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1. Sissejuhatus
„Ajalugu on tähtis, kuid tehnoloogia ajalugu on kõige tähtsam“. See üks kuuest
kunagise Case Westerni ajalooprofessori, Harvardi doktorandi ja Tehnoloogia Ajaloo
Seltsi (The Society for the Technology of History) asutaja Melvin Kranzberg’i (1986:
544–560) seadusest. Kranzbergi niinimetatud aabitsatõed võtab kokku tehnoloogiline
realism (Kincsei 2007: 4). Selle järgi ei ole tehnoloogia ühiskonda lahti lastud
monstrum, mille inimesed on sunnitud omaks võtma, pigem on tehnoloogia ühiskonna
nägu (Ibid.) ehk teisisõnu – tehnoloogia ei ole hea, halb ega ka neutraalne (Kranzbergi
esimene seadus, Kranzberg 1986: 545), see on meie enda moodi (Kincei 2007: 4).
Kranzberg oli ajaloolane, kuid tema teooriad on saanud aluseks kaasaegse ühiskonna ja
tehnoloogia vahelise sidestuse (SCOT – Social Construction of Technology)
kontseptsioonidele. Kivikirved või esimesed pronksist esemed on jäänud kaugele
minevikku, kuid needki on olnud mingil ajamomendil tehnoloogiline tipptase. Distants
tänapäevase ja muinasaegse inimese vahel on vaieldamatu, kuid samas ei tasu luua
distantsi toonase inimese ja esemete vahele, mida ta kasutas.
Kuidas aga käsitleda muinasaegseid esemeid, näiteks pronkskirveid? Kas ajalises,
ruumilises, sotsiaalses, tehnoloogilises või mõnes muus kontekstis? Ehk kas pronksist
kirved ja üldisemalt pronksi levik muutsid sotsiaalseid sfääre, elatusallikate valikut ja
majandust, vaimset elu või ei avaldanud esimeste pronksesemete levik ning algne
materjaliga tutvumine määravat mõju? Nendele küsimustele on püütud varasemalt
vastata ja ka käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on pronkskirvestele senisest parema
konteksti andmine. Samas ei ole võimalik küsitleda valikute ja eelistuste
kaardistamiseks tarbijaid. Veelgi enam – pronkskirved on juhuleiud, mistõttu ei ole neid
lihtne siduda asustusmustriga ega konkreetsete inimestega. Lisaks ei saa pronkskirveid
mõne loodusteadusliku meetodi abil dateerida ja tuleb mainida, et Eestist leitud
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esemete arv – kakskümmend eksemplari – ei ole piisav iseseisva tüpoloogia
koostamiseks.
Seetõttu ongi senini pronkskirvestele tõlgenduste andmiseks kasutatud võrdlevalt
tüpokronoloogilist meetodit. Naabermaade arvuka esemelise materjali hulgast on otsitud
analooge, mille põhjal on dateeritud Eesti pronkskirved. Lisaks ajalistele raamidele on
vastete leidmine andnud võimaluse määrata ruumilist konteksti, konstrueerida
kultuurikontakte ja lõpuks asetada Eesti pronkskirved ka sotsiaalsesse konteksti. Samas
tuleb rõhutada, et peamiselt on tegeletud siiski ajalis-ruumiliste piiride seadmisega ning
järeldused kirveste kohta on jäänud üldsõnaliseks. On tõdetud, et ehkki pronksist kirved
on võrreldes kivikirvestega märksa efektiivsemad tööriistad (Jaanits jt 1982: 132, 135),
tuleks neid käsitleda siiski kui eksootilisi imporditud prestiiesemeid (näiteks Kriiska &
Tvauri 2002: 95). Eesti uurijad on oletanud, et pronks oli kallis ja raskesti kättesaadav
materjal, mistõttu ilmselt said seda endale lubada vaid kõrgemat positsiooni omavad
inimesed. See omakorda andis tõestuse rääkimaks sotsiaalsest kihistumisest toonases
ühiskonnas (Ibid., Jaanits jt 182: 135, Lang 2007b: 76). Kuna pidepunkte, mille põhjal
hakata pronkskirveid uurima, on vähe, võtsin ka enda töö aluseks seisukoha, et
naabermaade analoogide põhjal on võimalik Eestist leitud pronkskirved dateerida ning
määrata ruumiline kontekst ehk piirkonnad kust kirved on imporditud.
Uurimistöö esmaseks eelduseks on materjali kogumine ja seejärel süstematiseerimine.
Koondandmestikku pronkskirvestest tehtud ei ole, mistõttu on käesoleva töö üheks
eesmärgiks ka andmebaasi koostamine, materjali kogumine ja liigitamine. Kõige
kindlam viis rühmitamiseks on kvantitatiivsete tunnuste (näiteks pikkus, ornament,
kuju) järgi, mida kasutan ka enda töös. Materjali sünteesil avaldusid aga probleemid,
kui saadud tulemuste ajalised ja ruumilised piirid olid vasturääkivad ja tekkis küsimus
kas Eestist leitud pronkskirvestele konteksti andmine naabermaade tüpoloogiate alusel
on usaldusväärne meetod ja mida selle põhjal üldse on võimalik järeldada. Ülesehitusel
lähtusin varasematest seisukohtadest ja metoodikast, tulemusena tahaksin aga lisaks
ajalis-ruumilistele täpsustustele välja tuua võrdleva tüpokronoloogilise meetodi
kitsaskohad ning kaardistada probleemistiku ja teemad, millega võiks edasi tegeleda.
Töö ajalised raami järgivad üldist Eesti pronksiaja periodiseeringut – 1800 a. eKr kuni
500 a. eKr (Lang & Kriiska 2001: 94). Kuna varasemad seisukohad kirveste päritolu
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kohta on valdavalt Skandinaaviamaade kesksed, võtsin ka oma töö aluseks senini Eesti
uurimustes enim kaasatud piirkondade – Rootsi ja Taani – materjalid. Võimalikuks on
ka peetud kontakte Põhja-Saksamaaga, mistõttu olen kasutanud ka selle piirkonna
materjale. Vajalik oleks veel Eesti pronkskirveste võrdlemine Soome, Läti ja Venemaa
esemetega, kuid see jääb käesoleva töö raamidest välja. Mõningaid paralleele nende
piirkondadega on siiski toodud.
Uurimustöö olen jaotanud kahte peatükki. Esimeses peatükis annan ülevaate allikatest –
nii pronkskirvestest kui ka neid käsitlevatest uurimustest, kirjeldan töös kasutatud
metoodikat ja teen lühikokkuvõtte Eesti pronksiaja historiograafiast ja üldistest
teoreetilistest lähtekohtadest, mis on mõjutanud nii minu seisukohti kui ka varasemaid
uurimusi. Teises peatükis toon välja esemelise materjali koos nii seniste seisukohtade
kui ka minupoolsete järeldustega. Lisana on lõpus esitatud kaart kirveste leiukohtadest
ja Eesti pronkskirveste kataloog.
Lõpetuseks tahaksin tänada kõiki, kes aitasid lõputöö valmimisele kaasa: erinevate
muuseumite

töötajaid;

Inga

Ullénit

Stockholmi

Riiklikust

Ajaloomuuseumist

konsultatsiooni eest Rootsi pronkskirveste kohta; Triin Kaasikut Tallinna Ülikooli
Akadeemilisest Raamatukogust, tänu kellele sai digitaliseeritud Vello Lõugase käsikiri;
Kristjan Sanderit ja Riina Rammot sisuliste märkuste ja abi eest, Ingrid Imelikku
inglisekeelse resümee korrastamise eest, Valter Langi, kes jagas lahkelt nii oma
varasemaid kui ka kõige uuemaid teematpuudutavaid materjale ning eelkõige oma
juhendajat teema valiku, nõuannete aga ka järjekindluse ja kannatlikkuse eest.

1.1 Allikad ja meetodid
Vaid ühe erandiga (Ridala, kataloogis nr 17) on pronkskirved juhuleiud ja seetõttu ei ole
neid lihtne siduda konkreetse asustusüksuse, eluviisi või inimestega. Praeguse materjali
põhjal võib lisaks Ridalale rääkida vaid paaril juhul oletatavast asulakohast (näiteks
Järveküla, nr 16). Pronksiaegsete asulakohtade kultuurkiht on nõrk ja võib olla hilisema
maaharimise tõttu hävinenud ning kirveste sidumine nendega on raskendatud. Ühel
juhul on kirvest (Kaavere, nr 13) võimalik seostada veekeskkonna ja nii ehk ka
võimaliku rituaalse kontekstiga. Kirveste analüüsimisel on vaja arvestada ka
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juhuleidudele omast spetsiifikat, mida on Eestis käsitlenud kõige enam Kristiina
Johanson (2006).
Pronkskirved on jõudnud muuseumikogudesse peamiselt annetuste kaudu. Seda, kas
neid on varasemalt (19. sajandil – 20. sajandi alguses) leidjate poolt või muuseumites
töödeldud, ei ole teada. Pronkskirveste kasutust hinnates tuleks aga seda silmas pidada,
näiteks võimalikku lihvimist, mille eesmärgiks võis olla eksponeerimise tarbeks ilusama
väljanägemise andmine. Samuti tuleb arvestada ka valamise käigus tekkinud jälgedega
(Llopis & Sáez 2009). Kohaliku pronkskirveste valmistamise kohta on andmeid vähe.
Teada on vaid üks putkkirve valuvorm Asva kindlustatud asulast (Jaanits jt 1982: 144),
peamine allikas kohaliku metallitöö kohta on tiigli- ja savist valuvormide katked, mida
on kasutatud erinevate võrude tegemiseks (Jaanits jt 1982: 141).
Pronkskirveste valamiseks kasutatavad valuvormid tehti peeneteralist liivast, et
saavutada eseme sile pind. Eseme vahast mudeli ümber valati vedelat savi, hilisemalt
anti kuivades vajalik väliskuju ja tehti avaus, mille kaudu sulam sisse valati, teine avaus
oli õhu väljalaskmiseks. Savist valuvormide põletamisel jooksis vaha välja ja savitiiglis
sulatatud pronks valati vormi. Eseme kättesaamiseks tuli savist vorm katki lüüa. Asva
leidude seas on ka kahepoolseid kirveste ja odaotste valuvorme, mida sai korduvalt
kasutada. (Kriiska & Tvauri 2002: 107)
Peamised kirjalikud materjalid Eesti pronkskirveste kohta on pronksiaega käsitlevad
üldteosed (Tallgren 1922, Lõugas 1970; Lang 2007a-b), üksikuurimused (turms 1935;
Lang & Kriiska 2007) ja esemete publikatsioonid (Moora 1938; Tallgren 1938; Lang jt
2006), käsikirjad (Indreko 1950–1959?) ja inspektsioonide aruanded. Inspektsioonide
aruandeid kasutasin oma töös minimaalselt, sest olemasolev materjal on lünklik.
Leiukohtade koordinaadid on teada vaid paaril juhul, samuti on olemas üksikud
inspektsioonide aruanded, kuid kirveste lokaliseerimine ja sidumine muude muististe
ning maastikuga on omaette teema, millega tuleks edaspidi tegeleda. Nii dateeringute
kui ka geograafiliste piiride määramiseks kasutasin valikuliselt Taani, Rootsi ja PõhjaSaksamaa pronksiaega käsitlevaid teoseid ja esemekatalooge, nagu näiteks Montelius
1922, Baudo 1954, 1960, Oldeberg 1974, Larsson 1986, Vankilde 2006, Mödlinger
2010.
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1.1.1 Ülevaade pronkskirvestest
Montelius (1885) jagas pronkskirved
kahte gruppi – kirves ja putkega kirves
(tüpoloogiate koostamisest vt ptk 1.2, lk
12–13).

Esimeses rühmas käsitles ta

koos nii

rant-

kui ka

õlgkirveid.

Hilisemad uurijad on morfoloogiast
lähtudes liigitanud kirved kolme gruppi:
rant-, õlg- ja putkkirved. Alatüüpide
jaotus

on

tehtud

nii

leiukohtade,

perioodide kui ka kuju iseärasuste
alusel. Eesti uurijad on kirved jaganud
samuti kolme põhitüübi järgi.
Rantkirved. Saksa keeles Randaxt1,
Inglise keeles Flanged axe, rootsi keeles

Joonis 1.1 Rantkirves.

kantyxorna, Pileyxna (leiukoha järgi),
flat yxorna.
Rantkirveid
uurijate

on

liigitatud

probleempüsitustele,

vastavalt
näiteks

Rootsi arheoloog Thomas B. Larsson
(1986: 46–47) on rantkirved jaganud
Pile tüüpi, Úntice tüüpi ja kõrgete
rantidega kirvesteks (High Flanged
axe). Taani arheoloog Helle Vankilde
(1996: 61) on esemed jaganud nelja
rühma:
Joonis 1.2. Kirveste erinevad varretusviisid. Paremal on
kujutatud rant- ja õlgkirve, vasakul putkkirve kinnitust.
(Burenhult 1999: 449).

1

Oldeberg (1974) on kasutanud kõikide rantkirveste puhul mõistet absatzbeil.
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1.

lihtsad madala randiga kirved (Primitive Low-flanged Axes),

2.

madala randiga kirves (Developed Low-flanged Axes),

3.

kõrge randiga kirved (High-flanged Axe) ja

4.

kaelaga rantkirved (Nick-flanged Axes).

Eestist leitud seda tüüpi kirveid (joonis 1.1) on kohalikud uurijad nimetanud üldisemalt
rantkirvesteks. Neid on nii kõrgete kui ka madalate rantidega, sujuva aga ka kumera
terakaarega, otsast sälguga või sälguta ning õhendamata või õhendatud teraga (võib olla
teritamise tulemus). Rantkirved on kinnitatud ühe- või kaheosalise L-kujulise varre otsa
(joonis 1.2, paremal). Eesti rantirved on ornamendita.
Õlgkirved. Saksa keeles Absatzaxt, inglise keeles palstave2, rootsi keeles avsatsyxa.
Larsson (1986: 47) on jaganud õlgkirved
kaheks – töökirved (working axe) ja sõjakirved
(weapon axe). Antud juhul on jaotuse juures
olnud määravaks ornament või selle puudumine
(Ibid. 48). Rootsikeelse materjali kasutamisel
võib segadust põhjustada mõiste pålstave.
Tänapäeval

mõistetakse

Rootsis

selle

all

pistodakirvest, kuid 19. sajandil oli pålstave ka
õlgkirveste

(avsatyxa)

sünonüümiks

(Inga

Ulléni kirjalik teade [15.12.2011]).
Eestis leitud õlgkirved on vähese ornamendiga
või

ornamendita

ning

ehkki

näiteks

Skandinaavias on seda tüüpi pronkskirvestel
palju eriilmelisi variatsioone, on Eestist leitud
pronkskirved suhteliselt sarnased. Varretus on

Joonis 2. Õlgkirves.

