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SISSEJUHATUS 

Käesolev magistritöö kujunes välja minu huvist keskaegse Pärnu, eriti aga seal elanud 

tavainimese igapäevaelu vastu. Eesti keskaja kontekstis on väga palju kirjutatud erinevate 

vaenupoolte poliitikast, sõdadest ning hädadest. Minu töö eesmärk on seevastu uurida ühte 

ajastut läbi sotsiaalse spektri, kasutades selleks nii nahatööstust kui arheoloogilisi 

nahaleide. Eks arheoloogia olegi midagi sellist, mis laseb sõna otseses mõttes käega 

katsuda ja osa saada keskaja inimese maailmast. Ning mis laseb meil kõige paremini 

tuvastada keskaegse inimese sotsiaalset positsiooni kui mitte see, mis tüüpi riideid ja 

jalatseid ta kandis. 

Kuigi oma magistritöö jagasin seitsmeks peatükiks, saab selle mõtteliselt jagada kaheks 

suuremaks osaks. Esimese moodustavad kolm peatükki, mille ülesandeks olen seadnud 

uurida keskaegset nahatööstust kui laiemat protsessi. Jalats on pelgalt lõpp-produkt, mille 

valmistamiseks peab nahk läbima nii lihuniku, parkali kui kingsepa töökoja. Huvi jalatsite 

vastu on ühel poolt tingitud ka asjaolust, et tegemist on kõige enam säilinud nahast 

esemetega arheoloogilises materjalis. Tänu sellele on eesmärgiks nii tootmine kui toodang, 

mille omavahelise seose tuvastamine aitab paremini mõista ühte tahku keskaegse 

väikelinna toimimisest. On teada, et keskaegne nahatööstus koondus 16. sajandil linna 

kagu- ja lõunaossa. Läbi selle ning kirjaliku materjali on neid esmapilgul nimetuid 

käsitöölisi võimalik seostada konkreetsete isikutega. Kolme esimest peatükki ei tuleks 

võtta vaid lihtsa teoreetilise põhjana nahast jalatsite analüüsimiseks. Pigem moodustavad 

need eraldiseisva osa, mis aitab paremini mõista tootmisahelat, tänu millele nahkese 

valmis.  

Lihunike peatükis otsisin ma muuhulgas vastust küsimusele, millise looma nahk oli 

keskajal kõige levinum ja vastupidavam? Samuti viiteid karjamaadele ning lihuniku 

sotsiaalse positsiooni kohta. Järgneva kahe peatüki peaeesmärk on uurida parkali ja 

kingsepa omavaheline seos. Kas väikelinnas oli üldse võimalik kahe eriala 

spetsialiseerumine? Küsimus tekkis ka parkimistöökoja paiknemise kohta. Arvestades 

protsessi iseärasusi, on huvitav välja selgitada, kus see tegevus linnaruumis paiknes. 

Samuti on eesmärgiks otsida seaduspärasusi ning leida vastuseid käsitöölise sotsiaalse 

positsiooni kohta keskaegses linnas. Kas elamu paiknemise põhjal on võimalik teha vahet 

rikkamal ja vaesemal käsitöölisel? Ning loomulikult küsimus jalatsivalmistamisele 
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viitavate esemete kohta arheoloogilises materjalis. Kas on konkreetseid tööriistu, mida 

saab seostada parkali või kingsepaga? Milline on tootmisjäägi tähtsus, ning kuidas on 

nende esinemissagedust võimalik seletada? 

Töö teine osa algab neljanda ja viienda peatükiga, kus põhirõhk on nahaleidude analüüsil. 

Esmalt tutvustan nelja uuringus kasutatud kaevandit ning nende asukohti nii tänapäevases 

kui keskaegses linnaruumis. Samuti käsitlen iga kaevandi nahaleide ja meetodeid, mille 

abil neid on võimalik uurida. Lähtusin põhimõttest, et allikas pole mitte ainult terve jalats, 

vaid ka selle detailid. Kuuendas peatükis võtan tulemused kokku ning viin läbi võrdleva 

analüüsi. Iga jalatsi osa on iseäralik, oma kindla ülesandega ning väärtus omaette. Näiteks 

taldade abil on võimalik teha demograafilisi uuringuid, rantidel on eeldus aidata jalatseid 

kaudselt dateerida. Töös leiavad käsitlemist ka naha lõikamisel tekkinud nahatükid, mis on 

iga jalatsi valmistamise jääkprodukt. Valmis jalats ei ole alati otsene viide kohalikule 

kingsepatööle, tootmisjäägid on. Eraldi peatun viiel keskajal levinud jalatsitüübil. 

Seletades lahti nende iseärasused ja põhijooned, on eesmärgiks tulemuste võrdlemine nii 

kaevandite siseselt kui Tallinna samasisulise materjaliga. Viimases, seitsmendas peatükis 

üritan jõuda selgusele, kas teatud jalatsitüüpide esinemissagedus võib viidata kandja 

sotsiaalsele positsioonile. 

Kasutatud allikad saab jagada kaheks. Võrdselt olen kasutanud nii kirjalikku materjali kui 

arheoloogilisi leide. Peamiseks allikaks oli 1543. aastal koostatud Uus-Pärnu 

päruseraamat. Tänu sellele sai üles otsida nahatööstuses osalenud käsitöölisi, ning kuidas 

nad linnaruumis paiknesid. Käsitööline ei olnud enam mitte pelgalt nimetus, vaid 

tuvastatud isik konkreetse elukohaga. Teine oluline kirjalik allikas oli 2009. aastal ilmus 

Inna Põltsam-Jürjo doktoritööl põhinev publikatsioon „Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. 

sajandi esimesel poolel“. Tegemist on põhjaliku materjaliga, mis aitas mul paremini mõista 

linna toimimist, pannes aluse töö kolme esimese peatüki kujunemisele. Läbi selle 

veendusin, et arheoloogilised nahaleiud eksisteerivad suuresti tänu inimestele, kes neid 

esemeid valmistasid Lisaks eelminitule kasutan töös väga palju erinevat kirjalikku 

materjali, mis aitavad lahti mõtestada nii kohalikku kui Lääne- ja Kesk-Euroopa 

nahatööstust. 

Töö analüüsiv osa põhineb seevastu arheoloogilistel leidudel. Analüüsi olen hõlmanud neli 

kaevandit, mille asukoht jääb Pühavaimu ja Uuele tänavale või nendega piirnevale alale. 

Valiku üheks põhjuseks oli asjaolu, et just nende tänavate ääres ja läheduses toimunud 
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arheoloogiliste kaevamiste käigus on välja tulnud suur hulk nahast esemeid ning 

nahatööstusele viitavaid leide. Tundes Pärnu Muuseumi arheoloogikogu, võin väita, et 

tegelikult on nahast esemete poolest rikkaid kaevandeid Pärnus veelgi. Uus ja Pühavaimu 

tänavate valikul sai määravaks nende asukoht linnaruumis. Just selles piirkonnas elas 16. 

sajandi kirjaliku materjali andmetel mitu kingseppa ja köösnerit. Valitud arheoloogilistest 

uuringutest esimene toimus 1992. aastal Uuel tänaval, Pühavaimu tänavaga külgneval alal. 

Kaks järgmist, Uus tänav 9 ja Uus tänav 1 2003. aastal. Viimane, Uus-Pühavaimu tänaval 

2011. aastal. Esemelise materjali hulgas oli kokku 3278 nahaleidu, mis jagunesid 

eelmainitud kaevandite vahel vastavalt 238, 232, 657 ja 2151. Leiud töötasin läbi 

kasutades kvantitatiivset meetodit. Ära märkisin kõik nahast esemed, eristades nii jalatsite 

detaile kui tüüpe, samuti tootmisjääke. Töös olen rõhku pannud viiele jalatsitüübile – 

paelking, nöörsaabas, nöörking, pastel ja rihmking. Hilisemad tüübid koos muude nahast 

esemetega olen teadlikult kasutama jätnud või peatun neil väga põgusalt. Üheks põhjuseks 

on teema ajalised raamid. Töö keskendub jalatsitüüpidele, mille areng on jälgitav 14.-15. 

sajandist, mitmel juhul ka varasemast perioodist. Näiteks on vaid kirjeldava materjalina ära 

märgitud lehmamokk tüüpi jalatsid, mille levikuaeg on dateeritud vahemikku 1510-1550. 

Muu materjali (noa- ja mõõgatuped, rõivadetailid, vööd jne) kajastamata jätmise põhjuseks 

on teemaarenduse seotus nahast jalatsite, mitte kõigi nahast esemetega. Viimase näol on 

iseenesest tegemist huvitava materjaliga, mis kindlasti väärib edasist uurimist. Paraku 

antud töö raamidesse need ei mahtunud. 

Nahaleidude analüüsimisel põhinesin kahel olulisel allikal. Esmalt Krista Sarve mitmed 

uuringud Tallinna, Narva ja Pärnu leidude kohta. Seal antakse ülevaade levinumate 

keskaegsete jalatsitüüpidest, samuti võimalustest neid kasutada kui uurimisobjekte. Teine 

oluline allikas on Olaf Goubitzi kataloogina esitatud monograafia jalatsitüüpidest alates 

esiajaloost kuni 19. sajandini. Publikatsioon tuli välja aastal 2001, kuid on siiani ainuke 

põhjalik materjalikogum, mis nii kesk- kui uusaegseid jalatseid paremini lahti mõtestab. 

See põhineb vahemikus 1969-1980 toimunud arheoloogilisel kaevamisel Hollandis 

Dordrechtis, kust saadi peaaegu 10 000 jalatsileidu. Jalatsitüüpide lahtimõtestamisel on 

põhisuunaks jalats kui sotsiaalse positsiooni võimalik näitaja. Siinjuures on abiks iga 

jalatsi tüüp ning selle iseärasused, mis aitavad vastata küsimusele, kas veidi vaesema 

elanikkonnal ja teatud jalatsitüüpide massilisel levikul on seos? Miks leitakse teatud 

jalatseid tunduvalt rohkem kui teisi? Miks on jalatsite kaunistamised ja parandused 

iseloomulikud vaid konkreetsetele tüüpidele? Kas kaunistusi saab seostada jõukama 
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inimesega? Need on küsimused, millele oma töös vastuseid otsin. 

Suurt rõhku olen pannud taldadele, mis lasevad teha demograafilisi üldistusi. Töö raames 

sai üle mõõdetud kõik tervema ninaosaga tallad. Arvestades võimalikke kokkutõmbeid, 

sain tulemuse, mida võrrelda teiste samalaadsete uuringutega. Tänu kokkutõmbemäärale 

suhtuvad mitmed uurijad taldadesse teatava reservatsiooniga. Peamiseks põhjuseks on 

mõõteeksimus, mistõttu arvatakse, et tulemustes ei kajastu tegelikkus. Siin oli väga 

suureks abiks Frencis Grew ja Margrethe de Neergaardi käsitlus Londoni keskaegsetest 

jalatsileidudest. Isegi kui ühe protsendi täpsusega pole võimalik mõõteeksimust tuvastada, 

on kokkutõmbemäär alati kindlates piirides ning üldjoontes tuletatav. Rolli mängivad nii 

maapinnas kui konserveerimisel tekkinud kokkutõmbe protsent. Esimene neist on tuletatud 

läbi eksperimentaalarheoloogia, teine aga sõltub konkreetsest konserveerimistehnikast. 

Loomulikult ei saa väita, et selle meetodi abil on võimalik tuvastada talla originaalsuurus 

mõne millimeetrilise täpsusega. Iseenesest ei olegi see mu eesmärk. Pigem on selleks 

saada üldsuurus, mille abil oleks võimalik eristada laste ja täiskasvanute jalatseid. Samuti 

on teatud piires selle abil võimalik teha vahet naiste ja meeste jalatsitel. 

Olen teadlikult töö jaganud mõtteliselt kaheks. Üks, mis põhineb kirjalikul materjali, teine, 

mis kasutab arheoloogilisi leide. Eesmärgiks on sümbioos, kus uuritakse nii protsessi kui 

selle protsessi tulemusel saadud materjali. Ma ei väida, et kasutatud arheoloogiline 

materjal on otsene viide konkreetsetele kingseppadele. Samas tuleb arvestada, et jalatsite 

valmistamisel tekkis suurem muutus alles 16. sajandi alguses ja keskpaigas. Varasem 

ümberpööramistehnika asendus liistu peal valmistatud jalatsiga. Seda muutust on pea 

võimatu täpselt dateerida. Pigem on see pikemaajaline protsess, mis ei juhtunud kõikjal 

üheaegselt. Olen veendunud, et kõik jalatsitüübid, mida töös kajastan, leidsid rohkemal või 

vähemal määral kasutust veel 16. sajandi jooksul. Seega, isegi kui me ei saa arheoloogilist 

materjali seostada ühe või teise kingsepaga, kannavad need endas tolleaegseid 

jalatsiideaale/-moodi ja tehnikalahendusi. 

Minu magistritöö ei valminud ilma välise abita. Siinkohal tahan ma jõupingutuste eest 

tänada nii Krista Sarve kui Andres Tvaurit. Eriti aga Krista Sarve, kelle õpetussõnad ja 

juhendamine muutsid nahast esemete segasena tundunud maailma hoomatavaks ning väga 

huvitavaks. Samuti tänan oma perekonda, kelle närvide arvelt selle töö kirjutamine aegajalt 

toimus. 
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1. LIHUNIKUD 

Keskajal olid mitmed käsitööharud omavahel tihedalt põimunud. Parema tervikpildi 

saamiseks tuleb uurida mitte ainult parkimist, vaid kogu naha töötlemisega seotud etappe. 

Nahaga tegelemise laiemat protsessi saab üldistades jagada kaheks. Esmalt toornaha 

muretsemine ja selle töötlemine, millele järgnes pargitud nahast esemete valmistamine ja 

nende müümine. Kogu protsessi algatajaks on lihunik, tänu kelle tegevusele sai 

võimalikuks kohaliku nahatööstuse varustamine toorainega. Teema uurimise peamiseks 

allikaks on Uus-Pärnu päruse- kui linnaraamat, kus on märgitud nii lihunikke kui 

karjamaid. Omaette allikaks on ka arheozoloogiline materjal, mis võimaldab paremini 

mõista ühe osa linnaelanike lihatarbimist. 

Keskajal Uus-Pärnus tegutsenud lihunike töökorraldusest on meil võrdlemisi vähe 

informatsiooni. Kui Tallinna lihunike kohta on teada tsunfti põhikiri ja liikmete arv, 

lihakarnide täpsed asukohad jms, siis Uus-Pärnu kohta selline info puudub või on lünklik. 

Lihunikutöö vajas ranget järelvalvet, kuna roiskunud või haige looma liha kasutamine 

toiduks võis põhjustada ohtlikke haigestumisi. Tänu sellele oli Tallinnas vastav amet 

kindlate määrustega reguleeritud juba 1340.–1350. aastatel (Kaplinski 1995, 226). 

Keskaegse Genti linna rae määruses oli kirjas parkali ja lihuniku omavahelist 

kaubavahetust sätestav klausel. Selle järgi tohtisid parkalid toornahka osta vaid lihaturult. 

Rangelt oli keelatud lihunikule altkäemaksu andmine, et see müüks haigete loomade nahku 

(Nicholas 1987, 277). Tallinnas oli loomulikult surnud või katkuhaige looma liha 

müümisel karistuseks tsunftist väljaheitmine. Vastavasisulist kontrolli pidid teostama 

kohalik tsunftivanem (Kaplinski 1995, 227). 

Kindlasti oli seadusi ka Uus–Pärnus tegutsenud lihunike tegevuse kontrollimiseks, kuid 

paraku pole säilinud ühtegi vastavasisulist kirjalikku allikat. Suurem osa materjalist hävis 

juba 1524. aasta tulekahjus ning aastal 1575 kui moskoviidid linna vallutasid (Põltsam-

Jürjo 2009, 24). 

1.1. Toornaha päritolu ja viited linnas tegutsenud lihunike kohta 

Linna käsitööline sai toornaha ilmselt kohaliku karja käest. Kõige selgem viide Uus-

Pärnus toimunud karjakasvatusele on linna idapoolsel küljel asunud Karja värav. Värav 

viis linnamüürist väljapoole jäänud Karja teele, mille ümbruses asusid linnaelanike aiad, 
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kus hoiti küttepuude tagavara, seal asusid küünid, tallid, kõrtsid ja saunad (Kivimäe, 

Kriiska 1998, 78–81, 88). Linnamüüri eest, Karja tänava ümbruses võis samuti leida 

mitmeid linnakodanike ühiskasutuses olevaid karja- ja heinamaid. Karjamaade 

paiknemisest annab hea ülevaate päruseraamat. Kui Peter Hake müüs 1535. aastal Heinrich 

van Lunenile kivist elumaja, kuulus selle juurde kaks aeda, millest üks asus Köismäel 

karjamaa juures. Või kui kullassepp Fabian Mediger võttis tulekahjus surma saanud 

Andres Pipari naise õe omale naiseks, lubas linna raad talle ühe aia väljapool linna, 

karjamaal, Karja tänava ääres (Kaplinski 1979, 18–20). See, et linnakodanikud kasvatasid 

linna ümber asuvatel heina- ja karjamaadel kariloomi, põllulappidel aiasaadusi (kapsad, 

herned, oad) polnud omane mitte ainult Uus–Pärnule, vaid ka teistele Euroopa linnadele 

Prantsusmaal, Saksamaal ja Hollandis (Hunt, Murray 1999, 135). Välistatud ei ole 

loomade pidamine ka linnamüüriga piiratud alal. Selgub, et linnas vabalt ringi jooksvate 

sigade, kitsede ja lammaste tõttu oli kiriku ümber ehitatud spetsiaalne tõke, et loomad 

kirikusse ja kirikuõuele ei pääseks (Põltsam–Jürjo 2009, 66). 

Nii nagu tsunfti põhikiri, pole täpselt teada ka 16. sajandil Uus–Pärnus üheaegselt 

tegutsenud lihunike arv. Päruseraamatu põhjal võiks oletada, et aastal 1543 tegutses linnas 

vaid üks lihunik. Lisades sellele linnaraamatus mainitud lihunikud, kerkib nende arv 

neljani – Merten, Wilhelm, Peter ja Michell Loysener. Viiendaks võib lisada nimeta 

lihuniku, keda mainitakse Nikolai kiriku kirikuraamatus. Mitu neist üheaegselt tegutses, 

jääb paraku selgusetuks. 

Üks võimalus on Uus-Pärnus üheaegselt tegutsenud lihunike arvu tuletada Tallinna 

samasisulise materjali baasil. 16. sajandil elas Tallinnas 7000–8000 elanikku. Lihunike arv 

küll kõikus, kuid kõige rohkem võis neid olla kuni 30 (Kaplinski 1995, 227). Seega oli iga 

lihuniku kohta 233–266 inimest. Samal perioodil elas Uus–Pärnus 600, eeslinnaga koos 

umbes 1100 elanikku (Kivimäe, Kriiska 1998, 80). Kui oletada, et üheaegselt tegutses 

linnas kolm kuni neli lihunikku, tulekski iga lihuniku kohta 275–366 inimest. Kõrvutava 

ning puhtalt illustratiivse näitena võiks tuua Prantsuse linnas Tolouse, kus aastal 1322 oli 

177 lihunikku ehk ümmarguselt üks iga 226 inimese kohta (Hunt, Murray 1999, 134). 

Hoolimata linna suurusest või lihunike arvust, oli kõigil kohustus järgida rangeid 

ettekirjutusi. Nii keelati aastal 1350. Genti käsitöölistel osta töödeldud ja töötlemata nahka 

linnast eemal asuvatest kloostritest, kuna see rikkus parkalite eesõigusi (Nicholas 1987, 

277). Isegi Tallinnas oli määrus, mille järgi pidi lihunik loomi muretsema esmalt 
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linnakarjase käest ning maale võis ta minna vaid tsunfti eriloal (Kaplinski 1995, 228). 

Eesmärk oli kindlustada linnale orienteeritud ning sellest lähtuv majandus, mis tähendas 

võõraste kaupmeeste tegevuse piiramist (Salzman 1945, 74–75).  

Mis puutub nahka kui jalatsite valmistamise materjali, siis olid keskajal nii Eesti aladel kui 

mujal Euroopas väga suured sarnasused. Uuringud on näidanud, et Lääne–Euroopas oli 

keskajal kõige levinumaks jalatsi valmistamise materjaliks veisenahk. Kui 13. sajandi 

keskpaiga Londoni jalatsileidudes domineeris veel lamba- ja kitsenahk, siis alates 13. 

sajandist asendus see veisenahaga (Grew 2006, 44). Erandiks jäid vaid katkiste jalatsite 

parandamise materjal ning paelad, milleks kasutati jätkuvalt lamba- või kitsenahka (Astill 

1993, 237). Veisenaha leviku põhjuseid on mitmeid, neist peamiseks on kvaliteet. 

Valikuvariantidest kõige tugevam ja vettpidavam, mis sobis ideaalselt jalatsite 

valmistamiseks (Goubitz 2007, 29). Inglismaal võis põhjuseks olla 13.–14. sajandil 

toimuma hakanud organiseeritud veisekarjade saatmine Londoni turule. Parkalid ja 

kingsepad ei pidanud enam leppima ülejäägi või madalakvaliteetse materjaliga (Grew 

2006, 46).  

Võimatu on öelda, millal ja kas taoline areng toimus ka Eesti ala linnades. Teada on, et 

1992. aastal Pärnus Uus 5/7 kaevamistel välja tulnud nahamaterjalis domineerisid kitse- ja 

veisenahad (Valk-Falk 1992a, 56). 14.–15. sajandisse dateeritud Munga tänav 2 kaevandist 

kogutud loomaluudest kuulus koguni 51% veisele. Liina Maldre arvates võis kitsede ja 

veiste kasvatamise eelduseks olla ka selleks sobilik mereäärne maastik (Maldre 1997, 99–

100, 121).  

Üldine sarnasus Lääne- ja Kesk-Euroopaga on ilmselt tingitud kuulumisest saksa 

kultuuriruumi. Antud mõju pole pelgalt oletuslik. Võrdluseks on  1989. aastal Leedus 

toimunud 13.–14. sajandisse dateeritud Kernavė linnalise asula arheoloogiliste kaevamiste 

nahaleiud. Neist kuulus 42,2% lambale, 39,3% veisele, 6,2% kitsele, 2,2% hirvele, 9,9% 

tundmatule loomale (Puškorius 2004, 115). Isegi kui tegu on vaid ühe kaevandi leidudega, 

mille põhjal ei ole võimalik teha kogu Leedu arheoloogilise naha kohta käivaid üldistusi, 

näitab see, et veisenaha kasutamine ei olnud kõikjal nii valdav ja samaaegne kui Lääne-

Euroopas. Leedu erandi üheks peamiseks põhjuseks ongi otsese lääne mõju puudumine, 

mis tingis tugevama traditsioonidest kinnihoidmise. 

Hoolimata asjaolust, et koduloomade nahk oli keskajal üldiselt kõige odavam, 
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kättesaadavam ja seega levinum, oli parkali toormaterjal ilmselt tunduvalt mitmekesisem 

(Põltsam 2002, 26). On tõenäoline, et mingil määra leidsid rakendust ka metsloomade 

nahad. Munga tänav 2 loomaluudest kuulus 99,6% imetajatele, neist vaid 0,2% 

metsloomadele. Number on küll väike, kuid ei välista selle nahatüübi hooajalist 

kasutamine (Maldre 1997, 100, joonis 1). Arvestades siinset kliimat, poleks karusnaha 

kasutamine jalatsite valmistamisel üllatav. Näitena võib tuua Tartust 1981. ja 1982. aasta 

arheoloogiliste kaevamiste materjali, kus oli suures koguses karunahka (Valk-Falk 1992b, 

23). Londonis on kaevandeid, mille leidudes on veise ja punahirve nahk koguselt 

samaväärne (Armitage, Butler 2005, 324–325). Veisenahk oli küll vastupidav ja veekindel, 

kuid ilma korraliku vooderduseta külma eest kaitset ei pakkunud. 

Olenemata loomaliigist oli toornaha muretsemine must töö, mille juures puututi kokku 

vere ja korjustega. Tänu sellele kuulus lihunikutöö väga tihti madalamate käsitööharude 

hulka. Uus-Pärnu kohta käiv kirjalik materjal näitab midagi muud.  

1.2. Lihuniku sotsiaalne positsioon 

Lihunike sotsiaalne staatus oli piirkonniti erinev ning sõltus paljudel juhtudel konkreetsest 

linnast, selle suurusest ja tähtsusest. Mitmel pool kuulusid lihunikud keelatud ametite 

loetellu, puutudes kokku vere, korjuste ja mustusega (Luik 2009, 56). Siinkohal pole 

erandiks ka Tallinn, kus lihunikud kuulusid Oleviste gildi ehk madalamasse seisusesse. 

Uus-Pärnus seevastu polnud see amet nii taunitav ning ei kujutanud väga suurt takistust 

ühiskonnaredelil edasi jõudmisel. Selle tõestuseks on Michell Loysener – lihunik, kes 

tegutses Uus-Pärnus 16. sajandi I poolel. Talle kuulus raehärra Peter Helwichi kinnistu 

taga, väikeses tänavas asunud puust elumaja köetava kivist kambriga (joonis 1) (Kaplinski 

1979, 76). Michell Loyseneril oli kaks poega, kes mõlemad olid rae ametis. Ühest pojast, 

Jacob Loysenerist sai aastal 1566 Uus-Pärnu raehärra, teisest pojast, Antonius (Tonnies) 

Loysenerist Kuressaare bürgermeister (Põltsam-Jürjo 2009, 294–295). Ühiskonnaredelil 

edasijõudmisest räägib seegi, et lihuniku poeg Jakob Loysener abiellus raehärra Peter 

Helwichi tütrega (PA, 229, nr 167). Sellele lisaks oli perekond seotud kullassepp Fabian 

Medigeriga, kelle sugulussidemete kohta on märgitud swager ehk õemees. Seega võis 

Mediger olla abielus Michell Loyseneri tütrega, või oli Tonnies Loysener abielus Medigeri 

õega (PA, 222, nr 151). Kuigi pole tõendeid, et pojad ise kunagi lihunikuametit pidasid, on 

taoline sotsiaalne tõus siiski märkimisväärne. Seda eriti ühiskonnas, kus lihunikke pigem 
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madalamasse seisusesse paigutati. 

