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SISSEJUHATUS
Noorem pronksiaeg Eestis on olnud huvitavate muutuste ning ümberkorralduste aeg
nii ühiskondlikes suhetes, asustuses kui maakasutuses. Kuigi praegune arheoloogiline
uurimistöö on haaranud oma tähelepanu alla rohkem muistse ühiskonna uurimise, on
sellegi üheks pidepunktiks materiaalse kultuuri ilmingud. Eesti nooremal pronksiajal
metallesemete hulka ilmuvad pronksehted on samuti üheks tolleaegse ühiskonna
muutuste ja kontaktide indikaatoriks. Ehted oma mittefunktsionaalsete,
kaunistamiseks lausa kutsuvate pindadega võivad rääkida mitte ainult ehtekunsti
ajaloost, vaid ka kaubanduslike - ja kultuurikontaktide, religiooni või isegi ühiskonna
struktuuri ajaloost. Olles suhteliselt tüübikindlad ning tihti levides kiiresti suurtel
aladel on ehted sageli suureks abiks ka leiumaterjali dateerimisel.1
Noorema pronksiaja ehete rikkaim piirkond Eestis on Saaremaa, kus neid on leitud
kõikidest noorema pronksiaja kindlustatud asulatest: Asva, Ridala, Kaali, samuti
Loona kivikirstkalmest ning ainsast selleaegsest Eesti peitleiust Tehumardilt. Teine
piirkond on Harjumaal, kus ehteid on leitud Iru kindlustatud asulast ning Jõelähtme
kivikirstkalmetest. Veel on üks juhuleid Tuulast Keila lähedalt (vt. tabel 3). Enim
ehteid -36 - on leitud Asva kindlustatud asulast ning võrdselt 5 erinevat ehtetüüpi on
Asvalt ja Jõelähtmelt. Ehtevõrude valamisvorme on leitud Asvalt, Ridalast ja Irust.
Niinimetatud pseudonöörkeraamikat, mille valmistamiseks on kasutatud tordeeritud
võrusid, on leitud Ridalast, Kaalist ja Irust. Nooremast pronksiajast on praeguseks
ehteid leitud kokku 76, nendest 22 eset on valmistatud pronksist. Pronksehetest on
käevõrusid 3, kaelavõrusid 4, ehtenõelu 2, 1 sõlefragment, 4 oimuehet (2 paari), 1
tutulus ja 7 pronksnööpi. Luuesemetest on esindatud luunõelad, luust nööbid ja
luuripatsid. Merevaikehetest kuuluvad praegusesse leiumaterjali 2 helmest, nööp ja 2
neljalabalist tähte.
Pronksiaegsetest ehetest on varasemate uurijate poolt enim tähelepanu pälvinud
pronksist valmistatud ehted. Tuula tutulust ning Tehumardi peitleidu kuuluvaid ehteid
on mainitud juba R. Hausmanni (1909) ja A. M. Tallgreni (1922) töödes. Esimene
põhjalikum analüüs pronksehete kohta on Eduard Šturmsilt (1935). Üsnagi hästi
uuritud Asva kindlustatud asula leiud on pälvinud tähelepanu Richard Indreko (1939),
Harri Moora (1934), Artur Vassari (1955) ja Vello Lõugase (1966) poolt. Üksikud
ülevaateartiklid on ilmunud Kaali (Lõugas 1978), Iru (Vassar 1939; Lang 1985b;
1987) ja Jõelähtme (Kraut 1985) arheoloogiliste kaevamiste kohta. 1970. aastaks
kogunenud leiumaterjal on kokku võetud V. Lõugase Eesti varast metalliaega
käsitlevas ajalooteaduste kandidaadi väitekirjas (1970). 1970. aastate lõpuks
kujunenud pronksiaja uurimisseis ning tolleaegsed seisukohad on esitatud koguteoses
“Eesti Esiajalugu” (Jaanits et al. 1982). Spetsiaalselt mõnele ehtetüübile pühendatud
artikleid ei ole just palju. Eesti luunõeltest on lähemalt analüüsitud vaid labidaspeaga
nõelu A. Vassari (1938) ning Valter Langi (1992) poolt. Eesti varasemaid oimuehteid
on käsitletud V. Lõugase artiklis (1991). Asva, Iru ja Ridala valamisvorme on oma
artiklis analüüsinud V. Lõugas (1966), mõneti on valemileide puudutatud ka
varasemates R. Indreko (1939) ja A Vassari (1939) Asva ja Iru linnus-asulate
ülevaadetes.
Leidude võrdlemiseks teiste piirkondadega ei õnnestunud koguda just eriti palju
kirjandust. Põhjala, peamiselt küll Taani, nooremat pronksiaega on oma teoses
analüüsinud E. Baudou (1960). Rootsi ehteleidudega võrdlemisel on kasutatud M.
Stenbergeri monograafiat Rootsi esiajaloo kohta (1977) ja Hallunda asulat käsitlevat
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teost (Jaanusson 1981). Gotlandi leidudest sain ülevaate H. Hanssoni heast, kuid
vananenud teostest Gotlandi pronksiaja kohta (1927). Soome materjaliga tutvumiseks
olid abiks C.F. Meinanderi teos Soome pronksiajast (1954) ja U. Salo artikkel Soome
ajaloo koguteoses “Suomen historia” (1985). Lõunapoolsete leidudega on Eesti
materjali võrreldud põhiliselt J. Graudonise Läti nooremat pronksi ja varast rauaaega
käsitleva teose abil (1967) ning Kivutkalnsi kalmistu kaevamistulemusi kajastava
raamatu põhjal (Denisova et al. 1985).
Käesolev töö on üles ehitatud erinevate esemetüüpide järgi. Eri materjalist ehted on
paigutatud eraldi alapeatükkidesse. Antud on vastava ehtetüübi iseloomulikud
tunnused, Eestist leitud eseme mõõtmed ja võrreldud antud leidu muude analoogsete
ehetega. Veidi ülevaatlikuma pildi saamiseks on püütud esitada kui võimalik vastava
ehtetüübi leviku ning arengu laiem taust. Lühidalt on 2. peatükis puudutatud ka ehete
valamisvorme ning pseudonöörijäljenditega keraamikat. Ülevaate esemetüüpide
jagunemisest leiukohtade järgi annab tabel 1. Muististel toimunud arheoloogilistest
kaevamistest ja leiukohtade dateeringutest annab üldinfo tabel 2. Leiukohtade
geograafilist paiknemist Eestis illustreerib tabel 3.
Dateerimisel on lähtutud O. Monteliuse üldlevinud pronksiaja periodiseeringust,
mispuhul noorem pronksiaeg algab IV perioodiga ning üleminekut pronksiajast
rauaaega tähistab VI periood. Skandinaavias, Soomes ja Eestis on perioodide algused
ja kestvus veidi erinevad. Kui varem piiritleti nooremat pronksiaega Eestis 10.-7.
sajandiga e. Kr. (Jaanits et al 1982), siis praeguseks on algus- ja lõpuperioodi veidi
nihutatud. Käesolevas töös on kasutatud dateeringute esitamisel publitseeritud
andmeid leiukohtade ning esemete dateeringute kohta. Selle kohaselt IV periood
tähistab 10. - 9.saj. e. Kr., V periood 8. -7. saj. e. Kr. ja VI periood 7.-6. saj. e. Kr.
Leiumaterjali dateeringud tuginevad enamuses stiili ja tüübi analüüsil. Ainult Kaali ja
Iru kindlustatud asulate puhul on tehtud 14C analüüse leidudega asulakihist (tabel 2).
Asva kindlustatud asula puhul on teada asula mahapõlemise aeg, mis on
raadiosüsinikumeetodil dateeritud 635±50 e. Kr. (Jaanits, L. et al. 1982, 146). Kuna
suur osa Eesti noorema pronksiaegsetest ehetest on publitseeritud, siis käesolevas
ülevaates on tuginetud peamiselt avaldatud kirjandusele ning seeläbi omab töö suures
osas referatiivset iseloomu.
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1. EHTENÕELAD
1.1. Luunõelad
Riiete kinnitamiseks ning kaunistamiseks mõeldud luust ehtenõelad on Taanis ja
Rootsis juba hilisneoliitilistes nii meeste kui naiste matuste juures tavalised ehteleiud.
Nende hulgas on esindatud ülaosas läbipuuritud auguga sirged nõelad, kaarekujulised
nõelad terava või kettakujulise peaosaga, ketaspeaga nõelad, aaspeaga nõelad jt.
Paljudele sellistele nõelatüüpidele on võimalik leida eeskujusid metallist nõelte näol,
millest varaseimad kuuluvad juba Aunjetitzi kultuuri (Stenberger 1977, 118).
Luunõelu on kiviajast teda ka Lätist (Denisova et al. 1985, 40). Eestis ilmuvad
