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Sissejuhatus 

 

Valisin oma bakalaureusetöös uuritavaks teemaks ehetel oleva ornamendi, sest esiteks on neil 

olevad kujundid ilusad ning teiseks huvitas mind see, mida nendest välja lugeda saaks. 

Üldiselt on rooma rauaaegsed ehted väga kaunid ja mitmekesised. Esialgu võib nende rohkus 

silme- eest kirjuks võtta, kuid peagi hakkavad paistma süsteem ja reeglipärasused.   

 

Ehetel olevate ornamentide uurimise abil saab aimdust väga paljudest eri aspektidest kunagise 

inimese ja ühiskonna kohta, mida teised allikad nii otseselt ei võimalda. Nendeks on näiteks 

etniline kuuluvus, sotsiaalne positsioon ning inimese rollid ühiskonnas. Ehetepõhiselt ei ole 

neid küsimusi eriti rooma rauaaja osas uuritud ning teema põhjaliku käsitlemisega tuleb välja 

mitmeid ühiskonna mitmeid eri tahkusid, mida uurimistöö seniste rõhuasetuste tõttu pole 

märgatud. 

 

Perioodiks valisin rooma rauaaja (50 – 450 pKr), sest see on varaseim ajajärk, kus Eesti 

arheoloogilises maerjalis on palju erinevaid eheteid ning nende kuju on mitmekesine ja 

ornament rikkalikum kui eelnevatel ajastutel (Jonuks 2009, 236). Uuritavateks piirkondadeks 

on Kirde- ja Kagu-Eesti. Kirde-Eestina käsitlen ajaloolist Virumaa maakonda ning Kagu-

Eestina ajalooliselt väljakujunenud piirkonda, mis piirneb põhjast ja läänest Emajõe, 

Võrtsijärve ja Väikse-Emajõega ning lõunast ja idast Eesti riigipiiriga. Kuna seal asuvaid 

rooma rauaaja tarandkalmeid on alates 19. sajandi lõpust palju kaevatud ja uuritud (Lang 

2007a, 123), on ka leide palju ning need annavad hea ülevaate tollel ajal kasutusel olnud 

tüüpilistest ehetest ja ornamentidest. 

 

Minu bakalaureusetöö eesmärk on uurida tüüpilist rooma rauaaegset ornamenti Kirde- ja 

Kagu-Eestis. Pakun välja enim esinevatele motiividele nimetusi, kui neid veel pole, või kui 

need on liialt kohmakad. Kirjeldan, millised on kahes piirkonnas levinuimad 

ornamendimotiivid ja mis ehetega on need peamiselt seotud. Arutlen, milline võis olla 

levinumate motiivide tähendus rooma rauaajal. Tutvustan, millised on seaduspärasused 

erinevate motiivide koosesinemise puhul. Esemetepõhiselt toon välja ornamendi paiknemise 

ehetel, uurin, milline on eri ehtetüüpide iseloomulik ornament ja pakun välja võimalusi, 
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millised võisid olla ornamentika tähendusväljad ühiskonnas ning mida nad võisid markeerida. 

Kirjeldan ja võrdlen Kirde- ja Kagu-Eestile iseloomulikku ornamenti vaadeldavatel esemetel 

ning ka levinuimaid ornamendimotiive ja toon välja võimalusi, millest võisid tingitud olla 

kahe piirkonna erinevused. 

 

Kirjandusena kasutan põhiliselt: üldiselt rooma rauaaja esemete, kultuuri- ja 

kaubanduskontaktide osas Valter Langi teost „Pronksiaeg ja vanem rauaaeg Eestis“ (2007b, 

võrguväljaanne). Kirde-Eesti tarandkalmete kultuurikontakte käsitlen ka Marta 

Schmiedehelmi doktoritöö “Археологические памятники периода разложения родового 

строя на северо-востоке Эстонии (V в. до н. э. – V в. н. э.)” põhjal ja Kagu-Eesti omasid 

Silvia Laulu raamatu “Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas” (2001) abil. Rooma 

rauaaja ornamentika usundiliste ja prestiižete motiivide tähenduste tõlgendamiseks kasutan 

Tõnno Jonuksi “Eesti muinasusundit” (2009). Üldiselt ornamentika ja mõne motiivi osas 

toetun Eva Wilsoni raamatule “8000 Years of Ornament” (2001) ning vähemal määral 

mitmetele teistele teostele (nt Hodder 1991; Trilling 2001; Piho 2006; Reemann 2009).  

 

Eesti arheoloogias on ornamentikat küllaltki vähe uuritud. Peamiselt on tegeletud ornamendil 

põhineva tüpoloogiaga või mõne ornamenditüübi lahtiseletamisega (vt nt Mägi-Lõugas 1993, 

1995; Valk 2004; Piho 2006; Jonuks 2009). Viimasel ajal tegelevad Eestis aktiivselt 

arheoloogilise ornamendi uurimisega Tartu Ülikooli magistrant Marilin Rappu, kelle 

uurimissuunaks on kammkeraamika ornament, ning Tallinna Ülikooli doktorant Indrek Jets, 

kes tegeleb viikingiaegse Skandinaaviapärase ornamendiga. Seevastu väljaspool Eestit on 

ornamendiuurimused väga levinud (vt nt Robb, 1998; Conkey 2006). Rooma rauaaja 

ornamenti pole Eestis aga põhjalikult uuritud. Paari üksikut motiivi käsitles T. Jonuks oma 

doktoritöös, neidki vaid prestiižilisest ja usundilisest vaatenurgast (2009). Käsitletavat 

perioodi on põhjalikult uurinud Harri Moora (1938), M. Schmiedehelm (1955), V. Lang 

(2007b), Artur Vassar (1943) ja S. Laul (2001), kuid nende uurimuste põhirõhk pole 

ornamentikal ning seetõttu jääb see osa neil pigem kirjeldavaks ja teisejärguliseks. Ka 

naabermaades on rooma rauaaegset ornamenti vaadeldud vaid läbi astraalsümboolika (nt 

Zemitīs 2004). 
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Bakalaureusetöö on jaotatud viide suuremasse peatükki ning need omakorda väiksemateks 

alapeatükkideks. Esimeses peatükis tutvustan allikmaterjali ja uurimiseks kasutatud 

metoodikat. Teises peatükis käsitlen teoreetilist lähenemist ornamendile ning rooma rauaaja 

ornamentika üldist tausta. Kolmandas peatükis keskendun levinuimatele motiividele ja nende 

kombinatsioonidele ning mõne juures nende võimalikule tähendustele ja paralleelidele 

väljaspool Eestit. Neljandas peatükis vaatlen leide ning neile iseloomulikku ornamenti ja selle 

võimalikke tähendusi. Viiendas peatükis toon välja Kirde- ja Kagu-Eesti ehetes ja 

ornamentikas kajastuvad regionaalsed tunnused ja võrdluse ning erinevuste võimalikud 

põhjused. Lisades on ehteid, nende arvu, ornamenti ja selle hulka tutvustavad tabelid ning eri 

motiive ja nende kombinatsioone illustreerivad fotod. 

 

Tahaksin tänada oma juhendajat Heiki Valku ja etnoloog Mare Piho vajalike õpetussõnade 

eest ning kõiki teisi, kes andsid mulle abistavaid nõuandeid. 
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1. Allikad  ja meetod 

1.1 Allikad 

Uurimiseks võtsin kümne tarandkalme leiud (tabel 1). Kalmed valisin suuruse, olulisuse, 

leidude kättesaadavuse ja kaevamiste mahu järgi. Kõige parem oleks olnud käsitlusse võtta 

kõik vaadeldavate piirkondade kalmed, kuid leidude suure hulga tõttu jääb see tulevikku. 

Siiski annavad kümme valitud kalmet üldise ettekujutuse vaadeldavate piirkondade 

ornamentikast. Kirde-Eestis olid suurima leidude arvuga ja seega kõige representatiivsemad 

Jäbara ja Pada tarandkalmed, kus leidus nii unikaalseid kui ka tavalisemaid ehteid. Türsamäe 

kalme on oluline, sest sealt leiti esmakordselt nn türsamäe tüüpi sõlgi (Jaanits et al 1982, 

225). Reinapi ja Kohtla-Järve kalmed annavad samuti hea uurimismaterjali sealt saadud 

tüüpiliste leidude näol (Lang 2007a, 130). Kagu-Eesti tarandkalmetest on Virunuka ja Jaagupi 

kalmeid ulatuslikult kaevatud (Laul 2001, 44, 65) ning seega on nende leiumaterjal 

representatiivne. Ka teistest Kagu-Eesti käsitletavatest kalmetest on sellele piirkonnale 

iseloomulikke leide. 

 

Piirkond Kalmed Peanumbrid 

Kirde-Eesti Jäbara 

AI 2570; AI 2571; AI 2604; AI 2617; AI 2834; AI 3172; 

AI 3737 

  Pada AI 2470; AI 2493; AI 2655 

  Türsamäe AI 2012 

  Reinapi AI 2488; AI 4191; AI 4428; AI 2485 

  

Kohtla Järve I ja 

II  AI 3975; AI 3982 

Kagu-Eesti Virunuka AI 4161; AI 4253; AI 4262 

  Jaagupi AI 1702; AI 3236 

  Kambja AI 1996 

  Kullaku AI 1995 

  Paali AI 3235 

Tabel 1. Rooma rauaaja ehete ornamendiks kasutatud allikmaterjal. 

 

Ma analüüsin neid leiuliike, mis on kõige iseloomulikumad rooma rauaajale ning mille puhul 

ei tekkinud kahtlust, et need on sellest perioodist. Ei saa välistada, et mõned minu poolt 

käsitletavatest ehetest võisid olla kasutuses ka keskmise rauaaja esimesel poolel (Kriiska, 

Tvauri 2002, 156), kuid esemete ajalised määratlused on omaette problemaatiline teema 
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(Lang 2007b, 153 jj) ning sellele ma oma töös ei keskendu. Käsitlusest jätsin välja ehteliigid, 

mis kirjanduse põhjal (Schmiedehelm 1955; Rohtla 2003) kuulusid nooremasse rauaaega ning 

need, mille visuaalsete tunnuste põhjal tekkis mul kahtlus, et nad pole pärilt rooma rauaajast. 

Ma ei käsitle ka erinevatesse muuseumidesse deponeeritud leide, sest laialipillatuse tõttu on 

need raskesti kättesaadavad ning vähese arvu tõttu ei muudaks nad oluliselt kalmete 

ornamendi ja ehetekuju üldpilti. 

 

Analüüsimiseks olen võtnud käevõrud, sõled, sõrmused, kaelavõrud ja ripatsid, sest need on 

rooma rauaajale kõige tüüpilisemad ehted (Lang 2007b, 154). Ma ei käsitle neid esemeid, mis 

pole ajastule kõige tüüpilisemad (nt ehtenõelad), ning vaid mõne eksemplarina esinevaid 

ehteliike ja ornamendimotiive, sest minu töö eesmärk on välja tuua tüüpilisus. Jätan välja ka 

esemekatkeid, mille puhul polnud võimalik aru saada, mis leiuliigiga on tegu, isegi kui katke 

oli ornamenteeritud, sest vastasel korral oleksid mu töö tulemused vaieldavad. Erinevad 

eheteliigid olen ristlõike või muude iseloomulike tunnuste põhjal jaotanud gruppidesse ning 

analüüsin neid vastavalt sellele.  

 

1.2. Metoodika 

Metoodilises osas tuginen praktilises töös oma juhendaja H. Valgu ja etnoloog M. Piho 

näpunäidetele ning teoorias üldistele lähenemissuundadele, mida leidub erinevas kirjanduses 

(nt Hodder 1991; Trilling 2001), mis oli mulle kättesaadav. 

 

Esimese etapina vaatasin üle kogu käsitletavate kalmete leiumaterjali. Nii sain hea ülevaate 

seal leiduvast ornamendist ning selle seaduspärasusest. Nii sain teada, millele järgnevalt 

tähelepanu pöörata. Kuna ilmnes, et ornament on väga rikkalik, mitmekesine ja esineb palju 

variatsioone, siis pidin tegema valiku, mida käsitleda. Valisin töö teemaks just tüüpilise 

ornamendi. Sellena käsitlen neid motiive ja ehteliike, mis esinevad minu poolt käsitletavates 

kalmetes vähemalt neljal juhul.  

 

Teise etapina vaatasin uuesti üle töö jaoks valitud leiuliigid, kandsin iga kalme ornamendi 

kohta andmed eraldi tabelitesse, tegin kõigist ornamenteeritud esemetest jooniseid ning 

fotosid. Eraldi joonistasin välja tüüpilised motiivid ning jagasin need gruppidesse. Motiivide 

ja nende esinemise kohta ehetel on ka suur üldtabel (lisa 1, tabel 2), millest jäid välja aga 



10 

 

silmiksõlgede ning ambsõlgede tunnused, kuna need on omased vaid vastavatele sõleliikidele. 

Paar motiivi, mis polnud silmiksõlgedele iseloomulikud, kuid mida esines teisel ehetel, on 

seal kajastamist leidnud.  

 

Ehteid vaatlen vastavalt M. Piho poolt välja töötatud liigitusele, mis järgib inimese keha 

topograafiat eristades pea, kaela-rinna ja käeehteid (Piho 2003, 183; Aun 2004, 190).  

 

Oma töös sattusin probleemi ette, kuidas erinevaid motiive vaadata. See, kuidas ornamenti 

vaadata, mida näha, mida võtta ühe motiivina ning mida mitmeks lahutada, on omaette 

keeruline teema (Hodder 1991, 17, 40). Tuleb osata näha ka mustri rütmilisust ehk kordumist 

ning sümmeetria üleüldisi seaduspärasusi, mille alla kuuluvad peenike pael- ja 

võrkornament
1
. Igaühes neist võib esineda mitut sümmeetria liiki, ja samuti 

peegelsümmeetriat (Ulam 1966, 64; Jablan 1995, võrguväljaanne). Siiski pruugi me 

ornamenti nii näha, nagu rooma rauaajal elanud inimesed (Trilling 2001, 8). Kõik baseerub 

vaid uurija subjektiivsusel ja sama ajastu paralleelide põhjal (Hodder 1991, 141). Rooma 

rauaaja puhul tähendasin, et üpriski palju on erinevatel ehetel kasutatud rombi ning kui mul 

tekkis kahtlus, kas võtta mingit elementi kahe kolmnurga või rombina, siis pigem eelistasin 

rombi. Ornamendi jälgimise osas oli mulle suureks abiks etnoloog M. Piho, tänu kellele 

omandasin esimesed võtted, kuidas ornamenti vaadelda ja millele tähelepanu pöörata. 

 

Terminoloogia osas kirjeldasin motiive läbi mõistete, mida on eelnevalt rooma rauaaja 

ornamendi puhul kasutatud (vt Jonuks 2009; Laul 2001). Kui mõne motiivi kohta terminit 

polnud või kui seda on eelnevalt liialt kohmakalt (nt Lang 2000, 167) või isegi valesti 

kirjeldatud (nt Vassar 1943, 193; Moora 1938, 299), siis ma pakun selle ise välja, sest üks töö 

eesmärkidest ongi terminoloogia loomine. Üksikute geomeetriliste motiivide osas lähtun 

sellekohastest terminitest, kuid erinevate kombinatsioonide puhul olen mõnel juhul kasutanud 

ka analoogiaid igapäevaelust, et neid oleks parem ette kujutada. 

                                                            
1
 Suuline info M. Piholt 27.05.10. 
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2. Rooma rauaaja ornamendi ja sümbolite teoreetilisest 

käsitlemisest 

 

Ornament on kaunistusmotiiv, mis on geomeetriliste-, loodus-, või tehismotiivide rütmiline 

kordus, ornamentika on ajaloolise kunstistiili või rahvusliku kaunistamislaadi ornamentide 

kogum (Reemann 2009, 4). Rooma rauaaja ornament on peamiselt geomeetriliste motiivide 

kordus ja olemuselt sümbolistlik (Jonuks 2009, 236). Geomeetriliste motiivide kaudu on 

kujutatud ka stiliseeritud nägusid. Tõenäoliselt tekstiilist tulnud eeskuju põhjal on tekkinud 

põimornament (Piho 2006, 358), mis ainsana ei lähe geomeetriliste motiivide alla. 

 

Ornamentikat ja ehteid saab käsitleda mitmest eri aspektist, alljärgnevalt toon vaid välja 

mõned, mida pean enda töös vähem või rohkem olulisemaks:  

1) geograafilisest (kultuuri- ja kaubanduskontaktid) (vt nt Tsetlin 2004), 

2) ajastupõhisest (Ürpus 1969), 

3) usundilisest (Jonuks 2009), 

4) sotsiaalsest (rikkus, sugulus, vanus, etniline kuuluvus, roll ühiskonnas) (vt nt Robb 

1998, Ганен-Торн 1960), 

5) semantilisest (Lotman 1999), 

6) ülesehituslikust/struktuursest (vt nt Vaska 2006, 310), 

7) kunstilisest/esteetilisest. (vt nt Alpatov 1973) 

Esimese puhul tuleb ornamenti ja ehtevormi vaadelda laiemas kultuurikontekstis, sest, just 

eriti rooma rauaajal, on neil palju analoogiaid ning eeskujusid teistest kultuuripiirkondadest 

(vt nt Kulakov 2005). Pronksiajal olid olulised sidemed Skandinaaviaga, kuid juba eelrooma 

rauaajal tõusid tähtsale kohale kontaktid Läänemere kagu- ja lõunarannikuga. Rooma rauaajal 

hoogustusid kontaktid Visla ja Neemeni vahelise alaga ning selle piirkonna kultuurist saigi 

Eesti alade ainus dominantkultuur (Lang 2007b, 197). Viimasele annavad kinnitust ka sealsete 

alade eheteleiud, mis on Eesti omadega üpriski sarnased (vt Kulakov 2005). Visla jõe mööda 

kulges ka kuulus nn merevaigutee Läänemerelt Doonau-äärsete Rooma provintsideni (Laul 

2001, 183). 