õlgkirvestel olnud analoogne rantkirvestega
(joonis 1.2, paremal).

2

Th. B. Larsson (1986: 49) on nimetanud neid ka celt‘ideks
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Putkkirved. Saksa keeles Tüllenbeil3, inglise keeles Socket axe, rootsi keeles holkyxa.
Larsson (1986) on jaganud putkkirved kuude gruppi. Jaotus on tehtud kuju ja
dekoratsiooni põhjal. Rootsi arheoloog Evert Baudou (1953) on putkkirved jaganud
perioodi ja leiukoha järgi (näiteks III perioodi Mälari tüüpi kirve II grupp), sidudes
morfoloogilised erinevused lokaalsete piirkondadega.
Eestis on putkkirveid nimetatud ka õõskirvesteks – näiteks Eesti Esiajaloos (Jaanits jt.
1982: 151) on noorema pronksiaja leidude juures maininud, et „nooremal pronksiajal
levisid üldiselt putk- ehk õõskirved…“. Käesolevas töös kasutan mõistet putkkirves ja
arvan, et selguse huvides on parem, kui samasisuliste esemete puhul ei kasutata
sünonüüme.
Eesti pronkskirvestest ongi kõige eriilmelisemad

putkkirved.

iseloomulik

kinnitusaas,

Neil
mis

on
(ühe

erandiga) asub ülaservas. Kirveste tera on
murtud

nurkadest

teravate

servadeni.

Mõningad kirved on ornamenteerimata,
kuid esineb nii süvendatud (valujärgne
graveering

või

viilimine)

kui

ka

kõrgornamendiga kirveid (näiteks Ojamaa

Joonis 3. Putkkirves.

tüüpi servadekoor).

1.1.2 Meetodid
Pronkskirved on valdavalt üksikleiud ja nagu eelpool mainitud, on peamine viis nende
uurimiseks olnud tüpokronoloogiline meetod. Kuna ka minu töö üheks eesmärgiks on
nii meetodi kontrollimine kui ka võimaluse korral dateeringute-päritolu täpsustamine
või kinnitamine, on põhirõhk kirveste ajalis-ruumilist määramist käsitleva materjali
koondamisel. Andmestiku tegemiseks vaatasin alustuseks üle esemelise materjali, tegin

3

C. F. Meinander (1954: 24) on kasutanud ka mõistet Mälarbeile.
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nimistu ja lisasin juurde joonised. Edasi töötasin läbi Eesti publikatsioonid-käsikirjad,
mis käsitlevad

pronkskirveid ja koostasin

ülevaate peamistest

naabermaade

analoogidest, mis on olnud aluseks senistele Eesti pronkskirveste dateeringutele ja
järeldustele päritolu kohta. Kasutasin võrdlevat meetodid, lähtudes pronkskirveste
kvalitatiivsetest näitajatest – suurus, kuju ja ornament. Töös toon välja varasemad
seisukohad ning mõningad minupoolsed kommentaarid. Saadud dateeringute alusel
koostasin kronoloogilise ülevaate Eesti pronkskirvestest. Teine oluline eesmärk
dateeringute täpsustamise kõrval on pronkskirveste päritolu määramine (nii esemete kui
ka vormide). Sarnaselt varasemate uurijatega püüdsin leida paralleele naabermaade
tüpoloogiatest, kasutades avaldatud katalooge. Eeltööna otsisin eraldi igale Eestist leitud
pronkskirvele paralleele ning märkisin arvuliselt analoogid (koos dateeringutega) üles.

1.2 Teoreetiline taust
Nagu varasemalt öeldud, on Eesti pronkskirveste uurimine seotud naabermaade
tüpoloogiatega, mistõttu on oluline hinnata nende mõju Eesti ajalookirjutusele ja
pronkskirveste tõlgendustele. Historiograafia hindamisel, mis on omaette teema, piirdun
tööd kõige lähemalt puudutava suuna – kronoloogiate ning tüpoloogiate koostamisega
ja olen esitanud mõningad seisukohad, mis minu arvates on mõjutanud Eesti
historiograafiat. Tegemist on enamikele arheoloogiaga tegelevatele inimestele teadatuntud faktidega, kuid samas on nende mõjul tõmmatud ka Eestis selge piir kivist ja
pronksist esemete vahele ning pööratud tähelepanu eelkõige dateerimisele ja
kultuurikontaktide kaardistamisele. Arvan, et varasemate seisukohtade ülevaatamine ja
arvesse võtmine on oluline Eesti pronkskirveste teema avamisel.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et alates 19. sajandist kuni 1960. aastateni oli kultuur
märksõna, millega kirjeldati minevikku ning tüpoloogia peamine tööriist (Kristiansen
2011: 201). 19. sajandi arheoloogia arengut nii Põhja- kui ka Lääne-Euroopas4 võib
pidada tüpoloogiakeskseks. Määrav on olnud ka ajastu vaim – domineeris positivistlik

4

Lisaks saab siinkohal rääkida ka Kesk- ja Ida-Euroopast
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käsitlus, loodusteaduslikud meetodid ning evolutsiooniteooria; iseloomulik oli pigem
kirjeldav (süsteeme loov) kui analüüsiv lähenemine.
Esimesed tüpoloogilised seeriad koostati 19. sajandil, kui Taani arheoloog Christian
Jürgensen Thomsen (1788–1865) juurutas kolme perioodi süsteemi, mis oli
alusraamistikuna olulisel kohal Taani arheoloogi, ajaloolase ja poliitiku Jens Jacom
Asmussen Worsaae (1821–1885) ja Rootsi arheoloogi Oscar Monteliuse (1843–1921)
töödes (Sklená 1985: 82–85). Ehkki juba enne Oscar Monteliust (1983–1921) oli
tähelepanu pööratud teatud esemete sarnasusele (näiteks hilised kivikirved ja varased
pronkskirved), koostas tema esimesed tüpoloogilised seeriad (Sklená 1985: 166–180).
Montelius kasutas suletud leiukompleksidest saadud esemete võrdlevat meetodit, luues
niiviisi konkreetse ja universaalse tüpoloogial põhineva kronoloogia (Ibid. 181–186).
Ühelt poolt tuleb rõhutada, et Monteliuse ajaks olid romantilised fantaasiad end
ammendanud ja neile vastandus rangem, worsaaelik positivistlik käsitlus (Ibid. 171–
172). Samuti olid uurimisseis ja materjal piisavalt küps laiahaardeliseks tööks (Ibid.
165). Monteliuse puhul on olulisel kohal seos rahvuslusega. Sarnaselt Saksa lingvisti ja
arheoloogi Gustaf Kossinnaga (1858–1931) olid ka Monteliuse seisukohad seotud
rahvuslike ideedega, kuid need ei muutunud tema töödes domineerivateks (Klejn 2008:
315). Näiteks 1870. aastate Skandinaavia arheoloogide jaoks oli probleemiks see, kas
pronksiaeg tuleks jagada alaperioodideks, rahvuslusideed olid teisejärgulised.
Märkimisväärne roll kronoloogiate loomisel on Saksa ajaloolasel ja arheoloogil Paul
Reinecke’l (1872–1958). Metoodiliselt on Monteliuse ja Reinecke tööd sarnased –
empiirilised tüpoloogiakesksed kronoloogiad. Erinevus seisnes selles, et kui Reinecke
hajutas piirid erinevate perioodide vahel, siis Montelius tõi välja erinevused (Sørensen
& Rebay-Salisbury 2008: 60). Austraalia-Inglise arheoloog ja filoloog Vere Gordon
Childe‘i (1892–1957) seisukohad 20. sajandi keskpaigas olid omapäraseks jätkuks
Kossinna tööle, kuid rääkides muutustest (näiteks üleminek kiviajalt pronksiajale)
toonitas Childe tugevate impulsside mõju, vastukaaluks näiteks Reinecke’le, kes umbes
50 aastat varem rõhutas järkjärgulist üleminekut. Childe‘i seisukohtades mängisid rolli
radikaalsed muudatused, revolutsioonid ja sõjad. Samuti arvas ta, et muutused
intiimsetes valdkondades, nagu näiteks matused, markeerivad otseselt migratsioone,
mitte aga kultuurikontakte ja kaubandust (Sørensen, Rebay–Salisbury 2008: 64–65).
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Skandinaavia arheoloog Kristian Kristiansen on viimaste aastakümnete jooksul
lähendanud Reinecket ja Childe, võttes aluseks detailsed regionaalsed kronoloogiad ja
konstrueerinud sotsiaalsed mudelid. Tulemuseks on osaliselt jutustav ülesehitus
kultuuride arengust, migratsioonidest ja mõjutustest. Kui 19. sajandil konstrueeriti
kultuure, siis Kristiansen on konstrueerinud sümboolika ja objektide kaudu
võimuhierarhial baseeruvaid sotsiaalseid gruppe, tuues esile konkreetseid poliitilisi ja
rituaalseid positsioone – näiteks sõja- ning rituaalsed pealikud – kelle esindajad andsid
näo tervele ühiskonnale (Kristiansen 2011: 202–206). Kristianseni seisukohad on
mõjutatud alates 1980. aastatest levima hakanud postprotsessualistlikest käsitlustest, kus
kultuuride defineerimisel kasutati sotsiaalsete mudelite ja materiaalse kultuuri
sümbioosi. Formuleeritud postprotsessualistlikud ideed rõhutasid metallurgia arengut
sotsiaalsete muutuste indikaatorina, valitseva eliidi kontrolli tootmise-tarbimise üle ning
metallist esemete tähtsust võimusümbolitena prestiiesemete ringluses ja domineerivate
struktuuride omavahelises suhtluses (Roberts 2009: 463–464).
Siinkohal on oluline meeles pidada, et nii mõiste kultuur kui ka tüpoloogiad on
teadlikult konstrueeritud. Ehkki pronksist esemed viitavad selle, et Lääne-Euroopa
metallurgia ei arenenud iseseisvalt, markeerivad lokaalsed erinevused muus
materiaalses kultuuris (nii esemed kui ka kinnismuistised) pigem kommunikatsioonist
lähtuvat

arengut

(innovatsiooni),

mitte

aga

sirgjoonelist

üleminekut

ühelt

tehnoloogiliselt tasemelt (kultuurilt) teisele (Roberts 2009: 461). Viimase kümnendi
jooksul on hakatud rohkem tähelepanu pöörama esemete tehnoloogilise kontekstile
(näiteks Frieman 2010b), samuti on piire erinevate perioodide vahel veelgi hajutatud ja
arvatud, et varane metallitootmine Lääne-Euroopas oli väiksemahuline ning tegelikult
pole mingeid tõendeid, et see oleks eeldanud või toonud kaasa laiaulatuslikke
sotsiaalseid muutusi (Ibid. 470).
Käesoleva töö teoreetilise tausta kujunemisel on määraks olnud ka Suurbritannia
arheoloogi Catherine Friemani doktoritöö lihvitud kivikirvestest metalli tundvas
ühiskonnas (Frieman 2010b) ja artikkel üldisemalt jäljenduste ehk skeuomorfismide
uurimisest (Frieman 2010a). Oma töös olen jäljenduste uurimist käsitlenud põgusalt,
tuues välja võimalikud esemed Eesti leiumaterjalist, mida võiks analoogselt käsitleda.
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Järgnevalt esitan mõningad lähtekohad, mis on kujundanud ka minu praeguseid
hoiakuid.
Mõiste skeuomorphism võttis kasutusele 19. sajandil inglane Henry Colley March, kes
seletas sellega nähtust, mida võiks lühidalt nimetada stiilikonservatismiks – vanade
elementide (peamiselt kuju ja/või dekoratsioon) kasutamine uute vormide puhul
(Frieman 2010a: 34). Childe‘i versiooni kohaselt tähendas see vanade tunnuste
ülekandumist uutele objektidele, mis vähendas skeuomorfismide sisulist tähtsust laiema
uurijaskonna jaoks (Ibid). Samuti on üks püsivaid ideid olnud, et skeuomorfismi puhul
on tegemist originaalesemete odavate koopiatega (Ibid. 34–38).
Põhjused, miks mingil juhul kopeeritakse:
• kuju (näiteks kivist ja luust esemed, mis kopeerivad metallist analooge – kirved,
pistodad, nööbid – Frieman 2010a: 60; Bailly 2010: 868, 872; Skak-Nielsen 2009:
351; Jaanits jt. 1982: joonis 99).
• valmistamistehnoloogiat (näiteks pronksese, mis on töödeldud nagu tulekivist pistoda
– Frieman 2010a: 39; paralleelid punutud korvide ja savipottide vahel – Frieman
2010a: 34–35) või
• ornamenti/tekstuuri (jäljendatud nöörkeraamika – Petrequin 2002: 46–48, lihvitud ja
soonega venekujulised kirved – Kriiska & Tvauri 2002: 83),
võivad olla (Freiamn 2010a: 37) järgmised:
• tehnoloogiline evolutsioon (uue/vana tehnoloogia või materjali vaheline seos;
skeuomorfism on pigem ebavajalik, olles nn rudiment; ei oma sisulist tähtsust),
• kultuurikonservativism (skeuomorfism on pigem ebavajalik ja dekoratiivne;
imiteerib traditsioonilist materjali, olles ise uuest materjalist; valmistamistehnoloogia pole otseselt kohane uuele materjalile, võib omada sisulist tätsust),
• staatuslik/majanduslik väärtus (skeuomorfism imiteerib väärtuslikke esemeid; on
tavalisemast/kättesaadavamast materjalist tehtud; tootjad ja tarbijad on erinevad;
kuju/vorm on tingitud eelkõige nõudlusest; näitab nn edukate ja väheedukate
gruppide läbikäimist, kus skeuomorfism markeerib väheedukate positsiooni;
esinevad äärealadel),
• tehnoloogiline innovatsioon (prototüübid on traditsioonilised esemed, materjal on
uus; võib esineda juurdunud sotsiaalsete väärtuste muutumist; seotud otseselt
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identiteediga; tarbijad pole teadlikud protsessist; uue tehnoloogia tundmaõppimiseks
tehakse nn testversioonid kohalikust, kättesaadavast materjalist),
• materjali metafoor – manipuleerimine materjaliga (stiil on levinud laiemal alal; ei
imiteerita ainult vormi ja kuju vaid ka tööprotsessi/mingit osa sellest; nähtav erinevus
jäljendi ja prototüübi vahel; koopia tegemises nähakse maagilist protsessi) või
• jeux d'esprit – vaimukas mõttemäng (niinimetatud iroonia ilmnemine materjalides;
tarbeeseme miniatuurne vorm).
Tehnoloogiliste protsesside lineaarne käsitlus (vana tehnoloogia/materjal >>> uus
tehnoloogia/materjal) tähendab kahe ohtliku seisukoha omaksvõtmist (2010a: 34):
• väärtused, mis tänapäeval omistatakse teatud materjalidele/vormidele/nähtustele, olid
inimestel, kes neid minevikus kasutasid, samamoodi hinnatud ja teada,
• lineaarne käsitlus eeldab, et uus tehnoloogia/materjal võeti omaks ja asendati vanaga.
Kokkuvõtvalt küsib Frieman (2010a: 38–39), kas metalli igapäevaselt mittekasutavas
ühiskonnas, kus inimesed ei olnud kursis materjali omadustega ja efektiivsusega –
näiteks tugevus, võimalus ümber valada, teritamine – nähti metallesemetes metallist
esemeid või hoopis säravaid ja kõlisevat häält tegevaid kive?