 

Joonis 1. Lihunikele ja kingseppadele kuulunud kruntide asukohad. Värvilised kastid 

näitavad päruseraamatus ära märgitud krunte, ringid osade kruntide oletuslikku 

asukohta. 

Teisalt viitab lihunike sotsiaalsele positsioonile nende elamute paiknemine linnaruumis. 

Näiteks 1520. aastatel elas Uus-Pärnus turuplatsi juures lukksepp Hinrick Gude, kelle 

lähedal oli elanud lihunik Merten. Samas selgub, et ühe lihuniku elamu paiknes sootuks 

Nikolai kiriku peasissekäigu vastas (joonis 1) (Põltsam-Jürjo 2009, 272). Tegu oli Uus–

Pärnu peakirikuga, mille lähedal asunud eluase võis olla taskukohane vaid varakamale 

linnakodanikule. Lihuniku elukoht turuplatsi juures näitab samuti vastava käsitööharu 

esindajate kõrget sotsiaalset staatust. Turg oli ju keskaegse linna keskpunkt, kus toimus 
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kogu linnasisene kauplemine. Lihunik Peter elas aga Pühavaimu tänavas, kuhu hiljem kolis 

köösner Mattis (PA, 331, nr 80). 1570. aastatel tegutses Uus-Pärnus veel lihunik Wilhelm, 

kuid paraku jääb tema elukoht selgusetuks. Teada on vaid, et talle kuulus aed Tewes Wente 

aia juures (PA, 254, nr. 223). 

Sarnasusi võib leida 15. sajandi Inglismaalt, kus naha ja lihaga tegelevad käsitööliseid olid 

võrdlemisi heal järjel. Viimase näol oli tegu käsitööharuga, mis tõi sisse kaks korda 

rohkem kui vilja müümine. 1440. aastatest pärit maksuregistrid näitavad, et lihunike 

sissetulek oli lausa neli korda suurem kui pagaritel (Bailey 2010, 267–268). Samuti tõstis 

nende aastast sissetulekut loomadelt saadud toornaha müümine (Cherry 1991, 295), mis 

14. sajandil käis 95% ulatuses läbi kohaliku lihuniku (Kowaleski 2002, 300). 

Kindlasti oli linnas prestiižseid ja vähemprestiižseid ameteid. Ometi jääb selgusetuks, kui 

suur oli nendevaheline ühiskondlik lõhe või tõrjutus. Oletuse tegemist raskendab ühelt 

poolt keskaegne vaade, mille kohaselt kuulub lihunikutöö oma räpasuse tõttu madalamale 

astmele. Teiselt poolt aga mitmed tõendid edukatest lihunikest või nende poegadest. Aga 

on see Uus-Pärnu kontekstis üldse määrav? Kas Uus-Pärnu taolises väikelinnas on üldse 

võimalik tõmmata väga selge joon sotsiaalselt tähtsate ja mittetähtsate käsitööametite 

vahel? Isegi kui mingil määral esines sotsiaalset kihistumist, siis elukohtade paiknemist 

ning karjääriredelil märkimisväärse tõusu tegemist see ei takistanud. 
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2. PARKALID 

2.1. Parkimise tööprotsess 

Eesti ala oli 15.–16. sajandil suurel määral mõjutatud saksa kultuuriruumist ning sealt 

tulnud kaupmeestest ja käsitöölistest. Tänu sellele võib Uus-Pärnus rakendatud 

tööprotsessi seletamiseks kasutada nii Inglismaa kui Saksamaa samasisulist materjali. Uus-

Pärnu puhul on probleemiks materjali vähesus. 16. sajandil hävis tulekahjudes suur osa 

linna varasemat perioodi kajastavast dokumentatsioonist, mistõttu tuleb põhineda 

kaudsetel viidetel.  

Lähtudes keskaegsetest tööpõhimõtetest oli parkimine pikaajaline protsess, mis võis kesta 

kuni kaks aastat. Selle aja vältel läbis nahk mitmeid töötlusetappe, mis pidid tagama 

tulevaste jalatsite algmaterjali hea kvaliteedi. Esmane ülesanne oli naha pesemine verest, 

sõnnikust ning võimalikust lihuniku poolt kasutatud soolast. Naha pesemine toimus 

reeglina läheduses asuvas jões, mis tõi sageli kaasa teiste veekogu kasutavate elanike 

pahameele.  

Pesemisele järgnes naha töötlemine, mis nägi ette karvade eemaldamist ilma, et nahk 

liigselt kahjustada saaks. Kõige lihtsama ja levinuma meetodiga rulliti toornahk kokku nii, 

et karvkattega kaetud pind jäi sissepoole. Järgnevalt hoiti seda soojas, kindla ja 

kontrollitud temperatuuriga keskkonnas, kuni karvajuur mädanema hakkas ning karv 

osaliselt eemaldus. Alternatiivne meetod nägi ette naha leotamist leeliselises vedelikus, 

mis koosnes veega segatud saarepuu koorest või lubjast (Cherry 1991, 296). Puukoor koos 

seemnete, lehtede ja juurtega olid olulisteks toornaha töötlemise vahenditeks, mis muutus 

domineerivaks 12. sajandil. Kõige efektiivsem oli tanniinisisaldusega tammekoor, mis aga 

ei välistanud teiste koorte samaaegset kasutamist (Sarv 2006a, 31). Inglismaal kestis 

tammekoore abil parkimine vähemalt 16.–17. sajandini (Grew 2006, 46), Tallinnas oli see 

valdav kohati kuni 18. sajandini (Kaplinski 1995, 222). 

Karvade osalise eemaldumise järel asetati nahk puidust alusele (Cherry 1991, 296). 

Keskajast pärit joonistustel kasutavad parkalid nuga, mille mõlemas otsas on käepide. 

Mööda naha pinda tõmmates eemaldati nahalt üleliigsed karvad ja liha (joonis 2). Kui 

karvad olid eemaldatud, toimus naha järjekordne pesemine. Esmalt leotati nahka soojas 

leotises, mis koosnes lindude või koerte väljaheidetest. Protsessi eesmärk oli nahale 
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kogunenud lubja eemaldamine. Ühtlasi andis see nahale pehmema ja vastupidavama 

struktuuri. Ühe võimalusena toimus naha pesemine kääritatud odra või rukki leotises, 

millele oli lisatud uriini või vanaks läinud õlut (Cherry 1991, 296). 

Pestud nahad asetati tünnidesse, mis täideti veega segatud tammekoore leotisega (joonis 

3). Selles hoiti nahku kuni üheksa kuud, vahel lausa kaks aastat. Parkimisele kulunud 

tegelik aeg sõltus nii naha paksusest, selle iseärasustest, parkimiseks kasutatud ainetest kui 

klimaatilistest tingimustest. Omaette mõjutajateks olid reeglid ja nõuded, mis kogu 

protsessi reguleerisid.  

Protsessi pikkust mõjutasid paikapandud reeglid ja nõuded. Inglismaal tegutsenud parkalid 

pidid andma vande, et nad ei müü vähe või halvasti pargitud nahku. Müüdavad nahad 

pidid viimase etapina parklahuses olema vähemalt ühe aasta ja ühe päeva. 1563. aasta 

seadus nägi ette, et jalatsite välistallad pidid parkimislahuses olema minimaalselt kaksteist 

kuud, jalatsi ülemised osad aga üheksa kuud (Cherry 1991, 297). Kuna on teada, et 

vähemalt Põhja- ja Lääne Euroopas oli naha parkimises väga palju ühiseid jooni, pole 

välistatud, et taolised korraldused ning nõuded leidis rakendust ka Eesti alal asunud 

linnades.  

2.2. Parkalite töökorraldus 

Naha parkimine oli keskajal väga oluline käsitööharu. Muutlikus kliimas oli hea ja 

vastupidav jalats väga oluline, mis aga omakorda sõltus hästi ning elastseks pargitud 

toornahast. Keskaegsed jalatsid ei pidanud väga kaua vastu, ning parkali ja kingsepa 

toodangu vastu oli pidev nõudlus.  

13.–17. sajandi jooksul ei toimunud parkimises palju muutusi, mistõttu leidsid väga suurel 

alal võrdlemisi pika aja jooksul rakendust ühed ja samad tehnoloogilised lahendused. 

Viimased saab jaotada kaheks – ühed, mis kasutasid mehhaanilisi vahendeid, teised, kus 

rakendati vaid inimtööjõudu. Parkimisprotsessi mehhaniseerimine tähendas veejõul 

töötava suruveski kasutamist, mis võeti Euroopas laialdasemalt kasutusele 12. sajandil 

(Cherry 1991, 300). Tallinnas asunud suruveskit mainitakse juba 14. sajandil (Põltsam-

Jürjo 2009, 277). Tegemist oli tehnoloogilise uuendusega, mille eesmärgiks oli efektiivsem 

puukoore purustamine. Neile vastandusid vähemefektiivsed töökojad, kus asukoht nii suurt 

rolli ei mänginud. Töö tehti käsitsi, mis kokkuvõtlikult tähendas tunduvalt suuremat 
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ajakulu ja lisatööjõudu (Sarv 2003, 336). Siinjuures on ekslik oletada, et veekogu 

olemasolu tähendas selle automaatset ärakasutamist. Isegi Lüübekis, mis asus veekogu 

ääres ei kasutatud 15. sajandi teisel poolel veskit (Põltsam-Jürjo 2009, 277). Sarnaseid 

näiteid on teada Inglismaalt. Northamptonis kasutati vee hankimiseks kaevu, kuigi jõgi 

asus vaid 120 m kaugusel (Cherry 1991, 296–297). Ilmselt oli tegemist madala 

produktiivsusega töökodadega, ning suurem osa pargitud nahast osteti mujalt sisse (Astill 

1993, 293). Samuti võis see olla seotud määruste ja ettekirjutustega, mille eesmärk oli 

vältida veekogu pikemaajalist ekspluateerimist ja reostamist.  

Teine võimalus on parkimistöökodasid jagada linnasisesteks ning -välisteks. Parkimise 

linnamüüridest väljatõrjumise üheks peamiseks põhjuseks oli naha esmasel puhastamisel ja 

hilisemal töötlemisel leviv hais (Põltsam-Jürjo 2009, 277). Teine põhjus võis seisneda 

tehnoloogias ehk parkimistöökoja vajaduses paikneda veekogu lähedal. Samuti võimaldas 

linnast väljas asuv töökoda lihtsamalt muretseda tööprotsessis hädavajalikku tammepuu 

koort (Kowaleski 2002, 302). Kolmandaks põhjus võis olla seotud hügieeniga. On fakt, et 

linnas sees paiknenud parkimistöökoda reostas linnaruumi ning võis pikapeale kujutada 

potentsiaalseks terviseriskiks. Neljandaks tuleb arvestada ala ning selle suurust, mis oli 

vajalik parkimistöökoja tegutsemiseks. Nõudluse kasvades muutus üha suuremaks 

tootmisala ning nn mõjusfäär, mille parkimistöökoda enda alla hõlmas. 

Laienemistingimuste puudumine või takistamine võis lõppeda parkimistöökoja kolimisega 

linnast välja. Probleemidest hoolimata ei tuleks parkimist vaadelda kui rangelt linnavälist 

tegevust. Hollandis viidi 2009. aastal läbi uuring, mille eesmärgiks oli tuvastada 

olulisemate keskaegsete käsitööharude paiknemist linnaruumis. 16. sajandi alguse 

maksuregistrid näitasid, et kõigist linnas esindatud käsitööharudest oli nahatöötlejad 5,5%, 

16. sajandi keskel 6,5%. Vaatamata kõigele asusid erinevad nahale spetsialiseerunud 

käsitööharud (parkalid, kingsepad, nööritegijad, sadulsepad jne) turuplatsi ümbruses 

paiknenud väga tiheda asustuse ja läbitavusega tänavate ääres (Craane 2009, 12). On teada, 

et Tallinnas oli isegi 18. sajandil vähemalt 9 linnas sees paiknenud parkimistöökoda. Rae 

reeglite kohaselt ei tohtinud nahku kuivatada vaid Raekoja läheduses või turule paigutatud 

kalalettidel. Muus osas oli linnasisene parkimine üsna tavaline nähtus (Kaplinski 1995, 

222).  

Erinevaid argumente ja põhjuseid uurides jääb mulje, et parkimistöökoja asukoht sõltus 

suuresti konkreetsest linnast, selle elanikest ning võimalustest. Levinud arusaama, et naha 
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parkimine toimus üldjuhul linnast väljas tuleks suhtuda ettevaatlikult ning mitte kui reeglit. 

2.3. Parkimisest keskaegses Uus-Pärnus   

Parkimistööga saab Pärnu arheoloogilises materjalis seostada vähemalt kahte kaevandit. 

Üks neist asub aadressil Uus tänav 5/7, teine aadressil Uus tänav 9. Tegemist on kahe 

kõrvuti paikneva krundiga, kus meid huvitavad asustuskiht on dateeritud 14.–16. 

sajandisse. Pole välistatud, et kahe kinnistu leiud tähistavad üht tervikprotsessi. Krundilt 

Uus tänav 5/7 leiti 1992. aastal köösnerile omistatus eluase. Päruseraamatu andmetel oli 

seal elanud köösner Mattis (Kaplinski 1979, 71–72). Endel Valk-Falk oletas nahaleidude 

ning suure sõnnikukihi tõttu, et krundil võis paikneda parkimistöökoda. Antud kaevamistel 

parkimistünni leida ei suudetud. Küll aga leiti kõrvuti redeli ja kanderaamiga võimalik 

naha venitamiseks või töötlemiseks mõeldud ristkülikukujuline aukudega puidust alus 

(Vunk 1994, 63, 66). Sarnane alus on leitud Soomest 1975. aasta Turu Vähä-Hämeenkatu 

13b krundi kaevamisel. Laud oli 58 cm laiune ja 10 cm paksune ning seda ümbritses paks, 

suure karvasisaldusega ladestus. Kiht, millest laud ja karvad välja tulid dateeriti 15.–16. 

sajandisse (Harjula 2008, 136–137).  

Aastal 2003 toimusid päästekaevamised Uus tänav 9 hoovis. Muu leiumaterjali seas tuli 

kaevamiste käigus välja vähemalt kahe vitsaga seotud ning 2 m läbimõõduga puidust tünn 

(foto 28). Konstruktsioon oli säilinud pisut üle poole ulatuse ning selle all oli 10 cm 

läbimõõduga ümarpuidust sillutise jäänused. Nii nagu Uus tänav 5/7 leitud köösneri 

eluase, dateeriti ka tünni paigaldamisega seonduv kiht 14.–16. sajandisse (Saluäär 2003b, 

4-5). Seega on võimalik oletada, et antud tünni näol on tegu leiuga, mida otsiti juba 1992. 

aasta kaevamistel. Viimast kinnitab nahajääkide osakaal Uus tänav 9 kaevandis. 

Kaevamiste käigus korjati 228 nahast eseme katket, millest 78% moodustas töötlemisel 

tekkinud jääk (Saluäär, Russow, 2004, 181). 

Parkimistünne on samuti teada Turust, kus 2008. aasta seisuga oli leitud vähemalt üheksa 

14.–17. sajandisse dateeritud parkimistünni. Reeglina olid tünnid keskmise läbimõõduga 

80–150 cm. Parkimine oli pikaajaline protsess, mistõttu olid tünnid püsiva asukohaga ning 

osaliselt maasse süvendatud (Harjula 2008, 136). Tünnide suurus sõltus pargitava naha 

hulgast. Nõudluse suurenemine tingis kasvava tootmise ning parkimiseks mõeldud naha 

hulga suurenemise. Kui Soomest ja Eestist on teada kuni kahemeetrise läbimõõduga tünne, 

siis Inglismaal olid need tunduvalt suuremad. Bermondsey piirkonnas leiti parkhoovi 
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kaevamisel maasse süvendatud auk, mille läbimõõt oli 3–4 m ja sügavus 1,3 m. Kuigi 

rajatise puitkonstruktsioonid polnud säilinud, viitas parkimisele auku täitnud kustutatud 

lubja ning lamba- ja veiseluude kiht. Lisaks eelpool mainitule leiti uuritavalt alalt arvukalt 

auke, mille sisse oli asetatud puidust tünn. Ümmarguste anumate kõrval leiti kaevamiste 

käigus veel mitu nelinurkset puidust kasti. Kõige suurema mõõtmed olid 4  2 m, ning olid 

arvatavasti mõeldud veisenahkade parkimiseks (Heard 2000, 141–143). 

Sarnaseid tünne ja kaste võidi kasutada teisteski käsitööharudes, kuid nende seest või 

lähedusest leitud lubi, loomaluud ja -karvad on otseseks viiteks nendes aset leidnud 

parkimisele (Metsallik 1995, 31). Sarnase olemusega kaste on leitud Tartust nii Ülikooli 9 

ja Raekoja plats 12 hoovist (Aun 1998, 131) kui Küüni tänav 3/5 (Tvauri 2003, 177). 

Erinevalt kingsepatööst, pole parkimistööga võimalik seostada väga palju spetsiifilisi 

tööriistu. Välja võib tuua vaid kahe käepidemega koorimisnoa. Samuti on võimalik, et 

parkal kasutas oma töös luust noalaadset tööriista (Luik 2009, 59). Paraku jääb taolise 

tööriista otstarve ning rakendusmeetod selgusetuks. Arheoloogilise ja kirjaliku materjali 

põhjal võib väita, et Uus-Pärnus oli esindatud nii linnaväline kui -sisene parkimistöökoda. 

Esimesele viitab päruseraamat, teisele Uue tänava arheoloogilistel kaevamistel leitud 14.–

16. sajandisse dateeritud köösneri eluase ning selle läheduses paiknenud puidust tünn. 

Viimastest oli juttu eespool. Siinkohal on oluline välja selgitada, kas tegu võis olla 

üheaegse või kahe teineteisest eraldi paiknenud tootmisüksusega. 

2.4 Parkimine linnamüürist väljaspool 

Erinevalt linnasisesest tootmisest puudub linnamüüridest väljapoole jäänud 

parkimistöökoja kohta igasugune arheoloogiline materjal. Õnneks tuleb appi päruseraamat, 

kus on viide sellele, et parkhoov asus Reperbahn’il ehk Köismäel. Näiteks Hermann 

Westerholtile kuulus kaks aeda, millest üks asus parkkoja taga Peter müürimeistri aia 

juures. Samas selgub, et Peter müürimeistri aed asus Köismäel (Kaplinski 1979, 70, 75). 

Viimase täpne asukoht on paraku teadmata. Vihjeks on linnaelanike kruntide juurde 

kuulunud ajad ja karjamaad. 1544. aastal ostis Johann Bachem maja, mille juurde kuulusid 

viljapuu- ja kapsaaed, puukuur, kõrtsimaja, küün ja saun, mis kõik asusid Köismäel 

(Kaplinski 1979, 33). Samas selgub, et Karksi foogti Melcher van Galeni õueväravate 

vastas asus kivist elumaja koos poodide, kiviaitade, tallide ja kõrvalhoonetega. Selle maja 

andis Daem van dem Braem oma õetütrele Gretke Derrele, kes abiellus Nicolaus 
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Barenfeldiga. Kaasavaraks saadud maja juurde kuulus üks aed Köismäe taga härra Johann 

van Linthemi ja härra Hinrich Kallenberchi aedade vahel (Kaplinski 1979, 9, 17–18, 38). 

Köismäe asukoha võib seega paigutada Karja tänava äärde, linnaelanike aedade ja 

karjamaade lähedusse. 

Ei saa välistada võimalust, et parkimistöökoja asumine linnast väljas võis olla seotud linna 

elanikkonna ja territooriumi suurenemisega. Varasemalt eeslinnas paiknenud käsitööalad 

sattusid ühtäkki linnaruumi. Selle küsimusele vastamine on keeruline ning eeldab selget 

ülevaadet linnalise asula tekkimisest ning arenemisest. Kui võtta aluseks Uus-Pärnu, siis ei 

ole mingeid märke, mis laseks oletada seost linnaruumi liikumise ja parkimistöökoja 

asukoha vahel. Isegi kui 16. sajandil toimunud tulekahjude tõttu tegi linn siseselt läbi 

mitmeid ruumijaotusi, püsisid linna üldised piirid suuremate muutusteta. Linn laienes 

märkimisväärselt alles 17. sajandil, mil seoses bastionaalvööndi rajamisega kogu varasem 

linnakindlustus ümber ehitati. Seega, kui parkimistöökoda asus enne 17. sajandit eeslinnas, 

siis läbi eelpool toodud arengustsenaariumi see linnaruumi sattuda ei saanud. 

Nagu mainisin, on taolise liikumise tuvastamine keeruline. Seda on võimalik vaadelda vaid 

olukorras, kus on teada linna areng läbi sajandite. Samuti selged viited erinevate 

käsitööalade paiknemise kohta linnaruumist väljas. Kui Tallinnas, Turus, Londonis ja 

mitmetes teistes Euroopa linnades paiknesid parkimistöökojad linnasüdames juba 13.–14. 

sajandil, on välistatud, et selle põhjuseks oli linna järk-järguline laienemine (Kaplinski 

1995, 222; Harjula 2008, 136–137; Cherry 1991, 301–302; Craane 2009, 12). Uus-Pärnu 

kontekstis on võimaluseks, et parkimisprotsess jagunes kaheks. Nahkade pesemine toimus 

jõe läheduses asunud parkhoovis, edasine töötlemine aga linnas sees asunud tööruumides. 

Nii nagu Uus-Pärnus välja kaevatud köösneri elamu puhul, võis ka kingsepp–parkali 

töökoda ebameeldiva lõhna leviku takistamiseks asuda maa sisse kaevatud ning muust 

keskkonnast eraldatud keldrikorrusel. Taoline linnas sees paiknenud parkimistöökoda oli 

ideaalne koht väiksemas koguses toornaha töötlemiseks. Sellega likvideeriti üks peamistest 

põhjustest, miks parkimine reeglina linnast väljas asus. 

Arvan, et kuna kõik hetkel teada olevad arheoloogilised ja kirjalikud viited parkimisele on 

dateeritud 14.–16. sajandisse, oli linnas ja linnast väljas paiknenud tegevus omavahel 

tunduvalt rohkem seotud kui me esialgu arvasime. Ükskõik millises ulatuses naha 

parkimine eeldas suurt tööpinda, mistõttu ei saanud parkal tegutseda vaid oma kodus 

asunud tööruumi piirides. Mingil määral toimus naha parkimine linnas sees, kuid protsessi 
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põhirõhk, nahkade pesemine ja puhastamine toimusid Köismäel asunud parkhoovis. Teine 

võimalus võtab ühelt poolt aluseks arheoloogilise materjali ning teiselt poolt Uus-Pärnu 

päruseraamatu. Kaks sajandit on piisavalt suur ajavahemik, mille käigus võis kohalikule 

turule orienteeritud väiketootmine asenduda osaliselt välisturu nõudlusele orienteeritud 

suurtootmiseks. Kindlasti andis sellele tooni kasvav populatsioon, mistõttu on loogiline, et 

parkimistöökoda kolis või oli sunnitud kolima linnamüüridest väljapoole. Protsessi võisid 

algatada väga erinevad probleemid, olgu selleks suurema tootmisala vajadus, leviv hais või 

töö efektiivsemaks muutva suruveski kasutusele võtmine. 

2.5. Parkimise spetsialiseerumine 

Omaette küsimus on parkali kui eriala väljakujunemises. Uus-Pärnu kirjalike allikates 

puudub igasugune viide taolise spetsialiseerumise kohta (Põltsam–Jürjo 2009, 260, 277). 

Nahaga tegelevatest käsitööharudest on mainitud vaid kingseppi, köösnereid, 

kukkurseppasid ja pistelmaaker (Kaplinski 1970, 70; Põltsam–Jürjo 2009, 268). Alles 16. 

sajandi teisel poolel tuleb rae protokolliraamatutest välja, et linnas tegutses 

seemisnahaparkal. Ühest küljest on see huvitav, sest nii Tallinnas kui Riias toimus see 13. 

sajandil. Viimase raad andis juba 1250. aastal välja korralduse, millega kingsepp tohtis 

parkida vaid oma tarbeks. Sellest tulenevalt pidi 13. sajandil Riias olema vaid üksnes naha 

parkimisele spetsialiseerunud käsitööharu (Kaplinski 1995, 222). Teisest küljest ei ole 

eraldi parkali puudumine üllatav. Tallinna ja Riia kõrval oli Uus-Pärnu väikelinn. 

Tootmismahud olid samuti väiksemad, mis tähendas, et parkimisega tegelesid kõik nahaga 

tegelevad käsitöölised.  

Ka Janne Harjula arvates tuleb arheoloogilise naha uurimisel arvestada võimalusega, et 

väikelinnas ei tegelenud parkimisega mitte üksnes kingsepad, vaid ka teised nahaeriala 

käsitöölised – sadulsepad, vöömeistrid (Harjula 2008, 135). Tegemist võis olla nähtusega, 

mis leidis rakendust vaid väikestes linnades, sest Tallinnas oli puukoorega parkimine kuni 

17.–18. sajandini pea täielikult kingseppade tsunfti monopol (Kaplinski 1995, 222). 15. 

sajandi Northamptonist on teada lausa seadus, mis keelas tegeleda kõigi nahaprotsessi 

erinevate etappidega. Lihunik ei tohtinud olla parkal, parkal ei tohtinud olla kingsepp jne. 

Spetsialiseerumise taset näitab seegi, et 14.–16. sajandil oli Yorkis kokku vähemalt 14 

nahaga tegelevat käsitööharu – parkal, nülgija, kingsepp, raamatuköitja, sadulsepp ning 

kinnaste, vestide, pärgamendi, rakmete, pudelite, pandlate, mõõgatupe ja nahast kottide 
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tegija (Mould, Carlisle 2003, 3223). Spetsialiseerumine toimus lausa parkalite eneste seas. 