 

Rooma rauaaja alguses levisid väljastpoolt tulnud eeskujude põhjal uued ehtetüübid ning need 

jõudsid ka kalmetesse. Uutest kaunistusmotiividest ja ehtekujudest kasvasid välja kohalikud 
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vormid (Lang 2007b 194), neile võidi anda uus, siinsele alale sobiv tähendus (ehk juba enne 

kohalike vormide väljakujunemist) ning neid võidi hakata kasutama koos siin juba kasutuses 

olnud ornamendiga. Kuigi esemetes esineb lokaalseid erinevusi, saab Ida-Baltikumi näha 

küllaltki ühtsena ja naabritest (ida ja lääne pool) eristuvana ning Läänemere lõuna- ja 

kaguranniku kultuuriline liidriroll kestis Ida-Baltikumis kuni rahvasterännu-ajani (Lang 

2007b, 194 jj). 

 

Esmalt ilmusid uued esemetüübid Kirde–Eestisse, kuhu nad sattusid otsese meretee kaudu, 

mis kulges Visla suudmest Kirde–Eesti ja Soome rannikuni (Lang 2007b, 194; Schmiedehelm 

1923). Kirde-Eestist sai tänu otsekontaktidele arvestatav kultuurikeskus ning Eesti 

tarandkalmete leiud omandasid rooma rauaajal Ida-Baltikumi-pärase ilme, aga seejuures 

tekkisid ka lokaalsed erinevused (Lang 2007b, 200, 194). S. Laul on tähelepanu juhtinud 

sellele, et Kagu-Eestisse võisid mitmed esemeliigid jõuda ka lõuna poolt. Seda toob ta välja 

just preisi seeria silmik-, kärbis- ja ketassõlgede ning käe- ja kaelavõrude puhul, mis võisid 

liikuda Kagu-Eestisse Koiva jõe kaudu (Laul 2001, 92, 183). Kagu-Eesti on rooma rauaajal 

kuulunud ühte kultuuriruumi koos ülejäänud Lõuna-Eesti ja Põhja-Lätiga (Jaanits et al. 1982, 

245) ning seega on loogiline, et uued ehtevormid tulid mingil ajal just sealtkaudu. 

 

Ajastupõhiselt saab vaadata ornamentide teket, muutumist ja arengut (Ürpus 1969, 7), kuid 

selle tõttu, et ma tegelen ühe kindla ajastuga, jääb mainitud aspekt minu tööst peaaegu 

täielikult välja ning seda ma siin peatükis pikemat ei käsitle. 

 

Usundilisest aspektist on rooma rauaaegseid motiive käsitlenud T. Jonuks ning vaadelnud 

neid eelkõige prestiižikuse võtmes. Tõenäoliselt olid ornament ja staatus sellel ajastul 

omavahel seotud (Jonuks 2009, 230, 236).  

 

Sotsiaalset aspekti saab väga mitmest küljest käsitleda. Rikkus, sugulus, vanus, etniline 

kuuluvus ja roll ühiskonnas võisid saada kajastust lisaks muule ka läbi kantavate ehete ning 

neil oleva ornamendi (Robb 1998 ja seal viidatud kirjandus). Samas ei pruukinud kõik 

sotsiaalsed elemendid motiivide või ehetega markeeritud olla. Näiteks võidi kajastada pigem 

kõrget positsiooni, kui usundilisi kujutelmi. Samuti võidi mitmeid motiive, mis kandsid endas 

eri tunnuseid, kajastada ühel esemel. 
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Kindlasti oli rooma rauaaegsetel motiividel tugev semantiline pool. Kuigi osade eri motiivide 

juured on geograafiliselt kaugetes paikades, võidi neile Eesti aladel anda uus, ajastusse ja 

kultuuri sobiv tähendus (Jonuks 2009, 230). Sümbolid korreleeruvad kultuurikontekstiga ja 

muudavad seda ning muunduvad ise (Lotman 1999, 224). 

 

Ornamenti saab uurida ka sellest küljest, kuidas see ehtel paikneb, kuidas see on üles ehitatud 

ja milliseid kompositsioone moodustab (vt nt Vaska 2006, 310). Ka sellele pööran ma 

alljärgnevates peatükkides tähelepanu. Ornamendi struktuur võib pärineda mitmetest 

eeskujudest, üheks neist on kindlasti tekstiil, mis on alati olnud ornamendiloomes olulisel 

kohal (Wilson 2001, 16). Selle võtmes saab näha näiteks hilisema plettornamendi juuri 

punumises (Piho 2006, 345). Kuna tekstiil on vähepüsiv materjal ning tarandkalmetesse on 

peamiselt maetud põletatult, kuid esineb ka laibamatuseid (Lang 2007b, 143jj), kus aga 

tekstiili säilinud pole, ei saa me Eesti aladelt kindlaid vasteid ornamendile tekstiilil Eesti 

aladel  sellest ajastust tuua. Küll aga võib ühe motiivi puhul arvata, et see on tulnud tekstiilist 

(vt põimornamendi alapeatükki). 

 

Mööda minna ei saa ka kunstilise poole olulisusest, mis võis mitmel juhul olla tähtis 

komponent tähendustele vormi andmisel. Just esteetilist külge peab T. Jonuks suurema osa 

ehete puhul peamiseks (Jonuks 2009, 225). Siiski ei saa rooma rauaaja ornamenti võtta ainult 

kunstilisena ja silmailu pakkuvana. Kunst ise on modelleeriv tegevus ja teos peab olema 

realiseeritud materiaalses substantsis (Lotman 1990, 11). Seega saab kunst modelleerida ka 

tähenduse vormi. 

 

Kõike eelnevat kokku võttes võib julgelt väita, et ornamentikat saab vaadata väga mitmest 

aspektist, mis tähendab, et sellel oli rooma rauaaegses ühiskonnas väga oluline koht. Ehete ja 

nende kaunistamise kaudu väljendati oma kuuluvust, rolle (Robb 1988) jne ning see peegeldas 

otseselt ajastu iseloomu. Me võime vaid oletada ja paralleelide põhjal anda eri tähendusi 

ornamendimotiividele ning ornamendile üldisemalt, kuid on vähetõenäoline, et me kunagi 

saame teada, millised olid kõik tähendusväljad ehetel olevatel kaunistustel tolleaegsetele 

Kirde- ja Kagu-Eestis elavatele inimestele. Kindlasti olid ühiskond ja selle eri tahkusid 

representeeriva ornamendi seaduspärasused ning tähendusväljad mõneti teistsugused, kui me 
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seda tänapäeval arvata võime. Samuti ei tohi unustada, et rooma rauaaega lahutab meist 

poolteist tuhat aastat ning lihtsakäeline tänapäeva analoogiate toomine tähenduste sisulises 

osas on libedale teele minek (Wilson 2001, 14).  
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3. Rooma rauaaja ornamendimotiivid Eesti leidudel 

 

Alljärgnevalt käsitlen 11 olulisemalt ja tooniandvamat ornamendi- või kujundusmotiivi ning 

mõnda motiivide kombinatsiooni rooma rauaaegsetel ehetel. Toon välja ka motiivide seotuse 

ehetega (vt lisa 1, tabel II).  

 

3.1.1. Ring, punkt-ring ja kontsentrilised ringid 

Alates rooma rauaajast levib Eesti aladel laialdaselt punkt-ringi motiiv (Jonuks 2009, 237), 

millele lisanduvad tavalised ja kontsentrilised ringid (joonis 1). Neid motiive esineb paljudel 

ehetel, nagu mitmetel sõrmustel, käevõruliikidel, sõlgedel, kaelavõrudel ja ripatsitel. 

 

 

Joonis 1. Ringimotiiv rooma rauaaja ehetel. 

 

Ringe, kontsentrilisi ringe ja punkt-ringe (vt nt lisa 2, fotod 1.3; 2.1 3.3; 8.3) esineb umbes 

kümnendikul osal ornamenteeritud ehetest (vt lisa 1, tabel II 1, 2). Eriti paistab silma nende 

sümbolite seotus teatud ehteliikidega. Kõige arvukamalt on kõnesolevaid motiive 

silmiksõlgedel, millel on nad alati. Neid esineb veel ka mitmetel teistel sõleliikidel (pahk-, 

peakilp-, hoburaud-, ketas-, amb- ja kärbissõlgedel), käevõruliikidel (sirge  ristlõikega-, 

õõneskumera ristlõikega-, ümara ristlõikega-, lamekumera ristlõikega-, seeria- ja 

kuuetahulistel käevõrudel), spiraalsõrmustel, neljaharulistel ripatsitel. Kõnesolevaid motiive 

võib pidada iseloomulikuks seeria- ja kuuetahulistel käevõrudel puhul, sest neil on 

kõnesolevate motiividega kaunistatud üle poolte ornamenteeritud ehetest. Kõige rohkem on 

aga kõnesolev motiiv seotud preisi seeria silmiksõlgedega, millel asetseb jalal kaks kuni kolm 

paari ringe, punkt-ringe või kontsentrilisi ringe. 

 

Neid motiive peetakse päikest kujutavateks sümboliteks (Luik 1999, 153; Welters & Kuhm-

Bolšaitis 1999, 186; Vaska 2003; Kraukle 2006, 57). T. Jonuks leiab, et päikesega seotud 

ornamenti Eestis rooma rauaajal ei saa vaadata usundilisena ja seda tuleks näha hoopis 

prestiižimarkerina, millel polnud sel ajal Eestis levinud kultuses sügavamat rolli ning mis oli 
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pigem esteetiline (Jonuks 2009, 238). Hilisemast ajast on teada, et päiksesümboleid kasutati 

kaitseks kurja vastu (Welters & Kuhm-Bolšaitis 1999, 186). Siiski nõustun ma pigem T. 

Jonuksiga, kuid kui vaadata seeriakäevõrusid vaatenurgast, et nad oma rohkusega kaitsesid 

kätt ning neile oli üks iseloomulikest ornamenteerimisviisidest ringid, siis võisid ka sümbolid 

anda kaitsemaagilisele efektile tugevust juurde. 

 

Tembeldatud või läbi löödud silmad silmiksõlgede näoosas võisid olla muu tähendusega, 

sellest aga pikemalt silmiksõlgede peatükis. 

 

3.1.2. Rist,  svastika,  kolmkaar ja nelikring 

Selliseid kujundeid (joonis 2: lisa 2, fotod 3-6) esineb peamiselt suurtel ja väikestel 

ketassõlgedel, kuid ristikujunditega on ornamenteeritud ka seenotstega kaelavõrude nuppe (vt 

lisa 1, tabel II 3-6). Esialgsel pilgul võib jääda segaseks, miks ma kõiki neid motiive ühes 

peatükis käsitlen. Kõnesolevate kujundite välised vormid on küll erinevad, kuid arvan, et 

sisulises osas pole neil suuremaid erinevusi. 

 

 

Joonis 2. Rist, svastika, kolmkaar ja nelikring rooma rauaaja ehetel. 

 

Rist on üks maailmas enim kasutatud ja levinud sümboleid, millel on ajaloo vältel olnud 

mitmeid vorme ja tähendusi. Viimase osas on risti kasutatud näiteks viljakuse, inimese, elu 

puu, kaitse jne sümbolite tähenduses (Tresidder 2002, 198). Rooma rauaajal on Eestis 

kasutatud võrdhaarset risti, mis T. Jonuksi järgi kujutab selle ajastu kontekstis päikest, kuigi 

väiksed neljaharulised ripatsid tõenäoliselt seda ideed ei kanna (Jonuks 2009, 229). 

 

Svastikamotiivi kasutati E. Wilsoni järgi (Wilson 2001, 44jj) Rooma ja Kreeka kunstis väga 

laialdaselt. See oli seal levinud dekoratiivse lookleva, korduva ja vaba ala täitva motiivina. 

Svastikat kasutati Kreekas matusteesemetel, katafalgi rattakodarate vahel ning sellel juhul 

võis svastika olla liikumise ideogramm. See oli üks mitmest Rooma motiivist, mis sai 
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Euroopas laialt kasutatavaks. E. Wilsoni arvates on vähetõenäoline, et antiikmaailmas oli 

svastikal muid tähendusi peale dekoratiivse, kuid kui mitmeid sekulaarseid Rooma motiive 

kasutati paganlikes Euroopa kultuurides, siis on võimalik, et need reinterpreteeriti millegi 

sümbolitena. Svastikaid kasutati näiteks ruunikividel, mis võib viidata sellele, et idee 

svastikast ning selle seotusest surmasümboolikaga levis ka põhja poole (Ibid., 48). See aga ei 

tähenda, et Eesti aladel svastikat surmaga seostati, seda enam, et sidemed Skandinaaviaga olid 

rooma rauaajal peaaegu olematud (Lang 2007b, 194). Pigem võib selles näha 

edasiliikumissümboolikat, mis võis olla seotud päikese liikumisega (Jonuks 2009, 229). 

Sellega nõustub ka Guntis Zemītis, kes toob välja svastika seotuse päikese ja üldisemalt 

liikumise ning edasikestvusega. Tema meelest kannavad sama ideed edasi ka teised sarnased 

märgid (Zemītis 2003, 148), millena ma käsitlen risti, kolmkaart ja nelikringi. 

 

Kolmkaar mõjub visuaalselt väga dünaamiliselt. Üldisemalt on kolmes, kui arvus ja kolmena 

koos esinevates motiivides nähtud väga positivist sümbolit (Tresidder 2002, 85). Kuna mina 

näen kolmkaares liikumist väljendavat sümbolit, siis, võttes arvesse ajastu üldpilti 

ketassõlgede osas (vt Jonuks 2009, 229), arvan, et kõnesolev motiiv tähistas liikumist, 

tõenäoliselt päikese, kuid sellel võis juures olla ka mõni muu positiivne tähendus. 

 

Ring kui päikese sümboolikaga tugevalt seotud motiiv (vt eelmine peatükk), esineb 

ketassõlgedel nelikuna. Kuna neil ehetel on valdav edasiliikumissümboolika, siis järeldan, et 

nelja ringiga on otseselt kujutatud just päikese ning sellega seotud tähendusi. 

 

Edasiliikumismotiivid olid T. Jonuksi meelest üldiselt astraalsümboolika väljendusviisid, 

mille vormid (rist, svastika, kolmkaar ja nelikringid) on küll erinevad, aga mille vahel pole 

sisulisi erinevusi (Jonuks 2009, 229). Jällegi ei saa edasiliikumismotiive kui päikese 

kujutamist, näha Eesti kontekstis usundilise, vaid sotsiaalsena (Ibid, 238). 

Liikumissümboolikal võis olla sotsiaalne pool ühendatud sümboolse ja maagilisega, mille 

järgi võis see olla seotud mingit sotsiaalset rolli omava inimesega, või tähendas see üldisemalt 

elu, suguvõsa, üldise viljakuse ja õnne edasikestvust ning selle kindlustamist.  
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3.1.3. Luunula 

Luunula kujutis (joonis 3) esineb minu analüüsitavate kalmete leiumaterjalis vaid 

sellekujuliste ripatsitena (vt nt lisa 2, foto 7). Luunulatest on põhjalikult kirjutatud Andra 

Simniškytė (2002) ja T. Jonuks (2009) ning alljärgnevalt toetun ma neile. 

 

 

 

Joonis 3. Luunulakujutis rooma rauaaja ehete ornamendis. 

 

Luunularipatsid on rooma rauaajal levinud Ida-Balti regioonis ning neid on peamiselt leitud 

kalmetest. Ripatsite kaunistamiseks on tavaliselt kasutatud ažuurset tehnikat, otsanuppe ja 

aasa ornamenteerimist (Simniškytė 2002, 95-98 ja seal viidatud kirjandus). Kirde- ja Kagu-

Eestis on minu poolt analüüsitavates kalmetes neid kõiki kaunistatud kahe nupukesega 

mõlemas otsas ning ühte ažuurse tehnikaga. 

  

Ida-Baltikumis, kus üksikmatused on fikseeritavad, on luunularipatsid olnud peamiselt naiste 

eheteks: neid kanti osana kaelaehtest, vahel ka kinnitatuna sõlgede või teiste rinda 

kaunistavate ehete külge (Simniškytė 2002, 95). Ka Kirde- ja Kagu-Eestist on leitud sõlgesid, 

millel on kinnituskohad (nt AI 4161: 98). See näitab, et neid ripatseid võidi muu hulgas kanda 

kinnitatuna ka sõlgede külge. Kuna segatud matuste puhul ei saa määrata, kas ripatsid 

kuulusid meeste või naiste ehete juurde, siis ei saa neid Eestis otseselt kummagi sooga 

seostada (Jonuks 2009, 227). 

 

On võimalik, et kuusümboolika võis jõuda Ida-Baltikumi läbi kultuuri- ja 

kaubanduskontaktide Rooma provintsidest ning saab arvata, et nende kaitsemaagiline 

funktsioon võeti omaks ka siinsetel aladel (Simniškytė 2002, 114 ja seal viidatud kirjandus). 