1.3 Historiograafia
Eesti uurijatest on pronksiajaga süvitsi tegelenud Vello Lõugas (1937–1998) ja Valter
Lang. Baltisaksa uurijad pronksiaega vähese leiuainese tõttu ei eristanud (Lõugas 1970:
6–5). Esimese teadusliku ülevaate pronksiajast tegi Aarne Michäel Tallgren (1885–
1945), kes andis ajalisteks piirideks vahemiku 1800–600/400 a. eKr (Tallgren 1922: 71–
72). Pronksiaeg on esindatud ka teiste arheoloogide, näiteks Richard Indreko (1900–
1961) ja Harri Moora (1900–1968) töödes, Moora pronksiaja periodiseering 1500–500
a. eKr, hiljem 1300–500 a. eKr, püsis 1970.–80. aastateni (Lang 2007b: 20).
Ühiskondlikku korraldust ja historiograafiat on lahanud Priit Ligi (1958–1994) (Ligi
1995). Eesti jaoks oluline Läti arheoloog Eduard turms (1895–1959) keskendus artiklis
Die

ältere

Bronzezeit

im

Ostbaltikum

Baltimaade

varasele

metalliajale

ja

kultuurikontaktidele, käsitledes muuhulgas ka Eesti materjali (turms 1935).
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Kui varem arvati, et Eestis püsis elukorraldus kiviajast rauaajani ühetaoline (Moora:
1932: 24–37), siis noorema pronksiaja (1100–500 eKr) kindlustatud asulate
leiumaterjali põhjal veenduti, et päris nii see ei olnud (Indreko 1934: 3) ja 1930.–40.
aastatel muutusid oluliselt pronksiaega käsitlevad seisukohad. Kaubandust peeti
võimalikuks

(kuid

mitte

väga

laiaulatuslikuks),

samuti

varast

maaviljelust-

karjakasvatust. Nii merevaikesemetes kui keraamika leidude põhjal pidas Indreko
potentsiaalseks kontakte endise Preisi (praegu jagatud Poola, Venemaa ja Leedu vahel)
aladega, luuesemetes nägi aga idapoolseid mõjutusi (Indreko 1934: 18–20).
Oluline koht Eesti pronksiaja historiograafias on Vello Lõugasel. Tema kandidaaditöö
„Eesti varane metalliaeg. II aastatuhande keskpaigast e.m.a. kuni 1. sajandini m.a.j.“
(1970) oli esimene põhjalik selleteemaline uurimus. Lõugas pidas pronksiaja
lahutamatuks tunnuseks pronksist tööriistade kasutamist, teisejärgulisena mainis ta
üleminekut maaviljelusele ja karjakasvatusele (Lõugas 1970: 3). Lõugase uurimuse
peamised seisukohad on kokku võetud kollektiivses üldkäsitluses „Eesti esiajalugu“
(Jaanits jt 1982).
Pronksiaja uusim koondkäsitlus pärineb Valter Langilt, kes on tegelenud peamiselt
asustuse analüüsiga (asulakohad, fossiilsed põllujäänused, matusepaigad) nii Eesti
(Lang 2007a) kui ka Baltimaade kontekstis (Lang 2007b). Lang rõhutab, et pronksiaja
alguse määramine on jätkuvalt keeruline. Kivist tööriistade kasutamine jätkus kuni I
aastatuhandeni eKr ja arheoloogiline materjal käsitletavast ajast on väheldane (Lang
2007b: 21–22). Kui võtta pronksiaja alguse defineerimise aluseks tingimus, et enamik
tööriistu, ehteid ja relvi tehti pronksist, siis Eestis puhast pronksiaega ei ole olnudki;
võttes aluseks kohaliku metallivalamise, jääb piir I aastatuhande algusesse (Ibid.). Eesti
pronksiaja kronoloogia aluseks on siiski võetud esimeste pronksesemete ilmumine, mis
võimaldab piiri tõmmata umbes aastasse 1800 a. eKr (Ibid.). Kui välja arvata pronksiaja
algus Rootsis, milleks on 1700 a. eKr (Burenhult 1999: 410), on Eesti kronoloogia
analoogne Rootsis pronksiaja jaotusega, kus piir vanema ja noorema pronksiaja vahel
on 1100 a. eKr. Perioodide kronoloogiline jaotus on esitatud lk 36, joonisel 40.
Varase metalliaja kultuurikontaktidest on kirjutanud Valter Lang ja Aivar Kriiska (Lang
& Kriiska 2007). Vastavalt teemapüstitusele – Eesti ja Rootsi vahelised suhted – on
käsitlus valdavalt Skandinaaviakeskne. Tähelepanu on juhitud sellele, et vanemal
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pronksiajal on aktiivsemale perioodile (Monteliuse I–II periood ehk 1700–1350 a. eKr)
järgnenud väheaktiivne periood, samas kui naabermaades on olukord vastupidine – nii
Lätis kui ka Soomes on võrreldes varasema ajaga III perioodil (1350–1100 a. eKr.)
importesemeid olnud märgatavalt rohkem (Ibid. 108–109). Materjali on analüüsitud
lähtudes

etnoarheoloogiast,

mille

alusel

on

konstrueeritud

prestiiesemete

vahetusmehhanisme ja pakutud välja, et esemed võisid jõuda valmistamiskohast
tunduvalt kaugemale (Ibid. 109–111). Ühe tulemusena tõdeti, et vähemalt vanema
pronksiaja esimesel perioodil on toimunud otsene läbikäimine Skandinaaviamaadega,
kuna Eestist leitud skandinaaviapärased rantkirveid ei ole teada ei Soomest ega Lätist
(Ibid. 111–112).
Kokkuvõtvalt võib Eesti pronksiaja historiograafia kohta öelda, et määravaks on saanud
kahe perioodi – tänapäevalgi jätkuvalt leiuvaese vanem pronksiaja ja noorem pronksiaja
– vastandamine. Nooremat pronksiaega peetakse suurte murrangute ajaks, mil kujunesid
konkreetsemalt ka võimusuhted. Erinevus ranniku (kust on teada kindlustatud asulaid,
kivikirstkalmeid ning lohukive) ja sisemaa vahel lubasid oletada lisaks sotsiaalset
diferentseeritust (näiteks Lang 2007a: 36). Samuti rannikualade domineerimist sisemaa
üle ning kaubanduse ja pronksivalamise kontrolli (Lang 2007b: 74–77). Nende
seisukohtade kujunemisel on oluline roll pronkskirvestel. Vähese esemelise materjali
tõttu arvati, et kõik ühiskonna liikmed ei saanud endale pronkskirveid lubada ja neid on
toodud ühe tõendina sotsiaalse hierarhia eksisteerimise kohta. Teiselt poolt markeerivad
pronkskirved kui importesemed läbikäimist naabermaadega ning partnerlussuhteid.
Kirvestele tuginedes on kaardistatud võimalikke kontakte ja ka seda, kunas oli tihedam
läbikäimine naabermaadega ja mil see ilmselt hoopiski puudus. Kultuurikontaktide
käsitluse kohta võib öelda, et telg on viimase paarikümne aasta jooksul nihkunud lõunaida suunalt (Ida-Preisi alad, Ida-Euroopa, domineeriv esimene) lääne–ida-suunale
(Skandinaavia, Ida-Euroopa). Samuti on kirvestele antud tõlgendused muutunud. Varem
omistati neile rohkem praktilist väärtust (Jaanits jt 1982: 132, 135), hiljem on
suurenenud sümboolse tähtsuse roll (näiteks Lang 2006a: 42–44). Tehnoloogilise
arengu kohta on piirdutud üldise pronksivalamisvõtete kirjeldamisega (Lõugas 66: 102–
113 ). Seda, kas ja mil määral pronksist kirved võisid muuta tehnoloogilist arengut või
töövõtteid, ei ole süvitsi uuritud.
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Varasemate naabermaades levinud teoreetiliste suundade mõju (vt ptk 1.2, lk 12–13)
Eesti arheoloogiale on loomulik. Eriti ilmekalt tuleb see välja pronkskirveste käsitlustes.
Ehkki näiteks Lang on rõhutanud, et Eestis, eelkõige madala asustustiheduse tõttu
Skandinaaviamaadele sarnane pealikühiskonna5 mudel üks üheselt ei sobi, on mõningad
elemendid sellega sarnased6 (Lang 2007b: 74–77). Lisaks on mitmed varasemad
seisukohad juurdunud Eesti uurijate käsitlustes, näiteks mitte küll otseselt kultuuride,
küll aga kultuurikontaktide kaardistamine. Samuti pronksivalamine ühe indikaatorina
sotsiaalsete suhete muutumisest, eliidi kontrolli tootmise-tarbimise üle ning metallist
esemete tähtust võimusümbolitena prestiiesemete ringluses ja domineerivate
struktuuride omavahelises suhtluses ning lineaarne käsitlus üleminekul kiviajalt
pronksiajale, kui ühelt tehnoloogiliselt tasemelt järgmisele. Tähelepanu tahaksin
eelkõige aga juhtida asjaolule, et piirid perioodide, näiteks vanema või noorema
pronksiaja, eriti aga alagruppide vahel on tinglikud ning teadlikult koostatud
(koondatud) tüpoloogiad võivad muuta uurimistulemusi. Naabermaade tüpoloogiad on
ülesehitatud märksa arvukamale materjalile ja üldistustele. Miski aga ei välista, et Eesti
esemelises materjalis ei ole erandeid ehk kronoloogilised ja/või vormilisi variatsioone.
Paratamatult on ka ebaselge, mis on määravam – kas vorm või materjal? See, et 19.
sajandil formuleeriti süstematiseerimise huvides kindel piir kivi- ja pronksesemete
vahel, ei anna alust arvata, et sama tehti juba aastatuhandeid tagasi.
Pronkskirveste analüüsil tuleks arvestada üldiselt vähest pronksiaja leiumaterjali ning
võimalikku esemete ümbervalamist. Aktiivset pronkskirveste valamist Eesti aladel ei
kinnita savist valuvormide katked, mis kuuluvad peamiselt pronksvõrudele (Indreko
1939: 40–43; Vassar 1939: 79). Võttes aluseks hüpoteesi, et kindlustatud asulate ja
avaasulate vahel valitses keskus-ääremaa suhe, mis baseerus kaubanduse ja pronksi
kontrollil, jääb siiski ebaselgeks kindlustatud asulate domineerimine muu asustuse üle

5

Pealikühiskond on ühiskondliku korraldus mudel, millele on iseloomulikud: viljelusmajanduse
domineerimine, asustustihedus suurenemine, selgemad piirid asustusalade vahel, territoriaalsed
konfliktid, materiaalsete ja inimressursside koondamine kindlates kohtades ja aegades, näiteks
monumentaalkalmete ja linnuste rajamine, pronksrelvade- ja ehete kasutamine prestiiesemetena, pronksi
valmistamise ja levitamise koondumine linnsutesse ning matmisviis kalmetes viitab hierarhilisele
ühiskonnakorraldusele (Lang 2007b: 74–75).
6

Hierarhiline sotsiaalne- ja asustusstruktuur, keskuste domineerimine avaasulate, kaubanduse ja
pronksivalamise üle, ühiskonna jagunemine pealik-kuningateks, vabadeks ja orjadeks (Lang 2006b: 76).
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(Lang 2007b: 74–82). Kõige tõenäolisem tundub sümbioos üksiktalude ja kindlustatud
asulate vahel (Kriiska ja Tvauri 2002: 111). Kindlustatud asulad võisid tegeleda vilja ja
ponksi ning hülgerasva ja nahkade impordi-ekspordiga (Kriiska, Tvauri 2002: 105–112)
ja pronksi vahetusega (Lang 2007b: 77). Samas tekib küsimus, miks pronks ei kajastu
tööriistade näol? Arvan, et varase maaviljeluse perioodil ei pruukinud pronks olla
tööriistade valmistamiseks esmase tähtsusega ning avaasulad ei sõltunud otseselt
kindlustatud asulatest. Arvestades asustuse hajusust, väljakujunenud maaviljelustkarjakasvatust ja kivist tööriistade levikut, ei pruukinud olla ka otsest konkurentsi avaja kindlustatud asulate vahel. Asulate kindlustamise põhjuseks võis olla vajadus kaitsta
end eelkõige võõraste eest või järgida traditsiooni ning markeerida kuulumist mingisse
võrgustikku. Kui võtta arvesse lisaks pronksvõrud kui maksevahendid (Lang 2007: 80),
siis sobivad kindlustatud asulad ka võimalikku transiidi-mudelisse.
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2. Esemeline materjal
2.1 Rantkirved
Eestist leitud rantkirved on senini jaotatud kahte rühma:
1) Taanis ja Põhja-Saksamaal (Jaanits jt 1982: 132; Tallgren 1922: 74–79)/ LõunaSkandinaavias ja Saksamaal (Lang 2007a: 39) levinud vorm,
2) hellebardikujuline kirves Tahulast (nr 6), mida peetakse pärinevat Ida-Preisimaalt või
Skandinaaviast/Saksamaalt (Jaanits jt 1982: 132).
Lang (2007a: 39) dateerib esimese
rühma kirved Vankildele (1996: 107–
129) tuginedes IB7 perioodi, tuues
paralleele C-klassi kirvestega (joonis 4),
Tahula kirve aga IA perioodi. Kuigi
mainitud seisukohtadega võib nõus olla,
oleks vajalikud mõningad täpsustused.
Kui kolm kirvest (Aseri, Mõisamaa,
Raidsaare) on võrdlemisi sarnased, siis

Joonis 4. Oldendorfi (klass C3) tüüpi kirved
(Vankilde 1996: 116).

lisaks eelpoolmainitud Tahula kirvele
tuleks eraldi kirjeldada Pähkla leidu ning kolm aastat tagasi Loode-Eestist saadud
Tutermaa kirvest. Praeguseks on Eestist leitud kokku kuus rantkirvest.