Võimalik eristada vähemalt 3–4 eri tüüpi parkalit, kellel kõigil oli erinev töökohustus ja -

vahendid (ingl. k. tanner, currier, whittawyer). Näiteks tanner tohtis parkida vaid veise 

nahku. Lamba, kitse, hirve, hobuse ja koera nahku võis töödelda vaid selleks 

spetsialiseerunud parkal ehk whittawyer (Cherry 1991, 298–299). 

2.6. Parkali sotsiaalne positsioon Eesti ja Lääne-Euroopa võrdluses 

Hoolimata sellest, et nahk oli keskajal väga oluline materjal, ei kajastunud see alati 

jõukuses või sotsiaalses positsioonis. Eriti ilmekalt näitab seda väikelinnade gildistruktuur, 

kus parkali ametit seostatakse pigem vähem prestiižsete käsitööharudega. Nii kuulusid 

Tallinna 14.–15. sajandil tegutsenud köösnerid ja parkalid linna vähemtähtsasse Püha 

Olavi Gildi (Kaplinski 1995, 249–250). 16. sajandi kuulusid Uus–Pärnus parkimisega 

tegelenud kingsepad koos suurem osa teiste käsitööharudega Püha Maarja–Magdaleena 

Gildi, vaid kullassepad ja habemeajajad olid nö sotsiaalselt tähtsama Suurgildi liikmed. 

Uus–Pärnu väiksusest tingituna on suur tõenäosus, et suurele linnale iseloomulikku 

spetsialiseerumist ning käsitööharude väga märkimisväärset sotsiaalset eristamist ei 

toimunud. Võisid küll olla tähtsamad ja vähemtähtsamad tegevusalad, kuid vaevalt nende 

vaheline sotsiaalne lõhe väga määrav oli. Pigem võis esineda kisklemisi käsitööliste ja 

kaupmeeste vahel. Naha töötlemisega tegelevate käsitööliste sotsiaalset positsiooni 

võrreldes kaupmeeste ametiga ilmestab kõige paremini Balthasar Russowi kirjapandu. 

Kroonik kirjeldab ühte taolist nö seisustevahelist riidu. Säärane ja sarnane vastuolu ja riid 

tekkisid sel ajal Liivimaa linnades ka kaupmeeste ja käsitööliste vahel. Nii oli samuti 

nende naiste ja tütarde riiete pärast suur vaen ses mõttes, et naine ei tohiks teise naisega 

ühte moodi riides käia. Ja kui kord ühe Tartu köösneri tütar oli end kaupmehe tütrega 

võrdselt ära ehtinud ja kirikusse läks, siis määrati mõningaid linnasulaseid Tartu rae poolt 

teda varitsema. Ja kui aus vaene tüdruk kirikust välja tuli ja midagi paha ei aimanud, siis 

kargasid linnasulased välja ja röövisid temalt ta ehted ja häbistasid teda nõnda kõikide 

nähes (Russow 1993, 76). 

Seevastu suurtes Põhja- ja Lääne–Euroopa linnades, kus linnaelanike arv aina suurenes 

ning naha kui materjali tähtsus aina kasvas, tõusid parkalid sotsiaalsel redelil üha 

kõrgemale. 1381. aastal Oxfordis läbi viidud maksukogumise andmed näitasid, et 

parkimine oli tunduvalt tulusam tegevus kui kingsepatöö. Nahaga tegeles seal kokku 99 
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majaomanikku ning 16. sajandiks oli nahkade töötlemine tõusnud rätsepate ja ehitajate 

kõrvale, olles nii üks kõige esinduslikum käsitööharu linnas. Yorkis seevastu tegeles 13. 

sajandil nahaga koguni 30% kõigist linna vabameestest (Cherry 1991, 308–309). Teemat 

on majandusajaloo kontekstis põhjalikumalt uurinud J. F. Pound, kes Norwichi näitel toob 

välja 16. sajandi II poole kuni 17. sajandi II poole vabameeste hulga konkreetses 

käsitööharus. Perioodil 1551–1575 tegeles Norwichi 1074 vabamehest nahaga 135. 

Vahemikus 1576–1600 oli vastav suhe 1108/166, 1601–1625 1452/178, 1626–1650 

1559/196 (Pound 1981, 56, tabel 4). Joonistub välja struktuur, kus nahaga tegelevate 

käsitööliste hulk kasvab samas tempos populatsiooni suurenemisega. 

Parkalite olulist rolli linnas ning nende kõrgem sotsiaalset taset on võimalik jälgida ka 

Belgias asuvas Genti linnas. Kuni 13. sajandini ühes suurimas Euroopa linnas eristus 

perioodil 1302–1390 ühtekokku seitse nahaga tegelevat tsunfti, millest uute jalatsite 

valmistajad olid kõige suurema liikmeskonnaga. Kui viimasesse kuulus vähemalt 86 liiget, 

siis teistesse nahaga tegelevatesse tsunftidesse keskmiselt 62–67 liiget. Vaid parkalite 

tsunft oli veidi suurem, kuhu kuulus kuni 75 liiget. Nahaga tegelevatest tsunftidest ei olnud 

parkalid kõige suurema liikmeskonnaga, küll olid nad aga kõige prominentsemad. 

Viimasele viitab tõsiasi, et linna raes kuulus neile järjepidevalt üks või mitu olulist kohta. 

Kindlasti oli nende mõju ning tähtsus tingitud sellest, et just nemad varustasid teisi nahaga 

tegelevaid käsitööharusid ja seega kogu linna töödeldud nahaga. Parkalite kõrget 

sotsiaalset taset näitab seegi, et 1385. aastal oli parkali õpipoisiks nooruk, kelle isale 

kuulus linnas ja eeslinnas mitu olulist krunti. Noormehe eest oli varasemalt hoolt kandnud 

kullaseppade tsunfti vanem ja õllepruulijate tsunfti vanem. Jõukad linnakodanikud tahtsid 

oma pojad anda just kõige esinduslikemate gildide õpipoisteks, kuhu kullaseppade ja 

õllepruulijate kõrval kuulus parkalite tsunft (Nicholas 1987, 276). 

Uus-Pärnu väiksuse tõttu on seda võimatu võrrelda mõne juba keskajal suure ja olulise 

linnaga. Samas annab taoline võrdlusmoment hea võimaluse jälgida, milline oli erinevus 

nii parkali sotsiaalses positsioonis kui käsitöölise hindamises ühiskonnas. Teema 

lahkamise üheks suurimaks probleemiks on kindlasti Uus-Pärnu kohta käiva kirjaliku 

materjali puudus, mis ei võimalda saada head ülevaadet sellest, milline oli kingsepa, 

parkali ning köösneri omavaheline seos. Samuti puudub igasugune ülevaade sellest, 

milline oli vastavate käsitööliste tähtsus linnaühiskonnas. Lisainfot ei anna ka käesolevaks 

hetkeks teostatud arheoloogilised kaevamised, mis kohalikku parkimist kui käsitööharu 
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vaid minimaalselt seletavad. 

2.7. Nahk kui ekspordiartikkel 

Parkimise ulatuse üheks olulisemaks väljaselgitamiseks on tuvastada, kas nahatöötlemine 

toimus vaid linnaelanike tarbeks, või oli tootmine osaliselt suunatud välisturule. Ükskõik 

milline viide linnast väljaveetava naha kohta, tähendab, et parkimine oli suuremahuline 

protsess, mis eeldas seniarvatust tunduvalt laiemat töötlemisala. 

Tootmise käigus tekitati teadlikult naha ülejääk, mis võimaldas neid müüa välisturule. 

Mida suurem linn, seda suurem oli nõudlus jalatsite ning teiste nahast esemete järele. Üha 

kasvava populatsiooniga linnades ei suutnud kohalikud parkalid tagada pideva naha 

olemasolu, mis viis selle kokkuostmiseni väiksematest linnadest. Inglismaal käidi 

toornahka ostmas 20–25 km kauguselt, Lincolnshires lausa 75–80 km kauguselt 

(Kowaleski 2002, 303–304).  

Oma olemuselt oli keskaegne ja varauusaegne Uus-Pärnu kaubalinn, kus mängis olulist 

rolli mereäärne asukoht. Välja veeti põhiliselt kohalikke põllumajandussaadusi (rukis, 

oder, linnased), 16. ja 17. sajandil kujunes oluliseks väljaveoartikliks pargitud loomanahad. 

Tegemist oli põhiliselt veise ja kitsenahaga, vähesel määral esines ka metsloomade nahku. 

Pargitud nahku viidi Lüübekisse ja Amsterdami, vähesel määral Rootsi. Jüri Kivimäe 

hindab pargitud naha osakaalu 16. sajandi Uus-Pärnu ekspordis suhteliselt kõrgeks. 

Väärtuse järgi paiknesid nahad teravilja ja metsamaterjali järgi kolmandal kohal (Kivimäe, 

Kriiska 1998, 102, 109). 

Vahemikus 1368–1369 jõudis Lüübekist Pärnusse 24 laeva, Pärnust Lüübekisse 17 laeva. 

Rohkem kui sajand hiljem, vahemikus 1492–1496 oli vastav suhe 11/21 (Kivimäe, Kriiska 

1998, 66 tabel 1, 71 tabel 3). Kuigi 16. sajandiks oli linn oma kunagise kaubandusliku 

hiilguse minetanud, oli sellel siiski väga oluline roll linna majanduselu kujundamisel. 

Kaubavoogude vähenemist näitab juba see, et aastal 1546 külastas Uus-Pärnut vaid 5–6 

laeva (Põltsam–Jürjo 2009, 208).  

Paralleelina võib tuua Tallinna, kus 16. sajandil tegutsenud vendade Hans ja Jürgen 

Honerjegeri kirjalik arvepidamine annab hea ülevaate ühe kaubaühingu ekspordist ja 

impordist. Vahemikus 1555–1556 väljus Honerjegerite saadetistega Tallinnast Lüübekisse 
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42, Amsterdami 68 ja Lissaboni 6 laeva. Samade laevadega veeti 1555. aastal Lüübekisse 

10 127, Amsterdami 55 525 tükki nahku. 1556. aastal olid vastavad arvud 10 191 ja 9432. 

Suur osa 16. sajandil Tallinnas tegutsenud kaubandusühinguid toimisid Tallinn–Tartu–

Narva kolmnurgas, mis tähendab, et üks osa nahkadest võis tulla Vene aladelt. Igatahes oli 

vendadel Narvas oma inimesena Hinrick Kockerlinck, kes vastutas venelastega kauplemise 

eest (Kivimäe 1995, 27, 28 tabel 1–2). Isegi kui me ei saa Uus-Pärnut ja Tallinnat 

kaubandusliku mahu alusel võrrelda, annab see hea ülevaate kogustest ning jätab ruumi 

järgnevateks oletusteks. 

Võttes aluseks Tallinnas tegutsenud Honerjegerite kahe aasta kaubasaadetised, näeme, et 

1555.–1556. aastal viis 42 laeva Lüübekisse kokku 20 318 tükki nahku, ehk iga laevaga 

keskmiselt 483 tükki. Samas ajavahemikus viis 68 laeva Amsterdami kokku 64 957 tükki 

nahku, ehk iga laevaga keskmiselt 955 tükki. Seega ainuüksi vendade Honerjegerite 

saadetistena viidi vahemikus 1555–1556 Tallinnast välja kuni 85 275 tükki nahku, ehk igal 

aastal ühe laevaga keskmiselt 327 tükki. Isegi kui Uus-Pärnu nahaeksport oli vähemalt 

pool Tallinna omast, ehk iga laevaga 163 tükki, teeks see 1546. aasta seisuga 5-6 laeva 

peale kokku 815–978 tükki nahku. Tallinnaga võrreldes oleks see küll marginaalne arv, 

kuid ühe väikelinna majanduselu elavdamisel kindlasti olulise tähtsusega. 
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3. KINGSEPAD 

3.1. Kingseppade üldine töökorraldus 

Kingsepa amet oli keskajal midagi sellist, milleta korralikult toimivat ühiskonda ette ei 

kujutaks. Võib-olla on see üks põhjus, miks mitmetes linnades oli kingsepaamet üks 

varasematest käsitööharudest, mille kohta on kirjalikud teated või privileegid. Liivimaal 

pärinevad esimesed taolised Riiast ning on dateeritud 13. sajandi lõppu. Tallinnas 

mainitakse kingseppade tsunfti esmakordselt aastal 1335 (Kaplinski 1995, 210, 249–250). 

Esimesed teated Uus–Pärnus tegutsenud tsunftidest ning kingseppadest pärinevad 1431. 

aasta kirjast Tallinna raele, kus seisab: „… ja meie linna kingseppade kogu amet“. Kui 

tegu on tõepoolest kingseppade tsunftiga, on see huvitaval kombel ainuke teadaolev sama 

ameti käsitöölisi ühendava organisatsiooni mainimine Uus-Pärnus enne 16. sajandit. 

On teada, et linnas tegutses Väikegild, kuhu arvatavasti kuulusid erinevate käsitööalade 

esindajad. Inna Põltsam–Jürjo väitel pärinevad esimesed viited Väikegildist aastast 1588 

(Põltsam–Jürjo 2009, 298). Pärusraamat räägib aga teist keelt. Nimelt on seal kirjas, et 

„tagapool, linnamüüri vastas asub üks kivist elumaja, mis omal ajal oli Väikese gildi maja. 

Selle müüs gildi oldermann Daem van der Braem aastal 1529 Jurgen van Vagernile 

(Kaplinski 1979, 68). Seega pidi Väikegild eksisteerima juba 16. sajandi alguses. Keda ja 

milliste käsitööharude esindajaid see ühendas, jääb paraku selgusetuks. 

Tsunfti või gildi kuulumine oli väga oluline. See koondas enda alla ühe eriala käsitöölised. 

Tänu rangele selektsioonile tekkis ajapikku uus käsitööharu – kingalappijad. Jalatsite 

valmistamise juures tuleks põgusalt peatuda ka kingalappijatel. Tegemist oli madalama 

astme käsitöölistega, kes võisid valmistada odavamaid ja lihtsamaid jalatseid ning tegeleda 

nende parandamisega. Kingalappija võis parandada katkist talda või lappida jalatsi 

sääreosa. Kui jalats täiesti uut talda vajas, tohtis seda teha vaid kingsepp. Seega polnud 

erinevus mitte ainult nimes, vaid ka sotsiaalses positsioonis (Salzmann 1913, 180–181). 

Taolise madalama seisuse tekkimise või tekitamise üheks põhjuseks võis olla nn 

tsunftijäneste tegevuse kontrollimine. Illegaalne jalatsite valmistamine oli keskaegsetes 

linnades üsna tavaline nähtus, millega kingseppade tsunft pidevalt võitles. Kingalappijate 

kui käsitööharu loomisega anti tsunftivälistele meistritele võimalus mingilgi määral 

kingsepatööga legaalselt tegeleda. Selles suunas liikumist soodustas kindlasti ka fakt, et 
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tsunftijäneste elu polnud kerge. Ebaseadusliku tegevuse avastamine lõppes väga tihti 

vangistuse ning toodangu, nahkade ja tööriistade konfiskeerimisega (Kaplinski 1995, 212). 

Nii nagu paljudel teistel käsitöölistel, paiknes ka kingsepa töökoda tema enda kodus või 

selle kõrval. Jalatsite valmistamisega tegeleti elamu esimesel korrusel ning sellega olid 

ühel või teisel moel seotud kõik pereliikmed (joonis 4). Mehe ülesanne oli jalatsite 

valmistamine. Naisele ja lastele võis ta delegeerida mõne lihtsama ülesande, näiteks 

nahkade lõikamise (Horrox, Ormond 2006, 284). Arvatavasti ei peetud jalatsite müümist 

lihtsaks ülesandeks. Naine võis abikaasat asendada vaid juhul, kui viimane oli haigestunud 

ega saanud tööle tulla (Kaplinski 1995, 213). 

Lääne-Euroopas olid tootmis- ja müümisprotsess omavahel tihedalt seotud. Mitmed 

kingsepad tegelesid oma kauba müümisega otse tööruumides. Uus-Pärnu kingseppadel 

selline luksus puudus, ning valmistoodanguga tuli kaubelda turuplatsil paiknenud raelt 

renditud müügiputkades (Põltsam-Jürjo 2009, 259–260). Sarnast lahendust rakendati ka 

Tallinnas, kus 16. sajandil oli turuplatsil umbes 20 kingapoodi (Kaplinski 1995, 211). 

3.2. Uus-Pärnu kingsepad kirjalikes allikates 

Kingseppade arv linnas oli väga tihedalt seotud elanike arvuga – mida suurem oli 

populatsioon, seda suurem oli nõudlus uute jalatsite järele. Kirjalike allikate põhjal selgub, 

et vahemikus 1500–1558 tegutses Uus-Pärnus viis kingseppa. Viimasele lisandub vähemalt 

üks kingsepp, kes tegutses päris 16. sajandi lõpus (Põltsam–Jürjo 2009, 136; PA, 225 nr 

159). Nii nagu lihunike puhul, jääb siingi kirjaliku materjali nappuse tõttu selgusetuks, 

mitu neist üheaegselt tegutses. Mitmel puhul on võimalik tuvastada vaid aasta, millal üks 

või teine kingsepp Uus-Pärnus asunud maja müüs või ostis. Kui pikalt kingsepp enne või 

pärast konkreetset aastaarvu Uus-Pärnus tegutses jääb aga selgusetuks. 

Kõige lähema võrdluse saame võtta Tallinnast. Viimase puhul on huvitav see, et enne 

1536. aastat polnud linnas tegutsenud tsunftimeistrite arv väga rangelt paika pandud. 

Tallinnas tegutsenud kingseppade arv on tuletatud määrusest, mille kohaselt pidi 

kingseppade arv vastama rae poolt renditud kingapoodide arvule. 14. sajandil oli rael 

kingapoode 21. Järgneval paaril sajandil püsis see arv suuremate muutusteta (Kaplinski 

1995, 211). Võttes aluseks, et 16. sajandil oli Tallinna elanike arvuks hinnatud 7000–8000, 

tähendaks see iga kingsepa kohta 333–380 inimest. Koos eeslinnaga elas 16. sajandil Uus-
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Pärnus umbes 1100 inimest. Oletades, et samal ajal tegeles jalatsite valmistamisega 

üheaegselt 3–4 inimest, teeks see ühe kingsepa kohta 275–366 elanikku. 

Omaette võrdlusena võib tuua muu Euroopa samasisulise materjali. On teada, et Lyonis 

tegutses 1549. aastal 225 kingseppa. 16. sajandi kekspaigas elas selles, Prantsusmaa 

suuruselt kolmandas linnas 60 000–70 000 elanikku. Iga kingsepa kohta pidi olema umbes 

267–311 elanikku (Mackenney 1987, 151; Goldthwaite 2006, 174). Augsburgis elas 17. 

sajandi keskpaigas 48 000 elanikku, sajandi alguse tegutses linnas 199 kingseppa. Seega 

oli iga kingsepa kohta 241 elanikku (Farr 2000, 107; McIntosh 1997, 2). Proportsionaalselt 

on tulemused üldjoontes sarnased Uus-Pärnu ja Tallinna omadega. 

Uus-Pärnu kohta käivat materjali vähesusest hoolimata tuleb tõdeda, et tänu päruse- ja 

linnaraamatule on meil teada vähemalt kuue 16. sajandil tegutsenud kingsepa nimed. 

Samuti piirkonnad, kus nad elasid. Kirjaliku materjali põhjal selgub, et sajandi jooksul 

tegutsesid linnas kingsepp Oloff, Jakob, Hans, Michel Walow, Steffen Moller ja Georgius 

Twifell (joonis 1).  

Esimene neist, kingsepp Oloff elas Pühavaimu tänava juures kitsas tänavas Diedrich 

Schulte maja taga asunud puust elumajas. Aastal 1528 müüs Oloff selle 40 marga eest 

härra Johann Korbeckele. Teine kingsepp, Jakob elas Pühavaimu tänavas Peter Koningi ja 

Thomas pagari maja kõrval puust elumajas, mille juurde kuulusid ka kõrvalhooned 

(Kaplinski 1979, 63–64, 74). Kolmas kingsepp, Hans elas Pühavaimu kiriku läheduses. 

Neljas kingsepp, Steffen Moller ostis aastal 1558 Andres Elende käest väikese tänava 

lähedal asunud puust elumaja. Aastal 1562 vahetas pagar Thomas Hillebrant oma kitsa 

tänava põhjapoolses otsas asunud kivist elumaja Steffen Molleri puust elumaja vastu, 

makstes sealjuures tehingule juurde 1200 marka. (Laakmann, 1930, 70, 84). Mis puutub 

viimati mainitud kitsasse tänavasse, siis Omar Volmeri rekonstruktsioonis paikneb 

samanimeline tänav linna idapoolses otsas, paralleelselt Pühavaimu tänavaga. Selgub, et 

pärusraamat annabki südalinnas vaid üksikute tähtsamate tänavate nimed: Pikk, Riia, 

(Püha)Vaimu ja Karja. Väga tihti on kirjeldustes kasutatud vaid iseloomustavaid nimetusi 

nagu väike tänav, mis kirikuni viib või kitsas tänav, mis ojani viib (Raie 1980, 10). 

Pärusraamatust tuleks eraldi ära märkida Michel Walow. Samuti kingsepp, kes ostis 1543. 

aastal Hohann Scharbow käest Hohann Heise ja rae kiviaida vahel asunud väikese kivist 

elumaja. Erinevalt teistest 16. sajandil linnas tegutsenud kingseppadest ei asunud tema 



28 

 

eluase Pühavaimu tänavas või selle lähedal. Paul Schneider on oma keskaegse Uus-Pärnu 

rekonstruktsioonis selle paigutanud Nikolai kiriku kõrvale, turuplatsi lähedusse (Schneider 

1910, 40). Kuigi sarnasele tulemusele on jõudnud ka Heinrich Laakmann ja Omar Volmer, 

on Schneideri käsitluses kruntide numeratsioon erinev. Kui viimasel on Michel Walowe 

krundi numbriks 50, siis Laakmannil 48. Rein Raie arvates on Schneideri poolt tegu 

pärusraamatu vale tõlgendamisega, mistõttu tuleb õigeks lugeda Laakmanni ja sellest 

lähtuva O. Volmeri rekonstruktsiooni (Raie 1980, 14–15). Olenemata kruntide täpsest 

asukohast, on selge, et Michel Walow ei elanud teiste kingseppadega sarnaselt Pühavaimu 

tänaval ega selle ümbruses, vaid hoopis turuplatsi ning Nikolai kirikuga piirneval alal. 

Viimasena tuleb ära märkida kingsepp Georgius Twifell, kes tegutses 16. sajandi viimasel 

kümnendil. Paraku jääb selgusetuks tema elukoht ning selle paiknemine linnaruumis. 

Samas on teada, et aastal 1551 elas Uus-Pärnus keegi Wilhelm Twiuel/Twyffell, kelle 

pojaks on märgitud seesama Georgius Twifell. Kuigi Georgiuse isa oli samuti käsitööline 

ning keskajal oli kombeks, et perepoeg jätkab isa ametis, ei luba olemasolev kirjalik 

materjal täie veendumusega väita, et Wilhelm samuti kingsepaametit pidas (PA, 329, nr 72; 

Põltsam-Jürjo 2009, 63, 109, 436). 

3.3. Pärnu kingseppade päritolu  

Omaette huvitav teema on kingseppade nimed, ning nende põhjal tehtavad oletused. 

Michel Walowe perenime põhjal on arvatavasti tegu tänapäeva Mecklenburg-Vorpommerni 

liidumaa aladelt pärit käsitöölisega. Georgius Twifelli puhul tuleb meenutada, et tema isa 

oli Wilhelm Twiuel. Sama nime kandis üks Liivimaa vasallisuguvõsasid. Kõige kentsakam 

nimi on aga Steffen Molleril. Mis põhjusel kannab Uus-Pärnus tegutsenud kingsepp nime 

Moller, mis alamsaksa keelest tõlgituna tähendab möldrit? Ei Steffeni, Micheli ega 

Georgiuse perekonnanimes pole ühtegi viidet sellele, et tegu on kingsepaga, pigem 

vastupidi. Eriti kummaline on see olukorras, kus ülejäänud kolmel kingsepal on märgitud 

vaid eesnimi ning konkreetsele käsitööharule viitav lisand (kingsepp Jakob, kingsepp 

Oloff, kingsepp Hans). Mis võib olla selle põhjus, et vaid osadel käsitöölistel oli selgelt 

eristuv perekonnanimi? Kui Georgius Twifelli puhul on põhjuseks tema põlvnemine 

vasallisuguvõsast, siis kas Steffen Molleril ja Michel Walowel võib selleks olla päritolu? 

Walowe nimi jätab kahtlustele vähe ruumi. Samuti on ju teada, et sisserändajate osakaal oli 

Uus-Pärnu käsitööliste hulgas võrdlemisi suur. 
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Aga ülejäänud kolm kingseppa – Hans, Jakob ja Oloff? Milline on võimalus, et vähemalt 

ühe nime taga on kohalik st. eestlasest käsitööline? See ei ole võimatu. 16. sajandil võis 

Tallinna kingseppade tsunftis eristada kolme etnilist gruppi – sakslased, rootslased ja 

eestlased. 14. sajandist on teada kaks eestlasest kingseppa – Nicolas Mädapea ja Kits 

kingsepp. 15. sajandist üks kohalik kingsepp – Nicolas kingsepp (Kaplinski 1995, 211). 

Nicolas ei ole eestipärane nimi, mis aga ei taksita tema nimetamist eestlasest käsitööliseks. 

Seega ei saa me välistada võimalust, et Hansu, Jakobi või Oloffi näol on samuti tegu 

eestlasega. Sellise käsitlusega pole nõus H. Laakmann, kelle arvates on Uus–Pärnu 

pärusraamatus mainitud vaid kolm eestlast – väikekaupmees ning kaks müürseppa 

(Põltsam–Jürjo 2009, 286). Mille põhjal ta selliseid järeldusi teeb jääb siinkohal 

selgusetuks. 

