks.

Esimene neist oli tõenäoliselt jahipidamiseks mõeldud. Tuginedes taaskord Otepää

leidudele õnnestus kindlaks teha, et ese pärieb 13.–14. sajandist. Teine nooleots sai

dateeritud 12.–13. sajandisse, mis põhineb kirjanduses leidunud analoogidele. Kuna

keskajal domineerisid siin ammud on sellest ajajärgust vibunoolte rauast teravikke ka

suhteliselt vähe avastatud.

Viljandi ordulinnuse leiumaterjali hulgas leidus neli odaotsa, millest kõige huvitavam

pärineb juba nii varasest ajast kui 7.–8. sajand. Tegu on angoo lühema variandiga, mis

olid sel ajal levinud nii Soomes kui Baltimaades Antud ese kinnitati puuvarre külge

rootsu abil ja selle teramiku küljes on kaks kisku. Ülejäänud kolm odaotsa on teise

kujuga ja hilisemast ajast ning kuuluvad ajavahemikku 14. sajandist  kuni 17. sajandi

esimese pooleni.
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Odaotsadega sarnanevaid piigiotsasid leidub Viljandi Muuseumi leiukogus üheksa.

Neist seitse on sarnased ja kaks teistsuguse kujuga. Arvestades piikide kasutuselevõttu

15. sajandi lõpul ja nende laiemat levikut 16. sajandil võivad kõik need leiud pärineda

nimetatud vahemikust.

Ordulinnuse varemetest on leitud ka mõõgakatkeid, kuid kahjuks on nende dateerimine

äärmiselt raske. Kindlaks õnnestus teha ainult üks leid, kuna tegu oli rapiiriga. Lisaks

mõõgateramike katketele on leitud ka kaitseraudu, millest üks pärineb samuti 16.–17.

sajandi rapiirilt. Teised kolm on tõenäoliselt analoogide põhjal otsustades kuulunud

jahimõõkadele.

Peale mõõgateramike on arheoloogiliste kaevetööde käigus leitud ka lühemaid

terariistade katkeid. Kõigi kolme puhul on tegu noaga mitte pistodaga, seda nende

üheteralisuse pärast. Vaatluse alla võetud kolmest teramikust ühel oli ka meistrimärk

ning selle kuju ja teritust vaadates võib öelda, et tegu oli pigem mingi tööriista või

kööginoaga. Teise kahe puhul tundub tegu olevat võitlusnugadega. Need paistavad

silma ka halvema töötluse poolest ning seetõttu on valmistatud esimesest varem.

Suur hulk Viljandi linnuselt avastatud külmrelvi annavad aimu korduvatest lahingutest

ja piiramistest, mis seal 14.–15. sajandil ja ka  Liivi sõja ajalgi aset leidsid.

Ajavahemikul 15. sajandist 16. sajandini oli käsitulirelvade arengus kõige suurem

tähtsus. Relvad arenesid oma algelistest lahendustest suure tähtsusega võitlusvahendiks.

See sai võimalikuks püssiluku kasutuselevõtmisega. Linnuse tegutsemise perioodil levis

kolme tüüpi püssilukke – tahtlukk, rataslukk ja tulekivilukk ning arheoloogiliste

kaevetööde käigus on lossivaremetest välja tulnud kõiki kolme eelnevat tüüpi lukke.

Tahtluku saab jagada kolmeks, millest esimese tüübi ainsat luku osa (päästekangi) ei

õnnestunud linnuse leidude seast leida. See ei tähenda, et seda tüüpi relva ei kasutatud,

tegemist oli küllaltki pisikese detailiga, mis võib nüüdseks olla hävinud või lihtsalt

leidmata. Ka teise ja kolmanda tahtluku tüübi leiud on kesised. Tunduvalt suurem

osakaal leidude seas on rataslukul ning tulekivilukul. 