7

Siin ja edaspidi on dateerimiseks kasutatud Monteliuse pronksiaja
(I–VI). Korduste vältimiseks on edaspidi tähistatud periood rooma numbritega.

periodiseeringut
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2.1.1 Pähkla kirves
Pähkla

kirvele

iseloomulik

(joonis

kõrge

5.1)

on

viimistletud

üleminekuga sissepoole kumer rant,
trapetsikujuline ots (ligi 1,5 cm),
õhendatud (võimalik teritamine) tera

Joonis 5.1. Pähkla kirves, nr 1 (AI 98:1).

ja omapärane pinnastruktuur.
Pähkla kirves erineb võrreldes teiste Eestist
leitud pronkskirvestega pinnastruktuuri poolest
(joonis 5.2). Tegemist on huvitava eksemplariga
ja tasuks uurida, kas naabermaades on sarnase
töötlusega kirveid.

Oletatavad sepistusjäljed

kirvel võivad tuleneda valmistamistehnoloogiast
ja jäljed kirve labal lubavad oletada katsetamist

Joonis 5.2. Raidsaare (vasakul) ja Pähkla
(paremal) kirve pinna võrdlus. Pähkla kirvele
iseloomulikud sepistusjäljed on üle
joonistatud.

uue materjaliga. Samas võib tegemist olla ka
tahtliku

tööprotsessi

või

pinnastruktuuri

imiteerimisega.
Võimalike analoogidena võiks veel välja tuua
Taanis (Vankilde 2007: 69, nr 122, 225) ja
Rootsis

hilisneoliitikumi

dateeritud

kirved

(Burenhult 1999: 411; joonis 6). Küljeornamendi
ja kirve kuju on põhjal on kõige parem analoog
Monteliuse IA perioodi dateeritud Underåre tüüp
(Vankilde 2007: 110; joonis 6).

Joonis 6. Hilisneoliitiline kirves Rootsist
(vasakul, Burenhult 1999: 411 ) ja
Underåre tüüpi kirves Taanist
(paremal Vankilde 2007: 110).

2.1.2 Tahula kirves
Indreko märgib, et Tahula pronkskirvest (joonis 7) on tüpoloogiliselt ja kronoloogiliselt,
eriti otsasälgu tõttu, raske määrata ja pakub, et tegemist võib olla Ida-Balti
lokaaltüübiga (Indreko 1950–1959?: 2). Lõugas (1970: 83) dateeris Tahula kirve II
perioodi, nimetades seda samuti Ida-Balti rantkirveks, mille turms (1935: 252) on
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dateerinud isegi II perioodi lõppu. Tegemist on
Baltikumis laialt levinud pronkskirvevormiga,
mille eksemplaride arv väheneb põhjapoole
liikudes (Lõugas 1970: 84).
Lang (2007: 39) dateerib kirve Vankildele (2007:
93–104) uurimusele tuginedes IA perioodi, tuues
analooge Virringi (B3) tüübiga (joonis 8) ning
lükkab ümber Lõugase (1970) seisukoha, et
tegemist on Ida-Preisi kirvega. Terakuju vastab
B3-le, kuid Tahula kirves on otsast sälguga, mis
on omane Vankilde (Ibid.) B4
klassile

(Langquaid,

joonis

Joonis 7. Tahula kirves, nr 6 (AI K 10).

6).

Viimaste puhul oletatakse KeskEuroopa Úntice (Saksi-Böömimaa)
lihtsate madalarandiliste (primitive
low-flanged waisted axe) kirveste
mõju. B3 tüübile on omane sirge,
täisnurkne ots (Ibid.). Mõlemad
tüübid – nii B3 kui ka B4 – on
dateeritud IB perioodi (Ibid.).

Joonis 8. Virrigin (vasakul) ja Langquaid tüüpi kirved
(Vankilde 2007: 93–104).

2.1.3 Tutermaa kirves
Tutermaa kirves (joonis 9) on kõrge
randiga ja võrreldes teiste Eestist leitud
rantkirvestega (va Tahula) kumerama
üleminekuga terale. Vankilde (2007: 97)
uurimusele tuginedes võib paralleele

Joonis 9. Tutermaa kirves, nr 2 (HMK 8704 A88).

tuua IB perioodi Torsted-Tinsdahli tüüpi
kirvestega (joonis 10). Torsted-Tinsdahli tüüpi kirved on lühikesed (7,1–14 cm),
täisnurkse või kergelt kumera otsaga. Tutermaa leid erineb nendest trapetsikujulise otsa
poolest. Torsted-Tinsdahli tüüpi kirveste puhul on oletatud Kesk-Euroopa (Úntice)
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mõjusid ning kujunemist Taanist leitud
hilisneoliitilistest

Storre-Heddinge

tüüpi

kirvestest (Ibid.).
Rootsist leitud samalaadsed kirved on üldiselt
pikemad (näiteks Oldebergi 1974: nr 809,
2592,

2347.)

Tutermaa

kirves

kuulub

arvatavasti I või II perioodi.

Joonis 10. Torsted-Tinsdahli tüüpi kirves
(Vankilde 2007: 97).

2.1.4 Raidsaare, Mõisamaa
ja Aseri kirved
Raidsaare (joonis 11), Mõisamaa (joonis 12)
ja Aseri (joonis 13) kirveste puhul on
oletatud nii Rootsi kui ka Ida-Balti päritolu.
Neile pronkskirvestele on iseloomulikud

Joonis 11. Raidsaare kirves, nr 3 (AI 2513:89)

kõrged, sissepoole kumerad randid ning
trapetsikujuline ots.
Nii Indreko kui ka turms toovad võrdlusi
Kesk-Rootsi Upplandi leidudega8 (näiteks
Oldeber

1974,

no 2861)

ja pakuvad

dateeringuks I perioodi lõppu või II perioodi

Joonis 12. Mõisamaa kirves, nr 4 (AI 2513: 90).

algust (Indreko 1950–1959?: 1; turms
1935: 251).
Lõugas (1970: 84) on pidanud Raidsaare ja
Mõisamaa kirveid samuti Skandinaavias
laialtlevinud tüüpideks. Analoogide hulka
on ta arvanud ka Pähkla kirve. Soomes,

Joonis 13. Aseri kirves, nr 5 (AI 6638).

8

Indreko on viitanud Monteliuse Minnen från vår frontid’is publitseeritud kirvele nr 807, mille on
avaldanud ka Oldeber.
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Leedus ja Lõuna-Lätis selliseid kirveid ei ole teada ning tema meelest on need Eestisse
jõudnud Kesk- või Lõuna-Rootsi kaudu (Ibid. 85).
Nagu eelpool mainitud, on Raidsaare, Mõisamaa ja
Aseri kirved dateeritud IB perioodi (Lang 2007a: 39).
Vankilde (2007: 223) C klassi IB perioodi kirved (nt
Oldendorfi tüüp) erinevad Eesti leidudest (joonis 4).
Mainitud perioodi kirvestele on omane kas kumer või
täisnurkne

ots,

Eestist

leitud

kirvestel

on

trapetsikujuline ots. Sellise otsaga kirved kuuluvad
Vankilde järgi C5 klassi (Extreme Flanged Axe of
Oldendorf Type, joonis 14) ja on dateeritud II

Joonis 14. Vankilde
(2006: 127) C5 tüüpi kirves.

perioodi (Ibid. 127; nr 521, 526).
Rootsi arheoloogi Carl Cullbergi (1968: 44;
152–153)

on

kindlate

tunnuste

alusel

koostanud pronkskirveste rühmad. Eesti
rantkirved vastavad II perioodi dateeritud
BIKUM ja BIKON rühma eksemplaridele
(joonis

15).

kvantitatiivsel

Kirveste
analüüsil

üldisemal
on

Cullberg

eristanud vaid ümarat ning sirget otsa,

Joonis 15. Cullberi (1968: 44; 152–153)
BIKUM ja BIKON rühma kirved.

trapetsikujuline ots on Cullberil väljatoomata (Ibid. 66–67), mistõttu võib oletada, trapetsikujulise otsaga kirved olid
vähelevinud.

2.1.5 Kokkuvõte rantkirvestest
Kui Eestist leitud kolm esimesena mainitud kirvest (Pähkla, Tahula, Tutermaa) on
võimalik dateerida IA–IB perioodidesse, siis ülejäänud kirveste puhul (Raidsaare,
Mõisamaa ja Aseri) tuleks kõne alla pigem I–II periood.
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Ehkki

Eesti

rantkirvestega

analoogseid

eksemplare esineb Skandinaaviamaades, ei
saa

välistada

ka

lõunapoolsematelt

kirveste
aladelt.

pärinemist
Sarnaseid

rantkirveid (joonis 16) on leitud Ida-Preisi
aladelt

(Mödlinger

2010:

131).

Trapetsikujulise otsaga kirveid on saadud ka

Joonis 16. Luszczewo (Preisi) rantkirved
(Mödlinger 2010: 131).

Lääne- ja Põhja-Saksamaalt. Saksa ajaloolase
ja arheoloogi Freidrich Lauxi (2000: 58–59)
uurimuse järgi on tegemist Buxtehude tüüpi
kirvestega, mis

kuuluvad Sögel-Wohlde

perioodi (1600–1500 a. eKr).
Raidsaare, Mõisamaa, Aseri ja Tutermaa
kirveste sarnaste omaduste põhjal (sissepoole
kumer kõrge rant, trapetsikujuline ots), ei saa
neid lugeda tüüpilisteks Lõuna-Skandinaavia
kirvesteks (joonis 17). Trapetsikujulise otsaga

Joonis 17. Tüüpilise Lõuna-Skandinaavia
(Oldeber 1974, paremal) ja Raidsaare kirve
võrdlus.

kirveid on leitud Uppalndist, Kesk-Rootist, kuid Lõuna-Rootsis, näiteks Skåne
rantkirved on valdavalt täisnurkse otsaga. Trapetsikujulise otsa ning sissepoole kumera
randiga on ka Pähkla kirves, seega võib oletada importi samast kohast (ja ehk ka ajast).

2.2. Õlgkirved
Vanemas kirjanduses on õlgkirveid peetud Põhja-Saksa vormiks, mille esinemist ei ole
välistatud ka Skandinaavias (näiteks turms 1935: 247–254; Meinander 1954: 22).
Hilisemate seisukohade järgi esindavad õlgkirved Skandinaavias laialt levinud vormi,
mille levik ulatub ka Soome ja Baltimaades Väina jõest põhja poole jääval alale
(Lõugas 1970: 84–86; Jaanits jt 1982: 132; Lang 2007: 39). Kirved on dateeritud II
perioodi (Ibid.). Lõugas (1970: 84–86) jagab õlgkirved kaheks: (1) kohalik kirvetüüp
(Asumaa ehk Helme ja Aniste ehk Karksi, nn Lõuna-Eesti kirved) ja (2) PõhjaEuroopas (sh ka Soomes) levinud kirvetüüp ning dateerib kõik kirved II–III perioodi.
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Praeguste andmete kohaselt on Eestist leitud seitse õlgkirvest, millest vaid üks (Käesla
kirves, joonis 18, kataloogis nr 7) esindab Skandinaavias laialtlevinud vormi.

2.2.1 Käesla kirves
Käesla pronkskirves (joonis 18) on muudest Eestist leitud
õlgkirvestest (~10–11 cm) pikem (~16,5 cm) ning seda
tüüpi eksemplarid on Rootsis laialt levinud (näiteks
Oldeberg 1976: no 347, 362, 150, 810, 808, 879, …, 1059,
2015

jne).

Käesla

pronkskirvele

on

iseloomulikud

konkreetsed paralleelsed süvendid labal ning tera külgmisel
osal asuv selgepiiriline põsk.
Larsson (1986: 47–49) on jaganud õlgkirveid kahte rühma
– töö- ja tseremoniaalkirved. Viimased on pikemad,
saledamad, ornamendiga ning valdavalt keskkohas rõngaga
(joonis 27). Ehkki Käesla kirves on Eesti õlgkirvestest
kõige sihvakam ja dekoratiivsem, võib Larssoni uurimusele

Joonis 18. Käesla kirves, nr 7
(SM 7283)

toetudes dateerida selle I–II perioodi kuuluvaks nn praktiliseks kirveks, mida kasutati
samaaegselt koos hilisemate rantkirvestega (Ibid.).

2.2.2 Kaavere kirves
Kaavere kirves (joonis 19) on Eestist leitud
õlgkirvestest kõige lühema (~8 cm) ja LõunaSkandinaavias ning Põhja-Saksamaal sellele
vasteid ei ole teada. Rootsi Stockholmi Riikliku

Joonis 19 Kaavere kirves nr 13 (TÜ 1756)

Ajaloomuuseumi kuraatori Inga Ulléni sõnul ei ole muuseumi kogudes analoogset
eksemplari ja pakub välja, et tegu võib olla miniatuuriga (kirjalik teade 5.02.2011).
Kirve tera meenutab näiteks Taanis levinud hilisneoliitilisi trapetsikujulisi (LN II)
Emmen’i tüüpi kirveid (Vankilde 1996: 69), kand on sarnane õlgkirvestele, kuid
moodustab kogupikkusest vaid  (Käesla tüüpi kirvestel moodustab kand  kirve
kogupikkusest). Tegemist võib olla ka kohaliku pronkskirvega. Mõned üksikud
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analoogsed pronkskirved on leitud ka Rootsist (nt Oldeberg 1976, joonis 1170), kuid
nende kand moodustab ca  kogupikkusest ja tera on kumeram, mitte trapetsikujuline.
Konkreetseid vasteid hetkel teada ei ole ning pronkskirve võib dateerida üldistavalt II
või III perioodi. Kui tegemist on miniatuuriga, on dateeringut hetkel võimatu määrata
ning

kirve

paigutamine

tüpoloogiasse

tarbetu.

Kirve

leiukohas

käinud

muinsuskaitseinspektori Martti Veldi sõnul võib leidu siduda vesikeskkonna ja seeläbi
ka võimaliku rituaalse kontekstiga (Martti Veldi kirjalik teade 18.01.2011).