3.4. Kingseppade sotsiaalne positsioon ühiskonnas 

Kingsepa elukoha paiknemine linnaruumis on olulise tähtsusega, võimaldades analüüsida 

tema ühiskondlikku positsiooni ja varalist seisu. Kõige selgemalt eristuvad linnas 

kaupmeeste ja käsitööliste elamud. Kaupmeeskonda kuulusid kõige jõukamad 

linnakodanikud, mistõttu kuulusid neile kõige esinduslikumad hooned. Kuigi kaupmeeste 

elamud paiknesid üle linna laiali, oli 16. sajandi keskpaigaks neid kõige rohkem 

koondunud ordulinnuse vastu, jõe äärde ning turuplatsi lähedusse (Põltsam-Jürjo 2009, 

236). 

Käsitööliste elamud asusid seevastu põhiliselt linna idaosas. Näiteks Jakob kingsepp elas 

puust elumajas, mille eest maksis ta raele aastas kaks marka. Tema kõrval elas Thomas 

pagar, üle tänava aga pastori poeg Symon Blanckenhagen. Kingsepp Oloffi naabriteks olid 

Hermann pagar ja kullassepp Gordt Mellingh. Kingsepp Stefean Molleri Pühavaimu 

tänava põhjapoolses otsas asunud elamu kõrval asus ühel pool gildimaja, teisel aga 

kivimaja, mille ostis aastal 1536 Saksa ordu foogt Karksis Melcier van Galen. Vahemikus 

1558–1562 oli Steffen Moller elanud väikese tänava nurgal puust elumajas, mille kõrval 

oli kunagi elanud kingsepp Oloff. Kingseppadest kõige prestiižemas kohas elas Michel 

Walowe. Tema kivist elumaja kõrval üle tee asus Nikolai kirik, põhja pool turuplats ja 

raekoda. Üks Walowe maja kõrval asunud hoone kuulus Hinrich Kallenberchile (Raie 

1980, Lisa 4.3.; Laakmann 1930, 48, 50, 70, 82–85, 89). Kõrvuti Lynthemi ja Shuttega oli 

Kallenberchi näol tegu ühe mõjukama perekonnaga keskaegses Uus-Pärnus (Põltsam-Jürjo 
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2009, 137). 

Mitmel puhul kuulus krundi juurde aed, mis reeglina asus linnamüüridest väljapool. 

Walowe turuplatsi lähedal asunud kivist elumaja juurde kuulus mitu aeda, millest üks asus 

Köismäel. Samuti asus seal eelpool mainitud kingsepp Oloffi aed, Andres müürimeistri ja 

Hermann Westerholti aedade vahel (Kaplinski 1979, 46–47, 63–64). Võttes arvesse, et 

parkhoov asus samuti Köismäel, võib aedade näol olla tegu lüliga kingsepa ja parkimise 

vahel. See oleks omakorda tõestus juba varasemalt välja toodud oletusele, et Uus-Pärnus 

oli naha parkimine kingseppade tegevus. 

Väga tihti kuulus käsitöölise elamu kõrval olev maja foogtile või mõnele raeliikmele. 

Huvitav on Michel Walowe maja paiknemine võrdlemisi prestiižses asukohas. Võrreldes 

teiste kingseppadega on selline paiknemine iseäralik ning ei mahu kuidagi teooriasse, et 

16. sajandi alguseks või keskpaigaks oli väljakujunenud selgelt eristuv käsitööliste kvartal. 

Inna Põltsam-Jürjo näeb eristumisprotsessi tõukejõuna aga reformatsiooni ning sellele 

järgnenud perioodi. Isegi gildimaja, mis varasemalt asus Pühavaimu tänavas, kolis ümber 

jõe äärde kaupmeeste majade keskele (Põltsam-Jürjo 2009, 230). Siin ei saa tegu olla 

kindla reegliga, kuna pärusraamatu kohaselt sai Walowe turuplatsi lähedal asunud kivimaja 

omanikus aastal 1543. Kindlasti võidi kruntide paiknemist reguleerida kõrgemate 

hindadega, kuid see ei takistanud jõukamal kingsepal muretseda kinnistut käsitööliste 

kvartalist väljapoole. 

Kingseppade majandusliku olukorra varieerumise näitena võib tuua 16. sajandi lõpu 

Frankfurti. Erinevate käsitööharude uurimisel selgus, et kingseppi, kelle varandus oli 

vähemalt 100 kuldnat oli 35%, varandusega 100–400 kuldnat 30%, varandusega 400–1000 

kuldnat 18% ning varandusega 1000 kuldnat ja rohkem kuni 17% kõigist linnas tegutsenud 

kingseppadest (Farr 2000, 116, tabel 6). Kingseppade seas esines samuti edukamaid ja 

jõukamaid. On loogiline, et paremas majanduslikus olukorras käsitöölised said endale 

lubada krunti linna prestiižsemas piirkonnas. Seega pole imestada, et väikelinnas, kus 

polnud veel tekkinud väga ranget linnakodanike eristamist, võis rikkam kingsepp sattuda 

elama kõrvuti mõne kaupmehega. 

Keskaegse linnalise asula struktuuri silmas pidades võiks oletada, et ka Uus-Pärnus olid 

kõik käsitööharud koondunud ühte kvartalisse. Kirjaliku materjali analüüs näitab, et 

vähemalt 16. sajandi keskpaigaks ei olnud taolist linnasisest jaotumist veel toimunud. 
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Sageli puudus isegi käsitööharu siseselt kindel paiknemismuster. 

Uus-Pärnu linna- ja päruseraamatus mainitud kingseppade ja lihunike täpsete või tuletatud 

elukohtade põhjal selgub, et vaid üksikute eranditega olid kingsepad koondunud linna 

idapoolsesse, lihunikud aga läänepoolsesse otsa (joonis 1). Kuuest kingseppasid elasid nii 

Oloff, Jakob, Hans kui Steffen Moller Pühavaimu tänaval või sellega piirneval alal. Sellest 

piirkonnast väljapool elas vaid Michel Walow, kelle elamu paiknes turuplatsi ja Nikolai 

kiriku kõrval. Kingsepp Georgius Twifelli kohta käiv kirjalik materjal on väga napp, 

mistõttu jääb tema elukoht selgusetuks. Teada on vaid, et tema isa elas üsna Nikolai kiriku 

lähedal. 

Mis võis olla taolise jaotumise põhjus? Kas tegu oli juhusliku või teadlikult toimunud 

protsessiga? Isegi kui üheks põhjenduseks võiks pidada lihunikuameti ühiskondlikku 

tähtsustamist, puuduvad selle kohta igasugused viited. Saksa linnades kuulusid lihunikud 

küll ülemkihti, kuid Tallinnas oli tegu Oleviste gildi ehk madalamasse kihti kuuluva 

käsitööharuga. Ja kui lihunikke eelistatigi kingseppadele, siis miks ja kuidas sattusid 

üksikud kingsepad elama lihunikega samasse piirkonda ning vastupidi? Arvan, et tegu võis 

olla lihtsalt kokkulangevuse või tootmiseks sobilikumate piirkondade soosimisega. 

Kingsepad tegelesid ka parkimisega, mis tähendada, et eelistati pigem nö tööstuspiirkonda. 

Kingseppade elamud paiknesid linna idapoolses osas, mis tähendas lihtsamat ja kiiremat 

ligipääsu Köismäele, samuti aedade ning karjamaade alale. 

Loomulikult ei saa me välistada võimalust, et kingsepa elukoha valik sõltus hoopis mõnest 

rae määrusest, mis keelas taolise tootmise turuplatsi lähedal või sellega piirneval alal. 

Paraku pole ühtegi taolist määrust säilinud. 

3.5. Arheoloogilised viited kingsepatöö kohta 

Eespool on toodud ülevaade Uus-Pärnus tegutsenud kingseppadest, põhinedes 

peaasjalikult kirjalikul materjalil ning selle tõlgendamisel. Ometi on olemas teinegi oluline 

aspekt – arheoloogia, läbi mille on võimalik uurida nii kingseppi kui sellega seotud teisi 

käsitööharusid. 

Erinevalt parkimisest on kingsepatöö kui protsessiga seotud arheoloogiline materjal 

tunduvalt mitmekesisem. Kingsepatööle viitava arheoloogilise materjali saab jaotada 
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kaheks – esiteks tööriistad, teiseks valmistoodang ja nahajäägid. Viimaste puhul on 

tegemist otsese viitega. Tööriistade puhul see nii lihtne ei ole. Seda peamiselt sellepärast, 

et paljud vahendid olid peaaegu identsed teiste käsitööliste poolt kasutatud tööriistadele. 

Kõige levinumad olid seejuures noad, naasklid ja käärid. Kõiki neid saab kingsepaga 

seostada vaid juhul, kui meil on teada kontekst.  

Rääkides tööriistadest, tuleks esmalt ära mainida noad (joonis 5). Otseselt kingsepatööga 

saab seostada vähemalt kahte tüüpi nuge. Esimene, kõige tuntum on poolkuu kujuline 

nuga, mida kasutati peamiselt jalatsi ülemise osa väljalõikamisel. Üks selline on leitud 

Tartust. Noal on kaarjas tera ning kaks käepidet, mis hõlbustasid naha lõikamist (Sarv 

2007, 54, joonis 2). Taoline nuga on leidnud kajastust väga mitmetel keskaegset 

kingsepatöökoda kujutavatel illustratsioonidel. Teine nuga, mida samuti keskaegsetel 

illustratsioonidel kasutatakse on kumer ning  meenutab vikatit (Harjula 2008, 138).  

Kui naha lõikamise juures oli asendamatuks töövahendiks nuga, siis jalatsi kokkupanekul 

oli selleks hoopis naaskel. Uurides ükskõik millist vähemalt kahest osast koosnevat kesk- 

või uusaegset jalatsit, võib õmblusaukude näol veenduda naaskli kasutamise vajalikkuses. 

Arheoloogiliste kaevamistel saadud leidude põhjal selgub, et kingsepad kasutasid 

põhiliselt mõlemast otsast õhenevat metallist teravikku. Üks teravik toimis naasklina, teine 

asetati puidust käepidemesse. Töö käigus murdunud naaskli ots oli võimalik ümber 

pöörata ning kasutada käepidemes olnud osa (Mould, Carlisle 2003, 3237). Neli taolist 

naasklit on leitud Turust Åbo Akademi kaevandist. Kahel oli säilinud puidust käepide. 

Kõik need on dateeritud 14.–15. sajandisse (Harjula 2008, 140–141). 

Mitmetel keskaegsetel illustratsioonidel võib kingsepa töövahendite hulgast leida käärid. 

Välimuselt meenutavad need lambakääre ning nende teraosa pikkuseks võis olla 3,5–9 cm. 

Arvatavasti kasutati väiksemaid kääre ka jalatsi dekoratsiooniavade väljalõikamiseks 

(Mould, Carlisle 2003, 3240). 

Tööriistadest või -vahenditest tuleks eraldi ära mainida jalatsiliistud. Nende näol on 

tegemist puidust jala mudeliga, mille kasutamine tõusis hüppeliselt millalgi 16. sajandil. 

Peamiseks põhjuseks võib pidada mitmekordse talla kasutuselevõttu, millega muutus 

senine jalatsivalmistamise tehnika (Goubitz 2007, 103–104). Liistude leidmine 

arheoloogilistel kaevamistel on võrdlemisi harv. Sellel on kaks lihtsat põhjust - 1) tegemist 

oli puidust esemetega, mis langesid need tuleroaks; 2) pideva naelutamise tõttu muutusid 
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liistud pudedaks ning hävisid juba peale paarisaja jalatsi valmistamist (Goubitz 2007, 104). 

Näiteks Turust on teada vaid 7 liistu (Harjula 2008, 139). Hollandist, kus 1995. aasta 

seisuga oli kaevamiste käigus kogutud kuni 20 000 nahast jalatsit, on leitud vaid 15 

puidust liistu. Tartust on teada vähemalt kaks liistu (TM A 59: 103 ja TM A 141: 661). 

Pärnust neid kahjuks leitud ei ole.  

Tartu ühel liistul olid pinnal säilinud märgid, mis võivad viidata tellijale (Sarv 2007, 54, 

joonis 5; Tvauri 2008, 146–147). Kui varem võeti jalatsite kokkuõmblemise aluseks tellija 

jalg, siis nüüd hakati neid tootma vastavalt kokkulepitud suurustele. Valmistamisprotsessi 

muutus tunduvalt efektiivsemaks ning kadus ära vajadus iga jalg eraldi üle mõõta. See oli 

eriti omane nn tarbejalatsitele, mis olid suunatud laiadele massidele. Sellest hoolimata 

säilis nõudlus eritellimustele, seda peamiselt keskmiselt jõukamate linnakodanike seas. 

Võimalik, et see on üks põhjus, miks paljude kingsepaliistude peale on märgitud võimaliku 

tellija initsiaalid (Mould, Carlisle 2003, 3243).  

Omaette kategooria moodustavad nahajäägid, mis sarnaselt liistudega on otseseks viiteks 

nahast esemete valmistamisele. Jäägiks võib pidada ükskõik millist nahaosa, mis jalatsi 

valmistamise protsessis üle jääb. Et tuvastamist lihtsamaks teha, on need jaotatud 

primaarseteks, sekundaarseteks ja tertsiaarseteks. Lühidalt öeldes võib primaarseks jäägiks 

nimetada nahka, mis eemaldatakse materjali esmasel lõikamisel – kõrvad, udarad, ääred 

(foto 1-2). Sekundaarne jääk tekib jalatsi šablooni-kavandi väljalõikamisel (foto 3). Kui 

lõigata välja rida kõrvuti asetsevaid taldu, on tulemuseks suur hulk kolmnurkse kujuga 

nahajuppe. Viimase, ehk tertsiaarse grupi moodustavad pikad, õhukesed ning 

ebakorrapärase kujuga ribad, mis tekivad jalatsi kokkuõmblemise lõppfaasis (foto 4) 

(Mould, Carlisle 2003, 3245–3246). 

Oma olemuselt on Pärnu pinnas väga hea orgaanilise materjali säilitamiseks. Tänu sellele 

on muuseumisse talletatud suur kogus nahamaterjali, mille abil on võimalik teha erinevaid 

järeldusi Uus-Pärnu elanikkonna kohta. Paraku pole nahast jalatseid väga tihti võimalik 

seostada ühegi kindla kingsepatöökojaga. Nahk kui arheoloogiline materjal esineb pea alati 

väikeste katkete ning mittetäielike detailide näol. Need on ladestunud jäätmeaukudes, või 

on kasutatud pinnasetäiteks. Ühe näitena võib tuua aadressil Pühavaimu tänav 8 toimunud 

kaevamised, kus kõige rohkem ühelt alalt saadud nahaleide korjati just täitekihist (Udam 

1995, ?). Samuti Nikolai tänav 10, kus leitud 154 nahast esemest korjati koguni 138 

mustast sõnniku- ja laastukihist või selle vahetust lähedusest. Sõnnikuga täidetud augu 
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võimalikku funktsiooni ei õnnestunud kaevamiste käigus tuvastada. Kihi olemust ning 

suurust arvesse võttes on arvatavasti tegemist omaaegse jäätmeauguga. Hilisemas etapis on 

selle augu kasutamine lõppenud ning see kaetud liivakihiga (Saluäär 2004, 8). Sarnase 

leiukohaga olid ka Malmö–Hospidali tänaval toimunud kaevamiste nahaleiud. Eranditult 

kõik 48 nahast eset pärinesid tihkest orgaanika-sõnnikukihist (Saluäär 2003a, 11). 

Hoolimata suurest võimalusest kingsepatööd ja sellega seonduvat arheoloogiliste 

kaevamiste käigus läbi konkreetsete esemete ja leidude tuvastada, pole Uus-Pärnus ühtegi 

keskaegset jalatsite valmistamise töökoda välja kaevatud. Siinses arheoloogilises 

materjalis saab sellega seostada lõikamisjääke ning jalatseid endid. Ometi tuleb teha selget 

vahet jalatsitüüpide arheoloogial ja jalatsite valmistamise arheoloogial. Kaevamiste käigus 

leitud nahast jalatsid ei ole alati viide kohalikule kingsepatööle. Võib oletada, et suurem 

osa jalatseid tehti kohapeal. Aga ei saa välistada, et leiumaterjali hulgas on määramata hulk 

jalatseid, mis on siia jõudnud läbi mujalt tulnud kaupmeeste ja käsitööliste. 

Importkeraamikat on arheoloogilises materjalis võrdlemisi kerge tuvastada, nahast jalatsite 

puhul see paraku nii ei ole. Arheoloogilised jalatsileiud lasevad teha järeldusi tüpoloogia ja 

levinud moevoolude kohta. Nende seostamine konkreetse kingsepaga saab olla vaid 

oletuslik. 

Siiski pole Uus-Pärnu arheoloogiline materjal trööstitu. Töö kirjutamise ajal on Pärnu 

Muuseumisse jõudnud väga suur hulk nahaleide, sisaldades nii jalatsite erinevaid osi, aga 

ka valmistamisprotsessis tekkinud jääke. Kõik need nahaleiud on saadud Pühavaimu ja 

Uuelt tänavalt ehk keskaegse käsitööliste kvartali alalt. Oma asukoha ning 

materjalirohkuse ja mitmekesisuse tõttu on tegemist olulise kaevandiga, millele olen rõhku 

pannud ka järgnevates peatükkides. 
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4. NAHAST JALATSITE UURIMISMETOODIKA 

Nahast jalatsite ja nende detailide uurimine on väga varieeruv ning sõltub suurel määral nii 

konkreetsest kaevandist, leidude hulgast, uurimisele kuluvast ajast kui teemakäsitluse 

kitsamast suunast. Viimane on neist seejuures kõige olulisem. Selle põhjal on võimalik 

eristada kahte suunda – jalatsite ning nende valmistamise arheoloogiat. Jalatsite 

arheoloogia all olen mõelnud uurimusi, mille põhitõhk on arheoloogiliste kaevamiste 

käigus välja tulnud jalatsite liigitamisel vastavalt tüübile. Siinjuures on uurimisobjektiks 

võetud vaid terviklikumalt säilinud jalatsid ning katked, mis on dekoreeritud või omavad 

selgeid konkreetsele jalatsitüübile iseloomulikke tunnuseid. Sellisel käsitlusel on nii 

plussid kui miinused. Suurimaks eeliseks on kiirus, millega on võimalik läbi töötada suur 

hulk nahaleide. Kõik muu, töötlemisjäägid, tööriistad, tuvastamatud jalatsitükid jäetakse 

välja või käsitletakse väga põgusalt. Üldjuhul moodustavad terviklikud jalatsitükid vaid 

väga väikese osa kogu kaevandi nahaleidudest. Seega jääb väga suur osa informatsioonist 

lihtsalt kasutamata. Seejuures on tegemist informatsiooniga, mis aitaks meil paremini 

mõista nahatöötlemisega tegelevate käsitööliste argipäeva. 

Pigem jalatsitüüpidele orienteeritud uurimismetoodika on kõige paremini jälgitav O. 

Goubitzi uurimuses "Stepping through time: Archaeological footwear from prehistoric 

times until 1800". Seal antakse väga põhjalik ülevaade Hollandis Dordrechtis toimunud 

arheoloogiliste kaevamistel kogutud nahast jalatsite kohta. Uurimus hõlmab endas 

vähemalt viitteist kaevandit perioodist 1969–1980. Nahka oli leiumaterjali hulgas lausa nii 

palju, et selle paremaks säilitamiseks moodustati riiklikult hallatava uurimisasutuse alla 

eraldi arheoloogilise naha konserveerimisega tegelev üksus. Kaevanditest saadi 10 000 

jalatsit, millel oli võimalik tuvastada selle tüüp. Puudub aga igasugune informatsioon 

kogutud nahajääkide või teiste katkete kohta (Goubitz 2007, 7, 11). Arvestades, et reeglina 

moodustavad tervemad jalatsid vaid väga väikese osa leiukogumist, oletan, et katkete ja 

jääkide hulk oli kordades suurem. 

Vaid jalatsitüüpidest lähtuv meetod on üsna levinud ning seda on kasutatud nii Taanis, 

Inglismaal, Saksamaal kui ka Eestis. Olulisemate nimedena tooks välja Willy Groenman–

van Waateringe, Francis Grew, Margarethe de Neergaardi ja Christiane Schnacki. Eestis on 

seda kasutanud K. Sarv põhiliselt Tallinna, mingil määral ka Pärnu ja Narva leidude 

uurimisel. Kuigi sealgi on põhirõhk jalatsitüüpide määramisel, on näiteks Narva Suur 



36 

 

tänav 22–29 toimunud arheoloogiliste kaevamiste nahaleidude analüüsis kajastust leidnud 

ka jalatsi detailid ja tootmisjäägid. Samuti on eraldi artikli näol antud ülevaade naha kui 

arheoloogilise materjali uurimisvõimalustest. Jalats ei ole mitte lihtsalt suvaline 

aksessuaar, vaid selle abil on võimalik uurida nii jala väärarenguid, ühiskonna 

demograafilist mudelit kui elanike sotsiaalset kooslust. 

Omaette meetodi moodustavad uurimused, kus põhirõhk ei ole mitte jalatsitüüpidel, vaid 

pigem jalatsite valmistamisel kui pikemal protsessil. Jalatsi valmistamine on tegevus, mis 

saab alguse materjali muretsemisega ning lõpeb valmistoodangu müümisega. Välja võib 

tuua kolm olulist etappi – esmalt loomade tapmine ja naha eemaldamine, millele järgneb 

naha parkimine ning lõpeb jalatsite valmistamise ja müümisega. Kõik kolm on väga 

erineva tegevusmustriga, mis väljendub ka nende poolt maha jäetud arheoloogilises 

materjalis. Sellisest meetodist on lähtunud J. Harjula oma uurimuses „Before the Heels: 

Footwear and Shoemaking in Turku in the Middle Ages and At the Beginning of the Early 

Modern Period“, mis põhineb üheksal ajavahemikus 1948–2003 toimunud kaevamise või 

uuringu leidudel. Kaevamiste leidude hulgast tuvastati umbes 1163 erinevat jalatsit. 

Ainuüksi 1998. aastal toimunud Åbo Akademi peahoone kaevamistel kogutud nahajääkide 

hulk oli ümmarguselt 50 000 (Harjula 2007, 145, 151). See võib olla üks peamisi 

põhjuseid, miks on valitud uurimismeetod, kus jääki kui ebaolulist materjali lihtsalt 

kõrvale ei heideta. Mingil määral on väiksemaid jalatsi detaile käsitlenud ka W. G. 

Waateringe, kuid seda vaid illustreeriva infona. 

Mis puutub sobiliku uurimismeetodi valikusse, siis on selge, et arheoloogiliste kaevamiste 

käigus välja tulnud terviklikult säilinud jalats on võrdlemisi harv nähtus. Selle asemel 

leiame me suures koguses rante, õmblusääri, taldu, ääriseid jne, mis oma väiksusest 

hoolimata on väga suure infoväärtusega. Et mõlemal meetodil on omad plussid ja 

miinused, olen otsustanud kasutada võrdselt mõlemat. Kuna soovin vähese materjali põhjal 

anda võimalikult põhjaliku ülevaate, on leidude analüüsimisel ära märgitud kõik 

nahaleiud. Vastavalt eelmainitud autorite töödele olen jalatsitega seotud leiud jaganud 

viide gruppi ja alagruppi: 

1) tallad 

2) randid ja talla õmblusääred 

3) pealsete katked (ninatsid, kannadetailid, vahetükid, äärised), paelad, kannatugevdused ja 
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pealse õmblusääred 

4) tootmisjäägid 

5) terviklikumalt säilinud jalatsid või tükid, mille puhul on võimalik tuvastada jalatsi tüüp 

 5.1) nöörking 

 5.2) nöörsaabas 

 5.3) paelking 

 5.4) pastel 

 5.5) rihmking 
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5. NAHALEIDUDE ANALÜÜS 

Kui minu magistritöö esimene osa kajastas naha töötlemist Uus-Pärnus 15.–16. sajandil, 

siis teise osa peaeesmärgiks on analüüsida nö käsitööliste kvartalisse jäänud kaevamiste 

nahaleide. Täpsemalt on siin all mõeldud linna kagu- ja lõunaosa, kus asusid nii Punane 

torn, Pühavaimu kirik kui vaestemaja (Põltsam-Jürjo 2009, 274). Oluline on siinjuures 

tänapäevane Uus tänav, kus kirjalike ja arheoloogiliste allikate kohaselt elas mitu 

kingseppa ja köösnerit. Aastal 2004 koostatud arheoloogiliste uurimistööde plaanist 

selgub, et antud piirkonda jääb vähemalt neli kaevandit – Pühavaimu ja Uue tänava 

päästekaevamised PäMu 14641 A 2510; Uus tänav 5/7 PäMu 14489 A 2507; Uus tänav 9 

päästekaevamised PäMu 15549 A 2596 ja Uus tänav 1 päästekaevamised PäMu 15552 A 

2598 (Russow 2006, 22, joonis 7). Nimekirja lisandub 2011. aastal toimunud 

arheoloogilised uuringud Uue-Pühavaimu trasside rajamisel PäMu 25081 A 2660. Neist 

viiest sai valitud neli – Pühavaimu ja Uus tänav PäMu 14641 A 2510, Uus tänav 9 PäMu 

15549 A 2596, Uus tänav 1 PäMu 15552 A 2598 ning Uue ja Pühavaimu tänava trassid 

PäMu 25081 A 2660. Valiku põhjus seisneb nii nende kaevandite paiknemises võimaliku 

naha töötlemise protsessi lähedal kui nahkesemete hulgas leiukogumis. Algselt oli plaan 

analüüsi kaasata ka Uus tänav 5/7. Paraku ei õnnestunud mul magistritöö kirjutamise ajaks 

üles leida suuremat osa leiunimekirjas mainitud nahkesemetest. 