luunõelad kasutusele noorema pronksiaja algul ning saavad läbi noorema pronksiaja
domineerivaks ehteliigiks, moodustades 50 % ehete koguarvust. Ehtenõelte arvu ja eri
tüüpide poolest on rikkaim Asva kindlustatud asulakoht (tabel 1). Kindlalt
ehtenõelteks klassifitseeruvaid nõelu on sealt leitud 26 ja kui lisada neile juurde veel
nõelte fragmendid, mille tüüp pole päris kindel, siis suureneb see arv veelgi. Teiste
kindlustatud asulate nõelte arv on Asvaga võrreldes üsnagi tagasihoidlik. Ridalast on
leitud kaks ehtenõela ja Iru kindlustatud asulast üks. Kuni 1982.aastani oli
pronksiaega kuuluvatest kivikalmetest leitud vaid üks ehtenõel Loonast. Tänu
Jõelähtme kivikirstkalmete kaevamistele 1982-84.aastal suurenes Eesti pronksiaegsete
luunõelte kogu veel 8 eksemplari võrra.
Vanima rühma Eesti luunõelte seas moodustavad Asvast pärit eendi või mõigastega
luunõelad. Enamasti on selliste nõelte vars väheldase kaarekujulise paindega ühes
suunas ning peaots võib laieneda väikeseks kettaks või nupuks. Eendiga nõeltel on
1,5-3 cm kaugusel peaotsast varre ühel poolel eenduv nukk või laiend (joonis1:1), mis
ühel juhul on läbi puuritud (joonis 1:2). Lätis ja Leedus V. Lõugase järgi selliseid
nõelu ei esine, seal olevat küll nukkidega nõelu, kuid nende nukid on neljakandilised
ning asetsevad paari või neljakaupa (Lõugas 1970, 131). Siiski näib, et mõningaid Läti
pronksiaja luunõelu on võimalik paigutada Asva nõeltega samasse tüüpi. Dviete ja
Ludzasi luust ehtenõelad (Graudonis 1967, tab. VII:1; 3) on samuti väikese
varrekõverusega, peaosast veidi laienevad ning vaid ühe eenduva nukiga. Üks
Kivutkalnsi kindlustatud asulast leitud nõel on jälle sarnaselt Asva leiule läbipuuritud
eenduva nukiga (Latvijas PSR Arheologija 1974, tab. 17:7). Kahel Asvast leitud
luunõelal on peaosa varrest eraldatud rööbiti asetsevate mõigastega. Üks nõeltest on
kergelt kaarjas ning kaunistatud kahe peaotsast 38 mm kaugusel asetseva
mõikapaariga (joonis 1:3). Teine nõel on sirge ja kahe mõikaga, millest esimese
kaugus peaotsast on 31 mm (joonis 1:4). Mõlemal nõelal on mõigaste vahe 4 mm.
Asva mõigastega nõeltele analoogseid luunõelu on leitud Läti Väina-äärsetest
muististelt. Kahe mõikaga nõelu on leitud Mukukalnsi, Klangjukalnsi linnustelt
(Graudonis 1967, tab. VII:4; 6) ja Kivutkalnsi kalmest (Denisova et al. 1985, joon.
33:9), kahe mõikapaariga luunõel on leitud Asotest (Graudonis 1967, tab. VII:5).
Neile Asva luunõeltele võib leida paralleele mitmete Kesk-Euroopa pronksnõelte
tüüpidega ja ka Taani noorema pronksiaja IV perioodi luunõeltega. Koos luust
kaksiknööpidega kuuluvad eendi või mõigastega ehtenõelad Asva kindlustatud asula
vanimate leidude hulka ning võisid olla kasutusel nagu siiani on arvatud pronksiaja IV
perioodi lõpul (Jaanits et al. 1982, 145) või V perioodi alguses (Vassar 1955a, 128).
Sellise dateeringu üheks aluseks on Läti kindlustatud asulatest leitud nõelte dateering I
aastatuhande esimesse poolde ja keskpaika e.Kr. Kivutkalnsi kalmete leiumaterjal
viitab aga selliste nõelte kasutamisele juba II aastatuhande lõpus e. Kr. (Denisova,
1985, 41).
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Eelnevate nõeltega samasse perioodi võib ilmselt paigutada ka Asva kindlustatud
asulakihist leitud joonornamendiga luunõelad. Sellistel nõeltel on enamasti sirge
vars ja lame ketta- või nupukujuline peaots, kuid esineb ka varre alumise osa väikese
paindega ja töötlemata peaga nõelu (joonis 1:5). Iseloomulikuks tunnuseks sellistele
luunõeltele on aga nende varre ülaosa kaunistamine sissekriibitud joontega. Enamasti
on paralleelsed jooned tõmmatud kahekaupa ning nende vahe on viirutatud
kaldjoontega (joonis 1:5). Mõnel puhul kulgevad sellised rööbiti jooned spiraalselt
ümber varre (joonis 1:6). Spiraalset joonornamenti võib kohata ka Läti Mukukalnsi
(Graudonis 1967, tab. VII:1; 3) ja Asote (ibid., tab. VII:4; 5) linnuste luunõeltel, kuid
erinevalt Asva nõeltest asetsevad neil rööbiti läbiviirutatud jooned kolmekaupa. Asvas
esineb ka nõelu, mille ülaosa on kaunistatud mitte kald - vaid ristjoontega (Lõugas
1970, tahv. 34:9). Analoogset ristjoontega kaunistust võib kohata Poola, Leedu ja
endise Ida-Preisi alade pronksist aasnõeltel, mis on dateeritud pronksiaja III perioodi
(ibid., 131-132).
Omaette rühma moodustavad Asva luunõelte seas kettakujulise peaga luunõelad.
Selliste nõelte peaosa on varrest tunduvalt laiem ning külgedelt ja pealt ümar, olles
täielikult kettakujuline või vahel ka veidi piklik. Peaosa paksus on laiusest tunduvalt
väiksem ning ei erine oluliselt varre paksusest (3-5 mm). Nõelte pikkused on üsna
varieeruvad, esindatud on nii 6 cm kui 13 cm pikkused nõelad. Enamasti on sellised
nõelad peast läbi puuritud (joonis 1:8), kuid esineb ka auguta nõelu (Lang 1992,
joonis 5:9). Auguga kettakujulise peaga nõelad sarnanevad oma vormi poolest KeskEuroopas nooremal pronksiajal laialdaselt levinud pronksist rõngaspeaga nõeltele.
Samuti võib analoogseid nõelu leida Läti Mukukalnsi (Graudonis 1967, tab. X:3),
Klangjukalnsi (ibid., tab. X:8), Tervete (ibid., tab. XI:3) ja Kivutkalnsi (Denisova et
al. 1985, joon. 33:3, 15) luunõelte seas. Sarnaseid luunõelu on leitud ka Leedu
Petrašiunai ja Moškenai linnustelt (Lõugas 1970, 133).
Käsitletavasse rühma võib põhimõtteliselt paigutada ka Asvalt leitud omapärase
rombikujulise peaga luunõela (joonis 1:10). Nõel on 71 mm pikk ja omab peaosas
auku. Sarnase pea kujuga nõel on leitud ka Lätist Daugmale (Graudonis 1967, tab.
X:5) linnuselt. Asva nõelast, mille pea servad on ebaühtlaste pikkustega, eristab
Daugmale nõela pea servade ühesugune pikkus.
Eestis on eelpool mainitud nõelatüüpidest hilisemad ning ka suurema levikualaga
labidaspeaga luunõelad. Gotlandilt on labidaspeaga luunõelu leitud juba pronksiaja
algussajanditest (Hansson 1927, 149; 14, Fig.3). Sellist tüüpi nõelte iseloomulikuks
tunnuseks on nõela varrest laiem ning sellest selgesti eristuv labidat meenutava kujuga
lame peaosa. Kuigi peamiselt on labidaspeaga nõelad levinud Eesti rauaaegsetes
kivikirstkalmetes, saab nende kasutamine alguse juba nooremal pronksiajal.
Jõelähtme muistiselt on labidaspeaga nõelu leitud IX (joonis 2:1) ja XII kalmest
(joonis 2:2). IX kalme kirstust leiti koos nõelaga veel 2 spiraalset oimuehet ja
pronksnööp. XII kalmes oli labidaspeaga nõelale lisaks kolmnurkpeaga nõel ja
pronksist pöör. XII kalme nõela pea on mõlemalt poolt kaunistatud lohukesega. Üks
labidaspeaga luunõel on leitud ka Loona kivikirstkalmest.2 Eestis on sellise nõelatüübi
jaoks erandlikuks leiukohaks Asva kindlustatud asula. Kuigi Lätist ja ka mujalt on
labidaspeaga luunõelu leitud peamiselt kindlustatud asulatest, on Eestis nad esindatud
eeskätt hauapanustena (Lang 1992, 28). Üks Asva nõeltest on väga ilusa
väljatöödeldud ja auguga läbistatud peaga (ibid., joon. 5:1). Teise Asvast leitud
labidaspeaga nõela (joonis 1:9) kuulumine pronksiaega on mõnevõrra kaheldav, kuna
2