2.2.3 Kõpu, Asu, Lelle, Karksi ja Reiu
kirved
Varasemalt on oletatud, et Asu (joonis 21) ja
Karksi (joonis 23) eksemplarid on vanimad
kohapeal valmistatud pronkskirved ja need on
dateeritud II perioodi (Lõugas 1970: 84, Selirand

Joonis 20. Kõpu kirves, nr 9 (PäMu 1225).

1977: 294).
Kõpu, Asu, Lelle, Karksi ja Reiu õlgkirvestele on
omane labal paiknev õlg (nina), mis erinevalt
Põhja-Euroopa

pronkskirvestest

ei

lähe

üle

allääreni ulatuvateks süvenditeks (võrdle joonis 26
ja 28). Rootsist, Skånest, on teada mõned vasted

Joonis 21. Asu kirves, nr 8 (VM 61: 1).

(Oldeberg 1976 joonis 419, 456, 390), kuid neil on
külg ornamendita või on üleminekuga ainult
teraosa, moodustades lehekujulise põse. Kannaosa
seevastu on üleminekuta, kuid Eesti kirvestel
esineb ülaosas vertikaalne liist/rant (joonis 25).

Joonis 22. Lelle kirves, nr 10 (AI 4378).

Kõige rohmakam on teistest veidi lühem (8,5 cm)
Reiu kirves (joonis 24). Kui rohmakus kõrvale
jätta, on kuju ja proportsioon sama, mis muudel
Eestist seni leitud õlgkirvestele (va Käesla, nr 7).

Joonis 23. Karksi kirves, nr 12 ( AM A 167).
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Karksi

kirves

tekitas

furoori

19.

sajandil,

baltisakslaste seas kui, Anton Bulchhotz nägi Jaan
Jungi publikatsiooni (Jung 1899: 27), kus Jung oli
Karksi kirve illustreerimiseks kasutanud ilmselt
Johannes Reinhold Aspelini joonist (joonis 27).

Joonis 24. Reiu kirves, nr 11
(PäMu 24008 A 2645).

Richard Haussmann (1904: 103–106) juhtis sellele
tähelepanu, ja arvas, et tegemist on Skandinaavia
vanema pronksiaja esemega.

Joonis 25. Eesti (paremal) ja
Skandinaaviapäraste õlgkirveste
(Oldeberg 1974) võrdlus.

Joonis 26. Tüüpiline
Skandinaaviapärane
õlgkirves.
(Oldeberg 1974).

Joonis 27. Jungi
publitseeritud kirves.
(Jung 1899: 27).

2.2.4 Kokkuvõte õlgkirvestest
Õlgkirved võivad esindada (va Käesla) lokaalset, kohapeal kujunenud tüüpi. Välistada
ei saa ka ida- või lõunapoolseid mõjutusi. Võimalik on samuti import Taanist või
Rootsist, kuid sellisel juhul on tegemist konkreetsest kohast toodud ja vähelevinud tüüpi
esemetega. Nagu mainitud, on kirveste ülaosas (va Käesla) küljerant, kuid Rootsist
leitud eksemplaridel see puudub (võrdle joonis 25, 26 ja 28). Küljerant esineb ka
Kaavere kirvel.
Eesti õlgkirvestele parim vaste on teada Soomest (Kivikoski 1936) ja publitseeritud
pildi järgi tundub ka sellel olevat vertikaalne küljerant kirve ülaosas. Kivikoski toob
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välja turmsi seisukoha, et tegemist
võib olla kohaliku kirvetüübiga, kuid
vähese materjali tõttu (Eestist kaks ja
Soomest üks eksemplar) ei ole tema
meelest piisavalt materjali kohalikku
esemevormi eristamiseks (Kivikoski
1936: 57–58). Eesti õlgkirved (va
Käesla) on sarnaste mõõtudega –
pikkus ~10–11 cm, tera laius ~5 cm,

Joonis 28. Eesti õlgkirve (keskel) võrdlus Rootsi
omadega (vasakul ja paremal, Oldeberg 1974). Joon
nr 1 ja 3 juhivad tähelepanu Eesti kirvele omasele
küljerandile (liistule), mis Skandinaavia omadel
puudub; nr 2 ja 4 viitavad erinevustele kirve labal.

tera-kanna suhe ca 1:3–1:2. Lisaks
Asule ja Karksi kirvele (vt eestpoolt)
võib kohalikuks toodanguks pidada
ka Kõpu, Lelle, ja Reiu kirved.
Joonis 29. Karksi õlgkirve profiil.

2.3. Putkkirved
Putkkirveid on dateeritud vahemikku III kuni V periood, kuuludes nii vanemasse kui ka
nooremasse pronksiaega. Võttes aluseks Monteliuse jaotuse (Montelius 1986) võib
öelda, et vanema pronksiaja kirved (II–III periood) on pikad ning sihvakad ja noorema
pronksiaja (IV–V periood) oma oluliselt lühemad ja enamasti ornamendita. Rootsi
kirveste puhul on II perioodi putkkirvestele iseloomulik sirge serv, III perioodi
putkkirved on Baudou (1953: 240–241) järgi:
•

Y-kujulise ornamendiga (Mälari tüüpi kirved),

•

sirgete joontega külgedel,

•

ornamendita.

IV ja V perioodi on Rootsis loetud üleminekuajaks, mil suurenesid ka lokaalsed
erinevused (Ibid. 242–245). Rootsist leitud IV ja V perioodi kirveste seas on ka 10–12
cm pikkuseid eksemplare, millel on iseloomulik keskel asuv kinnitusaas (Ibid. 248–
250). Eraldi kirvetüüp omanäolise lehekujulise ovaaliga küljel kujunes Ojamaal (Ibid.
254). Eestist on seni leitud seitse putkkirvest.
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2.3.1. Põhjaka kirves
Morfoloogiliselt

Littausdorfi

tüüpi

pronks-

kirvestega sarnase Põhjaka pronkskirves (joonis
30) dateeris Moora IV–V perioodi (Moora 1938:
370–371).9 Lõugas (1970: 90–91) on Põhjaka

Joonis 30. Põhjaka kirves, nr 14 (AI 3609)

kirve putke põhjas paikneva tugiliistu järgi
dateerinud IV perioodi. Lang jt (2006: 84) on
paralleele toonud Rootsi E tüüpi kirvestega
(Oldeberg 1974: 90, joon 602; Oldeberg 1976:
9)10 ja dateerinud Põhjaka kirve III ja IV perioodi
vahele.
Võrreldes kahe sarnase, Järveküla ja Eesnurga
eksemplaridega,

on

Põhjaka

kirves

lühem

(pikkuste suhe kuni 1:3) ja laugem. Sarnased
kirved on leitud enamasti Ojamaalt, kuid üksikud

Joonis 31. Littausdorfi tüüpi kirved
(Mödlinger 2010).

eksemplarid on saadud ka mujalt Rootsist
(Oldeberg 1974: joon 2868; Baudou 1953: 254; Baudou 1960: 25) .
Samas ei saa välistada, et Põhjaka kirves on lõuna–edela poolt: Leedust või endise
Preisimaa aladelt, või vähemalt omab lõunapoolseid mõjutusi – Riia lähistelt leitud
analoogse kirve valuvormi järgi võib oletada ka kohalikku tööd (Jaanits jt 1982: 151;
Lõugas 89–90). Mödlinger (2010: 135) on Kaliningradi

muusemis (endises Preisi

muusemis kogud) olevad analoogid nimetanud Littausdorfi tüüpi IV–V perioodi
kirvesteks (vt joonis 31). Baudou (1960: 25) on selliste Ojamaalt leitud pronkskirveste
dateeringuks pakkunud ka V–VI perioodi. Kokkuvõtvalt on Põhjaka kirvest ja selle
analooge dateeritud III kuni VI perioodini.

9

1940. aastatel oli seisukoht, et Lääne pool (so Taanis) olid analoogsed kirved kasutusel juba III perioodil
ja levisid hiljem ida poole. Moora oletas Põhjaka kirve puhul hilisemat, idapoolset tüüpi (Moora 1938:
370–371).
10

Siinkohal on Oldebergil ilmselt viga. Kataloogis nimetatakse neid D-tüüpi kirvesteks.
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2.3.2 Eesnurga kirves
Sarnaselt Põhjaka pronkskirvele on ka
Eesnurgast

(joonis

eksemplari

võimalik

vanemasse

kui

pronksiaega.
no

32.1)

leitud

dateerida

ka

nii

nooremasse

Joonis 32.1 Eesnurga kirves, nr 15 (VM)

Mödlinger (2010: 149

94–170)

nimetab

endiselt

Preisimaalt saadud analoogseid kirved
(joonis

26)

Littausdorfi

tüüpi,

dateerides need IV perioodi. Lang jt
Joonis 32.2 Eesnurga kirve eest- (vasakul) ja külgvaade.

(2006: 83–84) on pakkunud varasemat

III perioodi, tuues välja asjaolu, et tegemist on pika ja sihvaka kirvega, mis võiks
kuuluda pigem II–III kui IV–V perioodi.
Eesnurga kirve omapära on paralleelsete joontega ääristatud küljerant (joonis 32.2),
mille viimistlus erineb nii konkreetse kirve labast kui ka teistest kirvestest (võrdle
Pähkla kirvega).

2.3.3 Järveküla kirves
Järveküla kirves (joonis 33) on Eesti
putkkirvestest

pikim

ja

kõige

rikkalikuma ornamendiga. Võimalik,
et töötluse juures on kasutatud
valujärgset

graveerimist

või

viilimist. Ornamendi, pikkuse ja
kumera tera järgi on Lang jt (2006:
82–85) selle dateerida II perioodi.
Kaliningradis

asuva

Joonis 34. Järveküla kirve
võimalik analoog.
(Mödlinger 2010: 119).

endise

Preisimaa muusemi kogudes leidub Järveküla kirve senini
teadaolev parim analoog (joonis 34). Tegemist on lokaalse V–VI
perioodi dateeritud pronkskirvega mille juures on sarnaselt

Joonis 33. Järveküla
kirves, nr 16
(TLM 19855).
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Järveküla eksemplariga kasutatud valujärgset graveerimist (viilimist). Kirve leiukoht ja
asjaolud ei ole teada (Mödlinger 2010: 119).

2.3.4 Ridala kirves
Ridala kindlustatud asula B kaevandist leitud
pronkskirves (joonis 35) on tüüpiline V–VI perioodi
vorm.

Kuju

võimalusele,

ja
et

omapärased
tegemist

võib

detailid
olla

viitavad
kohapeal

valmistatud kirvega (Lõugas 1970: 91).

Joonis 35. Ridala kirves, nr 17
(AI 4329:1).

Ridala kirvele (joonis 31) on iseloomulik kahekordne rant ääres, mis moodustab keskelt
kumera ja äärtest kitseneva kaare. Topeltääred on tüüpilised ka V perioodi dateeritud
Ojamaa kirvestele (Baudou 153: 254; Baudou 1960: 23).
Kirves on senini ainus teadaolev kinnismuistiselt saadud pronkskirves. Ridala
kindlustatud asula oli kasutusel lühikest aega ja on samuti dateeritud V perioodi (Lang
2007: 63–65).

2.3.5 Jüri kirves
Lõugas (1970: 90) on Jüri pronkskirvest (joonis 32)
pidanud nii kuju kui ka suuruse põhjal Ojamaa
tüübiks

ja dateerinud V–VI perioodi ning ei ole

välistanud kohapealset valamist. Erinevalt Ridala
leiust, ei ole sellel kirvel servaornamenti ning samuti
on tera kumer ja ülespoole suunatud otstega. Ojamaa

Joonis 36. Jüri kirves, nr 18
(TLN 10471).

tüüpi kirvestel on tera üldiselt murtud otstega. Lisaks on Jüri kirves Eestist leitud
eksemplaridest kõige õhem – Ridala kirve paksus on ligi 0,8 cm, Jüri oma vaid 0,2 cm.
Kirve krobeline pind võib olla tingitud jämedateralise liiva kasutamist savist valuvormi
valmistamisel.
Leiukoha kultuurkiht on praktiliselt hävinud ja kinnismuistist teada ei ole. Samas on
sealt piirkonnast saadud lisaks kirvele veel varase metalliaja keraamikat ja kivitalva
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katke (Lang 2007: 51–52). Ümbruses paiknevad kivikirstkalmed ning läheduses asuv
rauasulatuskoht viitavad aga pikaajalisele ning komplekssele asustusele kõneallolevas
piirkonnas (Ibid.).

2.3.6 Mummusaare kirves
Mummusaare

kirvega

(joonis

33)

sarnaseid

eksemplare oli 1970. aastateks Ida-Baltikumist teada
viis (Lõugas 1970: 86–88). Konkreetsed dateeringud
kirve kohta puuduvad – Lätist on leitud analoogse
kirve katkend, mis dateeriti juuresoleva nooleotsa
järgi pronksiaja lõppu, Satinski linnusest leiti Mälari
tüüpi kirve valuvorm koos 6.–3. sajandisse eKr
dateeritud leidudega (Ibid.).
Mummusaare kirve puhul on oletatud kohalikku
kirvetüüpi,

milles

on

nii

Rootsi

Mälari

Joonis 37 Mummusaare kirves
tervikuna (ülal), nr 19 ((AI 3379)
ja fragment kirvest.

(horisontaaljooned) kui ka idapoolsete kirveste
mõjutused (siksak-ornament) (Tallgren 1938: 724).
Veidi pikem (ca 10 cm), kuid ornamendi järgi
analoogne kirves on leitud Valge-Venest, Bevezina
jõgikonnast (Ibid.).
Mummusaare pronkskirvest veidi suurem, kuid
sarnase eksemplari on publitseerinud Monteliuse
„Swedis Antiquityes‘es“ (Montelius 1922: 77) ja seda
on peetud tüüpiliseks rootsipäraseks pronkskirveks.
Erinevus on eelkõige suuruses ja horisontaaljoonte
arvus (joonis 38).
1940. aastateks oli Venemaalt teada umbes 30
skandinaaviapärast

kirvest.

Kaama

jõgikonna

Joonis 38. Rootsist leitud
siksak-ornamendiga kirves.
Montelius 1922: 77.

kirvestele on iseloomulikud siksakid ning ühelgi Rootsist leitud kirvel ei ole kolme
paralleelset horisontaaljoont (vt joonis 38), tavaliselt on neid neli või viis, harva kuus
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(Baudou 153: 252). Analoogne kirves on leitud ka Soomest Pohjanmaalt, mille puhul
oletatakse samuti nii Mälari kui ka idapoolsete mõjutustega kohalikku toodangut
(Meinander 1954: 27). Kokkuvõtvalt võib Eestist leitud Mummusaare pronkskirvest
pidada noorema pronksiaja eksemplariks, millele juures on võimalik nii kohalik päritolu
kui ka importi naaberaladelt. Samuti võib oletada, et kirve ornament markeerib Rootsi
ja Ida-Euroopa vahelist läbikäimist.