Analüüsis kasutatud kaevanditel on tänavate nimedes suuri kokkulangevusi. Et endale ja 

lugejale asi kergemaks teha, olen need edaspidi märkinud vastavalt (vt. joonis 6): 

Pühavaimu ja Uue tänava päästekaevamised (1992) PäMu 14641 A 2510  – kaevand A 

Uus tänav 9 päästekaevamised (2003) PäMu 15549 A 2596  – kaevand B 

Uus tänav 1 päästekaevamised (2003) PäMu 15552 A 2598 – kaevand C 

Uue ja Pühavaimu tänava trassid (2011-2012) PäMu 25081 A 2660 – kaevand D 
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Joonis 6. Kaevandite asukohad Pühavaimu ja Uue tänava ääres. 

Etteruttavalt tahan täpsustava faktina öelda, et mitmed analüüsis kasutatud jalatsitüübid 

levivad Lääne– ja Kesk-Euroopas peamiselt 14.–15. sajandil. Siinkohal võib tekkida 

konflikt magistritöö esimese osaga, mis põhineb suurel määral 16. sajandi allikal. 

Iseenesest ma konflikti ei näe, sest kirjanduses etteantud jalatsitüüpide põhiline levikuaeg 

ei arvesta kohalikke eripärasid. Mitmeid jalatsitüübid, mida mujal kasutatakse laialdaselt 

15. sajandil, olid tänapäeva Eesti ala linnades kasutusel veel 16. sajandi jooksul. Parimaks 

näiteks on pastel, mis erinevalt Euroopast oli siinmail kasutusel 19. sajandini (Bebre 2002, 

90). 

5.1. Pühavaimu tänav 8 hoov Uue tänava ääres 

1992. aastal toimusid Sven Udami juhendamisel arheoloogilised päästekaevamised 

Pühavaimu, Malmö, Hospidali ja Uus tänava piirkonnas. Uuringud jagunesid kaheks. 

Esmalt 120m
2
 suurune kaevand Uue tänavaga külgneval alal, millele järgnes 190 m

2
 ala 
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Malmö ja Hospidali tänavate nurgal (Udam 1994, 68). Magistritöö põhirõhu olen pannud 

Uue ja Pühavaimu tänavatele, mistõttu olen kasutanud vaid esimese kaevandi andmeid. 

Uuritav ala jäi piirkonda, kus päruseraamatu andmetel asusid krundid nr 108 ja nr 110. 

Esimeses asus vaestemaja, mida kutsutakse Püha Vaimu (seegi-)majaks (Kaplinski 1979, 

85). Krundil nr 110 asus Tonnies Sassele kuulunud kõrtsimaja oma kõrvalhoonetega, mis 

aastal 1549 müüdi Christoffer van Monnichusenile. Sellest lääne poole jäi krunt nr 85 

puust elumaja ja kõrvalhoonetega. Seal elas varasemalt Jakob kingsepp, seejärel Andres 

köösner (Laakmann 1930, 81, 92, 103). 

Kaevandi leiud jäävad vahemikku 13.–16/17. sajand. Aluseks on võetud keraamika, millest 

varasem, Lõuna-Alam-Saksi pruuni ja punase angoobiga hall kivikeraamika on dateeritud 

13.–14. sajandisse. Samuti leiti üks Valencia säravpinnaline keraamika, mis pärineb 15.–

16. sajandi vahetusest (Russow 2006, 166, 175). Suurem osa nahaleidudest saadi hoone 

põranda ja palkidest koosneva sillutise pealt (Udam 1995, 5). Aruandest ei selgu 

konstruktsioonide vanus, kuid leiumaterjali hinnates ei ole need varasemad kui 14.–15. 

sajand.   

 

Tabel 1. Nahkesemete jaotus kaevandis A. 

Nahast esemetest domineerisid pealsete katked, millest 67% oli tuvastamatute jalatsite 

katked, 17% kannatugevdused, 9% pealse õmblusääred ning 7% paelad. Huvitav oli 

jääkida väike hulk. Reeglina on tegemist ühe arvukama esemetegrupiga, mis jääb alla vaid 

pealse fragmentidele. Võttes arvesse ka jalatsite detailid, jäid tootmisjäägid koos taldadega 
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arvuliselt alles neljandaks-viiendaks. 

Jalatsitest oli kõige rohkem nöörsaapaid, mis iseenesest ei ole väga üllatav. Imestama pani 

paelkingade väike arv. Üldiselt on pealking keskajal üks levinum jalatsitüüp Eesti alal 

asunud linnades. Kaevandis A oli neid vaid 5, nöörsaabaste detaile oli seevastu  40. 

Paelkingale järgnesid nöörking 4 ning rihmking 1 katkega. Pastlaid kaevandi leidude 

hulgas ei olnud (tabel 1). 

5.2. Uus tänav 9 hoov 

Uus tänav 9 hoovi arheoloogilised päästekaevamised toimusid Ulla Saluääre juhtimisel 

2003. aasta sügisel. Ala jääb vastamisi Uus tänav 5/7 krunti, mida uuris 1992. aastal Aldur 

Vunk. Sealt leiti puitsillutised ning vähemalt kolme vahvärkhoone jäänused, mis dateeriti 

14.–16. sajandisse.  Mainitud kaevandid jäid keskaegsetele kruntidele nr 80 ja nr 81. 

Pärusraamatu andmetel asus neist esimesel Andres müürimeistri vahvärkhoone. Krundil 81 

asus üks puust elumaja, milles varasemalt elas Peter lihunik. Nüüd elab seal Mattis 

köösner, kes võttis Peter lihuniku lese endale naiseks (Laakmann 1930, 90). 

Töö varasemates peatükkides olen põgusalt peatunud nii Uus tänav 9 hoovist leitud 

puidust tünnil kui Uus tänav 5/7 köösneri elamul. Samuti olen rõhutanud võimalust, et 

kahe leiu näol võiks otsida seost, mistõttu sellel siinkohal pikemalt ei peatu. 

 

Joonis 7. Lehmamokk tüüpi jalats (Goubitz 2007, 276, fig. 1a). 

Uus tänav 9 leide on käsitletud ühes 2004. aasta artiklis (vt. Saluäär, Russow, 2004), kus 

on rõhku pandud nii keraamika – kui nahaleidudele. Mainimisväärne on esemete vanus. 
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Kõige varasem dateeritud leid on Saintonge’i tüüpi keraamika, mille Erki Russow on 

paigutanud 14. sajandi I poolde. Jalatsileiud jagunevad ajaliselt kaheks. Esiteks nöörsaapa 

ja paelkinga detailid, mis keraamika põhjal on dateeritud 14.–15. sajandisse. Teiseks 

lehmamokk tüüpi jalats (joonis 7), mis Euroopas levib 16. sajandi I pooles (Saluäär, 

Russow 2004, 181, 183). 

 

Tabel 4. Nahkesemete jaotus kaevandis B. 

Kaevandi nahaleidude juures üllatas eristuvate jalatsitüüpide vähesus. Nagu näha (vt. tabel 

4), oli vaid 1 paelkinga ja kolm nöörsaapa detaili. Leidus küll paar hilisema jalatsi katket, 

kuid need olen lisanud pealsete hulka. Kogu leiumaterjali hulgas tuvastasin vaid ühe 

kannatugevduse ning seegi oli veel osaliselt jalatsi küljes kinni. 

Kõige suurema esemetegrupi moodustasid jäägid. Kõikidest nahaleidudest oli neid koguni 

68%. Kohati esineb võrdlemisi suuri lõikeid. Nende esinemishulk on üllatav, sest 

kaevandites A ja D on neid protsentuaalselt tunduvalt vähem. Vaid kaevandis C on neid 

pealsetega enamvähem võrdselt. 

5.3. Uus tänav 1 

Neljast analüüsis kasutatud kaevandist on kõige keerulisem seis 2003. aastal toimunud Uus 

tänav 1 kaevamisdokumentatsiooniga. Hetke seisuga pole esitatud aruannet, fotosid ega 

jooniseid. Olemas on vaid käsikirjaline leiunimekiri, milles puudub igasugune viide 

nahaleidudele. Omaette probleem tekkis nahkesemete inventeerimisel. Kui Pärnu 
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Muuseum kolis 2011. aasta lõpus uude majja, tuli asjade hulgast välja suur hulk seni 

teadmata Uus tänav 1 konserveerimata nahaleide. Tingituna leidude olukorrast ja ajalisest 

piiratusest olen otsustanud neid teadlikult mitte kasutada. Arvestades hiljuti avastatud 

esemete hulka, olen magistritöös kasutanud vaid ca 40–50% Uus tänav 1 nahaleidudest. 

Uus tänav 1 krunt jääb Uus tänav 9 ja Uus tänav 5/7 kruntidest lääne poole, kus keskajal 

asus Väikese gildi maja. Krunt käis aastate jooksul läbi väga mitmete inimeste. Seal 

asunud kivist elumaja müüs Daem van dem Braem 1529. aastal Jurgen van V(U)ngernile. 

Aastal 1536 läks see linna kätte suurte kahjude pärast, millesse Jurgen van V(U)ngern 

meid oli tõuganud. Raad müüs selle 3 aastat hiljem 600 marga eest Hinrich van der 

Mollenile (Laakmann 1930, 87). Üsna kallis hind, kui arvestada, et Peter sepp ostis 1537. 

aastal Andres köösneri elamu kõrval oleva kivist elumaja vaid 220 marga eest (Laakmann 

1930, 91). 

 

Tabel 3. Nahkesemete jaotus kaevandis C. 

Uus tänav 1 leiud jäävad ajaliselt 14.–17. sajandisse. Sealt on leitud nii 14.–15. sajandi 

kivikeraamikat kui 16.–17. sajandil levima hakanud jydepotte katkeid (Russow 2006, 93, 

167, 169). Jalatsitest domineerivad tüübid, mis Lääne- ja Kesk-Euroopas levisid 14.–15. 

sajandil. Samuti on üksikuid taldu, mida võib dateerida 16.–17. sajandisse. Kõige rohkem 

oli paelkinga katkeid, mida kaevandi peale tuvastasid 27. Protsentuaalselt moodustab lausa 

51,9%, mis on ühtlasi suurim kõigi nelja kaevandi peale. Järgnesid nöörsaapa katked, mida 

oli 16. Tunduvalt vähem esines nöörsaapa ja rihmkinga detaile. Neid õnnestus tuvastada 

kokku vaid 9. Pastlaid kaevandi leidude seas ei esinenud. 
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Muu materjali seas domineerisid pealsed, millest 75% moodustasid tuvastamatute jalatsite 

katked, 15% pealsete õmblusääred, 8% paelad ning 2% kannatugevdused. Peaaegu sama 

palju oli tootmisel tekkinud jääki. Kui pealseid oli leidude hulgas kokku 30%, siis jääki 

28%. Huvitav oli rantide väga väike hulk, vaid 76. Seda üllatavam on taldade hulk, mis 

võrreldes rantidega on pea poole suurem. Reeglina peaks nende esinemissuhe olema 

vastupidine (tabel 3). 

5.4. Uue-Pühavaimu  tänava trassid 

Viimase uurimisobjekti moodustavad leiud, mis korjati Uue–Pühavaimu tänava trasside 

rajamisel. 2011. aastal Peeter Piiritsa juhtimisel toimunud arheoloogiline uuring kulges 

mööda Uut tänavat ning ristus Pühavaimu tänav 8 juures oleva trassiga. Uus tänav 6 hoone 

juures leiti kahe 15.–16. sajandi puithoone jäänused. Asukoha tõttu võib selleks olla 

puidust elumaja, milles elas Jakob pistelmaaker ehk ehtesepp. Nende ülesanne oli 

nahkrihmade kaunistamiseks mõeldud vask- ja pronksplekist naastude (pistel) 

valmistamine. 16. sajandil kuulusid Tallinnas tegutsenud pistelmaakrid rihma- ja 

sadulseppadega samasse tsunfti (Kaplinski 1979, 70). 

 

Tabel 4. Nahkesemete jaotus kaevandis D. 

Neljast kaevandist oli siin kõige rohkem nahaleide, kokku 2151. Suurem osa neist paiknes 

paksudes orgaanikarohketes kihtides. Arvatavasti oli tegu täitekihiga, sest sisaldas esemeid 

14.–15. sajandist 17. sajandi alguseni (Piirits 2012). Nahast esemete poolest moodustasid 
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pealsed taas kõige suurema grupi. Kokku oli neid 721, millest suurem osa kuulus 

jalatsitele, mille tüüpi ei õnnestunud tuvastada. Palju oli kannatugevdusi ja pealse 

õmblusääri, mida oli pealsete hulgas 21%. Keskmiselt vähem oli tootmisjääki, vaid 15%. 

Jalatsitest domineerisid paelkingad, mida võrreldes nöörsaapaga oli pea kaks korda 

rohkem. Protsentuaalseid olin nelja kaevandi võrdluses siin nöörsaapaid kõige vähem, vaid 

24%. Arvuliselt järgmisteks jalatsitüüpideks osutusid nöörking ja rihmking. Kõige vähem 

õnnestus tuvastada pastlaid, vaid viiel juhul (tabel 4). 
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6. NAHALEIDUDE VÕRDLEV ANALÜÜS 

6.1. Tallad 

Tald nagu me seda tänapäeval mõistame arenes välja millalgi 8. sajandil läbi 

ümberpööramistehnika. Varasemalt valmistati jalats reeglina ühest tükist, mis tähendas, et 

talla paksus oli sõltuv pealsest ja vastupidi (Goubitz 2007, 74). Talla kui eraldi detaili 

väljakujunemise põhjuseks võibki pidada vajadust see pealsest lahutada jalatsile parema 

istumise andmiseks. Kuigi algselt oli tegu lihtsa ühekordse tallaga on selle arengus jälgitav 

kindel liikumine järjest paksema vormi suunas. 

Esimesed viited nö mitmekordsele tallale pärinevad juba 15. sajandi lõpust. Algselt oli 

tegu võrdlemisi algelise lahendusega, kus tald muutus suuremaks, võimaldades selle külge 

kinnitada lisataldu. Talla ja pealse ühenduse juures kasutati nööri, mis soonis alumisele 

tallale iseloomuliku ristmustri jäljed (Sarv 2006c, 41). Goubitzi arvates tingis teise talla 

kasutuselevõtt hoopis randi laienemise, mille järel lisatald selle külge õmmeldi. Algselt 

innovaatilisest lahendusest kujunes ajapikku välja uudne rant ning mitmekordne tald 

(Goubitz 2007, 79), mis võeti laialdasemalt kasutusele 16. sajandi keskpaigas. 

Konstruktsiooniliselt on talla vastupidavus seotud selle lõike, mingil määral ka paksusega. 

Mida õhem tald, seda kiiremini see välistes tingimustes kulub ja kahjustub. Tallale sise- ja 

vahetalla lisamisega muutus see paksemaks ning vastupidavamaks. Tegemist ei ole vaid 

teoreetilist laadi oletusega, vaid seda on võimalik jälgida läbi arheoloogilise materjali. 

Võttes aluseks Narva Suur tänav 22–26 ning neli Pärnu kaevandit, selgub, et tallaleidude 

osakaal on esimese puhul pea kaks korda suurem. Suure tänava arheoloogilises materjalis 

oli kokku 570 nahkeset, millest tallaleide oli 210 ehk koguni 36,8% (Sarv 2006c, 45). 

Pärnus oli kaevandis A tallaleide 30 ehk 12,6%, kaevandis B 12 ehk 4,8%, kaevandis C 76 

ehk 11,6% ning kaevandis D 303 ehk 14,1%. Millest nii suur vahe? Vastus peitub 

tallatüüpides ning dateeringus. Narva leidude puhul on K. Sarv need dateerinud 16.–17. 

sajandisse, kolme Pärnu kaevandi leidude puhul võib oletada aga vahemikku 14.–16. 

sajand. Päris uusaegsete taldade osakaal oli siin väga väike ning needki olid säilinud 

fragmentaarselt. Kaevandites C ja D oli 16. sajandist hilisemaid terveid taldu vaid kaks–

kolm, kaevandis A neid ei esinenud. Hulkade erinevuse põhjuseid on vähemalt kaks – 1) 

kuigi on teateid taldade sekundaarsest kasutamisest (liittald), on tegemist võrdlemisi harva 
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nähtusega. Pealseid üritati parandada igal võimalikul moel, taldade puhul taaskasutus nii 

levinud ei olnud; 2) samuti tõstab taldade hulka mitmekihilise talla kasutuselevõtt, tänu 

millele jääb ühest jalatsist alles eraldi mitmeid tallakihte. Töös kasutatud tervete taldade 

hulgas selliseid juhuseid siiski tuvastada ei õnnestunud. 

Kui hinnata kõikide tervete taldade ja fragmentide hulka, siis viimane grupp on selgelt 

suurem. Kaevandi D 303 tallaleidu võib teatud kontekstis tunduda küll suur, kuid tegelikult 

moodustavad terved tallad neist vaid 19,8%. Kaevandis A ja C oli see veidi suurem 26,7% 

ja 22,4%. Kõige vähem oli terveid taldu kaevandis B, kus neid oli kõigist nahaleidudest 

üksnes 5 ehk 2%. Kolme kaevandi peale sai terveid taldu kokku 90 (tabel 5). 

 

Tabel 5. Tervete taldade hulk kaevandites. 

Mida üldse terve talla alla mõelda? Arvestades talla kulumist ning kiiret hävimist on sõnal 

„terve“ veidi teine tähendus kui muidu. Olenemata talla säilivusastmest olen 

analüüsimiseks võtnud kõik tallad, mille puhul on täpselt või kaudselt võimalik välja 

mõõta nende pikkus. Väga paljudel taldadel puudub fragment nina– või kannaosast, 

mistõttu võiks arvata, et nendest saadav info on eksitav. Mingil määral vastab see tõele, 

kuid tuleb arvestada, et mõõteeksimus on antud juhtudel maksimaalselt vaid 0,5–1 cm. 

Iseenesest ei ole tegu väga suure eksimusega, kuna ümberpööramistehnikas valmistatud 

jalatsitel  libises jalg tänu konstruktsiooni veale käimisel kanna osast üle (Sarv 2003, 340). 
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6.1.1. Taldade kokkutõmme 

Põhjalikuma tallanalüüsi sooritamiseks on oluline mõista arheoloogilise naha käitumist 

maa sees olles ning peale selle välja kaevamist. On fakt, et nahk kui orgaaniline materjal 

tõmbub pinnases olles kokku. Kuigi seda määra on pea võimatu kindlaks teha, on oletatud, 

et see on väiksem kui 10%. Eksperimentide põhjal on oletatud, et mingil hetkel 

kokkutõmbumise protsess peatub ning naha olek stabiliseerub (Grew 2006, 103). Uued 

protsessid käivituvad naha väljakaevamisel. Nahk on nagu käsn, mis koosneb kollageeni 

kiududest. Pikalt märjas keskkonnas olles täituvad kiud veega, säilitades mingil määral 

naha esialgse vormi. Kui nahk sellest keskkonnast eemaldatakse, käivitub 

kuivamisprotsess. Vesi aurustub ning ese tõmbub kokku, muutudes jäigaks ja väga raskesti 

painduvaks. Selle vältimiseks või mõju minimaliseerimiseks on oluline kasutada õigeid 

konserveerimismeetodeid. Teoorias on see ilus jutt, kui praktikas see väga tihti rakendust 

ei leia. Kuna nahast esemeid võib kesk- või uusaegses kaevandis olla tuhandeid, on 

loogiline, et finantsiliselt ja ajaliselt ei ole võimalik neid kõiki võrdsel määral 

konserveerida. Pigem valitakse meetod, kus nahk lihtsalt kuivatatakse ning puhastatakse 

piirituse ja vee lahuses. 

Kui kaevandi D nahaleidude konserveerimine on piirdunud vaid nende pesemise ja 

kuivatamisega, siis kaevandi A leidudega on tunduvalt rohkem vaeva nähtud. Nii tallad kui 

pealsed on säilitanud oma pehmuse ja paindlikkuse. Aruandluses selgub, et orgaanilise 

materjali konserveeris AS Tael Tallinnas Ajaloo Instituudi laboris (Udam 1995, 2). K. 

Sarve väitel puudus antud firmal konservaator (vestluses K. Sarvega 29.04.2012), mistõttu 

satub S. Udami väide kahtluse alla. Tänu sellele on tegelik konserveerija hetkel välja 

selgitamata, samuti pole võimalik tuvastada konkreetset konserveerimistehnikat. Kaevandi 

C puhul on arvatavasti töötlemisvahendina kasutatud polüetüleenglükooli ehk lihtsamalt 

PEG. Oma oletuses olen lähtunud nii 1992. aasta AS „AGU“ kursuste konspektist kui 

vestlusest tollase Pärnu Muuseumi konservaatoriga (AS „AGU“ kursused 1992. Käsikiri 

Pärnu Muuseumis). 

Kas see kõik on üldse oluline? On, kui tegu on taldadega. Iga konserveerimistehnika 

mõjutab nahka erineval moel. Külmutusmeetodil kuivatamisel võib taldade 

kokkutõmbemäär olla ca 5%, piirituse ja atsetooniga töötlemisel aga koguni 10% (Grew 

2006, 103). Olukorras, kus on vaja eristada suurema lapse ja väiksema naise ning suurema 
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naise ja väiksema mehe jalatsinumbreid on isegi paariprotsendiline kõikumine määrava 

tähtsusega. 

6.1.2. Demograafilised näitajad 

Taldade analüüsimise üheks peamiseks eesmärgiks on uurida ühe kitsa perioodi rahvastiku 

soolist koosseisu. Hinnates meeste ja naiste keskmist jalanumbrit, on selge, et need 

erinevad. Sellest lähtuvalt on meeste jalatsid reeglina suuremad, naiste omad väiksemad. 

Groenman–van Waateringe on Svendborgi jalatsite uurimuses naise jalatsi keskmiseks 

pikkuseks hinnanud 200–230 mm. Tänapäevasel skaalal vastaks see jalatsinumbrile 30–35. 

Mehe jalanumbriks võib selle käsitluse põhjal pidada jalatseid alates suurusest 38, ehk 

neid, mille talla pikkus on vähemalt 250 mm (Groenmann–van Waateringe 1988, 75–76). 

Üldjoontes on tegu hea lähteinfoga, kuid ühe väga suure veaga. Nimelt jätab see kõrvale 

võimaluse, et teatud hulk jalatsinumbreid kattuvad nii meestel kui naistel. Nii nagu 

tänapäeval, oli ka keskajal väiksemakasvulisi mehi ning suurekasvulisi naisi. 

Veidi parem mõõtmisvahemik on pakutud raamatus „Craft, Industry and Everyday Life: 

Leather and Leatherworking in Anglo–Scandinavian and Medieval York“. Selle põhjal 

võib naiste jalatsiteks pidada neid, mille tallad jäävad vahemikku 246–280 mm ehk 

numbrid 37–42. Meestel on see vahemik 264–305 mm ehk numbrid 39,5–46 (Mould, 

Carlisle 2003, 3337). Selle tulemusel selgub, et on kolm kattuvat numbrit (39,5, 41, 42), 

mille puhul võib tegu olla nii naise kui mehe jalatsiga. Tegu väga hea skaalaga, mida olen 

teatavate reservatsioonidega kasutanud ka oma magistritöö tallapikkuste analüüsis. 

Keeruline on vaid tuvastada momenti, mil nooruki jalg muutub täiskasvanu omaks. 

Erinevalt eelmainitud meetodist, on F. Grew selleks võtnud hoopis suuruse 33 (Grew, 

2006, 102, tabel 102). 

Eespool püstitasin küsimuse naha kokkutõmbemäära kohta ning kuidas see mõjutab 

taldade õige pikkuse mõõtmist. Mitte ühegi vahendiga pole võimalik tuvastada, kui palju 

tald erinevate protsesside tagajärjel oma suurusest on kaotanud. Isegi kui teatud 

kahanemine on fakt, jääb taldade relatiivne ehk suhteline suurus siiski enamvähem samaks. 

Nahk tõmbub reeglina kokku kahel korral. Esmalt pinnases olles ning hiljem selle 

konserveerimisel. Võttes aluseks kokkutõmbemäärade maksimumi, ei saa see olla suurem 

kui 15–20%. Näiteks muuseumis hoiustatav tald, mille pikkus on 250 mm, võis 

maksimaalse kokkutõmbemäära juures algselt olla 37,5–50 mm pikem. 150 mm talla puhul 
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maksimaalselt 22,5–30 mm. Mida väiksem tald, seda väiksem vahe. Seega on hulk 

väiksemaid taldu, mis isegi kõige suurema kokkutõmbe korral täiskasvanu tallaks ei 

liigituks. 

 

Tabel 6. Taldade suurused nelja kaevandi lõikes. 

Nelja Pärnu kaevandi nahaleidude täpse kahanemismahu arvutamine on väga keeruline kui 

mitte võimatu protsess. Et naha kokkutõmbumine on fakt, olen algsele suurusele 

võimalikult ligilähedase tulemuse saavutamiseks igale talla pikkusele lisanud 15%. See on 

oletuslik keskmine, mille tuletamisel on arvestatud nii kultuurkihis kui konserveerimisel 

tekkinud muutusi. Edaspidi on kõik taldade pikkused toodud 15% lisaga.  

Mõõtmisel saadud tulemus vastas üldjoontes nii Tallinna (vt. Sarv 2003) kui Londoni (vt. 

Grew 2006) omadega. Suurim kontsentratsioon taldu jäi numbrivahemikku 34–37, mida 

oli kolme kaevandi peale kokku 29 ehk 32%. Täiskasvanute ja laste jalatsite eristamiseks 

olen keskpunktiks võtnud suuruse 34. Sellest väiksemad tallad on kuulunud lastele–

noortele, suuremad täiskasvanutele. Laste ja noorukite taldu oli 31, mis moodustab 34%. 