nõel koosneb kahest tükist AI 4210:1360; 1328.

6

V. Lõugase järgi ei saa seda nõela siduda ei noorema ega vanema Asva asulakihiga
(Lõugas 1970, 137). V. Lang paigutab siiski mõlemad Asva nõelad nooremasse
pronksiaega (1992, 21). Läti Kivutkalnsi kindlustatud asulast leitud Asva auguga
labidaspeaga nõelale analoogsed nõelad on dateeritud põhiliselt I aastatuhande teise ja
kolmandasse veerandisse e.Kr. (Graudonis 1967, 92). Jõelähtme ja Loona
labidaspeaga nõelte kuulumisel pronksiaega pole mingit kahtlust, mõlema kalme
leiuinventar osutab pronksiaja IV -V perioodi esemetüüpidele (Kraut 1985, 349;
Lõugas & Selirand 1989,.221).
Pea kuju poolest on labidaspeaga nõeltele üsna sarnased kolmnurkpeaga luunõelad.
Ka selliste nõelte peaosa on varrest laiem ning pea maksimaalne laius on ülaservas.
Kuid erinevalt labidaspeaga nõeltest laieneb kolmnurkpeaga nõelte pea varrelt
sujuvalt ning pole varrest selgelt eristuv. Eelpool juba mainitud Jõelähtme XII kalme
kolmnurkpeaga nõel on 95 mm pikkune, ning ainsana Jõelähtme kivikirstkalmetest
leitud luunõeltest on selle peaosa läbistatud auguga (joonis 2:3). Teine Jõelähtme
kivikirstkalmest leitud nõel on 134 mm pikk ning selle peaosal on tugev sissekriibitud
soon. Mõned kolmnurkpeaga nõelad on ka Asva luunõelte seas (Lang 1992, joon.
5:11, 12; Lõugas 1970, tahv. 34:11). Läti kindlustatud asulate analoogsed nõelad
(Graudonis 1967, tab. X:13, 18; XI:21) on dateeritud I aastatuhande I veerandisse e.
Kr.
Asva kindlustatud asula luunõelte hulgas on üsna rohkelt nõelu, mille ainsaks
kaunistuseks on ümber varre jooksev luusse süvendatud soon või rant, mis eraldab
nõela pead varrest. Antud töös on sellised nõelad paigutatud ühte gruppi ning
nimetatud neid nupp-peaga luunõelteks. Selliste nõelte pea ristlõige ja paksus ei erine
varre omast. Nõela pea on enamasti veidi kumerate servadega ning pealt lame (joonis
1:11; Lõugas 1970, tahv. 34:7, 21), kuid on ka täiesti ümaraks töödeldud peaosaga
nõelu (ibid., tahv. 34:20; joonis 2:7).3 Asva nupp-peaga nõelad on teiste
nõelatüüpidega võrreldes üsna tagasihoidliku pikkusega, mis ulatub 65 mm kuni 89
mm. Iru kindlustatud asulast leitud nupp-peaga nõel (joonis 2:7) on Asva omadest
pikem (105 mm). Iru nõela võib paigutada nii pronksiaja lõppu kui rauaaja algusesse
(Lang 1987, 364). Veidi erinev teistest on joonis 1:12 kujutatud nõel, mille pea on
lame ning varustatud auguga. Ridala kindlustatud asulast leitud luunõel on peaosas
kaunistatud hoopis kolme sisselõikega.4 Nõela pikkus on 83 mm. Ridala leiumaterjal
on dateeritud pronksiaja V perioodi (Jaanits et al. 1982, 146).
Eesti noorema pronksiaja luunõelte hulgas esineb ka ornamendita ning töötlemata
peaosaga nõelu. Kuna sellistel nõeltel ei ole võimalik peaosa varrest eristada ning ka
nõela ülaosa paksus ja ristlõige ei erine varre keskosast võiks selliseid nõelu nimetada
varsnõelteks. Jõelähtme kivikirstkalmetest leitud varsnõelad on umbes 120 mm
pikkused. Muidu üsna sarnastel nõeltel on ühel neist peaots lame (joonis 2:5), kuid
teisel kumer (joonis 2:6).
Peale eelpool mainitud nõelatüüpide on veel üsna rohkelt luunõelte katkendeid, mida
on nende fragmentaarsuse tõttu võimatu või üsna raske määratleda. Siiski võiks kahe
silindrikujulise auguga nõelakatkend Asvalt (Lõugas 1970, tahv. 34:13) kuuluda
samasse tüüpi Läti Kivutkalnsi kalmest (Denisova et al. 1985, joon. 34:22-29) või
Mukukalnsi kindlustatud asulast (Graudonis 1967, tab. IX:5, 14) leitud kahe auguga
nõeltega. Samuti pole välistatud, et Loona kivikirstkalmest leitud kolme auguga