Samas võivad luunularipatsid tulnud olla hoopis Masuuria järvistu alalt (Ibid., 115). Kuid see 

ei välista nende seotust kaitsemaagilise funktsiooniga. 
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Luunulad olid antiikmaailmas amuletid, mis kaitsesid naisi ja loomi ning olid üleüldise 

kaitsefunktsiooniga (Engelmann 2004, 29). Lätis on kuusümboolikat seostatud naiseliku 

viljakusega (Vaska 2003, 102). Samuti ka maaviljakusega, sest kuu on päikese kaaslane 

(Welters & Kuhm-Bolšaitis 1999, 186). Selline tõlgendus sobib hästi rooma rauaaja konteksti, 

milles T. Jonuks seostab luunulaid kõnesoleval ajastul levinud astraalsümboolikaga (Jonuks 

2009, 227).  

 

3.1.4. Võrkornament 

Võrkornamendiks nimetan mitmeid tihedalt üksteisega ristuvaid jooni (joonis 4; vt lisa 2, foto 

8.1). Sellist ornamenti esineb käevõrude (lamekumeratel, kuuetahulise ja sirge ristlõikega) 

otstes, prillspiraalsõrmustel kohas, kus selle harud hargnevad spiraalideks, ambsõlgedel 

iluplekil ning ühel pasunotstega kaelavõrul ja silmiksõlel. Kõige enam esineb seda 

prillspiraalsõrmustel, nimelt on nii kaunistatud 40% ornamenteeritud prillspiraalsõrmustest 

ning selle tõttu võib öelda, et võrkornament oli enim seotud just nende sõrmustega (lisa 1, 

tabel II 7). 

 

 

 

Joonis 4. Võrkornament rooma rauaaja ehetel. 

 

Kui vaadata võrkornamendi arengut (Пихo 1997, 18jj), siis on näha, et selle esimene etapp on 

kaldrist. Seda esineb minu poolt käsitletavas materjalis spiraalsõrmuste, õõneskumera 

ristlõikega ning enim sirge ristlõikega käevõrude otstel. 

 

Võret on hilisema aja ripatsite näol uurinud H. Valk, kes toob selle tähenduseks ristide 

kogumi (Valk 2004, 278). Ka D. Kraukle näeb sellist motiivi mitmekordsete ristidena, mida 

temagi seostab ühena mitmetest tähendustest päikesega (Kraukle 2006, 39). Siiski tundub 

mulle, et rooma rauaajal ei pruukinud see sümbol tähistada päikest, vaid midagi muud. Kui 

M. Piho tegi Ingerimaal Visna külas 1970. aastatel välitöid
2
, siis sai ta infot selle kohta, et 

                                                            
2
 Suuline info M. Piholt 27.05.10. 
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raseduse ajal sidus naine omale kõhule, riiete alla võrgu, et end kaitsta. Selle põhjal võib tuua 

paralleeli, et äkki kasutati võrkornamenti sarnasel eesmärgil ka rooma rauaajal. 

 

3.1.5. Põimornament 

Põimornament koosneb kahest omavahel põimuvast paelakujutisest. Kõnesolevat ornamenti 

esineb pasun- ja seenotstega kaelavõrudel (lisa 1, tabel II 9) ning see on neile paigutanud nii, 

nagu põimuks see ümber võru (vt lisa 2, foto 9.1). Kuigi ma ei käsitle kahest traadist põimitud 

kaelavõrusid, võiks ka neid sarnasest vaatenurgast näha. 

 

Põimornamendi analoogiaid võib näha tekstiilis, kus kahest paelast punutud motiive tuntakse 

juba antiik-Kreekas (Piho 2006, 358). Põimimine on tekstiilis vormiliselt säilinud tänapäevani 

(Carey 2008, 122) ning olen üsna kindel, et ka rooma rauaajal oli metallehetel olevale 

põimornamendile eeskujuks põimimine tekstiilis. Sellel võis olla mingi maagiline tähendus, 

sest nagu ornamendi vormilt on näha, ühendab või seob see kaht üheks. 

 

3.1.6. Spiraal 

Lamespiraali esineb antud töös analüüsitavates kalmetes vaid prillspiraalsõrmustel (vt lisa 2, 

foto 10), mida on kokku kümme. Spiraalornament oli Euroopas tuntud alates neoliitikumist, 

pronksiajal kasutati seda ornamendimotiivi väga laialdaselt Skandinaavias ja sellest tekkisid 

erinevad variatsioonid (Wilson 2001, 43). Seal piirkonnas on spiraale kujutatud seoses 

päikesesümboolikaga (Wilson 2001, 43jj). Spiraal oli pronksiajal üldlevinud ka relvadel ja 

majapidamisesemetel ning võib arvata, et selles kontekstis oli kaunistustel hea õnne või 

kaitsefunktsioon (Ibid., 42jj). Nagu teada, olid pronksiajal ranniku-Eestil väga tihedad 

sidemed Skandinaaviaga (Lang 2007b, 191). Ka siin võis pronksiajal spiraalornamendi 

tähendusväli sarnane olla ning õnne- ja kaitsefunktsioon võis ajas edasi kanduda 

prillspiraalsõrmustes. Just selline positiivne funktsioon võis kaasa aidata nende vormi 

püsimisele (Piho 2006, 361) ka siis, kui mõni muu pronksiaegne tähendus oli selle kõrvalt 

kadunud. Minu poolt analüüsitavates kalmetes on prillspiraalsõrmuseid kokku kümme, mis 

pole eriti palju. Siiski saab selle põhjal järeldada, et vanemast ajast jäänud idee võis olla 

jäänud inimeste maailmapilti edasi. 
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3.1.7. Näod 

Nägu (vt lisa 2, foto 12) on kujutatud ainult eesti- ja peasarja silmiksõlgedel sõle pea eesotsas. 

Näo kujundus varieerub mitmeti ning koosneb eri osadest. Sagedamini esinevaks tunnuseks 

on silmad, mis on läbistatud, tembeldatud või muud moodi representeeritud. Iseloomuliku 

elemendina esinevad ka kulmud, mis samuti varieeruvad stiililiselt. Esineb ka n.-ö vuntse. 

Vahel on ka näo ääri ehk põski kaunistatud vertikaalsete soontega.  

 

Vaid Skandinaaviast on teada rooma rauaaegseid tähendusega näokujutisi ja antropomorfseid 

maske, aga nende puhul on arvatud, et need on keltide pärand norra religioosses traditsioonis 

(Hulthén 1991, 250). Keltide müütides on näokujutistel üleloomulikud võimed ning nad 

võisid rääkida, anda nõu ning ennustada tulevad sündmusi (Ibid., 174). Paraku pole 

silmiksõlgedel suuosa ning nende kandmine võis olla pigem sümboolne kui usundiliselt 

praktiline. Sümboliseerida võisid nad aga näiteks esivanema või mõne looma nägu, kes oli 

rooma rauaaja inimestele mingil viisil oluline. 

 

3.1.8. Rombid 

Rombe on rooma rauaaegsetel ehetel kujutatud läbi mitmete variatsioonide. Kõige 

tavalisemaid rombe (joonis 5 A; vt lisa 2, foto 13.1) esineb hoburaudsõlgede otsanuppudel ja 

kaarelaiendil, ketassõlgede keskosas ning kärbissõle jalal (lisa 1, tabel II 10). Nõgusate 

külgedega rombristi (joonis 5 B; vt lisa 2, foto 1.4) esineb samadel eheteliikidel (va 

kärbissõlel) ning mitmel juhul on selle keskel kujutatud tavalist rombi (lisa 1, tabel II 11). 

Lisaks neile esineb kõnesolevat motiivi ka ripatsitena. Ripatsite puhul on nõgusate külgedega 

rombristi kaunistatud ka ažuurse tehnikaga ning otsanupukestega.  

 

 

             A     B               C 

 

Joonis 5. Rombi- ja poolrombikujutised rooma rauaaja ornamendis. 
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Käevõrudel (peamiselt õõneskumeratel) (lisa 1, tabel II 12) on kujutatud veidi keerukamat 

rombi kujutist, nimelt joontega eraldatud poolrombe (joonis 5 C; vt lisa 2, foto 14), mis on 

kõik ülesehituselt üpriski sarnased. Erinevusi esineb vaid joonte arvus, millest kujund 

koosneb.  

 

Rombi on maailmas juba alates neoliitikumist kasutatud kui naiste viljakussümbolit (Kelly 

1999, 161). Eesti aladele võis see motiiv mingit teist tähendust kanda, aga ei pruukinud. Mina 

arvan, et seoses siinsetel aladel levinud astraalsümboolikaga oli päikese oluline roll ühest 

küljest seotud ka viljakusega ning selle ideed võisid kanda edasi ka rombid. 

 

3.1.9. Siksak 

Siksakki esineb ehetel kahel viisil. Esimeseks on tavaline siksak (joonis 6 A; vt lisa 2, foto 

15.1), mis mõningal juhul võib olla tehtud topeltjoontest. Enim esineb seda peakilpsõlgedel, 

nimelt kolmandikul ornamenteeritud eksemplaridest (lisa 1, tabel II 13). Seega võib 

kõnesolevat motiivi pidada just selle ehteliigiga enim seotuks. Ühel korral esineb siksakki ka 

spiraalsõrmusel, nupp- ja pasunotstega kaelavõrul.  

 

 

  A           B 

 

Joonis 6. Siksakornament rooma rauaaja ehetel. 

 

Teiseks siksaki variandiks on miniatuurne, peenike, joonjas jooksev hammasjoonornament 

(joonis 6 B; vt lisa 2, foto 1.1). See esineb nii üksikuna kui ka teisi motiive moodustavana. 

Kõnesolev motiiv pole kindlalt seotud mõne esemeliigiga. Seda esineb hoburaudsõlel, spiraal- 

ning laia keskosaga sõrmusel (lisa 1, tabel II 14) ning veel mitmel esemeliigil, mida ma selles 

töös ei käsitle (nt pintsettidel). Arvan, et hammasjoonornament tähendas midagi muud kui 

eelnevalt käsitletud siksak, sest nende esinemiskontekst ja väljanägemine on väga erinevad. 

Hammasjoonornament on pigem motiive moodustav (siksakki, kaldsiksakki) ning esemeosi 

(otsi, profileeringut) rõhutav, kui ise mingi suurema idee kandja.  
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3.1.10. Peenike paelornament 

Selliseks motiiviks on kaksikjoon, mille vahel on kas püstised või mõlemat pidi (\ ja /) 

viltused kriipsud (joonis 7).  

 

 

 

Joonis 7. Peenike paelornament rooma rauaaja ehetel. 

 

Enim esineb püstisi kriipse (vt lisa 2, fotod 1.2; 8.2). Nendega on kaunistatud kõiki nn 

türsamäe tüüpi sõlgi, kuid ka paljusid teisi ehteliike, nagu hoburaudsõlgi, pasunotstega 

kaelavõrusid, kuuetahulisi käevõrusid, peakilpsõlgi, ning mitmeid teisi sõlgesid, sõrmuseid, 

käe- ja kaelavõrusid (lisa 1, tabel II 15). Viltustest kriipsudest on enim kasutatud / –kriipse. 

Neid esineb rohkem õõnesterava ristlõikega sõrmustel ning vähemal määral pahksõlgedel ja 

teist tüüpi käevõrudel. Peakiplsõlgede puhul on paelornamendina kujutatud ka siksakki ning 

peegelpildis olevat siksakki, mis on eraldatud joonega ning jätab mulje rombidest.  

 

3.1.11. Jooned 

Joontena käsitlen erinevat pidi jooksvaid jooni (vt lisa 2, fotod 13.2, 16, 17), mis ei moodusta 

gruppe ega teisi motiive. Jooned on ehetel ainult joontena või on neid väikeste joonte või 

punktikestega täkitud (vt nt lisa 2, foto 12.4). Viimasel kahel juhul võib joones näha ka nö 

abivahendit sirge täkete/punktikeste rea saamiseks. Jooni esineb üksinda üpriski harva, 

peamiselt kombineeruvad need teiste joonte või motiividega, selle tõttu käsitlengi neid hoopis 

järgmises peatükis. 
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3.2. Motiivide kombinatsioonid 

3.2.1. Mitmikmotiivid 

Mitmikmotiividena käsitlen ühesuguseid motiive, mis esinevad mitme kaupa koos. Nendeks 

on joonte grupid, mida on esemel vähemalt kahe grupina (vt lisa 2, foto 18.1), kolmikringid 

(vt lisa 2, foto 19.3), ringide ja punkt-ringide jada (vt lisa 2, foto 8.3) ning püstiste joonte 

vahel olevad kaldjooned.  

 

Joonte gruppideks nimetan ma esemetel esinevaid püstijooni, mis on mitmekesi ühes grupis 

ning mingi vahemaa või nõgusa koha järel esineb järgmine joonte grupp jne. Tihti on 

gruppide esimest ja viimast joont eriliselt rõhutatud selle laiemaks ja sügavamaks tegemisega, 

samuti on mõnikord gruppide vahel madalam tühi ala, nii et tekib reljeefsus. Gruppide sees 

esineb ka joontevahelisi ristipidiseid kriipsukesi. Need on tavaliselt kas keskmiste joonte 

vahel või kahe esimeste ja viimaste joone vahel. Tihti on ka mõlemalt poolt teise ja kolmanda 

joone vahel samuti umbes grupi keskmiste kahe joone vahel ristipidiseid kriipsukesi. Joonte 

grupid esinevad peamiselt lamekumeratel ning teistsuguste ristlõigetega käevõrudel, kus nad 

katavad kogu võru või ainult nende otsi (lisa 1, tabel II 16-17). Neid esineb ka ühel 

kaelavõrul, kus joonte gruppe on üle kogu võru.  

 

Ka mitmest ühesugusest joonest esinevat kombinatsiooni on märgata erinevatel ehteliikidel 

(lisa 1, tabel II 18-20). Püstjooni esineb väga paljude sõrmuste ja käevõrude ornamendis. 

Tavaliselt on nendega piiritletud võru otsi: seda tehtud ka spiraalsõrmuste puhul. Püstiste 

kriipsudega on kaunistatud ka erinevaid liiki sõlgi, kuid vähe. /– ja  \ –joontega on 

kaunistatud sõrmuseid (vt lisa 2, foto 16) ja käevõrusid, kuid kindalt sõrmuse või käevõruliiki 

välja tuua ei saa. Erandina saab esile tuua silmiksõled, mis on peaaegu kõik kaunistatud 

joonte või täkitud joontega (vt lisa 2, 11.2), mis tihti moodustavad sõle jalal variatsioone 

kolmnurgast (vt lisa 2, foto 11.1). Silmiksõlgede eripärast aga nende peatükis (5.1.1.) 

põhjalikumalt. 

 

Pikijoontega on samuti kaunistatud mitmeid ehteliike, nende seotust saab välja tuua kärbis-, 

peakilp- ja pahksõlgedega, millel on sel viisil kaunistatud nende oksad ja/või nupp (vt lisa 2, 

foto 17). Ka teisi ehteliike on nendega massiliselt kaunistatud (lisa 1, tabel II 20) ning veel 

võib välja tuua türsamäe- ja peakilpsõled ning laia keskosaga spiraalsõrmused. Ka 
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kaelavõrude nuppe on kaunistatud pikijoontega ning kui neid on mitu, siis ülevalt poolt 

vaadates moodustuvad neist kontsentrilised ringid. 

 

Esineb ka /- ja \ –pidi olevaid jooni, mis on esemel peegelpildis, otsad koos (joonis 8; vt lisa 

2, foto 20). Sellist motiivi on nimetatud kuuseokasteks (vt nt Moora 1938, 459). Mina 

nimetan neid aga geomeetriast ja ajastust lähtuvalt põhjata poolrombideks. Vahel esinevad 

need motiivid ka nii, et otsad pole koos: siis on nad kujutatud, sümmeetrilisest 

tõlgendusviisist lähtuvalt, peegelpildis. Neid motiive esineb peamiselt pahksõlgedel ning 

vähemal määral ka sirge ristlõikega sõrmustel ja spiraalsõrmustel (lisa 1, tabel II 21-22). 

 

 

 

Joonis 8. Põhjata poolrombimotiiv rooma rauaaja ornamendis. 

 

Püstiste joonte vahel esineb ka paaris kaldjooni, mida on ehetel vähe. Neid motiive on kõige 

enam sirge ristlõikega käevõrude otstes ning on märgata nende rütmilist kordumist (lisa 1, 

tabel II 23). Kõnesolev motiiv on seotud ka silmiksõlgede nõelahoidja ning n.-ö vuntsidega, 

milles kald- ja püstiste joonte kombinatsioonid küll veidi erinevad (vt nt lisa 2, foto 12.1). 

 

Kasutatud on ka eri pidi väikeste täkete rida (miniversioonid püstistest, ristipidistest, \-– ja / -

–kriipsudest), mida esineb õõnesterava ristlõikega sõrmustel, käevõrudel, nn türsamäe tüüpi 

sõlgedel (vt lisa 2, 19.2), peakilp ja profileeritud sõlgedel (lisa 1, tabel II 24). 