Kõige väiksemate taldade pikkus oli vaid 121 mm, mis jalatsinumbrite tabelis vastab 

suurusele 18. Kolme kaevandi peale oli neid kokku lausa 3 (tabel 6). Nii väikesed või isegi 

väiksemad tallad ei ole harv nähtus. Tõenäoliselt kuulusid need jalatsitele, mida kandsid 

kuni 2 aastased lapsed. Veidi vanematele, 2–6 aastaste tallad jäävad vahemiku 19–27. Sealt 

edasi, kuni numbrini 34 on tegu nooruki jalatsiga (Grew 2006, 105). Nagu selgub taldade 
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jaotuse tabelis, oli laste ja nooruki taldade hulk stabiilne. Tõusu on märgata alles noorukiea 

lõpus, kui tekib üleminek täiskasvanu jalatsile. Laste taldade vähesuse põhjuseid võib olla 

kaks. Esmalt võimalus, et suur osa 2–8 aastastest lastest ei kandnudki aktiivselt jalatseid, 

näiteks kevad- ja suveperioodil. Teine põhjus, mis minu arvates on kõige tõenäolisem 

viitab jalatsite korduvale kasutamisele. Iga lapsevanem teab, et lapse jalg kasvab väga 

kiiresti ning sügisel ostetud jalatsid on järgmise aasta talveks juba väikesed. On loogiline, 

et terveid ja korralikke jalatseid ei visatud minema. Neid said kasutada kas sama või mõne 

teise perekonna nooremad lapsed. Unustada ei tohiks laste suurt suremust keskajal, mis 

aitas samuti kaasa jalatsite taaskasutamisele. Jalatsid olid seega pidevas kasutusringluses, 

mis paratamatult lõppes nende hävimise ja äraviskamisega. 

Täiskasvanute taldu oli kokku 56, mis moodustas 66%.  Kui kõige väiksema talla pikkus 

oli 121 mm, siis suurim oli peaaegu 311 mm (foto 5).  Nagu eespool mainisin, on analüüsis 

kasutatud mõõtevahemikus vähemalt kolm numbrit, mille juures võib tegu olla nii meeste 

kui naiste jalatsiga. Viimaseid oli leiuaineses koguni 28 ehk 31%. Puhtalt naiste numbreid 

35,5, 37 ja 38 oli 24 (27%), meeste omi 7 (8%) (vt. tabel 9-12). Protsentuaalselt on 

tulemus sarnane Turu Aboa Vetuse leiumaterjaliga, kus naiste jalatseid oli 27% ning 

meeste omi 11,5% (Harjula, Jokela 2003, 259). Laste ja täiskasvanute taldade võrdluses 

olid tulemused sarnased Londoni materjaliga. Viies kaevandis taldades domineerisid 

täiskasvanute numbrid, mida oli koguni 71% (Grew 2006, 104, tabel 19). Täiskasvanute 

arvestuses oli naiste jalatsite suurem hulk tingitud sellest, et sellesse vahemikku jäi ka 

areneva nooruki jalatsid. Kuigi vaid mehele kuuluvateks numbriteks on 43–46, pidi selleni 

jõudmiseks jalg läbima varasemad suurused. Tänu sellele on keeruline täpselt öelda, kui 

suur hulk taldu kuulus tegelikult meeste kui palju naiste jalatsitele. Kindlasti oli mitu 

jalatsitüüpi, mida kandsid vaid mehed (näiteks 13.–14. sajandil levinud pika ninaga 

rihmking) või naised. Üldiselt on levinud arvamus, et jalatsitel oli vähe soolisi eripärasid. 

Selle üle võib pikalt vaielda, sest tegelikult on arheoloogilise materjali põhjal selle 

väljaselgitamine väga keeruline. Teiselt poolt on meil kirjalikud allikad, millest selgub, et 

Riia kingsepad valmistasid 14. sajandi lõpu skraa järgi meistritööks paari saapaid, (naiste) 

kingi ja nööpidega naistekingi (Põltsam 2002, 31). 

6.1.3. Taldade eripärad 

Taldade juures oli kõige huvitavam jälgida üksikuid anomaaliaid ja erinevusi, mis leidude 



52 

 

uurimise käigus esile tõusid. Näiteks PäMu A 2660: 77 oli 253 mm pikkune vasaku jala 

tald (foto 6). Päkaosa teravneva otsaga, mille suurim laius on 86,2 mm. Talla käigupoolel 

nii päka– kui tagaosas selged kulumisjäljed. Eriti on see nähtav kannaosas, kus nahakiht on 

tume ning osaliselt maha koorunud. Säilinud pind on väga õhuke. Sellised kulumisjäljed 

on taldade käigupoolel väga sagedased, ning viitavad tihti konstruktsiooniveale. Tald kulub 

enim kohtades, millele jalg kõige suuremat survet osutab. Sarnane kulumisrant on nähtav 

ka tallal PäMu A 2660: 121. Erinevalt eelmisest on siin kannaosa kulumine väga väike. 

Tumedam, st kulunud laik on visuaalselt kõige paremini jälgitav päkaosas, kus see ulatub 

ühelt küljelt teisele. Käimisel tekkinud kulumiskahjustused olid esindatud pea igal tallal 

ning neid võis kõige enam näha päka-ja kannaosas. 

Talla PäMu A 2660: 77 juures on kõige huvitavam selle võlviosa, mille väikseim laius on 

40,2 mm. Jalatsi paremaks liikumiseks ning tallale avalduva surve vähendamiseks on sinna 

noaga tehtud 10 horisontaalset sisselõiget. Antud talla puhul on kasutatud sisselõikeid, 

mille vahe varieerub, olles minimaalselt 3 mm, maksimaalselt 6 mm.  

PäMu A 2660: 278 – 172 mm pikkune vasaku jala tald (foto 7). Ovaalne teravneva otsaga 

päkaosa. Huvitavaks teeb kitsas võlviosa ning väga sujuv üleminek nii päka- kui 

kannaosale. Kolme kaevandi peale ei õnnestunud leida ühtegi sarnast talda. Tõenäoline, et 

on mõeldud kindlale jalatsitüübile. 

PäMu A 2660: 576 – Teravaotsaline parema jala tald, mille oletatav pikkus on 264–276 

mm (foto 8). Täpse mõõdu arvutamine on keeruline, kuna tald on koosnenud eraldi päka- 

ja võlviosast, mis on olnud kannaosaga kokkuõmmeldud. Säilinud on neist vaid 230 mm 

pikkune esiosa. Kirjanduses on seda tüüpi nimetatud liittallaks (ingl. k. composite sole), 

mis võib maksimaalselt koosneda kolmest üksteise külge õmmeldud katkest. Liittalda võib 

põhimõtteliselt pidada üheks talla parandamise meetodiks. Kui päka- või kannaosa 

auklikuks kulus, lõigati katkine tükk välja ning selle asemele õmmeldi uus. Eriti 

populaarne oli see kallimate jalatsite puhul, mille parandamine olid odavam kui uute 

ostmine (Goubitz 2007, 76). 

Päkaosa keskel on ca 11–21 mm suurune auk, millest saab alguse rebend, mis kulgeb nii 

vasakule kui paremale. Talla käigupoolel ümbritseb katkist kohta tume kulumisrant. Avaus 

asub üsna päka all, mistõttu pole eriti tõenäoline, et tegu on jala meditsiinilise veaga. 

Pigem võib põhjuseks olla käimisel tekkinud kulumine. Huvitav on kulumisrant vasaku 
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külje all, mis laseb oletada, et jala surve oli suurim küljel. Anatoomiliselt peaks see pigem 

olema pöia– ehk metatarsaluul mitte aga tervel päka küljeosal (Grew 2006, 106). 

Talla sisepinda kattis tihke beežikas orgaanikakiht, mis sisaldas peamiselt saepuru ja sütt. 

Ühe võimalusena võis see olla nö vooderduskiht, mille eesmärk oli niiskuse vähendamine. 

PäMu A 2510: 1–241 mm pikkune väga õhuke tald (foto 9). Arvatavasti osa nahakihtidest 

eemaldunud. Ovaalse päkaosa ning ümarterava ninaga. Talla teeb huvitavaks võlviosa, mis 

arvestades talla mõõte on suhteliselt kitsas, vaid 34mm. Välimuselt meenutab 14. sajandil 

levinud tallamustrit, kus ovaalne tagaosa ning väga kitsas võlviosa moodustavad 

sümmeetrilise terviku (Goubitz 2007, 82, fig.1). Päkaosa laieneb võlviosast ühtlaselt kuni 

keskkohani, kus see suureneb rohkem talla paremal küljel. Jala anatoomiat arvestades on 

tegu parema jala tallaga. 

PäMu A 2510: 20 – Väike, 161 mm pikkune pirnikujuline tald (foto 10). Väga 

sümmeetriline, kus päkaosa läheb võlviosale väga sujuvalt üle. Võlvi- ja tagaosa vahel 

puudub selge üleminek nagu teistel taldadel. Mõlemad talla küljed on identsed, mistõttu on 

keeruline öelda, kas on parema või vasaku jala oma. Vormi põhjal võib öelda, et tegu on 

lehmamokk tüüpi kingaga, mis levisid peamiselt 16. sajandi alguses (1510–1550) 

(Kadakas, Haak 2003, 193). 

6.2. Randid ja talla õmblusääred 

Kui pikalt valmistati jalatseid tehnikas, kus pealne ühendati otse talla külge, siis 12. 

sajandi lõpus hakati nende kahe vahele õmblema kitsast nahariba ehk talla õmblusäär 

Tegemist oli lisandiga, mille peamine ülesanne oli jalatsi veekindlamaks muutmine (Grew 

2006, 49). Keskaegse jalatsi kõige nõrgemateks kohtadeks võib pidada ühenduskohti, mis 

olid pidevas kokkupuutes väliste ilmastikutingimustega. Samuti langes neile jala liikumisel 

tekkiv surve. Talla õmblusääre kui vahelüli lisamine pakkus õmblusele kaitset ning muutis 

selle tunduvalt vastupidavamaks (Mould, Carlisle 2003, 3258). 

16. sajandi keskpaigas, kohati ka varem hakati jalatseid valmistama varasemast 

ümberpööramistehnikast sootuks teistmoodi. Jalatsile lisandus mitmekordne tald, mis 

omakorda mõjutas talla õmblusääre senist funktsiooni (joonis 8). Kui algselt oli selle laius 

ca 4–5 mm (Grew 2006, 49), siis 16. sajandiks oli see juba 10–15 mm (Goubitz 2007, 79). 



54 

 

Ingliskeelses kirjanduses tehakse selget vahet 16. sajandist varasema ja hilisema randi 

vahel. Kui ümberpööramistehnikas valmistatud jalatsi rant on „rand“, siis mitmekordse 

tallaga jalatsil „welt“ (Goubitz 2007, 80). Eesti keeles võib enne 16. sajandit kasutatud 

konstruktsioonielementi nimetada talla õmblusääreks, hilisemat aga randiks. Uue 

valmistamistehnikaga paigutati mitte enam pealse ja talla vahele, vaid pealsest väljapoole, 

laiema välistalla äärde. Laiema randi abil oli sisetaldade fikseerimine välistalla ja pealse 

külge tunduvalt efektiivsem (Sarv 2006c, 43). Kuna rant tegi 16. sajandi jooksul läbi 

suuremat sorti muutuse, on selle abil võimalik anda kaudseid dateeringuid.   

Nelja kogu nahaleidude analüüsimisel ja katalogiseerimisel sai talla õmblusäärte ja rantide 

hulka paigutatud ka pealse küljest eemaldunud järjestikku asetsevate aukudega nahariba, 

mis välimuselt sarnanevad randiga. Kuna õmblusaugud asetsesid reeglina väga lähestikku, 

põhjustas see ajapikku pealse küljest randilaadse välimusega nahariba murdumise. Tänu 

sellele olen neid käsitlenud koos. 

 

Joonis 8. Randi areng 12.–17. sajand (Goubitz 2007). 

Rääkida arvudest, siis kaevandis D oli rante ja talla õmblusääri kokku 431 ehk ligemale 

20%. Võrdluseks kaevand A, kus neid oli 48 ehk 21,2% ning kaevandis C 137 ehk 20,9%. 

Üldjoontes oli rantide esinemine kõigi kolme kaevandi juures suhteliselt ühtne. Samuti oli 

sarnane randi tüüpide jagunemine. Kõigis kaevandites esines nii kesk- kui uusaegsele 

jalatsile iseloomulikke rante. Huvitaval kombel oli uusaegsete rantide osakaal võrdlemisi 

väike ning neid esines reeglina koos samaaegsete taldade või nende katketega. Kui suurem 

osa kaevandis D nahaleidudest tuli välja alumistest orgaanikarohketest kihtidest, siis 

uusaegseid taldu koos rantidega oli kõige rohkem hoopis ülemistest täite- või liivakihtides. 

6.3. Pealsed 

Arvuliselt moodustasid pealsed kõige suurema esemetegrupi. Põhjuseks on sinna alla 
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kuuluvate leidude suur varieeruvus. Selle kategooria alla olen paigutanud kõik jalatsi 

detailid, mida on konkreetse jalatsitüübiga keeruline seostada. Nimistusse olen lisanud nii 

tundmatute jalatsite pealsete katked (ninatsid, äärised, vahetükid, kannadetailid) kui ka 

kannatugevdused, paelad ja pealse õmblusääred. Kokku oli neid nelja kaevandi peale 

1034, millest 23,7% olid pealse katked, 3,8% pealse äärised, 2,4% kannatugevdused ja 

1,6% paelad. Pealsete hulgas on huvitavateks konstruktsioonielementideks 

kannatugevdused. Nelja kaevandi peale oli neid kokku 79, mis jalatsite hulka hinnates pole 

sugugi väike. Ümberpööramistehnikas valmistatud jalatsitel kippus jalg tallast üle ulatuma, 

mis mõjutas eriti just kannaosa. Nahalapi lisamise peamine põhjus oligi kannale 

lisatugevduse pakkumine. Nende vorm ja suurus polnud alati ühesugune ning sõltus 

konkreetsest jalatsist. Levinum kuju on kolmnurk või trapets, mille igal küljel on 

õmblusaugud. Kannatugevdus õmmeldi jalatsi siseküljele pindmise õmblusega, mis pealse 

pinda ei läbistanud.   

Kannatugevdusi ei käinud iga jalatsi juurde ning 12.–13. sajandil kasutati neid valdavalt 

madalama sääreosaga kingadel (Mould, Carlisle 2003, 3314). Hiljem kui need levisid ka 

kõrgematele jalatsitele, ei ulatunud kannatugevdus üle poole sääre pikkuse. Viimast on 

täheldatud vaid nöörkinga puhul (Sarv 2006a, 33). Mingis mõttes on see huvitav, sest kogu 

säärt katva tugevdatud nahariba kasutamist eeldaks pigem jalatsitel, mille sääreosa ulatub 

pahkluust kõrgemale. Säärega jalatsile kuulunud kannatugevdus on näiteks PäMu A 2510: 

20, mille kõrgus on 13 cm (foto 27). 

6.4. Tootmisjäägid 

Nahast jalatsite valmistamisel tekkinud toomisjäägil peatusin juba parkaleid käsitlevas 

peatükis, kus jaotasin need primaarseks, sekundaarseks ja tertsiaarseks. Jäägid on oluline 

infoallikas, sest erinevalt jalatsitest on need otseseks viiteks naha töötlemisele. Uue ja 

Pühavaimu tänavaga piirnev ala jäi keskajal käsitööliste kvartalisse, mis põhjendaks jäägi 

suurt kontsentratsiooni. Nende sidumine konkreetse kingsepaga on paraku väga keeruline 

kui mitte võimatu. Näiteks põhiline osa kaevandi D nahaleidudest saadi ühelt kõrguselt 

sarnase ülesehitusega orgaanikakihtidest. Prügina minema visatud jäägid annavad meile 

aimu mahust, kuid mitte nende tekitajast. Teine võimalus on, et katkiseid nahkesemeid ja 

jääki on teadlikult kasutatud mingi ala kuivendamiseks või täiteks. Samuti võib suur kogus 

jääki pinnasesse sattuda selle teisaldamise käigus (Harjula 2008, 145; Thomas 1987, 185). 
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Hoolimata võimalusest jäägi abil kingsepa töö- või eluruume tuvastada, annab see väga 

hea ülevaate kingsepatööst kui käsitööharust. 

Tootmisprahi hulk oli nelja kaevandite peale suur, moodustades 22% kõigist nahaleidudest. 

Protsentuaalselt oli neid kõige rohkem kaevandis B, lausa 78%. Ülejäänud kolmes oli 

esindatus tunduvalt tagasihoidlikum – kaevandis C 29%, kaevandis D 15% ja kaevandis A 

13% (tabel 7). Kaevandi D jääkide hulk võis olla kordades suurem, sest arheoloogiliste 

kaevamiste käigus jäeti suur osa väiksematest nahaleidudest korjamata (vestluses Peeter 

Piiritsaga). 

Kõige huvitavamad on kaks primaarset jääki (PäMu A 2660: 59 ja PäMu A 2510: 2(4)). 

Esimene neist koosneb kolmest naha katkest – üks suurem ning kaks väiksemat (foto 2). 

Kõigil tükkidel on säilinud karvaosa. Väiksematel laiguti, suuremal katab see kogu naha 

pinna. Analoogsed tükid tekivad naha esmasel lõikamisel parkimisprotsessi ajal või 

vahetult pealse seda. Selle käigus eemaldatakse kasutud osad, mida esemete valmistamisel 

kasutada ei saa – pea ja sõrgade ümbruse nahk, udarad ja naha ääred (Mould, Carlisle 

2003, 3245). Teine huvitav nahadetail oli udar, mis samuti eemaldati üsna 

parkimisprotsessi alguses (foto 1). Need leiud ei ole viited mitte niivõrd kingsepatööle 

kuivõrd parkimisele. Sarnast tootmisjääki on leitud ka Narvast (Sarv 2006c, 48). 

 

Tabel 7. Jääkide hulk kaevandites. 

Ülejäänu jäägist moodustasid väiksemamõõdulised ribad ja lõiked (foto 3). Huvi pakkusid 
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tükid, millel olid lõikejäljed kas naha pinnal või küljel. Näiteks PäMu A 2660: 646, kus 

naha pinnale on tehtud kaks pikka ja mitu lühemat sisselõiget. Tõenäoliselt on katsetatud 

noa teravust. Noa jälgi leidub teistelgi nahatükkidel. PäMu A 2598: 1(1) koosneb paljudest 

naharibadest, kus mitmel on külgedel diagonaalsed lõikejäljed. Samuti lõikamistunnustega 

on kolm riba (PäMu A 2660: 11, 59 ja 32). Kahel esimesel moodustub nende lauale 

laotades poolik nelinurk, mille seest on välja lõigatud kaarjas nahatükk. Viimasel on 

seevastu sisse lõigatud kaks ebasümmeetrilist auku, mille läbimõõdud on 6 ja 10mm (foto 

4). 

6.5. Jalatsid 

Jalatsite liigitamisel võtsin aluseks nii Karista Sarve artiklites välja toodud joonised kui O. 

Goubitzi jalatsitüüpide kataloogi (Sarv 2006b, joonis 2; Goubitz 2007). Nende põhjal 

jaotasin jalatsid viide rühma – nöörkingad, nöörsaapad, paelkingad, pastlad ja rihmkingad 

(joonis 9). Leidude hulgas oli ka mõningaid hilisemaid tüüpe, mida aga antud töös ei 

kasuta. Põhjuseks on töö ajalised raamid, ehk olen käsitlenud vaid jalatsitüüpe, mille areng 

on jälgitav juba 14.-15. sajandist või veelgi varem. Näiteks on põhjalikult käsitlemata 

jäänud lehmamokk tüüpi jalatsid, mille teke ja levik jääb 16. sajandisse.  

 

Tabel 8. Jalatsitüübid nelja kaevandi lõikes. 

Nelja kaevadi peale tuvastasin kokku 430 selgete tüüpjoontega jalatsi katket. Kõige 

rohkem esines paelkingi, millele järgnesid nöörsaapad, nöörkingad, rihmkingad ja pastlad 

(tabel 8). 
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Joonis 9. Magistritöös kajastatud jalatsitüübid. 1 – pastel, 2 – nöörsaabas, 3 – 

paelking, 4 – rihmking, 5  ja 5.1 – nöörking (Mould, Carlisle 2003). 

Alljärgnevalt annan ülevaate mainitud jalatsitüüpidest, millises mahus neid kaevandites 

esines, ning kuidas need eristuvad Tallinna samasisulise materjali taustal. 

6.5.1. Nöörking 

Nöörkinga alla liigituvad madalad ja poolkõrged jalatsid, kus kinnise moodustavad kingale 

tehtud sisselõike kummaski ääres asuvad augud. Seda tüüpi jalatsil on olulisi varieeruvusi, 

mistõttu saab neid jaotada vähemalt kahel moel. Esimese puhul on aluseks võetud kõrgus, 

vastavalt millele on nöörkingi võimalik jagada nelja rühma (Sarv 2006a, 36). Teine 

võimalus on neid jaotada kaheks ning lähtuda kinnise asukohast. Nimelt eristub nöörkingal 

kaks kinnitusvarianti. Neist esimene asub reeglina jalatsi siseküljel, kus see moodustab 
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kitsa U- või V-kujulise sisselõike. Kesk- ja Lääne–Euroopas jääb nende põhiline levik 

vahemikku 1200–1450 (Goubitz 2007, 175). Turus dateeritakse neid 14.–15. sajandisse 

(Harjula, Jokela 2003, 258), Londonis, Lüübekis ja Schleswigis lausa 13. sajandisse (Grew 

2006, 15; Schnack 1992, 89). Mitmetel keskaegsetel illustratsioonidel on nöörkingal 

sisselõige mõlemal küljel. Arvatavasti on see siiski kunstlik eksitus, sest mõlemal küljel 

asuv kinnis oli ebapraktiline. Samuti ei toeta mõlemapoolset kinnist arheoloogiline 

materjal (Goubitz 2007, 175). 

Teise grupi moodustavad jalatsid, millel kinnis asub jalaseljal. Rangelt vaadates saab seda 

tüüpi nöörkingad jagada kaheks. Esiteks madalad kingad, kus ühekordsed paarisaugud 

asuvad pealsest eenduva osa küljes. Neid läbiva nahast paela abil kinnitus see sarnaselt 

tänapäeva jalasile. Teisel tüübil on seevastu kõrge sääreosa, kus mitmekordsed paarisaugud 

asuvad nii jalaseljal kui säärel. Selle grupi nöörkingade eristuvaks jooneks ongi augud, mis 

reeglina asuvad alati paarikaupa. Mõlema alatüübi jalatsite levikuaeg jääb 14.–15. 

sajandisse (Goubitz 2007, 191, 195). Turus esineb neid kõige rohkem 14. sajandi teisest 

poolest kuni keskaja lõpuni (Harjula, Jokela 2003, 258). 

Pärnus Uus tänava äärde jäävates kaevandites oli nöörkingi kokku 69, mis kõiki 

jalatsileide arvestades on 16%. Kõigis, välja arvatud kaevandis B oli nöörking paelkinga ja 

nöörsaapa järel arvuliselt kolmas jalatsitüüp. Protsentuaalselt oli seda tüüpi jalatseid enim 

kaevandis D 18%, sellele järgnes kaevand C 12% ning kaevand A 8%. Kaevandis B 

nöörkingi ei tuvastatud. Tallinna leidudes olid need nöörsaabaste ning pael– ja rihmkinga 

järel neljandal kohal, moodustades kõigist jalatsileidudest 8% (Sarv 2003, 338, tabel 2). 

Nöörkingade seas oli üks leiukogumiku kõige terviklikumalt ning paremini säilinud jalats 

(PäMu A 2660: 91). Tegemist oli jalaseljal kinnitatava parema jala kingaga, millel oli 

puudu vaid üks osa tallast ning vasakpoolne kinnitusdetail (foto 11). Kinnise moodustab 

jalaseljale tehtud V–kujulisest sisselõikest jätkuvad eenduvad otsad, mille küljes on 

ühekordsed paarisaugud. Pealne koosneb ühest suurest nahatükist, mis oli kokku 

õmmeldud jalatsi vasakul küljel. Eraldi on olnud vaid vasakpoolne kinnisedetail, millele 

viitab pealse ääreosas paiknev 7 cm laiune õmblusäär. Samuti on kasutatud 

kannatugevdust, mis on pealsega ühenduses 5 mm laiuse nahkpaelaga. Jalatsi teeb 

huvitavaks ninatsi küljes olev parandus. Tekkinud auk on paigatud nahatükiga, mida seob 

pealsega õhuke nahkpael. 9,8 cm laiune paigalapp kulgeb mööda ninatsi esiosa ja vasakut 

külge kus see teeb järsu pöörde talla suunas. 
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Teine mainimisväärne nöörking on huvitav tänu oma kaunistusele (PäMu A 2660: 372). 

Säilinud on vaid ninaosa ning osa küljest (foto 12). Kinniseks on siseküljel olev V–

kujuline sisselõige, mille kummaski ääres on olnud augud. Alles on neist vaid üks külg 

kahe auguga. Kasutatud on kinnisetugevdust, millele viitavad pealse siseküljel olevad 

õmblusjäljed. Ninaosa kaunistavad pikad ja lühikesed sisselõiked. Ülesehituselt meenutab 

see rihmikut, kus on säilinud 13 sisselõiget. Nende vahele jäävad naharibad jagunevad 

laiadeks ja kitsasteks – minimaalne laius 3 mm, maksimaalne 15 mm. Kitsaste ja laiade 

ribade paiknemine on ühtlase mustriga – lai, kitsas, lai, kitsas. Üks sarnase töötlusega  

nöörking on leitud Pärnust Vee ja Põhja tänava kaevamiste käigus. Jalatsi ninaosa katsid 

risti üle jalaselja jooksvad umbes 1 cm pikkused sisselõigete read (Kadakas, Haak 2003, 

192). K. Sarve väitel kuulusid sandaale matkiva stiiliga jalatsid paremal järjel olevatele 

kaupmeestele või nende pereliikmetele (Sarv 2006a, 39). 