2.3.7 Toonoja kirve katke
Toonoja (joonis 39) pronkskirve katke vasteid on teada
Kaama jõgikonnast (Meinander 1954: 40, Jaanits jt 1982:
151), vaid Tallgren oletab, et tegemist ei ole Ida-Euroopa
kirvega (Tallgren 1922: 73). Kirves on tekstuurilt (pealt

Joonis 39. Toonoja kirve katke

krobeline) ja paksuselt sarnane Jüri kiriku juurest saadud leiuga.
Kirves on dateeritud II–III perioodi kuid Tallgren ei eita, et tegemist võib olla ka
noorema eksemplariga (Ibid.). Fragmentaarsuse tõttu on täpsem dateerimine siiski
raskendatud (Lõugas 1970: 90).

2.4. Kokkuvõte kirveste dateeringutest ja päritolust
Arutledes üksikeksemplari üle, ei ole väga suureks probleemiks, kui analoogidele
tuginedes on võimalik anda dateeringuid laias vahemikus, võimalikke potentsiaalseid
impordikohti on mitu ning lõpuks langetatakse loogilise arutluse järel otsus dateeringu
ja päritolu kohta. Samas, kui sarnane olukord kordub, saab lõpptulemusena väita vaid,
et Eestist leitud pronkskirved kuuluvad suure tõenäosusega nii vanemasse kui
nooremasse pronksiaega ja ilmselt pärinevad naabermaadest või
nendest

piirkondadest.

Peamised

probleemid,

mis

omavad mõjutusi

tekkisid

pronkskirveste

koondanalüüsil ja süstematiseerimisel on:
• vähemalt pooli vanema pronksiaja kirveid ei ole võimalik otseselt seostada
Skandinaaviamaadega,

samas

on

(eriti

viimastel

aastakümnetel)

rõhutatud

pronkskirveste importi sellest piirkonnast,
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• osade noorema pronksiaja pronkskirveste analooge on teada nii Skandinaaviast kui
ka Põhja-Saksamaa aladelt, kuid erinevatest perioodidest, mis teeb keeruliseks nii
võimaliku päritolu kui ka dateeringu määramise.
Esilekerkinud probleemide põhjused võivad tuleneda tüpokronoloogilises meetodist,
mis on süvaanalüüsiks liiga paindlik.

2.4.1 Periodiseering
Üldistades võib väita, et rantkirved kuuluvad I (1700–1500 eKr), õlgkirved II (kuni
1300 eKr), pikemad putkkirved III–IV (1100–900 eKr) ja lühemad V–VI perioodi
(kuni 600 eKr). Täpsustades dateeringuid Baudou (1960), Larssoni (1986), Vankilde
(1996) ja Mödlingeri (2010) järgi, tuleb mõningate rantkirveste juures kõne alla ka II
periood. Kui võtta arvesse võimalus, et õlgkirved (va Käesla, nr 7) on kohalik kirvetüüp
(vt ptk 2.2.4, lk 28–29), võib nende kasutuse ajalise piiri tõmmata III perioodi.
Putkkirvestest on Eesnurga (nr 15) pronkskirves dateeritud III perioodi ja Skandinaavia
leiumaterjalile tuginedes peetakse pikkade ja sihvakate putkkirveste juures võimalikuks
isegi II perioodi (Lang jt 2006: 82–85).
Tuues aga analooge Ida-Baltikumist, tuleks putkkirved dateerida hilisemaks – parim
Järveküla pronkskirve (nr 16) analoog on VI perioodist. Ka seniste arvamuste kohaselt
Lõuna-Skandinaaviast pärinevate Põhjaka (nr 14) ja Eesnurga (nr 15) pronkskirveste
dateeringud on vasturääkivad – nii Gotlandi kui ka Põhja-Saksa sedalaadi pronkskirved
on sarnased ja seos kahe piirkonna kirvetüübi vahel on ebaselge (Baudou 1960: 25).
Ajaliselt kuuluvad need vahemikku IV (Põhja-Saksa tüüp) või V kuni VI (Gotlandi
tüüp) periood (Ibid.). Baudo (1960) uurimusele tuginedes võib öelda, et mõningad
lühikesed putkkirved on vanemad kui pikad ja sihvakad kirved. Samuti on import
Eestisse nii Põhja-Saksamaalt kui ka Skandinaaviast arvestatavad variandid.
Viimaste seisukohtade (Lang & Kriiska 2007: 108–109) järgi on kirveste
impordimustrile ja dateeringutele tuginedes pakutud, et Eesti pronkskirved pärinevad I–
II ja VI–V perioodist ja kahe perioodi vahel on nähtud leiuvaest aega, mil ilmselt
puudusid naabermaadega kontaktid (vt ptk 1.2, lk 16–17).
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Joonis 40. Kokkuvõte kirveste
dateeringutest. Vasakul on esitatud
senised võimalikud ajalised piirid ja
koonduvused. Üleval on välja toodud
dateeringud iga kirve kohta eraldi, kus
number vastab kirve numbrile
kataloogis.

Praeguse materjali põhjal on võimalik tinglikult eristada kahte aktiivsemat ajajärku (vt
joonis 40, vasakul), kuid arvan, et võrreldes varasemate seisukohtadega nii selgeid
ajalisi piire tõmmata ei saa, sest:
• Seniste dateeringute lahknevused on teooriast lähtuvad ja küsimus on selles, kas
esemed on jõudnud impordina otsekontaktide kaudu (väike ajaline nihe) või on
levinud eseme vorm (suurem ajaline nihe).
Varasemate uurijate tulemused (näiteks Moora 1938, turms 1935, Lõugas 1970), on
paljuski tingitud oletusest, et Eesti pronkskirved olid Põhja-Saksa tüüpi ja jõudsid
siia Ida-Preisist. Õlgkirveste kohalikku vormi peeti veelgi hilisemaks, seega saab siin
rääkida ajalisest nihkest, kus võimalik Põhja-Saksa I perioodi kirveste vorm (aga
mitte alati esemed ise) on Eestisse jõudnud II või III perioodil. Hilisemad uurimused
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toetavad otsekontakte ja esemete Eestisse jõudmist suhteliselt lühikese ajavahemiku
jooksul (Lang & Kriiska 2007).
• Kui mingit eksemplari nimetatakse näiteks tüüpiliseks II perioodi Skandinaavia
kirveks ja antakse selle põhjal selged ajalised raamid, eeldab see:


otsekontakte



levinud on ese, mitte vorm,

Samas on otsekontaktid ja esemete import vaid üks võimalikest variantidest. Senise
materjali põhjal on otsekontaktid nooremal pronksiajal tõenäolisemad, samas valati
siis Eestis juba pronksi ja tegemist võib olla ka vormide levikuga.
• Lähtutud on peamiselt tüpoloogiatest ja 19. sajandi Põhjamaade uurijatele omasest
selgepiirilisest perioodide eristamisest, kuid Eesti esemeline materjal koosneb
üksikeksemplaridest, mistõttu tuleks saadud ajalisi piire võtta orienteeruvatena (vt
joonis 41).

Joonis 41. Üksikeksemplaride dateerimine. Tüpoloogiad on relatiivsed ja hajuvus perioodide vahel on
paratamatu. Samas, mida rohkem eksemplare (võrdlusmaterjali), seda kindlamalt saab väita mingi
perioodi kasuks ja selgemaid piire määrata. Teadmata esemelise materjali koonduvust, ei saa aga
üksikeksemplari kindlapiiriliselt dateerida, vaid pigem tuleks saadud tulemusi võtta orienteeruvalt.

2.4.2 Päritolu
Sarnaselt dateerimisega on komplitseeritud ka kirveste võimaliku päritolu määramine.
Viimaste seisukohtade järgi (Lang 2007a: 39) pärinevad Eestist leitud rantkirved
Lõuna-Skandinaaviast või Põhja-Saksamaalt. Rantkirveste mõningaid analooge esineb
Lõuna-Rootsis, kuid valdavalt on need detailides veidi erinevad ning Eesti
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pronkskirvestele enim sarnanevad eksemplarid on levinud Kesk-Rootsis, samuti ei saa
välistada rantkirveste pärinemist Põhja-Saksamaalt. Ühele õlgkirvele (Kaavere, nr 13)
Skandinaavias vasted puuduvad ja ka muud Eestist leitud pronksist õlgkirved (va
Käesla, nr 7) on võrreldes Skandinaaviamaade eksemplaridega detailides erinevad.
Putkkirveid on võimalik seostada Ida-Euroopaga (Mummusaare, nr 19 ja Toonoja, nr
20). Põhjaka (nr 14) ja Eesnurga (nr 15) leiud võivad olla nii Skandinaaviast kui
lõuna/edela poolt – endise Ida-Preisi aladelt aga ka näiteks Lätist, samuti on võib
tegemist olla esemevormi, mitte pronkskirveste levikuga. Üldistavalt saab ka kaht
väiksemat putkkirvest lugeda Ojamaa tüübiks (Ridala, nr 17 ja Jüri, nr 18), kuid ka
neilgi on piisavalt eripärased detailid, mistõttu on võimalik kohalik kirvevorm.
Kokkuvõtvalt võib vanema pronksiaja kohta öelda, et rantkirved kuuluvad I–II
perioodi ja pärinevad Kesk-Rootsist või Põhja-Saksamaalt, õlgkirveste (va Käesla, nr 7)
puhul on kõige tõenäolisem kohalik esemevorm. Varasemates uurimustes on rõhutatud
kirveste importi, jättes siinse elanikkonna passiivse tarbija rolli ja seega on välistatud
eelneva uurimiseta toormaterjalide iseseisev hankimine ja esemete valamine.
Praeguseks teadaolev arheoloogiline materjal Eestis ei kinnita pronksi valamist ja
toormaterjali hankimist vanemal pronksiajal, kuid sisuliselt pole ka midagi, mis otseselt
selle vastu räägiks.
Eesti noorema pronksiaja pronkskirved on eriilmelisemad. Rootsis on oletatud
(Nerman 1954: 284–285), et nooremat pronksiaega võiks vaadelda kui esimest
viikingiaega, mil sealt toimus laiaulatuslik ekspansioon Soome ja Ida-Baltikumi. Eriti
aktiivset osalust omistati Ojamaale ja võimalikuks peeti läbikäimist isegi Lähis-Idaga
(Ibid.). Ka on oletatud Ojamaa esiletõusu kohaliku esemetüüpide kujunemise põhjal
(Ibid.). Eestis levinud laevkalmete eripära põhjuseks peetakse sideme katkemist
emamaaga11(Ibid.). Mitmedki elemendid räägivad aga lõunasuunaliste kontaktide
kasuks. Ka Kuramaalt on teada nii laevkalmeid, sarnaseid kirveid kui ka valuvorme.

11

Ojamaa tüüpi laevkalmed on Rootsis väga eriilmelised. Põhjustena on välja toodud ajalist ja ruumilist
diferentseeritust ning konkureerimist. Kalmed on levinud samaaegselt nii Läänemere kui ka Kesk/Lääne–
Rootsi regioonis. Kuna osal juhtudel matused puuduvad, ei nimetata neid kalmeteks ja peetakse üheks
osaks hilispronksiaegsest dualistlikust asustusest (kaubandus ja sisemaa), nii rituaalseteks
kohtumiskohtadeks kui ka maamärkideks (Wehlin 2010: 92–94). Võrreldes Nermani (1954)
seisukohtadega käsitleb Wehlin kolooniate asemel terminit (kaug)kaubandus.
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Samas ei välista see kontakte Lõuna-Rootsiga kust esemeline materjal ja kalmevormid
võisid jõuda kas migratsioonina või kultuuridifusiooni kaudu nii Eestisse kui PõhjaLätisse (Kuramaale). Kokkuvõtvalt võiks aktiivsemat läbikäimist erinevate piirkondade
vahel Läänemereruumis täheldada alates I aastatuhande algusest.
Seega võivad erinevused Eesti materiaalses kultuuris (noorema ja vanema ning ranniku
ja sisemaa vahel) olla tingitud ka kontaktidest, kus üldistavalt näiteks sisemaa oli seotud
rohkem lõunapoolsete ja rannik põhjapoolsete kontaktidega. Miski aga ei viita otseselt
selle, et oleks olnud terav majanduslik erinevus, sotsiaalne kihistus, otsene sõltuvus või
konkurents erinevate piirkondade vahel. Samuti on minu meelest stereotüübina
juurdunud seisukoht, et „rida fakte kõneleb siiski sellest, et isegi pronksiaja lõpul oli
Eesti alal elavatel hõimudel pronksi kasutada suhteliselt piiratul hulgal“ (Lõugas 113),
mille tõttu on antud pronksile eriline, prestiine tähtsus. Vähene materjal, mille põhjal
on oletatud sotsiaalselt kihistumist, võib markeerida ka seda, et pronks materjalina ei
olnud määrav nii igapäevaelus kui ka võimusuhete loomisel ning hoidmisel.