3
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luuehte katkend võiks pärineda mitme auguga ehtenõela peaosast,5 milliseid esineb
Mukukalnsi (ibid., tahv. IX:16) ja Kivutkalnsi (Denisova et al. 1985, joon. 34:21)
luunõelte seas. Joonisel 1:9 kujutatud 15 mm diameetriga ehtenõela pea meenutab aga
kausikujulise peaga (nn. “Schalenkopf”) nõelu, mis olid Kesk- ja Põhja-Euroopas
levinud pronksiaja VI perioodil (Lõugas 1970, 134).
1.2. Pronksnõelad
Nooremal pronksiajal võib Skandinaavia leiumaterjalis märgata pronksist ehtenõelte
järjest suurenevat kasutamist sõlgede kõrval. Uus mood tekitas rohkelt erinevaid
nõelatüüpe alates tavalisest spiraal- ja näsakujulise peaga nõelast kuni kolme kettaga
kolmnurkpeaga nõelani. Üks levinumaid Põhjala nõelatüüpe pronksiaja V perioodil
oli aga mitme kontsentrilise ringiga ornamenteeritud ketaspeaga nõel. Sellist tüüpi
nõelte arvuka esinemise järgi Upplandi Härnevi ohvrileius kutsutaksegi neid härnevi
tüüpi nõelteks (Stenberger 1977, 207).
Ka Eesti kaks seni ainukest noorema pronksiaja pronksnõela on just selle tüübi
esindajad. Üks neist on leitud Asva kindlustatud asula kaevandist F 1965. aastal ning
teine juhuleiuna Kaali endise mõisa maalt 1930.aastatel (Lõugas 1970, 535). Mõlema
eksemplari kettad on vastavalt tüübile kaunistatud reljeefsete kontsentriliste ringidega
ning paistavad silma oma suurusega. Asva nõela kogupikkus on 188 mm ja ketta
läbimõõt 85 mm.6 Kaali nõela (joonis 2:8) ketta läbimõõt on veidi väiksem - 76 mm.
Oma suuruse poolest on mõlemad nõelad lähedased Ida-Rootsi variandile, mille
keskmine ketta läbimõõt on 4-7 cm ( Stenberger 1977, 207). Asva ja Kaali ketaspeaga
nõeltel eemaldub kinnitamiseks mõeldud nõelavars kettast väikse kaare abil ning näib
olevat valatud koos kettaga. Ketta servad on tugeva paksu randiga. Asva ja Kaali
nõeltele kuju poolest analoogseid härnevi tüüpi nõelu on leitud ka Gotlandilt (nt.
Hansson 1927, Pl 33:156) ning seetõttu on neid paigutatud härnevi tüüpi nõelte
Gotlandi alatüüpi (Jaanusson 1981, 125).
Asva nõelaga koos leiti ka sellise kujuga nõelte valamiseks mõeldud valamisvormi
katkendid. Valemitükkide järgi on Asvas valatud üsna suure - 80-90 mm - ketta
läbimõõduga nõelu.7 Rootsis Härnevist 20 km edela pool asuvas Skälby
hilispronksiaegsest asulast leitud härnevi tüüpi nõelte valamisvormide (Oldeberg
1960, Fig. 34:1-12) järgi on seal valatud peamiselt 52 - 55 mm läbimõõduga nõelu,
kuid mõned valemid osutavad ka suuremate - kuni 8 cm läbimõõduga - nõelte
valmistamisele (ibid., lk. 20). Valemitükkide esinemine koos nõelaga Asva asulas on
kindel tõend, et vastavat tüüpi ehtenõelu valmistati kohapeal ning tolleaegsed
populaarsed ehtetüübid ei levinud siinsetele aladele mitte ainult importesemetena,
vaid neid oldi võimelised ka ise valmistama. Skandinaavia härnevi tüüpi nõelad ja ka
Skälby valamisvormid on dateeritud pronksiaja V-VI perioodi. Asva pronksnõel ja
valamisvormid kuuluvad praeguste dateeringute järgi V perioodi (Lõugas 1970, 139).
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2. EHTEVÕRUD
2.1. Käevõrud
Pronksist käevõrud olid Rootsis tavalised juba vanemal pronksiajal (Stenberger 1977,
162). Lätist on varaseimad Kaleju peitleidu kuuluvad käevõrud dateeritud 11.
sajandisse e. Kr.(Urtans 1977, 257).
Eestis on käevõrudest leitud kaks üksteisega sarnanevat fragmenti Asva kindlustatud
asulast ning üks terve käevõru Jõelähtme XV kalmest. Asva võrude katkenditest8
esimene on leitud kaevandist A ning selle ristlõike läbimõõt on 5 mm. Teine pärineb
kaevandist F ning sarnaneb esimesele. Mõlemad katkendid on lihtsast ümmarguse
ristlõikega pronksvardast. Jõelähtmelt leitud käevõru (joonis 3:1) on
ornamenteerimata ning veidi ahenevate lahtiste sirgete otstega. Võru enda läbimõõt
tundub üsna väike (ca 45 mm) ning oli arvatavasti mõeldud lapsele või noorukile
kandmiseks.
Varem on arvatud, et käe- ja kaelavõrud ilmuvat Eesti leiumaterjali üheaegselt
(Lõugas 1970). Uuemad leiuandmed Jõelähtmelt ei näi seda kinnitavat. Nii on
Jõelähtme leiumaterjal, kaasaarvatud XV kalmest leitud käevõru, dateeritud
varasemaks kui Ridala ning Iru kaelavõru katkendid (tabel 2). Seega võisid käevõrud
olla ilmunud kaelavõrudest kasutusele ka varem. Valamisvormide katkendite järgi
mingit ajalist erinevust käe- ja kaelavõrude valmistamisel pole võimalik täheldada.
2.2. Kaelavõrud
Skandinaavias vanemal pronksiajal on kaelaehetena enim levinud suured kogu kaela
varjavad pronksist kaelakraed. Pronksiaja III perioodil toimus kaelaehete kandmises
muutus ning üha sagedamini võib sellest perioodist alates leiumaterjali hulgas märgata
erinevat tüüpi kaelavõrusid. IV -V perioodil muutusid ehtevõrud oma vormilt
suuremaks ja raskemaks, tihti on neil nõgus või õõnsaks töödeldud sisemine külg.
Hilispronksiaja ja rauaaja alguse võrudele on iseloomulik veidi jämedam keskosa ja
peenenevad otsad. Lihtsad, ühesuunaliste keermetega kaelavõrud, mida kasutati juba
vanemal pronksiajal püsisid jätkuvalt kasutuses ka nooremal pronksiajal, kuid neile
lisaks ilmusid huvitavamad vahelduvate keermesuundadega tüübid (Stenberger 1977,
205).
Siiani on Eesti nooremast pronksiajast leitud 4 kaelavõru katkendit. Varaseim leid
kuulub Saaremaa Tehumardi küla karjamaalt enne Esimest maailmasõda leitud
peitleiu hulka. Terav-ovaalse kujuga kaelavõru kinnisetükk (joonis 3:2) on 85 mm
pikkune. Kinnise otsad hargnevad läbistatud otstega harudeks, mille vahele kinnitus
ehtevõru. Kinnise üks ots on murdunud. Katkendi välimine külg on ornamenteeritud
ažuurselt töödeldud joonkaunistuses kuuseokasmustriga. E. Šturms on avaldanud
arvamust, et kaelavõru võis olla koosnenud 2-3 õhukesest keeratud rõngast või
kolmest koosvalatud õõnsast võrust (Šturms 1935, 258). Ühe võimaliku kaelvõru kuju
on välja pakkunud ka H. Moora (1934, 9; joonis 3:3). Kuna Tehumardi peitleid oli
mõeldud ilmselt ümbersulatamiseks, siis on antud kaelavõru tüüp jäänud siinses
leiumaterjalis erandlikuks. Peitleid arvatakse pärinevat Gotlandilt ning on dateeritud
V perioodi.
Väike fragment ilma kaunistuseta kaelavõrust on leitud Iru kindlustatud asulast
(joonis 3:4). Katkend on ühest otsast ovaalse, teisest ümmarguse ristlõikega. Katkendi
pikkus on 26 mm ja võru läbimõõt 3 mm. Pronksvõru katkend koos mõnede teiste
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leidudega (luust ehtenõel, tordeeritud kaelavõrukatkend jt.) on paigutatud noorema
pronksiaja lõppu, rauaaja algusesse (Lang 1995, 54).
Lihtsad, ühes suunas tordeeritud kaelavõrud on nooremal pronksiajal tavalisim
kaelavõru tüüp kogu Põhjalas ja Kesk-Euroopas. Selliste ehtevõrude levikuala ulatub
põhjapoolsete aladeni Norras ja Soomes, kus näiteks Lapimaa Lusmasaari peitleidu
kuulus 4 tordeeritud kaelavõru (Meinander 1954, 52). Enamasti lõppevad tordeeritud
kaelavõrudel keermed veidi enne võru otsi, mis on jäetud siledaks ning varustatud
haagi ja konksuga. Eestist on leitud seni kaks tiheda keermega tordeeritud võru
katkendit. Ridala kindlustatud asulast 1961-62 aasta kaevandist leitud katkendi9
ristlõige on 5,1 mm ning pikkus 44 mm. Iru asulast leitud kaelavõru katkend (vt.
joonis 3:5) on veidi väiksema ristlõikega (4,5 mm) ning katkendi pikkuseks on 31
mm. Üldiselt on tordeeritud kaelavõrud dateeritud pronksiaja V-VI perioodi (Lõugas
1970, 144). Sellesse ajavahemikku mahuvad ka Eesti leiud, Ridala leiumaterjal on
dateeritud V perioodi kuni VI perioodi algusesse (8.-7. saj. e.Kr.). Iru leiud näivad
olevat veidi hilisemad, kuuludes pronksiaja lõppu ja rauaaja algusesse.
Peale ehtefunktsiooni on tordeeritud pronksist võrusid kasutatud ka keraamika
ornamenteerimiseks. Kuna tiheda keermega väänatud võru jätab savinõu seinale
nöörijälge meenutava ornamendi, siis nimetatakse selliselt kaunistatud nõusid
pseudonöörivajutisega keraamikaks. Selliselt ornamenteeritud savinõude kilde on
leitud Asva, Kaali, Ridala ja Iru kindlustatud asulatest. Üldjuhul on tordeeritud võruga
kaunistatud kvaliteetsemat nn. peenkeraamikat. Asvast on niiviisi kaunistatud
keraamikat leitud 65 fragmenti ning need seostuvad kultuurkihis valamisvormide,
varbitud ja tekstiilkeraamikaga (Lõugas 1970, 205). Tordeeritud võruga tehtud siksak-motiivis ornament esineb Asva keraamikas kumera põhjaga madalatel kausikestel
ning paikneb enamasti kausil kahel pool nivendit või äärel, vahel ka põhjatükkidel