Ratasluku kasutuselevõtmine 16. sajandi alguses oli tulirelvade ajaloos kõige suurema

tähtsusega, kuna see võimaldas esmakordselt tulistada lahtist tuld omamata. Olgugi, et

relvaajaloolased on öelnud, et rataslukk ei olnud sõjavägedes laiemalt kasutatav

relvatüüp, võib Viljandi leidude põhjal sellele vastu vaielda. Rataslukke ja sellega
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seotud leide on linnuselt välja tulnud kahtlemata kõige enam. See näitab, et hoolimata

selle keerukast mehhanismist ja kallist hinnast, oli ta ordulinnusel kõige populaarsem

lukutüüp. Märkimisväärne on ka see, et linnuselt on leitud suur hulk luust kaunistusi ja

arvestades rataslukuplaatide rohkust, pärinevad mõned neist kindlasti just seda tüüpi

püstolitelt. See näitab, et siin polnud levinud ainult lihtsakoelised ja kaunistustete

relvad. Rataslukuleiud Viljandis ei kinnita ka mõnede tulirelvauurijate väidet, et

lukuplaadisisese rattaga lukud olid ülekaalus. Arheoloogiliste leidude hulgas on nii

sisemise kui välimise rattaga leide võrdselt. Viljandi ordulinnuse varemetest leitud

rataslukuga seotud esemed dateeruvad 16. sajandi algusest kuni isegi 17. sajandi

keskpaigani, mis näitab veelkord selle relvatüübi populaarsust.

Pisut hiljem 16. sajandi esimesel poolel tuli kasutusele kolmas ning kõige

perspektiivikam lukutüüp – tulekivilukk. Viljandi linnuse leidude seas on kolm

tulekivilukuplaati, vaid üks neist on hästi jälgitava mehhanismiga. Lisaks on

arheoloogiliste kaevamiste käigus välja tulnud veel kaks terviklikku ning üks poolik

tulekiviluku kukk, samuti üks karjala tüüpi luku peavedru. Tulekivilukkude vanimad

leiud võib hinnata 16. sajandi keskpaika ja noorimad 17. sajandi esimesse poolde.

Ka relvaraudade valmistamises leidsid 15.–16. sajandil aset küllaltki suured muutused.

Suurim muutus toimus seoses tahtluku leiutamisega, kui süüteava püssitoru pealt küljele

nihutati ning püssirohupanniga varustati. Kõik sellised muutused on suureks abiks

raudade dateerimisel, mis on üldiselt raske, kuna raudu võidi paigutada ühelt

püssitüübilt teisele ja kasutada väga pikka aega. Kõige vanem Viljandist leitud relvaraua

katke pärineb juba 15. sajandist ning hiliseim 17. sajandist. Valdavad on tegemist

püstolitorudega, jalaväepüssitoruks võib kindlalt liigitada ainult ühe leiu, kuna see on

tervenisti säilinud. Arvestades ratasluku plaatide rohkust on tõenäoline, et enamus

püssiraudu pärinevad just seda tüüpi relvadelt.

Viljandi Muuseumi leiukogus on ka suur hulk kuulivalamistange, mis pärinevad 16.–17.

sajandist. Kõikide leidude seas on siiski mingid erinevused, mistõttu ei õnnestunud neid

tüüpidesse jagada. Kindlalt saab öelda ainult seda, kas tegemist on ühe või mitme kuuli

valamiseks mõeldud tööriistaga.

Eelnevate tulirelvatüüpide kasutusaeg ja eelkõige rataslukuga seotud leidude rohkust

ning dateerimise tulemused on kooskõlas 16. sajandi teisel poolel ja 17. sajandi alguses
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Viljandi linnusel toimunud rohkete sõjaliste tegevusega. Võib arvata, et suur osa neist

sattus maasse just Liivi sõja ajal toimunud ordulinnuse piiramise käigus.

Kindlasti on Viljandi Muuseumis veel mõningaid  tulirelvadega seonduvaid leide, mida

on nende katkendlikkuse tõttu raske määrata. See annab võimalusi edasiste uurimuste

teostamiseks. Pealegi tegeldakse keskaegsete relvade uurimisega mujalgi ja pidevalt

tuleb juurde uut kirjandust, mida kasutades on võimalik siin vaadeldavaid leide edaspidi

detailsemalt uurida ning täpsemalt dateerida. Kahtlemata on tegemist teemaga, mis

väärib edaspidigi tähelepanu.
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Summary
Weapon finds from Viljandi castle

Viljandi castle was one of the most spectacular defensive structures in Livonia and

because of that there were many wars that left its mark on it. The purpose of this

research was to look through archaeological weapon finds and weapon related finds

from Viljandi castle. This research had two goals. The first one was to analyze the find

and try to work out what type of weapon it is or in case of firearms, to which type of

weapon did it belong to. The second goal was to try to find out from which period of

time these finds come from.