 

Rühmiti on vahel koos ka ringid, kontsentrilised ringid ja punkt-ringid. Neid esineb 

paarikaupa kolmestes (harva kahestes) gruppides preisi seeria silmiksõlgede jalgadel, mis on 

ka üheks selle sõlerühma tunnuseks. Seeriakäevõrudel esineb piki võru reana ringe, tavaliselt 

on need kinnistel käevõrudel. Kui käevõru on lahtine, siis esineb paaril juhul otstes 

kolmikringi. Kolmikringi tuleb ette ka kahe nn türsamäe tüüpi sõle jala otsas (vt lisa 2, foto 

19.3) ning ühel pahksõlel. 

 

Esile tõuseb ornamendi elementide arv, milleks on tavaliselt üks kuni kuus. Eriti kerkib esile 

arv kolm, või siis nii palju kordusi, et mingit kindlat arvu välja tuua ei saa. 



26 

 

 

3.2.2. Erinevate motiivide kombinatsioonid 

Tavaliselt, kui eri motiivid esinevad koos, siis ümbritseb või piiritleb mingit motiivi, nagu 

kaldrist või võrkornament, eri arv jooni või nõgusate külgedega rombristi puhul peenike 

paelornament.  

 

Nagu juba eelnevalt mainitud, esinevad püstiste joonte vahel võrkornament ja selle algmotiiv 

kaldrist. Lisaks sellele on püstiste joonte vahel kujutatud ka paarisjoontest siksakki, mis 

esineb koos paarisjoonte vahel oleva võrkornamendiga. Võrkornamendiga on koos kujutatud 

ka kolmikringi. 

 

Just peakilpsõlgede puhul tõuseb esile peenikese peene paelornamendi ja ringide 

koosesinemine. Samuti esineb koos peenikest paelornamenti ja võrkornamenti, mille puhul 

esimene piirab viimast. Hoburaudsõlgede puhul piirab peenike paelornament ringjalt nõgusate 

külgedega rombriste (vt nt lisa 2, foto 1). Peenike paelornament piirab ka nõgusate külgedega 

kolmnurka ning samasugust motiivi leidub ka tavalisest joonest ring seenotstega kaelavõru 

otstes. Selle kaelavõruliigi otsi on kaunistatud ka veel tipus kokku saava nelja peene 

paelornamendiga, mis moodustab pealtvaates risti. Sellist risti on kujutatud ka tavalistest 

paarisjoontest.  

 

Romb ja rist on seotud väikestel ažuurses tehnikas ketassõlgedel ning romb ja ring suurtel 

ketassõlgedel, nii, et kujutatud nelikringi vahele tekib romb. Ketassõlgede puhul esinevad  

kontsentrilised ringid koos risti ning svastikaga.  

 

Ühe spiraalsõrmuse otste puhul võib välja tuua ka selle, et seal esinevad koos nii erinevat pidi 

põhjata poolrombid kui ka kolme püstkriipsu vahel olev võrkornament. 

 

Kokkuvõtlikult saab öelda, et enamik mitmikmotiive koosneb püstjoonte vahele paigutatud 

motiividest. Samuti on motiivide koosesinemine sõltuv ehteliigist ning sellele omasest 

ornamendist, kuid võib öelda, et eheteülene motiiv on paelornament, mis esineb mitmel eri 

ehteliigil koos teiste nendele omaste motiividega. Enim on sellega kaunistatud ehete otsi, kuid 

esineb ka kogu ehte ornamenteerimist ning selle puhul võib näha motiivide rütmilisust. 
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Erandina võib välja tuua silmiksõled, millel olid teistest erinevad ornamenteerimismotiivid 

(nägu, kolmnurk), kuid need on tehtud läbi tuntud motiivide nagu peenike paelornament või 

erinevad jooned. Sellest on pikemalt juttu silmiksõlgede peatükis. 
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4. Rooma rauaaja ornament Kirde- ja Kagu-Eesti leidudel 

 

Enamik rooma rauaaegsetest ehetest pärineb tarandkalmetest, Kirde-Eestis sai põletusmatus 

ainuvalitsevaks 2. sajandil (Lang 2007b, 151) ja Kagu-Eestis kohe alates tarandkalmete 

tekkimisest samuti 2. sajandil. Siiski on tarandkalmetesse mitmed leiud kaasa pandud ka 

põletamata (Laul 2001, 196; Laul 1962, 20). Põlemise tõttu on ehete pind vahel kõvasti 

kahjustada saanud ning ornamendi nägemine pole võimalik. Sellisel juhul olen võtnud eset 

kui ornamenteerimata leidu, sest ma ei tea, kas see on olnud kaunistatud või mitte. Mitmel 

juhul võis ese olla kaunistatud, kuid arvan, et üldpilti ajastu ornamentikast selle teadasaamine 

muutnud poleks, sest rooma rauaaja ornament on väikeste variatsioonidega esemeti küllaltki 

ühetaoline.  

 

Rooma rauaajal on ornamendiga rõhutatud esemete otsi, keskpaika või mõnda eristuvat kohta, 

nagu profileering. Mõnel juhul on ornamenteeritud ka kogu ese, kuid sel juhul on jälgitav 

motiivide rütmilisus ja kordumine. Seda on näha ka siis, kui mõnes kohas esinev ornament 

koosneb mitmest motiivist. On ka esemeid, kus ühesugune ornament katab kogu eset (nt 

mõned käevõruliigid ja spiraalsõrmused). Ornament asetseb peamiselt ehete vaadeldavas osas 

ehk välisküljel. Samas on osade silmiksõlgede puhul ornamenteeritud ka sõle nõelahoidja. 

Sõlge kandes see koht aga väljapoole eriti paistma ei jää. 

 

Alljärgnevalt käsitlengi kõige tüüpilisemaid esemetüüpe, mis ise ja mille ornament andsid 

üldilme rooma rauaajale kahes käsitletavas piirkonnas.  

 

4.1. Kaelavõrud 

Kõige tüüpilisemad kaelavõrud on seen- ja pasunotstega. Neil esineb nii joon- kui ka peent 

paelornamenti, mis seenotstega kaelavõrude puhul moodustavad pealtvaates kontsentrilisi 

ringe. Esineb ka püstiseid paarisjooni ja paelornamenti, mis pealtvaates moodustavad risti. 

Tavaliselt pole nende võruosa kaunistatud, kuid ühel juhul esineb sellel reljeefsete vahedega 

joonte gruppe ning teisel juhul põimornamenti ja püstijooni, mis on vaid võru pealmisel 

küljel. Pasunotstega kaelavõrudel on ornamenteeritud pasunakujulise otsa äär ning otsa 

ahenemise alguses peenem võruosa. Sellel esineb nii paarisjoontest siksakki kui 
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võreornamenti, mis ei asetse ümber kogu võru, vaid peal ja külgedel, jättes alumise osa 

vabaks. Kahel juhul on kogu kaareosa kaunistatud põimornamendiga, mida sellisel kujul 

leidub vaid kaelavõrudel (vt lisa 1, tabel II). 

 

Kuigi kaelavõrud polnud kõige populaarsemad ehteliigid (Laul 2001, 132), on neil olev 

ornament väga huvitav ning mitmekesine ja mahub ning rikastab rooma rauaaja üldpilti.  

 

4.2. Ripatsid 

Ripatseid esineb antud töös käsitletavates kalmetes 28. Neid saab jagada nelja rühma: 

luunula-, kolmnurk-, rombrist- ja neljaharulised ripatsid. Üldjoontes pole neid eriti 

ornamenteeritud, kuid on mõningaid erandeid. Peamiselt on kaunistamiseks kasutatud 

otsanuppe: luunularipatsitel on otstes kaks nuppu, kolmnurkripatsitel on otstes üks nupp, aga 

mitmel neist on ka allääre keskel üks lame nupp. Rombripatsitel on otstes kaks nuppu. 

Ažuurset tehnikat on kasutatud kõigi ripatsiliikide kaunistamisel. Ornamenteeritud on 

silmakesega keskel kaht neljaharulist ripatsit. Ristiks ma seda ei nimetaks, sest märksõnal 

“rist” on meie jaoks liialt suur ristiusuga seonduv kõrvaltähendus, mida rooma rauaajal veel 

kindlasti polnud. Aasa juures olevate ristipidiste joontega on kaunistatud kolmnurkripatseid.  

 

Ripatseid on kantud osana kaelaehetest (Jonuks 2009, 227; Laul 2001, 135), mistõttu neil 

puudub praktilisem funktsioon (Jonuks 2009, 227). 

 

4.3. Sõled 

4.3.1. Silmiksõled 

Silmiksõled on jaotatud kolme seeriasse: pea-, eesti-, ja preisi (Moora 1938, 57jj). Peasarja 

omad on neist kõige vanemad ning laialt levinud Euroopas: Doonaust Reinini, Skandinaavias, 

Soomes, Baltikumis, Poolas, Ida-Preisis ja Visla alamjooksul, kust nad levisid Kirde-Eestisse  

ja sealt edasi levisid nad ka lõunapoole (Schmiedehelm 1955, 64jj). Eesti seeria silmiksõled 

arenesid välja Kirde-Eestis peasarja sõlgede eeskujul, sealt levisid nad ka mujale Eestisse ja 

Lätti ning kaugemale idasse (Ibid.). Preisi seeria silmiksõled on kõige arvukamad Ida-Preisis 

ning sealt jõudsid nad mereteed kaudu Kirde-Eestisse (Ibid.). Kagu-Eestisse võisid need 

sattuda ka lõunapoolse maismaatee kaudu (Laul 2001, 92). Suured silmiksõled võivad olla 



30 

 

ajaliselt hilisemad (Schmiedehelm 1955, 64), kuid kuna nende ornament on sarnane rooma 

rauaaja ehetel esinevatele, käsitlen ma ka neid. 

 

Silmiksõlgedel esinev ornament on mitmekesine, kuid samas väga reeglipärane. Ornamenti 

esineb neil peamiselt pea osas (sellest eraldi käsitlen näoosa), profileeringu ümbruses ja jalal. 

Esinevad seaduspärasused on mõneti kooskõlas ka sõle sarjadega.  

 

Pea- ja eesti seeria silmiksõlgede ornament on väga sarnane, sest teine arenes esimesest välja 

(Schmiedehelm 1955, 64). Selle tõttu käsitlen neid koos. Neile iseloomulikud tunnused mida 

ei pruugi esineda küll igal eksemplaril, on järgmisel: 

1. näoosas olevad silmad (vt lisa 2, foto 12.2), 

2. kulmud (vt lisa 2, foto 12.3), 

3. vuntsid (vt lisa 2, foto 12.1), 

4. põsed (vt lisa 2, foto 12.5), 

5. peal olev ornament (vt lisa 2, foto 12.4, 11.3), 

6. profileeringu kohal olev ornament (vt lisa 2, foto 11.2), 

7. profileeringul olev ornament, 

8. profileeringu all olev ornament, 

9. jala otsas ornament (vt lisa 2, foto 11.1 ). 

Erandina võib välja tuua, et mõnel juhul on ornamenteeritud ka nõelahoidja, millel on kahel 

juhul kaksikjoontest joonte grupid (kolm gruppi) ning ühel juhul kaldjooned paarisjoonte 

vahel. 

 

Eelpool loetletud tunnused varieeruvad teostuse ja väikeste stiilinükete poolest. Kuna 

silmiksõled on iseloomulikud Kirde-Eestile, siis ma pikemalt pea ja eesti sarja seilmiksõlgede 

stiilierinevusi ei käsitle. Üldjoontes võib esile tuua, et silmade osas on enim kasutatud 

läbistatud silmi, millel on tembeldatud ring ümber. Kulmud on kas kaarjad, sirged või ülalt 

ühe terava tipuga. Vuntse on kujutaud püstiste- ja kaldjoontega. Põskede osas on kasutatud 

püstiseid jooni. Pea on kaunistatud pikijoontega, mis on tavaliselt täkitud. Profileeringu 

ülaosas on kasutatud ristipidiseid jooni, mis on vahel ka kahes grupis. Sarnaselt on 

kaunistatud ka profileeringu all olev osa, lisaks sellele on kasutatud ka põhjata poolrombe, 

mis on tipuga jala otsa suunas. Profileeringut ennast on vähe kaunistatud, kuid kui seda on 
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tehtud on kasutatud peamiselt jooni ja ühel juhul ka võrkornamenti. Jala otsas on enim 

kasutatud peenest paelornamendist või täkitud paarisjoontest moodustatud põhjata poolrombe 

või kolmnurkasid, mis on tipuga profileeringu suunas. Ornamenteeritud on kõik sõled, millest 

võib järeldada, et neil oli rooma rauaajal tugev semantiline tähendus. 

 

Preisi sarja silmiksõlgede reeglipärased tunnused on järgmised:  

a) neil puudub näoosa, 

b) pea kaare keskel on kõigil üpriski ühesugune kaaresoon (vt lisa 2, foto 2.2), 

c) jalale on tembeldatud kaks-kolm paari silmi (Schmiedehelm 1955, 64) (vt lisa 2, foto 

2.3). 

Sellised sõled on kõik väga sarnased ning selle tõttu võib arvata, et neid on tehtud kas ühes 

või mitmes kindlas keskuses (Schmiedehelm 1955, 64).  

 

4.3.2. Peakilpsõled 

Profileeritud sõlgede alarühmaks on peakilpsõled, mis on levinud kogu tarandkalmete 

kultuuripiirkonnas (Lang 2007b, 154). 

 

Peakilpsõlgedel asub ornament reeglina kilbil ning jala otsas oleval profileeringul ja selle 

ümbruses ning täiesti sõle lõpuosas. Kilbil esineb enam joon- ja peent paelornamenti, esineb 

ka siksakki, ringe, punkt-ringe ja rombikesi. Paaril juhul on ornamenteeritud ka kõrge kaare 

kilbipoolne osa ristipidiste täketega fasseteeringu kolmel nurgal. Profileeringu ja jala otsas on 

enim kasutatud joon- ja peent paelornamenti, seda on kombineeritud ka siksaki, 

võreornamendi ja punkt-ringide ning ringide reaga. Tavaliselt on kilbi ning profileeringu ja 

jala otsa ornament omavahel kooskõlas, st kui kilbil esineb silmade rida, siis see esineb ka jala 

otsas, sama on ka joon-, joontevahelise ja siksakornamendiga. Ühel juhul on profileeringul 

kasutatud siksaki peegeldust, mida kilbil ei esine, kuid seal leidub rombikujutisi ning seega 

võib peegelpildi idee endas hõlmata ka rombe.  

 

4.3.3. Kärbissõled ja pahksõled 

Kärbissõled kujunesid välja profileeritud sõlgedest, mis pärinevad Masuuria piirkonnast 

(Moora 1938, 85; Lang 2007b, 154).  
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Kärbissõlgedel eriti ornamenti ei esine. Peamiselt on ornamenteeritud sõle nupp ning oksad, 

vähemal määral teljetoru. Nuppu ja oksi on kõige enam kaunistatud ristipidiste joontega. 

Mõnel juhul on püstiselt asetsevate soontega kaunistatud ka sõle teljetoru. Vahel on  \ -

joontega ilustatud ka oksi. Pahksõled (kärbissõlgede alaliik) on ornamenteeritud väga 

sarnaselt, aga ornamenti kannavad rohkemad esemed. 

 

Erisuguselt on kaunistatud kolmeharulise jalaga kärbissõled. Neil esineb jala harude ning 

okste otsas nuppe, mida esineb nii üksinda, paarina, kolmikuna ja nelikuna. Kahel juhul on 

neid ornamenteeritud ringikestega, mõlemal on kaunistatud teljetoru ja ühel jalga ning 

alumise otsa nuppe. Ühel sõlgedest on kahekordsete ristipidiste soontega ornamenteeritud ka 

telgetoru otsad ning jala otsas on romb, mis on emailitud (vt lisa 2, foto 13.1). Kahel sõlel on 

ka ühel pool okste otstes ringikujulised augud, mida võib tõlgendada ripatsite või mõne muu 

elemendi sõle külge kinnitamise kohana. 

 

4.3.4. Nn türsamäe tüüpi sõled 

Need sõled on Põhja-Eesti kärbissõlgede hilisem edasiarendus Kide-Eestis, kust neid on leitud 

vaid viiest kalmest (Schmiedehelm 1955, 94 j). Minu analüüsitavates kalmetes on neid neli.  

Iseloomulikena on neile nupud, mis asuvad kolmekaupa sõle peaosas, kahekaupa keskel ja 

sõle lõpus (vt lisa 2, foto 19.1). Kõiki kolme kohta on ka ornamenteeritud: pea osa joontega ja 

peene paelornamendiga ning sarnaselt ka kesk- ja jala allosas olevad kõrgemaid kohti. Kahel 

juhul on sõle jala lõpus kolmikring (vt lisa 2, foto 19.3). 

 

4.3.5. Hoburaudsõled 

Hoburaudsõled on tekkinud provintsiaalrooma toodete eeskujul, millest annab tunnistust ka 

nendel olev emailing, mis esineb nuppudel ja kaarelaiendil (Lang 2007b). Need ehted on 

levinud peamiselt Põhja-Eestis, aga algselt pärinevad algselt nad Masuuria järvistu 

piirkonnast (Moora 1938, 110 jj). 

 

Hoburaudsõlgedel on reeglina ornamendiga enim rõhutatud nuppe, kaarelaiendit ning nende 

ümbrust. Kaunistatud on ka sõle nõela aasa. Kõikidel hoburaudsõlgedel on otsad 

ümmargused, samuti on ka kaarelaiendid ümmargused v.a ühel juhul, kus võib näha 
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kaarelaiendina rombjat kujutist. Peamised kaunistusviisid on peen paelornament, ringid ning 

ümarate otsanuppude laiendis ja/või kaarelaiendis olev nõgusate külgedega romb ning 

emailing (vt lisa 2, foto 1).  