(Jaanits et al. 1982, joon. 96:9,10). Kaali asula kolmest pseudonöörivajutisega
keraamika killust on vaid üks sileda musta pealispinnaga ning valmistatud peene
liivaga segatud savist, teised fragmendid ei erine ülejäänud keraamikast (Lõugas 1978,
328). Kui Kaali ja Asva leiumaterjalis tordeeritud pronksvõrud puuduvad, siis Irus,
kust on leitud tordeeritud kaelavõru katkend, ei avastatud kaua aega
pseudonöörivajutistega keraamikat. Alles 1984-86.a. Iru linnamäe keskvalli
kaevamistel leiti üks Iru jaoks unikaalne tordeeritud võru jäljendiga kaunistatud
kausikese kild. Erinevalt Asvast, kus võruga tehtud muster on enamasti sik-sakmotiivis on Iru keraamikakillul see kausi äärel ühtlase reana (Lang 1987, 363).
Pseudonöörivajutisega keraamika on levinud nooremal pronksiajal ning rauaaja algul
Põhja- ja Kesk-Euroopas. Gotlandil on selline keraamika dateeritud pronksiaja V-VI
perioodi (Lõugas 1978, 328). Ka Eesti kindlustatud asulate dateeringud lasevad
kohaliku pseudonöörivajutistega keraamika paigutada samasse ajavahemikku (vt.
tabel 2). Igatahes rauaaja alguse Asva II asulas sellist keraamikat enam ei esine.
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2.3. Valamisvormid
Pronksehete rohkele kasutamisele ning kandmisele nooremal pronksiajal osutavad
eelkõige väga arvukad savist valemikatkendite leiud. Nende rohkus, samuti
mitmesuguste pronksivalamiseks vajalike esemete, valamislehtrite, tiigliosade leiud
kõigis suuremates asulakohtades, on kindlaks tõendiks kohaliku metallitöö stabiilsest
arengust. Kui suur võis olla Skandinaavia mõju siinsele metallitööstusele ei ole
võimalik adekvaatselt vastata. On välja pakutud teooriaid Skandinaavia suur
ekspansioonist alates Saaremaale ja Soome ning kuni Volga-äärsete aladeni välja
(Nerman 1954, 263-271). Või avaldatud arvamust, et kohalik metallitööstus omas
vaid lokaalset iseloomu ning oli täielikult sõltuv välistest (ehete puhul Skandinaavia)
eeskujudest, kuuludes seega Põhjala metallitöötlemise perifeersesse alasse (nt. Šturms
1935; Meinander 1954). Teisest küljest võimaldab valamisvormide suhteline arvukus
ning nende esinemine Asva, Iru ja Ridala kindlustatud asulates, samuti mõned
kaelavõrutüüpide valemileiud teha oletusi ka teises suunas. Mille järgi pole välistatud
võimalus, et Eesti metallitöötluskohad ning neis valmistatavad esemed võisid kuuluda
Põhjala ühtsesse pronksiringlusesse (Lang 1995).
Eesti alalt leitud valemikatkendid on mõeldud a cire perdue meetodil ehete
valamiseks.10 Sellist valamistehnikat tunti juba Uri varase dünastia ajal ning kasutati
läbi kogu pronksiaja nii Skandinaavias kui ka Kesk-ja Ida-Euroopas. A cire perdue
meetodil pronksehte valmistamiseks vormiti kõigepealt soovitud kujuga vahast mudel,
mille ümber valati vedelat savi, mis omakorda kaeti paksema savikestaga. Sellele anti
tasasel alusel sõrmede abil vastav väliskuju. Valamise ajal valemi ümber seotava
nööri või rihma jaoks vooliti valemi äär nõgusaks. Sulametalli sissevalamiseks või
õhu väljalaskmiseks tehti avaus valemisse. Ühel Iru linnamäelt leitud suhteliselt pikal
valemikatkendil asub piklik nelinurkne avaus valemi ülemisel välisserval (Vassar
1939, joon. 44). Peale valemi kuivamist sulatati vaha valemiava kaudu välja ning
valati sulametall vormi. Kuna võrude valemiava on enamasti üsna pisike, siis ilmselt
kasutati tiiglist sulametalli vormi sissevalamiseks savilehtrit (Indreko 1939, 41).
Kuna käe-ja kaelavõrusid on tänaseks Eestist leitud siiski suhteliselt vähe, annavad
põhilise informatsiooni erinevate pronksiaegsete ehtevõrude kohta just nn. kadunud
valamisvormide leiud. Valemite järgi võib kindlaks teha valatud ehtevõrude
läbimõõdu, kuju ning kaunistused, kuid kahjuks ei anna nad vastust näiteks
küsimusele, kas ja kuidas töödeldi ehteid peale valamist. Nii on näiteks
valemikatkendite järgi arvatud, et Eestis valmistati peamiselt lahtiste otstega võrusid,
kuigi peenikeste võruotste painutamine aasaks ja konksuks leidis ilmselt aset alles
peale valamist.
Suur osa Asva, Iru (50 valamisvormi tükki) ja Ridala kindlustatud asulatest leitud
valamisvormidest on mõeldud ümmarguse ristlõikega võrude valamiseks,
läbimõõduga 4-10 mm. Näib, et enamus käevõrudest on olnud 5-6 mm paksused,
kaunistamata, lahtiste veidi peenenevate otstega. Kuigi paljud võrud on olnud otstest
kaunistamata st. ilma paksendusteta, on siiski mõned samasuguse suuruse ja vormiga
võrud olnud ornamenteeritud. Levinumaks kaunistusviisiks on sellisel puhul ühe või
mitme põikiasetseva mõika (paksendite) tegemine võru otstesse või mõnikord ka võru
keskossa (Lõugas 1966, joon. 1:9). Lisaks tavalistele ovaalsetele ja ümmargustele
võrudele esineb ka lainelise kujuga võrusid ning üksteise kohale või kõrvale asetatud
otstega võrusid (ibid., joon. 1:5, 7). Vähesel määral on leitud lamedate või
paelasarnaste võrude valmistamisest tunnistust andvaid valemikatkendeid ning mõned
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katkendid seest õõnsate võrude valmistamiseks (ibid., joon. 1:6). Skandinaavias
nooremale pronksiajale nii iseloomulikud suured ja võimsad ehtevõrud ei näi siinses
piirkonnas pronksiajal eriti populaarsed olevat. Veidi suuremad eelpool nimetatutest ca 15 mm läbimõõduga - võrude valemikatkendeid on leitud vaid mõned üksikud
Asva asulast.
R. Indreko on sidunud kaelavõruvalemite leviku Saaremaale lõunapoolsete, Lausitzi
kultuuri mõjudega (Indreko 1939, 42). 1939. aastaks oli Asvas tõepoolest leitud ainult
ilma ornamendita, lahtiste otstega ehtevõrude katkendeid. Selliste võrude valemileiud
koonduvad tõesti Poola (näiteks Biskupini kindlustatud asula) ja Ida-Preisi (nt.
Mohrungen’i maakonna linnus) kanti ning valamisvormide levikut sealt piirkonnast
põhjapoole näis kinnitavat ka Riia lähedase Klangi linnus-asula leiumaterjal.
Tegelikult ei saa kaelavõrude valamise levikut seostada ainult Lausitzi kultuuriga,
vaid vastav oskus ning vormid olid levinud nooremal pronksiajal palju laiemal alal
ning neid on leitud nii Kesk-, Põhja- kui Ida-Euroopast nagu on märkinud ka V.
Lõugas (1966, 103).
Võrreldes ehtevõrude valemite arvukusega, on leitud pronksist käe- ja kaelavõrude arv
üsnagi väike. Selle üheks põhjuseks on kindlasti tolleaegne metallinappus, mis tingis
katkiste või mittevajalike esemete ümbersulatamise. Lähtudes eelpool mainitud
teooriast, mille järgi Eesti metallivalamiskohad kuulusid Põhjala ühtsesse
pronksiringlusesse, ei ole välistatud ka Eesti ehtevõrude võimalik eksport (Lang
1995). Kaelavõrusid on leitud Skandinaavias, meil mitte esineva leiutüübina ohvriandidena soodest või rabadest. Selline, ilmselt mingi naisjumaluse kultusega
seotud pronksist kaelavõrude ohverdamine sohu, on Skandinaavias nooremal
pronksiajal olnud üsna sagedasti esinev ohvritüüp. Algselt Skandinaaviasse saabunud
arvatavasti lõunapoolse mõjuna, on kaelavõrude ohverduskomme edasi levinud ka
Kagu-Rootsi ja Gotlandile (Stenberger 1977, 210). Samuti kinnitab Panelia ohvrileid
sarnase kultuse levimist Soome. Meinanderi arvates tõestab see leid Soome
kultuslikku ühtekuuluvust muu Skandinaaviaga (Meinander 1954, 86). Eesti seni
teadaolevad leiukohad sellise kombe levimist siinsetele aladele ei kinnita, kuid pole ju
võimatu, et avastamata ehtevõrusid leidub ka mõnes endises Eesti noorema pronksiaja
laukas.
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3. NÖÖBID
3.1. Luunööbid
Eesti alal juba varasematel perioodidel kasutamist leidnud merevaiknööpide kõrvale
ilmuvad nooremal pronksiajal luust kaksiknööbid. Kokku on luust kaksiknööpe Eesti
noorema pronksiaja muististelt leitud 7, 1 neist Kaali kindlustatud asulast ning
ülejäänud Asva asulakohalt. Asva luust kaksiknööpide ülemine osa on valmistatud
koonusekujuliselt, tipust laienedes nupuks või kettaks. (Jaanits et al. 1982, joon. 99:710). Nende ülaosa kõrgus on varieeruv. Asvalt leitud kübarakujulise ülaosaga ning
tipus väikse nupuga nööbile (joonis 4:2) sarnane kaksiknööp on leitud 1976. aastal
Kaali kindlustatud asulast.11 Mõlemad nööbid on üsna väikesed, nende pikkus on
veidi alla 20 mm ning alumise ketta läbimõõt 18 mm. Teistest veidi erinev ning
põhjalikumalt viimistletud on Asva asulast (koos ketaspeaga ehtenõelaga) leitud
põdrasarvest valmistatud kaksiknööp (joonis 4:1). See on hoolikamalt töödeldud ning
koonusekujulise ülemise osa serva alläär on profileeritud soonega. Nööbi kogupikkus