To achieve these goals I worked through different literature that reflected weapons

found from other archaeological sites and tried to find analogues to finds from Viljandi.

After working through the archaeological materials in the Museum of Viljandi I can say

that the most numerous find among non–firearms was crossbow arrowheads (16 in

total). However that’s not so surprising because there’s always a lot more ammunition

than weapons. Considering this there should be a lot more but because during the

middle ages when crossbows were used, there were fewer battles in Viljandi then for

example in the second half of the 16th and the first half of the 17th century when

firearms were used. Because of that there have been much more firearms found at the

castle. In addition to the arrowheads three disks have been found which belong to the

mechanisms of crossbows. Based on Ain Mäesalu’s articles about crossbow arrowheads

found from Otepää and Haapsalu castle I was able to divide the finds into three groups.

The older finds were made as far back as the first half of 13th century. The later

arrowheads could have been made in the first half of 16th century before crossbows

were discarded as military weapons.

The second most numerous find among non–firearms was lances, I was able to find nine

of them. Lances came to use at the end of 15th century and were widely used during the

16th century, which is the period that these finds most probably belong to. Besides the

two previous types of weapons I also looked at arrowheads (which belong to a bow),

spears, swords, and knives. The oldest find was a spearhead which I dated back as far as

7th to 8th century. The latest finds were a rapier blade and a cross-guard which belong
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to a similar weapon. These are from the end of 16th or the first half of 17th century.

Most of these weapons probably ended up in the ground during some battle that

occurred at the castle.

Among the firearms the most widely spread weapon at the castle was a pistol with a

wheellock. However, that isn’t conformal with many of the weapons historians, because

they say that wheellock wasn’t very commonly used as a military weapon because of its

complicity and because it was very expensive. In total I was able to find eight wheellock

plates from the museum archives. As it turns out, there is another controversy with this

type of weapons. Many historians say that the most common type of wheellock was the

kind where the wheel was inside of the lock plate. When you look at the finds from

Viljandi castle, you see that the number of lock plates where the wheel was inside and

the number where the wheel was outside is the same. Wheellock related finds can be

dated from the beginning of the 16th century to the first half of the 17th century.

The next step from the wheellock was the flintlock which was invented in the first half

of 16th century. Three lock plates have been found which belong to this type of weapon.

One of them is pretty well preserved and you can see most of the system. The two others

aren’t in that good of shape. Besides the lock plates, three cocks have also been found.

These finds can be dated from the middle of the 16th century to the first half of 17th

century. 

Another big group of finds is gun barrels. In total there have been thirteen barrels found

from the ruins of the castle from which only one is certainly from an infantry gun not

from a pistol. The oldest of these can be dated as far back as 15th century. In addition,

quite a few tongs for making bullets and other tools related to firearms have been found

during the archaeological digs.

In conclusion, the large number of weapons found from the ruins of the castle show us

that continuous battles were held near and at the castle. Most of the firearms probably

ended up in the ground during the Livonian war in the second half of the 16th century.

Viljandi has one of the biggest firearm related collections of which only some have been

properly researched. Because of that there is a lot more ground for new researches.
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Lisad: Tahvlid I–XXVI
Tahvel I

Joonis 1. Ammupäästeketas. VM 3878. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 2. Ammunooleots. VM 3784. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 3. Ammunooleots. VM 3785. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 4. Ammunooleots. VM 3786. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 5. Ammunooleots. VM 3793. (joonis Tvauri leiukataloogist)

1:1



Tahvel II

Joonis 1. Ammunooleots. VM 3787. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:2

Joonis 2. Ammunooleots. VM 3788. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:2

Joonis 3. Ammunooleots. VM 3790. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 4. Ammunooleots. VM 3791. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 5. Ammunooleots. VM 3792. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 6. Ammunooleots. VM 3794. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1