 

Keskpunktiga kontsentrilised ringid on ühel juhul nuppude keskel oleva nõgusate külgedega 

rombristi otstes, ühel juhul ühe- ja ühel kahekaupa. Neid esineb ka kahel juhul reana sõle 

kaarel otsanuppude juures. Peene paelornamendiga on ringjalt ümbritsetud laiendil või otstes 

olev nõgusate külgedega rombrist. Mitmel juhul esineb selle sees ka veel tavaline romb. 

Püstiste joonte ja nende vaheliste ristipidiste kriipsudega on kaunistatud kaarelaiendi mõlemat 

äärt. Ühel juhul on eelmainitud ornamendi juures ka hammasjoonteornament, mis moodustab 

ise siksaki. Sama eksemplari nõelahoidjal on hammasjoontest kaldsiksak, mis on kahe 

hammasjoone vahel. Nõelahoidjal esineb ka ühel juhul peent paelornamenti ning püstisi 

täkitud jooni, mis esinevad paarikaupa ja mille vahel on üks tavaline püstine joon. 

 

4.3.6. Ketassõled 

Nagu hoburaudsõledki, on ketassõled tekkinud provintsiaalrooma toodete eeskujul, mille 

ühiseks jooneks on mõnel ketassõlel esinev emaliling (Lang 2007b).  

 

Eestis on ketassõled peamiselt levinud nii maa kirde- kui ka kaguosas, aga nende vahel esineb 

mitmeid erinevusi (Lang 2007b). Ketassõled võib üldiselt jaotada kaheks: suured ja väiksed. 

Suurte vahel on mitmeid erinevusi, kuid väiksed on kõik, väikeste tehniliste variatsioonidega, 

küllaltki ühesugused.  

 

Suurtel ketassõlgedel esineb nelikringi, risti, svastikat ja kolmkaart ning kontsentrilisi ringe 

(vt lisa 2, fotod 3-6). Sõle ääri on kaunistatud ka ringide ja sõõrjate ringidega. Mõnel juhul on 

neil keskel ka nupp. Neid sõlgi on seostatud edasiliikumissümboolikaga (vt peatükki 3.1.1.). 

 

Väikeste ketassõlgede keskel on tavaliselt nõgusate külgedega rombrist, mis võib olla ažuurne 

ja mille keskel võib olla romb või nelinurk. Ka ažuurse tehnika osas võib neil esineda 

kombinatsioone rombist ja ristist. Tavaliselt on need sõled ümbritsetud tihedalt väikeste 

nuppudega. 
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4.3.7. Seondsõled 

Seondsõlgedegi eeskujud on lõunapoolsetel aladel (Moora 1938, 80jj). S. Laulu hinnangul 

pole märgata, et need oleksid mingile Eesti piirkonnale rohkem omased (Laul 2001, 114). 

Samas on minu poolt analüüsitavates kalmetes peaaegu kõik neist leitud Kagu-Eestist. Selle 

põhjal saab järeldada, et nad olid pigem levinud Kagu-Eestis ja S. Laulu järgi ka Põhja-Lätis 

(Ibid.). 

 

Seondsõled on väga vaeselt ornamenteeritud, vaid ühel juhul esineb keskosas soon. Pigem on 

nende puhul oluline olnud väljanägemine, mis meenutab kaht, tippude osas sillaga ühendatud 

kolmnurka või lipsukest. 

 

4.3.8. Ambsõled 

Ambsõlgi on uurinud Mari-Liis Rohtla (2003) ning alljärgnevalt toetun ma tema tööle. See 

ehteliik on tõenäoliselt samuti algselt Eesti aladele jõudnud lõuna poolt (Rohtla 2003, 22 jj ja 

seal viidatud kirjandus). Rooma rauaajale tüüpilised ambsõled on lihtsad ja eriliste 

kaunistusteta (Rohtla 2003, 81). Peamiselt on kasutatud spiraalmässinguid, iluplekki ja  

rõngasgarnituuri, mis võis olla kohaliku päritoluga dekoratsioon (Ibid., 24 jj). Iluplekil esineb 

võrkornamenti ja rütmiliselt korduvaid lohke.  

 

4.4. Käevõrud 

Käevõrud olid juba eelnevatel ajastutel Eesti aladel levinud, kuid nende arv ja liigirikkus 

kasvavad rooma rauaajal (Lang 2007b, 157). Käevõrusid on kalmetes väga palju, nad 

erinevad ristlõike ja tüübi poolest. Sellegi poolest on paljudele neist omane kindel ornament. 

Niisugused on näiteks seeriakäevõrud, kuuetahulised käevõrud, lamekumera ja õõneskumera 

ristlõikega käevõrud. Seeriakäevõrude tüüp pärineb juba eelrooma rauaajast ning selle levik 

piirdub tarandkalmete kultuuri alaga (Schmiedehelm 1955, 65 jj). Nuppotstega käevõrud 

pärinevad Visla jõe alamjooksu piirkonnast. Vähesel määral ornamenteeritud spiraalkäevõrud 

ulatuvad tagasi pronksiaega (Lang 2007b, 157). Sirge ristlõikega käevõrud pärinevad Läti ja 

Leedu kääbaskalmete piirkonnast (Moora 1938,375 jj). Ümara ja kuuetahulise ristlõikega 

käevõrud on Lõuna-Baltikumist, kuid esimesed neist olid levinud Eesti kaguosas ning teised 
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kirdeosas (Moora 1938, 381, 390 jj, kaart IX; Laul 2001, 154–155). Õõnes- ja lamekumerad 

käevõrud olid väga levinud Eestis ning nad olid ka rikkalikult kaunisatud (Lang 2007b, 157j) 

 

Seeriakäevõrud eristuvad oma ristlõike poolest: on nelinurkse ja õõneskumera lõikega 

võrusid. Käevõrusid on kinniseid ning lahtiseid ning sellest sõltub reeglina ornamendi 

paiknemine võrul. Kinnistel seeriakäevõrudel on ornament ainult ühes kohas koos, lahtistel 

aga ainult otstes. Ornamendiks on kas ringid või püstised jooned, vahel on püstiste joonte 

vahe ristipidi asetsevate kriipsukestega täidetud. Kui võru on lahtine, siis ei ole kindlat reeglit, 

kui palju ringe/jooni mõlemale poole on, nii jääb mulje, et justkui oleks võru läbi lõigatud 

lihtsalt sealt kohast, kus on ornament. Öeldu kehtib selliste võrude puhul, mille lahtine osa on 

väga väike. Suurema lahtise osaga võrudel on otste ornament identne. Ringide reaga on 

ornamenteeritud nelinurkse ja õõneskumera ristlõikega käevõrusid. Püstiste kriipsudega on 

kaunistatud nelinurkse ristlõikega seeriakäevõrusid. Ornament esineb paljudel 

seeriakäevõrudel. Ilustamata käevõrud võivad olla tingitud ornamendi mittesäilimisest või nad 

ongi mingil põhjusel ornamenteerimata. 

 

Lamekumera ristlõikega käevõrude puhul on juba S. Laul märganud, et neil esineb mitmel 

juhul iseloomuliku ornamendina joonte gruppe (Laul 1962, 24). Samale järeldusele jõudsin ka 

mina. Samas esineb neil ka otstes lihtsalt jooni. 

 

Kuuetahulise ristlõikega käevõrude puhul on väga iseloomulik nende kolme väljaspoolse tahu 

ornamenteerimine. Välistahud on tavaliselt kaunistatud punkt-ringide reaga ning keskmine 

välistahk peene paelornamendiga ühes või kahes reas. Kahe rea puhul saab selles näha 

ornamendi peegeldumist. 

 

Õõneskumeratel käevõrudel esineb iseloomuliku ornamendina joontega eraldatud poolrombe, 

mida leidub üle kogu võru. 

 

Nuppotstega käevõrud pole kunagi ornamenteeritud ning spiraalkäevõrude puhul on ilustatud 

vaid otsad. 
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Tavaliselt on joontega ornamenteeritud võru otsad isegi siis, kui terve võru on 

ornamenteeritud mingi muu ornamendiga (seda esineb nt kuuetahulistel ja sirge ristlõikega 

käevõrudel). 

 

4.5. Sõrmused 

Sõrmused on Eesti aladel uueks ehteliigiks, mille levik saab alguse rooma rauaajal (Lang 

2007b, 175). Sõrmustel olev ornament sõltub sõrmuse kujust. Ornamenteeritud on terav- ja 

lamekumera ristlõikega sõrmuseid, spiraalsõrmuseid, laia keskosaga spiraalsõrmuseid ning 

mõningaid sirge ristlõikega sõrmuseid.  

 

Eriti terav-, aga ka lamekumera ristlõikega sõrmustel on peamiselt ornamenteeritud nende 

ülemist ja alumist äärt ning keskpaika. Tõenäoliselt teravkumera sõrmuse teravast harjast 

tingituna on seda kohta rohkem ornamenteeritud. Mõlemal sõrmuseliigil on ääri ja/või 

keskpaika kaunistatud ühe või kahe joonega või peene paelornamendiga, mis jookseb ümber 

sõrmuse.  

 

Mõnede spiraalsõrmuste otstes on nähtud loompeaornamenti (Vassar 1943, 193; Moora 1938, 

299), kuid kaldristide osas tundub see pigem hilisema viikingiaja motiivide põhjendamatu 

tagasiviimisena rooma rauaaega. Reljeefsete joonte gruppide kui loomapeade osas olen ma 

samuti skeptiline, sest neid esineb ka teistel ehteliikidel, kus nad asetsevad nt lamekumerate 

käevõrude puhul üle kogu võru.   

 

Laia keskosaga spiraalsõrmuste ornament (väiksed täkked või hammasjoonornament) on 

kahel pool keskmisel osal olevat kõrgemat kohta. Püstiste joontega on ilustatud ka peent osa 

laia osa alguses. 

 

4.6. Ornamendi tähendus 

Ornamenteerimist on talurahvas ajaloolisel ajal nimetatud “kirjutamiseks” ning ornamente 

nimetati “kirjadeks” (Reemann 2009, 3).  Naised nimetasid tikkimist „kirjutamiseks“ (Kelly 

1999, 169). Ornamentide kaudu suheldi teiste kultuuridega ning ka üleloomulikuga: tõrjuti 

kurja või tõmmati ligi head (Reemann, 2009, 5). Võib oletada, et rooma rauaajal olid 
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sümbolid ja kaunistusviisid laetud sõnumiga teistele inimestele ning olid ka mingi maagilise 

tähendusega.  

 

Ornamendil võib olla mitmeid erinevaid tähendusi isegi ühe piirkonna sees (Wilson 2001, 

16). Paraku on rooma rauaaeg nii kauge periood, et kõiki kindlaid põhjuseid, mis tingisid 

ornamendi erinevusi, põhjuste kohta me anda ei saa. Seetõttu esitan järgnevalt vaid mõningaid 

võimalusi, mis võisid neid erinevusi põhjustada.  

 

Kuigi minu poolt analüüsitavad ehted on pärit kalmetest, ei annaks ma neile kõigile 

tähenduseks vaid surmasümboolikat. Muidugi on oluline vaadata esemete leiukonteksti, mis 

on oluline nende interpreteerimiseks (Hodder 1991, 144-145), kuid kui võrrelda neid sama 

ajastu teiste leidudega (peitleiud, juhuleiud), on nad kõik ühetaolised. Nii võib oletada, et eri 

kontekstidest leitud ehte ja motiivide tähendused võisid olla sarnased.  

 

Etnograaf N. Gagen-Torni järgi loodi rõivakaunistused algselt märkidena, mille kaudu 

määratleti inimeste kohta ja kuuluvust ühiskonnas ning sinna kuuluvad inimesed kandsid 

ornamentidena oma rühma motiive (Гаген-Торн 1960, 3). Selle järgi võib oletada, et oma 

kuuluvust markeerivaid motiive kanti ka püsivamatel materjalidel nagu metall, ka rooma 

rauaajal. 

 

Kuna mitmel juhul on mõni ornamenditüüp või ornamenteerimisviis seotud kindla ehteliigiga, 

siis võib oletada, et teatud motiiv kuulus kindla ehtetüübiga kokku ning mõlemad olid millegi 

markeerimiseks. Eri ehete ja motiivide järgi võis esineda inimestel olevate ühiskonnarollide 

(vt Honko 1962) ehetepõhist eristamist, mis kajastus ka ornamendis. L. Honko järgi kannab 

inimene oma kogukonnas eri rolle, millele vastavalt ta käitub (Honko 1962). Kindlasti oli ka 

rooma rauaaja inimestel eri rolle, mille kaitseks, edu tagamiseks, markeerimiseks vm jaoks 

kasutati erinevaid ehteid või neil olevaid motiive. Näiteks tõenäoliselt naiste viljakust tähistav 

luunula (Vaska 2003, 102), võis markeerida naise, kui uue elu sünnitaja, rolli. Peitleidudest 

pärit kergemaid kaelavõrusid võidi kasutada rituaalijuhtide tunnustena ning suuremaid 

rituaalseks otstarbeks (Jonuks 2009, 233). Samasuguseid kaelavõrusid (massiivsetest küll 

väiksemaid, aga siiski ühesuguseid kujult ja ornamendilt) on leitud minu poolt käsitletavatest 

tarandkalmetest ning võibb oletada, et ka neid võidi kasutada mingi sotsiaalselt (ja ka 
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religioosselt) kõrgema positsiooni inimese rituaalse rolli markeerimiseks (Ibid.). Suurtel 

ketassõlgedel kujutatud edasiliikumissümboolikat võisid kanda sotsiaalselt kõrgemal olevad 

inimesed selle jaoks, et rõhutada võimu järjepidevust või tagada, et nende võim edasi kestaks. 

Edasikestvuse idee järgi võisid neid kanda ka perekonnapead oma suguvõsa jätkumise 

kindlustamiseks.   

 

Kahjuks ei tea me kindlalt, millised olid meeste- ja millised naisteehted ning -motiivid, sest 

rooma rauaaja kalmetes on matused segatud ning laiali puistatud (Jonuks 2009, 223). Ehete 

kuju ja motiivide järgi võib vaid oletada, milline võis olla nende seotus kummagi sooga. 

Luunula ja rombi puhul võib arvata, et neid kandsid naised viljakuse sümbolite või kaitsjatena 

ning et võrkornament oli samuti naistega seostatav kaitsefunktsiooniga motiiv. M. 

Schmiedehelm on nuppotstega käevõrude puhul oletanud, et need võisid olla tähenduselt laste 

surmaehted (Schmiedehelm 1955, 68). Teiste ehteliikide või motiivide osas ei saa Eesti 

leiumaterjali põhjal midagi kindlat väita.  

 

M.-L. Rohtla järgi ei olnud rooma rauaaegsetele inimestele tähtis, kas oli tegemist silmik-, 

kärbis-, amb- või mõne muu kaarsõle tüübiga. Olulisem oli nende materjal, päritolu ja 

kaunistused või mõni muu (varanduslik, staatuslik) omadus ning kaarsõled olid pigem 

moeehted (Rohtla 2004, 88). Kindlasti peaks sellele seisukohale juurde lisama regionaalsuse 

aspekti, millest võis sõltuda kohalik mood. Mood võis olla ka ainult mingi sümboli vormiline 

pool. 

 

Kui pöörata tähelepanu inimese keha topograafiale (vt Piho 2000, 58) ning vaadelda minu 

poolt analüüsitavaid ehteliike, siis tuleb välja, et kõige enam rõhutati sõrmi ja randmeid, veidi 

vähem rinda ja kaela. Seda mõlema regiooni peale kokku, kuid nende puhul esines 

märgatavaid erinevusi, mida käsitlen allpool (vt peatükk kuute). 

 

Uskumustega seotud tähendusi võisid T. Jonuksi järgi kanda ripatsid, sest nende vorm on 

pigem sõltuv usundilisest kontseptsioonist kui praktilistest funktsioonist. Astraalsümboolikat 

esindavad tema järgi romb-, rist- ja luunularipatsid, millel võis olla usundis pigem sümboolne 

kui rituaalne roll (Jonuks 2009, 227-230). See aga ei välista võimalust, et sümbolitel võis olla 
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maagilisi omadusi, sest nagu eelnevalt sai välja toodud, seostatakse rombi ja luunulat 

viljakuse ning selle tagamisega.  

 

Tähendusega on kaudselt seotud ka ornamenteeritud esemete arv. Mõningaid neist on 

kaunistatud peaaegu alati, osasid harva ja esineb ka ehteid, mida pole peaaegu mitte kunagi 

ornamenteeritud (vt lisa 1.1). Selle põhjuseks võis olla näiteks asjaolu, et väljastpoolt tulnud 

esemed olid või ei olnud ornamenteeritud ning need säilitasid oma algse kuju ja 

ornamenteerituse ning ehetele ja neil olevatele sümbolitele omistati siin uus tähendus. 

Ornament ei pruukinudki mõned esemetel tähtis olla, olulisem oli hoopis ehete kuju ja üldpilt. 

Näiteks seeriakäevõrude puhul võis pigem tähtis olla üldmulje, mis tekkis siis, kui neid kõiki 

koos kanti (Lang 2007b, 173). Sama võib oletada ka mõnede sõrmuste puhul.  