on 41 mm, alumise ketta diameeter 21 mm. Sellele nööbile analoogne kaksiknööp on
leitud Leedu Kereliai linnuselt (Lõugas 1970, 127). Koonuse kujulise ülaosaga luust
kaksiknööbid on peale Saaremaa levinud veel Väina-äärsetes kindlustatud asulates
(Klangukalns, Kivutkalns, Mukukalns ja Asote). Sealsed nööbid on dateeritud 8.7.saj. e.Kr. (Graudonis 1967, 92). Skandinaavia piirkonnas luust kaksiknööpe
pronksiajal leitud ei ole, kuid neid esineb Kesk-Saksamaa V perioodi matustes
(Baudou 1960, 87). Eestist ja mujalt Baltikumist leitud luunööbid imiteerivad ilmselt
Taanis, Skandinaavia ps. lõunaosas ja Gotlandil laialdaselt levinud IV perioodi
pronksnööpe (Lõugas 1970, 127). IV perioodi lõppu võib kuuluda ka Asva
põdrasarvest kaksiknööp, teised nööbid on paigutatavad V perioodi.
3.2. Merevaiknööp
Eesti ainus noorema pronksiaegne merevaiknööp (joonis 4:3) pärineb Loona
kivikirstkalmest. Kaksiknööbi ülaosa on koonusekujuline lõppedes jämeda tipuga, mis
otsast on ornamenteeritud kolme soonega. Erinevalt Asva luust kaksiknööpidest
merevaiknööbi tipp ei laiene kettaks või nupuks vaid on ümar. Nööbi kõrgus on 33
mm ja alumise ketta läbimõõt 16 mm. Pronksiaega kuuluvaid merevaigust
kaksiknööpe esineb Taani IV perioodi kalmeleidude seas (Badou 1960, 87).
3.3. Pronksnööbid
Nooremasse pronksiaega kuuluvaid pronksist nööpe on seni Eestist leitud 7. Viis neist
pärinevad Jõelähtme kivikirstkalmetest ning kaks Iru kindlustatud asulast. Irust 1955.
aastal A. Vassari teostatud arheoloogilistelt kaevamistelt leitud kaks pronksnööpi on
kahjuks kaduma läinud. Ainus teave nende nööpide kohta ütleb, et need leiti
kindlustatud asula perioodi kuuluvate hoone jäänustega ühest kihist. Nagu A.Vassar
ühes oma artiklis on maininud (1955b), olid nööbid pealt kumerad ning neil oli
alumises osas kinnitusaas. V. Lõugase väitel esinevad sellised suuremad
pronksnööbid Lausitzi kultuuri ja Ida-Preisi muististe aladel, samuti on neid leitud ida
poolt, Kaama jõe piirkonnas ning Volga-Oka vaheliselt alalt (Lõugas 1970,127).
Pronksist kaksiknööbid on olnud Skandinaavias läbi kogu pronksiaja üheks
tavalisimaks leiutüübiks. Ka Soome vanimad pronksist kaksiknööbid pärinevad juba
pronksiaja III perioodist (Edgren et al. 1985, 144). Kaksiknööpide variatsioone on
üsna mitmeid - alates tähemotiivis kaunistatud peaosaga nööpidest kuni pika varva
taolise keskosa ja tipukettaga nööpideni. Tüüpilisemad ning enimlevinud on olnud aga
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lihtsad, kettakujulise või nõrgalt kumerduva peaosaga kaksiknööbid. Selliste nööpide
peaosa võib olla kaunistatud ühe või mitme kontsentrilise reljeefse ringjoonega nagu
see esineb ka Jõelähtme nööpidel. Jõelähtme XI kalmest leitud kaksiknööbil (joonis
4:4) on peaosa kaunistatud ühe kontsentrilise ringiga, nööbi kõrgus on 13 mm ja
peaosa laius 20 mm, kusjuures peaosa on alumisest kettast tunduvalt laiem. Jõelähtme
IX kalmest leitud kaksiknööp (joonis 4:5) on eelmisest veidi väiksemate mõõtmetega,
kõrgus 10 mm ja peaosa laius 16mm. Ka Taanist, Rootsist ja Põhja-Saksamaalt
Holsteinist leitud reljeefsete ringidega kaunistatud nööbid on üsna väikeste
mõõtmetega, keskmise kõrgusega 10-13 mm. Kõik nimetatud piirkondades esinevad
reljeefsete ringjoontega kaunistatud lameda peaosaga kaksiknööbid on dateeritud
pronksiaja IV perioodi (Baudou 1960, 88; taf. XVII; Jaanusson 1981, 23, Fig.9:3).
Pööraga nööpe on kokku kolm, kõik leitud samuti Jõelähtme kivikirstkalmetest:
Jõelähtme XII kalmest (joonis 4:6), Jõelähtme XIII kalmest (joonis 4:7), kust
pöörataoline nööp leiti koos spiraalikujulise oimuehtega ja Jõelähtme XXXVI kalmest
(joonis 4:8). Kõigil kolmel nööbil on pööra otstes väikesed kettad, ning pööra
keskkoht eriliselt rõhutatud. Kahel esimesel nööbil (joonis 4:6,7) asetseb aas risti
pööraga. Ristaasaga pronkspöörad on levinud Taanis, Rootsis ja Norras pronksiaja V
perioodil (Baudou 1960, 90; kaart 49). Enamasti on selliste nööpide pikkus 4-7 cm,
kuid esineb ka väiksemaid 2-3 cm pikkusi nööpe. Sellist väiksemat sorti nööpide
hulka kuuluvad ka Jõelähtme kalmetest leitud pööraga nööbid, mille keskmine pikkus
on 2 cm. Kolmandal pööraga nööbil ei asetse aas mitte risti vaid paralleelselt pööraga.
Nööbi pöör on veidi kumer ning selle keskosa on ilmestatud kolme reljeefse mõikaga.
Kumera pööra ja paralleelse aasaga nööbid on ristaasaga nööpidest enam levinumad
ning neid on leitud kogu Põhjalast pronksiaja IV - V perioodist (ibid., 89 jj.).
Gotlandilt leitud kolme mõika ja paralleelse aasaga nööp on dateeritud V-VI perioodi
(Hansson 1927, Pl.23:124). Eestist leitud pronksnööbid võib paigutada pronksiaja IVV perioodi, millisesse ajavahemikku on dateeritud kogu Jõelähtme kalmetekompleks
(Kraut, 1985, 349). V.Langi järgi võiksid mainitud pronksnööbid olla Eestisse toodud
Lõuna-Skandinaaviast (Lang 1992, 22).
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4. OIMUEHTED
Eesti leiumaterjalis on oimuehted üldiselt tüüpilised varasele rauaajale ning rooma
rauaaja algusperioodile. Seega on nooremasse pronksiaega kuuluvad Jõelähtme
kivikirstkalmete kaks oimuehte paari vanimad seda tüüpi ehteleiud Eestis. Nii
Jõelähtme IX (joonis 4:9-10) kui XIII kalmes (joonis 4:11-12) asunud oimuehtepaarid
on suuremat tüüpi spiraalsed oimuehted. Ida-Euroopa metsavööndis kasutati
spiraalseid oimuehteid juba 11.-9. saj. e.Kr. ning Põhja-Euroopa leiumaterjalis
esinevad suured spiraalsed oimuehted I a. tuh. II ja III veerandil e.Kr. (Lõugas 1991,
69). Sama tüüpi oimuehted leiti ka Lääne-Leedu Kurmaiciai naisematusest, kusjuures
mõned spiraalsetest oimuehetest olid algselt kinnitatud peatanu külge (Gimbutas 1991,
89, Fig. 21). Jõelähtme oimuehete spiraalsed rõngad on keskelt veidi koonusjad ning
ühe oimuehte ketta keskmine läbimõõt on umbes 26 mm. Jõelähtme IX kalmes
paiknesid oimuehted kahel pool koljut ning samast kalmest leiti veel labidaspeaga
luust ehtenõel ja pronksist kaksiknööp. XIII kalme leiuinventari kuulus peale
oimuehete ka üks pronksist pööraga nööp. Kogu Jõelähtme kalmistu on dateeritud
Skandinaavia pronksiaja IV-V perioodi. IX ja XIII kalmete esemed kuuluvad oma
tüübitunnuste poolest IV perioodi (Kraut 1985, 349). Selliseid suuri spiraalseid
oimuehteid on üldse kokku Eestist leitud kuuest kohast (Napa IV kalme; Lehmja Loo
II; Muuksi kalme; Tamme keskaegne kalmistu), millest vaid Jõelähtme
kivikristkalmed on täie kindlusega pronksiaegne muistis. Seega tundub, et V. Langi
väide nagu spiraalsed oimuehted oleksid põhiliselt pronksiaja IV ja V perioodi kuuluv
esemetüüp, pole päris õigustatud (Lang 1992, 22). Pigem näivad Jõelähtme oimuehted
olevat veidi erandlikud muude seda tüüpi ehete seas.
Spiraalimotiiv on üks levinumaid ornamendivorme Euroopa varastes
maaviljeluskultuurides, samuti leiab spiraal nii ornamendis kui eraldiseisva vormina
rohket kasutamist Skandinaavias vanemal pronksiajal. Eestis kahjuks ei näi
spiraalimotiiv eriti kodunevat, ning see ei saavutanud siinsetes uskumustes nii kindlat
kohta kui lõunapoolsel Euroopa hõimudel. See võis olla ka üheks spiraalsete
oimuehete vähesuse põhjuseks võrreldes teiste hilisemate oimuehete tüüpidega.
V.Lõugase arvates oma ebapopulaarsuse tõttu läänemeresoome aladel spiraalsete
oimuehte otsad lihtsustati ning neid hakati valama lusikakujulisteks (1991, 71).
5. TUTULUS
Seni Eesti ainus pronksiaegne vööehe nn. tutulus (joonis 4:13) on leitud 1839. aastal
juhuleiuna Keila lähedalt Tuula mõisa maadelt kivivare lõhkumisel ning oli üldse
esimene Eesti alalt leitud pronksiaegne metallese.
Tavaliselt mõistetakse tutuluse all pronksist ümmarguse ornamenteeritud plaadiga ja
sellelt kerkiva tipuga naiste vöönaastu.12 Ka Eesti uurijad on enamasti Tuula tutulust
identifitseerinud vööehtena (Šturms 1935, 248; Lõugas 1970, 531; Lõugas & Selirand
1989, 132), ainult “Eesti esiajaloos” on tutulust mainitud kas vöö-või rinnaehtena
(Jaanits et al. 1982, 152). Kuigi tutulus on ilmselt kasutusel olnud peamiselt
vööehtena, on teada ka selle teistsuguseid kasutusviise. Näiteks Meklenburgi
piirkonnas Lübz’i naisematusel oli särgi esiosa terves ulatuses kaetud väikeste
külgeõmmeldud tutulustega (Müller-Karpe 1980, Taf. 515, E). Eesti tutulus oma 71
mm läbimõõduga näib olevat siiski pigem vööehe, kuid pole ka välistatud, et ehte
omanik võis kanda seda mõnel muul moel.