Seega võiks nöörkingi seostada pigem veidi jõukama sotsiaalse kihiga? See teooria toetub 

jalatsite kaunistamisel, mis on näiteks nöörkingadel levinum kui paelkingadel. Samuti 

näitab nöörkingade vähene hulk, et tegemist ei olnud väga levinud ehk kõigile lihtsalt 

kättesaadava jalatsitüübiga.  

Ainuke küsimus tekib mitme parandatud nöörkingaga. Kui laialdane oli kodutööndus ning 

kas see levis ka jõukamate inimeste seas? Või viitavad parandatud kingad vaid vaesemale 

elanikkonnale? Loomulikult on see võimalik, kuna äravisatud nöörkingad võisid väikese 

vaevaga saada uue elu. Teoorias kõlab hästi, kuid praktikas on selle seose tegemine paraku 

üsna keeruline. 

6.5.2. Nöörsaabas 

Arvuliselt on tegemist teise kõige levinuma jalatsitüübiga peale paelkinga. Nöörsaapad 

levivad Põhja– ja Kesk–Euroopas 14.–15. sajandil (Sarv 1999, 82). Goubitzi arvates jääb 

nende kõrgaeg perioodi 1350–1450 (Goubitz 2007, 201). Svendborgi materjali põhjal 

kasutati neid alates 15. sajandist (Groenman–van Waateringe 1988, 70), Londonist on 

pööraga kinnituvaid jalatseid juba 13. sajandi lõpust, 14. sajandi algusest (Grew 2006, 4). 

Pärnu leiumaterjalis oli nöörsaapaid 137 ehk 32%. Protsentuaalselt oli neid enim 

kaevandis A ja B, kus need moodustasid lausa 80% ja 75%. Ülejäänud kahes oli neid veidi 

vähem, kaevandis C 31% ja kaevandis D 24%. Tallinna materjalis oli nöörsaapa osakaal 

suhteliselt väike, vaid 14% (Sarv 2003, 338, tabel 2). 
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Nöörsaabas nagu nimetus ütleb, viitab reeglina kõrgema sääreosaga jalatsile. Selle 

kinniseks on sääre ühel küljel olevad tilgakujulised kinnituspilud ning vastasküljel 

paiknevad sõlmega nahkpaelad ehk pöörad. Nende üks ots kinnitus sisselõigetesse (Sarv 

2006a, 36), teine suruti läbi tilgakujulise pilu. Pöörade hulk jalatsil oli väga erinev. Näiteks 

ühel sääreosal (PäMu A 2660: 85) oli ca 13 cm laiusel alal 1–2 cm vahedega 7 auku, mida 

läbisid pööraga paelad. Säärel oli poolkaarjas sisselõige, millest madalamale ja kõrgemale 

jääb kaks paela. Eraldi on väike ca 7,5 cm pikkune ühest küljest kaarjas õmblustega 

nahatükk, mis sobib täpselt suurema tüki külge. Väiksema tüki küljes on kolm pööraga 

paela. Teisel (PäMu A 2660: 143) on sääreosa säilinud 16 cm pikkusel tükil samuti 7 paela 

2–2,5cm laiuste vahedega. Kolmandal (PäMu A 2660: 740) oli säilinud nii pööradega kui 9 

tilgakujulise piluga sääreosa katke. Pööradega osa oli 28,5cm pikkune, milles oli 17 auku 

koos 13 paelaga (foto 13).  

Piludega kinnitusmeetod on eriti loogiline laste puhul, kes paeltest sõlme veel siduda ei 

oska. Võib–olla see peamine põhjus, miks lausa 95% Dordrechtist leitud nöörsaabastest 

kuulus lastele (Goubitz 2007, 201). Pärnu nahamaterjali hulgast kerkisid esile kaks identse 

lahendusega lapse nöörsaabast (PäMu A 2510: 8 ja 20). Nende jalaseljal on V–kujuline 

sisselõige, mille kohal on pööra abil suletav kinnis. Esimese jalatsi talla pikkus on 184mm 

(foto 14). Säilinud on nii piludega kui kahe pööraga sääreosa. Teise pikkus on 196mm 

(foto 15). Säilinud on vaid sääreosa piludega kinnitusdetail. Pärnu leidude põhjal ei saa 

öelda, et valdav enamus nöörsaabastest kuulus lastele. Siiski esineb nende seas rohkem 

lapsemõõtu jalatseid kui näiteks nöör- ja paelkinga puhul. 

Hoolimata sellest, et Tallinna kõige uhkemini kaunistatud jalats on nöörsaabas, on nende 

kaunistamine võrreldes nöörkingaga harv nähtus. Tänu sellele ning nende suurele 

esindatusele pole neid võimalik seostada vaid kõrgema sotsiaalse kihiga. Samuti on 

nöörsaabaste juures leitud palju parandamisele viitavaid ilminguid. Näiteks PäMu A 2510: 

19, kus oli säilinud sääreosa mõlemapoolse kinnisedetailiga (foto 16). Ühel pool neli 

tilgakujulist pilu, teisel neli auku, millest ühes pööraga pael. Huvitav on 4  5 cm suurune 

nelinurkne sisselõige, mis on õmblusjälgedega ääristatud. Materjali hulgas leidus täpselt 

selline nahatükk, mis antud avausse sobitus. Ühe võimalusena on selle eesmärgiks olnud 

jalatsi parandamine. Kasutamise käigus on sääreosasse tekkinud auk. Vea parandamiseks 

on auk koos seda ümbritseva nahaga välja lõigatud. Eemaldatud detaili asemele on seejärel 

õmmeldud uus terve tükk.  
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Parandamiskatsele viitab ka teine nöörsaabas (PäMu A 2510: 20). See on sääre katke, mille 

ühel küljel on neli auku kahe pööraga. Teisel küljel on säilinud vaid kaks alumist pilu. 

Detaili küljest on välja lõigatud 11,5  8 cm suurune nahatükk, mida võidi kasutada mõne 

teise nöörsaapa parandamiseks (foto 17). 

Samuti pakkus huvi üks jalatsidetail, mis eristus tänu oma suurusele (PäMu A 2598: ?). 

Kui reeglina oli nöörsaapa kõrguseks kuni 23 cm (Sarv 2006a, 36), siis antud juhul oli 

säilinud sääreosa kõrgus lausa 34,5 cm (foto 18). Võimalik, et tegemist on säärsaapaga, 

mis omab nöörsaapale omast kinnitusmehhanismi. Säilinud katke ühel küljel on 9 

tilgakujulist pilu, teisel 3 auku. Ülejäänud augud on olnud eraldi nahatüki küljes, mis 

säärega õmbluse abil ühendatud oli. Detaili allosas on näha kannatugevduse õmblusjäljed 

ning sirge äär, mis viitab sääreosa mahalõikamisele. Hinnates eemaldatud osa suurust, võis 

jalats algselt olla tunduvalt kõrgem. 

6.5.3. Paelking 

Paelkinga eristuvaks jooneks on ümber sääre jooksev nahast pael või paelad, mis kulgesid 

läbi spetsiaalsete aukude ehk pilude. Kõige algelisemad pilud olid lihtsad augud, mis 

paiknesid vertikaalselt jalatsi sääreosas. Nende pikkus oli kuni 1cm, ning asetsesid alati 

paarikaupa. Vastavalt paelkinga tüübile oli pilusid läbiv pael kinnitatav nii jalaseljal, küljel 

kui harvadel juhtudel ka kannaosas (Goubitz 2007, 135). 

Paelkingi kasutati juba muinasajal, kuid keskaja kontekstis hakkasid need Euroopas 

massiliselt levima 13.–14. sajandil. Schleswigis on see dateeritud 14. sajandisse (Shnack 

1992, 89), Bergenis põhiliselt 12. sajandisse (Larsen 1992, 39). Londonist on paelkingale 

omase konstruktsiooniga jalatseid leitud juba 12. sajandi I poole kihtidest (Grew 2006, 11). 

Taanis Svendborgis jääb nende massiline levik 12.–15. sajandisse, kõrgema sääreosaga 

eksemplaridele ka 16. sajandisse (Groenman–van Waateringe 1988, 70). Soome vanemad 

paelkinga leiud pärinevad Turu kõige varasemast kultuurkihist ning on dateeritud 

vahemikku 13. sajandi lõpp kuni 14. sajandi algus (Harjula, Jokela 2003, 258). Eesti 

kontekstis on aluseks Tartu Lossi tänav 3 ja Pärnu Munga tänav 2 pealkingad, mis 

pärinevad 14. sajandist ja 15. sajandi I poolest (Rommot 1990, 4). 

Pilude hulk võib paelkingal olla väga varieeruv, kuid ei ole alati seotud jalatsi suurusega. 

K. Sarv on paelkingad jaganud kolme kategooriasse – ühe nahkpaelaga kinnituvad 
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madalad, poolkõrged ja kõrged kingad ning kahe ja kolme nahkpaelaga kinnituvad kõrged 

kingad (Sarv 2006a, 34–35). O. Goubitz on siia lisanud ka kõrgema sääreosaga kingad, kus 

piluderea arv võib maksimaalselt olla kuni kuus. Need on võrdlemisi harvad leiud ning 

arvatavasti ei kasutatud kõiki kinniseid üheaegselt (Goubitz 2007, 135). 

Selle järgi võiks oletada, et mida rohkem paelu, seda rohkem pilusid? Paraku pole see nii 

üheselt mõistetav. Pilude kasutamise maht jalatsil ei olnud kindlaks määratud ning sõltus 

pigem konkreetsest jalatsist ja kingsepast. Madalate paelkingade puhul oli reegel, et kokku 

oli jalatsil 5 piludepaari. Siiski saab olenevalt pealse konstruktsioonist toimiva paelkinga 

valmistada ka vaid kahe piluga, kus mõlemad asuvad jalaseljal. Kolme nahkpaelaga 

kinnituva kõrge sääreosaga jalatsil võis see arv ühel piluderea puhul olla enamvähem 

sama.  

Arheoloogiline materjal näitab, et nii väheste pilude arv on siiski pigem erand kui reegel. 

Pilude hulga varieeruvus kõige paremini jälgitav jalatsitel, kus on rõhku pandud mitte 

niivõrd praktilisusele kuivõrd kaunistusele. Need on madalad kingad, kus lühikesed pilud 

moodustavad sääreosas katkematu rea. Üks selline katke on leitud kaevandist D (PäMu A 

2660: 613), kus pealse ääreosas oli 6,5 cm laiusel alal 13–14 piluauku. Selliste jalatsite 

leidmine on küll väga harv, kuid näitab, et pilude hulk ühel real ei olnud otseselt sõltuv 

jalatsi suurusest. 

Tänu on lihtsale konstruktsioonile sobis paelking hästi argijalatsiks, mida on näha isegi 

arheoloogilises leiumaterjalis. Tallinnas on välja kaevatud suur hulk halvas seisukorras 

paelkingi, mis näitab, et neid kanti nii kaua kuni need lõplikult läbi kulusid (Sarv 2006a, 

39). Sellist jalatsite elutsüklit võib oletada pigem vaesema elanikkonna puhul, kes omale 

uusi jalavarje nii tihti lubada ei suutnud. Massilist levikut näitab seegi, et tegu on kõige 

levinuma jalatsitüübiga, mida Pärnu, Tallinna ja Tartu 14.–15. sajandi kultuurkihist 

leitakse.  

Paelkinga kasutamine pigem vaesemate inimeste poolt väljendub kõige paremini 

parandustes. Nende hulgas oli kõige rohkem jalatsid, millel leidus koduste vahenditega 

tehtud korrektuure. Näiteks PäMu A 2660: 82, kus oli säilinud ninaosa ning osaliselt 

mõlemad küljed (foto 19). King on kokku õmmeldud vähemalt kahe erineva jalatsi 

tükkidest. Ühe osa moodustavad ninaosa ning sellest kulgev küljedetail. Teine külg on 

pealsest eraldi ning neid ühendab jäme nahast pael. Säilinud ninaosas, talla õmblusääre 
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juures oli sisselõigatud kuus auku, mida samuti läbib nahast pael. Kahel juhul on paelad 

ringiks kokku seotud, eesmärgiga pealset tallaga koos hoida. Sarnaseid paranduskatseid on 

leidude hulgas mitmeid (PäMu A 2660: 169, 322, 551). 

Samuti eristus kaks paelkinga (PäMu A 2660: 134 ja 652), mille ninaosas oli ilmselt 

kasutaja poolt tehtud sisselõige. Esimesel moodustas see X-kujulise (foto 20), teisel 3,6 cm 

laiuse avause (foto 21). Tõenäoliselt oli taolise lahenduse eesmärk jalatsi kohandamine 

konkreetsele jalale. Põhjus võis seisneda jala vales kasvamises. Kitsaste jalatsite kandmise 

tõttu olid varbad kokku pressitud, mis ajapikku arenes välja väärarenguks. Samuti võis 

põhjuseks olla haamervarvas (ingl. k. haamer toe) või hallux rigidus ehk suure varba 

artriit. Jalatsile tehtud sisselõike eesmärgiks oli varba poolt osutatava surve vähendamine 

(Mould, Carlisle 2003, 3353). 

K. Sarv on oma 2003. aasta artiklis uurinud üheksa Tallinna kaevandi nahaleide. Kokku oli 

neid 6752, millest eristus 374 jalatsi detaili. Neist katketest kuulus 212 paelkingale, mis 

moodustab lausa 56,7% kõigist jalatsileidudest (Sarv 2003, 337–338). Pärnu nelja 

kaevandi materjalis oli paelkingi samuti palju, kuid mitte sellisel määral nagu Tallinnas. 

Kokku eristus muust nahamaterjalist 430 jalatsi katket, millest paelkingi oli 184 ehk 43%. 

Arvuliselt oli neid kõige rohkem kaevandis C ja D, vastavalt 52% ja 47%. Kaevandis A ja 

B oli neid tunduvalt vähem, vaid 10% ja 25%. Kaevandi B leidudega arvestamine on 

loomulikult küsitav, kuna kõigist nahaleidudest oli meid huvitavaid jalatsitüüpe vaid 4 – 1 

paelkinga ning 3 nöörsaapa katket. 

Kõige paremini oli säilinud kaks paelkinga (PäMu A 2660: 259 ja A 2510: ?). Esimene 

neist on vasaku jala king, millel on puudu vaid tald (foto 22). Pealne koosneb ühest suurest 

nahatükis, mis oli kokku õmmeldud jalatsi paremal küljel. Kinnise moodustavad viis pilu, 

millest üks asub kannaosas, kaks külgedel ning kaks jalaseljal. Viimased on laienenud ning 

proportsioonidest väljas, mida on põhjustanud neid läbinud paela liiga tugev ja survestatud 

kinnisidumine. Kaevandi A terve paleking on ülesehituselt sarnane eelmisega. Parema jala 

king, kus kinniseks on seitse pilu. Ainulaadseks teeb pilusid läbiv nahast pael, mis 

erinevalt paljudest teistest paelkingadest on jalatsi küljes säilinud (foto 23). 

6.5.4. Pastel 

Pastel on üks vanimaid ja lihtsamaid jalatsitüüpe, mida kasutati tänapäeva Baltimaade 
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aladel laialdaselt kuni 19. sajandini. Paljud ajaloolased on neid nimetanud keskaja kõige 

levinumaks jalatsitüübiks, mida seostatakse just vaesema linnaelaniku või maalt linna 

põgenenud talupojaga (Bebre 2002, 90; Põltsam 2002, 31). Paraku puudub igasugune 

materjal, mis antud seisukohta kinnitaks. Arheoloogilises leiuaineses on pastelde 

esinemissagedus suhteliselt madal. Neid leitakse, kuid mitte sellisel hulgal nagu paelkingi 

või nöörsaapaid. 

Pastelde vähesuse üks põhjus võib seisneda nende endi konstruktsioonis. Oma 

ülesehituselt on see jalats lihtne kokkuõmmeldud nelinurkne nahatükk. Kinniseid on pastla 

puhul vähemalt kahte tüüpi. Kõige primitiivsemal moel ühendati jalats kannaosas 

paiknenud õmbluste abil. Sellele lisandus ninatsis olevad augud, mida läbinud paela abil 

see lõõtsaks kokku tõmmati. Aukude läbimõõtu hinnates kasutati jämedat nahast või takust 

paela (Sarv 2006b, 161). Hiljem arenes see välja kogu jalatsi äärt katvaks pilude reaks, 

mida läbiva nahast paela abil oli võimalik korrigeerida jalatsit vastavalt jala eripäradele 

(Goubitz 2007, 91). Erinevalt teistest jalavarjudest puudus neil eraldi külgeõmmeldud tald. 

Kui eraldi tallaga jalatsitel oli võimalik seda vahetada või paigata, siis pastla puhul muutis 

läbikulumine selle praktiliselt kasutuskõlbmatuks. Pasteldel oli tunduvalt suurem 

tõenäosus läbi kuluda kui teistel jalatsitüüpidel. 

Arheoloogilises materjalis pole ühtegi viidet väitele, et pastel oli keskaja linnakeskkonnas 

üks kõige levinum jalatsitüüp. K. Sarv oletab, et pastelt liigitatakse liiga jäigalt madala 

sotsiaalse kihiga. Pastel on lihtsa ülesehituse ja kergesti jalgatõmmatav, mistõttu sobis see 

hästi sisejalatsiks (Sarv 2003, 339). Sellise teooria põhjal pole pastelde vähene esindatus 

arheoloogilises materjalis muidugi nii üllatav. 

Tallinna üheksa kaevandi peale tuli kokku 21 pastelt (Sarv 2003, 337–338, tabel 2), mis 

kogu leiumaterjali arvestades on marginaalne tulemus. Pärnu neljas kaevandis oli 16 

pastelt, mis kõigist jalatsileidudest moodustas vaid 4%. Kusjuures neid leiti ainult 

kaevandis D, mujal neid tuvastada ei õnnestunud. Enamvähem terviklikult oli säilinud vaid 

üks (PäMu A 2660: 328). See koosneb ühest suurest naha tükist, mis on olnud ühendatud 

kannaosas paiknenud robustse õmbluse abil (foto 24). Pastla ninaosa läbib osaliselt 

säilinud takust pael, mille abil see lõõtsana kokku on tõmmatud. Mööda pealse äärt 

jookseb kaksteist pilu, mida läbib 0,6 cm laiune nahast pael. Visuaalselt on kõige paremini 

jälgitav tallaosa, millele oli peale pikka käimist sisse kulunud kaks suurt auku. 



66 

 

6.5.5. Rihmking 

Eranditult madalad jalatsid, mille kinnise moodustab spetsiaalne rihmalaadne 

konstruktsioon. Seda tüüpi jalatsid jagunevad mitmeks rühmaks vastavalt rihma 

iseloomule. Näiteks Eesti aladel oli keskajal levinud rihmking, kus üle jalaselja kulgev 

rihm kinnitatakse pealse vastasküljel sõlme või pööra abil. Tegemist on iseenesest huvitava 

nähtusega, sest neid seostatakse peamiselt vaid Põhja-Euroopaga. Kui  Norras ja Rootsis 

ilmuvad need 12.–14. sajandil, siis Saksamaal on nende leidmine väga harv nähtus (Sarv 

1999, 82), Hollandist pole aga leitud ühtegi sedalaadi rihmkinga (Goubitz 2007, 167). 

Rihmking ülaltoodud jalatsitüüpidest kõige hilisem, mis ilmus Eesti ala keskaegsetesse 

linnadesse 14. sajandil (Rommot 1990, 3). Turu varasemad leiud pärinevad lausa keskaja 

lõpust (Harjula, Jokela 2003, 258). 

Pööraga suletav rihmking on siiski vaid üks versioon. Kinnise võis moodustada ka pealsest 

eenduvad kaks paela, mis jalatsi vastasküljel olevate aukude abil kinni seoti. Samuti 

kasutati rihmkingade juures metallist pannalt. Londonis kasutati selliseid kingi juba 13. 

sajandi keskpaigas (Grew 2006, 17, tabel 1), mujal Euroopas jääb nende kõrgaeg 14.–15. 

sajandisse (Goubitz 2007, 173). 

Kõrvuti pastlaga on rihmking Pärnu jalatsitest kõige väiksema esindatusega. Kõigist 

jalatsitüüpidest oli neid vaid 24 ehk 5%. Võrreldes Tallinna materjaliga on see üllatav, sest 

seal on rihmking peaaegu poole rohkem – 11%. Arvuliselt olid need nöörkinga ja -saapaga 

suhteliselt võrdse esindatusega (Sarv 2003, 338–339, tabel 2). Rihmkinga vähese hulga 

taga võib olla lühem levikuperiood. Samuti asjaolu, et koos nöörkingaga võisid need olla 

mõeldud pigem kitsamale ühiskonnagrupile nt. jõukamale elanikkonnale (Sarv 2006a, 39). 

Uus tänava kaevanditest väärivad äramainimist kolm rihmkinga katket. Esimesel (PäMu A 

2510: 1) on jalaseljal lai V-kujuline sisselõige, mille kõrvalt eendub 4cm pikkune ühe 

auguga nagariba. Kuna auk on väga väike, võidi kinnitusvahendina kasutada metallist 

pannalt. Sellega on väga sarnane leid PäMu A 2660: 232, kus pealsest eendub ca 5cm 

pikkune nahariba, mille tipus on 1,5 cm laiune pilu (foto 25). Nii laia pilu puhul kasutati 

kinnisena nahkpaela otsas olevat pööra. 

Kolmas leid (PäMu A 2660: 169) eristub eelnevatest tänu oma kinnisedetailile. Jalaseljal 

on ovaalne sisselõige, mille lähedalt eendub 3 cm pikkune kolmnurkne nahariba. Rihma 
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tipus on kaks kõrvuti asetsevat augukest, läbi mille on käinud pael. Sellise lahenduse 

juures on teoreetiliselt kaks võimalust jalatsi sidumiseks. Esimeseks võimaluseks on auke 

läbiv kaheks jaotunud pikk nahkpael, mis tõmmati üle jalaselja ja seoti jalatsi vastasküljel. 

Teiseks võimaluseks on vastasküljel asunud sarnane kahe auguga nahariba, mis võimaldas 

jalatsit siduda sarnaselt nöörkingale. 



68 

 

7. JALATSITE SOTSIAALNE FAKTOR 

Jalatsite analüüsi üheks eesmärgiks oli tuvastada konkreetsete tüüpide esinemissagedus 

kaevandi nahaleidude seas. Nende läbiuurimise tulemusena olen veendunud, et materjalist 

suurema osa moodustavad keskmise jõukusega või veidi vaesema elaniku argijalatsid. See 

väide põhineb kolmel olulisel tähelepanekul. Esiteks fakt, et kõigi nelja kaevandi lõikes 

olid domineerivateks jalatsiteks paelkingad. Arvatavasti oli paelkinga leviku taga selle 

lihtne konstruktsioon ning sellest tulenevalt kergesti kättesaadav ka vaesemale 

elanikkonnale. Kõikidest jalatsileidudest oli neid lausa 43%. Nii rihm- kui nöörkingi oli 

seevastu kordades vähem. Millegipärast on vähe just neid jalatsitüüpe, mida on seostatud 

jõukama linnaelanikuga. 

Teine oluline näitaja on parandustega jalatsite suur hulk. Kohati võrdlemisi robustsed 

taastamiskatsed, kus jämeda nahast paelaga on üritatud pealset tallaga ühendada. Oma rolli 

mängib kindlasti kodutööndus. Et mitte kohe uut muretseda, üritati esmalt veidi katkist 

jalatsit oma võimaluste piires parandada. Näiteks esineb kingi, mille kokkulappimiseks on 

kasutatud rohkem kui viie erineva jalatsi tükki. Kaevandis D on taolisi kingi üsna mitu. 

Eriti huvitav on leid PäMu A 2660: 82 (foto 26), mis koosneb vähemalt 7 eraldi detailist: 

1) V-kujulise sisselõikega ninaosa, ühtlasi jalatsi kõige suurem tükk, 2) väike küljetükk, 3) 

suurem küljetükk, mille otsas on kaks nöörsaapale omast tilgakujulist pilu. Jalatsi 

ülejäänud tükkide liitmisel on need jäänud varjatuks, 4) külje alumine ääreosa paelkingale 

omaste piludega, 5) sarnane eelmisele, 6) kannatugevdus, 7) eraldi pealse õmblusäär. Kõik 

tükid (va kaks pealmist küljetükki) on ühendatud jämeda nahast paelaga. Samuti võib välja 

tuua leiu PäMu A 2660: 551. Paelkinga pealse küljedetail. Ääreosas pilud. Talla juures 

järjestikku ca 1,5cm vahedega augud, mida läbib nahast pael. Paela külge kinnitub 

kannatugevdus. On teada, et kõrgema sääreosaga jalatseid õmmeldigi reeglina kokku 

mitmetest väiksematest osadest. Antud näidete puhul sellega aga tegu ei ole. Pigem viitab 

see tõsiasjale, et jalatseid kanti nii kaua kui võimalik. Kui king muutus kasutuskõlbmatuks, 

kasutati selle osi parandusteks. Mis on veelgi huvitavam, reeglina esineb parandusi vaid 

paelkingadel. Esemete läbivaatuse käigus suutsin tuvastada vaid üksikuid erandeid. 

Kolmas tähelepanek seisneb dekoratsioonidega jalatsite vähesuses. Kaunistustega jalatsid 

on prestiiži sümbolid ning viitavad pigem keskmiselt jõukamale elanikkonnale. Nelja 

kaevandi peale oli taolisi kingi vaid üks-kaks ning needki väga tagasihoidlikud. Ühest 
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sellisest kirjutasin pikemalt nöörkingade peatükis. Tegemist on jalatsiga, kus kaunistuse 

moodustavad lihtsad sisselõiked, mis katavad jalatsi ninaosa. Võrreldes keskajal levinud 

kobrutuste, sissevajutiste, tembelduste või ääristustega on taoline kaunistusmeetod 

võrdlemisi algeline. Teise võimalusena polegi see mõeldud kaunistusena vaid seotud jala 

ebahariliku arenguga. Sisselõigete eesmärgiks võis olla hoopis ninaosa laiendamine, et 

anda jalale rohkem ruumi. Eks seegi viitab inimesele, kes ei jaksanud osta parajat jalatsit, 

vaid pidi leppima etteantud suurusega. 