Tahvel III

Joonis 1. Ammunooleots. VM 3777. (joonis Tvauri leiukataloogist)

  1:1

Joonis 2. Ammunooleots. VM 3776. (joonis Tvauri leiukataloogist)

  1:1

Joonis 3. Ammunooleots. VM 3783. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:2

Joonis 4. Ammunooleots. VM 3780. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 5. Ammunooleots. VM 3781. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 6. Ammunooleots. VM 3782. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1



Tahvel IV

Joonis 1. Nooleots. VM 3997. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:2

Joonis 2. Nooleots. VM 3774. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:1

Joonis 3.Odaots. VM 1509. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:3

Joonis 4. Odaots. VM 1511. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:3

Joonis 5. Odaots. VM 1510. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:3

Joonis 6. Odaots. VM 4277. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:3



Tahvel V

Joonis 1. Piigiots. VM 1595. (joonis Tvauri leiukataloogist)

  1:2

Joonis 2. Piigiots. VM 1596. (joonis Tvauri leiukataloogist)

  1:2

Joonis 3. Piigiots. VM 1597. (joonis Tvauri leiukataloogist)

 1:2

Joonis 4. Piigiots. VM 1598. (joonis Tvauri leiukataloogist)

  1:1

Joonis 5. Piigiots. VM 3892. (joonis Tvauri leiukataloogist)

  1:2



Tahvel VI

Joonis 1. Piigiots. VM 4198. (joonis Tvauri leiukataloogist)

1:2

Joonis 2. Piigiots. VM 1508. (joonis Tvauri leiukataloogist)

1:2

Joonis 3. Piigiots. VM 1507. (joonis Tvauri leiukataloogist)

1:2

Joonis 4. Rapiiri teramik. Numbrita.

1:1



Tahvel VII

Joonis 1. Mõõga kaitseraud. VM 1537.

1:2

Joonis 2. Mõõga kaitseraud. VM 4193.

1:2

Joonis 3. Mõõga kaitseraud. VM 1515.

 1:2



Tahvel VIII

Joonis 1. Mõõga kaitseraud. VM 1516.

 1:2

Joonis 2. Nuga. VM 3910.

1:2

Joonis 3. Nuga. VM 1561. (joonis Tvauri leiukataloogist)

1:2



Tahvel IX

Joonis 1. Serpentiin. (Autori joonistatud serpentiini tööpõhimõtet näitav joonis, ei ole
mõõtkavasse).

Joonis 2. Lööktahtlukk. (Dudrik, Mudra Sada 1980:193, refereeritud Tamm 2000: 19).

Joonis 3. Lööktahtluku kukk. VM 10797:185.

 1:2

Joonis 4. Päästehoovaga tahtlukk. (Dudrik, Mudra Sada 1980: 194, refereeritud Tamm
2000:20).



Tahvel X
Joonis 1. Päästehoovaga tahtluku päästik. VM 1781: 16.

 1:2

Joonis 2. Tahtluku püssirohupanni kaas. VM 3580: 24.

 1:1

Joonis 3. Tahtluku või kiviluku püssirohupann. VM 3899.

 1:2

Joonis 4. Rataslukk. (Lugs 1961:20, refereeritud Tamm 2000: 30).



Tahvel XI

Joonis 1. Ratasluku ratas. VM 1781: 13.

 1:1

Joonis 2. Ratasluku telg. VM 1781: 141.

  1:1

Joonis 3. Ratasluku kuke vedru. VM 1781: 114.

 1:2

Joonis 4. Ratasluku kuke vedru. VM 1781: 2.

  1:2



Tahvel XII

Joonis 1. Ratasluku plaat. VM 1517.

  1:2

Joonis 2. Ratasluku plaat. VM 4368.

  1:2

Joonis 3. Ratasluku plaat. VM 1781: 151.

1:2

Joonis 4. Ratasluku plaat. VM 1781: 12.

1:2



Tahvel XIII

Joonis 1. Rataslukk. Numbrita.

1:2

Joonis 2. Ratasluku plaat. VM 1518.

 1:2

Joonis 3. Ratasluku plaat. VM 1520.

 1:2

Joonis 4. Ratasluku plaat. VM 1781: 11.