2.4.3 Eesti pronkskirveste tõlgendusvõimalusi
Eestist saadud pronkskirvestele on võimalik anda vaid üldisi ajalisi raame ja ka päritolu
ei saa üheselt määrata, mistõttu on ka erinevaid tõlgendusvõimlusi.
Kirved importesemetena. Kui võtta aluseks võimalik väliskolonisatsioon, siis võisid
kirved olla kaasa toodud nii staatusesemete aga ka tööriistadena. Ehkki saatusesemeid ja
tööriistu on raske eristada (Vankilde 2009: 268), võib Eestist pronkskirveid pidada
pigem tööriistadeks, mis võeti sisserändajate poolt kaasa praktilistel eesmärkidel.
Pronkskirveid on peetud prestiiesemeteks, kuid väärtustatud võisid olla ka muud
esemed12.
Kirved kohaliku toodanguna. Kirved võisid olla nii praktilise kui ka sümboolse
väärtusega ning neid on vähemalt nooremal pronksiajal kohapeal valatud. Senine
materjal aga ei kinnita, et kirved oleksid koheselt muutnud nii ühiskondlikke kui ka

12

Ühe võimaliku variandina pakuksin välja tekstiile ja rõivastust. Tekstiilijäljendeid esineb nii
keraamikal, samuti on Eesti noorema pronksiaja leiumaterjalis teada nii luust nööpe kui ka ehtenõelu.
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majanduslikke sfääre ja paralleelid Lääne-Euroopaga (Roberts 2009: 473) lubavad
oletada, et ka siinne pronksesemete valmistamine oli väikesemahuline ning ei eeldanud
suuri sotsiaalseid ümberkorraldusi. Pronksesemete valmistamine võis olla esialgu pigem
materjaliga tutvumine ja katsetamine ning miski ei kinnita, et väärtused, mida kaasajal
omistatakse pronksist esemetele, olid laialdaselt teada ja hinnatud ka muinasajal (vt ptk
1.2, lk 13–15)13. Arvukad hilised silmaga kivikirved, mis domineerisid nii
potentsiaalsete tööriistade kui ka peit- ja ohvrileidudena (Johanson 2006: 136–139),
näitavad pigem seda, et pronks materjalina ei pruukinud olla hinnatud ja seetõttu ei
muutunud koheselt kohaliku elanikkonna jaoks üldkasutatavaks. Esemete vähesust võib
tähendad eliidi domineerimist, kuid kokkuvõttes on tegu liiga üldsõnalise järeldusega.
Kirved tööriistadena. Kirveid võib käsitleda ka potentsiaalsete tööriistadena. Marta
Schmiedehelmi (1896–1981) inspektsiooniaruande kohaselt leiti Mummusaare kirves
(nr 19) koos pronksist sirbiga (Schmiedehelm 1936). Sirpi on üldiselt peetud
maaviljelusega seotud tööriistaks, kuid samas võis sellel olla mingi muu tähendus.14
Eesti pronkskirveste tagasihoidlik välimus ei ole samuti piisav argument nende
pidamiseks tööriistadeks – ka mõningaid lihtsaid silmaga kivikirveid on peetud
ohverdusteks ning staatus- ja importesemeteks (Johanson 2006: 25, 49, 137).
Putkkirveste, kui potentsiaalsete tööriistade kasuks tooksin võrdusmaterjaliks hoopis
varase rauaaja rauast putkkirved, mis püsisid kasutusel 2. sajandini pKr (1982. aasta
seisuga oli teada 21 eksemplari) (Jaanits jt 1982: 190-191). Rauast putkkirveste vormi
põhjal võib oletada, et see esemeliik oli varaseks rauaajaks kohaliku elanikkonna jaoks
kinnistunud ja harjumuspärane.
Kirved rituaalsete ja/või staatusesemetena. Varaste rauast putkkirveste ja mainitud
sirbi tõlgendamine tööriistadena on seisukohad, mis tulenevad tänapäevastest
väärtushinnangutest. Rauast putkkirveid on leitud ka matustest ja kirves (esemena) võis
olla nii rituaalne (sakraalne) kui ka tööriist (profaanne). Ka on arvatud, et umbes 10%

13

Esemete tehnoloogiline areng ja niinimietatud kodustamine (Domestication of Everyday Life
Technology) oleksid minu meelest üks võimalikke teemasid, millega tasuks edasi tegeleda.
14

Alles hiljuti oli veel sirp sümbolina midagi muud, kui pelgalt tööriist ja ma hakkaks siinkohal
spekuleerima teemal, mida võib tähendada koos leitud sirp ja kirves.
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hilistest silmaga kivikirvestest on ohverdused ja/või peitleiud (Johanson 2006: 137).
Võimalik on Kaavere kirve tõlgendamine hoopis miniatuurina ning selle leidmine
vesikeskkonnast lubavad teha järeldusi võimalikust ohverdamisest.

2.4.4 Võrdlev tüpokronoloogiline meetod
Nagu juba töö alguses mainisin, on pidepunkte, mille põhjal Eesti pronksirveid uurida,
vähe. Tegemist on juhuleidudega, mistõttu ei saa neid siduda konkreetsete inimeste,
asustuse või käitumismustriga. Lisaks ei võimalda vähene eksemplaride arv üldistuste
tegemist. Samas on suure tõenäosusega (vähemalt mingi osa) kirved imporditud või
omavad mõjutusi teatud piirkondadest ning seega on ainuvõimalikuks meetodiks
pronkskirveste võrdlemine naabermaade esemetega. Samas arvan, et see annab
võimaluse esialgseks võrdlevaks materjaliks, mille põhjal saab määrata ajalisi ja
ruumilisi orientiire, kuid täpsema konteksti andmiseks jääb minu meelest väheseks.
Järgnevalt toongi välja senikasutatud uurimisviisi kitsaskohad, mis kerkisid töö käigus
esile:
• Võimaldab anda ajalisi orienteeruvaid piire, kuid mitte täpselt dateerida.
• Lubab oletada päritolu kuid


kirveste vormid on laialt levinud ja võimalikke analooge on eri piirkondades,



ei ole võimalik järeldada, mis suunaline oli läbikäimine ja kas esemed on
jõudnud vahetuse teel või mõnel muul viisil, näiteks röövimise käigus,



ei ole võimalik kindlaks teha, kas imporditud on esemed või ideed ja tegemist
on vormi levimisega.

• Arvestab kvantitatiivseid, mitte kvalitatiivseid tunnuseid


ei seo teiste muististe ja esemetega,



jaotus on rangelt kronoloogiakeskne,



imporditud ese on uues kontekstis ning võrdlus esialgse kontekstiga ei pruugi
paika pidada,
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tehnoloogiline areng on kõrvale jäetud.

Kokkuvõtvalt on meetod liiga paindlik ja enamik seniseid seisukohti on subjektiivsetel
kaalutlustes tehtud oletused. Tulemusena on järeldused jäänud üldsõnaliseks ja
konstrueeritud on peamiselt sotsiaalseid mudeleid.
Võimalike alternatiividena kirveste uurimiseks pakun välja:
•

kirveste senisest täpsem sidumine leiukoha ja muude muististega,

•

analüüs koos muude esemetega, lähtudes kvalitatiivsetest tunnustest, näiteks võrdlus
kivikirvestega ja üldisemalt pronksist esemete ja imitatsioonidega,

•

tehnoloogilise dünaamika arvestamine.

Varasemates töödes on Eesti pronkskirved oma esialgsest kontekstist välja lõigatud,
naabermaade konteksti paigutatud ja saadud tulemusi on püütud uuesti sobitada Eesti
materjaliga. Arvan, et edasisel uurimisel võiks senisest enam tähelepanu pöörata
kohalikule materjalile – nii kivist kui ka luust esemetele, leiukohtade analüüsile kui ka
muudele muististele.
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Kokkuvõte
Kui seisukohad arheoloogias olid 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses valdavalt
seotud tüpoloogiate ja kronoloogiatega ning rõhutasid, eriti Põhja–Euroopas, selgelt
eristuvaid perioode, siis hilisemad uurimused on piire hägustanud. Varasem
historiograafia nii Eestis kui ka naabermaades on jätnud jälje Eestist leitud
pronkskirveste käsitlustesse, kus on näiteks järjekindlalt püsinud seisukoht, et pronksist
esemed olid valdavalt imporditud ja seega ka hinnatud esemed. Pronkskirveste
tõlgendustel on määravaks olnud äärmiselt leiuvaene vanem pronksiaeg, kindlapiiriliste
arengutasemete rõhutamine (piirkondade jagamine keskusteks ning perifeeriateks) ja
kultuurikontaktide kaardistamine, kus 20. sajandi alguses oletati enamasti kontakte
lõuna- ja edelapoolsete aladega, viimaste aastakümnete jooksul on aga põhirõhk
läbikäimisel Rootsiga. Samas on pronkskirveste käsitlused jätkuvalt üldsõnalised.
Kuna Eestist leitud pronkskirvestel on analooge nii Skandinaavias kui ka PõhjaSaksamaal, kasutasin ajalis-ruumilise konteksti määramiseks erinevaid tüpoloogiaid,
mis andsid lõppkokkuvõttes vasturääkivaid tulemusi. Ebakõlade põhjusteks on:
•

esemete jagunemine kindlapiirilistesse perioodidesse versus hajutatud piirid,

•

otsekontaktid ja esemete import versus vormide levik.

Seniste andmete põhjal ei ole Eesti pronkskirveste import Lõuna-Skandinaaviast kõige
tõenäolisem seletus. Selle vastu räägivad rantkirvestele iseloomulikud tunnused (kõrged
sissepoole kumerad randid ja trapetsikujuline ots), mis on omased Kesk-Rootsi ja
Põhja-Saksa pronkskirvestele. Õlgkirvestest on vaid üks tüüpiline Skandinaaviapärane
pronkskirves, teistel Eesti õlgkirvestel esineb vertikaalne küljerant/liist, mis Rootsi
analoogidel praeguse informatsiooni kohaselt puudub. Võrreldes Eesti õlgkirveid
naabermaade omadega, tundub kohalik kirvetüüp kõige tõenäolisema seletusena.
Putkkirveste analooge leidub eri piirkondades ja Eestist leitud eksemplarid on nii rantkui ka õlgkirvestest märksa eriilmelisemad. Putkkirveste dateeringud on (II)III kuni VI
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perioodini ja esemete import jääb küsitav muude pronksesemete kohaliku valamise
tõttu.
Materjal, mis kinnitaks kirveste kasutamist prestiiesemetena, mida saadi vahetusena, ei
ole piisav. Eestist leitud pronkskirved ei esinda Lõuna–Skandinaavias levinud
tseremoniaal- või sõjakirveste vormi ja on tagasihoidliku välimusega. Peamist
läbikäimist on oletatud Ojamaa või Lõuna-Rootsiga, kuid eriti vanema pronksiaja
kirved ei ole sellele piirkonnale tüüpilised eksemplarid. Samuti on oletatud, et vähene
esemeline materjal oli tingitud pronksi kallidusest ja raskesti kättesaadavusest ning seda
said lubada endale vaid vähesed, mis omakorda viitas sotsiaalsele hierarhiale. Samas
võis põhjuseks olla ka see, et pronks materjalina ei olnud väärtus omaette.
Järgnevalt toon välja mõningad suunad, millega tuleks edasi tegeleda:
• Läbi töötada naabermaade (Läti, Venemaa, Soome) leiumaterjal ja kinnitada või
ümber lükata õlgkirveste võimalik lokaalne vorm ja täpsustada rantkirveste päritolu.
• Kirvestel

esinevate

nii

tehnoloogiliste

kui

vormiliste

jäljenduste

ehk

skeuomorfismide uurimine. Selleteemaliseks uurimuseks pakuksin välja oletatavalt
sepistatud Pähkla kirve laba ja Eesnurga kirve küljeliistud ja küljerandid/liistud
õlgkirvestel, mille kohta ei ole praegu võimalik öelda, kas tegemist on
tehnoloogiliste eripäradega või stiilitunnustega. Kuna on teada luust esemeid, mis
kopeerivad pronksist analooge ja lihvitud kivikirveid, mille puhul oletaks importi
Skandinaaviast, arvan, et materjali iseseisva uurimissuuna kujunemiseks on piisavalt.
• Varasemad uurijad on rõhutanud pronkskirveste väärtust, kuid tehnoloogilist ajalugu
pole senini veel uuritud. Ka on arvestamata jäänud dünaamika ehk see, kuidas mingi
esemevorm või töötlemisviis on muutunud.
• Inspektsioonid kirveste leiukohtades, kus seda senini ei ole tehtud. Sidumine
maastikuga ja leiukonteksti analüüs mikrotasandil.
Lõpetuseks, tuginedes Kranzberile, ütleksin, et ajalise konteksti kõrval on tähtis ka
tehnoloogiline kontekst ja arvan, et ehkki pronkskirved võivad olla imporditud, ei tuleks
neid kohalikust materjalist lahutada ning distantseerida toonasest inimesest, kes on
lisaks pronkskirvestele jätnud maha veel muid esemeid ja jälgi maastikul.
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Summary
The Bronze Age Bronze Axes from Estonia
The aim of this bachelor thesis is to provide an overview of the Bronze Age bronze axes
from Estonia. The intention was to collect all information and data about axes and as the
author's objective was to find out whether the past centuries have shaped today’s
approaches, one of the aims was to give a historiographical overview. Also, there has
been an increase in the number of axes and some of the artefacts are unpublished
(Tutermaa, no 2; Reiu, no 11, Kaavere, no 13).
The current study is divided into two chapters. The first gives a brief overview of the
historiography of North-West Europe and Estonia and also of the latest methodological
research case – study of skeuomorphisms, also focuses on the main division of axes and
terminology. The second chapter is divided to subchapters according to morphological
types – the flanged axes, palstaves and socketed axes. The last subchapter gives an
overview of the results – chronological and spatial distribution and also evaluates the
influence of previous approaches.
All in all there are 20 artefacts from the Early and Late Bronze Age. The main aim
from the beginning of 20th century has been to search for the parallels and origins of
axes. Also, it can be said that course has been shifted from South-North to East-West
and the latest statement is that almost all axes originate from Sweden.
Earlier researchers supposed that axes could have originated in North Germany (former
Prussia area) or in some cases in Scandinavia, Russia or Finland or that they were even
manufactured locally. The last assessments are that all exemplars from Early Bronze
Age were imported from Scandinavia, and Late Bronze Age exemplars could have been
manufactured locally. The difference between earlier and later statements is also
theoretical. There is the question whether the axes were imported immediately (without
time shift) from the cultural centers (South Scandinavia or East Prussia) or whether
there has been a gradual spread of axes or forms (in which case one can also speaks of
local moulding). The latest statements support rapid import. The axes are considered to
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be exotic prestige objects that belonged to the leaders who controlled the trade and
bronze casting.
With one exception (Ridala, no 17), the axes are stray finds and looking for parallels has
been the only way for dating and interpreting the artefacts. Estonian chronologies and
typologies are related with North and West European studies, therefore it is important to
th

th

assess the impact of 19 –20

century ideas from North and West Europe on the

construction of Estonian Bronze Age.
The main difference between North (e.g. Sweden) and West Europe (e.g. Germany) is
that in Northern Europe the distinction between periods is much clearer. In this thesis
the Montelius' well-known six period system has been used.
The research revealed two main problems:
•

all axes from Early Bronze age are not typical Scandinavian exemplars and

•

in some cases there are parallels from North (Sweden) as well West (former
Prussia, North German) Europe but from different time periods.