Olen veendunud, et nelja kaevandi materjal peegeldab vaid ühte väikest osa linnaelanikest. 

Tuleb arvestada, et keskajal oli linna see piirkond asustatud peamiselt käsitöölistega. 

Konkreetsete jalatsitüüpide domineerimine peaks kajastama just seda sotsiaalset gruppi. 

Probleem tekib arheoloogilise ja kirjaliku materjali võrdlusel. Pühavaimu tänav ei olnud  

vaid vaesemate käsitööliste piirkond. Päruseraamatu andmete elas seal muuhulgas nii 

kullasepp, raehärra kui ordu foogt. Iseenesest võib rihm- ja nöörkinga esinemine ollagi 

märk jõukama elanikkonna kohalolekust. Nende jalatsitüüpide vähesus on muidugi 

huvitav, kuid mitte üllatav. Ilmselt puudus keskaegses Uus-Pärnus väga sügav lõhe 

rikkama ja vaesema inimese vahel. Ja kui rikas peab olema, et olla jõukas? Arvatavasti ei 

saa Uus-Pärnu kontekstis rääkida inimestest, kes oma varakusega teiste linnaelanike seast 

väga selgelt esile tõusid. Neid võis olla üksikuid, aga mitte nii palju, et see kajastuks 

arheoloogilistes jalatsileidudes. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Uus-Pärnu naha töötlemist läbi protsessi ja 

valmistoodangu. Töö jagasin kaheks, kus esimeses uurisin naha töötlemist läbi lihuniku, 

parkali ja kingsepa tegevuse. Teises analüüsisin viie arheoloogilise kangevandi nahast 

jalatseid kui protsessi lõpp-produkti. Läbi selle oli võimalik tuvastada nii nahaga tegeleva 

käsitöölise kui jalatsite kandja sotsiaalne roll ühiskonnas. 

Tööd kirjutama asudes oli üheks suurimaks küsimuseks parkali ja kingsepa omavaheline 

seos. Uus-Pärnu kohta käivas materjalis selgub, et 14–16. sajandil pole linnas tegutsenud 

ühtegi parkalit. Mainitakse küll köösnerit, mida aga ei tuleks võtta kui parkali sünonüümi. 

Nähtavasti oli Uus-Pärnu taoliseks spetsialiseerumiseks liiga väike. Selline töökorraldus ei 

olnud omane mitte ainult Uus-Pärnule, vaid ka paljudele teistele keskaegsetele 

väikelinnadele. Nahatöö oli tõenäoliselt korraldatud nii, et iga nahaga tegelev käsitööline 

tegeles ühtlasi oma tarbeks parkimisega. 

Parkimistöökodade paiknemise tuvastamine oli väga keeruline ning ilmselt jätab mu 

magistritöö õhku mitu küsimust. Sellest hoolimata olen veendunud, et parkimine toimus 

nii linnas sees kui väljas. Ühte toetab arheoloogiline, teist kirjalik materjal. Linnamüürist 

väljapoole jäänud tootmisele viitab Uus-Pärnu päruseraamatus mainitud Reperbahn ehk 

Köismä, kus köiepunumise kõrval tegeleti ka parkimisega. Seevastu linnas sees toimunud 

parkimist toetab 1992. aasta arheoloogiliste kaevamiste käigus avastatud köösneri töökoda 

ning 2003. aastal selle kõrvalt võimalik parkimistünn. Kui köösnerite tegevus oli linnas 

sees aktsepteeritav, siis ilmselt oli see samuti lubatud parkimisega tegelenud 

kingseppadele. Pole võimatu, et protsess oli ära jagatud etappideks. Üks osa tööst tehti 

linnamüürist väljaspool asuvas parkhoovis, teine osa elamuga seotud töökojas. 

Oluliseks teemaks oli ka käsitööliste sotsiaalne positsioon ühiskonnas. Mitmeid ameteid, 

sealhulgas lihunikke ja parkaleid võib töö iseloomu tõttu pidada väheprestiižeks 

tegevuseks. Ometi on erandeid, mis näitavad, et käsitööliste liigitamine oli seotud 

konkreetse linna ning selle suurusega. Tallinnas näitab lihunike kuulumine Oleviste gildi 

nende madalamat sotsiaalset positsiooni. Uus-Pärnus see nii must-valgelt välja ei joonistu. 

Erinevust näitab juba fakt, et mitmel puhul oli lihunik või tema järeltulijad kõrgetel 

ametikohtadel. 
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Paljudes keskaegsetes linnades kujunesid välja kaupmeestele ja käsitöölistele mõeldud 

linnajaod. Uus-Pärnu kontekstis on infot käsitööliste kvartali kohta, kuid ilmselt ei 

põhinenud see jaotud väga rangetel reeglitel. Käsitöölise elukoht ei sõltunud tema ameti 

tähtsusest, samuti polnud määrav töö iseloom. Linnastruktuuri lõdva jaotuse tõestuseks on 

vähemalt üks kingsepp ning kaks lihunikku, kes elasid turuplatsi või Nikolai kiriku 

lähedal. Üks lihunik ning neli kingseppa elasid aga Pühavaimu tänava ääres kõrvuti 

kullassepa, raehärra ja ordu foogtiga. Ilmselt ei olnud 16. sajandi alguses ja keskpaigas 

veel väga ranget sotsiaalset jagunemist, mis oleks väljendunud käsitööliste tõrjumisega 

spetsiaalselt neile mõeldud linnaossa. 

Arheoloogiliste kaevamiste leidude põhjal on järelduste tegemine veidi keerulisem. 

Nahaleidude analüüsimisel loendasin 430 jalatsi katket, millest 43% kuulus paelkingale, 

32% nöörsaapale. Pigem keskmise või vaesema elanikkonnaga seostatud jalatsitüüpide 

suurt esindatust võib seletada mitmeti. Esiteks vaesemate käsitööliste suur hulk Pühavaimu 

tänava ümbruses, mis väljendus konkreetsete jalatsitüüpide domineerimises. Kindlasti elas 

piirkonnas mõni jõukam elanik, millele viitavad rihm- ja nöörkinga leiud. Teine võimalus 

on, et Uus-Pärnu väiksusest tingituna pole võimalik tõmmata väga selget joont jõuka ja 

keskmiselt jõuka inimese vahel. Seda toetab ka kirjalik materjal, mis näitab, et väga tihti 

on sõlmitud abielusid, mis seisustevahelisele lõhele kuidagi ei viita, pigem vastupidi. 

Väga põnevaks kujunes jalatsidetailide loendamine ning analüüs. Eriti paistsid silma 

paelkingad ja nöörsaapad, mille konstruktsioonis st pilude arvus oli väga suuri 

varieeruvusi. Samuti olid huvitavad jalatsite parandused, mida võib võtta kui viidet 

omalaadsele kodutööndusele. Lapitud eksemplaride hulk oli suurim paelkingadel, mingil 

määral ka nöörsaabastel. Ilmselt on see taas viide nende jalatsitüüpide kuulumisest pigem 

vaesemale elanikkonnale. 

Eraldi sai loendatud kõik jalatsite detailid. Nende hulgas domineerisid pealsete katked, 

mille puhul polnud võimalik välja selgitada konkreetset jalatsitüüpi. Viie kaevandi peale 

oli neid 1034, jääke 691, rante 636. Konkreetsete jalatsite katkeid oli 430, millest paelkingi 

oli 43%, nöörsaapaid 32%, nöörkingi 16%, rihmkingi 5% ja pastlaid 4%. Üldjoontes oli 

jalatsitüüpide esinemissagedus sarnane Tallinna üheksa kaevandi tulemustega. 

Ühe osa linnaelanike soolise koosseisude väljaselgitamiseks olid abiks tallad ning nende 

pikkused. Kokku oli viie kaevandi peale 421 talla katket, millest tervemaid taldu oli 90. 
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Lisades tulemustele keskmise kokkutõmbemäära, olid tulemused väga sarnased nii Turu 

kui Londoni omadega. Materjalis domineerisid täiskasvanute numbrid, mida oli viie 

kaevandi peale kokku 66%. Neist 8% kuulus meeste, 18% naiste ning ülejäänud mõlemale 

soole omaste numbritega jalatsitele. Laste ja täiskasvanute jalatsite suure arvulise vahe 

põhjuseks on ilmselt lapse jala kiire kasvamine. Ühte jalatsit võis selle eluajal kanda mitu 

erinevat last. Nõudlus laste jalatsitele oli seega väiksem ning pideva taaskasutusega ei 

jäänud neist palju alles. Nagu mainisin, kajastavad tulemused vaid ühte väikese osa 

linnaelanikest. Suuremamahuliseks analüüsiks tuleks kasutada kogu linnakaevamiste 

käigus kogutud enamvähem samasse perioodi jäävaid nahaleide. Kindlasti oleks huvitav 

kaasata ka uusaegsed leiud, mille abil teha juba pikemat ajavahemikku hõlmavaid oletusi. 

Sama käib jalatsitüüpide kohta. Kasutades analüüsis veelgi rohkem kaevandeid, saaks 

uurida tunduvalt suuremat osa keskaegse linna elanikkonnast. 
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SUMMARY 

Medieval leather production through written and archeological material. 

This thesis developed from my interest in medieval Pärnu, especially the persons who 

lived there and their everyday life. In the context of Estonian Middle Ages there are a lot 

of publications about wars, politics and afflictions.  The aim of my study is to investigate 

the era through social spectrum, using both archeological leather finds and references to 

leather processing. In my opinion archeology is something that allows us literally touch 

and be a part of the lives of the people who lived during the Middle-Ages. And what lets us 

identify the social position of a medieval man better than the type of clothes and shoes he 

wore. 

My thesis can be divided into two major parts. First three chapters aim to explore the 

medieval treatment of the skin as a broader process. It is essential to understand that a shoe 

is just a final product of a wider process that can be divided into two major parts – 1) 

leather processing (including tanning); 2) making leather objects and selling them in local 

markets. The whole process is initiated by a butcher, whose job made it possible for a local 

community-oriented leather treatment and production. Butcher dealt with killing and 

skinning of animals, which in turn meant tanner or shoemaker could get sufficient amount 

of raw leather. The second leather production phase is tanning which is followed by 

shoemaking. My aim is to find written and/or archeological evidence of their operation. 

The aim is also to understand their role in the city and their social position.  

The second part starts with the fourth and fifth chapter, where the main focus is on the 

analysis of the leather finds. I start by examining the leather findings and methods by 

which they can be examined. I also present the four excavations used in the study and their 

location in both modern and medieval city. The aim of this part is not just a shoe but also 

the pieces needed to sew it together. 

Identifying the relationships between production and product will help us understand one 

aspect of a medieval small town and how it operated. In order to achieve my first aim I had 

to go through the written and archeological material. The main source was The Inheritance 

Book of New-Pärnu written in 1543. My goal was to look for craftsmen mentioned above 

and the location of their property. It showed that in the 16
th

 century, there were only five 
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butchers living in New-Pärnu. It is not certain, how many of them worked side by side. 

The butchers were Michell Loysener, Merten, Wilhelm, Peter and one nameless individual 

who lived near St. Nicholas’ church. During the same time, there were also five 

shoemakers - Oloff, Jakob, Hans, Michel Walow, Steffen Moller and Georgius Twifell. 

Unfortunately there is no indication of a specialized tanner. It is probably due to the fact 

that in small cities, shoemakers and other leather craftsmen also worked as tanners.  

Almost all of the butchers and shoemakers worked and lived near Pühavaimu Street. It is 

evident that shoemakers Oloff, Jakob, Hans and butcher Peter all lived in or near 

Pühavaimu Street. Shoemaker Steffen Moller first lived in Small Street and four years later 

moved to Narrow Street. In medieval city reconstructions both of these streets are also 

located near Pühavaimu Street. The exact location of shoemaker Georgius Twifell’s 

property is unclear. Only reference in The Inheritance Book is about his father Wilhelm 

Twiuel/Twyffell who lived just next to shoemaker Oloff. Other shoemakers and butchers 

lived in the other side of the town. Michell Loysener had a house behind Alderman Peter 

Helwich property near the market square. Same are was also home for butcher Merten and 

shoemaker Michel Walow. Even if we would like to draw a line between richer and poorer 

craftsmen, it is almost impossible to do in New-Pärnu context. All of the mentioned 

craftsmen lived next to an Alderman, goldsmith, had sons on high places or had family ties 

with rich merchants. All of this is very interesting, because butchers and shoemakers who 

also work as tanners are usually categorized as lower position craftsmen. In New-Pärnu’s 

example it shows that craft was not always linked with higher or lower social position. It 

was not an obstacle to rise in social ladder or purchase a house in so called richer district.  

The second aim of the firs part was to analyze the presence and relationship between in- 

and outside city tannery. On the basis of archaeological and written material, it is pretty 

clear that both of these were operating in New-Pärnu during 16
th

 century. The first theory 

is based on archaeological evidence from a furrier’s house excavated in 1992. Finds 

included a ladder, stretching beam and a stretcher. In 2003 wooden barrel or vat was found 

just beside the first excavation site. Similar vats have been found in Turku and in London, 

where they are interpreted as tanning tubes. In my opinion it is the same case with the vat 

found in Pärnu. Both, the furrier’s house and the tanning tube have been dated to 14th-16th 

century. 

Unlike the tanning inside city tannery, there is no archeological evidence about production 
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outside the city. That of course doesn’t mean it didn’t exist. Tannery outside the city walls 

was a very common practice. There are at least four reasons – 1) the stench, 2) necessity to 

be near a water source, 3) inside city tannery could b a serious health risk, 4) growing 

production needed larger operating are, which was impossible inside the city. Maybe 

because of these reasons, one tannery in New-Pärnu was also located outside the town. 

There is proof in The Inheritance Book that a tannery was located somewhere in Cordhill 

(Köismägi). For example, Hermann Westerholt had two gardens, and one was located in 

Cordhill near mason Peter’s garden, just behind tanner-yard. The exact location of the 

Cordhill is unclear. However there is evidence that it was located somewhere in New-

Pärnu’s eastern suburb. It was an area, where pastures located and many town citizens had 

a garden, barn, shed or a sauna. 

Since the currently available archaeological and written evidence about tanning can all be 

dated to 14
th

-16
th

 century, I presume the whole process is much more involved than 

originally thought. Even with smaller amounts, tanning needed large working area. It is 

unlikely that the whole process was done inside the city. Of course in some extent it could 

be done there, but the main process, washing and cleaning was still done in the Cordhill. 

The aim of the second part of my thesis was to analyze leather shoes and their parts from 

four closely located excavations – Uus-Pühavaimu Street (1992), Uus Street 9 (2003), Uus 

Street 1 (2003) and Uus-Pühavaimu Street (2011). Using quantitative method I counted all 

3278 leather finds which I then divided into five categories - soles, rands, uppers, off-cuts 

and shoes. Intact shoes were also divided into five categories - low laced shoe, high laced 

shoe, drawstring shoe, peasant shoe and strap shoe. 

Every shoe part has a meaning or can say something about the wearer. For example soles 

can help us distinguish shoes belonging to children, women or men. Soles that are smaller 

than 237 mm belong to children. Women’s shoes are usually between 238-287 mm, men’s 

shoes between 263-308 mm or longer. We can see a concurrence in length 263-287 mm. 

This is an area or soles, which in my thesis are classified as soles belonging to either a man 

or a woman. In total there were 90 intact soles. 31 (34%) of them belonged to children, 59 

(66%) to adults. From the intact soles 7% belonged to men, 18% to women and 21% to 

either men or women. In percentage the result is very similar to a study done in Turku.  

Another way to analyze soles is by their characteristics. Like soles that have special cuts to 
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make the material more elastic. Or composite soles that are an indication to a repair.  

Another piece of a shoe is a rand. It is a thin leather detail sewn between a sole and an 

upper. Its main aim is to make the shoe more watertight. What’s interesting in the rand is 

that in 16
th

 century it goes through a big change. If at first it is only 4-5 mm wide, then in 

16
th

 century it is already 10-15 mm. In English literature they are named separately. Earlier 

one is called a rand, later on a welt. They can also be visually distinguished. In rare 

occasions it is possible to date a shoe earlier or later than 16
th

 century just by knowing if a 

rand or a welt was used to sew the shoe together. 

The rands are followed by uppers that cover the highest number of individual objects. In 

all the four excavations there were 1034 of them, which is 32% of all the leather finds. 

This list includes vamps, laces, seams and reinforcement pieces.  

Also very important pieces are off-cuts. In leather production these are one of the most 

important pieces to refer to a local shoemaker. Off-cuts are various leather wastes that can 

be divided into three groups – primary, secondary and tertiary waste. Primary waste 

consists of larger leather pieces that are left behind after the first leather treatment – skin 

around the head and legs. Secondary wastes are off-cuts of leather from cutting a pattern or 

a sole piece. Tertiary wastes are small leather pieces from trimming and shaping the final 

product. From all the leather finds, almost 22% were off-cuts. Most interesting were two 

primary off-cuts. One of them was a piece of an udder with two teats. The second one 

consisted of one larger and two smaller leather pieces that had hair still attached. From 

secondary waste there were various pieces where a rounded shape piece had been cut out.  

The last material is shoe or piece of it which have certain characteristics in order to 

classify the type of the shoe. Like said previously I was looking for five types of shoes - 

low laced shoe, high laced shoe, drawstring shoe, peasant shoe and strap shoe. They all 

have certain shapes, fixing methods and social specialty. In the material examined, there 

were 69 low laced shoes, 137 high laced shoes, 184 drawstring shoes, 16 peasant shoes 

and 24 strap shoes. Low laced shoes and strap shoes are usually classified as shoes worn 

by richer people. They have the higher number of individual shoes that have been 

decorated. The most popular shoe type seems to be drawstring shoe. Simple style shoes 

where a string or lace goes through slots around the upper. The number of slots varies and 

can be from few to several. Drawstring shoes are also the largest group of shoes that have 
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signs of repair. It seems that a shoe has been worn until it can’t be repeated anymore. The 

amount of repairs is very small in lace or strap shoes. That also indicates that drawstring 

shoes were mostly worn by poorer people, who couldn’t afford new shoes whenever they 

wanted.  

Like we see, shoes have an interesting way to say much more that we think. It must be 

taken into account that my thesis covers only a small part of leather finds found in Pärnu. 

It would be interesting to continue my analysis and widen the area because every find has 

a story which combined can tell us more about medieval people, their lives and social 

position.  
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LISAD 

 
Joonis 2. Parkal nahka puhastamas (Hausbuch der Mendelschen 

Zwölfbrüderstiftung). 

 
Joonis 3. 15. sajandi kujutis parkimistünnist (Hausbuch der Mendelschen 

Zwölfbrüderstiftung). 
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Joonis 4. 15. sajandi kingsepp oma tööruumis (Hausbuch der Mendelschen 

Zwölfbrüderstiftung).  

 

Joonis 5. Kingsepa töökoda. Kujutisel on näha nii nuga, naaskel niidirull kui ka liis-

tud (Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung). 
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Foto 1. Udara katke. Primaarne jääk (PäMu A 2660: 2(4)). 
 

 

 
 

Foto 2. Karvaga naha katke. Primaarne jääk (PäMu A 2660: 59).  
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Foto 3. Sekundaarne jääk. 

 

 

 

Foto 4. Tertsiaarne jääk. 
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Foto 5. Leiukogumi väiksem ja suurem tald (PäMu A 2660: 36 ja 538). 

 

 
 

Foto 6. Sisselõigetega vasaku jala tald (PäMu A 2660: 77).  
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Foto 7. Omanäolise kujuga vasaku jala tald (PäMu A 2660:278). 

 

   
 

Foto 8. Tihke orgaanikakihiga liittald (PäMu A 2660: 576).  
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Foto 9. Väga sümmeetriline parema jala tald (PäMu A 2510:1). 

 

 
 

Foto 10. Lehmamokk tüüpi jalatsi tald (PäMu A 2510: 20).  
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Foto 11. Jalaseljal oleva kinnisega nöörking (PäMu A 2660: 91). 

 

 
 

Foto 12. Kaunistatud ninaosaga nöörking (PäMu A 2660: 372).  
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Foto 13. Nöörsaapa kinnitusdetailid (PäMu A 2660: 740). 

 

 
 

Foto 14. Lapse nöörsaabas (PäMu A 2510: 8).  
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Foto 15. Lapse nöörsaabas (PäMu A 2510: 20). 

 

 
 

Foto 16. Parandusele viitav nöörsaapa detail (PäMu A 2510: 19).  
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Foto 17. Parandusele viitav nöörsaapa detail (PäMu A 2510: 20). 

 

 
 

Foto 18. Nöör- või säärsaapa kinnise detail (PäMu A 2598: ?).  
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Foto 19. Paelkinga ninats parandustega (PäMu A 2660: 82). 

 

 
 

Foto 20. Avatud ninatsiga paelking (PäMu A 2660: 134).  
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Foto 21. Avatud ninatsiga paelking (PäMu A 2660: 652). 

 

 
 

Foto 22. Tervem paelking (PäMu A 2660: 259). 
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Foto 23. Tervem paelking (PäMu A 2598: ?). 

 

 
 

Foto 24. Tervem pastel (PäMu A 2660: 328). 
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Foto 25. Rihmkinga katke koos rihmaga (PäMu 2660: 232). 

 

 
 

Foto 26. Vähemalt seitsmest osast koosnev jalats (PäMu A 2660: 86).  
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Foto 27. Kannatugevdus (PäMu A 2510: 20). 

 

 
 

Foto 28. Uus tänav 9 leitud puidust tünn. 
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PäMu 14641 A 2510 laius (mm)   

Nr jalg pikkus (mm) esiosa keskosa tagaosa sugu 

1a P 242 78 33 52 N 

1b V 282 94 49 60 N/M 

8 V 247 79 52 58 N 

9 P 253 83 35 52 N 

17 V 230 91 53 55 L 

20 V? 161 63 35 36 L 

21 V 230 83 45 48 L 

22 V? 230 83 54 52 L 

Tabel 9. Taldade jaotus kaevandis A. (M-mees, N-naine, L-laps; 

P-parem, V-vasak). 

PäMu 15549 A 2596 laius (mm) 
 Nr jalg pikkus (mm) esiosa keskosa tagaosa sugu 

3 P 141 68 50 46 L 

9 P 265 92 43 52 N/M 

27 V 276 84 39 45 N/M 

34 P? 224 82 43 48 L 

35 P 242 75 36 46 N 

Tabel 10. Taldade jaotus kaevandis B (M-mees, N-naine, L-laps; 

P-parem, V-vasak). 

PäMu 15552 A 2598 laius (mm) 
 Nr jalg pikkus (mm) esiosa keskosa tagaosa sugu 

1(2) V 282 98 49 63 N/M 

3(4)a P 184 63 47 52 L 

3(4)b V 201 75 52 49 L 

? V 276 92 58 63 N/M 

? V 253 81 46 58 N 

? V 265 92 46   N/M 

? P 150 58 35   L 

? ? 299   46 69 M 

? ? 276   63 69 N/M 

? P 259 98 46   N 

? V 288 86 40 58 M 

? ? 288 109 75 58 M 

? V 265 81 46 58 N/M 

? V 299 104 69 75 M 

? P 224 75 46 58 L 

? V 253 69 46 58 N 

? P 311 92 58 69 M 

Tabel 11. Taldade jaotus kaevandis C. (M-mees, N-naine, L-laps; 

P-parem, V-vasak). 
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PäMu 25081 A 2660 laius (mm) 
 Nr jalg pikkus (mm) esiosa keskosa tagaosa sugu 

36 V 127 47 35 35 L 

66 P 230 81 46 58 L 

77 V 253 81 35 46 N 

82a P 253 70 35 46 N 

82b V 270 92 35 47 N/M 

96 P 259 81 35 46 N 

103 P 230 81 46 47 L 

121a P 184 58 35 46 L 

121b P 245 92 47 47 N 

127 P 207 81 35 35 L 

140 V 150 58 35 35 L 

164 P 276 82 35 47 N/M 

169 V 242 81 46 47 N 

191 V 259 92 35   N 

192 V 216 70 35 46 L 

195 P? 115 36 12 24 L 

232 V 242 81 35 47 N 

253a V 144 47 35 35 L 

253b P 236 81 35 47 L 

259 V 282 81 35 35 N/M 

275a P? 265 70 35 47 N/M 

275b V 270 81 35 47 N/M 

275c P? 230 70 35 58 L 

278a P 270 81 46 47 N/M 

278b V 184 69 24 35 L 

290a P 276 93 46 69 N/M 

290b P 242 81 46 47 N 

339a P 253 81 36 47 N 

339b P 282 81 46 58 N/M 

367 P 173 58 35 35 L 

373 V 282 81 35 58 N/M 

385 ? 247 70 46 58 N 

404 V 161 58 35 36 L 

407 P 265 81 46 47 N/M 

420a V 265 91 35 58 N/M 

420b P? 279 91 91 64 N/M 

438a P? 270 91 71 79 N/M 

438b P? 242 91 72 77 N 

438c P 247 75 52 62 N 

538 P 299 102 58 64 M 

562 V 224 69 35 46 L 

576a V 288 90 52 61 M 
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576b P 270 99 45   N/M 

595 V 282 92 61 67 N/M 

622 V 253 79 49 60 N 

628 P 230 78 46 56 L 

641 P 196 68 49 54 L 

643 V 190 63 32 37 L 

646a P 270 86 46 60 N/M 

646b V 236 77 46 56 L 

652 P 265 79 43 58 N/M 

696 V 259 92 48 60 N 

740a V 247 87 41 52 N 

740b V 173 59 33 37 L 

740c P 242 78 45 53 N 

740d P 127 52 35 36 L 

740e P 276 97 55 62 N/M 

740f V? 242 75 37 45 N 

740g P 276 92 40 56 N/M 

740h P 265 85 46 58 N/M 

Tabel 12. Taldade jaotus kaevandis D. (M-mees, N-naine, L-laps; 

P-parem, V-vasak). 

 

 