  1:2



Tahvel XIV

Joonis 1. Tulekiviluku plaat koos säilinud tulerauaga. VM 1519.

 1:2

Joonis 2. Karjala tüüpi tulekivilukk. Numbrita.

  1:2

Joonis 3. Karjala tüüpi tulekivilukk koos säilinud pooliku kuke ja peavedruga. VM T80.

  1:2



Tahvel XV

Joonis 1. Tulekiviluku poolik kukk. VM 1781: 5.

 1:1

Joonis 2. Balti tüüpi kukk. (Tamm 2000: 47).

Joonis 3. Karjala tüüpi tulekivilukk. (Tamm 2000: 55).



Tahvel XVI

Joonis 1. Rootsi tüüpi kukk. (Tamm 2000: 47).

Joonis 2. Tulekiviluku kukk. VM 1781: 2.

 1:1

Joonis 3. Tulekiviluku kukk. VM 1781: 4.

 1:1



Tahvel XVII

Joonis 1. Karjala tüüpi tulekiviluku peavedru. VM 1781: 124.

1:2

Joonis 2. Püstolitoru. VM 1784.

1:3

Joonis 3. Püstoli toru. VM 1504. (joonis Tvauri leiukataloogist).

1:2

Joonis 4. Jalaväepüssi toru. VM 1505: 1.

1:6



Tahvel XVIII

Joonis 1. Musketi toru päraosa. VM 1625.

 1:2

Joonis 2. Püstoliraud. VM 1502.

1:3

Joonis 3.  Püssi või püstoli toru. VM 1785.

1:2

Joonis 4. Püstoliraud. VM 1503: 1.

1:4



Tahvel XIX

Joonis 1. Püstoliraua tagumine ots koos sabakruvi ja sabaga. VM 1505: 2.

1:1

Joonis 2. Püstoiliraud. VM 1503: 3.

  1:2

Joonis 3. Püstoliraud. VM 1503: 2.

1:2

Joonis 4. Püstoliraud. VM 1781: 75.

 1:2



Tahvel XX

Joonis 1. Relvaraua katke. Numbrita.

 1:1

Joonis 2. Püstoliraua katke. Numbrita.

 1:1

Joonis 3. Päästikukaitse. VM 1781: 116.

 1:2

Joonis 4. Päästikukaitse. VM 1781: 8.

1:2



Tahvel XXI

Joonis 1. Päästikukaitse. VM 1781: 152.

1:2

Joonis 2. Nelja kuuli valamisvorm. VM 3819.

  1:1

Joonis 3. Mitme kuuli valamisekstangid. VM 1559.

1:2



Tahvel XXII

Joonis 1. Mitme kuuli valamisekstangid. VM 1781: 15.

  1:2

Joonis 2. Kuulitangid. VM 3900.

 1:1

Joonis 3. Kuulitangid. VM 4184.

1:1



Tahvel XXIII

Joonis 1. Kuulitangid. VM 4183.

  1:1

Joonis 2. Relva hooldamise tööriist. Numbrita.

1:2

Joonis 3 Relva hooldamise tööriist. Numbrita.

1:2



Tahvel XXIV
Joonis 1. Ratasluku võti. VM 3924. (joonis Tvauri leiukataloogist).

 1:2

Joonis 2. Ratasluku võti. Numbrita.

1:1

Joonis 3. Püssirohusarv. VM 4389.

 1:2



Tahvel XXV
Joonis 1. Musketilae kaunistus. VM 3798. (joonis Tvauri leiukataloogist).

  1:1

Joonis 2. Musketilae kaunistus. VM 3802. (joonis Tvauri leiukataloogist).

 1:2

Joonis 3. Musketilae kaunistus. VM 3799.

 1:1

Joonis 4. Musketilae kaunistus. VM 3800.

 1:1



Tahvel XXVI

Joonis 1. Musketilae kaunistus. VM 3801.

 1:1

Joonis 2. Musketilae kaunistus. VM 3580: 29.

 1:1

Joonis 3. Musketilae kaunistus. VM 3580: 31.

  1:1

Joonis 4. Musketilae kaunistus. VM 3580: 39.

  1:1
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