12

Tutulust on kohati kasutatud ka Rooma laagrisse otsest juurdepääsu tõkestava lühikese kaevekraavi
tähenduses (arvatavasti termnoloogiline viga) (W.Bray 1982).
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Tutulused on levinud pronksiajal kogu Põhjamaade kultuuriringis. Skandinaavias
kuulusid vööl kantavad ümmargused vööplaadid juba vanemal pronksiajal naiste
tüüpilise riietuse juurde. Kui selleaegsed vööplaadid on suhteliselt suure läbimõõduga,
siis vööle vööplaadi kõrvale kinnitatavad tutulused on enamasti väiksemate
mõõtmetega. Nooremal pronksiajal tutuluste vorm suurenes ning muutus tugevalt
kumerdatuks, isegi tornikella kujuliseks. Tutuluste tagaküljel võib aasa asemel vööle
kinnitamiseks esineda suhteliselt suur ümmargune plaat. Pronksiaja lõpuks oli
tutuluse kui ühe ehtetüübi areng jõudnud lõppstaadiumisse ning nad hakkasid
aegamööda käibelt kaduma (Stenberger 1977, 207).
Eesti leiul kumerdub ümmargune plaat kergelt kuhikukujuliselt ning plaadi keskel on
pikk murdunud otsaga tipp. Tutuluse tagumisel küljel on aas. Tutuluse tipp on
ornamenteeritud soontega ja tipu alus profileeritud rantidega. Ehte plaat on
kaunistatud servaga rööbiti kulgevate soontega, millele toetuvad ühendatud
poolkaared. Rootsi ornamentikas kohtab poolkaarte kasutamist peale spiraalimotiivi
taandumist pronksiaja IV perioodil. Eriti sagedasti esinevad poolkaared ringikujuliselt
kokkuasetatuna, moodustades tähekujulise mustri. Väga tihti kohtab poolkaarte
motiivi ka Põhja-Saksa ning Rootsi rippnõudel, mille ornamendi sarnasust Eesti
tutulusega täheldas E.Šturms (Šturms 1935, 257). Tähekujuline stiil püsis Rootsis
kuni V perioodini, mil peamiseks ornamendiks sai lainepaela motiiv (Stenberger
1977, 168). VI perioodi tutulustel on ornament juba lihtsustunud ning muutunud
geomeeriliseks mustriks. Poolkaared moodustavad tähekuju ka Tuula tutulusel, kus
kaared on eriliselt rõhutatud mitme joone ning punktikeste reaga. Tuula tutulus oma
täiesti stiilipuhta ornamendiga kuulub kahtlematult Skandinaavia pronksiaja IV
perioodi ning on Tuula kanti sattunud kuskilt Skandinaaviast. Kui Skandinaavias ja
Põhja-Saksamaal on tutulused IV perioodil oma erinevates variantides olnud väga
levinud ehteks, siis Ida-Euroopa piirkonnas on Tuula tutulus jäänud ainsaks
omataoliseks ehteleiuks (Lõugas & Selirand 1989, 133). Pronksiaja lõpuperioodist on
siiski teada üks tutuluse laadne vööehe Läti Kivutkalns I peitleiust (Urtans 1977, 258).
Erinevalt kauni ornamendiga Tuula tutulusest on Läti leid üsna robustselt valmistatud
ning ornamenteeritud vaid ülespoole kaardus serva randilt. Siiani pole tutuluse laadset
vööehet leitud ka Soomest, kuigi leiumaterjali üldiseloom võiks seda eeldada.
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6. SÕLG
Skandinaavia sõlgede areng lihtsast nõela ja kaarega sõlest suurte prillsõlgedeni
pronksiaja lõpus on kujunenud esemetüpoloogia üheks klassikaliseks näiteks ning
Skandinaavia sõled on tänu O. Monteliusele saanud üheks kindlalt dateeritavaks
ehtetüübiks. Juba vanemast pronksiajast alates olid sõled Skandinaavias nii naiste kui
meeste rõivastuse üheks komponendiks. Hoolimata sõlgede suurest levikualast
mingeid tõendeid sõlgede kandmisest pronksiaegses Ida-Baltikumis siiani pole ning
ka Eesti arheoloogilisse leiuainesesse ilmuvad sõled ehetena alles rooma rauaajal.
Soomest on küll 6 pronksiaegset sõleleidu, kuid näiteks kõik Kokemäe Rantalast
leitud sõled on rikutud, mistõttu võidi neid Soome tuua hoopis ümbersulatamiseks (
Edgren et al. 1985, 146).
Eesti ainuke sõlekatkend (joonis 5:1) pärineb Tehumardi peitleiust, millesse kuuluvad
esemed on üsna kindlalt Saaremaale toodud Gotlandilt ümbersulatamise eesmärgil.
Seega ei ole mingit põhjust oletada sõlgede kandmist pronksiaegses Eestis, samuti
räägib Eesti luunõelte arvukus teistsuguse traditsiooni kasuks.
Tehumardi 28 mm pikkuse pronksist sõlekatkendi täpset tüüpi pole kahjuks katkendi
fragmentaarsuse tõttu võimalik määrata. Katkend pärineb sõle kaareosast koos ühe
osaliselt säilinud kettajäänusega. Sõle kaar on olnud ornamenteeritud paarikaupa
asetsevate ristmõhnadega ning kettaplaadi serv kaunistatud tihedate soontega. H.
Moora on leidu interpreteerinud katkendina prillsõlest ning pakkunud välja sõle
algkuju võimaliku variandi (Moora, 1934; joonis 5:2).
Ketastega sõled olid pronksiajal levinud nii Põhja-Saksamaal kui Skandinaavias.
Kuna Põhja-Saksa sõlgedel on kaareosa Tehumardi leiust õhem ning paela sarnane, on
juba E. Šturms osutanud katkendi suuremale sarnasusele Skandinaavia sõlgedega ning
võimalikule impordile sellest piirkonnast (Šturms 1935, 259). Nagu mainitud, ollakse
praeguseks üsna kindlad Tehumardi peitleiu esemete impordis Gotlandilt ning nende
kuulumises pronksiaja V perioodi (8. saj. e.Kr.).
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7. HELMED ja RIPATSID
Võrreldes varasematel ja hilisematel perioodidel esinenud merevaikhelmeste
rohkusega on noorem pronksiaeg suhteliselt helmevaene. Uudsemast materjalist
valmistatud ning uue ehtetüübina ilmuvad pronksist kaelavõrud näivad olevat
helmekeede kandmise moest välja tõrjunud. Siiski pole merevaigu kasutamist ehetena
täielikult minetatud, üksikuid merevaigust helmeid on leitud Jõelähtme XXVIII
kalmest ja Asva kindlustatud asulakohast.
Käsitletavatel helmestel on keskelt läbipuuritud ümmargune auk, helmed ise on
suhteliselt väikese paksusega ning lapiku kujuga. Jõelähtme helmes (joonis 5:3) on
lilleõiekujuline ning selle kroonlehed on markeeritud 4 joonega. Helme diameeter on
umbes 14 mm. Asva kindlustatud asulast leitud merevaigust helmes (joonis 5:4); on
eelmisest väiksem (diameeter 9 mm) ning lihtsa ümara kujuga, omamata mingit
kaunistust. Pronksiajast on merevaikhelmeid leitud Kivutkalnsi kalmest (Denisova
1985, joon. 34:2,6) kuid nende kuju erineb mõneti Eesti merevaikhelmestest. Nii
töötlemata kui ka valmiskujul merevaigust helmeid ja ripatseid on Põhja-Baltikumi,
Soome, Loode-Venemaale ja mujale eksporditud Läänemere kagurannikul asuvatest
merevaigu leiukohtadest. Sealsetes piirkondades omas merevaik suurt majanduslikku
tähtsust ning oli peamiseks vahetuskaubaks metallesemete vastu. Merevaigust
esemete tunduvat vähenemist nooremal pronksiajal võib märgata ka Läti muististe
puhul (Graudonis 1967, 86). Rohkem esineb nii Läti (Mukukalns, Asote,
Klangjukalns) kui ka Eesti kindlustatud asulates (Asva, Kaali, Ridala, Iru) töötlemata
merevaiku.
Eesti noorema pronksiaja ainsad ripatsid on leitud Loona laibamatuste juurest.
Mõlemad luust ripatsid on lapikud. Kahest luuripatsist üks on siledate servadega,
auguga ülaosas, alumine serv sirge (joonis 5:6). Ripats on 33 mm pikk, 18 mm lai
ning 1 mm paksune. Selline lihtne plaaditaoline kuju on tüüpiline juba kiviaja
merevaigust ripatsitele. Teine luuripats on ülevalt alla rohkem laienev ning hambuliste
servadega (joonis 5:7). Ripatsi pikkus on 29 mm ja maksimaalne laius 21 mm.
Sarnane hambulise servatöötlusega ripats on leitud Smolenski Mokrjadino linnuselt
(Lõugas, 1970,155). Peale luuripatsite on Loona kivikirstkalmest leitud ka auguga
merevaikehte fragment, mida võiks samuti interpreteerida ripatsina.13
Loona kivikirstkalme XV ja XVI luustiku lähedalt leiti kaks nelja labaga merevaigust
tähte (joonis 5:6). Mõlematel Loona tähtedel on servad kauasest kandmisest ümaraks
kulunud. Eesti leiumaterjalis neile analoogid puuduvad. Taanist on 900-700.saj.
kuuluv kalmeleid, kus esinevad sarnased neljalabaga, küll luust valmistatud,
ornamenteeritud ehted (Lõugas 1970, 155). Oma suuruse ja kuju poolest sarnanevad
Loona tähed täiesti Taanis IV perioodil levinud ristikujulistele luust nööpidele.
Sellised nööbid on 2-3 cm suurused, samuti nelja laba ja keskkohas auguga. Leitud on
neid naiste haudadest kas riiete külge õmmelduna või keti külge riputatuna (Baudou
1960, 91).