The time shift could have been caused by different – rapid import versus gradual spread
– approaches. Also I must recognize that typochronological method is the only way for
primary conclusions but for further assessment e.g. interpreting single stray finds, it’s
too flexible.
The first group of axes from Estonia is that of flanged axes. One exemplar, Tahula (no
6), is a waisted flanged axe with notched butt. The latest statements are that the axe has
been imported from Sweden although the notched butt seems to be typical for axes from
East Baltic or North German. Tree other exemplars (Raidsaare, no 3, Mõisamaa, no 4
and Aseri, no 5) are high-flanged axes with trapezoid butt and edges curved inward
(convex edges). Somewhat different is an axe from Pähkla (no 1, page 20). The flanges
are not so high and convex and on the body there are signs of possible cold treatment
after casting. The axe from Tutermaa (no 2, unpublished) is smaller and the body of the
axe is much more curved. The axes (except Tahula's) are supposed to have originated in
Central Sweden but there are also similar axes from former Prussia area. The axes most
probably belong to Montelius' I or II period.
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The palstaves with one exemplar, an axe from Käesla (no 7) which is a typical
Scandinavian exemplar, could be a local form and it's hard to set the origin. The axes
could have originated in Scandinavia but on the top of the side there are vertical stripes
on both sides (fretwork, fig 25 an 28), which seems to be uncommon in Sweden. On the
other hand, there are similar axes from Finland. At the moment it is not clear if the
vertical stripes were made because of technological or stylistic choices. For finding out
the author advises to use the study of skeuomorphism.
An axe from Kaavere (no 13, unpublished) that has no parallels in Scandinavia but also
has vertical stripes on both sides is different. The palstaves are most probably from
Montelius' II or III period.
The Socketed axes belonged to the Late Bronze Age and represent much more unique
forms and figuratively speaking, parallels could be found in every quarter. Some
exemplars are dated from Montelius' II period to VI period. For example, the axe of
Järveküla is assumed to belong to II or III period, although there is a similar axe from
North-East German dated to VI period. The Eesnurga and Põhjaka axes could also
originate either from Scandinavia (local type of Gotland) or former Prussia or East
Baltic (Littausdorf type). Possible origins are dated from III period to VI period. The
axe of the Eesnurga side ornament is not as smooth as the typical axe surface (page 30).
The Ridala (the only exemplar from settlement, no 17) and Jüri (no 18) axes could have
been manufactured locally and the form may originate from Scandinavia. The axe from
Jüri is the thinnest axe from Estonia (thickness approximately 0,2–0,3 cm) and the
surface is rugged. The axes from Mummusaare (no 19) and Toonoja (no 20) represent
the influence from east. The Mummusaare axe is assumed to be a local form with
Swedish Mälar's (horizontal stripes) and eastern (zigzag ornament) characters. Similar
axes have been found from Russia, Finland and Sweden.
In conclusion, it can be argued that the flanged axes originated in Central Sweden and
have got here through Finland or directly from Sweden. The palstaves (with one
exemplar) might be East Baltic type and moulded locally. Further work with Russian,
Latvian, North West German and Finland materials may confirm or refute the
originating (importing) from Scandinavia or local forms (moulding). The axes from
Late Bronze Age most probably mark intensive interaction from west to east. From that
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period there are also fortified settlements, stone cist graves and cup marked stones in
coastal Estonia. Inland there are neither burials nor fortified settlements but the
distribution of stone axes, open settlements and pollen diagrams show that inland was
also inhabited.
It has previously been assumed that the difference between coastal and inland where the
coastal area dominated over inland, controlled trade bronze casting. The bronze axes
were assumed to be prestige items and part of gift-partnership.
On the other hand, it seems that the difference between inland and the coastal area
might be (symbolic) behavioural and there is no certain evidence to assume
economically higher and lower societies or the domination of one social group over
another. Moulds from fortified settlements belong basically to different rings and there
are no axes from burials but for example the imitation of bronze buttons made from
bones or antlers. Also there is no evidence that the first bronze items (especially axes)
had rapidly changed the everyday life or social ranking.
The statement that bronze as a material is much more efficient (because of resharpening
and moulding) than stone is today’s conclusion and it may be not right to assume that
people in the past had the same knowledge and values. Also, it is unclear if the axes
were ritual, prestige or just working tools. The prestige items in Scandinavia are much
fancier than Estonian simple axes. As the axe from Kaavere was found from wetland
one can talk about possible ritual context.
Further study may lead to better understanding of technological choices and processes
as for example the axe from Pähkla could be the result of experiments with new
material. Next to searching for possible parallels and tracking origins the author
believes it is also important to study the relation between elaborate stone and bronze
axes and generally bronze casting in Eastern Baltic to evaluate the impact of
technological and symbolical choices and assess the value of bronze items. Finally I
hope that this study will stimulate further investigation in this field.
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Lisa 1. Eesti pronskkirveste leiukohad. Numbrid vastavad kataloogis esitatud numeratsioonile.

Lisa

Kataloog

Enamik kataloogis väljatoodud kirved on
publitseeritud teemakohastes üldkäsitlustes ja
monograafiates:
- Lõugas 1970
- Lõugas, Selirand 1977
- Jaanits jt 1982
- Lang 2007a ja 2007b
Korduste vältimiseks ei ole need teosed
kirjanduse juures eraldi välja toodud.
1. Pähkla (AI 98:1)
Leitud 1937. aastal Saaremaalt Kaarma
kihelkonnast Pähkla asundusest.
pikkus 12,9 cm
tera laius 5,4
tera paksus 0,8
randi sügavus ~0,3 cm,
randi pikkus 7,7
I periood

3. Raidsaare (AI 2513:89)
Leitud 1909. aastal Viljandimaalt Kolga-Jaanist
kihelkonnast Raidsaare külast savivõtmisel,
majast mõni meeter põhja poolt, umbes 0,5
m paksuse musta mulla alt savist. Saare pikkus
on 300 m ja laius 100 m, kaldalt on piiratud
luhtadega. ERM-i deposiit.
Kirjandus:
- Tallgren 1922
- Šturms 1935:
250–251
pikkus 13,1 cm
tera laius 5,6
tera paksus 0,7
randi sügavus
~0,45 cm,
randi pikkus 6,2
I–II periood

4. Mõisamaa (AI 2513: 90)
Leitud 1921. aastal Tartu maakonnast Äksi
kihelkonna Kaarepere valla Mõisamaa mõisa
põllult. ERM deposiit, kirves on esialgselt
saadud vanavarakoguja käest.
2. Tutermaa (HMK 8704 A 844)
Leitud metallidetektoriga 2008. aastal
Harjumaalt Paldiski maantee äärest Tutermaa
külast põllult. Leidjaks oli Priit Kumel, kes
teatas leiust muinskaitse ametile. Leiu sügavus
oli umbes 5 cm, leiukoha koordinaadid on
X:6577146.4 Y:526823.7
Leidja sõnul midagi muud sellest piirkonnast ei
ole saanud.

pikkus 11,9 cm
tera laius 5,1
tera paksus 0,9
randi sügavus
~0,6 cm,
randi pikkus 10,6
I–II periood

pikkus 11 cm
tera laius 5.3 cm
I periood
5. Aseri (AI 6638)
Ajaloo Instituuti 2003. aasta novembris toodud
kirves, leitud Viru maakonnast Viru-Nigula
kihelkonnast Aseri vallast Merikülast mere
äärest, maa ja vee piirilt. Kirve tõi Nikolai
Jerahtin.

pikkus ~12,5 cm
tera laius ~6,2 cm
randi paksus küljelt
~2,5 cm
I–II periood

6. Tahula kirves (AI K 10)
Leitud Saaremaalt Kaarma kihelkonnast
Tahula karjamaalt kolme jala sügavuselt,
leiuaasta teadmata,
Kirjandus:
- Jung 1899: 88–89
- Holzmayer 1878: 11
- Tallgren 1922: 74–79
- Leinbock 1924: 16
- Šturms 1935: 252
pikkus 20,8 cm
tera laius 10,7
randi sügavus ~0,2 cm,
kaal 538,2 gr
I–II periood

7. Käesla kirves (SM 7283)
Leitud 1962. aasta sügisel Saaremaalt Kärla
kihelkonnast Käesla küla maadele jäävast
Kullassoo metsast kraavipervest kivide
vahelt. Kirves saadi kraaviperve uuristades.
Leidjaks Käesla algkooli õpilane Erin Mesila.
Muuseumile andis üle Käesla Algkooli
juhataja Felicia Tarkus 31. juulil 1963.

pikkus 16,5 cm
tera laius 5,8 cm
keskosa laius 2,4 cm
II periood

8. Asumaa kirves (ka Helme) (VM 61:1)
Leitud Asu (Assuma ) mõisa põllult. 1899.
aastal annetas kirve Viljandi Kirjanduslikule
Seltsile Asu mõisa valitseja Emil Martinsen.
Kirjandus:
- Felliner Anzeiger 20.05.1899;
Jahresbericht über den Bestand und die
Thätigeit der Felliner litterarischen Gesellschaft
für die Jahre 1896 bis 1899. Fellin 1900, 21-36
(35-36,41,44)
- Šturms 1935: 253–254
- Meinander 1954: 22
- Lang jt 2006
pikkus 10,58 cm
tera laius 3,73 cm
paksus 0,6 cm
õla pikkus ~ 3,3 cm
kanna pikkus 4,1 cm,
II–III periood

9.Tõstamaa ( ka Pootsi, Audru)
(PäMu 1225)
Leitud 1967. aasta suvel Pärumaalt Tõstamaa
vallast Kõpu kiriku lähedalt Audru–Pootsi
tee ääres maaparandusöödeldel kraavist välja
visatud mullast. Leidja E. Hallik.
pikkus 11,2 cm

tera laius 4,6 cm
keskosa laius 2,4 cm
õla pikkus ~ 4,5 cm
kanna pikkus ~2,6
cm,
II–III periood

10. Lelle kirves (AI 4378)
Leitud 1946. aastal Pärnumaalt Vändra
kihelkonnast Lelle külast Haagle-Jaani talu
põllult suure kivi alt. Saadud Pärnu muuseumi
kaudu.
pikkus 11,6 mm
tera laius 4,9 cm,
tera paksus 0,7 cm
õla pikkus 2,5 cm,
õla serva laius 1,3
kanna pikkus 3,6 cm
kanna kõrgus ~3,5 mm
kaal 217,4 g
II–III periood

11. Reiu (PäMu 24008 A 2645)
Leitud 6. aprillil 2009. aastal Tahkuranna
vallast, Reiu külast, Pudro-Mäe
katastriüksuselt tunnusega 84801:001:1284.
Leiukohast on Reiu jõesängini umbes 550
m. Leid tuli 20 cm läbimõõduga august, 15
cm sügavuselt. Kinnismuistist või muid leide
kohapeal käinud muisnskaitseinspektor ei
saanud (vt lisa 2).
pikkus 8,5 cm
tera laius 3,8 cm
tera pikkus 5,2
tera paksus (maksimaalselt) 2,6 cm
õla sügavus ühelt poolt 0,2 cm
õla sügavus teiselt poolt 5 mm.
kanna pikkus ~4 cm

12. Karksi kirves (AM A 167)
Leitud Viljandimaalt Aniste külast Tindi talu
maadelt. Muuseumikogusse ostetud 1896. aasta
Jaan Jungilt, leiuaasta teadmata.
Kirjandus: Jung 1898
Haussmann
pikkus ~12,5mm
tera laius ~4,3 cm,
kanna pikkus ~5 cm cm
II–III periood

13. Kaavere kirves (TÜ 1756)
Leitud 2009. aastal Jõgeva maakonnast
Põltsamaa vallast Kaavere külast mõisasüdame
lähedalt tiigi põhjakaldalt.
pikkus 8,4 cm
tera laius 4,9
kanna pikkus
kanna laius
II–III periood

14. Põhjaka kirves (AI 3609)
Leitud 1920. aastate teisel poolel Viljandi
maakonnast Taevere valla Põhjaka küla Kase
talu maadelt kündmisel. Arheoloogia. Kabinetti
toonud R. Rajasalu 8.09.1937 a.

Kirjandus
Moora 1938: 370
Lang jt 2006
pikkus 10,6 cm
tera laius 3,9
putke sügavus ~4 cm
Ø ~3,2 cm
Ø seest 2,6 cm
IV–VI periood

15. Eesnurga kirves (VM)
Leitud 1972. aastal Viljandimaalt Eesnurga
külast Lääne talu põllult kultiveerimise käigus
Heino Mölteri poolt. Hiljem loovutati see
Kolga-Jaani Muinsuskaitse Seltsile. Edasi on
Mati Pajumägi 2006. aastal deponeerinud selle
Viljandi muuseumisse.
Kirjandus
Lang jt 2006
pikkus 14 cm
tera laius 4,2
putke sügavus ~9,1 cm
Ø ~3,4/3,1 cm
Ø seest 2,5 cm
kaal 285,7 g
IV–VI periood

pikkus 15,7 cm
tera laius 4,1
putke sügavus
~11,2 cm
Ø ~4 cm,
Ø seest ~3,7
küljeornamendi
pikkus 12,3 cm
ülaosa
kolmikornament
~2,6 (á 0,6 cm)
II–III või VI periood

17. Ridala kirves (AI 4329:1)
Leitud Saaremaalt Lääne maakonnast Ridala
vallast kindlustatud asula kaevamistel (1961–
1963 aasta) kaevandist B.
pikkus 7,2 cm
tera laius 4,7
putke sügavus ~4 cm
Ø ~2,9 cm
Ø seest 2,1 cm
V periood

18. Jüri (TLM 10471)
Leitud 1949. aastal Harju maakonnast Jüri
alevikust Jürist kiriku lähedalt. Muusemisse tõi
Oskar Raudmets 1965. aastal.
pikkus 6,9 cm
tera laius 4,3
putke sügavus ~11,2 cm
Ø ~3 cm,
Ø seest ~2,8 cm
V–VI periood

16. Järveküla kirves (TLM 19855)
Leitud 1985. aastal Harju maakonnast Rae
vallast Järvekülast Laasi talu põllult.
Kirjandus:
Kaljusaar 1983: 5 Harju elu 1983, 31
detsember, nr 152/153 (6001/6002)

19.Mummusaare kirves (AI 3379)
Leitud 1935. aastal Ida-Virumaalt Vaivara
vallast Pimestiku külast Mummassaare rannast.
Leidja O. Ploom. Muusemisse saatnud Vaivara
algkooli juhataja A. Martin 24.11. 1935.
Kirjandus:
- Tallgren 1938: 721–726
- Schmiedehelm 1936
pikkus 7,4 cm
tera laius 3,8
keskosa paksus 3,1
putke sügavus ~5,6 cm
~2,5 cm, seest 2,1 cm
keskkoha laius 3,4 cm
V periood

20. Toonoja (TÜ 2312)
Leitud Viljandimaalt suure-Jaani vallast
Toonojalt Suuresöödi talu maadelt.
Kirjandus
- Tallgren 1922: 73
katke pikkus 3,8 cm
tera laius 4,1 cm
II–III periood