 

Silmiksõlgede nõelahoidja alumise ääre ornamenteerimise puhul võib väita, et tegu oli 

peidetud ornamendiga, sest seda ei näinud teised, kuna ornament polnud suunatud väljapoole. 

Sama võib oletada ka käevõrude otsade ornamenteerimise puhul (juhul kui käevõrusid kanti 

nii, et lahtised otsad olid keha poole). Samas võib viimasel juhul kõne alla tulla ka lihtsalt 

võru piiritlemine. 

 

Ornamenteeritus võis tuleneda ka lihtsalt esemete iseloomust, st teatud ehteliike oli kombeks 

kaunistada ning teisi mitte. Samas võisid mingite rollide või tunnustega inimestel olla oma 

märgid ning neid kanti esemetele sõltumata viimaste liigist. Selle tõttu võisid mõned samast 

tüübist ehted olla kaunistatud, teised aga mitte.  

 

Ülemkihti markeerivad esemed ja ornamendid võisid olla eeskujuks sotsiaalselt madalamal 

astmel olevatele inimestele ning neid võidi püüda matkida. Sarnast fenomeni, kui ülemkihi 

kaunistamisstiilid võetakse mõningate muutustega omaks talurahva seas, on teada ka 

ajaloolisest ajast (Kirme 2002, 9-10; Reemann 2009, 6). Sellena võib näiteks näha mingitel 

esemetel lohakamalt/oskamatult tehtud kaunistusi. Samas ei pruukinud nii tehtud kaunistus 

olla ülemkihi ornamendi matkimine, vaid lihtsalt algaja katse matkida väljastpoolt sisse 

tulnud motiive. 
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Ehetel ja ornamentidel oli tõenäoliselt mitmeid eritasandilisi tähendusi ning mõlemad olid 

paljude asjade markereid. Nendest saab välja lugeda ning oletada mitmeid rooma rauaaegse 

ühiskonna tahkusid, millest üks oluline osa on ka regionaalsed erinevused. 
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5. Regionaalsed tunnused ja võrdlus 

 

Kahe käsitletava piirkonna, Kirde- ja Kagu-Eesti ehetel ja ornamendil on mitmeid 

regionaalseid tunnuseid, mis annavad nende piirkondade ehetele oma üldilme ja iseloomu.  

 

5.1. Kirde-Eesti  

Kirde–Eesti tarandkalmete ornamenteeritud esemete hulk on väga kirju. Ornamenti ja 

erinevaid motiive esineb palju. Sealse piirkonna kalmed on rooma rauaaja esemete poolest 

rikkaimad Eestis (Lang 2007b, 153). Esemetüüpidest esineb Kirde-Eestis üldiselt kõige 

rohkem sõrmuseid, seejärel käevõrusid ja sõlgi (Lang 2007b, 175). Kõikide minu poolt 

analüüsitavate kalmete ja ehteliikide peale kokku on üldpilt sama (tabel 2). Vähe tuleb ette 

ripatseid ja kaelavõrusid. 

 

 

Joonis 9. Ehete arvukus Kirde-Eesti rooma rauaaja kalmetes: Jäbara, Pada, Kohtla-Järve I ja 

II, Türsamäe, Reinapi. 

 

Sõrmuste seas paistab silma spiraalsõrmuste rohkus, mis tuleb esile kõigi kalmete puhul. 

Ilmselt olid need rooma rauaajal selles piirkonnas paljudele kättesaadavad ehted. Esineb ka 

palju teistsuguseid sõrmuseid. Nende seast kerkivad esile õõnsa ristlõikega sõrmused, mis ei 

ole nii massiliselt levinud kui spiraalsõrmused. Siiski olid mõned sõrmuseliigid rohkem 
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kaunistatud kui teised, näiteks laia keskosaga spiraalsõrmused, prillspiraalsõrmused ja 

spiraalsõrmused. Teised sõrmuseliigid on harvemini kaunistatud, kuid rombikujulise 

ristlõikega sõrmused on kõik kaunistamata. Üldiselt võib öelda, et keha topograafia suhtes 

rõhutati Kirde-Eestis kõige enam sõrmi, aga seda pigem sõrmuste kui ornamendiga. 

 

Ambsõled on üldiselt iseloomulikud Kirde-Eestile ning needki olid seal pigem igapäevased 

moeehted (Rohtla 2003, 26 jj). Palju kasutati ka silmiksõlgi ning need olid alati väga kindla 

ornamendiga, mis võib tähendada, et neil oli kindel märgiline tähendus. 

 

Eheteülesest ornamendist esineb Kirde-Eestis kõige enam ringe, kontsentrilisi ringe ja punkt-

ringe, kuna piirkonnas olid laialt levinud silmiksõled, mis olid nende motiividega alati 

kaunistatud, samuti ka kuuetahulised ja seeriakäevõrud ning hoburaudsõled. Ornamendist 

tõuseb esile veel reljeefsete joonte gruppide, kolmnurkade, siksaki, rombide, kolmkaarte, 

nelikringide, põim- ja võrkornamendi kasutamise suurem arvukus.  

 

5.2. Kagu-Eesti 

Kagu–Eesti ehete arv ja nende ornament ning selle tase on tagasihoidlikum kui Kirde–Eestis, 

kuid selleski piirkonnas esineb mitmekülgset ornamenti. 

 

Joonis 3. Ehete arvukus Kirde-Eesti rooma rauaaja kalmetes: Virunuka, Jaagupi, Kambja, 

Kullaku, Paali. 
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Kagu-Eestis on ehtetüüpide poolest kõige enam sõlgi, seejärel käevõrusid ja sõrmuseid (Lang 

2007b, 176). Minu poolt analüüsitavates kalmetes on ehetest enim sõlgi, sõrmuseid ning 

käevõrusid, mis sobib hästi piirkonna üldpilti. Lisaks nendele on veel ripatseid ja kaelavõrusid 

(vt tabel nr 3). Keha topograafia seisukohast on käsi veidi rohkem rõhutatud kui rinda. 

 

Vaieldamatult oli kõige levinumaks ornamenteerimismotiiviks igasugused jooned, nagu 

pikijooned ja joonte grupid. See tuleb esile just kärbissõlgede, aga ka muude ehteliikide osas. 

Mis aga tähendab seda, et mängiti vaid ühe ornamenteerimisviisiga. Samas ehtekuju poolest 

olid levinud svastika, ristid, ringid, kodarad ja nõgusate külgedega rombristid (seotult väikeste 

ketassõlgede ja sellekujuliste ripatsitega).  

 

5.3. Kirde- ja Kagu-Eesti ornamendi võrdlus 

Kirde- ja Kagu-Eesti erinevused hakkavad silma juba ehteliikide tasandilt. Kirde-Eestis on 

väga selgelt eelistatuimad sõrmused, kuid Kagu-Eestis drastilisi vahesid sõrmuste, käevõrude 

ja sõlgede esinemise arvus pole.  

 

Kuigi Kagu-Eesti kalmetes on ehteid märgatavalt vähem kui Kirde-Eestis, ei erine 

ornamenteerituse tase oluliselt enamike ehteliikide puhul. Suurem erinevus tuleb välja vaid 

sõrmuste ja sõlgede osas (vt lisa 1, tabel I). Sõlgede ornamenteerituse erinevuse puhul mängib 

kindlasti suurt rolli see, et Kirde-Eestis enim kasutusel olnud silmiksõled olid alati 

ornamenteeritud. Seevastu Kagu-Eestis laialt levinud kärbissõlgedel on ornament väga 

ühesugune ning seda ei esinenud igal eksemplaril.  

 

Kuigi ornamenteerituse tase ei erine, erineb piirkonniti ornamendimotiivide hulk. Enam-

vähem kõiki motiive, millega on ehteid kaunistatud Kirde-Eestis, on kasutatud ka Kagu-

Eestis, kuid vähemal määral. Viimase põhjus võis tuleneda muidugi sellest, et ka ehteid 

esineb selles piirkonnas arvuliselt vähem. 

 

Ainult Kirde-Eestis on kasutatud põimornamenti ja joontega eraldatud poolrombe. Kagu-

Eestis pole ainuüksi sellele piirkonnale omaseid ornamendimotiive. Kirde-Eestis esineb 

rohkem võrkornamenti, rombe, siksakki ning reljeefsete vahedega joonte gruppe, Kagu-Eestis 
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aga nõgusate külgedega rombristi, neljatahulisi ripatseid, risti ja joonte gruppe. Üpriski 

võrdselt on kasutatud erisuguseid jooni, põhjata poolrombe ja nende peegeldust. 

 

Kuna kõigil silmiksõlgedel esineb ringe, kontnsentrilisi ringe ning punkt-ringe, siis on need 

motiivid laialdasemalt just Kirde-Eestis levinud. Siiski tuleb hoida lahus silmiksõlgedel silmi 

markeerivaid ringe ning muudel esemetel esinevat samasugust ornamenti, sest sarnase motiivi 

tähendusväljad on teised. Kagu-Eestis on pikisooned seotud just kärbissõlgedega ning seetõttu 

on just need selles piirkonnas kõige rohkem levinud. 

 

5.4. Erinevuste võimalikud põhjused 

Kirde- ja Kagu-Eesti ehted on oma iseloomult küllaltki erinevad. Selle põhjuseks võib olla 

kahe kultuuripiirkonna olemasolu ning asjaolu, et eri kultuurides kasutatavad esemed on tihti 

erinevad. Selle põhjuseid on kindlasti mitmeid, mis otseselt sõltuvad need nii kultuurist endast 

kui ka ajastu iseloomust. V. Lang on kirjutanud, et Kirde- ja Kagu-Eesti materiaalse kultuuri 

põhjal saab rooma rauaajal näha kaht erinevat piirkonda, kuid on vaieldav, kas nende vahel oli 

ka suuremaid etnokultuurilisi erinevusi. Kindlasti kuulusid nad ühte, läänemeresoome 

etnosesse (Lang 2007a, 170j). Mingid väiksemad erinevused kindlasti olid, mis väljendusid 

otseselt ehete tüüpide ning kandmise ja ornamendimotiivide kasutamise kommetes. 

 

Rooma rauaaegse Kirde- ja Kagu-Eesti, ning nende kahe ala sees olevate väiksemate 

piirkondade näol saab näha sotsiaalseid grupeeringuid eliidirühmade ümber, mis tõi kaasa ka 

materiaalse kultuuri erinevuste tekke nende rühmade vahel: erinevuse tingis mingi piirkonna 

eliidi enesekehtestamine (Lang 2007b, 201). Eliidi- ja rühmaidentiteedi markeerimiseks võidi 

kasutada kindlaid ehteid ning ornamendimotiive (Гаген-Торн 1960, 3). Kõige uhkemaid 

ehteid, nagu hoburaud- ja türsamäe tüüpi sõlgi võis kanda vaid piirkonna kõige kõrgem eliit; 

niisuguseid ehteid kasutati enda, manifesteerimiseks (Lang 2007b, 178). Seda näitab ka 

vastavate leidude vähene arv ühe kalme piires ning mõnes kalmes ei esine neid üldsegi. 

Uhkete ehete puudumise ja üleüldise ehete vähese arvu põhjal saab arvata, et nendesse 

kalmetesse matnud inimeste elamispiirkond oli allutatud eliidile; sotsiaalse kihistumise 

olemasolu näitab ka ebaühtlane leiurohkus kalmetes (on esemete poolest rikkaid ja vaeseid 

kalmeid) (Ibid., 169). Kagu-Eestis võiks võimu ehetes manifesteerimise märkideks pidada 
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uhkeid kolmeharulise jalaga kärbissõlgi, mida leidub vaid neli. Kindlasti joonistuvad 

piirkondade põhjaliku uurimise järel välja ka kindlad piirkonnad Kirde- ja Kagu-Eesti sees. 

 

Paljudel uhkematel ehetel on eri variatsioonides kujutatud rombi. Kuna eelpool seostasin 

rombi ja naiselikku viljakust, siis saaks seostada sõlgi, millel on kujutatud rombi, kõrgemal 

positsioonil olevate naistega. Samas, kui rombi seostada lihtsalt viljakusega, siis võib neid 

ehteid näha ka kui eduka ning edasikestva võimu sümboleid. 

 

Selgelt tuleb välja ka eri eheteliikide kandmise hulk mõlemas piirkonnas. Nii võiks Kirde-

Eesti kalmetest ohtralt leitud sõrmuste puhul oletada, et just neid kasutati selles regioonis 

moeehetena, mille järgi saab muu hulgas määratleda ka regioonikuuluvust ja -identiteeti. 

Kohalike moeehetena saab Kagu-Eestis näha ka kärbissõlgi, mis on oma väljanägemiselt (va 

kolmeharulise jalaga kärbissõled) üsna ühetaolised.  

 

Kirde-Eestil olid tihedad kaubanduslikud- ja kultuurikontaktid Visla suudme aladega ning 

kuna sealne ala oli rooma rauaajal Eesti aladele dominantkultuur (Lang 2007b, 197), siis võidi 

seotust eriti rõhutada läbi sellest piirkonnast pärit ehete. Võib oletada, et ainult teatud 

inimestel oli selle piirkonnaga kauplemisõigus (Ibid., 189) ning et seda markeeriti nende 

ehtega, mis olid pärit Visla suudme alalt. Kagu-Eesti puhul võiksid sama tähendust omada 

ehted, mis tulid sinna mööda Koivat. Ka võisid vaid üksikud ornamendimotiivid, nagu 

põimornament, tulla väljastpoolt ning jääda seotuks vaid kaelavõrudega, sest see kaunistusviis 

oli neil juba olemas. Kuna algselt ei pruukinud põimornament siinsetel aladel elavatele 

inimestele eriti midagi tähendada, siis ei leidnud see kasutust teistel ehetel. 

 

Kirde-Eestile iseloomulike ehete ja motiivide leidumine Kagu-Eestis ja vastupidi võis 

tuleneda sellest, et abielludes võis naine jääda edasi kandma oma kodukoha ehteid. 

Üldisemalt võttes saab teine piirkonna tunnusjoonte esinemises näha ka lihtsalt üksikindiviidi 

ümberpaiknemist ruumis. 

 

Kirde-Eestis olid levinuimateks motiivideks punkt-ring, ring ja kontsentrilised ringid. 

Enamikul juhtudel esines neid esemetel, millele selline kaunistusviis oli omane (nt 

silmiksõled, seeriakäevõrud), kuid neid leidus ka ehetel, mis polnud sellele regioonile nii 
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iseloomulikud, nagu pahksõled. Piirkonnale omase ornamendi kaudu võidi neid esemeid n.-ö 

kodustada ning teha sobivaks keskkonda, kuhu nad olid jõudnud. Kui silmiksõled ringi, 

kontsentriliste ringide ja punkt-ringi puhul välja jätta, siis on neid motiive mõlemas regioonis 

üpriski võrdselt kasutatud.  

 

Siiski saab öelda, et vaatamata mitmetele erinevustele on kahe regiooni vahel ka sarnasusi. 

Viimased on tingitud üldisest ajastu iseloomust, tollal olid populaarseimad ehted sõrmused, 

käevõrud ja sõled ning levinuimaks ornamenteerimisviisiks üldiselt jooned ja nende erinevad 

variatsioonid. 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et üldjuhul on Kirde- ja Kagu-Eesti regionaalseid erinevusi 

kujundanud kohalik eliit, piirkonnas levinud mood ning ühiskondlikud normid. Samuti olid 

üheks erinevuse põhjuseks ka etnokultuurilised eripärad. Olulised olid ka kultuurikontaktid, 

mille üheks väljenduseks olid kantavad ehted. Kõik eelloetletud põhjused olid kindlasti 

omavahel põimunud ning ornament võis endas kanda ja väljendada mitut ideed korraga. 
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Kokkuvõte 

 

Minu bakalaureusetöö on kokkuvõtlik uurimus tüüpilisest ornamendist Kirde- ja Kagu-Eesti 

rooma rauaaegsetel enim levinud ehetel. Välja joonistusid 11 sagedamini esinevat motiivi, 

mis olid rohkemal või vähemal määral seotud mingi kindla ehteliigiga: 1) ring, punkt-ringid, 

kontsentrilised ringid 2) rist, svastika, kolmkaar, nelikring 3) luunula 4) võrkornament 5) 

põimornament 6) spiraal 7) näod 8) rombi 9) siksak 10) peenike paelornament 11) jooned. 

Paljud ehteliigid ja sellest lähtuvalt ka motiivid on seotud Kirde- või Kagu-Eesti regiooniga. 

 

Tähenduse osas on paljud motiivid seotud astraalsümboolikaga, päikest kujutavaid motiive 

(ringid, punkt-ringid, kontsentrilised ringid) leidub alati preisi seeria silmiksõlgedel ning üsna 

palju seeriakäevõrudel. Päikese liikumist on kujutatud (rist, svastika, kolmkaar, nelikring) 

ketassõlgedel, kuuga on seotud luunulad. Neil võis olla lisaks astraalsele mitmeid teisi 

tähendusi, alates kaitse- ja viljakusmaagilisest ning elu/viljakuse/võimu edasikestvusest kuni 

staatuse määratlemiseni. Peale eelnimetatud motiividele esines ka võrkornamenti, mis võis 

olla naistel kaitsemaagilise funktsiooniga. Põimornamenti esineb minu poolt analüüsitud 

materjalis vaid kaelavõrudel ning on tõenäoline, et selle motiivi eeskujud on tekstiilis. 