13

AI 4210:373
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KOKKUVÕTE
Eesti noorema pronksiaja ehete koguarv pole just kuigi suur, kuid siiski üsna
variatsiooni rikas peegeldamaks noorema pronksiaja kultuuri mitmekesisust. Mitmed
Eesti skandinaaviapärased pronksehted viitavad kaubavahetusele ja tihedatele
kontaktidele Gotlandi ja Rootsiga. Taani mõnede pronksist ehtenõelte ja kaksiknööbi
vormide imiteerimine luus näitab kursis olekut kaasaegses kultuurikeskuses levinud
ehtemoega. Samas tõendavad Tehumardi peitleid ja arvukad pronksehete
valamisvormid, et sisse ei toodud mitte ainult valmisehteid vaid ka vanametalli ja et
ilusaid ning kaasaegseid ehteid oldi võimelised valmistama ka kohapeal. Arvukas
luunõelte kogu kajastab aga kontaktide püsimist Väina-äärsete aladega ning ka
lokaalse traditsiooni olemasolu.
Varaseimad ehtetüübid nooremal pronksiajal näivat olevat luust ehtenõelad ning
kaksiknööbid, samuti võivad pronksiaja IV perioodi lõppu kuuluda Jõelähtme
kalmetest pronksist kaksiknööbid ning oimuehted, kaunim ehe sellest perioodist on
kindlasti Tuula tutulus. Kõige ehete rikkam on pronksiaja V periood. Sellesse perioodi
kuuluvad enamus Asva kindlustatud asula ehetest, Ridala kindlustatud asulast leitud
ehted, Tehumardi peitleid ning osa Jõelähtme ja Loona kivikirstkalmeist pärinevad
ehteid. Pronksiaja lõpuperioodi on paigutatavad Kaali ja Iru kindlustatud asulate leiud.
Kuna paljude ehtetüüpide areng ei lõppenud pronksiajaga, vaid sai oma alguse just
nooremal pronksiajal, siis võimaldaks kogu varase metalliaja ehete käsitlemine nende
kujunemisest ja arengust anda terviklikuma pildi. Uut ja huvitavat informatsiooni
pronksiaegse metallitöö ning eheteajaloo kohta annaks ka ehtevõrude valamisvormide
põhjalikum uurimine.
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LISAD
Tabel 1
Ehete esinemine Eesti pronksiaja leiukohtades
Ese

Asva

käevõru
kaelavõru
luunõel
pronksnõel
sõlg
oimuehe
vööehe
pronksnööp
luunööp
ripats
merevaik
helmes
nööp
täht
Kokku

2
26
1

Ridala

Kaali

1
2

Iru

2
1

Jõelähtme
1

Tuula

Tehumardi

Loona

1

1

8

1
1
1

6

36

5

1

1

2

7
2
2

1
2
6

1
2
74

1

3

2

5

19

1

2

3
4
38
2
1
4
1
7

4
2

Kokku

Tabel 2
Noorema pronksiaja ehete leiukohad Eestis, arheoloogiliste kaevamiste aeg,
kaevamist teostanud arheoloogid ning leiumaterjali dateering
Leiukoht
Asva kindlustatud
asulakoht

Ridala kindlustatud
asulakoht
Kaali kindlustatud
asulakoht
Iru kindlustatud
asulakoht

Loona kivikirstkalme
Jõelähtme
kivikirstkalme
Tehumardi peitleid
Tuula juhuleid

Kaevamisaasta
1934, 1938, 1939
1948
1949
1965-66
1961
1962-63
1976-79

Arheoloogid
R. Indreko
A. Vassar
M. Schmiedehelm
V. Lõugas
A. Kustin
A. Vassar
V. Lõugas

1936
1937
1952-58
1984-86
1958/59

R. Indreko
O. Saarde
A. Vassar
V. Lang
L. Jaanits

1982-84

A. Kraut

enne I maailmasõda
1839

23

Dateering
osa 10.-9. saj eKr (IV
per), enamus 8.-7.
saj. eKr (V per)
8.-7. saj. eKr (V per)
7.-6. saj. eKr (VI per)
14C 2320±400 BP
7. saj. eKr (V-VI per)
14C 2600±40 BP

9.-8. saj. eKr
(IV-V per)
9.-8. saj. eKr
(IV-V per)
8. saj. eKr (V per)
10.-9. saj. eKr
(IV per)