Spiraalornamenti on vaid prillspiraalsõrmustel ning arvatavasti oli ka sellel kaitsemaagiline ja 

üldine hea õnne funktsioon. Nägusid on kujutatud ainult peasarja ja eesti sarja silmiksõlgedel 

ja need võisid tähistada esivanema vaimu, kaitsevaimu vms. Rombe esineb eri ehetel eri 

variatsioonides ning võib oletada, et see motiiv oli naise viljakuse kaitsesümbol. Siksakki 

leidub kahel viisil: tavaline, mida tuleb ette enim peakilpsõlgedel, ja hammasjoonornament, 

mis tõenäoliselt oli pigem motiive moodustav kui sügavama tähendusega. Peenikest 

paelornamenti esineb kõige rohkem ning sellega on kaunistatud paljusid ehteid. Ka lihtsalt 

erinevate joonte ja nendest moodustuvate kombinatsioonidega on ehteid ilustatud. Nendest 

võib esile tuua erisuguseid joonte gruppe, millega on kõige sagedamini kaunistatud 

lamekumera ristlõikega käevõrusid. Arvuliselt esineb motiive enim ühe kuni kuue kaupa või 

siis on kordusi nii palju, et kindlat numbrit välja tuua ei saa. 

 

Mõnda tüüpi ehetel olid ornamendiga kaunistatud alati samad kohad, kuid sellest esines ka 

kõrvalekaldeid. Tavaliselt olid ornamenteeritud ehte otsad, keskpaik, ääred või mõni muu 
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esiletõusev koht (või nad kõik), kuid on ka ehteid, mis on üleni kaunistatud. Ornament on kas 

ühesugune, esineb rütmiliselt, peegelsümmeetrias või mõne motiivi kombinatsioonina. 

 

Kaelavõrud jagunevad pasun- ja seenotstega variantideks. Esimeste puhul esineb 

iseloomulikuna põimornament ja teiste puhul on alati ornamenteeritud nupud, kuid tuleb ette 

ka võru kaunistamist joonte gruppidega ja põimornamendiga. Ripatseid esineb nelja liiki: 

luunula-, kolmnurk-, rombrist- ja neljaharulisi ripatseid. Nende puhul on oluline pigem kuju 

kui ornament. Väga kindel ornament on silmiksõlgedel. Preisi seeria silmiksõlgedel on kõigil 

peaaegu identne ornament, kuid peaseeria ja eesti seeria omadel on väikseid stiililisi 

variatsioone. Peakilpsõlgedel on tavaliselt kaunistatud kilp ja jala ots. Seal esineb nii siksakki 

kui ka peent paelornamenti. Kärbis- ja pahksõlgedele on iseloomulikud okstel ja nupul olevad 

ristipidised sooned. Nn türsamäe tüüpi sõlgi on kaunistatud nuppude ja peene 

paelornamendiga. Hoburaudsõlgedel on ühesuguselt kaunistatud kaarelaiend ja otsanupud, 

kus esinevad tavaliselt nõgusate külgedega rombripatsid ja emailing ning on ka peent 

paelornamenti. Ketassõled jagunevad kaheks: suured ja väiksed. Viimastel leidub tavaliselt 

rombe, suurte kuju on mitmekesisem. Seondsõlgedel erilist ornamenti pole, kuid ka nende 

puhul on olulisem pigem nende kuju. Ambsõlgede puhul on kasutatud spiraalmässinguid, 

iluplekki ja rõngasgarnituuri. Käevõrusid on rooma rauaaegses materjalis väga ohtralt. Neil 

esineb ornament otstes, üle kogu võru või üldse mitte. Seeriakäevõrudele iseloomulikud 

jooned ja ringid asuvad lahtiste võrude puhul otstes, kinniste puhul aga reana võrul. Lame- ja 

õõneskumerate käevõrude puhul esineb neile iseloomulik ornament (vastavalt joonte grupid ja 

joontega eraldatud poolrombid) üle kogu võru. Kuuetahulistel käevõrudel on iseloomulik 

välistahkude ornamenteerimine punkt-ringide ja peene paelornamendiga. Ka sõrmuseid esineb 

palju ning neid on peamiselt kaunistatud eri pidi joontega ning peene paelornamendiga. 

 

Ornamendi abil väljendati end ning suheldi teiste inimeste ja üleloomulikuga. Ornamendil oli 

kindlasti mitmeid eri tähendusi. Nendena võib välja tuua näiteks rühmalise kuulumise 

markeerimine. Kuna inimestel oli mitmeid eri rolle ühiskonnas, nagu emadus, sotsiaalsed ja 

rituaalsed positsioonid jms, siis võidi neid vastavalt luunulate ja kaelavõrudega markeerida. 

Võis esineda ka spetsiaalseid surmaehteid ning meeste ja naistega seotud ehteid.  
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Usundiga võisid olla seotud ripatsid, sest neil puudub praktilisem funktsioon. Tavaliselt on 

ornament ehete välisküljel, millest võib järeldada, et neis peituv sõnum oli suunatud laiemale 

publikule. Sellega võidi väljendada näiteks regionaalset identiteeti. 

 

Kirde-Eestis on kantud kõige arvukamalt sõrmuseid, seejärel käevõrusid ja sõlgi. Sõrmustest 

on enamlevinud spiraalsõrmused ning õõnsa ristlõikega sõrmused, sõlgedest amb- ja 

silmiksõled. Ornamendist esineb kõige arvukamalt ringe, punkt-ringe, kontsentrilisi ringe, 

reljeefsete joonte gruppe, siksakke, rombe, kolmkaari, nelikringe, põim- ja võrkornamenti. 

Kagu-Eesti puhul tuleb esile sõlgede rohkus, arvukalt on ka sõrmuseid ja käevõrusid. Palju 

ehiti end kärbis- ja ketassõlgedega ja ripatsitega. Ornamendist olid enim levinud igasugused 

jooned, ehtekujust svastika, ristid, ringid ja nõgusate külgedega rombristid. 

 

Kahe piirkonna erinevused võisid olla tingitud nende ajaloolisest etnokultuurilistest 

erinevustest. Samuti tulevad sisse eliidi ja rühma markeerimiseks kasutatud eri ehted kahes 

piirkonnas: Kirde-Eestis on nendeks näiteks türsamäe tüüpi sõled ja hoburaudsõled, Kagu-

Eestis kolmeharulise jalaga kärbissõled. Võõrsilt pärit ehete kaudu võidi rõhutada ka kontakte 

teise piirkonnaga, sh kauplemissidemeid. Eri motiivide esinemine regioonile mittetüüpilistel 

ehetel võis olla märk ehte “kodustamisest”, ebatüüpiliste ehete leidumine võis aga olla 

tingitud ka inimeste ümberpaiknemisest ruumis. 

 

Edasise tööna peaks tegema sarnase analüüsi kõigi teiste Kirde- ja Kagu-Eesti kalmete kohta, 

et saada täielikku piirkondade üldpilti, saada ka ülevaade kogu Eesti ornamentikast rooma 

rauaajal. Sellest edasi saaks vaadata, millised motiivid on ajas püsima jäänud, kuidas on 

nende tähendusväljad muutunud ning kas piirkondades on ornamendimotiivide järjepidevust. 

Samuti tuleks ornamenti vaadelda sama ajastu laiema geograafilises taustsüsteemis, 

arvestades sealjuures Läti materjale, kus rooma rauaajal esinevad laibamatused võimaldavad 

jälgida ornamendi ja selle üksikmotiivide seoseid maetu soo ja vanusega. Ehete ornamendi 

kaudu võiks saada ka aimu sellest, millisel viisil olid kaunistatud vastava ajastu tekstiilid. 
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Ornamentation during Roman Iron Age in north-eastern and 

south-eastern Estonia 

Summary 

 

The emphsis of my bachelor’s thesis is placed on typical ornamentation motifs on common 

ornaments. 

 

Studying of ornaments and ornamentation gives insight into many aspects of the human 

society of a certain time. Such information is not available as directly from other sources. 

Knowledge can be gained about ethnical identities, social positions and different roles in a 

society. Practically no investigations based on ornamentation of the period of Roman Iron 

Age have been carried out in Estonia. It is certain that a thorough examination of the topic can 

reveal such aspects about the society during that period which have not been found with the 

methods used so far. 

 

In my thesis I described which were the most common ornamentation motifs in those two 

areas and what kind of ornaments they are mostly associated with. I discussed which could 

have been the meanings of the most widespread motifs during that period. I introduced 

patterns in coexistence of ornamentation and the placement of ornamentation on ornaments. 

In addition, it is showed which ornamentation motifs are characteristic of certain types of 

ornaments. Several possibilities about the meanings of different ornamentation motifs are 

reasoned. Ornamentation from north-eastern and south-eastern Estonia is compared and 

possible reasons behind the differences between them are discussed. 

 

It was found, that 11 common motifs were to a lesser or greater extent bound to certain 

ornaments. Many types of ornaments and therefore motifs were related to either north-eastern 

or south-eastern Estonia. Several motifs were related to astral symbols (circles, dot-circles, 

concentric circles, cross, swastika, triple arch, four circles), the meanings of which might be 

related with fertility and emphasizing social status. Examples of other motifs, possibly related 

to protection and good luck, include lattice ornamentation, woven ornamentation (possibly 
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influenced by textiles), faces, rhombs, spirals, zig-zags, fine band ornamentation and different 

combinations of lines. 

 

Usually either the ends, middle, edges or a protruding detail of the ornament were 

ornamented, but there were also ornaments that were entirely decorated. Ornamentation could 

be either monotone, rhythmic, in mirror symmetry or a combination of one motif. 

 

Neck rings have been usually adorned with woven ornamentation and lines. There are 4 types 

of pendants: lunula-shaped, triangular, rhomb-cross-shaped and four-branched pendants. 

While in the case of pendants the shape seems to be more important than the ornamentation, 

there are specific ormanentations present on eye fibulae (silmiksõled). The eye fibulae of the 

Prussian series all have nearly identical ornamentation on them. On the other hand, eye 

fibulae of the main series and the Estonian series have minor stylistic variations. In the case of 

head-shield fibulae (peakilpsõled) the shield and the tip of the foot are ornamented, including 

ornaments such as fine band ornamentation and zig-zags. Crossed grooves present on 

branches and the knob are characteristic to different cross-ribbed fibulae (kärbis- ja 

pahksõled). The so called türsamäe type of brooches are decorated with knobs and fine band 

ornamentation. Penannular brooches usually have similar ornaments on both their arch 

extention and end knobs: emailing, rhombic pendants with concaved sides and fine band 

ornamentation. Disc fibulae can be divided into large and small subgroups based on their size. 

Rhombic ornaments are usually present, though there is more variety in the shape of larger 

specimens. Spiral winds, ornamental plate and ring decorations are used to adorn cross-bow 

fibulae.  

 

There are lots of bracelets in the materials from the Roman Iron Age. Ornamentation on them 

can either be present throughout the whole bracelet, on the ends or be missing at all. The lines 

and circles characteristic to serial bracelets are on the ends of open-ended bracelets or as a 

row on closed circle bracelets. Flat and concave-convex bracelets are decorated with groups 

of lines and half-rhombs divided with lines, the ornamentation covering all the surface. 

Hexagonal bracelets are ornamented with dotted circles and fine band ornamentation. Most of 

the numerous rings are covered with lines facing different directions and fine band 

ornamentation.  
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An ornamentation certainly has several meanings, such as expressing belonging to a group or 

marking a certain role in the society. Usually the ornamentation appears on the outer side of 

the ornament, which allows to assume that symbols were worn with the purpose of being seen 

by others. There may also have been ornaments specific to men, women or death. Pendants 

might have been related with religion, as they lacked practical functions. 

 

In northeastern Estonia rings were the ornaments that were carried the most, followed by 

lesser usage of bracelets and brooches. The most common type of rings are rings with a 

hollowed cross-section. The most common types of brooches were cross-bow fibulae and eye 

fibulae. The most widely used adornments on different ornaments are circles, dotted circles, 

concentric circles, groups of lines forming a relief, zig-zags, rhombs, triple arches, foru 

circles, woven and lattice ornamentation. In southeastern Estonia there was an abundance of 

fibulae, though there were also numerous rings and bracelets. Cross-ribbed- and disc fibulae 

and also pendants were widely worn. The most common adornments were various lines, while 

the most common ornament shapes were swastika, circles, crosses and concaved rhombic 

crosses. 

 

The types of ornaments and symbols used varies between the two regions which were studied. 

Mostly those regional differences result from the influence of the local elite, the contemporary 

fashion, social norms, ethno-cultural distinction and contacts with neighboring cultures. The 

presence of various motifs typical to a region on ornaments atypical to it have been a way of 

“domesticating” foreign ornaments. The presence of ornament types not common to a region 

can also be caused by human migration. The aforementioned reasons were certainly 

intertwined and carried several ideas at once.  

 

Future work should analyze the onamentation from the remaining graves in northeastern and 

southeastern Estonia, to get an overall picture of Roman Iron Age ornamentation in those two 

regions. This should be followed by a research about the ornamentation of that period in the 

entire Estonian territory. This would allow finding out which motifs have persisted over time, 

how their meanings have changed and whether some regions show a persistance in the 

presence of certain motifs. Furthermore, adornments on ornaments should be studied in the 
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broader context of geographical background system while taking into account Latvian 

materials obtained from burials which allow to find connections between the adornments and 

the buried person’s age and sex. Additionally, the ornamentation of jewellery could give some 

insight about the decoration of textiles during that era.  
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Lisa 1. Tabelid 

Tabel I. Ehete ornamenteeritus. 

Esemeliik 

Kirde-

Eesti 

Orn.-

ga % 

Kagu-

Eesti 

Orn.-

ga % kokku 

Orn.- 

ga 

kokku % 

Sõrmused                   

spiraalsõrmused 407 164 40% 97 15 15% 504 179 36% 

laia keskosaga 

spiraalsõrmused 7 6 86% 3 3 100% 10 9 90% 

prillspiraalsõrmused 6 4 67% 4 1 25% 10 5 50% 

õõneskumera ristlõikega 

sõrmused 46 7 15% 15 0 0% 61 7 11% 

õõnesterava ristlõikega 

sõrmused 58 12 21% 6 1 17% 64 13 20% 

lamekumera ristlõikega 

sõrmused 15 2 13% 4 0 0% 19 2 11% 

lameterava ristlõikega 

sõrmused 20 5 25% 4 0 0% 24 5 21% 

sirge ristlõikega sõrmused 8 2 25% 10 0 0% 18 2 11% 

rombikujulise ristlõikega 

sõrmused 10 0 0% 0 0 0% 10 0 0% 

Kokku 577 202 35% 143 20 14% 720 222 31% 

Käevõrud                   

spiraalkäevõrud 22 2 9% 11 3 27% 33 5 15% 

ristkülikukujulise ristlõikega 

seeriakäevõrud 70 28 40% 1 0 0% 71 28 39% 

õõneskumera ristlõikega 

seeriakäevõrud 15 7 47% 0 0 0% 15 7 47% 

õõneskumera ristlõikega 

käevõrud 27 14 52% 37 18 49% 64 32 50% 

lamekumera ristlõikega 

käevõrud 66 36 55% 34 13 38% 100 49 49% 

ristkülikukujulise ristlõikega 

käevõrud 4 1 25% 9 6 67% 13 7 54% 

ümara ristlõikega käevõrud 5 3 60% 9 4 44% 14 7 50% 

kuuetahulise ristlõikega 

käevõrud 8 8 100% 2 2 100% 10 10 100% 

sirge  ristlõikega käevõrud 57 33 58% 15 7 47% 72 40 56% 

nuppotstega käevõrud 15 0 0% 0 0 0% 15 0 0% 

Kokku 289 132 46% 118 53 45% 407 185 45% 

Sõled                   

silmiksõled 43 43 100% 4 4 100% 47 47 100% 

preisi sarja silmiksõled 16 16 100% 4 4 100% 20 20 100% 

peakilpsõled 14 9 64% 5 4 80% 19 13 68% 

ambsõled 53 14 26% 8 1 13% 61 15 25% 

profileeritud sõled 4 2 50% 10 4 40% 14 6 43% 

kärbissõled 4 3 75% 98 36 37% 102 39 38% 
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pahksõled 2 2 100% 9 3 33% 11 5 45% 

türsamäe tüüpi sõled 4 3 75% 0 0 0% 4 3 75% 

hoburaudsõled 6 6 100% 0 0 0% 6 6 100% 

ketassõled 10 1 10% 13 0 0% 23 1 4% 

väiksed ketassõled 0 0 0% 11 0 0% 11 0 0% 

seondsõled 1 0 0% 5 1 20% 6 1 17% 

Kokku 157 99 63% 167 57 34% 324 156 48% 

Ripatsid                   

kolmnurkripatsid 4 2 50% 7 2 29% 11 4 36% 

luunularipatsid 3 0 0% 4 0 0% 7 0 0% 

neljaharulised ripatsid 0 0 0% 7 2 29% 7 2 29% 

nõgusate külgedega 

ristrombripatsid 0 0 0% 3 0 0% 3 0 0% 

Kokku 7 2 29% 21 4 19% 28 6 21% 

Kaelavõrud                   

pasunotstega kaelavõrud 2 2 100% 2 2 100% 4 4 100% 

seenotstega kaelavõrud 6 5 83% 2 2 0% 8 7 88% 

Kokku 8 7 88% 4 4 100% 12 11 92% 

 



 

Tabel II. Motiivid ornamenteeritud ehetel.  

Motiiv Ehteliik 

Kirde-

Eesti 

Arv 

Orn. 

esemed 

Orn. 

% 

Kagu-

Eesti 

arv 

Orn. 

esemed % 

Kokku 

orn. 

esemeid 

Kokku 

motiiviga 

esemeid 

% 

kokku 

1. Ring, punkt-ring ja 

kotsentrilised ringid spiraalsõrmused 4 164 2% 0 15 0% 179 4 2% 

  

ristkülikukujulise ristlõikega 

seeriakäevõrud 16 28 57% 0 0 0% 28 16 57% 

  õõneskumerad seeriakäevõrud 5 7 71% 0 0 0% 7 5 71% 

  ümara ristlõikega käevõrud 0 3 0% 1 4 25% 7 1 14% 

  

õõneskumera ristlõikega 

käevõrud 0 14 0% 3 18 17% 32 3 9% 

  

lamekumera ristlõikega 

käevõrud 3 36 8% 0 13 0% 49 3 6% 

  

kuuetahtulise ristlõikega 

käevõrud 5 8 63% 1 2 50% 10 6 60% 

  pahksõled 2 2 100% 0 3 0% 5 2 40% 

  peakilpsõled 3 9 33% 0 4 0% 13 3 23% 

  hoburaudsõled 2 6 33% 0 0 0% 6 2 33% 

  ketassõled 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% 

  ambsõled 1 14 7% 0 1 0% 15 1 7% 

  kärbissõled 0 3 0% 2 36 6% 39 2 5% 

  nelja haruga ripats 0 0 0% 2 2 100% 2 2 100% 

Kokku   42 295 14% 9 98 9% 393 51 13% 

2. Ring ketassõled (kuju) 0     5           

Kokku   0     5           

3. Rist ketassõled (kuju) 0 0 0% 2 0 0% 2 0 0 

  väiksed ketassõled (kuju) 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0 

  seenotsadega kaelavõrud 0 5 0% 2 2 100% 4 2 50% 

Kokku   0 5 0% 5 2 100% 4 2 50% 

4. Svastika ketassõled (kuju)       2           

Kokku   0     2           
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5. Kolmkaar ketassõled (kuju) 3     1           

Kokku   3     1           

6. Nelikring ketassõled (kuju) 6     1           

Kokku   6     1           

7. Võrkornament prillspiraalsõrmused 2 4 50% 0 1 0% 2 5 40% 

  

lamekumera ristlõikega 

käevõrud 3 36 8% 0 13 0% 3 49 6% 

  

õõneskumera ristlõikega 

käevõrud 4 14 29% 1 18 6% 5 32 16% 

  

kuuetahulise ristlõikega 

käevõrud 2 8 25% 0 2 0% 2 10 20% 

  sirge ristlõikega käevõrud 1 33 3% 0 7 0% 1 40 3% 

  pasunotstega kaelavõrud 0 2 0% 1 2 50% 1 4 25% 

  silmiksõlg 1 43 2% 0 4 0% 1 47 2% 

Kokku   12 140 9% 2 47 4% 15 187 8% 

8. Kaldrist spiraalsõrmused 4 164 2% 0 15 0% 179 4 2% 

  sirge ristlõikega käevõrud 5 33 15% 0 7 0% 40 5 13% 

  

õõneskumera ristlõikega 

käevõrud 0 14 0% 2 18 11% 32 2 6% 

Kokku   9 211 4% 2 40 5% 251 11 4% 

9. Põimornament pasunotstega kaelavõrud 2 2 100% 0 2 0% 2 4 50% 

  seenotstega kaelavõrud 1 5 20% 0 2 0% 1 4 25% 

Kokku   3 7 43% 0 0 0% 3 8 38% 

10. Romb hoburaudsõled 3 6 50% 0 0   6 3 50% 

  ketassõled (kuju) 2     1           

  väiksed ketassõled (kuju) 0     1           

  kärbissõled 0 3   1 36   36 1 3% 

Kokku   3 6 50% 1 0 0% 42 6 14% 

11.Nõgusate külgedega 

rombrist hoburaudsõled 6 6 100% 0 0 0% 6 6 100% 
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  väiksed ketassõled (kuju) 0     10           

  ketassõled (kuju) 0     1           

Kokku   6 6 100% 11     6 6 100% 

12. Joontega eraldatud 

poolrombid 

lamekumera ristlõikega 

käevõrud 1 36 3% 0 13 0% 49 1 2% 

  

õõneskumera ristlõikega 

käevõrud 5 14 36% 0 18 0% 32 5 16% 

Kokku   6 50 12% 0 31 0% 81 6 7% 

13. Siksakk spiraalsõrmused 1 164 1% 0 15 0% 179 1 1% 

  seenotstega kaelavõrud 1 5 20% 0 2 0% 7 1 14% 

  pasunotstega kaelavõrud 0 2 0% 1 2 50% 4 1 25% 

  peakilpsõled 4 9 44% 0 4 0% 13 4 31% 

Kokku   6 171 4% 1 19 5% 190 7 4% 

14. 

Hammasjoonornament spiraalsõrmused 2 164 1% 0 15 0% 179 2 1% 

  laia keskosaga spiraalsõrmus 2 6 33% 0 3 0% 9 2 22% 

  sirge ristlõikega käevõrud 3                 

  hoburaudsõled 1 6 17% 0 0 0% 6   0% 

Kokku   3 170 2% 0 17 0% 187 3 2% 

15. Peen paelornament  

õõneskumera ristlõikega 

sõrmused 2 7 29% 0 0 0% 7 2 29% 

  

õõneskumera ristlõikega 

seeriakäevõrud 3 7 43% 0 0 0% 7 3 43% 

  

õõneskumera ristlõikega 

käevõrud 3 14 21% 0 18 0% 32 3 9% 

  sirge ristlõikega käevõrud 9 33 27% 6 7 86% 40 15 38% 

  

kuuetahulise ristlõikega 

käevõrud 5 8 63% 2 2 100% 10 7 70% 

  pahksõled 1 2 50% 1 3 33% 5 2 40% 

  profileeritud sõled 0 2 0% 1 4 25% 6 1 17% 

  peakilpõsled 8 9 89% 0 4 0% 13 8 62% 
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  kärbissõled 0 3 0% 5 36 14% 39 5 13% 

  türsamäe tüüpi sõled 3 3 100% 0 0 0% 3 3 100% 

  hoburaudsõled 5 6 83% 0 0   6 5 83% 

  sirge ristlõikega sõrmused 1 2 50% 0 0 0% 2 1 50% 

  pasunotstega kaelavõrud 1 2 50% 1 2 50% 4 2 50% 

  seenotstega kaelavõrud 2 5 40% 0 2 0% 7 2 29% 

Kokku   43 103 42% 16 78 21% 181 59 33% 

16. Joonte grupid spiraalsõrmused 11 164 7% 2 15 13% 179 13 7% 

  

ristkülikukujulise ristlõikega 

seeriakäevõrud 1 28 4% 0 0 0% 28 1 4% 

  

lamekumera ristlõikega 

käevõrud 10 36 28% 6 13 46% 49 16 33% 

  ümara ristlõikega käevõrud 1 3 33% 1 4 25% 7 2 29% 

  

kuuetahulise ristlõikega 

käevõrud 2 8 25% 0 2 0% 10 2 20% 

  sirge ristlõikega käevõrud 1 33 3% 6 7 86% 40 7 18% 

  

õõneskumera ristlõikega 

käevõrud 1 14 7% 4 18 22% 32 5 16% 

Kokku   27 286 9% 19 59 32% 345 46 13% 

17. Relieefsed joonte 

grupid spiraalsõrmused 22 164 13% 0 15 0% 179 22 12% 

  

ristkülikukujulise ristlõikega 

seeriakäevõrud 1 28 4% 0 0 0% 28 1 4% 

  

lamekumera ristlõikega 

käevõrud 7 36 19% 2 13 15% 49 9 18% 

  

õõneskumera ristlõikega 

käevõrud 4 14 29% 0 18 0% 32 4 13% 

  sirge ristlõikega käevõrud 1 33 3% 0 7 0% 40 1 3% 

  seenotstega kaelavõrud 1 5 20% 0 2 0% 7 1 14% 

Kokku   35 275 13% 3 53 6% 328 38 12% 

18. | -jooned spiraalsõrmused 63 164 38% 12 15 80% 179 75 42% 
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  laia keskosaga spiraalsõrmus 2 6 33% 2 3 67% 9 4 44% 

  prillspiraalsõrmused 4 4 100% 0 1 0% 5 4 80% 

  sirge ristlõikega sõrmused 2 2 100% 0 0 0% 2 2 100% 

  

lamekumera ristlõikega 

käevõrud 17 36 47% 5 13 38% 49 22 45% 

  

ristkülikukujulise ristlõikega 

seeriakäevõrud 12 28 43% 0 0 0% 28 12 43% 

  ümara ristlõikega käevõrud 0 3 0% 2 4 50% 7 2 29% 

  

kuuetahulise ristlõikega 

käevõrud 4 8 50% 1 1 100% 9 5 56% 

  seondsõled 0 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 

  kärbissõled 0 3 0% 6 36 17% 39 6 15% 

  peakilpsõled 2 9 22% 0 4 0% 13 2 15% 

  ambsõled 1 14 7% 0 1 0% 15 1 7% 

  pasunotstega kaelavõrud 3 2 150% 1 2 50% 4 4 100% 

  seenotstega kaelavõrud 2 5 40% 0 2 0% 7 2 29% 

Kokku   107 284 38% 29 83 35% 367 136 37% 

17. / -jooned spiraalsõrmused 18 164 11% 5 15 33% 179 23 13% 

  prillspiraalsõrmused 1 4 25% 0 1 0% 5 1 20% 

  õõnesterava ristlõikega sõrmused 1 12 8% 0 1 0% 13 1 8% 

  spiraalkäevõrud 1 2 50% 0 3 0% 5 1 20% 

  ümara ristlõikega käevõrud 1 3 33% 0 4 0% 7 1 14% 

Kokku   22 185 12% 5 24 21% 209 27 13% 

18. \ -jooned spiraalsõrmused 2 164 1% 0 15 0% 179 2 1% 

  prillspiraalsõrmused 1 4 25% 0 1 0% 5 1 20% 

  spiraalkäevõrud 1 2 50% 0 1 0% 3 1 33% 

  ümara ristlõikega käevõrud 1 3 33% 0 4 0% 7 1 14% 

Kokku   5 173 3% 0 21 0% 194 5 3% 

20. Pikijooned spiraalsõrmused 3 164 2% 15 0 0% 179 3 2% 
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  laia keskosaga spiraalsõrmus 3 6 50% 3 3 100% 9 6 67% 

  sirge ristlõikega sõrmused 1 2 50% 0 0 0% 2 1 50% 

  

lamekumera ristlõikega 

sõrmused 2 2 100% 0 0 0% 2 2 100% 

  õõnesterava ristlõikega sõrmused 7 12 58% 1 0 0% 13 7 54% 

  

õõneskumera ristlõikega 

sõrmused 2 7 29% 0 0 0% 7 2 29% 

  

kuuetahulise ristlõikega 

käevõrud 5 8 63% 2 0 0% 10 5 50% 

  ümara ristlõikega käevõrud 0 3 0% 4 1 25% 7 1 14% 

  sirge ristlõikega käevõrud 3 33 9% 7 0 0% 40 3 8% 

  türsamäe tüüpi sõled 2 3 67% 0 0 0% 3 2 67% 

  profileeritud sõled 1 2 50% 4 2 50% 6 3 50% 

  pahksõled 2 2 100% 4 3 75% 6 5 83% 

  peakilpsõled 7 9 78% 4 1 25% 13 8 62% 

  kärbissõled 3 3 100% 36 30 83% 39 33 85% 

  kolmnurkripatsid 2 7 29% 4 2 50% 11 4 36% 

  nuppotstega kaelavõrud 3 4 75% 0 0 0% 4 3 75% 

  

koonusekujulise nuppudega 

kaelavõrud 1 2 50% 2 1 50% 4 2 50% 

Kokku   47 269 17% 86 43 50% 355 90 25% 

21. Poolrombid spiraalsõrmused 7 164 4% 1 15 7% 179 8 4% 

  pahksõled 1 2 50% 2 4 50% 6 3 50% 

Kokku   8 166 5% 2 19 11% 185 10 5% 

22. / ja  \ -joonte 

peegeldus spiraalsõrmused 2 164 1% 0 15 0% 179 2 1% 

  laia keskosaga spiraalsõrmused 3 6 50% 0 3 0% 9 3 33% 

  sirge ristlõikega sõrmused 1 2 50% 0 0 0% 2 1 50% 

  

lamekumera ristlõikega 

käevõrud 1 36 3% 2 13 15% 49 3 6% 
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Kokku   7 208 3% 0 31 0% 239 7 3% 

23. Püstiste joonte 

vahel olevad 

kaldjooned spiraalsõrmused 2 164 1% 0 15 0% 179 2 1% 

  sirge ristlõikega käevõrud 4 33 12% 0 0 0% 33 4 12% 

  silmiksõled 1 43 2% 0 4 0% 47 1 2% 

Kokku   7 240 3% 0 19 0% 259 7 3% 

24. Täkked prillspiraalsõrmused 1 4 25% 0 1 0% 5 1 20% 

  õõnesterava ristlõikega sõrmused 8 12 67% 0 1 0% 13 8 62% 

  

lamekumera ristlõikega 

käevõrud 0 36 0% 1 13 8% 49 1 2% 

  

õõneskumera ristlõikega 

käevõrud 0 14 0% 1 18 6% 32 1 3% 

  profileeritud sõled 1 2 50% 0 4 0% 6 1 17% 

  peakilpsõled 3 9 33% 0 4 0% 13 3 23% 

  türsamäe tüüpi sõled 2 3 67% 0 0 0% 3 2 67% 

Kokku   4 11 36% 2 8 25% 19 6 32% 

 



 

Lisa 2. Fotod 

 
Foto 1. Hoburaudsõlel esinevad ornamendimotiivid: 1 – hammasjoonornament, mis 

moodustab siksaki; 2 – peenike paelornament; 3 – ringid; 4 – nõgusate külgedega rombrist 

(Pada tarandkalmest, AI 2493:1). 

 

Foto 2. Preisi seeria silmiksõlel esinevad ornamendimotiivid: 1 – kolm paari kontsentrilisi 

ringe; 2 – kaaresoon (Jäbara tarandkalmest, AI 2617: 90). 
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Foto 3. Rist väiksel ketsassõlel (Kambja tarandkalmest AI 1996: 38) (Foto: Viire Pajuste).  

 

 

Foto 4. Svastika ketassõlel (Virunuka tarandkalmest, AI 4161: 682). 

 

 

Foto 5. Kolmkaar ketassõlel (Pada tarandkalmest, AI 2655: 358).  
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Foto 6. Nelikring ketassõlel (Türsamäe tarandkalmest, AI 2012:II:13) (Foto: Viire Pajuste). 

 

 

Foto 7. Luunulakujuline ripats (Kullaku tarandkalmest, AI 1995: 34) (Foto: Viire Pajuste). 
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Foto 8. Peakilpsõle jalal esinevad: 1 – võrkornament; 2 – peen paelornament; 3 – punkt-

ringide rida (Jäbara tarandkalmest, AI 3172: 902). 

 

 
Foto 9. Seenotstega kaelavõrul olev: 1 – põimornament (Reinapi tarandkalmest, AI 2488: 11). 
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Foto 10. Prillspiraalsõrmus (Türsamäe tarandkalmest, AI2012:I: 70) (foto: Viire Pajuste). 

 

Foto 11. Silmiksõlel esinevad: 1 – jala lõpus olev paralleelsetest täkitud joontest kolmnurk; 2 

– profileeringu ülal olevad kaks paari täkitud paralleeljooni; 3 – peal olevad täkitud 

paralleeljooned (Pada tarandkalmest, AI 2655: 4). 

 

Foto 12. Silmiksõlel olev nägu, millel on: 1 – kaldjooned ehk „vuntsid“; 2 – silmad; 3 – 

täkitud joontest kulmud; 4 – täkitud paralleeljooned (Pada tarandkalmest, AI 2655: 4). 
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Foto 13. Kaunistusmotiivid kärbissõlel: 1 – romb; 2 – jooned (Virunuka tarandkalmest, AI 

4161: 197). 

 

Foto 14. Õõneskumera ristlõikega käevõrul olevad joontega eraldatud poolrombid  (Jäbara 

tarandkalmest, AI 3737: 26). 
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Foto 15. Peakilpsõlel olev: 1 – siksak (Jäbara tarandkalmest, AI 2604: 423). 

 

 

Foto 16. Spiraalsõrmuse otstel olevad / -jooned (Pada tarandkalmest, AI 2655: 240). 
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Foto 17. Kärbissõle okstel ja nupul olevad pikijooned (Virunuka tarandkalmest, AI 4161: 

646). 

 

 

Foto 18. Lamekumera ristlõikega käevõrul olevad 1 – joonte grupid (Türsamäe tarandkalmest, 

AI 2012:I:38) (Foto: Viire Pajuste). 
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Foto 19. Nn türsamäe tüüpi sõlel esinevad kaunistused: 1 – nupud; 2 – täkked; 3 – kolmikring 

(Türsamäe tarandkalmest AI 2012:I:6). 

 

 

Foto 20. Spiraalsõrmuse otsal olevad /– ja \ –kriipsud peegelsümmeetrias (Jäbara 

tarandkalmest, AI 2604: 554). 

 

 


